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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

Σε μία εβδομάδα θα ανοίξουν οι προσφορές για το 66% 
των μετοχών του ΔΕΣΦΑ και αν η διαφορά μεταξύ τους 
είναι μεγαλύτερη από 15% ο διαγωνισμός θα κατακυρω-
θεί αμέσως, ενώ αν είναι μικρότερη από το ποσοστό αυτό, 
θα υπάρξει δεύτερος κύκλος προσφορών. Σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ αυτό ανέφερε χθες ο υπουργός Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης σε συνέντευξεις του στο 
ραδιοφωνικό σταθμό «Στο Κόκκινο» και στον τηλεοπτικό 
σταθμό «Ant 1» ενώ για την πώληση των λιγνιτικών μονά-
δων της ΔΕΗ τόνισε: «Βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο επε-
ξεργασίας του νόμου. Είμαστε σε συνεννόηση για την τελική 
μορφή του με τη Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής (DGComp) και βέβαια με τη ΔΕΗ, που είναι ο 
υπεύθυνος υλοποίησης. Τέλος του μήνα θα είμαστε έτοιμοι 
να προχωρήσουμε». Σε ερώτηση για τα προβλήματα στην 
υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ 

Οίκον» ο υπουργός άφησε εκ νέου ανοιχτό το ενδεχόμενο 
σαμποτάζ ενώ επί της ουσίας ανέφερε: «Οι πόροι που έχουν 
διασφαλιστεί για το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον 
ΙΙ» καλύπτουν αριθμό ενδιαφερόμενων υπερδιπλάσιο εκεί-
νου που μέχρι τώρα διαφαίνεται. Συγκεκριμένα, μέχρι σήμε-
ρα έχουν εκδοθεί περί τα 17.700 Πιστοποιητικά Ενεργειακής 
Απόδοσης (ΠΕΑ), τα οποία είναι απαραίτητα για την ένταξη 
στο πρόγραμμα και άρα αποτελούν έναν ασφαλή δείκτη για 
το πλήθος των ενδιαφερόμενων που έχουν δείξει ενεργό εν-
διαφέρον. Συνολικά οι πόροι του προγράμματος επαρκούν 
για τη χρηματοδότηση τουλάχιστον 40.000 ωφελούμενων. 
Αν μάλιστα το ενδιαφέρον αποδειχθεί μεγαλύτερο (κάτι που 
δεν προκύπτει από τις μέχρι σήμερα ενδείξεις) θα διασφαλι-
στούν πρόσθετοι πόροι, ώστε να καλυφθεί το σύνολο». 
Αναλυτικά στη σελ 3

Mε ρεύμα από το ηπειρωτικό σύστημα μέσω του Λαυρίου 
ηλεκτροδοτούνται από την περασμένη Πέμπτη 8 Μαρτίου 
τα νησιά Πάρος, Αντίπαρος, Νάξος, Κουφονήσι, Σχοινού-
σα, Ηρακλειά, Ιος, Σίκινος και Φολέγανδρος και από την 
περασμένη Δευτέρα 12 Μαρτίου, η Σύρος.  Σύμφωνα με 
την «Καθημερινή» Για τους κατοίκους των παραπάνω 
νησιών οι ημερομηνίες της 8ης και της 12ης Μαρτίου 
2018 θα καταστούν ιστορικές, καθώς σηματοδοτούν το 
τέλος της ενεργειακής απομόνωσης και της επισφαλούς 
ηλεκτροδότησης από τους ρυπογόνους σταθμούς της 
ΔΕΗ της Πάρου και της Σύρου, που «έσβησαν» διαδοχικά 

και παραμένουν πλέον σε ψυχρή εφεδρεία για την κάλυψη 
εκτάκτων αναγκών. Πρόκειται για την έναρξη κανονικής 
λειτουργίας, αφού είχε προηγηθεί δοκιμαστική από τα 
τέλη Ιανουαρίου, της πρώτης φάσης διασύνδεσης των 
Κυκλάδων, έργο που υλοποίησε ο ΑΔΜΗΕ, συνολικού 
προϋπολογισμού 240 εκατ. ευρώ. Το έργο αναμένεται να 
συμβάλει στην αξιοποίηση του αιολικού και ηλιακού δυ-
ναμικού των Κυκλάδων, ενώ θα περιορίσει κατά 80 εκατ. 
ευρώ ετησίως το κόστος που πληρώνει το σύνολο των 
καταναλωτών ηλεκτρικού ρεύματος για Υπηρεσίες Κοινής 
Ωφελείας (ΥΚΩ).  Αναλυτικά στη σελ 4 

«Με μια φιλοαναπτυξιακή φορολογική πολιτική η οικο-
νομία είναι έτοιμη να εκτιναχθεί και ο λόγος που αυτό 
δεν συμβαίνει ακόμη σχετίζεται με τα πολλά φορολο-
γικά και ρυθμιστικά βάρη που πέφτουν στους ώμους 
εργαζομένων και επιχειρήσεων», επισημαίνει ο ΣΕΒ στο 
εβδομαδιαίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων. Σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ εκτιμά επίσης ότι αν υπάρξει αλλαγή στο 
μίγμα πολιτικής και σταθερότητα στη μετα-μνημονιακή 
εποχή, θα μπορούσαν να καταγραφούν ετήσιες αυξή-
σεις στις επενδύσεις κατά 10% έως 15%, από εδώ και 
πέρα, συμβάλλοντας ώστε οι επενδύσεις να επανέλθουν 

στα υψηλά προ κρίσης επίπεδα σε 5 έως 10 χρόνια για 
τις επιχειρηματικές και 10 έως 15 χρόνια για τις ιδιω-
τικές επενδύσεις (μαζί με τις κατοικίες). «Το πρόβλημα 
της χώρας από εδώ και πέρα είναι καθαρά πολιτικό και, 
συνδέεται με την πιθανή αλλαγή πλεύσης στην οικονο-
μική πολιτική προς εξυπηρέτηση πελατειακών σχέσεων 
και συμφερόντων. Ήδη χάθηκε μια γενιά, ας μην χαθεί 
και δεύτερη», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Σύνδεσμος. 
Αναλυτικά στη σελ 4 

Γ. ΣΤΑΘΑΚΗΣ: ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΕΣΦΑ, ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΙΓΝΙΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ ΚΑΙ  ΤΟ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΙΙ»

ΜΕ ΡΕΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 10 ΝΗΣΙΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

“ΗΔΗ ΧΑΘΗΚΕ ΜΙΑ ΓΕΝΙΑ, ΑΣ ΜΗΝ ΧΑΘΕΙ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗ”, ΔΗΛΩΝΕΙ Ο ΣΕΒ

ΤΕΥΧΟΣ 1484 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1 και 3
Γ. Σταθάκης: Δηλώσεις για τον ΔΕΣΦΑ, την επεξεργα-
σία του νόμου για τους λιγνίτες της ΔΕΗ και  το «Εξοι-
κονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ»
Σελ 1 και 4 
Με ρεύμα από το ηπειρωτικό δίκτυο 10 νησιά των 
Κυκλάδων
«Ήδη χάθηκε μια γενιά, ας μην χαθεί και δεύτερη», 
δηλώνει ο ΣΕΒ
Σελ 5 
101 έργα υποδομών και δράσεις ενίσχυσης της τοπι-
κής οικονομίας ύψους 180 εκατ. € στα νησιά Βορείου 
& Νοτίου Αιγαίου
Σελ 6 
Συνάντηση Διαχειριστών Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας Ελλάδας - πΓΔΜ για την ενίσχυση των ηλε-
κτρικών διασυνδέσεων
Σελ 7
Attica Bank: Επανήλθε σε κερδοφορία το 2017- Εισέρ-
χεται στην τελική ευθεία εξυγίανσής της
Σελ 8 
Ένα βήμα πιο κοντά στον διαγωνισμό για την άδεια 
καζίνο στο Ελληνικό
Σελ 9 
Τρίκαλα: Τεχνολογία 5G και σχεδιασμός για τη γεωρ-
γία ακριβείας με τη χρήση της τεχνολογίας
Σελ 10 
ΕΛΣΤΑΤ: Στους 1.006.844 οι άνεργοι - Στο 21,2% η 
ανεργία το δ’ τρίμηνο πέρυσι 
Σελ 11 
Το Πρωτοδικείο με απόφαση του δικαίωσε δανειολή-
πτρια  κατασκευαστική εταιρία που ακίνητο της είχε 
τεθεί σε αναγκαστική εκτέλεση
Σελ 12 
Erasmus+ Virtual Exchange: Διαδικτυακή εκπαίδευση 
για 25.000 νέους από 33 χώρες
Σελ 13 
Πλησιάζει το τέλος για το διαστημικό τηλεσκόπιο «Κέ-
πλερ» που ξεμένει από καύσιμα. – Ετοιμάζεται ο διά-
δοχός του TESS να εκτοξευθεί σε ένα μήνα
Σελ 15
Prototype by TEE: ένας τεχνοδικτυακός (ψηφιακός) 
επιταχυντής καινοτόμων ιδεών.
Σελ 2
Προσεχώς 
Σελ 16,17,18
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου 

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση του ΤΕΕ 
(Newsletter) TEE:



ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ
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ΑΘΗΝΑ

HORIZON 2020: 
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

• «Τάσεις & Εξελίξεις στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού - 360ο 
Προσέγγιση», τιτλοφορείται το 2ο Συνέδριο Δικαίου του 
Ανταγωνισμού, που διοργανώνει η Νομική Βιβλιοθή-
κη και ο Όμιλος Economia σήμερα (Wyndham Grand 
Athens, Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, Αθήνα), υπό την αιγίδα 
της Επιτροπής Ανταγωνισμού και τη θεσμική υποστήριξη 
του ΣΕΒ.

Η Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής σε συνεργασία με τις Γενικές Δι-
ευθύνσεις Εκπαίδευσης και Πολιτισμού καθώς και Επι-
κοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών 
διοργανώνουν συνέδριο υψηλών προδιαγραφών στο 
πλαίσιο του προγράμματος HORIZON 2020. Στο συνέ-
δριο, που θα διεξαχθεί στις 20 Μαρτίου 2018, στο Βασι-
λικό Μουσείο Τεχνών και Ιστορίας των Βρυξελλών, θα 
συμμετάσχει και η Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ, 
Αντωνία Μοροπούλου, η οποία και θα κάνει παρουσίαση 
του εμβληματικού έργου, μια πρωτοβουλία του ΕΜΠ με 
επικεφαλής την κ. Μοροπούλου, για την αποκατάσταση 
του Ιερού Κουβουκλιου του Πανάγιου Τάφου στον Ναό 
της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα.
Στόχος του συνεδρίου είναι η ανάδειξη του διαλόγου στο 
πεδίο της πολιτιστικής κληρονομιάς της σύγχρονης ευρω-
παϊκής κοινωνίας και ελπιδοφόρων καινοτομιών που οι 
Ευρωπαϊκές πολιτικές έχουν υποστηρίξει.
Το συνέδριο αποτελεί μέρος του προγράμματος του Ευ-
ρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς και θα συμ-
βάλλει στο κληροδότημα αφού θα αποτελέσει εφαλτήριο 
δημόσιου διαλόγου σχετικό με τους στόχους της Ευρωπα-
ϊκής Πολιτικής για την Έρευνα και Καινοτομία.
Εξέχουσες προσωπικότητες της Ευρωπαϊκής πολιτικής, 
Μουσειακοί Επιμελητές και Επιστήμονες θα αναλύσουν 
τις εξελίξεις, τις μελλοντικές προκλήσεις και θα παρουσι-
άσουν επιτυχημένα μοντέλα.

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

press@central.tee.gr

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο διοργανώνει τη 
Δευτέρα 19 Μαρτίου και ώρα 10:00, στο ξενοδοχείο 
Palmyra Beach στη Γλυφάδα, ενημερωτική εκδήλωση 
για τις εταιρίες που ενδιαφέρονται να εκπαιδεύσουν νέ-
ους εργαζόμενους σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας, 
στο πλαίσιο του προγράμματος Young Energy Europe.
  Ειδικότερα, το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχα-
νικό Επιμελητήριο υλοποιεί στην Ελλάδα το πρόγραμμα 
Young Energy Europe, το οποίο υποστηρίζεται από το 
Ομοσπονδιακό Υπουργείο Περιβάλλοντος της Γερμανί-
ας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για το 
Κλίμα (EUKI). Αντικείμενο του προγράμματος είναι να 
εκπαιδεύσει νέους εργαζόμενους σε θέματα εξοικονόμη-
σης ενέργειας, προκειμένου να συμβάλλουν στις επιχει-
ρήσεις που εργάζονται σε ανάλογες δράσεις, με σκοπό 
να μειώσουν το ενεργειακό τους αποτύπωμα καθώς και 
το ενεργειακό τους κόστος.
Το πρόγραμμα Young Energy Europe εφαρμόζεται με 
επιτυχία στη Γερμανία, όπου έχουν συμμετάσχει μέ-
χρι σήμερα πάνω από 5.000 εργαζόμενοι σε περίπου 
1.500 επιχειρήσεις και υλοποιείται ταυτόχρονα σε 4 
ακόμη ευρωπαϊκές χώρες. Μέσα από ένα 4ήμερο ει-

δικό εκπαιδευτικό σεμινάριο προσφέρονται οι βασικές 
γνώσεις, ώστε οι νέοι εργαζόμενοι να συμβάλλουν ως 
“Energy - Scouts” στις επιχειρήσεις που εργάζονται, στην 
αναγνώριση και καταγραφή των δυνατοτήτων εξοικο-
νόμησης ενέργειας και πόρων.  Ο πρώτος κύκλος του 
προγράμματος θα υλοποιηθεί τον Νοέμβριο 2018 και θα 
ακολουθήσουν άλλοι δύο κύκλοι το 2019 και το 2020.
Η υλοποίηση του προγράμματος χρηματοδοτείται εξ 
ολοκλήρου από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος της Γερμανίας και προσφέρεται χωρίς κόστος για 
τους συμμετέχοντες και τις επιχειρήσεις.
Πληροφορίες: www.young-energy-europe.eu , 
www.german-chamber.gr/yee , τηλ. 210 64 19 035 , 
e-mail: young-energy-europe@ahk.com.gr  

Προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

17 Μαρτίου 2018

Ημερίδα του Τμήματος Μηχανικής: 
«Engineering. Η δυναμική της Επιστήμης 
της Μηχανικής» 
ΑΘΗΝΑ

Σχολή Επιστημών και Μηχανικής του 
Παν. Λευκωσίας

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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Οι πόροι που έχουν διασφαλιστεί για το πρόγραμμα «Εξοι-
κονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ» καλύπτουν αριθμό ενδιαφερόμε-
νων υπερδιπλάσιο εκείνου που μέχρι τώρα διαφαίνεται. 
Συγκεκριμένα, μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί περί τα 17.700 
Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), τα οποία είναι 
απαραίτητα για την ένταξη στο πρόγραμμα και άρα αποτε-
λούν έναν ασφαλή δείκτη για το πλήθος των ενδιαφερόμε-
νων που έχουν δείξει ενεργό ενδιαφέρον. Συνολικά οι πόροι 
του προγράμματος επαρκούν για τη χρηματοδότηση του-
λάχιστον 40.000 ωφελούμενων. Αν μάλιστα το ενδιαφέρον 
αποδειχθεί μεγαλύτερο (κάτι που δεν προκύπτει από τις μέχρι 
σήμερα ενδείξεις) θα διασφαλιστούν πρόσθετοι πόροι, ώστε 
να καλυφθεί το σύνολο των ενδιαφερόμενων. Υπενθυμίζεται 
ότι στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον Ι» είχαν αρχικά 
ενταχθεί 15.000 και στη συνέχεια, με πόρους που εξασφάλισε 
η παρούσα κυβέρνηση, άλλοι 20.000 ωφελούμενοι.
Τα παραπάνω στοιχεία υπενθύμισε σε δύο συνεντεύξεις που 
παραχώρησε, χθες, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Γιώργος Σταθάκης: Νωρίς το πρωί στην εκπομπή «Καλημέρα 
Ελλάδα» του τηλεοπτικού σταθμού Ant1 και τον δημοσιογρά-
φο Γιώργο Παπαδάκη και λίγο αργότερα στην εκπομπή «Η 
Οικονομία Στο Κόκκινο», του ραδιοφωνικού σταθμού «Στο 
Κόκκινο 105,5FM» και τον δημοσιογράφο Στάθη Σχινά. Ακο-
λουθούν τα βασικά σημεία:

Καλημέρα Ελλάδα
Για το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ΄ οίκον ΙΙ»
Στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ΄ οίκον ΙΙ» ήταν έτοιμοι να 
ενταχθούν, δηλαδή είχαν εκδώσει το ΠΕΑ το οποίο είναι απα-
ραίτητο, περισσότερα από 17.000 άτομα. Άρα, περιμέναμε το 
σύστημα να λειτουργήσει με 17.000 άτομα. Τις πρώτες δύο 
ώρες, ωστόσο, έγιναν 1,5 εκατ. «χτυπήματα» και το σύστημα 
έπεσε. Εντοπίσαμε 60 κόμβους που έστελναν ο καθένας από 
5.000 μηνύματα το οποίο διέλυσε το σύστημα. Αυτό, δεν ήταν 
προβλέψιμο. Όταν το πρόβλημα εξομαλύνθηκε, 4.000 άτομα 
ήταν μέσα και 1.500 είχαν προχωρήσει τη διαδικασία. Είχε, 
όμως, προηγηθεί η ταλαιπωρία του κόσμου και θεωρήσαμε 
ότι πρέπει να πάμε εκ του ασφαλούς και να προχωρήσουμε το 
πρόγραμμα ανά εβδομάδα.
Υπενθυμίζω ότι στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ΄ οίκον ΙΙ» 
οι διαθέσιμοι πόροι καλύπτουν την ένταξη 40.000 νοικοκυρι-
ών, αν και αφήσαμε ανοιχτό το ενδεχόμενο εφόσον έχουμε 
υπέρβαση (45.000 - 50.000 κλπ) να βρούμε επιπρόσθετους 
πόρους για να τους καλύψουμε όλους. Προσπαθούμε να 
μην μείνει απ΄ έξω κόσμος και επαναλάβουμε την τραγωδία 
του προηγούμενου προγράμματος. Το «Εξοικονομώ Ι» ήταν 
σκανδαλώδες γιατί ενέκρινε 50.000 νοικοκυριά ενώ υπήρχαν 
χρήματα για 15.000, οι οποίοι επιλέχθηκαν χειρωνακτικά, με 
διαβλητές διαδικασίες. Η δική μας κυβέρνηση κατέφερε να 

αξιοποιήσει πόρους από άλλες πηγές και να χρηματοδοτήσει 
την ένταξη άλλων 20.000 πολιτών, με αποτέλεσμα τελικά 
να μείνουν εκτός 15.000. Στο νέο πρόγραμμα έχουμε υιοθε-
τήσει ένα σύστημα απολύτως ηλεκτρονικό, άρα δεν υπάρχει 
ανθρώπινη παρέμβαση, και έχουμε διασφαλίσει επαρκείς 
πόρους, άρα δεν θα μείνει κανένας εκτός.
Για το νόμο Κατσέλη - Σταθάκη
Ο νόμος είναι εν ισχύ μέχρι τις 31/12/2018. Έχουμε αρκετό 
χρόνο για την επόμενη ημέρα. Δεσμευόμαστε ότι η πρώτη 
κατοικία θα παραμείνει προστατευμένη. Οι μόνοι πλειστηρι-
ασμοί που γίνονται αφορούν σε πολύ ακριβά ακίνητα. Παρά 
τον θόρυβο που έχει δημιουργηθεί, η πολιτική μας είναι πολύ 
σαφής και συνεπής. Πρώτον,  προστατεύεται πλήρως η πρώ-
τη κατοικία με βάση το νόμο. Δεύτερον, έχουν ανοίξει οι πλει-
στηριασμοί, αλλά οι πλειστηριασμοί γίνονται σε πολύ ακριβά 
ακίνητα, Τρίτον, νομίζω ότι οι Έλληνες πολίτες είναι ήσυχοι ότι 
και μετά τις 31/12/2018 η ίδια μέριμνα που έχουμε επιδείξει 
μέχρι τώρα θα συνεχιστεί.

Η Οικονομία Στο Κόκκινο
Για το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ΄ οίκον ΙΙ»
Η πλατφόρμα είχε ετοιμαστεί για να δεχθεί ένα φυσιολογι-
κό αριθμό νοικοκυριών. Σύμφωνα με τα στοιχεία, περίπου 
17.000 νοικοκυριά είχαν εκδώσει το ΠΕΑ, το οποίο είναι απα-
ραίτητο για να ενταχθεί κάποιος στο πρόγραμμα. Άρα, περι-
μέναμε μια ροή, αυτής της τάξης, στην πλατφόρμα. Εντούτοις, 
από τις 9-11 το πρωί, δέχτηκε 1,5 εκατομμύριο εισόδους. Δεν 
ήταν αυθεντικό ενδιαφέρον, καθώς εντοπίστηκαν 60 κόμβοι 
που έστελναν με αυτόματο σύστημα 5.000 εισόδους διαδο-
χικά. Όταν εξομαλύνθηκε το πρόβλημα, μετά τις 12:00, είχαμε 
4.000 άτομα να βρίσκονται μέσα στο σύστημα και 1.500 να 
έχουν προχωρήσει ελαφρώς τη διαδικασία.
Ερωτηθείς αν υπήρξε «σαμποτάζ», ο Υπουργός απάντησε: 
Δεν ξέρω αν είναι σαμποτάζ ή αν είναι κάποια γραφεία τα 
οποία είχαν συγκεντρώσει μεγάλο αριθμό αιτήσεων. Σε κάθε 
περίπτωση, ζητήσαμε από τον ΟΤΕ να μας εντοπίσει αυτούς 
τους κόμβους.  Μετά τις 12:00 το πρόβλημα εξομαλύνθηκε, 
αλλά επειδή αρκετός κόσμος είχε ταλαιπωρηθεί επιλέξαμε την 
ασφαλή μέθοδο να «σπάσει» το πρόγραμμα σε τρεις περιφέ-
ρειες και να γίνει εβδομάδα με εβδομάδα. Τα χρήματα του 
προγράμματος καλύπτουν 40.000 νοικοκυριά, ενώ 17.000 
είναι έτοιμα.  Άρα, ο χώρος είναι αρκετός και στη φυσιολογική 
ροή τώρα νομίζω ότι δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα.
Για το θέμα της έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων  
Πρόσφατα επικυρώσαμε τέσσερις συμβάσεις παραχώρησης 
δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης, εκ των οποίων η πιο 
σημαντική, στο οποίο συμμετείχε η Total, αφορά στο οικόπε-
δο δυτικά της Κέρκυρας. Η σύμβαση αυτή θεωρείται σύμβα-
ση - μοντέλο με την έννοια ότι και άλλες θα ακολουθήσουν 

αυτό το πρότυπο.
Συνολικά, αυτή τη στιγμή, υπάρχουν έξι επικυρωμένες συμ-
βάσεις. Τις προηγούμενες ημέρες εκδηλώθηκε ενδιαφέρον 
για δύο νέες περιοχές, στο Ιόνιο και την Κρήτη. Αυτές δεν ήταν 
στις παλιές προκηρύξεις αλλά προέκυψαν μετά την εκδήλωση 
ενδιαφέροντος από εταιρείες του κλάδου – για παράδειγμα 
υπενθυμίζω ότι για την Κρήτη ενδιαφέρον εξέφρασε η Exxon 
Mobil. Μέσα σ΄ ένα χρόνο κάναμε όλη την απαραίτητη δια-
δικασία και στις 5 Μαρτίου ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός. 
Είναι πολύ σημαντικές οι εταιρείες που συμμετέχουν και, 
συνεπώς, θα προχωρήσει η διαδικασία για να μπούμε στο 
κανονικό στάδιο έρευνας.  
Για την πώληση τεσσάρων λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ
Βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο επεξεργασίας του νόμου. Εί-
μαστε σε συνεννόηση για την τελική μορφή του με τη Διεύ-
θυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Comp) 
και βέβαια με τη ΔΕΗ, που είναι ο υπεύθυνος υλοποίησης. 
Τέλος του μήνα θα είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε.
Για την πώληση του 66% του ΔΕΣΦΑ
Ο διαγωνισμός για τον ΔΕΣΦΑ έχει ολοκληρωθεί και εκκρεμεί 
μόνο το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών. Σε μια εβδο-
μάδα, νομίζω, θα ανοίξουν. Εάν υπάρχει διαφορά πάνω από 
15% στις προσφορές, θα κατοχυρωθεί στον πρώτο αμέσως. 
Εάν είναι μικρότερη του 15%, θα υπάρξει δεύτερος κύκλος 
προσφορών.
Για την έξοδο της χώρας από τα Μνημόνια και την επόμενη μέρα
Δεν έχω πεισθεί ότι υπάρχει οτιδήποτε αξιόπιστο στο τραπέζι 
πλην της καθαρής εξόδου. Η καθαρή έξοδος είναι μια στέρεα 
επιλογή και εδράζεται σε τρία δεδομένα: α) ότι ολοκληρώνεται 
το πρόγραμμα τον Ιούλιο επιτυχώς, β) ότι θα έχουμε ρύθμιση 
για το χρέος με την ολοκλήρωση του προγράμματος και γ) ότι 
η κυβέρνηση θα έχει «χτίσει» ένα επαρκέστατο απόθεμα, ένα 
buffer αρκετών δισεκατομμυρίων, το οποίο θα αποτελεί τη 
«λύση έκτακτης ανάγκης» σε περίπτωση που τα επόμενα 2-3 
χρόνια υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα. Το «μαξιλάρι» είναι 
πολύ μεγάλο.
Με αυτές τις τρεις προϋποθέσεις, η καθαρή έξοδος είναι λίγο 
έως πολύ δεδομένη και είναι και η καλύτερη λύση, δεν υπάρ-
χει συζήτηση γι΄ αυτό. Η ιδέα για πιστοληπτική γραμμή, για 
παράδειγμα, έχει πολύ λιγότερα χρήματα απ΄ ό, τι το «μαξι-
λάρι». Δεν έχει κάποια οικονομική λογική. Και όλες οι άλλες 
απόψεις που ακούγονται, νομίζω δεν έχουν κάποιο ισχυρό 
οικονομικό επιχείρημα το οποίο θα μπορεί να αντιστρέψει μία 
συντεταγμένη πορεία προς την καθαρή έξοδο.

Γ. ΣΤΑΘΑΚΗΣ: ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΕΣΦΑ, ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΙΓΝΙΤΕΣ ΤΗΣ 
ΔΕΗ ΚΑΙ  ΤΟ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΙΙ»
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Για τους κατοίκους των νησιών οι ημερομηνίες της 8ης και 
της 12ης Μαρτίου 2018 θα καταστούν ιστορικές, καθώς 
σηματοδοτούν το τέλος της ενεργειακής απομόνωσης και 
της επισφαλούς ηλεκτροδότησης από τους ρυπογόνους 
σταθμούς της ΔΕΗ της Πάρου και της Σύρου, που «έσβη-
σαν» διαδοχικά. Σε ρεπορτάζ της Χ. Λιάγγου στην «Καθη-
μερινή» αναλυτικά σημειώνεται ότι με ρεύμα από το ηπει-
ρωτικό σύστημα μέσω του Λαυρίου ηλεκτροδοτούνται 
από την περασμένη Πέμπτη 8 Μαρτίου τα νησιά Πάρος, 
Αντίπαρος, Νάξος, Κουφονήσι, Σχοινούσα, Ηρακλειά, Ιος, 
Σίκινος και Φολέγανδρος και από την περασμένη Δευτέρα 
12 Μαρτίου, η Σύρος. Για τους κατοίκους των παραπάνω 
νησιών οι ημερομηνίες της 8ης και της 12ης Μαρτίου 
2018 θα καταστούν ιστορικές, καθώς σηματοδοτούν το 
τέλος της ενεργειακής απομόνωσης και της επισφαλούς 
ηλεκτροδότησης από τους ρυπογόνους σταθμούς της 
ΔΕΗ της Πάρου και της Σύρου, που «έσβησαν» διαδοχικά 
και παραμένουν πλέον σε ψυχρή εφεδρεία για την κάλυψη 
εκτάκτων αναγκών. Πρόκειται για την έναρξη κανονικής 
λειτουργίας, αφού είχε προηγηθεί δοκιμαστική από τα 
τέλη Ιανουαρίου, της πρώτης φάσης διασύνδεσης των 
Κυκλάδων, έργο που υλοποίησε ο ΑΔΜΗΕ, συνολικού 
προϋπολογισμού 240 εκατ. ευρώ. Το έργο αναμένεται να 
συμβάλει στην αξιοποίηση του αιολικού και ηλιακού δυ-

ναμικού των Κυκλάδων, ενώ θα περιορίσει κατά 80 εκατ. 
ευρώ ετησίως το κόστος που πληρώνει το σύνολο των 
καταναλωτών ηλεκτρικού ρεύματος για Υπηρεσίες Κοινής 
Ωφελείας (ΥΚΩ). Τις πολλαπλές διαστάσεις του έργου ανα-
μένεται να αναδείξει ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο 
οποίος θα μεταβεί τη Δευτέρα στη Σύρο για να εγκαινιάσει 
και τυπικά την έναρξη της ηλεκτροδότησης με το ηπειρω-
τικό σύστημα, συνοδευόμενος από τον υπουργό Ενέργει-
ας Γιώργο Σταθάκη και τη διοίκηση του ΑΔΜΗΕ. Η δια-
σύνδεση των Κυκλάδων ξεκινάει από το ΚΥΤ του Λαυρίου 
μέσω ενός υποβρυχίου τριπολικού καλωδίου μήκους 108 
χλμ. που καταλήγει στη Σύρο. Από εκεί ένα υποβρύχιο 
καλώδιο μήκους 33 χλμ. καταλήγει στο βόρειο άκρο της 
Τήνου. Ενα δεύτερο καλώδιο μήκους 46 χλμ. συνδέει τη 
Σύρο με την Πάρο και ένα τρίτο μήκους 35 χλμ. τη Σύρο 
με τη Μύκονο. Η δεύτερη φάση της διασύνδεσης των Κυ-
κλάδων με το ηπειρωτικό σύστημα, η οποία αναμένεται 
να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2019, περιλαμβάνει τη σύν-
δεση της Πάρου με τη Νάξο και τη σύνδεση της Νάξου με τη 
Μύκονο, καθώς και την αναβάθμιση της υφιστάμενης καλω-
διακής σύνδεσης Ανδρου - Λιβαδιού (Ν. Εύβοια) και Ανδρου 
- Τήνου με την εγκατάσταση νέων υποβρύχιων καλωδίων.
Η τρίτη φάση, προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ, περι-
λαμβάνει την πόντιση και δεύτερου καλωδίου Λαυρίου 

- Σύρου και αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 
2020, μετά την πρόσφατη απόφαση που έλαβε ο ΑΔΜΗΕ 
να επισπεύσει το έργο.
Τέλος, η τέταρτη φάση της διασύνδεσης των Κυκλάδων 
(διασύνδεση Λαυρίου - Σερίφου, Σερίφου - Μήλου, Μή-
λου - Σαντορίνης και Σαντορίνης με Πάρο ή Νάξο), θα 
ενταχθεί στο δεκαετές επιχειρησιακό πλάνο 2019-2028. 
Εντός του 2018 ο ΑΔΜΗΕ, που από τον Ιούνιο του 2017 
τελεί υπό το ιδιοκτησιακό καθεστώς της κινεζικής State 
Grid και του ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με πρόσφα-
τες δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου Μανούσου 
Μανουσάκη, θα ενεργοποιήσει συνολικές επενδύσεις 
ύψους 500 εκατ. ευρώ, στις οποίες, εκτός της διασύνδε-
σης των Κυκλάδων, συμπεριλαμβάνεται και η «Μικρή 
Διασύνδεση» της Κρήτης (μέσω Πελοποννήσου), προϋ-
πολογισμού 330 εκατ. ευρώ, με πρόβλεψη λειτουργίας 
το πρώτο εξάμηνο του 2020. Σε ό,τι αφορά τη «Μεγάλη 
Διασύνδεση» μέσω Αττικής, ο ΑΔΜΗΕ βρίσκεται σε συζη-
τήσεις με την κοινοπραξία του Euroasia Interconnetor για 
την υπογραφή συμφωνίας μετόχων στο πλαίσιο του MOU 
που υπεγράφη τον Οκτώβριο. Ο ΑΔΜΗΕ θα συμμετάσχει 
στο επενδυτικό σχήμα κατασκευής του έργου με πο-
σοστό 51%.

«Με μια φιλοαναπτυξιακή φορολογική πολιτική η οικονο-
μία είναι έτοιμη να εκτιναχθεί και ο λόγος που αυτό δεν 
συμβαίνει ακόμη σχετίζεται με τα πολλά φορολογικά και 
ρυθμιστικά βάρη που πέφτουν στους ώμους εργαζο-
μένων και επιχειρήσεων», επισημαίνει ο ΣΕΒ στο εβδο-
μαδιαίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων. Σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ εκτιμά επίσης ότι αν υπάρξει αλλαγή στο μίγμα 
πολιτικής και σταθερότητα στη μετα-μνημονιακή εποχή, 
θα μπορούσαν να καταγραφούν ετήσιες αυξήσεις στις 
επενδύσεις κατά 10% έως 15%, από εδώ και πέρα, συμ-
βάλλοντας ώστε οι επενδύσεις να επανέλθουν στα υψηλά 
προ κρίσης επίπεδα σε 5 έως 10 χρόνια για τις επιχειρη-
ματικές και 10 έως 15 χρόνια για τις ιδιωτικές επενδύσεις 
(μαζί με τις κατοικίες). «Το πρόβλημα της χώρας από εδώ 
και πέρα είναι καθαρά πολιτικό και, συνδέεται με την πι-
θανή αλλαγή πλεύσης στην οικονομική πολιτική προς εξυ-
πηρέτηση πελατειακών σχέσεων και συμφερόντων. Ήδη 
χάθηκε μια γενιά, ας μην χαθεί και δεύτερη», αναφέρει 
χαρακτηριστικά ο Σύνδεσμος.

Σημειώνεται ότι οι ιδιωτικές επενδύσεις χωρίς κατοικίες, 
δηλαδή οι επιχειρηματικές επενδύσεις, μειώθηκαν κατά 
-53% από το 2008 μέχρι το 2013, και έκτοτε έχουν αυ-
ξηθεί κατά +23% μέχρι το 2017. Συνεπώς απαιτείται μια 
αύξηση 72% περίπου από εδώ και πέρα για να επανέλ-
θουν στα επίπεδα του 2008. Εάν συμπεριληφθούν και οι 
κατοικίες, η απόσταση μεγαλώνει καθώς στην περίπτωση 
αυτή το ποσοστό μείωσης από το 2007 μέχρι το 2015 
φθάνει στο -68% και έκτοτε έχουν αυξηθεί κατά +23% 
μέχρι το 2017. Συνεπώς, απαιτείται μια αύξηση 155% πε-
ρίπου από εδώ και πέρα για να επανέλθουν στα επίπεδα 
του 2007. Δηλαδή απαιτείται ετήσιος ρυθμός αύξησης 
κατά 10 - 15 % ο οποίος όπως επισημαίνει ο ΣΕΒ είναι 
εφικτός εάν διατηρηθεί η σταθεροποιητική οικονομική 
πολιτική ενώ πρόσθετα μέτρα τόνωσης των επενδύσεων, 
π.χ. μέσω υπεραποσβέσεων μπορούν να επιταχύνουν το 
ρυθμό αύξησης των επενδύσεων και να συντομεύσουν το 
χρόνο επιστροφής.
Σύμφωνα με την ανάλυση του ΣΕΒ, η αύξηση του ΑΕΠ το 

2017 στηρίχθηκε σε αύξηση των εξαγωγών κατά 6,8% 
(έναντι -1,8% το 2016), και των επενδύσεων (+15,7%), 
κάτι που όμως έδωσε μεγάλη ώθηση και στις εισαγωγές 
(μιας και πολλές εισροές είναι εισαγόμενες) που αυξήθη-
καν το 2017 κατά 7,2% (έναντι 0,3% το 2016). Ως αποτέ-
λεσμα, η συμβολή των καθαρών εξαγωγών στην αύξηση 
του ΑΕΠ ήταν αρνητική, καθώς η αύξηση της ζήτησης 
(κυρίως επενδύσεις, εξαγωγές, κ.ά.) οδήγησε σε αύξηση 
των εισαγωγών, η οποία υπεραντιστάθμισε τη θετική 
συμβολή των εξαγωγών.
Επισημαίνεται ακόμη ότι η διάρθρωση του ΑΕΠ το 2017 
απεδείχθη τελικά τελείως διαφορετική απ’ ό,τι αναμενό-
ταν, ακόμη και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η ΕΕ ανέμε-
νε οι επενδύσεις παγίων να αυξηθούν κατά 5,1% με τις ει-
σαγωγές να αυξάνουν κατά 6%. Τα τελικά στοιχεία, όμως, 
έδειξαν τις επενδύσεις να αυξάνουν σχεδόν με διπλάσιο 
ρυθμό του αναμενόμενου (9,6%) και τις εισαγωγές να 
αυξάνουν κατά 7,2%.

ΜΕ ΡΕΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 10 ΝΗΣΙΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

“ΗΔΗ ΧΑΘΗΚΕ ΜΙΑ ΓΕΝΙΑ, ΑΣ ΜΗΝ ΧΑΘΕΙ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗ”, ΔΗΛΩΝΕΙ Ο ΣΕΒ
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Την ένταξη 101 νέων έργων στα Ειδικά Αναπτυξιακά Προγράμ-
ματα για τα νησιά Βορείου και Νοτίου Αιγαίου ανακοίνωσε ο 
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χα-
ρίτσης, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε χθες, Πέμπτη 
15 Μαρτίου 2018. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ στη συνέντευξη 
Τύπου συμμετείχαν ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, Νεκτάριος Σαντορινιός, ο Γενικός Γραμματέας Δημο-
σίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, Παναγιώτης Κορκολής, βουλευτές 
του ΣΥΡΙΖΑ, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, οι πρόεδροι των 
ΠΕΔ Βορείου & Νοτίου Αιγαίου και Δήμαρχοι των νησιών Βο-
ρείου και Νοτίου Αιγαίου.
Όπως δήλωσε ο κ. Χαρίτσης:
«Αυξήσαμε δραστικά τον προϋπολογισμό των Προγραμμάτων 
για να μπορέσουν να ενταχθούν όσο το δυνατόν περισσότερα 
έργα από τις πολλές και ποιοτικές προτάσεις που κατατέθηκαν 
από τις τοπικές κοινωνίες.
Συνολικά 101 έργα στα νησιά του Αιγαίου ύψους 180 εκατ. 
ευρώ θα χρηματοδοτηθούν από εθνικούς πόρους μέσω των 
Ειδικών Αναπτυξιακών και άλλων προγραμμάτων του Υπουρ-
γείου. Σε κάθε νησί εντάσσεται τουλάχιστον ένα έργο, ενώ όλα 
τα έργα αποτελούν προτάσεις των τοπικών φορέων.
Χρηματοδοτούνται έργα σε όλους τους τομείς – από την ύδρευ-

ση και την αποχέτευση, τα λιμάνια και την οδοποιία, τον πολιτι-
σμό και τον τουρισμό, την υγεία και την εκπαίδευση αλλά και 
παρεμβάσεις για την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας.
Πρόκειται για κρίσιμες υποδομές που θα έπρεπε να έχουν 
υλοποιηθεί εδώ και δεκαετίες και έργα που αναβαθμίζουν τις 
αναπτυξιακές δυνατότητες των νησιών και βελτιώνουν την 
ποιότητα ζωής των πολιτών».
Στην ίδια κατεύθυνση, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, Νεκτάριος Σαντορινιός, σημείωσε:
«Η σημερινή μέρα είναι πολύ σημαντική για τη Νησιωτικότητα. 
102 εκατ. ευρώ μέσω των Ειδικών Αναπτυξιακών Προγραμ-
μάτων επενδύονται στα νησιά του Βορείου και του Νοτίου 
Αιγαίου, διπλάσιο ποσό από ό,τι είχε αρχικά ανακοινωθεί. Όλα 
τα έργα είναι μικρής και μεσαίας κλίμακας. Έργα που για χρόνια 
έλειπαν από τα νησιά μας και που θα προσφέρουν πολλαπλάσια 
αναπτυξιακή αξία στις τοπικές κοινωνίες. Ποτέ ξανά δεν υπήρχε 
τέτοιου ύψους χρηματοδότηση έργων σε ακριτικά και μικρά 
νησιά, όπως ο Aϊ Στράτης, τα Ψαρά, το Αγαθονήσι, ή η Κάσος, 
γεγονός που σήμερα το πιστοποιούν και οι εκπρόσωποι της Το-
πικής Αυτοδιοίκησης.
Από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Νίσυρο, μέχρι σή-
μερα, οι νησιώτες έχουν βιώσει πολλές θετικές αλλαγές και οι 

υποδομές των νησιών έχουν ενισχυθεί σημαντικά. Δικός μας 
στόχος είναι μια ανάπτυξη σε σιδερένιες βάσεις και όχι σε πήλινα 
πόδια, εφαρμόζοντας ρεαλιστικές πολιτικές για την ουσιαστική 
ενδυνάμωση των νησιών, κόντρα στις παλαιότερες πρακτικές».
Τα Ειδικά Αναπτυξιακά Προγράμματα δημιουργήθηκαν από 
το Υπουργείο Οικονομίας για να στηριχθούν με στοχευμένο 
τρόπο τα νησιά του Αιγαίου, αναγνωρίζοντας της προκλήσεις 
που θέτει η νησιωτικότητα, αλλά και τις έκτακτες ανάγκες που 
δημιούργησαν οι αυξημένες προσφυγικές ροές.
Τα προγράμματα συνάντησαν μεγάλη επιτυχία καθώς κατα-
τέθηκαν πολλές και ποιοτικές προτάσεις από όλα τα νησιά. Για 
να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση ο προϋπολογισμός των προ-
γραμμάτων υπερδιπλασιάστηκε στα 102 εκατ. ευρώ – από τα 
50 εκατ. ευρώ αρχικά (25 εκατ. ευρώ για κάθε Περιφέρεια). 
Επιπλέον, έργα ύψους 77 εκατ. ευρώ εντάσσονται σε άλλα προ-
γράμματα που χρηματοδοτεί το Υπουργείο Οικονομίας.
Στις παρεμβάσεις τους, τόσο ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου 
όσο και οι δήμαρχοι των νησιών εξήραν τα Προγράμματα και 
τη συνεργασία τους με το Υπουργείο Οικονομίας. Συνεργασία 
που, όπως τόνισαν, οδηγεί για πρώτη φορά στη στοχευμένη 
στήριξη των νησιών και στην υλοποίηση δεκάδων απαραίτη-
των έργων για τις τοπικές κοινωνίες.

Την ανάγκη συνεργασίας όλων για την προστασία του νερού, 
καθώς η Κρήτη είναι αντιμέτωπη με το φαινόμενο της λειψυ-
δρίας-ξηρασίας, λόγω του μικρού αριθμού βροχοπτώσεων 
τη φετινή χρονιά, επισημαίνει περιφερειάρχης Κρήτης Σταύ-
ρος Αρναουτάκης. Σύμφωνα με το ΑΠε-ΜΠΕ καλεί φορείς, 
αγρότες και καταναλωτές να συνδράμουν στη σωστή διαχείριση 
του νερού «ώστε να προστατευθεί το πολυτιμότερο αγαθό, που δεν 
είναι ανεξάντλητος φυσικός πόρος» όπως είπε χαρακτηριστικά.
Μάλιστα για την «ολική» αντιμετώπιση του φαινομένου ο 

περιφερειάρχης υπέγραψε απόφαση για την κατάρτιση στρα-
τηγικού σχεδίου δράσης που εντάσσεται στο ΕΣΠΑ, ενώ την 
υλοποίηση του έργου, ο προϋπολογισμός του οποίου ανέρ-
χεται σε 73.000 ευρώ, αναλαμβάνει η Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Κρήτης.
«Φέτος έχουμε μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά όλοι πρέπει 
να προσέχουμε, να συνεργαστούμε, ούτως ώστε, να κατα-
λάβουν και οι παραγωγοί μας ότι το μεγαλύτερο μέρος του 
νερού πηγαίνει στην άρδευση, ότι πρέπει να προσέχουμε για 

να έχουμε» δήλωσε ο περιφερειάρχης, προσθέτοντας πως 
«οφείλουμε να υπάρχει η σωστή διαχείριση, να δούμε τα 
δίκτυα που είναι πεπαλαιωμένα κι έχουν μεγάλο πρόβλημα, 
αλλά και τις αντικαταστάσεις που πρέπει να γίνουν. Κάνουμε 
μια προσπάθεια μέσα από τα προγράμματα που έχουμε ως 
Περιφέρεια και από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Πρέ-
πει να υπάρχει αυτός ο συντονισμός ώστε με βήματα σωστά 
να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα και πως θα βγει αυτή η 
χρονιά» κατέληξε.

Έντεκα ελληνικές επιχειρήσεις διακρίθηκαν στη δεύτερη φάση 
των European Business Awards 2017/18, όπως ανακοινώ-
θηκε χθες. Σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ οι έντεκα ελληνικές 
επιχειρήσεις οι οποίες έχουν διακριθεί στην κατηγορία τους, 
θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στον τελικό των European 
Business Awards 2017/18 σε ευρωπαϊκό επίπεδο και είναι 
οι εξής: ΕΛΒΙΑΛ ΑΕ, SOCIALAB ΕΠΕ, ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ, ΑΒ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ, ΑΚΡΟΛΙΘΟΣ ΑΒΕΕ, REΖΟS BRANDS AΕ, 
EPSILON NET ΑΕ, OWIWI, ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ ΑΕ, MEDBEST ΑΕ 
και ATTICA-ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕ.
Ο διευθύνων σύμβουλος της RSM Ελλάδος, Άθως Στυλιανού 
δήλωσε: «Είμαστε υπερήφανοι που για 11η συνεχή χρονιά 
η Ελλάδα συμμετέχει με μεγάλη επιτυχία σε αυτό τον τόσο 
σημαντικό πανευρωπαϊκό διαγωνισμό. Η διάκριση μιας εται-

ρείας ως “National Winner” είναι ένα πραγματικά σπουδαίο 
επίτευγμα καθώς η επιλογή γίνεται βάσει υψηλών ευρωπαϊ-
κών προδιαγραφών. Μας χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι 
κάθε χρόνο όλο και περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις συμ-
μετέχουν στα European Business Awards sponsored by RSM, 
αψηφώντας τις δυσκολίες του επιχειρηματικού περιβάλλο-
ντος της χώρας μας και αναδεικνύοντας έτσι τις επιτυχημένες 
ελληνικές πρακτικές σε όλη την Ευρώπη. Συγχαρητήρια στις 
11 ελληνικές επιχειρήσεις “National Winners” που θα εκπρο-
σωπήσουν τη χώρα μας στον τελικό. Τους ευχόμαστε καλή 
επιτυχία στην τελευταία φάση του διαγωνισμού».
Βασικός στόχος των European Business Awards sponsored 
by RSM είναι η δημιουργία μιας ευρωπαϊκής επιχειρηματικής 
κοινότητας η οποία αντιπροσωπεύει τις βέλτιστες επιχειρημα-

τικές πρακτικές, την καινοτομία και την επιχειρηματική ηθική, 
επιβραβεύοντας τις επιχειρήσεις που επιδεικνύουν όλες αυτές 
τις αξίες. Η φιλοσοφία των European Business Awards ταιριά-
ζει απόλυτα με τις αρχές της RSM, η οποία εστιάζει στη δημι-
ουργία ισχυρών και μακροχρόνιων σχέσεων με τους πελάτες 
της, στην κατανόηση των αναγκών κάθε επιχείρησης και στην 
εξειδικευμένη προσέγγιση που δίνει προστιθέμενη αξία.
Η αξιολόγηση των εταιρειών που λαμβάνουν μέρος στα βρα-
βεία, πραγματοποιείται κάθε χρόνο από την κριτική επιτροπή 
των European Business Awards sponsored by RSM, η οποία 
απαρτίζεται από διακεκριμένα στελέχη του ακαδημαϊκού και 
επιχειρηματικού κόσμου της Ευρώπης.

101 ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΨΟΥΣ 180 ΕΚΑΤ. € 
ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ & ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΚΠΟΝΕΙ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

ΕΝΤΕΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΤΩΝ EUROPEAN BUSINESS AWARDS 2017/18
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Η προοπτική ενίσχυσης των υφιστάμενων ηλεκτρικών διασυν-
δέσεων μεταξύ Ελλάδας και πΓΔΜ συζητήθηκε στη συνάντηση 
που είχε χθες αντιπροσωπεία ηγετικών στελεχών του Διαχειρι-
στή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της πΓΔΜ (MEPSO), και 
ο επικεφαλής της, Sasho Vasilevski, με τη διοίκηση του ΑΔΜΗΕ 
στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα. Σύμφωνα με το 

ΑΠΕ- ΜΠΕ υπενθυμίζεται ότι τα συστήματα μεταφοράς ηλεκτρι-
κής ενέργειας των δυο χωρών συνδέονται με δυο γραμμές 400 
κιλοβόλτ, η μια μεταξύ KYT Θεσσαλονίκης και Ντουμπρόβο και 
η δεύτερη μεταξύ ΚΥΤ Μελίτης και Βίτολα στην πΓΔΜ.
Κατά τη συνάντηση τέθηκαν επίσης οι δυνατότητες εμ-
βάθυνσης της συνεργασίας των δυο διαχειριστών σε 

τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος καθώς και τα θέματα 
της ενοποίησης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (market 
coupling) και ανάπτυξης των διεθνών διασυνδέσεων.
Τέλος συζητήθηκαν τρόποι αποτελεσματικότερης συνερ-
γασίας κατά την καθημερινή λειτουργία των συστημάτων 
των δυο χωρών.

Οι βιομηχανικές επιχειρήσεις, παγκοσμίως, χάνουν πολύτιμες 
πηγές ταμειακών διαθεσίμων, που θα μπορούσαν να δώσουν 
ώθηση στην ανάπτυξη και στην καινοτομία, κυρίως, λόγω της 
μη αποδοτικής διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης, σύμφωνα με 
πρόσφατη έκθεση της PwC. Το ΑΠΕ-ΜΠΕ γρέφει ότι όπως αποκα-
λύπτει η έκθεση «Pressure on the Production Line», οι βιομηχανι-
κές επιχειρήσεις, το 2017, θα μπορούσαν να έχουν απελευθερώσει 
έως και 177 δισ. δολάρια ταμειακών διαθεσίμων απλά και μόνο 
βελτιώνοντας τη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησής τους. Τα ευ-
ρήματα της παγκόσμιας έρευνας, που πραγματοποίησε η PwC 
για τον κλάδο και, συγκεκριμένα, τα ευρήματα που αφορούν την 
ευρωπαϊκή βιομηχανία, δείχνουν ότι η καλύτερη διαχείριση του 
κεφαλαίου κίνησης θα μπορούσε να απελευθερώσει συνολικά 
26,5 δισ. ευρώ χρηματικών διαθεσίμων σε όλη την Ευρώπη.
Η ανάλυση αποκαλύπτει, επίσης, ένα πλήθος ανησυχητικών τά-
σεων για τον κλάδο και τους επενδυτές του, όπως είναι η σταθερή 
δυσκολία βελτίωσης της μέσης απόδοσης των απασχολούμενων 
κεφαλαίων (ROCE), η οποία έχει μειωθεί κατά 5%, από 8% το 
2012 στο 7,6% το 2016.
Όπως δείχνει η έκθεση, πολύ συχνά, οι επιχειρήσεις του κλάδου 
δεν αξιοποιούν την πιο άμεσα διαθέσιμη λύση για τη χρημα-
τοδότηση των επενδύσεων: Τη βελτίωση της διαχείρισης του 
κεφαλαίου κίνησης. Μάλιστα, επισημαίνεται ότι αυτή θα έπρεπε 
να είναι η πρώτη λύση για τη χρηματοδότηση επενδύσεων, για 
παράδειγμα, σε νέες τεχνολογίες, καθώς δεν απαιτεί πρόσβαση σε 
επιπρόσθετες πηγές εσόδων ούτε ασκεί πίεση στις ταμειακές ροές. 
«Είναι σημαντικό να απελευθερωθούν αυτά τα κεφάλαια τώρα» 
αναφέρεται χαρακτηριστικά.

«Η εικόνα, όμως, των ελληνικών βιομηχανικών επιχειρήσεων 
δείχνει να αλλάζει, καθώς πλέον φαίνεται πως διαχειρίζονται και 
επενδύουν αποδοτικότερα τα απασχολούμενα κεφάλαιά τους σε 
σχέση με τα προηγούμενα έτη» τονίζεται στην έκθεση. Σύμφωνα 
με τα ευρήματά της, «κατά τη διάρκεια της κρίσης στην Ελλάδα, 
2010-2013, οι βιομηχανικές επιχειρήσεις αντιμετώπιζαν ζητήματα 
σχετικά με το κεφάλαιο κίνησης, καθώς οι ημέρες είσπραξης διευ-
ρύνθηκαν σημαντικά, η πτώση της ζήτησης αύξησε τα αποθέμα-
τα, ενώ οι ημέρες πίστωσης δεν αυξήθηκαν κατ’ αναλογία. Παρότι 
η τάση αυτή αντιστράφηκε τα τελευταία δύο χρόνια, λόγω της 
αναιμικής ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οι ελληνικές βιο-
μηχανικές επιχειρήσεις εμφανίζουν ελλιπή διαχείριση κεφαλαίου 
κίνησης συγκριτικά με τον ξένο ανταγωνισμό».
 Ανταγωνιστικότητα, χρηματικά διαθέσιμα και κουλτούρα
Σε σύγκριση με άλλους κλάδους, η συσχέτιση μεταξύ κεφαλαίου 
κίνησης, αποδόσεων και επενδύσεων, είναι συνήθως ιδιαίτερα 
ισχυρή στις βιομηχανικές επιχειρήσεις. Τα ευρήματα της έκθεσης, 
όμως, δείχνουν ότι αυτό δεν ισχύει πάντα.
«Η διαδεδομένη αντίληψη ότι η αδυναμία βελτίωσης της δια-
χείρισης κεφαλαίου κίνησης οφείλεται μόνο στη διαχείριση των 
αποθεμάτων, είναι μία πλάνη. Αντίθετα, στην έκθεση της PwC επι-
σημαίνεται μία συνεχής επιβράδυνση στην είσπραξη των εμπορι-
κών απαιτήσεων, με τη μέση περίοδο είσπραξης απαιτήσεων να 
βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα της πενταετίας. Αυτό μπορεί να 
είναι αποτέλεσμα της παροχής γενναιόδωρων πιστωτικών όρων 
προς τους πελάτες ή της υιοθέτησης μίας προσέγγισης όχι πολύ 
αυστηρής στην είσπραξη των απαιτήσεων σε σύγκριση με τους 
άλλους κλάδους.

Η παγκόσμια βιομηχανία εμφανίζεται πολύ πιο αποτελεσματική 
στην τακτοποίηση των πληρωμών της σε σύγκριση με την ελληνι-
κή, αφού το 2015 οι ελληνικές επιχειρήσεις εισέπρατταν αργότερα 
κατά μέσο όρο από τον παγκόσμιο ανταγωνισμό και κρατούσαν 
αποθέματα 38% υψηλότερα.
Εάν οι ελληνικές βιομηχανικές επιχειρήσεις βρίσκονταν στο μέσο 
σημερινό παγκόσμιο επίπεδο αποτελεσματικότητας, θα εξοικο-
νομούσαν σε μετρητά, αυξάνοντας τη λειτουργική κερδοφορία 
τους. Ταυτόχρονα, εάν επέφεραν βελτίωση στη διαχείρισή τους 
στα επίπεδα που προτείνει η μελέτη της PwC, θα εξοικονομούσαν 
πρόσθετα κεφάλαια.
Με τον κλάδο να αναγνωρίζει, παγκοσμίως, την ανάγκη να κάνει 
περισσότερα, για να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που προσφέρει η 
4η βιομηχανική επανάσταση, για την εξασφάλιση ανταγωνιστι-
κότητας και μακροπρόθεσμης σταθερότητας, η έλλειψη άμεσα 
διαθέσιμων πηγών χρηματικών διαθεσίμων μπορεί να αποδειχτεί 
σημαντικό εμπόδιο» υπογραμμίζεται στην έκθεση.
Όπως φαίνεται από τη μελέτη της PwC, η μεγαλύτερη επικέντρω-
ση της διοίκησης στην είσπραξη των απαιτήσεων και η αυξημένη 
πειθαρχία στη διαχείριση των αποθεμάτων θα μπορούσαν να 
εξασφαλίσουν τα αναγκαία χρηματικά διαθέσιμα για επενδύσεις.
Για τον Δημήτρη Παπακανέλλου, Director στον τομέα Βιομηχα-
νίας των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της PwC Ελλάδας, αυτό 
αποτελεί μία ανησυχητική τάση, ιδιαίτερα, καθώς για πολλές βιο-
μηχανικές επιχειρήσεις είναι επιτακτική ανάγκη να επενδύσουν σε 
νέες τεχνολογίες, για να ενισχύσουν τη μακροπρόθεσμη ανταγω-
νιστικότητά τους.

Η Επίτροπος Εμπορίου Σεσίλια Μάλμστρεμ και ο υπουργός 
Εμπορίου των ΗΠΑ Γουίλμπουρ Ρος θα συναντηθούν «την 
επόμενη εβδομάδα» προκειμένου να συζητήσουν τους δα-
σμούς που θα επιβάλλει η Ουάσινγκτον στις εισαγωγές χάλυβα 
και αλουμινίου, όπως έγινε γνωστό από πηγές της Κομισιόν. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ η Μάλμστρεμ και ο Ρος συζήτησαν 
τηλεφωνικά το θέμα αυτό σήμερα και συμφώνησαν να συ-
ναντηθούν την επόμενη εβδομάδα, διευκρίνισε η πηγή αυτή, 
χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την ημερομηνία 
ή τον τόπο όπου θα γίνει η συνάντηση.
«Η Επίτροπος επανέλαβε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως στε-

νός σύμμαχος των ΗΠΑ στον τομέα της άμυνας, αναμένει ότι 
θα εξαιρεθεί πλήρως από τα μέτρα αυτά στο σύνολό τους», 
πρόσθεσε ο αξιωματούχος. «Υπογράμμισε επίσης ότι η ΕΕ και 
οι ΗΠΑ επηρεάζονται και οι δύο από την υπερπαραγωγή» χά-
λυβα και αλουμινίου στον κόσμο και θα έπρεπε να αντιμετωπί-
σουν από κοινού το πρόβλημα.
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε την 
Δευτέρα, με ανάρτηση στο Twitter, ότι ο υπουργός Εμπορίου 
θα συζητήσει με τους εκπροσώπους της ΕΕ «την εξάλειψη των 
σημαντικών εμπορικών δασμών και εμποδίων που χρησι-
μοποιούν σε βάρος των ΗΠΑ». Η Μάλμστρεμ συναντήθηκε 

την περασμένη Παρασκευή στις Βρυξέλλες με τον Αμερικανό 
ειδικό απεσταλμένο για θέματα εμπορίου Ρόμπερτ Λαϊτχάιζερ, 
παρουσία και του υπουργού Οικονομικών της Ιαπωνίας Χιρο-
σίγκε Σέκο, όμως αυτές οι συνομιλίες αποδείχτηκαν άκαρπες.
Η ΕΕ, που απαιτεί να εξαιρεθεί από τους αμερικανικούς δασμούς, 
έχει προετοιμάσει αντίμετρα στην περίπτωση που ο Τραμπ δεν 
αλλάξει την απόφασή του. Το πιο άμεσο, που θα μπορούσε να 
εφαρμοστεί μέσα σε τρεις μήνες, είναι η φορολόγηση ορισμέ-
νων αμερικανικών προϊόντων, όπως τα τζιν, οι μοτοσικλέτες 
μεγάλου κυβισμού ή το φιστικοβούτυρο.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
- ΠΓΔΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

PWC : ΑΠΩΛΕΙΕΣ 177 ΔΙΣ. ΔΟΛΑΡΙΩΝ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΛΟΓΩ ΜΗ 
ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΕ: “ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ” ΘΑ ΣΥΝΑΝΤΗΘΕΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
ΤΩΝ ΗΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΔΑΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΧΑΛΥΒΑ
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Με κέρδη έκλεισε την χρήση του 2017 η Attica Bank, επι-
βεβαιώνοντας -όπως επισημαίνεται στην σχετικη ανακοί-
νωση των αποτελεσμάτων- έτσι την πορεία αναστροφής 
των προηγούμενων ζημιογόνων περιόδων, γεγονός που 
αντικατοπτρίζει τα πρώτα ισχυρά αποτελέσματα των κι-
νήσεων εξυγίανσης, που ακολουθεί η τράπεζα από τον 
Σεπτέμβριο του 2016. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ταυτό-
χρονα, η τράπεζα μείωσε δραστικά τον δείκτη μη εξυπη-
ρετούμενων ανοιγμάτων σε 37% από 55,4% το 2017 και 
τον δείκτη κάλυψής τους σε 40% από 49,9% το 2016, ως 
αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης μεταβίβασης χαρτοφυλα-
κίου μη εξυπηρετούμενων δανείων ύψους 1,33 δις ευρώ.
 Σημαντικά στοιχεία, επίσης, αποτελούν η αύξηση των 
εσόδων προμηθειών κατά 27,1%, η μείωση των λειτουρ-
γικών εξόδων κατά 17,1% και η μείωση κατά 14,7 εκατ. 
ευρώ των αμοιβών και εξόδων προσωπικού.
 Τέλος, η επικείμενη αύξηση κεφαλαίου μέχρι του ποσού 
των 198 εκατ. ευρώ θα παράσχει-όπως τονίζεται- τη δυνα-
τότητα στην Attica Bank, να αποπληρώσει τις προνομιούχες 
μετοχές των 100,2 εκατ. ευρώ και να διατηρήσει τον δείκτη 
φερεγγυότητάς της στα σημερινά υψηλά του επίπεδα.
Στοιχεία ισολογισμού
- Κέρδη προ φόρων 1,1 εκατ. ευρώ. Κέρδη μετά από φό-
ρους 0,4 εκατ. ευρώ
- Ίδια Κεφάλαια 632,7 εκατ. ευρώ
- Μείωση λειτουργικών εξόδων κατά 17,1% σε σχέση με 
την συγκριτική περίοδο
- Δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών (CET1) 15%
- Δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) 1 37%
-Δείκτης κάλυψης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων 
(NPEs) 40%
 Για την αποδοτικότητα τω εργασιών και την οικονομική 
θέση της Attica Bank για το 2017, η Διοίκηση της Τράπε-
ζας αναφέρει ότι:
«Κατά την κλειόμενη χρήση 2017 ο Όμιλος επανήλθε στην 
κερδοφορία η οποία αποτελεί επιβεβαίωση της συνεχούς 
προσπάθειας που καταβάλλει η Διοίκηση από το Σεπτέμ-
βριο του 2016. Παράλληλα ενισχύθηκε περαιτέρω ο Ισο-
λογισμός του Ομίλου με το σχηματισμό πρόσθετων προ-
βλέψεων, με στόχο την αποτελεσματικότερη θωράκισή 
του. Τα αποτελέσματα και τα μεγέθη του έτους 2017 της 
Attica Bank αντικατοπτρίζουν τη συνέχιση των κινήσεων 
εσωτερικής αναδιοργάνωσης, σε συνάρτηση με την ενί-
σχυση της εξωστρέφειας και την εφαρμογή αρχών σύγ-
χρονου Management, οι οποίες σηματοδοτούν ευοίωνες 
προοπτικές για την επιτυχή υλοποίηση του στρατηγικού 
σχεδίου της Τράπεζας.
Οι προοπτικές αυτές ενδυναμώνονται περαιτέρω με δεδο-
μένη τη σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας, όπως 
άλλωστε προκύπτει και από τη βελτίωση μιας σειράς βα-
σικών μακροοικονομικών και δημοσιονομικών δεικτών.

Εντός του οικονομικού περιβάλλοντος αυτού και κατά 
το έτος 2017 η Τράπεζα ακολούθησε το στρατηγικό της 
σχεδιασμό συνεχίζοντας τις διοικητικές και οργανωτικές 
αλλαγές που άρχισαν να εφαρμόζονται εντός του 2016, 
βελτιώνοντας τη δομή των μεγεθών της.
Η ρευστότητα του Ομίλου παρουσιάζει αυξητικές τάσεις, 
ενώ ο δείκτης Κεφαλαίου κοινών μετοχών (CET 1) παρα-
μένει σε υψηλά επίπεδα και ανέρχεται σε 15%.
Ο Όμιλος της Attica Bank, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση 
της συναλλαγής πώλησης μη εξυπηρετούμενων δανείων 
τον Αύγουστο του 2017, συνεχίζει την προσπάθεια ενί-
σχυσης της κεφαλαιακής του βάσης και στο πλαίσιο αυτό 
η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε 
την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου μέχρι του ποσού 
των 198 εκατ. ευρώ. Η αύξηση πραγματοποιείται ώστε 
να αποπληρωθούν οι προνομιούχες μετοχές ύψους 100,2 
εκατ. ευρώ και να ενισχυθεί με το υπόλοιπο ποσό ακόμη 
περισσότερο η φερεγγυότητά της έτσι ώστε να πραγματο-
ποιήσει τις αναγκαίες επενδύσεις και να ανταποκριθεί με 
συνέπεια στην ανάγκη χρηματοδότησης της ανάπτυξης 
της ελληνικής οικονομίας και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, με τελικό σκοπό την αύξηση της κερδοφο-
ρίας της και τη δημιουργία εκ νέου εσωτερικού κεφαλαίου 
προς ενίσχυση και της θέσης των μετόχων της.»
 
Βασικά οικονομικα μεγέθη και αποτελέσματα
 Τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων και προβλέψε-
ων διαμορφώθηκαν σε 20,5 εκατ. ευρώ (μη συμπεριλαμ-
βανομένου του έκτακτου κέρδους των 70 εκατ. ευρώ από 
την μεταβίβαση των μη εξυπηρετούμενων δανείων), ένα-
ντι 12,4 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, αυξημένα 
δηλαδή κατά 65,6% σε ετήσια βάση.
Το μετά από φόρους αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε κέρ-
δος ύψους 0,4 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 49,8 εκατ. ευρώ 
της συγκριτικής χρήσης.
Τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους δι-
αμορφώθηκαν σε κέρδος 1,04 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 
46,3 εκατ. ευρώ τη συγκριτική περίοδο.
Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 632,7 εκατ. ευρώ
Το σύνολο του ενεργητικού του Ομίλου ανήλθε σε 3,6 δισ. ευρώ.
Σε ό,τι αφορά τη χρήση που έληξε την 31.12.2017, οι προ-
βλέψεις απομείωσης για δάνεια και απαιτήσεις κατά πελα-
τών ανήλθαν σε 73,5 εκατ. ευρώ και οι προβλέψεις απο-
μείωσης λοιπών στοιχείων του ενεργητικού σε 14,9 εκατ. 
ευρώ, διαμορφώνοντας έτσι το σύνολο των προβλέψεων 
του Ομίλου σε 88,4 εκατ. ευρώ. Το αντίστοιχο ποσό για 
τη συγκριτική περίοδο ανήλθε σε 52,5 εκατ. ευρώ, απο-
τελούμενο από ποσό 40 εκατ. ευρώ από τις προβλέψεις 
απομείωσης για δάνεια και απαιτήσεις και ποσό 12,5 εκατ. 
ευρώ για προβλέψεις απομείωσης λοιπών στοιχείων του 
ενεργητικού. Οι σωρευμένες προβλέψεις απομείωσης για 

δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών ανήλθαν σε 474,7 
εκατ. ευρώ, μετά και τη διαγραφή των προβλέψεων απο-
μείωσης ύψους 806,2 εκατ. ευρώ που αντιστοιχούν στο 
χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων δανείων ύψους 1,33 
δισ. ευρώ, το οποίο μεταβιβάσθηκε και αποαναγνωρίστη-
κε τον Αύγουστο του 2017.
Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) ανέρ-
χεται σε 37% (2016:55,4%), ενώ η κάλυψη των μη εξυπη-
ρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) από τις συνολικές προ-
βλέψεις απομείωσης για δάνεια και απαιτήσεις, ανέρχεται 
σε 40% (2016: 49,9,%) χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι 
εμπράγματες εξασφαλίσεις.
Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού είναι μειωμένα κατά 
14,7 εκατ. ευρώ περίπου και διαμορφώθηκαν σε 38,5 
εκατ. ευρώ περίπου (2016: 53,2 εκατ. ευρώ), παρουσι-
άζοντας ποσοστιαία μείωση της τάξης του 20,6%, αφού 
αφαιρεθεί το μη επαναλαμβανόμενο κόστος εθελουσίας 
εξόδου που έλαβε χώρα τη χρήση 2016 ύψους 4,75 εκατ. 
ευρώ. Τα λειτουργικά έξοδα παρουσιάζουν σημαντική 
μείωση κατά 17,1% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.
Τα έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν σε 20,5 εκατ. 
ευρώ έναντι 16,1 εκατ. ευρώ κατά τη χρήση του 2016, 
ήτοι αύξηση 27,1% ενώ τα καθαρά έσοδα προμηθειών 
διαμορφώθηκαν σε 10,6 εκατ. ευρώ (2016: 10,9 εκατ.). 
Η μείωση των καθαρών εσόδων από προμήθειες οφείλε-
ται σε έξοδα που σχετίζονται με τη δραστηριοποίηση του 
Ομίλου στις εμπορικές και ηλεκτρονικές υπηρεσίες (POS, 
Visa κλπ) τα οφέλη των οποίων αναμένεται να καρπωθεί 
ο Όμιλος, κυρίως σε μελλοντικές περιόδους.
Οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε 1,92 δισ. ευρώ περίπου 
αυξημένες κατά 1,7% σε σχέση με την 31.12.2016. Η χρη-
ματοδότηση μέσω του Έκτακτου Μηχανισμού Ρευστότη-
τας ανήλθε κατά την 31.12.2017 σε 915 εκατ. μειωμένος 
κατά 100 εκατ. σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.
Οι χορηγήσεις προ προβλέψεων μετά την ολοκλήρωση 
της μεταβίβασης χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων 
δανείων ύψους 1,33 δισ. ευρώ διαμορφώθηκαν σε 2,7 
δισ. ευρώ. Οι χορηγήσεις μετά από προβλέψεις ανήλθαν 
σε 2,2 δισ. ευρώ την 31.12.2017, έναντι 2,8 δισ. ευρώ 
στην προηγούμενη χρήση του 2016, αντικατοπτρίζοντας 
την ακολουθούμενη με συνέπεια στρατηγική απομόχλευ-
σης και εξυγίανσης του χαρτοφυλακίου της Τράπεζας.
 Αναφορικά με την επίπτωση του ΔΠΧΑ 9, η Τράπεζα θα 
κάνει χρήση των μεταβατικών διατάξεων του Κανονισμού 
(ΕΕ) 2017/2395. Το ποσό που θα επιβαρύνει τα ίδια κεφά-
λαια του Ομίλου την 1.1.2018 και με δεδομένο ότι η σχετι-
κή άσκηση βρίσκεται σε στάδιο τελικής επεξεργασίας, έχει 
εκτιμηθεί από 80 εκατ. ευρώ έως 100 εκατ. ευρώ.

ATTICA BANK: ΕΠΑΝΗΛΘΕ ΣΕ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ΤΟ 2017
- ΕΙΣΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΤΗΣ
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Ξεκίνησε το «κυνήγι» του παραχωρησιούχου της άδειας 
καζίνο στην έκταση του πρώην αεροδρομίου του Ελληνι-
κού. Στόχος είναι η επιλογή του παραχωρησιούχου μέχρι 
το τέλος του έτους ή στις αρχές του επομένου. Σύμφωνα 
με την «Καθημερινή»  η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου 
Παιγνίων (ΕΕΕΠ), πιστή στο χρονοδιάγραμμά της, προ-
χώρησε προχθές Τρίτη στη δημοσιοποίηση των τευχών 
διενέργειας των διαγωνισμών (RFPs) πρόσληψης των 
συμβούλων που θα αναλάβουν το έργο της προετοιμα-
σίας του διαγωνισμού για την παραχώρηση της άδειας. 
Συγκεκριμένα, η EEEΠ δημοσιοποίησε RFPs του νομικού 
και χρηματοοικονομικού σύμβουλου του έργου. Οι δύο 
σύμβουλοι θα αναλάβουν, αφενός, το έργο της κατάρτι-
σης της προκήρυξης του διαγωνισμού παραχώρησης της 
άδειας καζίνο, αφετέρου, θα συμβουλεύουν την ΕΕΕΠ σε 
όλη τη διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού, μέχρι 
και την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης της σχε-
τικής άδειας καζίνο.
Το έργο των συμβούλων είναι ιδιαίτερα κρίσιμο, με δε-
δομένο ότι η ΕΕΕΠ και το ελληνικό Δημόσιο στοχεύουν 

στην άντληση αρκετών δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ 
από τον παραχωρησιούχο της άδειας. Παράλληλα, θα 
πρέπει να συνεκτιμηθεί το γεγονός ότι η παραχώρηση της 
άδειας καζίνο συνιστά (μεταξύ άλλων) προαίρεση για την 
ολοκλήρωση της σύμβασης αξιοποίησης του ακινήτου 
στο Ελληνικό. Ετσι, οι σύμβουλοι της ΕΕΕΠ έχουν κρίσιμο 
ρόλο όχι μόνον για την αδειοδότηση της εταιρείας που θα 
λειτουργήσει το καζίνο, αλλά για τη συνολική προώθηση 
της επένδυσης της Hellinikon Global στο Ελληνικό.
Tο έργο του χρηματοοικονομικού συμβούλου έχει προ-
ϋπολογιστεί σε 500.000 ευρώ και δύναται να επεκταθεί 
μέχρι τις 750.000 ευρώ. Το έργο του νομικού συμβούλου 
έχει προϋπολογιστεί σε 250.000 ευρώ και μπορεί να επε-
κταθεί έως τις 375.000 ευρώ. Τα ποσά είναι χωρίς ΦΠΑ. 
Tο παρεχόμενο έργο ορίζεται σε έξι μήνες και η διάρκεια 
ισχύος της προσφοράς θα είναι 12 μήνες. Με βάση αυτό, 
εικάζεται ότι μια δημοσιοποίηση της προκήρυξης του 
διαγωνισμού για την παραχώρηση της άδειας καζίνο θα 
πρέπει να αναμένεται προς το τέλος του ερχόμενου καλο-
καιριού ή στις αρχές του φθινοπώρου.

Στους όρους της προκήρυξης ορίζεται ότι η πρώτη φάση 
παροχής υπηρεσιών, δηλαδή η κατάρτιση του RFP για 
την παραχώρηση της άδειας, θα γίνει σε 75 ημέρες (2,5 
μήνες). Η δεύτερη φάση παροχής υπηρεσιών, δηλαδή 
η παροχή συμβουλών κατά τη διενέργεια του διαγωνι-
σμού, ορίζεται σε 105 ημέρες (3,5 μήνες). Θεωρητικά, 
στο τέλος του έτους, ή στις αρχές του επόμενου, θα πρέπει 
να έχει βρεθεί ο παραχωρησιούχος της άδειας του καζίνο. 
Αυτό βεβαίως θα γίνει πραγματικότητα αν τόσο ο διαγω-
νισμός πρόσληψης συμβούλων της ΕΕΕΠ όσο και ο δια-
γωνισμός παραχώρησης της άδειας καζίνο διεξαχθούν 
αστραπιαία, χωρίς ενστάσεις και προσφυγές των άμεσα 
ενδιαφερομένων για το έργο. Ο κίνδυνος αυτός είναι πε-
ρισσότερο αυξημένος για το έργο των συμβούλων της 
ΕΕΕΠ, όπου αναμένεται μεγαλύτερη συμμετοχή, παρά για 
το έργο της παραχώρησης της άδειας, όπου μέχρι στιγμής 
το ενδιαφέρον είναι περιορισμένο. Μέχρι σήμερα, μόνον 
η Caesars Entertainment έχει προσεγγίσει τις ελληνικές 
αρχές και τους συντελεστές του έργου στο Ελληνικό για 
την άδεια του καζίνο.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος αναλαμβάνει την τε-
χνική υποστήριξη και μελέτη για την εφαρμογή του προ-
γράμματος αναβάθμισης του ιστορικού εμπορικού και 
τουριστικού κέντρου της Αθήνας γράφει το ΑΠΕ-ΜΠΕ και 
σημειώνει σε σχετικό δημοσίευμα του ότι αυτό προέκυψε 
από τη συνάντηση που είχε αντιπροσωπεία του Επαγ-
γελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας με τον πρόεδρο του 
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Γιώργο Στασινό. Όπως 
αναφέρεται σε δημοσίευμα στην ηλεκτρονική σελίδα του 
επαγγελματικού επιμελητηρίου: «η συζήτηση, περιέλαβε 
όλες τις δράσεις που εμπίπτουν στο αντικείμενο του ΤΕΕ και 
οι οποίες απαιτούνται για την υλοποίηση του προγράμμα-
τος και ο κ. Στασινός αποδέχτηκε κατ’ αρχήν την πρόταση 
και θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες υλοποίησης».
Την αντιπροσωπεία του ΕΕΑ αποτελούσαν ο πρόεδρος 
Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ο Α΄ αντιπρόεδρος Νίκος 
Γρέντζελος, ο Β΄ Αντιπρόεδρος Νίκος Κογιουμτσής ενώ 
συμμετείχαν ο Μάκης Σαββίδης μέλος του ΔΣ του ΕΣΑ 
και ο Χρήστος Θαλασσινός, αντιπρόεδρος του συλλόγου 
καταστηματαρχών Πλάκας.

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα το επιμελητήριο και φορείς 
του κέντρου, κατέθεσαν υπόμνημα με έξι προτάσεις στο 
δήμαρχο Αθηναίων Γιώργο Καμίνη για την αναβάθμισης του 
ιστορικού κέντρου, ιδιαίτερα μάλιστα εν όψει της ερχόμενης 
τουριστικής περιόδου. Οι προτάσεις αφορούν στα εξής:
• Τη δημιουργία ενός ανοιχτού κέντρου εμπορίου (του-
ριστικού) με κοινές συνέργειες των επιχειρηματιών και 
κατοίκων ούτως ώστε να δημιουργήσουμε ένα πρότυπο 
ανοιχτό κέντρο εμπορίου που μπορούμε αμέσως μετά να 
μεταλαμπαδεύσουμε και σε άλλες περιοχές τόσο του δή-
μου της Αθήνας όσο και σε άλλους δήμους της Αττικής.
• Την οριοθέτηση της συγκεκριμένης περιοχής που να 
ξεκινάει από τις στήλες του Ολυμπίου Διός - Φιλελλήνων 
- Ερμού - Πλατεία Αγίων Ασωμάτων - Διονυσίου Αρεο-
παγίτου - Αποστόλου Παύλου , όπως την οριοθετεί και το 
προεδρικό διάταγμα Πλάκας.
• Σήμανση με καλαίσθητες επιγραφές που θα καλωσορίζουν 
τον επισκέπτη και τουρίστα της συγκεκριμένης περιοχής και 
δημιουργία ενός brand name της περιοχής που μπορούμε 
να το διαφημίσουμε σ΄ όλους τους τουριστικούς χάρτες και σε 

όλα τα τουριστικά έντυπα ει δυνατόν σε παγκόσμιο επίπεδο.
• Δημιουργία τριών καλαίσθητων περιπτέρων - Info 
kiosks σε τρία συγκεκριμένα σημεία αναφοράς της 
περιοχής όπως πλατεία Μοναστηρακίου , πλατεία Συ-
ντάγματος και πλατεία Αγίας Αικατερίνης στην Πλάκα. 
Στελέχωση των περιπτέρων με προσωπικό αλλά και με 
υλικοτεχνική υποδομή (pc, φωτοτυπικά μηχανήματα) 
από όπου θα δίνεται πληροφόρηση στους ενδιαφερόμε-
νους τόσο για πολιτιστικά μνημεία της περιοχής όσο και 
για την εν γένει τουριστική αγορά και όχι μόνο.
• Ελεύθερο wifi με συνεργασία μιας εκ των εταιρειών 
κινητής τηλεφωνίας, ούτως ώστε ο επισκέπτης της περι-
οχής να έχει πρόσβαση στην υπό διαμόρφωση διαδικτυ-
ακή πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί γι αυτόν το σκοπό.
• Στη συγκεκριμένη περιοχή μπορεί ανά χρονικά διαστή-
ματα εντός του έτους να γίνονται δράσεις (events , happenings) 
σε συνεργασία με τους τοπικούς εμπορικούς συλλόγους όπως 
π.χ. ένα τρενάκι που ήδη κυκλοφορεί και σε συνεργασία με τη 
χορωδία του δήμου της Αθήνας να ερμηνεύουν τραγούδια της 
παλιάς Αθήνας και καντάδες της εποχής.

Με τα Σήματα Αριστείας Χρηστής Διακυβέρνησης βρα-
βεύτηκαν 23 δήμοι. Διακρίθηκαν για το επίπεδο δια-
κυβέρνησης με βάση τις δώδεκα Ευρωπαϊκές Αρχές 
Χρηστής Διακυβέρνησης (εκπροσώπηση, ανθρώπινα 
δικαιώματα, αποτελεσματικότητα, δεξιότητα, ανταπό-
κριση, κα.). Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η απονομή έγινε 
σε εκδήλωση που διοργάνωσαν σε κεντρικό ξενοδοχείο 
των Αθηνών το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ) 

της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και το Κέντρο 
Εμπειρογνωσίας για τη Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Οι δήμοι που 
βρέθηκαν στην πρώτη τριάδα της κατάταξης συγκεντρώ-
νοντας τις υψηλότερες βαθμολογίες, είναι οι Αιγάλεω, 
Μήλου και Αμαρουσίου. Ακολούθησαν οι: Φυλής, Παπά-
γου-Χολαργού, Αγ. Δημητρίου, Π. Φαλήρου, Αγρινίου, 
Θεσσαλονίκης, Πύλου-Νέστορος, Καλλιθέας, Λάρισας, 

Αγ. Αναργύρων-Καματερού, Αγιάς, Ηγουμενίτσας, Γα-
λατσίου, Ζωγράφου, Ελασσόνας, Τρίπολης, Θέρμης, 
Χαλκίδας, Μυκόνου και Κηφισιάς. Συνολικά εκδήλωσαν 
ενδιαφέρον για συμμετοχή στη διαδικασία 45 δήμοι από 
τους οποίους τελικά οι 23 υπέβαλαν φάκελο συμμετοχή.

ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΚΑΖΙΝΟ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΕΕ ΚΑΙ ΕΕ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 

ΜΕ ΣΗΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΡΑΒΕΥΤΗΚΑΝ 23 ΔΗΜΟΙ
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Η πρώτη πόλη της Ελλάδας με τεχνολογία 5G, είναι από 
σήμερα τα Τρίκαλα, καθώς στο Δημαρχείο υπογράφηκε 
προγραμματική συμφωνία ανάμεσα στον δήμο Τρικκαί-
ων, τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρο-
μείων του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινω-
νιών και Ενημέρωσης και την e-trikala ΑΕ. Παράλληλα, 
όπως αναφέρθηκε, ο δήμος ετοιμάζει και ολοκληρωμένο 
πρόγραμμα γεωργίας ακριβείας (smartfarming) στο 
πλαίσιο του «Σχεδίου Ασκληπιός» για τα φαρμακευτικά 
φυτά και τον πρωτογενή τομέα γενικότερα. Σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ πιο αναλυτικά, η σημερινή υπογραφή της 
προγραμματικής συμφωνίας αφορά στη σταδιακή με-
τατροπή των Τρικάλων σε μία πρότυπη πόλη 5G-Ready. 
Αυτό θα γίνει, τονίστηκε, με την εκπόνηση μελέτης και την 
εφαρμογή πιλοτικού έργου δωρεάν εγκατάστασης πιλο-
τικού δικτύου 5G στην πόλη των Τρικάλων. Οι λύσεις τις 
οποίες θα προσφέρει στους πολίτες, ονομάζονται «Λύσεις 

Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης» και αφορούν σε έξυπνη 
στάθμευση, έξυπνο φωτισμό, ασύρματη πρόσβαση στο 
διαδίκτυο, συλλογή και ανάλυση δεδομένων και τέλος, 
λύσεις εξυπηρέτησης του πολίτη και των επιχειρήσεων.
Οι εργασίες για να τεθούν σε λειτουργία τα συστήματα 
του πιλοτικού έργου εκτιμάται ότι θα διαρκέσουν, κατά 
προσέγγιση, 4 μήνες από την υπογραφή της προγραμ-
ματικής συμφωνίας.
Ο δήμαρχος Τρικκαίων, Δημήτρης Παπαστεργίου, τόνισε 
πως «αν το ίντερνετ των αντικειμένων είναι τα οχήματα 
για το μέλλον, η τεχνολογία 5G είναι οι λεωφόροι από τις 
οποίες θα περάσουν αυτά τα οχήματα».
Ο γ.γ. Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Βασίλης 
Μαγκλάρας, από την πλευρά του, επισήμανε ότι αυτή η 
τεχνολογία «αλλάζει ριζικά τον τρόπο που αντιμετωπί-
ζουμε την καθημερινότητά μας και βεβαίως τον τρόπο 
που επικοινωνούμε».

Πριν την υπογραφή της συμφωνίας, ο κ. Μαγκλάρας 
ενημερώθηκε για το smartfarming, δηλαδή την «έξυπνη 
γεωργία», που αποτελεί, όπως αναφέρθηκε, το επόμενο 
βήμα για τους αγρότες. Στο κέντρο ελέγχου του Smart 
Trikala, παρουσιάστηκε, σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, 
η εφαρμογή συστημάτων γεωργίας ακριβείας: μέσω της 
τεχνολογίας, το σύστημα που εγκαθίσταται και λειτουργεί 
ως υπολογιστής, μετρά όλα τα δεδομένα από την καλλι-
έργεια (υγρασία, θερμοκρασία, άνεμο κ.λπ.) και «απο-
φασίζει» για διάφορες ενέργειες, όπως, η λίπανση ή το 
πότισμα. Ο αγρότης ενημερώνεται για αυτές τις κινήσεις 
του συστήματος και αναλόγως μπορεί να παρέμβει. Αυ-
τός ο σχεδιασμός ετοιμάζεται για να λειτουργήσει με την 
προώθηση της καλλιέργειας φαρμακευτικών φυτών και 
βοτάνων, που ο δήμος Τρικκαίων υλοποιεί μέσω του 
«Σχεδίου Ασκληπιός», ανέφερε ο δήμαρχος Τρικκαίων 
κ. Παπαστεργίου.

Μνημόνιο συνεργασίας για τη χρήση μεθόδων γεωργίας 
ακριβείας και συστημάτων νέων τεχνολογιών, υπέγρα-
ψαν το χθεςι, στο Εθνικό Κέντρο Βάμβακος στην Καρδί-
τσα, οι υπουργοί Ψηφιακής Πολιτικής, Ν. Παππάς, και 
Αγροτικής Ανάπτυξης, Ευ. Αποστόλου, με τον πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Γ. Πετράκο. Με τα αυτό-
νομα, μη επανδρωμένα οχήματα, που σχεδιάστηκαν από 
το πανεπιστήμιο, οι αγρότες θα μπορούν να έχουν άμεση 
και ακριβή εικόνα μιας μεγάλης έκτασης της καλλιέργειάς 
τους. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ «ο στόχος είναι να φέ-
ρουμε το αύριο σήμερα για όλους. Και οι νέες τεχνολογίες 
στην πρωτογενή παραγωγή μπορούν να έχουν εξαιρετικά 
σημαντική συμβολή, ούτως ώστε η παραγωγή μας να γί-
νει και πιο ποιοτική και να υπάρχει τεράστια εξοικονόμηση 
στους πόρους που χρειάζονται για να τη φέρουμε σε πέ-
ρας» δήλωσε ο κ. Παππάς και πρόσθεσε: «Με την αγαστή 
συνεργασία που έχουμε αναπτύξει με το υπουργείο Αγρο-
τικής Ανάπτυξης, είμαστε στη χαρούμενη θέση σήμερα 
να ανακοινώσουμε δύο προγράμματα. Ένα πιλοτικό με 
τη χρήση drones και ένα πρόγραμμα για την ανάπτυξη 
μιας τεράστιας συμπαγούς δημόσιας υποδομής, η οποία 
θα δώσει τη δυνατότητα αξιοποίησης της τεχνολογίας 
γεωργίας ακρίβειας».
Όπως εξήγησε ο υπουργός, η τεχνολογία αυτή θα δώσει 
τη δυνατότητα στον Έλληνα αγρότη να αξιοποιεί δεδο-

μένα, τα οποία θα προκύπτουν από τους ευρωπαϊκούς 
δορυφόρους, από τους επίγειους σταθμούς και τους αι-
σθητήρες που θα εγκατασταθούν, όπου χρειάζεται για να 
μπορεί να παρέμβει στην καλλιέργειά του. Το πώς και πότε 
θα ποτίσει, πόσο λίπασμα θα βάλει, πόσο φάρμακο και με 
αυτό τον τρόπο να εξοικονομίσει πόρους και να αναβαθ-
μίσει την ποιότητα. Ο κ. Παππάς κατέληξε: «Νομίζω, ότι 
αυτή είναι μια πρωτοβουλία, η οποία θα δώσει τη δυνα-
τότητα να αυξηθεί η απασχόληση νέων γεωπόνων, διότι, 
με την ανάπτυξη του δικτύου μία τεράστια υποχρέωση 
της πολιτείας πλέον θα είναι η ενημέρωση και η εξοικείω-
ση του αγροτικού μας πληθυσμού με τις δυνατότητες που 
δίνουν αυτές οι νέες τεχνολογίες».
Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, από την πλευρά του, 
έκανε λόγο για την επόμενη μέρα στην ελληνική γεωργία. 
«Έχουμε πει πως το 2018 θα είναι για τη γεωργία χρονιά 
καινοτομίας και συνεργειών. Το μνημόνιο συνεργασίας 
αυτές τις σκοπιμότητες υπηρετεί. Θέλουμε η γεωργία μας 
πλέον να χρησιμοποιήσει όλες τις δυνατότητες, ακόμα και 
τις διαστημικές, για να μπορούμε να παρακολουθούμε 
όσο γίνεται καλύτερα την καλλιεργητική δραστηριότητα, 
και αυτό φαίνεται μέσα από αυτή τη συμφωνία ότι θα 
το πετύχουμε» σημείωσε ο κ. Αποστόλου και πρόσθεσε: 
«Έχει την ποιοτική της υπόσταση η ελληνική γεωργία που 
είναι ένα από τα βασικά εργαλεία της να ανταγωνιστεί 

στη διεθνή σκηνή, αν προσθέσουμε και μία μείωση του 
κόστους παραγωγής που θα προέλθει από όλη τη σωστή 
χρησιμοποίηση των πληροφοριων που θα έχουμε μέσα 
από αυτή τη διαδικασία, αντιλαμβάνεστε πλέον ότι μιλάμε 
για άλλη μέρα για την ελληνική γεωργία».
Νωρίτερα, ο προϊστάμενος του Εθνικού Κέντρου Βάμβα-
κος, δρ Μοχάμεντ Νταράουσε, είχε ενημερώσει του δύο 
υπουργούς για την ποιότητα της ίνας βαμβακιού, το πλαί-
σιο εφαρμογής νέων τεχνολογιών.
Οι κύριοι Παππάς και Αποστόλου επισκεύθηκαν και υπο-
δομές του δήμου Καρδίτσας.
Σε δηλώσεις του ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής σχολί-
ασε θετικά την αναβάθμιση του τεχνολογικού εξοπλισμού 
του δημοτικού δικτύου Παιδικών Βιβλιοθηκών και δε-
σμεύτηκε για εγκατάσταση ασύρματης σύνδεσης στο δι-
αδίκτυο σε κάθε δομή και προσπάθεια ψηφιοποίησης του 
«εξαιρετικού και πλούσιου αρχείου τους», όπως τόνισε.
Ο κ. Παππάς είπε, επίσης, ότι επίκειται η ψήφιση του νομο-
σχεδίου, από τη Βουλή, για καθολική λήψη τηλεοπτικού 
σήματος σε όλη την Επικράτεια, «που θα λύσει οριστικά το 
πρόβλημα των ορεινών κοινοτήτων».
Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, από την πλευρά του, 
άκουσε τα αιτήματα -κυρίως αγροτικού χαρακτήρα- του 
δημάρχου Καρδίτσας, Φ. Αλεξάκου.

ΤΡΙΚΑΛΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 5G ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ ΟΙ 
ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
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Στο 21,2% ανήλθε το ποσοστό ανεργίας στη χώρα το δ’ 
τρίμηνο πέρυσι και μειώθηκε μεν κατά 2,4 μονάδες από 
το 23,6% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016, αλλά αυξήθη-
κε κατά μια μονάδα από το 20,2% που είχε καταγραφεί 
το γ’ τρίμηνο 2017, λόγω και της λήξης της τουριστικής 
περιόδου.  Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αριθμός των ανέρ-
γων ανήλθε σε 1.006.844 άτομα, με τους μακροχρόνια 
άνεργους (αυτοί που αναζητούν εργασία για ένα έτος ή 
περισσότερο) να ανέρχονται σε 722.914 άτομα, ενώ μόλις 
120.821 άτομα λαμβάνουν επίδομα ανεργίας.
Ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε κατά 3,8% σε σχέση 
με το προηγούμενο τρίμηνο και μειώθηκε κατά 10,4% σε 
σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.
Σύμφωνα με την έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛ-
ΣΤΑΤ, οι βασικοί λόγοι που σταμάτησαν οι άνεργοι να 
εργάζονται είναι είτε γιατί απολύθηκαν (27,5%) είτε γιατί 
η εργασία τους ήταν περιορισμένης διάρκειας και τελείω-
σε (27,4%). Το μεγαλύτερο ποσοστό ανέργων εργαζόταν 
στους κλάδους ξενοδοχείων και εστίασης (19%). Σε ό,τι 
αφορά στο επάγγελμα της προηγούμενης εργασίας τους, 
το μεγαλύτερο ποσοστό (30,3%) απασχολούνταν στην 

παροχή υπηρεσιών ή ως πωλητές.
Το ποσοστό των ανέργων που δεν έχουν εργαστεί στο 
παρελθόν (νέοι άνεργοι) είναι 19,7%. Η πλειονότητα των 
ανέργων (71,8%) είναι μακροχρόνια άνεργοι, ενώ ποσο-
στό 92,7% των ανέργων αναζητεί εργασία ως μισθωτός με 
πλήρη απασχόληση. Το ποσοστό των ανέργων που δηλώ-
νουν ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ ανέρχεται σε 
23,4%, ενώ το ποσοστό αυτών που δηλώνουν ότι λαμβά-
νουν επίδομα ή βοήθημα από τον ΟΑΕΔ ανέρχεται σε 12%.
Ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 3.736.333 
και η απασχόληση μειώθηκε κατά 2,3% σε σχέση με το 
προηγούμενο τρίμηνο και αυξήθηκε κατά 2,4% σε σχέση 
με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Το με-
γαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων εργάζονται ως 
μισθωτοί (65,8%), ενώ σημαντικό είναι και το ποσοστό 
των αυτοαπασχολουμένων χωρίς προσωπικό (22,7%). 
Το ποσοστό της μερικής απασχόλησης ανέρχεται σε 9,5%, 
ενώ το ποσοστό των ατόμων που έχουν προσωρινή εργα-
σία είναι 6,9%. Τα επαγγέλματα που συγκεντρώνουν το 
μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων είναι οι ερ-
γαζόμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές (23,2%), 

καθώς και οι επαγγελματίες (19,7%).
Στις γυναίκες το ποσοστό ανεργίας (26,1%) παραμένει ση-
μαντικά υψηλότερο από εκείνο στους άνδρες (17,3%).
Ηλικιακά, το υψηλότερο ποσοστό καταγράφεται στις ομάδες 
15- 19 ετών (53,1%) και 20- 24 ετών (42,3%). Ακολουθούν 
οι ηλικίες 25- 29 ετών (32%), 30- 44 ετών (20,3%), 45- 64 
ετών (17,1%) και 65 ετών και άνω (11,2%).
Σε επίπεδο περιφερειών της χώρας, στις τρεις πρώτες θέ-
σεις βρίσκονται η Δυτική Μακεδονία (29,1%), η Δυτική 
Ελλάδα (26,1%) και οι Ιόνιοι Νήσοι (24,5%). Ακολου-
θούν το Βόρειο Αιγαίο (23,9%), η Ήπειρος (23,2%), η 
Κεντρική Μακεδονία (22,3%), η Αττική (21,5%), η Στερεά 
Ελλάδα (20,5%), η Θεσσαλία (19%), η Ανατολική Μακε-
δονία- Θράκη (17,8%), η Κρήτη (17,6%), το Νότιο Αιγαίο 
(17,3%) και η Πελοπόννησος (16,3%).
Αναφορικά με την εκπαίδευση, το υψηλότερο ποσοστό 
ανεργίας καταγράφεται σε όσους έχουν τελειώσει έως 
λίγες τάξεις δημοτικού (44,3%) και ακολουθούν αυτοί 
με μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση (26,7%), με δευτερο-
βάθμια εκπαίδευση (23,3%), με πρωτοβάθμια εκπαίδευ-
ση (22,5%) και με τριτοβάθμια εκπαίδευση (16,1%).

Tη δεύτερη σεζόν της καμπάνιας που είναι αφιερωμένη 
στην Αθήνα παρουσιάζει η Marketing Greece με την επω-
νυμία «Wanderlust Greece». Η καμπάνια που σχεδιάστηκε 
και υλοποιήθηκε από την Marketing Greece με την υπο-
στήριξη του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών εστιάζει στην 
ποικιλομορφία και το πλήθος εμπειριών που μπορεί να 
απολαύσει ο επισκέπτης σε 72 ώρες στην Αθήνα παρουσι-
άζονται μέσα από ένα video που στόχο έχει να αναδείξει τη 
μοναδική γοητεία της ελληνικής πρωτεύουσας. Σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η πρώτη ημέρα ξεκινάει από τους δρόμους 
της ηλιόλουστης Αθήνας. Μια πόλη που αξίζει να την περ-
πατήσεις και να περιηγηθείς στα κλασικά μνημεία της, τις 
γραφικές γειτονιές, το πολύχρωμο και πολύβουο κέντρο 

της με τα παραδοσιακά ζαχαροπλαστεία και τις υπαίθριες 
αγορές. Η δεύτερη ημέρα παρουσιάζει τους ανεξερεύνη-
τους θησαυρούς που μπορεί κανείς να ανακαλύψει μερικά 
χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας, όπως η κατάφυτη 
Πάρνηθα και το απέραντο μπλε της Αθηναϊκής Ριβιέρας, 
το μεγαλύτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Αθήνας 
ως city break προορισμού. Η τρίτη ημέρα αφιερώνεται στο 
φως που πλημμυρίζει την πόλη της Αθήνας, τόσο μεταφο-
ρικά με τα αναρίθμητα κλασικά και σύγχρονα μνημεία, όσο 
και κυριολεκτικά, με τις ηλιόλουστες ημέρες να προσφέρουν 
ένα μοναδικό αίσθημα αισιοδοξίας και θετικής διάθεσης. 
Και όταν η νύχτα πέφτει, η πρωτεύουσα αποκαλύπτει τη 
γοητεία της και προσκαλεί τους επισκέπτες να βιώσουν τη 

γεμάτη ένταση νυχτερινή ζωή της.
«Με τη θέση της Αθήνας να ενισχύεται συνεχώς και με στόχο 
την καθιέρωσή της ως city break προορισμού για 72 ώρες, 
η βασική πρόκληση για εμάς ήταν η Wanderlust Athens να 
έχει σύγχρονο χαρακτήρα, να στοχεύει τους αμιγώς city 
breakers, να έχει αλληλεπίδραση με το κοινό και τέλος να δί-
νει αξία στις επιχειρήσεις. Με την υποστήριξη του Διεθνούς 
Αερολιμένα Αθηνών καταφέραμε να «χωρέσουμε» σε 72 
ώρες όλες εκείνες τις εμπειρίες που καθιστούν την Αθήνα 
μοναδική», δήλωσε η Ιωάννα Δρέττα, διευθύνουσα σύμ-
βουλος της Marketing Greece.

Ανοδικά κινήθηκε ο τζίρος το δ’ τρίμηνο πέρυσι στη μεγάλη 
πλειονότητα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 
στον τομέα των υπηρεσιών, σύμφωνα με τα στοιχεία που 
δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ειδι-
κότερα, αύξηση του δείκτη κύκλου εργασιών (σε σχέση με 
το δ’ τρίμηνο 2016) καταγράφηκε σε: Διοικητικές δραστη-
ριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες 
δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις 
(12,4%), Διαφήμιση και έρευνα αγοράς (11%), Δραστη-
ριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης (9,8%), ‘Αλλες 
επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότη-
τες (9%), Δραστηριότητες απασχόλησης (7,9%), Νομικές 
και λογιστικές δραστηριότητες (6,8%), Ταχυδρομικές και 
ταχυμεταφορικές δραστηριότητες (3,1%), Δραστηριότητες 

επεξεργασίας δεδομένων και δραστηριοτήτων παροχής 
πληροφόρησης (1,5%), Δραστηριότητες παροχής προ-
στασίας και έρευνας (0,7%) και Τηλεπικοινωνίες (0,3%). 
Στον αντίποδα, ο σχετικός δείκτης μειώθηκε σε: Εκδοτικές 
δραστηριότητες (19,8%), Δραστηριότητες καθαρισμού 
(7,2%), Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και 
εξωτερικούς χώρους (6,7%), Δραστηριότητες προγραμμα-
τισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών 
και συναφείς δραστηριότητες (1,8%) και Αρχιτεκτονικές 
δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών- τεχνικές 
δοκιμές και αναλύσεις (1,7%).
Αύξηση 9,2% σημείωσε η συνολική διακίνηση επιβατών 
στους ελληνικούς λιμένες το γ’ τρίμηνο 2017, σύμφωνα 
με την ΕΛΣΤΑΤ

Αύξηση 9,2% σημείωσε η συνολική διακίνηση επιβατών 
στους ελληνικούς λιμένες το γ’ τρίμηνο 2017 σε σύγκριση 
με το γ’ τρίμηνο του 2016, ενώ το αντίστοιχο διάστημα 
2016- 2015 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 4,5%.Το ΑΠΕ-
ΜΠΕ γράφει ότι σύμφωνα επίσης με την ΕΛΣΤΑΤ, η συνο-
λική διακίνηση εμπορευμάτων στους ελληνικούς λιμένες 
παρουσίασε μείωση 4,3% το γ’ τρίμηνο 2017 σε σύγκριση 
με τη διακίνηση του γ’ τριμήνου 2016, ενώ το αντίστοιχο 
διάστημα 2016- 2015 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 15,3%.
Παράλληλα, η συνολική διακίνηση κινητών μονάδων (τρο-
χοφόρων) παρουσίασε αύξηση 5,1% το γ’ τρίμηνο 2017 
σε σύγκριση με το γ’ τρίμηνο του 2016, ενώ το αντίστοιχο 
διάστημα 2016- 2015 σημειώθηκε αύξηση 7,9%.

ΕΛΣΤΑΤ: ΣΤΟΥΣ 1.006.844 ΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ - ΣΤΟ 21,2% Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΤΟ Δ’ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΕΡΥΣΙ 

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Η ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΤΗΣ MARKETING GREECE ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΝΟΔΙΚΑ ΚΙΝΗΘΗΚΕ Ο ΤΖΙΡΟΣ ΤΟ Δ’ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΕΡΥΣΙ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΛΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΣΤΑΤ



ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

11

Απόφαση που αναφέρεται σε «προσχηματική τήρηση του 
Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών» εξέδωσε το Μονομελές 
Πρωτοδικείο το οποίο δικαίωσε δανειολήπτρια κατασκευ-
αστική εταιρία σε βάρος της οποίας τράπεζα είχε καταγ-
γείλει την πιστωτική σύμβαση και είχε προχωρήσει σε 
αναγκαστική εκτέλεση επί ακινήτου στο Σύνταγμα. Σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ το δικαστήριο με την υπ΄αριθμόν 
246/2018 απόφαση του, έκανε δεκτή αίτηση ανακοπής 
που υπέβαλε η εταιρία, η οποία το 2007 σύναψε χρηματο-
δοτική μίσθωση με χρηματοδοτικό ίδρυμα με αντικείμενο 
ένα ακίνητο προβολής στο Σύνταγμα, που αποτελούσε και 
την έδρα της αιτούσας.
Στο σκεπτικό του το δικαστήριο στηρίχθηκε ουσιαστικά 
στην «προσχηματική τήρηση» του Κώδικα Δεοντολογίας 
Τραπεζών εκ μέρους της, ο οποίος επιτάσσει «την υποχρε-
ωτική εφαρμογή των διαδικασιών του, πριν την καταγγε-
λία της πιστωτικής σύμβασης και την εκκίνηση νομικών 
ενεργειών αναγκαστικής είσπραξης».
Σύμφωνα με την αίτηση της, η εταιρία το 2007 σύναψε 
χρηματοδοτική μίσθωση με χρηματοδοτικό ίδρυμα με 
αντικείμενο της, ένα ακίνητο προβολής στο Σύνταγμα, 
που αποτελούσε την έδρα της . Το 2011 αλλά και το 2014 
η εταιρία αντιμετώπισε προβλήματα ρευστότητας και ζή-
τησε και πέτυχε διευκόλυνση και τροποποίηση του αρχικά 
συμφωνηθέντος προγράμματος αποπληρωμής των υπο-
χρεώσεων της λόγω της γενικότερης οικονομικής κρίσης. 
Το 2016 η εταιρία «λόγω της συνεχιζόμενης και πλέον 
βαθύτερης οικονομικής κρίσης» , επανήλθε στην τράπεζα 
καθώς δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις 
της και πρότεινε μία βιώσιμη λύση που περιελάμβανε 
μείωση επιτοκίου και περίοδο χάριτος 12 μηνών, ενώ 
λίγες ημέρες αργότερα «εξασφάλισε την αποπληρωμή 

των μισθωμάτων μέσω τρίτου απολύτως φερέγγυου 
υπομισθωτή» . Η αιτούσα αναφέρει, ότι ο χρηματοδοτι-
κός φορέας δέχτηκε την υπομίσθωση τρίτου, πλην όμως 
απαίτησε την καταβολή άπαξ, όλων των ληξιπρόθεσμων 
οφειλών εκ μέρους της εταιρίας, ενώ γνώριζε, ότι ήταν 
αδύνατη η καταβολή τους. Έτσι σύμφωνα με την αίτηση 
ανακοπής, δέκα ημέρες αργότερα η Τράπεζα, κατήγγειλε 
την σύμβαση, εκκίνησε διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλε-
σης και απέβαλε την εταιρία από το ακίνητο.
Το δικαστήριο έκανε δεκτή την αίτηση ανακοπής της 
εταιρίας ,ακύρωσε τον τίτλο εκτέλεσης και διέταξε την 
επαναφορά του ακινήτου στην εταιρία. Στο σκεπτικό της 
απόφασης αναφέρεται ότι η εταιρία δεν μπόρεσε να αντα-
ποκριθεί στις υποχρεώσεις της, διότι αυτές είχαν καταστεί 
«ιδιαίτερα επαχθείς και το συμφωνηθέν αντάλλαγμα κα-
ταχρηστικά υπέρμετρο σε σχέση με την αντιπαροχή». Το 
δικαστήριο με την απόφαση του ωστόσο βάλλει κατά των 
ενεργειών της τράπεζας και επισημαίνει επικαλούμενο τον 
Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών ότι ο χρηματοδοτικός 
φορέας: «αν και είχε υποχρέωση -ως πιστωτικό ίδρυμα με 
την κοινωνική, οικονομική και πολιτική σημασία που αυτό 
συνεπάγεται και υπαγόμενο σε υποχρεωτικούς κανόνες 
δεοντολογίας, ως προς την διευθέτηση καθυστέρησης 
των οφειλών αλλά και τους κανόνες της καλής πίστης και 
των χρηστών ηθών- δεν προέβη ούτε σε κατάλληλη λύση 
ρύθμισης, ούτε σε κατάλληλη πρόταση οριστικής διευθέ-
τησης και απέρριψε χωρίς τεκμηρίωση και χωρίς να λαμ-
βάνει υπόψη τις πραγματικές οικονομικές δυνατότητες της 
εταιρίας, τηρώντας προσχηματικά τον Κώδικα Δεοντολο-
γίας και  ενεργώντας καταχρηστικά κατά παράβαση των 
κανόνων του Κώδικα Δεοντολογίας , των αρχών της κα-
λής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών» . Στην 

απόφαση επισημαίνεται ότι η τράπεζα οφείλει στα πλαίσια 
εφαρμογής του Κώδικα να καταβάλει κάθε εύλογη προ-
σπάθεια συνεργασίας με τον δανειολήπτη ενώ τονίζεται 
ότι «Η τήρηση των διαδικασιών του Κώδικα δεν θα πρέπει 
να γίνεται προσχηματικά αλλά ουσιαστικά και ως εκ τού-
των, η «κατάλληλη» πρόταση που η ίδια υποβάλει, ή η 
αξιολόγηση της αντιπρότασης του δανειολήπτη  θα πρέπει 
να λαμβάνει χώρα αιτιολογημένα και τεκμηριωμένα».
Σε δήλωση της η δικηγόρος που εκπροσώπησε την εται-
ρία ,κ.Αριάδνη Νούκα χαρακτήρισε την κρίση του Πρω-
τοδικείου «μια εξαιρετική δικαστική απόφαση». Η δικηγό-
ρος τονίζει ότι η απόφαση «προσεγγίζει άρτια νομικά και 
ουσιαστικά τον Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών και τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτόν σε συνδυασμό 
με την αντικειμενική συναλλακτική καλή πίστη, όπως το 
περιεχόμενο της διαμορφώθηκε στο χώρο των πιστωτι-
κών συναλλαγών, υπό την σοβούσα οικονομική κρίση 
που οδήγησε στην τερατώδη αύξηση του αριθμού των 
καθυστερούμενων οφειλών».
Σύμφωνα με τη νομικό «Ο Κώδικας Δεοντολογίας απο-
τελεί ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των δα-
νειοληπτών και οφειλετών που τους παρέχει δικαιώματα, 
έτσι ώστε να μπορέσουν να διευθετήσουν τις εξαιρετικά 
επαχθείς πια, δανειακές υποχρεώσεις τους.  Οι τράπεζες 
και οι χρηματοδοτικοί φορείς οφείλουν να τον τηρούν 
απαρέγκλιτα σε συνδυασμό με την υποχρέωση πίστης και 
προστασίας έναντι των δανειοληπτών και λοιπών πελα-
τών τους και να μην προβαίνουν σε καμία περίπτωση σε 
προσχηματική τήρηση του και σε καταχρηστικές συμπε-
ριφορές που βλάπτουν ανεπανόρθωτα τους δανειολήπτες 
και οφειλέτες τους».

Η υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης, Έφη Αχτσιόγλου και η υπουργός 
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας, Ζέτα Αιμιλιανίδου, συνυπέγραψαν 
στις Βρυξέλλες συμφωνία για την παραχώρηση από την 
Ελληνική στην Κυπριακή Δημοκρατία του πνευματικού 

δικαιώματος του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑ-
ΝΗ». Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ όπως αναφέρεται σε σχε-
τική ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας, «θέλοντας να 
συνδράμει στις προσπάθειες της Κύπρου για την καταπο-
λέμηση της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας και 
την προστασία των εργαζομένων και των δικαιωμάτων 

τους, η ελληνική κυβέρνηση προχώρησε στην παραχώ-
ρηση του πνευματικού δικαιώματος του πληροφοριακού 
συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», λογισμικό που παρακολουθεί σε 
πραγματικό χρόνο τις ροές μισθωτής εργασίας στον ιδι-
ωτικό τομέα».

Μία από τις τρεις πρώτες θέσεις αύξησης των πωλήσεων 
καινούριων αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση κα-
τέκτησε η Ελλάδα τον προηγούμενο μήνα. Με το 31,7% 
βρέθηκε πίσω από το 42,2% των πωλήσεων που πέτυ-
χαν η Βουλγαρία και το 46,8% της Κροατίας. Επίσης πολύ 
καλή πορεία με μεγάλο ποσοστό αύξηση σημείωσαν οι 
αγορές της Ουγγαρίας (24,5%) και της Εσθονίας (21,2%). 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ όλα αυτά όταν ο μέσος όρος 
αύξησης στην ΕΕ ήταν 4,3%, με την Μ. Βρετανία να ση-
μειώνει μείωση πωλήσεων (-2,8%), όπως και η Ιταλία 

(-1,4%). Η Ισπανία ως παραδοσιακά μεγάλη αγορά αυτοκι-
νήτου σημείωσε αύξηση 13%, ενώ επίσης αυξητική πορεία 
ακολούθησαν η Γερμανία (+7,4%) και η Γαλλία (+4,3%).
Από τον Ιανουάριο έως τον Φεβρουάριο του 2018, η ζήτη-
ση για νέα αυτοκίνητα αυξήθηκε κατά 5,8% στην Ευρω-
παϊκή Ένωση, με συνολικό αριθμό πωλήσεων που άγγιξε 
τις 2.378.965 μονάδες. Η Γερμανία πέτυχε τον μεγαλύτερο 
όγκο με 531.178 αυτοκίνητα (+9,5%), ενώ ακολούθησε 
η Ιταλία με 359.907 οχήματα (1%), η Γαλλία με 325.739 
οχήματα (3,4%), η Μ. Βρετανία με 244.420 οχήματα 

(-5,1%) και η Ισπανία με 212.135 οχήματα (16,4%). Στην 
Ελλάδα τους δύο πρώτους μήνες πωλήθηκαν 15.723 
αυτοκίνητα σημειώνοντας αύξηση 34,9%, όταν την αντί-
στοιχη περσινή περίοδο είχαν πωληθεί 11.652 οχήματα. 
Και όπως δείχνουν τα πράγματα και φέτος στο κλείσιμο 
της χρονιάς θα υπάρξει αύξηση πωλήσεων καινούριων 
αυτοκινήτων και πολύ πιθανόν να σπάσει το φράγμα των 
100.000 αυτοκίνητων που έχει να καταρριφθεί εδώ και 
αρκετά χρόνια.

ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΣΕ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΡΙΑ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΠΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟ ΤΗΣ ΕΙΧΕ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΕΡΓΑΝΗ»

Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΡΙΑΔΑ ΤΗΣ ΕΕ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΟΣΤΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ
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Η τεράστια επιτυχία του Erasmus οδήγησε στο Erasmus+ 
και τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζει τον ιστοχώ-
ρο Erasmus+ Virtual Exchange, με στόχο την προώθηση 
του διαπολιτισμικού διαλόγου και τη βελτίωση των δεξι-
οτήτων 25.000 νέων από 33 χώρες, με τη βοήθεια των 
εργαλείων ψηφιακής μάθησης. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
«ιδιαίτερα στη σημερινή συγκυρία τα ευρωπαϊκά προ-
γράμματα αποτελούν σημαντικό εργαλείο και σύμμαχο 
στην προσπάθεια που καταβάλουμε όλοι ώστε να μπει η 
οικονομία της χώρας σε τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης και 
να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας», έγραψε στο twitter ο 
Γιώργος Μαρκοπουλιώτης, επικεφαλής της αντιπροσωπεί-
ας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, με την ευκαι-
ρία της εξαγγελίας του προγράμματος. Το έργο καλύπτει 
και τις χώρες που συμμετέχουν στο Erasmus+ και την πε-
ριοχή της Νότιας Μεσογείου η οποία περιλαμβάνει την Αλ-
γερία, την Αίγυπτο, το Ισραήλ, την Ιορδανία, τον Λίβανο, 
τη Λιβύη, το Μαρόκο, την Παλαιστίνη*, τη Συρία και την 
Τυνησία, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. «Μέσω του Erasmus+ Virtual Exchange θα δι-
ευκολύνουμε περισσότερο τις διαπροσωπικές επαφές, θα 
επιτρέψουμε την πρόσβαση σε νέους με διαφορετική κοι-
νωνική προέλευση και θα προωθήσουμε τη διαπολιτισμική 
κατανόηση. Το εν λόγω ηλεκτρονικό εργαλείο θα συνδέσει 

περισσότερους νέους από την ΕΕ με τους ομολόγους τους 
από άλλες χώρες, θα οικοδομήσει γέφυρες και θα συμβάλει 
στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, όπως είναι η κριτική σκέψη, ο 
εγγραμματισμός στα ηλεκτρονικά μέσα, οι ξένες γλώσσες 
και η ομαδική εργασία», δήλωσε ο επίτροπος Εκπαίδευσης, 
Πολιτισμού Νεολαίας και Αθλητισμού, Τίμπορ Νάβρατσιτς. 
Ειδικότερα, το Erasmus+ Virtual Exchange θα συνδέσει 
νέους εργαζομένους, σπουδαστές και μέλη της πανεπιστη-
μιακής κοινότητας από ευρωπαϊκές χώρες και από χώρες 
της νότιας γειτονίας της ΕΕ με συντονιζόμενες συζητήσεις, 
διεθνικές ομάδες υλοποίησης έργων, ανοικτά διαδικτυακά 
μαθήματα και κατάρτιση με σκοπό την ευαισθητοποίηση. 
Για παράδειγμα, νέοι από διαφορετικές χώρες θα μπορούν 
να συνδέονται μια φορά την εβδομάδα για να συμμετέ-
χουν σε συζητήσεις με θέμα τις οικονομικές εξελίξεις ή την 
κλιματική αλλαγή με τη βοήθεια ενός συντονιστή και με 
βάση προπαρασκευαστικό υλικό που θα τους διατίθεται 
εκ των προτέρων. Όλες οι δραστηριότητες θα διεξάγονται 
στο πλαίσιο προγραμμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
ή οργανωμένων προγραμμάτων για τη νεολαία. Κατά 
την προπαρασκευαστική του φάση, το Erasmus+ Virtual 
Exchange κίνησε το ενδιαφέρον πανεπιστημίων και ορ-
γανώσεων νεολαίας. Έχουν ήδη συσταθεί 50 εταιρικές 
σχέσεις και καταρτιστεί 40 άτομα ώστε να αναλάβουν 

συντονιστικό ρόλο σε συζητήσεις. Οι επαφές και οι ανταλ-
λαγές με ομολόγους από το εξωτερικό αποτελούν μεγάλη 
ευκαιρία για την απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων, 
καθώς και για την καλλιέργεια πνεύματος ανοχής και αμοι-
βαίας αποδοχής. Κατά τη διάρκεια της πιλοτικής φάσης, το 
Erasmus+ Virtual Exchange, με προϋπολογισμό 2 εκατομ-
μυρίων ευρώ έως τον Δεκέμβριο του 2018, θα προσεγγί-
σει τουλάχιστον 8.000 νέους. Εάν επιτύχει θα ανανεωθεί 
έως τα τέλη του 2019 για να απευθυνθεί σε ακόμη 17.000 
άτομα. Στο μέλλον, το Erasmus+ Virtual Exchange μπορεί 
να λάβει το καθεστώς κανονικής δράσης και να επεκταθεί 
ώστε να μπορέσουν να επωφεληθούν περισσότεροι νέοι σε 
άλλες περιοχές. Το Erasmus+ στηρίζει ήδη την κινητικό-
τητα της μάθησης και της διδασκαλίας μεταξύ των χωρών 
της νότιας γειτονίας της ΕΕ και της ΕΕ. Από το 2015 έχουν 
χρηματοδοτηθεί πάνω από 1.000 έργα πανεπιστημίων σε 
χώρες της Ευρώπης και της Νότιας Μεσογείου, με σκοπό 
να επιτρέψουν σε περίπου 15.000 σπουδαστές και διδά-
σκοντες από τη Νότια Μεσόγειο να έρθουν στην Ευρώπη 
και αντιστοίχως, σε από 7.000 Ευρωπαίους να διδάξουν ή 
να σπουδάσουν στις χώρες αυτές. Επιπλέον, περίπου 2.200 
νέοι από χώρες της νότιας γειτονίας της ΕΕ και νέοι εργαζό-
μενοι συμμετέχουν κάθε έτος σε έργα μη τυπικής μάθησης.

Στοχεύοντας σε υποστήριξη, ενίσχυση και ισχυροποίηση 
της ελληνικής επιχειρηματικής εξωστρέφειας, το Ελληνο-
γερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, μέλος 
του Παγκόσμιου Δικτύου των Διμερών Γερμανικών Επιμε-
λητηρίων, με 130 γραφεία σε 90 χώρες και προσφέροντας 
τη δυνατότητα πρόσβασης σε ένα δίκτυο μελών με 45.000 
επιχειρήσεις-μέλη που αλληλοϋποστηρίζονται, εξακολου-
θεί να αναλαμβάνει και να υλοποιεί δράσεις σε αγορές 
τρίτων χωρών. Στο πλαίσιο αυτό και σε συνεργασία με το 
Επιχειρηματικό Συμβούλιο Ελλάδας - Λατινικής Αμερικής, 
διοργανώνει δύο ενημερωτικές ημερίδες για τις αγορές της 
Λατινικής Αμερικής, ενόψει και της επιχειρηματικής απο-
στολής που θα πραγματοποιήσει σε Βραζιλία, Κολομβία 
και Μεξικό, από τις 10 έως τις 20 Απριλίου 2018. Σύμφωνα 
με το ΑΠΕ- ΜΠΕ οι ημερίδες θα πραγματοποιηθούν:
- στην Αθήνα, την Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018, 11:30-14:10 
στην αίθουσα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητη-
ρίου Αθήνας (Ακαδημίας 7), και
- στη Θεσσαλονίκη, την Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018, 15:30-

18:30 στην αίθουσα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επι-
μελητηρίου Θεσσαλονίκης (Τσιμισκή 29), σε συνεργασία 
με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονί-
κης, τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδας και τον 
Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδας.
Κατά τη διάρκεια των ημερίδων θα γίνουν αναλυτικές 
παρουσιάσεις για πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις και εκτι-
μήσεις, καταναλωτικές τάσεις και ανάγκες για εισαγωγές, 
διεθνή ανταγωνισμό, επιχειρηματικό περιβάλλον, διαδι-
κασίες και αδειοδοτήσεις, φορολογικό και δασμολογικό 
πλαίσιο, επενδυτικά κίνητρα, κλάδους με προοπτική κ.α. 
από Πρέσβεις, Εμπορικούς Ακολούθους και Επιτετραμμέ-
νους από τις Πρεσβείες του Μεξικού, της Βραζιλίας, της 
Κολομβίας, της Αργεντινής, του Περού, της Χιλής και της 
Ουρουγουάης, ενώ θα πραγματοποιηθούν και κατ’ ιδίαν 
επαφές και συζητήσεις με στελέχη ελληνικών εταιρειών για 
εταιρικά σχέδια.
Η πρωτοβουλία για επιχειρηματική αποστολή σε Βραζιλία, 
Κολομβία και Μεξικό, που συνδιοργανώνουν το Ελληνο-

γερμανικό Επιμελητήριο και το Επιχειρηματικό Συμβούλιο 
Ελλάδας-Λατινικής Αμερικής το δεύτερο δεκαήμερο του 
Απριλίου, προκειμένου να πραγματοποιηθούν Β2Β συνα-
ντήσεις με τοπικές εταιρίες της κάθε χώρας, σκοπεύει στην 
επίτευξη στοχευμένης και εξειδικευμένης πληροφόρησης 
για τις δυνατότητες προώθησης ελληνικών εξαγώγιμων 
προϊόντων σε εναλλακτικές αγορές, όπως είναι αυτές της 
Λατινικής Αμερικής με τους μεγάλους καταναλωτικούς 
πληθυσμούς, αλλά και στη δημιουργία ευκαιριών συ-
μπράξεων και επενδυτικών έργων μεταξύ ελληνικών και 
ξένων επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, σε μεταγενέστερο 
διάστημα θα σχεδιασθεί και επόμενη αποστολή σε άλλες 
χώρες της λατινοαμερικανικής Ηπείρου.
Για τη συμμετοχή στις ημερίδες και για περισσότερες πλη-
ροφορίες σχετικά με την προγραμματισμένη επιχειρημα-
τική αποστολή τον Απρίλιο στη Λατινική Αμερική, κάθε 
ενδιαφερόμενη επιχείρηση μπορεί να απευθύνεται στο 
Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο, στο τηλ. 210 64 19 026, 
E-Mail: y.patsiavos@ahk.com.gr

ERASMUS+ VIRTUAL EXCHANGE: ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ 25.000 ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ 33 ΧΩΡΕΣ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
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Κινούμενο σε τροχιά γύρω από τη Γη, σε απόσταση περίπου 
150 εκατομμυρίων χιλιομέτρων, το διαστημικό τηλεσκόπιο 
«Κέπλερ» της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας (NASA), το 
οποίο έχει ανακαλύψει χιλιάδες εξωπλανήτές στα εννιά χρόνια 
της ζωής του και έχει επιβιώσει από διάφορα τεχνικά προβλή-
ματα, πλησιάζει πλέον οριστικά στη γραμμή του τερματισμού, 
καθώς ξεμένει από καύσιμα. Σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ και 
επειδή στο διάστημα δεν υπάρχουν βενζινάδικα για ανεφοδι-
ασμό - όχι ακόμη τουλάχιστον- αυτό αναγκαστικά σημαίνει το 
τέλος του σκληροτράχηλου τηλεσκοπίου, κάτι που αναμένεται 
να συμβεί σε μερικούς μήνες, χωρίς να μπορεί να προσδιο-

ρισθεί η ακριβής ημερομηνία, όπως ανακοίνωσε το Κέντρο 
Ερευνών Ames της NASA.
Το 2013 το «Κέπλερ» υπέστη σοβαρό πλήγμα, όταν λόγω τε-
χνικής βλάβης κατέστη αδύνατο να κρατήσει σταθερή τη «μα-
τιά» του στο οπτικό πεδίο του. Όμως οι μηχανικοί της NASA του 
έδωσαν μια δεύτερη ζωή (γνωστή ως αποστολή Κ2), καθώς 
χρησιμοποίησαν την πίεση της ηλιακής ακτινοβολίας για να 
διατηρήσουν την πορεία του, όπως ένα καγιάκ που κινείται με 
το ρεύμα του ποταμού.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το τηλεσκόπιο να αλλάζει πια κάθε 
τρεις μήνες περίπου το οπτικό πεδίο του στον ουρανό.

 Οι επιστήμονες της NASA δήλωσαν ότι θα αξιοποιήσουν στο 
μέγιστο όσο χρόνο απομένει στο «Κέπλερ» για να συλλέξουν 
νέα δεδομένα. Στο μεταξύ, ετοιμάζεται ο επόμενος αμερικανι-
κός «κυνηγός» εξωπλανητών, το διαστημικό τηλεσκόπιο TESS 
(Transiting Exoplanet Survey Satellite), που προγραμματίζε-
ται να εκτοξευθεί από το Ακρωτήριο Κανάβεραλ της Φλόριντα 
στις 16 Απριλίου. Το νέο τηλεσκόπιο θα εστιάσει γύρω από τα 
φωτεινότερα άστρα που βρίσκονται σε απόσταση έως 300 
ετών φωτός από τη Γη και ελπίζει να συνεχίσει τις ανακαλύψεις 
εξωπλανητών του «Κέπλερ».

Την αποκάλυψη ότι πάνω από το 90% των μπουκαλιών εμ-
φιαλωμένου νερού περιέχουν μικροσκοπικά κομμάτια πλαστι-
κού, που ο καταναλωτής καταπίνει εν αγνοία του, κάνει μια νέα 
διεθνής έρευνα, η μεγαλύτερη του είδους της μέχρι σήμερα. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ  τα μικροπλαστικά αυτά είναι σχε-
δόν διπλάσια σε ποσότητα σε σχέση με αυτά που έχουν βρεθεί 
στο νερό της βρύσης και υπάρχουν ακόμη και σε δημοφιλή 
προϊόντα γνωστών εταιρειών.
Οι ερευνητές του Πολιτειακού Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, 
με επικεφαλής την καθηγήτρια χημείας Σέρι Μέισον, που ακό-
μη δεν έχουν κάνει κάποια επιστημονική δημοσίευση (πράγμα 
που αποτελεί αδύνατο σημείο της μελέτης τους), έκαναν την 
έρευνα για λογαριασμό του δημοσιογραφικού οργανισμού 
Orb Media, σύμφωνα με το BBC και τη «Γκάρντιαν».
 Ανέλυσαν δείγματα από 259 μπουκάλια νερού από εννέα 
χώρες και 11 διαφορετικές μάρκες, ανακαλύπτοντας κατά 
μέσο όρο δέκα πλαστικά σωματίδια με πλάτος μεγαλύτερο 
μιας ανθρώπινης τρίχας, δηλαδή άνω των 100 μικρομέτρων 
(εκατομμυριοστών του χιλιοστού). Ανιχνεύθηκαν επίσης κατά 
μέσο όρο 314 μικροσωματίδια πιθανού (αλλά όχι βέβαιου) 
μικροπλαστικού για κάθε ένα λίτρο νερού, με μέγεθος το κάθε 
σωματίδιο από 6,5 έως 100 μικρόμετρα.   Σε κάποια μπουκάλια 

οι συγκεντρώσεις σωματιδίων έφθαναν έως τα 10.000 κομμα-
τάκια ανά λίτρο. Από τα 259 μπουκάλια που ελέγχθηκαν, μόνο 
τα 17 δεν περιείχαν καθόλου ίχνη πλαστικών. Το πιο συχνό εί-
δος πλαστικού μέσα στα εμφιαλωμένα νερά ήταν το πολυπρο-
πυλένιο, αυτό που χρησιμοποιείται και στα πλαστικά καπάκια 
των μπουκαλιών.
 Τα μπουκάλια είχαν αγορασθεί στις εξής χώρες: ΗΠΑ, Κίνα, Βρα-
ζιλία, Ινδία, Ινδονησία, Μεξικό, Λίβανο, Κένυα και Ταϊλάνδη.
 Οι μάρκες που αναλύθηκαν, ήσαν: Aqua (Danone), Aquafina 
(PepsiCo), Bisleri (Bisleri International), Dasani (Coca-Cola), 
Epura (PepsiCo), Evian (Danone), Gerolsteiner (Gerolsteiner 
Brunnen), Minalba (Grupo Edson Queiroz), Nestle Pure Life  San 
Pellegrino (Nestle και Wahaha (Hangzhou Wahaha Group).
 Μια δεύτερη -άσχετη με την πρώτη- μελέτη που έγινε στις 
ΗΠΑ από την οργάνωση Story of Stuff και η οποία εξέτασε 19 
διαφορετικές μάρκες εμφιαλωμένων νερών, βρήκε επίσης με-
γάλη παρουσία πλαστικών μικροϊνών. Οι ερευνητές είπαν ότι 
τα μικροπλαστικά μεταφέρονται και μέσω του αέρα, συνεπώς 
μπορούν να υπάρχουν στα εργοστάσια εμφιάλωσης και να 
τρυπώσουν έτσι μέσα στα μπουκάλια.
Οι εταιρείες αντέδρασαν λέγοντας ότι τα προϊόντα τους τηρούν 
τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας. Η 

Nestle επέκρινε τη μεθοδολογία της πρώτης έρευνας, λέγοντας 
ότι μπορεί να οδηγήσει σε «ψευδώς θετικά» αποτελέσματα, 
ενώ και η Danone ανέφερε ότι η μελέτη χρησιμοποιεί μια μέ-
θοδο ανάλυσης που είναι «ασαφής».
 Από την άλλη, η Coca Cola επεσήμανε ότι τα μικροπλαστικά εί-
ναι πανταχού παρόντα στο περιβάλλον, γι’ αυτό «είναι πιθανό 
να βρεθούν σε μικροσκοπικά επίπεδα ακόμη και σε προϊόντα 
υψηλής προστασίας». Και η PepsiCo διαβεβαίωσε ότι τα προϊ-
όντα της είναι «αξιόπιστα ασφαλή».
Η Gerolsteiner δεν απέκλεισε επίσης την ύπαρξη μικροπλαστι-
κών μέσα στα εμφιαλωμένα νερά, τα οποία προέρχονται είτε 
από τον αέρα είτε από τη διαδικασία εμφιάλωσης. Τόνισε όμως 
ότι βρίσκονται σε χαμηλότερες συγκεντρώσεις από ό,τι στα 
φαρμακευτικά προϊόντα.
«Το θέμα δεν είναι να δείξουμε με το δάχτυλο συγκεκριμένες 
μάρκες, αλλά να αναδείξουμε ότι τα πλαστικά υπάρχουν πα-
ντού, έχουν γίνει ένα τόσο διαδεδομένο υλικό στην κοινωνία 
μας, που διεισδύει και στο νερό, σε όλα αυτά τα προϊόντα που 
καταναλώνουμε σε πολύ βασικό επίπεδο» δήλωσε η Μέισον.

Τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της επιστημονικής έρευνας 
γύρω από το «σωματίδιο του θεού», θα παρουσιάσουν επι-
στήμονες του Cern, στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένω-
σης Ελλήνων Φυσικών που άρχισε απόψε τις εργασίες του 
στη Θεσσαλονίκη. Φοιτητές, καθηγητές, πανεπιστημιακοί και 
προσκεκλημένοι από το εξωτερικό συμμετέχουν σε συνεδρίες 
με αντικείμενο ένα ευρύ φάσμα θεματολογίας, από την εξέλιξη 
των τηλεπικοινωνιών και του δικτύου 4G, μέχρι τα μικροκύ-
ματα και την αστροφυσική υψηλών ενεργειών και από την 
πυρηνική φυσική, μέχρι τη μετεωρολογία και την κλιματολο-
γία. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ το θέμα του συνεδρίου είναι «Η 
φυσική συναντά την κοινωνία» - ανακαλύψεις, επιτεύγματα, 
προοπτική για τη φυσική του 21ου αιώνα και στόχος του είναι να 
χτιστούν γέφυρες επικοινωνίας και συνεργασίας ανάμεσα στον 

επιστημονικό χώρο, την εκπαίδευση, την κοινωνία και τον πολί-
τη. Το πρόγραμμά του περιλαμβάνει 30 συνεδρίες, ενώ στη διορ-
γάνωση μετέχουν 50 προσκεκλημένοι ομιλητές, 200 συγγραφείς 
και 1000 σύνεδροι. Ειδικό αφιέρωμα θα παρουσιαστεί για τον 
Βρετανό Φυσικό Στήβεν Χόκινγκ, με αφορμή τον θάνατό του.
   Ξεχωριστή παρουσία στο συνέδριο θεωρείται εκείνη των δύο 
Eυρωπαίων αστροναυτών. Ο Γάλλος Jean-Jacques Favier, θα 
παρουσιάσει την έρευνα που πραγματοποιείται στο διάστημα 
σε συνθήκες μηδενικής βαρύτητας και τις επιπτώσεις της για 
τη βελτίωση της ανθρώπινης ζωής πάνω στη Γη. Ο Σουηδός 
Christer Fuglesang, θα μοιραστεί με το κοινό τις εμπειρίες του 
από τη ζωή στο διάστημα, τις δύο διαστημικές πτήσεις που έχει 
πραγματοποιήσει και τους πέντε διαστημικούς περιπάτους για 
τους οποίους κατέχει το Ευρωπαϊκό ρεκόρ.

   Με ενδιαφέρον αναμένονται, ακόμη, οι ομιλίες των ακαδημα-
ϊκών Σταμάτη Κριμιζή και Χρήστου Ζερεφού, ενώ οι εργασίες 
του συνεδρίου θα κλείσουν το Σάββατο με ένα θεατρικό δρώ-
μενο στο οποίο η τέχνη συναντά την επιστήμη.
   «Οι θεματικές ενότητες είναι πάρα πολλές και ελπίζω ότι 
εκτός από τις ειδικές, που είναι για πολύ ειδικό κοινό, θα συμ-
μετέχουν πολλοί Θεσσαλονικείς, από τα μικρά παιδιά μέχρι τα 
μεγαλύτερα», ανέφερε, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, 
ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, Στράτος Θεοδο-
σίου. Παράλληλα, ο πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του 
συνεδρίου Παναγιώτης Φιλντίσης, τόνισε, ότι εξήντα μαθητές 
θα παρουσιάσουν εργασίες για το πώς αντιλαμβάνονται τις 
επιστημονικές δραστηριότητες. 

ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΟ «ΚΕΠΛΕΡ» ΠΟΥ ΞΕΜΕΝΕΙ ΑΠΟ 
ΚΑΥΣΙΜΑ. - ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΤΟΥ TESS ΝΑ ΕΚΤΟΞΕΥΘΕΙ ΣΕ ΕΝΑ ΜΗΝΑ

ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ, 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΡΕΥΝΑ
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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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«Φωτιά» στις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων βάζει η 
μόδα της Airbnb, της ηλεκτρονικής πλατφόρμας βραχυ-
χρόνιας μίσθωσης ακινήτων. Οι εκτιμητές ακινήτων που 
ανέλαβαν να εισηγηθούν τις νέες τιμές ζώνης σε όλη τη 
χώρα διαπιστώνουν ότι η Airbnb έχει αλλάξει πλήρως τον 
χάρτη της κτηματαγοράς.
Συνοικίες του κέντρου της Αθήνας όπως το Κουκάκι, τα 
Πετράλωνα, το Μετς, το Γκάζι, ο Κεραμεικός αλλά και 
περιοχές της Μεσσηνίας και της Λακωνίας τα τελευταία 
χρόνια έχουν πάρει τα πάνω τους λόγω του φαινομένου 
της Airbnb. Μαζί και οι τιμές των ακινήτων.
Διαμερίσματα και παλιές μονοκατοικίες που βρίσκονταν 
για χρόνια στα αζήτητα μέσα σε λίγους μήνες έγιναν περι-
ζήτητα ακίνητα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στις περιοχές 
όπου επικρατεί η μόδα της Airbnb, οι εκτιμητές εισηγού-
νται αυξήσεις στις τιμές ζώνης, ενώ άνοδος καταγράφε-
ται στις τιμές των ακινήτων σε νησιωτικές περιοχές που 
εμφανίζουν έντονη τουριστική δραστηριότητα. Ο χρόνος 
που είχαν οι εκτιμητές ακινήτων για να καθορίσουν τις 
νέες αντικειμενικές αξίες έληξε χθες. Από τους 221 εκτι-
μητές, οι 36 δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν το έργο 
τους και το υπουργείο Οικονομικών αναμένεται σήμερα 
να παρατείνει την προθεσμία μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη 
22 Μαρτίου.
Οι νέες τιμές 
 Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εκτιμητές έχουν ανεβά-
σει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα νέες τιμές για περίπου 
9.500 ζώνες σε όλη την Ελλάδα σε σύνολο 10.200 περι-
οχών. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η εικόνα που δίνουν οι 
εκτιμητές διαμορφώνεται μέχρι στιγμής ως εξής: 
- Για τις περισσότερες περιοχές της χώρας υπάρχουν μι-
κρές αυξομειώσεις ύψους 10%-20% σε σχέση με τις ισχύ-
ουσες σήμερα.
- Στις λαϊκές συνοικίες καταγράφονται αυξήσεις ακόμη και πάνω 
από 20%, αφού σήμερα οι τιμές ζώνης βρίσκονται πολύ χαμη-
λά, κάτω από τα 600-700 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.
- Περιοχές με έντονη τουριστική δραστηριότητα και δη-
μοφιλή νησιά όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη θα δουν 
αύξηση στις αντικειμενικές αξίες.
Μετά τις 22 Μαρτίου, που θα ολοκληρώσουν το έργο τους 
οι εκτιμητές, θα πιάσει δουλειά η Δευτεροβάθμια Επιτρο-
πή, η οποία θα αξιολογήσει τις προτάσεις των εκτιμητών 
και θα συγκρίνει τις τιμές με τα στοιχεία της Τραπέζης της 
Ελλάδος και το Μητρώο Μεταβίβασης Ακινήτων. Οπου 
διαπιστώνει μεγάλες αποκλίσεις θα προχωρά σε διορθώ-
σεις και θα δίνει νέες τιμές.

Σε κάθε περίπτωση, οι νέες αντικειμενικές αξίες δεν θα εί-
ναι έτοιμες μέχρι το τέλος Μαρτίου, όπως είχε δεσμευτεί η 
κυβέρνηση στους δανειστές με το επικαιροποιημένο Μνη-
μόνιο. Το νέο χρονοδιάγραμμα προβλέπει η Δευτεροβάθ-
μια Επιτροπή να παραδώσει τις προτάσεις της στην ηγεσία 
του υπουργείου Οικονομικών αμέσως μετά την Κυριακή 
του Θωμά, ενώ τον τελικό λόγο για τις νέες αντικειμενικές 
αξίες σε όλη τη χώρα θα τον έχει η πολιτική ηγεσία του 
υπουργείου Οικονομικών.

Συνέχεια στη σελ 17

ΣΤΑ ΥΨΗ ΟΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ 
ΛΟΓΩ AIRBNB
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
ΣΕΛΙΔΕΣ  1-24-25                                                 16/03/2018

ΕΞΠΡΕΣ - ΚΟΥΡΕΜΑ ΔΑΝΕΙΩΝ
ΕΘΝΟΣ
ΣΕΛΙΔΕΣ  1-4-5                                                      16/03/2018

 «Κούρεμα» δανείων στη λογική του Νόμου Κατσέλη θα 
προτείνουν οι τράπεζες σε περισσότερους από 250.000 
«κόκκινους» δανειολήπτες, που έχουν ζητήσει την προ-
στασία του νόμου και πληρούν τα κριτήρια. Από τον αριθ-
μό αυτό θα εξαιρεθούν οι «στρατηγικοί κακοπληρωτές» 
που κατέφυγαν στον νόμο για να εξασφαλίσουν ασυλία 
και να μην πληρώσουν. Το ποσοστό τους υπολογίζεται 
στο 20% με 25%, δηλαδή πρόκειται για περίπου 50.000 
δανειολήπτες. Οι τράπεζες εκτιμούν ότι οι δανειολήπτες 
που έχουν ζητήσει την προστασία του νόμου είναι φορ-
τωμένοι με «κόκκινα» δάνεια ύψους 17 δισ. ευρώ.
Ταυτόχρονα θα ενεργοποιηθεί και η εξωδικαστική ρύθ-
μιση οφειλών υπερχρεωμένων νοικοκυριών που προ-
βλέπεται από τον Νόμο Κατσέλη, «εργαλείο» που μέχρι 
σήμερα δεν είχε χρησιμοποιηθεί, με αποτέλεσμα οι δανει-
ολήπτες να ακολουθούν τη δικαστική οδό.
Από το 2010 που ψηφίστηκε ο Νόμος Κατσέλη τα επιτελεία 
των τραπεζών παρακολουθούν τις αποφάσεις που εξέδι-
δαν τα δικαστήρια και διαπίστωσαν πως στο 60% των 
περιπτώσεων αποφάσιζαν «κούρεμα» της οφειλής, που 
ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του δανειολήπτη 
έφτανε ακόμα και στο 70%, ενώ υπάρχουν και αποφάσεις 
με διαγραφή του 90% της οφειλής. Πρόκειται για δεκάδες 
χιλιάδες αποφάσεις, τις οποίες γκρουπάρισαν οι τραπε-
ζίτες και με αυτές μπούσουλα θα απευθύνουν σύντομα 
προσκλητήριο σε δεκάδες χιλιάδες δανειολήπτες, που 
αναμένουν την εκδίκαση των υποθέσεών τους.
Σύσκεψη
 Προ ημερών πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο υπουργείο 
Οικονομίας υπό τον κ. Δραγασάκη, στην οποία μετείχαν 
ο υπουργός Δικαιοσύνης, εκπρόσωποι των συστημικών 
τραπεζών και της Ενωσης Τραπεζών, με θέμα τα «κόκ-
κινα» δάνεια, και επισημάνθηκε η ανάγκη να «τρέξουν» 
γρήγορα οι τροποποιήσεις στον Νόμο Κατσέλη. Οπως ει-
πώθηκε, οι αλλαγές θα πρέπει να είναι στην κατεύθυνση 
διευκόλυνσης εντοπισμού των στρατηγικών κακοπληρω-
τών. Τέτοιες ενέργειες είναι για παράδειγμα η άρση του 
τραπεζικού απορρήτου και η παροχή της δυνατότητας 

στις τράπεζες να ανταλλάσσουν μεταξύ τους στοιχεία για 
την οικονομική και περιουσιακή κατάσταση του δανειολή-
πτη. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των τραπεζών, 2 50.000 
με 270.000 δανειολήπτες έχουν υπαχθεί στην ομπρέλα 
του νόμου. Από αυτούς το 85%έχουν καθυστερούμενες 
οφειλές σε περισσότερες από μία τράπεζες και το 15% σε 
μία μόνο τράπεζα. Οι τράπεζες λοιπόν θα κατεβάσουν ενιαίο 
πακέτο με ελκυστικές ρυθμίσεις για τους δανειολήπτες που 
κάνουν χρήση των ευνοϊκών διατάξεων του Νόμου Κατσέλη.
Ανάμεσα στις προτάσεις που θα κάνουν στους δανειολήπτες είναι: 
• Γενναίο «κούρεμα» για δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις.
• Ελκυστικές ρυθμίσεις για τα στεγαστικά δάνεια, που ση-
μαίνει μείωση των μηνιαίων δόσεων και «κούρεμα» σε 
βάθος χρόνου, αφού τηρηθεί η ρύθμιση.
• Ολες οι ρυθμίσεις θα πρέπει να είναι απολύτως συμβατές 
με την οικονομική κατάσταση του δανειολήπτη -σε βάθος 
χρόνου.
Οταν τώρα ένας δανειολήπτης έχει «κόκκινα» ανοίγματα 
σε περισσότερες από μία τράπεζες, τότε αυτές θα συνερ-
γάζονται μεταξύ τους, για να είναι η πρόταση ρύθμισης 
ρεαλιστική. Επικεφαλής θα αναλαμβάνει η τράπεζα στην 
οποία έχει ο δανειολήπτης στεγαστικό.
-Κούρεμα στα δικαιολογητικά, για να τρέξουν οι ρυθμίσεις
Στην απλοποίηση των διαδικασιών που δημιουργούν 
καθυστερήσεις στη διαδικασία του Εξωδικαστικού Μη-
χανισμού έχει ρίξει το βάρος ο νέος υπουργός Οικονομίας 
και Ανάπτυξης, Γιάννης Δραγασάκης. Ο αντιπρόεδρος της 
κυβέρνησης θεωρεί μείζον το θέμα των «κόκκινων» δα-
νείων και των υπέρογκων χρεών που έχουν χιλιάδες επι-
χειρήσεις και νοικοκυριά και βρίσκεται σε τακτικές επαφές 
με τους εκπροσώπους των θεσμών και των τραπεζών, 
προκειμένου να αναζητηθούν νέοι τρόποι περαιτέρω δι-
ευκόλυνσης των δανειοληπτών. Πηγές του υπουργείου 
σημειώνουν ότι υπάρχει ικανοποίηση για το γεγονός ότι 
οι τράπεζες αναζητούν τρόπους μείωσης των «κόκκινων» 
δανείων, ωστόσο εκτιμούν ότι πρέπει να ληφθούν περισ-
σότερες πρωτοβουλίες εκ μέρους των χρηματοπιστωτι-
κών ιδρυμάτων για να «τρέξει» ο Εξωδικαστικός αλλά και 
χιλιάδες υποθέσεις που εκκρεμούν από τον Νόμο Κατσέλη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, από τις επαφές που έχουν γί-
νει σε ανώτατο και τεχνικό επίπεδο, τόσο με την Ενωση 
Τραπεζών όσο και με τις συστημικές τράπεζες ξεχωριστό, 
έχουν συμφωνηθεί αλλαγές σε δύο βασικούς άξονες:
 • Θα απλοποιηθούν οι διαδικασίες που δημιουργούν κα-
θυστερήσεις. Στις συζητήσεις που έχουν γίνει με τα τεχνικά 
κλιμάκια, η ελληνική πλευρά έχει προτείνει -πρόταση με 
την οποία συμφώνησαν οι δανειστές- να γίνει πιο ευέλι-
κτη η διαδικασία και να μη χρειάζεται η υποβολή δικαι-
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ολογητικών για στοιχεία που είτε υπάρχουν στο σύστημα 
είτε δεν είναι καθοριστικά για τη χρηματοοικονομική 
εικόνα της επιχείρησης. Υπολογίζεται ότι στο σύστημα 
ήδη υπάρχουν περίπου 20 δικαιολογητικά από τα 27 που 
απαιτούνται συνολικά. Πρότειναν δηλαδή να υποβάλουν 
οι επιχειρήσεις υπεύθυνη δήλωση για να προχωρούν οι 
διαδικασίες και τα δικαιολογητικά να υποβάλλονται στο 
τέλος, επί ποινή ακύρωσης της συμφωνίας.
• Θα γίνουν συντονισμένες ενέργειες, προκειμένου να προ-
χωρήσουν πολλές υποθέσεις από πλευράς των τραπεζών.
Οπως έχει συμφωνηθεί και στις συζητήσεις μεταξύ κυβέρ-
νησης-θεσμών, το ζητούμενο είναι να αλλάξουν τακτική 
και οι τράπεζες και να προωθούν τον Εξωδικαστικό όπως 
προωθούν άλλα τραπεζικά προϊόντα και να μην απορρί-
πτουν αιτήσεις επειδή λείπουν π.χ. 1-2 στοιχεία. Οι τρά-
πεζες από την πλευρά τους, στις συναντήσεις που έγιναν 
τις τελευταίες ημέρες, συμφώνησαν ότι μετά το Πάσχα θα 
αρχίσουν να προωθούν ενεργητικά τη ρύθμιση των δα-
νείων, παροτρύνοντας τις επιχειρήσεις να ενταχθούν στον 
Εξωδικαστικό με επιστολές και επικοινωνίες στις οποίες θα 
παρουσιάζουν ένα προσχέδιο της ρύθμισης που είναι εφι-
κτό. Η προτεραιότητα θα δοθεί στις επιχειρήσεις που έχουν 
οφειλές τόσο προς τις τράπεζες όσο και προς το Δημόσιο.
Σημειώνεται ότι, από τον Αύγουστο του 2017 που ξεκίνη-
σε να λειτουργεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Εξωδικα-
στικού έως και σήμερα, ο αριθμός των υποθέσεων που 
έχουν διεκπεραιωθεί και καταλήξει σε ρύθμιση οφειλών 
είναι μόλις 21. Μέχρι στιγμής τρεις θεωρούνται οι βασι-
κοί λόγοι των «χαμηλών πτήσεων» του μηχανισμού: • 
Η μη θετική χρήση του από πλευράς επιχειρήσεων που 
χαρακτηρίζονται στρατηγικοί κακοπληρωτές • Οι πολλές 
περιπτώσεις κλειστών επιχειρήσεων • Το πλήθος δικαι-
ολογητικών. Αναφορικά με το βασικότερο πρόβλημα, 
το οποίο παραμένει το γραφειοκρατικό και το πλήθος 
«χαρτιών» που ζητούνται, πρόσφατα ο πρόεδρος του 
Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Παναγιώτης 
Παπαδόπουλος, ανέφερε ότι «γενικότερα, είναι πολλά τα 
δικαιολογητικά, ελπίζουμε ότι θα μειωθούν τα περισσότε-
ρα στην πορεία, γιατί τα περισσότερα από αυτά τα έχει και 
το τραπεζικό σύστημα αλλά και η Εφορία».
«Η πλατφόρμα βελτιώνεται»
 Ο ειδικός γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Φώ-
της Κουρμούσης, παραδέχθηκε ότι «σίγουρα, το πρώτο 
διάστημα, τους πρώτους μήνες, δεν υπήρχαν αυτοματι-
σμοί και έπρεπε κάθε επιχείρηση να καταχωρίσει τα σχετι-
κά στοιχεία και να μαζέψει άλατα δικαιολογητικά», ωστό-
σο πρόσθεσε πως «πλέον η πλατφόρμα έχει συνδεθεί με 
όλες τις άλλες βάσεις δεδομένων, τα περισσότερα δικαι-
ολογητικά ήδη συλλέγονται ηλεκτρονικά, και μήνα μήνα 
αναβαθμίζεται η πλατφόρμα και βελτιώνεται, έτσι ώστε 
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Τη φορολόγηση των επιχειρήσεων με δραστηριότητες σε 
περισσότερα του ενός κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών κολοσσών 
Facebook, Amazon και Google, σε κάθε χώρα όπου δρα-
στηριοποιούνται και παράγουν κέρδη βάσει ενός εναρμο-
νισμένου συστήματος, ζητεί η Ευρωβουλή.
Οι ευρωβουλευτές διαμόρφωσαν χθες τη θέση τους, η 
οποία θα εξεταστεί τώρα από το Συμβούλιο Υπουργών 
και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της διαδικα-
σίας συναπόφασης.
Η ολομέλεια καθόρισε χθες τη θέση της επί της πρότασης 
για την Κοινή Ενοποιημένη Βάση Φορολογίας Εταιρειών 
(ΚΕΒΦΕ), που αποτελεί μέρος ενός νομοθετικού πακέτου 
για τη δημιουργία ενός ενιαίου, σαφούς και δίκαιου καθε-
στώτος φορολογίας εταιρειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Επίσης, καθόρισε τη θέση της σε σχέση με τη δεύτερη 
πρόταση για τη δημιουργία της βάσης για το εναρμονι-
σμένο σύστημα φορολογίας εταιρειών, της αποκαλού-
μενης Κοινής Βάσης Φορολογίας Εταιρειών (ΚΒΦΕ). Οι 
δύο προτάσεις, οι οποίες βρίσκονται στο «τραπέζι» του 
Συμβουλίου Υπουργών, αποσκοπούν στην κάλυψη των 
νομοθετικών κενών που έχουν επιτρέψει σε ορισμένες 
ψηφιακές και διεθνείς επιχειρήσεις να μειώσουν δραστικά 
τους φόρους που πληρώνουν ή ακόμη και να αποφύγουν 
να πληρώσουν φόρους εκεί όπου δημιουργούν τα κέρδη 
τους. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω των προτεινόμενων ση-
μείων αναφοράς, τα οποία θα προσδιορίζουν κατά πόσο 
μια επιχείρηση έχει «ψηφιακή παρουσία» σε ένα κρά-
τος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, κατά συνέπεια, 
οφείλει να πληρώσει φόρο στο κράτος αυτό.
Σημεία αναφοράς 
Η Ευρωβουλή ζητεί από την Κομισιόν να εφαρμόσει ση-
μεία αναφοράς (όπως ο αριθμός των χρηστών ή ο όγκος 
του ψηφιακού περιεχομένου που συλλέγονται) προκειμέ-
νου να υπάρξει μια σαφέστερη εικόνα για το πού παράγει 
η κάθε εταιρεία τα κέρδη της. Τα προσωπικά δεδομένα 
είναι ένα εξαιρετικά πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο 
που χρησιμοποιείται από εταιρείες, όπως οι Facebook, 
Amazon και Google, για να δημιουργήσουν τα κέρδη 
τους, αλλά επί του παρόντος δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν 
κατά τον υπολογισμό των φορολογικών τους υποχρεώ-
σεων.
Όπως επισημαίνουν οι ευρωβουλευτές, οι επιχειρήσεις θα 

να γίνεται όλο και πιο εύκολη και ταχύτερη η διαδικασία 
για αυτούς που κάνουν την αίτηση» είπε ο κ. Κουρμούσης.

υπολογίζουν τα κέρδη και τις ζημίες των εταιρειών που 
έχουν σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
0 φόρος που θα προκύπτει θα κατανέμεται μεταξύ των 
κρατών-μελών ανάλογα με το πού δημιουργήθηκαν τα 
κέρδη. Στόχος είναι να εξαλειφθεί η τρέχουσα πρακτική 
των επιχειρήσεων να μεταφέρουν τη φορολογική βάση 
τους σε χώρες με χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές.
Μόλις τεθούν σε εφαρμογή οι συγκεκριμένες προτάσεις θα 
εφαρμοστεί ένα ενιαίο σύνολο φορολογικών κανόνων σε 
όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι επιχειρή-
σεις δεν θα έρχονται πλέον αντιμέτωπες με 28 διαφορετι-
κές ομάδες εθνικών κανόνων και θα ανήκουν σε μία μόνο 
φορολογική διοίκηση. «Έχουμε μια θαυμάσια ευκαιρία 
να κάνουμε ένα τεράστιο άλμα προόδου στον τομέα της 
φορολογίας εταιρειών» δήλωσε ο Γάλλος ευρωβουλευτής 
και εκ των εισηγητών της Ευρωβουλής Αλέν Λαμασούρ, 
προσθέτοντας ότι η νέα νομοθεσία θα δημιουργήσει ένα 
πιο κατάλληλο μοντέλο για τις σημερινές οικονομίες μέσω 
της φορολόγησης της ψηφιακής οικονομίας και θα θέσει 
ένα τέλος στον ανταγωνισμό μεταξύ των διαφόρων εθνι-
κών φορολογικών συστημάτων εντός της ενιαίας ευρω-
παϊκής αγοράς. Οι στόχοι :
Οι προτεινόμενοι στόχοι θα είναι υποχρεωτικοί για ομί-
λους εταιρειών με ενοποιημένο κύκλο εργασιών που 
υπερβαίνει τα 750 εκατ. ευρώ κατά τη διάρκεια του οικο-
νομικού έτους και που:  
- είναι μόνιμα εγκατεστημένες σύμφωνα με τη νομοθεσία 
κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
- ανήκουν σε φορολογούμενο που είναι κάτοικος για φο-
ρολογικούς σκοπούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι μικρότερες εταιρείες και οι νεοσύστατες επιχειρήσεις των 
οποίων ο κύκλος εργασιών είναι κάτω του ορίου αυτού θα 
μπορούν επίσης να συμμετέχουν στο σύστημα αυτό.
Το σχέδιο οδηγίας ΚΒΦΕ προτείνει μια πολύ ευρέως καθο-
ρισμένη φορολογική βάση. Σύμφωνα με τους προτεινόμε-
νους κανόνες, όλα τα έσοδα θα υπόκεινται σε φορολογία 
εκτός αν απαλλάσσονται ρητώς.
Το σχέδιο περιλαμβάνει κατάλογο με τα έσοδα που απαλ-
λάσσονται από φόρους, στα οποία εντάσσονται κέρδη 
των μόνιμων εγκαταστάσεων μιας επιχείρησης στο κρά-
τος της έδρας της εταιρείας και εισοδήματα από μερίσματα 
ή πώληση μετοχών που έχει στην κατοχή της μια εταιρεία 
εκτός του ομίλου.
-Μέτρα για να περιοριστεί η φοροαποφυγή 
Το σχέδιο οδηγίας ΚΒΦΕ περιέχει σειρά διατάξεων κατά 
της φοροαποφυγής εταιρειών, που περιλαμβάνουν: 
κανόνα περιορισμού των τόκων,  κανόνα για τις ελεγχό-
μενες αλλοδαπές εταιρείες,  κανόνα για τις ασυμφωνίες 
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 Η διεύρυνση των εισοδηματικών διαφορών στους πλη-
θυσμούς των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης 
απειλεί να παγιώσει τη δυσαρέσκεια των Ευρωπαίων για 
την πολιτική ελίτ, ενώ επισκιάζει την επιτυχία της άμβλυν-
σης των διαφορών μεταξύ πλουσιότερων και φτωχότε-
ρων κρατών της ΕΕ, σημειώνει η διευθύνουσα σύμβουλος 
της Παγκόσμιας Τράπεζας Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα.
Η επικεφαλής του διεθνούς οργανισμού θεωρεί ότι η τε-
χνολογική πρόοδος, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει επι-
φέρει κατακλυσμιαίες αλλαγές στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, 
δημιουργεί περισσότερες θέσεις εργασίας στις αστικές 
περιοχές και για τους πολίτες με υψηλή επαγγελματική κα-

στη μεταχείριση υβριδικών μέσων,  γενικό κανόνα για την 
αντιμετώπιση καταχρήσεων.
Η οδηγία περιλαμβάνει νέα έκπτωση φόρου, που στόχο 
έχει να ενθαρρύνει τις εταιρείες να χρησιμοποιούν ίδια 
κεφάλαια και όχι δάνεια για τη χρηματοδότηση της ανά-
πτυξής τους. Ειδική έκπτωση φόρου θα είναι διαθέσιμη 
σε εταιρείες που επιλέγουν να αυξήσουν τα ίδια κεφάλαιά 
τους για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων τους 
αντί να αναλαμβάνουν νέα δάνεια.
Οι κανόνες αυτοί έχουν στόχο να βοηθήσουν μικρές εται-
ρείες να χρησιμοποιούν τις αγορές κεφαλαίων και, σε γε-
νικές γραμμές, να μειώσουν την εξάρτηση του ιδιωτικού 
τομέα από το χρέος.
Με την καθιέρωση της ΚΕΒΦΕ, οι εταιρείες, για πρώτη 
φορά, θα διαθέτουν ενιαίους κανόνες για τον υπολογισμό 
των φορολογητέων κερδών τους σε ολόκληρη την Ε.Ε.
Το νέο σύστημα φορολόγησης των εταιρειών: θα είναι 
υποχρεωτικό για τους μεγάλους πολυεθνικούς ομίλους, 
οι οποίοι επιδίδονται περισσότερο σε επιθετικό φορο-
λογικό σχεδίασμά, καθιστώντας σαφές ότι οι εταιρείες 
με συνολικά έσοδα άνω των 750 εκατ. ευρώ ετησίως 
θα φορολογούνται εκεί όπου πραγματοποιούν τα κέρδη 
τους,  θα αντιμετωπίσει τα νομικά κενά που υφίστανται 
επί του παρόντος σε σχέση με τη μετατόπιση κερδών για 
φορολογικούς σκοπούς,  θα ενθαρρύνει τις εταιρείες να 
χρηματοδοτούν τις δραστηριότητές τους με ίδια κεφάλαια 
και να αξιοποιούν τις κεφαλαιαγορές αντί να προσφεύγουν 
στον δανεισμό,  θα ενθαρρύνει την καινοτομία μέσω φορο-
λογικών κινήτρων για δράσεις έρευνας και ανάπτυξης που 
συνδέονται με την πραγματική οικονομική δραστηριότητα.

τάρτιση και εκπαίδευση, αφήνοντας εκτός νυμφώνος τους 
πολίτες με λιγότερα προσόντα που κατοικούν σε αγροτικές 
και ημιαστικές περιοχές.
Η βουλγάρα κεντροδεξιά πολιτικός Κρισταλίνα Γκεοργκί-
εβα, πρώην επίτροπος της χώρας της στην ΕΕ κατά τις 
προεδρίες Μπαρόζο και Γιούνκερ, σημείωσε ότι η συνει-
δητοποίηση πως οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι και οι 
φτωχοί φτωχότεροι στις ευρωπαϊκές κοινωνίες τροφο-
δοτεί τον λαϊκισμό. Και όταν αναφέρεται σε ευρωπαϊκές 
κοινωνίες διευκρινίζει ότι συμπεριλαμβάνει και τα παλαι-
ότερα και πιο ανεπτυγμένα οικονομικά κράτη-μέλη και τα 
νεότερα της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης.
Μνησικακία και στερεότυπα
«Αν δεν αντιμετωπιστεί η κατάσταση της όξυνσης των 
εισοδηματικών ανισοτήτων, ο κόσμος θα αισθάνεται όλο 
και μεγαλύτερη δυσαρέσκεια και απογοήτευση, και θα 
γυρνά την πλάτη στην ευρωπαϊκή πολιτική τάξη και στους 
θεσμούς. Οι ανισότητες καθιστούν εύφορο το έδαφος για 
την ανάπτυξη του λαϊκισμού. Και αυτό αφορά όχι μόνο 
την ανάδειξη δημεγερτών πολιτικών που επαγγέλλονται 
αλλοπρόσαλλες λύσεις αλλά και τη διάδοση στις κοινωνίες 
μνησίκακων και αποπροσανατολιστικών για το πρόβλημα 
στερεοτύπων» είπε σε συνέντευξή της η επικεφαλής της 
Παγκόσμιας Τράπεζας.
Η Γκεοργκίεβα παρουσίασε έκθεση του διεθνούς οργανι-
σμού που καταλήγει στο εντυπωσιακό συμπέρασμα πως 
οι πρόοδοι που έχουν επιτευχθεί σε ό,τι αφορά τη σύγκλι-
ση των ευρωπαϊκών οικονομιών συγκαλύπτουν τις διο-
γκούμενες ανισότητες που αναπτύσσονται στο εσωτερικό 
των κρατών-μελών της ΕΕ. Υπενθυμίζεται ότι η Παγκό-
σμια Τράπεζα ιδρύθηκε το 1944 ταυτόχρονα με το Διε-
θνές Νομισματικό Ταμείο και έχει ως κύρια καταστατική 
αποστολή την καταπολέμηση της φτώχειας στον πλανήτη.
«Οι φτωχότερες ευρωπαϊκές χώρες έχουν κλείσει την ψα-
λίδα με τις πλουσιότερες έπειτα από τα κύματα διεύρυνσης 
της ΕΕ προς τον Νότο και προς Ανατολάς από το 2000 και 
εντεύθεν. Αλλά κάποιες ανισότητες στο εσωτερικό των 
κρατών παρέμειναν σταθερές και σε πολλές περιπτώσεις 
ενισχύθηκαν» αναφέρει χαρακτηριστικά η έκθεση της Πα-
γκόσμιας Τράπεζας, η οποία δίνει και παραδείγματα.
Ξένοι στον τόπο τους
Στην Πολωνία, φέρ’ ειπείν, το κατά κεφαλήν εισόδημα αυ-
ξήθηκε από το 50% του μέσου εισοδήματος στην ΕΕ, που 
ήταν το έτος 2000, στο 69% το 2015. Αλλά οι διαφορές 
στο εσωτερικό της χώρας διευρύνθηκαν. «Διαπίστωσή 
μας είναι ότι ο μηχανισμός οικονομικής σύγκλισης στην ΕΕ 
λειτουργεί ακόμη. Αλλά λειτουργεί για τις χώρες και όχι 
για τους πολίτες τους» εξήγησε η Γκεοργκίεβα.

Αυτό συμβαίνει επειδή «οι φτωχότεροι Ευρωπαίοι με τις 
λιγότερες επαγγελματικές δεξιότητες και τη χαμηλότερη 
μόρφωση απομακρύνονται όλο και περισσότερο από την 
αγορά εργασίας στις περισσότερες χώρες» τόνισε η επικε-
φαλής της Παγκόσμιας Τράπεζας. Και προειδοποίησε ότι 
«αν αυτή η τάση δεν αντιμετωπιστεί, θα πρέπει να είμαστε 
έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε όλες τις συνέπειές της».
Στο περιθώριο οι χειρώνακτες
Η τεχνολογική πρόοδος έχει αυξήσει τον αριθμό των θέσε-
ων εργασίας σε δημιουργικές και αναλυτικές δράσεις κατά 
15% τα τελευταία 15 χρόνια. Κατά το ίδιο χρονικό διάστη-
μα μειώθηκε όμως, κατά το ίδιο ποσοστό, ο αριθμός των 
θέσεων εργασίας για χειρώνακτες, σύμφωνα με τα ευρή-
ματα της έρευνας. Και η μεγαλύτερη μείωση εργασιών για 
χειρώνακτες παρατηρήθηκε κατά σειρά στη Βουλγαρία, 
στην Ιταλία, στην Ελλάδα, στη Ρουμανία, στη Σλοβενία, 
στην Ουγγαρία, στη Λετονία και στην Αυστρία.
Οι συντάκτες της έκθεσης της Παγκόσμιας Τράπεζας πι-
στεύουν ότι η κατάσταση της διεύρυνσης των εισοδημα-
τικών ανισοτήτων στο εσωτερικό των κρατών-μελών της 
ΕΕ είναι αναστρέψιμη αν αναπτυχθούν και εφαρμοστούν 
προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφω-
σης και εν γένει με τη βελτίωση της εκπαίδευσης.
Πυρήνας όλων η εκπαίδευση
Η επισήμανση δεν αφορά μόνο όσους χειρώνακτες χά-
νουν τη δουλειά τους. Αφορά και τους νέους, ηλικιακά, 
Ευρωπαίους. Διότι σε χώρες όπως η Βουλγαρία, η Ρου-
μανία, η Ελλάδα, η Μάλτα και η Σλοβακία πάνω από το 
30% των νέων 15 ετών δεν ανταποκρίνονται στα τεστ 
βασικών γραμματικών και μαθηματικών δεξιοτήτων - το 
αντίστοιχο ποσοστό σε κάποιες δυτικοευρωπαϊκές χώρες, 
συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, ξεπερνά το 20%.
Η Παγκόσμια Τράπεζα συνδέει το εκπαιδευτικό πρόβλημα 
με τη χαμηλή παραγωγικότητα του εργατικού δυναμικού, 
που λειτουργεί ως τροχοπέδη για την ανάπτυξη των εθνι-
κών οικονομιών και για τις επενδύσεις κυρίως στις χώρες 
της Νότιας Ευρώπης. Είναι ένας φαύλος κύκλος που όσο 
διαιωνίζεται θα οξύνονται ο ευρωσκεπτικισμός, ο λαϊκι-
σμός και η ξενοφοβία.


