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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

Πλαίσιο συναίνεσης και συμφωνίας, μεταξύ Κυβέρνησης, Αξι-
ωματικής Αντιπολίτευσης και ΤΕΕ για την αναγκαιότητα προώ-
θησης των ψηφιακών μεταρρυθμίσεων στη χώρα διαμορφώ-
θηκε κατά την  παρουσίαση της αναπτυξιακής πρωτοβουλίας 
του ΤΕΕ για τη θεσμοθέτηση ενός ενιαίου ψηφιακού χάρτη με 
όλες τις θεσμικές γραμμές, με τίτλο: «ONEclickLIS - μια εθνική 
μεταρρύθμιση για το αύριο της χώρας». Πρωτοβουλία  του 
Προέδρου ΤΕΕ Γιώργου Στασινού, που έθεσε υπό την αιγίδα του 
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κύριος Προκόπιος Παυλόπουλος, 
ο οποίος  τίμησε με την παρουσία του την ειδική εκδήλωση 
του ΤΕΕ, που πραγματοποιήθηκε με ομιλητές τον αρχηγό της 
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Προέδρου της ΝΔ Κυριάκου 
Μητσοτάκη, τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώρ-
γου Σταθάκη και τον  Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας Σωκράτη Φάμελλου, το απόγευμα της Τετάρτης 
21 Μαρτίου 2018 στην Παλαιά Βουλή.

Ανοίγοντας τις εργασίες της εκδήλωσης ο Πρόεδρος του ΤΕΕ 
Γιώργος Στασινός έθεσε σε πρώτη προτεραιότητα ο ενιαίος 
ψηφιακός χάρτης να ενταχθεί σε μία ενιαία εθνική αναπτυξιακή 
στρατηγική της χώρας. Η αναπτυξιακή πρόταση του Προέδρου 
του ΤΕΕ έτυχε κοινής αποδοχής τόσο από την πλευρά των αρ-
μοδίων Υπουργών της Κυβέρνησης, όσο και του αρχηγού της 
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ενώ αποτέλεσε κοινό σημείο ανα-

φοράς όλων των ομιλητών.  
Το πλαίσιο της συναίνεσης  για τις ψηφιακές μεταρρυθμίσεις με 
επίκεντρο την πρόταση του ΤΕΕ για τον ενιαίο ψηφιακό χάρτη 
αναδείχθηκε από την ομιλία του υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας , Γεωργίου Σταθάκης  που δήλωσε : «Η προώθηση 
της χρήσης σύγχρονων εφαρμογών στις λειτουργίες του Δη-
μοσίου και ευρύτερα στην οργάνωση της οικονομίας αποτελεί 
κεντρική επιλογή της κυβέρνησης». 

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας χαρα-
κτήρισε στην ομιλία του «…πολύ σημαντική την πρωτοβουλία 
του ΤΕΕ  και ένα συμβολικό άλμα στο μέλλον, που θα καταδείξει 
ότι οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις για τις της  χώρα μας δεν συνδέο-
νται κατ’ ανάγκην με τις μειώσεις συντάξεων ή την αύξηση των 
φόρων ή άλλες δημοσιονομικού τύπου παρεμβάσεις».  Επίσης 
ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως «η απλοποίηση του αδειοδοτικού 
πλαισίου και η ελεύθερη πρόσβαση σε δημόσια πληροφορία 
αποτελεί πάρα πολύ σημαντική προϋπόθεση για να δρομολο-
γηθεί οποιοδήποτε αναπτυξιακό σχέδιο ασχέτως της διαφορε-
τικής φιλοσοφίας που μπορεί κάποιος να έχει για την ίδια την 
ανάπτυξη. »
(Συνέχεια στις σελίδα 3, αναλυτικό ρεπορτάζ στις σελίδες 4,5,6)

ΚυβΕΡΝΗΣΗ - ΑΝΤΙπΟΛΙΤΕυΣΗ - ΤΕΕ: Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ψΗφΙΑΚΟΣ χΑΡΤΗΣ ΝΑ 
ΕΝΤΑχΘΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑπΤυξΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗγΙΚΗ
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ΔΙΑβΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1,3,4,5,6
Κυβέρνηση – Αντιπολίτευση – ΤΕΕ: ο ενιαίος ψηφιακός χάρτης να 
ενταχθεί σε μία ενιαία εθνική αναπτυξιακή στρατηγική
Εκδήλωση παρουσίασης της αναπτυξιακής πρωτοβουλίας του ΤΕΕ 
για τη θεσμοθέτηση ενός ενιαίου ψηφιακού χάρτη με όλες τις θεσμικές 
γραμμές, με τίτλο: «ONEclickLIS - μια εθνική μεταρρύθμιση για το αύριο 
της χώρας» 
Υπό την αιγίδα και την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. 
Προκόπιου Παυλόπουλου
Συμφωνία Κυβέρνησης, Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ΤΕΕ για την ανα-
γκαιότητα ψηφιακών μεταρρυθμίσεων στη χώρα
Ο ενιαίος ψηφιακός χάρτης να ενταχθεί σε μία ενιαία εθνική αναπτυξι-
ακή στρατηγική 
Δημόσια συμφωνία συνεργασίας ΥΠΕΝ –ΤΕΕ για την ανάπτυξη ψηφι-
ακών εφαρμογών από το ΤΕΕ Ηλεκτρονικής Περιβαλλοντικής Αδειο-
δότησης και Τοπικών Χωρικών Σχεδίων
Σελ 7
ΥΠΕΝ για «Νέο εξοικονομώ»: εξαντλήθηκε ο προϋπολογισμός σε τρεις 
περιφέρειες – συνεχίζονται οι αιτήσεις σε άλλες δύο
Σελ 8
ΥΠΕΝ: προχωρά η εκπόνηση και αναθεώρηση των Ειδικών Χωροτα-
ξικών Πλαισίων
Σελ 9
Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου της ΕΕ: Προβληματικές οι συγχρη-
ματοδοτούμενες από την ΕΕ ΣΔΙΤ και στην Ελλάδα
Σελ  10 
Καταγγελία Χατζηδάκη για φωτογραφικούς διαγωνισμούς και υπερτι-
μολογήσεις στα έργα οδοφωτισμού των δήμων
To Ευρωπαϊκό Βραβείο Βιώσιμης Κινητικότητας στην Ηγουμενίτσα
Σελ 11
ΕΛΠΕ: Συζητείται κοινή πώληση πακέτου μετοχών από όμιλο Λάτση 
και Δημόσιο
Σελ 12
Φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας: Πρόταση νέων μέτρων της 
Κομισιόν για δίκαιη φορολόγηση όλων των επιχειρήσεων στην ΕΕ
Σελ 13 
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της AtticaBank
Σελ 14 
ΔΙΑΣ - IRIS: Άμεσες διατραπεζικές μεταφορές χρημάτων μέσω του κινη-
τού τηλεφώνου εντός Ελλάδας
Σελ 15 
Εγκαινιάστηκαν οι νέες εγκαταστάσεις παραγωγής της Παπαστράτος
Σελ 16 
Μέχρι 10 Μαΐου οι αιτήσεις δημόσιων φορέων για το Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων
Σελ 17
Προτάσεις του ΟΕΕ για τον έλεγχο και την εποπτεία των ΑΕ
Σελ 18
«Πράσινο φως» από την ESA για το ευρωπαϊκό διαστημικό τηλεσκόπιο 
ARIEL
Σελ 19
ΕΚΤ: Η Ελλάδα γερνάει
Σελ 20
Σκάνδαλο διαρροής προσωπικών δεδομένων του facebook
Σελ 22
Prototype by TEE: ένας τεχνοδικτυακός (ψηφιακός) επιταχυντής καινο-
τόμων ιδεών.
Σελ 2
Προσεχώς 
Σελ  23,24,25
Αποκόμματα τύπου 

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση του ΤΕΕ 
(Newsletter) TEE:

Εκδήλωση παρουσίασης της 
αναπτυξιακής πρωτοβουλίας του ΤΕΕ για 
τη θεσμοθέτηση ενός ενιαίου ψηφιακού 
χάρτη με όλες τις θεσμικές γραμμές, 
με τίτλο: «ONEclickLIS - μια εθνική 
μεταρρύθμιση για το αύριο της χώρας»

υπό την αιγίδα και την παρουσία του 
προέδρου της Δημοκρατίας κ. προκόπιου 
παυλόπουλου

Συμφωνία Κυβέρνησης, 
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ΤΕΕ 
για την αναγκαιότητα ψηφιακών 
μεταρρυθμίσεων στη χώρα

Κοινό σημείο αναφοράς υπουργού 
πΕΝ γ. Σταθάκη και προέδρου ΝΔ Κ. 
Μητσοτάκη, η πρόταση του προέδρου 
ΤΕΕ γ. Στασινού,  ο ενιαίος ψηφιακός 
χάρτης να ενταχθεί σε μία ενιαία εθνική 
αναπτυξιακή στρατηγική 

Δημόσια συμφωνία συνεργασίας υπΕΝ 
–ΤΕΕ για την ανάπτυξη ψηφιακών 
εφαρμογών από το ΤΕΕ Ηλεκτρονικής 
περιβαλλοντικής Αδειοδότησης και 
Τοπικών χωρικών Σχεδίων μεταξύ των  
Αν.υπουργού πΕΝ Σωκράτη φάμελλου 
και προέδρου ΤΕΕ γιώργου Στασινου 



ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

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

ΑΘΗΝΑ

Η ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡγΕΙΑ ΣΤΑ ΕυΡΩπΑϊΚΑ ΝΗΣΙΑ 

• Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνει σήμερα 
στις 16.30 εσπερίδα με θέμα:  «Εξωδικαστική ρύθμιση 
οφειλών: Η εξέλιξη του θεσμικού πλαισίου και η εφαρμο-
γή του για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες του 
τεχνικού κόσμου». Η εκδήλωση θα διεξαχθεί στην Αίθου-
σα Εκδηλώσεων του ΤΕΕ (1ος όροφος, Νίκης 4, Σύνταγμα, 
Αθήνα). 

• Το 1ο Συνέδριο Ηλεκτροκίνησης (1st EcoMobility 
Conference), διεξάγεται σήμερα στην Αίγλη Ζαππείου, 
από την Ελληνική Δεξαμενή Σκέψης για την Ενεργειακή 
Οικονομία (HAEE.gr) και το insider.gr

Με στόχο την προώθηση των έργων καθαρής ενέργειας 
στα νησιά, το ΚΑΠΕ και το ΤΕΙ Πειραιά συνδιοργανώνουν, 
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου PRISMI – Promoting 
RES Integration for Smart Mediterranean Islands 
(https://prismi.interreg-med.eu/), στις 24 Απριλίου 
2018 στο κεντρικό αμφιθέατρο του ΤΕΙ Πειραιά, το 1ο δι-
εθνές συνέδριο με θέμα: «CLEAN ENERGY IN EUROPEAN 
ISLANDS». 
Το συνέδριο -όπως τονίζεται σε ανακοίνωση- σκοπεύει 
«να αποτελέσει ένα φόρουμ για την ανταλλαγή ιδεών και 
να διευρύνει τη συζήτηση για την υλοποίηση έργων κα-
θαρής ενέργειας στα ευρωπαϊκά νησιά σε ένα ευρύτερο 
ακροατήριο, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητών, 
των επαγγελματιών και κυρίως των ευρωπαϊκών νησιω-
τικών φορέων για τη βέλτιστη μετάβαση στην καθαρή 
ενέργεια προς όφελος των νησιωτικών κοινοτήτων». 
«Τα ευρωπαϊκά νησιά, συνεχίζει η ανακοίνωση, απο-

τελούν ένα πολύ ιδιαίτερο και ενδιαφέρον κομμάτι της 
Ευρώπης με ιδιόμορφα χαρακτηριστικά, αλλά και με 
αυξημένες απαιτήσεις υποδομής, ιδιαίτερα στον τομέα της 
ενέργειας, λόγω των ζητημάτων απόστασης και σύνδε-
σης τους με την ηπειρωτική χώρα. 
Στη χώρα μας, με τον πολύ μεγάλο αριθμό κατοικημένων 
νησιών, η μετάβαση των νησιών στην καθαρή ενέργεια, 
με χρήση καινοτόμων  τεχνολογιών, θα επιφέρει μείωση 
του ενεργειακού κόστους και καλύτερη ενεργειακή ασφά-
λεια. Επιπρόσθετα, θα οδηγήσει σε χαμηλότερες εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου, λιγότερες επιπτώσεις στο φυσι-
κό περιβάλλον των νησιών, καθώς και στη δημιουργία 
νέων θέσεων εργασίας και επιχειρηματικών ευκαιριών 
που θα ενισχύσουν την τοπική οικονομία».
Πληροφορίες: 
http://www.sealab.gr/display/Greek/Conference+-
+Clean+Energy+in+European+Islands+-+2018

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

ΔΙΑΛΕξΗ ΤΗΣ ΕΜΑΕΤ
Την Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018, θα δώσει διάλεξη με 
θέμα: «Η βιοτεχνική παραγωγή στη Βυζαντινή Θεσσαλο-
νίκη», ο Αρχαιολόγος Τάσος Αντωνάρας και θα ακολου-
θήσει σχετική συζήτηση. Η εκδήλωση διοργανώνεται 
από την Εταιρεία Μελέτης Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογί-
ας- ΕΜΑΕΤ και γίνεται σε συνεργασία με το Μουσείο της 
Πόλεως των Αθηνών - Ίδρυμα Βούρου-Ευταξία, στην 
αίθουσα του Συλλόγου των Αθηναίων επί της οδού Κέ-
κροπος 10, στην Πλάκα, ώρα 18:30.
Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. 
Πληροφορίες: 
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/emaet, 
emaet.tee@gmail.com, www.emaet.tee.gr

προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

27 Μαρτίου 2018
Εκδήλωση Ενημέρωσης για το Ευρωπαϊ-
κό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα LIFΕ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Πράσινο Ταμείο, Ελληνική Task Force 
για το Πρόγραμμα LIFE

29 - 31 Μαρτίου 2018
Συνέδριο Σκυροδέματος
ΑΘΗΝΑ

Ελληνικό  Τμήμα  Σκυροδέματος  
ΤΕΕ,  από κοινού  με  το  ΕΜΠ και σε 
συνεργασία με το ΕΤΕΚ

ΣυΝΕΔΡΙΟ γΙΑ ΤΗ ΔΙΑχΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑπΟβΛΗΤΩΝ
Συνέδριο για τον περιφερειακό σχεδιασμό διαχείρισης 
των στερεών αποβλήτων, διοργανώνει στις 29 και 30 
Μαρτίου 2018, στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου, ο 
Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης.
Το συνέδριο θα εξετάσει τις παγκόσμιες και ευρωπα-
ϊκές τάσεις σχετικά με την προώθηση των πολιτικών 
της κυκλικής οικονομίας, καθώς και των προοπτικών 
εφαρμογής τους σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. 
Ειδικότερα, επιδιώκεται:
- Η ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής των κατευ-
θύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προσέγγιση 
των στόχων που έχουν τεθεί.

- Η ανάδειξη των ευκαιριών που αναδύονται από την 
αλλαγή του θεσμικού και χρηματοδοτικού πλαισίου των 
έργων, την ανάπτυξη και ενσωμάτωση καινοτομιών 
στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων.
- Η παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών μέσα από πιλοτι-
κά προγράμματα και ολοκληρωμένους σχεδιασμούς σε 
περιφερειακό επίπεδο.
- Η διευρυμένη συζήτηση για το σχεδιασμό των απαι-
τούμενων υποδομών, αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον 
οποίο τα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης συνεισφέρουν στην 
επίτευξη των στόχων του Περιφερειακού Σχεδιασμού.
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(συνέχεια από την 1η σελίδα) 

Στο πλαίσιο της ειδικής εκδήλωσης του ΤΕΕ πραγματοποιή-
θηκε επίσης ανοιχτή διαλογική συζήτηση με συνομιλητές τον 
Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας,  Σω-
κράτης Φάμελλος, και τον Πρόεδρο του ΤΕΕ Γιώργο Στασινού. 
Στην διάρκεια της διαλογικής συζήτησης επισφραγίστηκε το 
πλαίσιο συνεννόησης και συμφωνίας Κυβέρνησης, Αξιωμα-
τικής Αντιπολίτευσης και ΤΕΕ τον ενιαίο ψηφιακό χάρτη που 
προτείνει το ΤΕΕ και της ψηφιακές μεταρρυθμίσεις, που έχει 
ανάγκη η χώρα. Ταυτοχρόνως από τους κκ Σ. Φαμέλλο και Γ 
Στασινό εξειδικεύτηκε το πλαίσιο συνεργασίας με νέες συγκε-
κριμένες αναπτυξιακές δραστηριότητες, που συμφωνήθηκε 
δημόσια μεταξύ τους να αναπτύξουν από κοινού το ΥΠΕΝ και 
το ΤΕΕ.

Συγκεκριμένα ο κ. Φάμελλος προχώρησε σε πρόταση συνερ-
γασίας, η οποία έγινε αμέσως αποδεκτή από τον πρόεδρο του 
ΤΕΕ Γιώργο Στασινό, να αναλάβει το ΤΕΕ πρωτοβουλίες και 
να προετοιμάσει προτάσεις για την υλοποίηση του κομβικού 
έργου της  Ηλεκτρονικής Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης.
Ακόμα ο κ. Φάμελλος συμπεριέλαβε στην πρόταση νέας 
συνεργασίας προς το ΤΕΕ, την ανάπτυξη των ψηφιακών δε-
δομένων στο πλαίσιο των νέων Τοπικών Χωρικών Σχεδίων, 
υπογραμμίζοντας ιδιαίτερα την αποτελεσματικότητα που έχει 
επιδείξει το ΤΕΕ στην ανάπτυξη καινοτόμων ψηφιακών εφαρ-
μογών . Ο ίδιος πρόσθεσε  πως το ΥΠΕΝ έχει αναλάβει πρω-
τοβουλίες σε θεσμικό επίπεδο, για την υλοποίηση των νέων 
Τοπικών Χωρικών Σχεδίων όπως επίσης ότι προωθεί το έργο 
και έχει και προτάσεις για την χρηματοδότηση του. Ο πρόε-
δρος του ΤΕΕ από την πλευρά του έθεσε συγκεκριμένο πλαί-
σιο  δράσης και ανέλαβε δημόσια δέσμευση εντός εξαμήνου 
το ΤΕΕ να διαμορφώσει ολοκληρωμένο πλαίσιο προτάσεων 
προς το ΥΠΕΝ για την Ηλεκτρονική Περιβαλλοντική Αδειοδό-
τηση και τα ψηφιακά Τοπικά Χωρικά Σχέδια.
Την εκδήλωση του ΤΕΕ παρουσίασε ο δημοσιογράφος Αχιλ-
λέας Τόπας, ο οποίος είχε και την ευθύνη συντονισμού και 
υποβολής ερωτήσεων στην διαλογική συζήτηση, με συνομι-
λητές τους Σωκράτη Φάμελλο και Γιώργο Στασινό. 
Πέραν του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπου-
λου και των ομιλητών, στην εκδήλωση παρέστησαν, μεταξύ 
πολλών άλλων παραγόντων της αγοράς και θεσμικών φο-

ρέων, ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ και εκπρόσωπος του Προέδρου 
της Βουλής Απόστολος Καραναστάσης, ο διευθυντής του 
πολιτικού γραφείου της Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής 
Μανώλης Όθωνας, ο βουλευτής του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασό-
πουλος, ο Γενικός Γραμματέας των ΑΝΕΛ Ευθύμιος Δρόσος, 
οι Βουλευτές της ΝΔ Σταύρος Καλαφάτης, Κώστας Σκρέκας, 
Άννα – Μισέλ Ασημακοπούλου,  ο Πρόεδρος της Οικονομικής 
και Κοινωνικής Επιτροπής Γιώργος Βερνίκος, ο Πρόεδρος του 
ΣΕΒ Θεόδωρος Φέσσας, ο Πρύτανης του ΕΜΠ Ιωάννης Γκό-
λιας, ο Πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ Ντίνος Μακέδος, ο Πρόεδρος 
του ΤΕΕ-ΤΚΜ Πάρις Μπίλιας, μέλη των οργάνων διοίκησης 
του ΤΕΕ, στελέχη Υπουργείων και φορέων της δημόσιας δι-
οίκησης, εκπρόσωποι των εργοληπτικών και μελετητικών 
οργανώσεων, επιχειρηματίες και στελέχη μεγάλων τεχνικών 
και τουριστικών επιχειρήσεων, στελέχη συμβουλευτικών και 
χρηματοοικονομικών φορέων κα.

«Εθνική στρατηγική και προτεραιότητα της Κυβέρνησης» αποτε-
λεί η αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών, δήλωσε ο υπουρ-
γός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, κατά τη 
διάρκεια της εκδήλωσης «ONEclickL.I.S.» που διοργάνωσε το 
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας στην Παλιά Βουλή. Ο Υπουργός 
ΠΕΝ μεταφέροντας χαιρετισμό του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσί-
πρα στην εκδήλωση ανέδειξε ταυτοχρόνως τη σημασία τόσο 
της πρότασης του Προέδρου του ΤΕΕ Γιώργου Στασινού για τον 
ενιαίο Ψηφιακό χάρτη, όσο και την αποτελεσματικότητα του ΤΕΕ 
στην δημιουργία και λειτουργία ψηφιακών εφαρμογών. Όσον 
αφορά τους «οικοδεσπότες» του Τεχνικού Επιμελητηρίου, ο κ. 
Σταθάκης τόνισε: «Με το ΤΕΕ υπάρχει στενή συνεργασία σε πολ-
λούς τομείς. Αποτελεί φορέα που έχει αναλάβει τη διεκπεραίωση 
σημαντικών ηλεκτρονικών και ψηφιακών δραστηριοτήτων. Τη 
νομιμοποίηση των αυθαιρέτων, την έκδοση οικοδομικών αδει-
ών (τις επόμενες ημέρες θα είναι έτοιμη και η σχετική υπουργική 

απόφαση), την πλατφόρμα επιλογής των ελεγκτών δόμησης, 
την ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου και την ηλεκτρονική κατα-
γραφή των αυθαιρέτων μετά την 28/7 του 2011».
Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλό-
πουλου και του αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη, ο κ. Σταθάκης αναφέρθηκε σε σημαντικές 
δραστηριότητες που πλέον έχουν πάρει «ηλεκτρονική μορφή», 
όπως είπε χαρακτηριστικά, και στάθηκε συγκεκριμένα στις «... 
υπηρεσίες Taxis που διαρκώς εμπλουτίζονται και καλύπτουν 
ευρύτερο φάσμα διαδικασιών, την ηλεκτρονική πλατφόρμα 
για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό, για τη ρύθμιση οφειλών, την 
ηλεκτρονική πλατφόρμα για το κοινωνικό μέρισμα και την προ-
σπάθεια που γίνεται για να υπάρξουν διασυνδέσεις ανάμεσα σε 
όλες αυτές τις πλατφόρμες».
Ένα σημαντικό παράδειγμα είναι το πρόγραμμα «Εξοικονομω 
κατ΄οίκον 2» που συνδέεται με πολλές πλατφόρμες. «Από τη 
στιγμή που οριστικοποιήθηκε η λειτουργία του, την περασμένη 
Δευτέρα, μέσα σε τρεις ημέρες στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία, την 
Κεντρική Μακεδονία, τη Δυτική Μακεδονία και τη Θράκη, το 
πρόγραμμα ολοκληρώνεται. Συγκεκριμένα 20.000 νοικοκυριά 
μπήκαν στο πρόγραμμα, 12.000 έχουν ήδη εγκριθεί. Έχει απορ-
ροφηθεί σχεδόν το σύνολο του προϋπολογισμού, 172.000.000, 
το οποίο προσαυξήσαμε κατά 20% λόγω της αυξημένης ζήτη-
σης. Η αξιοπιστία φαίνεται από το γεγονός ότι στο αντίστοιχο 
πρόγραμμα «Εξοικονομώ 1» είχαν χρειαστεί 18 μήνες για να 
δεσμευτεί το αντίστοιχο ποσό. Το νέο σύστημα αποδείχθηκε 

ταχύτερο, αποτελεσματικότερο, διαφανές, ακυρώνοντας κάθε 
πιθανότητα επιλογής με άλλα διαφανή. Επιτρέπει να αντιμετωπί-
σουμε με ορθολογικό τρόπο όλα τα αιτήματα που έχουν κατατε-
θεί» είπε ο υπουργός.
Παράλληλα, χαρακτήρισε το Κτηματολόγιο ως τη μεγαλύτερη 
μεταρρύθμιση που προωθείται με την αξιοποίηση ψηφιακών 
τεχνολογιών. «Στον ηλεκτρονικό χάρτη της Επικράτειας σύντομα 
θα προστεθούν τα εμπράγματα δικαιώματα του κάθε ενός σημεί-
ου. Έτσι ο πολίτης θα έχει πρόσβαση σχετικά με το ιδιοκτησιακό 
καθεστώς και τις επιτρεπόμενες χρήσεις. Στην κατεύθυνση αυτή 
βοηθά και ο εμπλουτισμός των υπηρεσιών «e-πολεοδομία 3» 
όπου κάθε δήμος αποτυπώνει την πολεοδομική του κατάσταση»
Επίσης, ο κ. Σταθάκης αναφέρθηκε στην πρόσβαση στα προσω-
πικά δεδομένα, καθώς από τις 25 Μαΐου ξεκινά η εφαρμογή του 
νέου κανονισμού της Ε.Ε. για την προστασία τους. «Σ΄ένα πλαίσιο 
που διαρκώς γίνεται πιο προστατευτικό, είναι προφανές ότι απαι-
τείται ειδική μέριμνα για τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα». 
Τέλος, κλείνοντας, τόνισε: «Το υπουργείο μας ανέλαβε την οργά-
νωση όλων των διαθέσιμων δεδομένων, τόσο για τη χωροταξία 
όσο και τα γεωφυσικά δεδομένα, υπό το καθεστώς μιας ειδικής 
γραμματείας που ιδρύθηκε με αποκλειστικό αντικείμενο την 
αξιοποίηση των ψηφιακών δεδομένων, όλων των κατηγοριών. 
Είναι ενδιαφέρον και εξαιρετικά ενθαρρυντικό ότι είμαστε όλοι 
ευθυγραμμισμένοι στην ιδέα μιας εθνικής στρατηγικής σχετικά 
με τις ψηφιακές τεχνολογίες».
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Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός, παρουσιάζοντας 
την αναπτυξιακή πρόταση του ΤΕΕ για τον νέο ενιαίο 
ψηφιακό χάρτη τόνισε ότι:

«Αυτή τη μεταρρύθμιση ουσιαστικά τη θέλει ο κάθε 
πολίτης που ταλαιπωρείται στις υπηρεσίες.  Τη θέλει η 
αγορά που δυσκολεύεται να αδειοδοτήσει μια επένδυση.  
Τη χρειάζεται στην πραγματικότητα η πατρίδα. Μπορεί 
να αποτελέσει μια μεταρρύθμιση κοινό τόπο για όλες τις 
πολιτικές δυνάμεις δείχνοντας και στους πολίτες ότι σε 
κάποια ζητήματα υπάρχει η ωριμότητα του πολιτικού 
προσωπικού για κοινή πορεία και συνεννόηση. Μπορεί 
επιτέλους να είναι μια εθνική πρωτοβουλία και να μην 
είναι μια μνημονιακή υποχρέωση όπως έχουμε συνη-
θίσει. Μπορεί, τέλος, να είναι μια πρωτοβουλία που θα 
περιλαμβάνεται ως ένα σύγχρονο και βασικό εργαλείο 
για την υλοποίηση ενός ζητήματος που συζητάμε σήμε-
ρα της εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής».
Ο ψηφιακός χάρτης που προτείνει το ΤΕΕ και ονομάζε-
ται «ONEclickLIS», θα είναι κοινός για όλη την δημόσια 
διοίκηση αλλά και για τους πολίτες, και θα περιέχει όλες 
τις «θεσμικές γραμμές», δηλαδή όλα τα απαραίτητα γε-
ωχωρικά δεδομένα για την αδειοδότηση κάθε είδους 
και μεγέθους επένδυσης. Στόχος του «ONEclickLIS», 
είναι να μπορεί ο οποιοσδήποτε πολίτης, μηχανικός ή 
επενδυτής, από τον υπολογιστή του, να πάρει λοκληρω-
μένη, έγκυρη και θεσμικά ασφαλή πληροφορία με ισχύ 
διοικητικής πράξης, για το τί επιτρέπεται ή όχι, με ποιους 
όρους και προϋποθέσεις, για να φτιάξει αυτό που θέλει. 
Η μεταρρύθμιση αυτή που προτείνει το ΤΕΕ, όπως τόνισε 
ο Γιώργος Στασινός, «ίσως είναι σημαντικότερη και από 
τις ασφαλιστικές και φορολογικές μεταρρυθμίσεις, αφού 
θα βοηθήσει να «ξεκολλήσουν» επενδύσεις ετών και θα 
δώσει ώθηση στην ανάπτυξη».
Ο Γιώργος Στασινός περιέγραψε την χρονοβόρα και πα-

ράλογη διαδικασία που απαιτείται σήμερα για να εκδο-
θεί μια άδεια δόμησης είτε είναι για μια απλή κατοικία 
ή για μια ξενοδοχειακή επένδυση. Συγκεκριμένα σύμ-
φωνα με τον πρόεδρο του ΤΕΕ θα χρειαστεί κάποιος  για 
μια άδεια δόμηση να αποταθεί σε ένα πλήθος δημόσιων 
υπηρεσιών, που δεν είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους, με 
αποτέλεσμα όλη αυτή η διαδικασία να χρειαστεί από 5 
έως 30 μήνες.  Όλα αυτά όπως τόνισε ο πρόεδρος του 
ΤΕΕ, έχουν σαν αποτέλεσμα την διόγκωση της γραφειο-
κρατίας, την εμφάνιση φαινομένων διαφθοράς, και έτσι 
πολλοί επενδυτές είτε εγκαταλείπουν την προσπάθεια 
τους είτε αποθαρρύνονται και αποφασίζουν να επενδύ-
σουν σε άλλες χώρες. 
«Οι συνέπειες είναι οι γνωστές στην γραφειοκρατία, το 
μεγάλο κόστος, η διαφθορά, άνιση μεταχείριση, ταλαι-
πωρία. Και στο τέλος, απλά δεν γίνεται η επένδυση» είπε 
χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος του ΤΕΕ και σημείωσε ότι   ο 
ενιαίος ψηφιακός χάρτης που προτείνει το ΤΕΕ εάν ξεκι-
νήσει σήμερα θα μπορεί να είναι έτοιμος το 2020, κα-
λύπτοντας σε ποσοστό το 70 έως 80% των δεδομένων. 
Σημείωσε επίσης ότι ο ψηφιακός χάρτης διαρκώς θα επι-
καιροποιείται και θα συμπληρώνεται,  ενώ προχωρούν 
με προοπτική να ολοκληρωθούν την επόμενη τριετία το 
Κτηματολόγιο και οι δασικοί χάρτες, καθώς επίσης εντός 
του 2018 προβλέπεται να παραδοθεί το αρχαιολογικό 
κτηματολόγιο. 
Ο Γ. Στασινός επισήμανε ιδιαίτερα ότι σήμερα λειτουρ-
γούν 12 ψηφιακά συστήματα τα οποία έχουν κοστίσει 
πάνω από 1 δις ευρώ, χωρίς να συνδέονται μεταξύ τους.  
Πράγμα που θα επιτύχει ο ενιαίος ψηφιακός χάρτης, που 
προτείνει το ΤΕΕ, ο οποίος μπορεί αν υλοποιηθεί με εύ-
λογο κόστος της τάξης των 15 εκατομμυρίων ευρώ και 
να έχει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα και οφέλη για 
το δημόσιο, τους πολίτες και τους επενδυτές.  
Ο πρόεδρος του ΤΕΕ  τόνισε επίσης  ότι το ενδιαφέρον 
του επιμελητηρίου είναι ναι γίνει το έργο και  δεν τον 
ενδιαφέρει αν θα το αναλάβει το ΤΕΕ, αρκεί αυτό να γίνει 
από κάποιον. Όμως όπως τόνισε το ΤΕΕ έχει την τεχνο-
γνωσία για να το κάνει καλύτερα από τον καθένα και με 
κόστος ελεγχόμενο.
Για την δημιουργία του ενιαίου ψηφιακού χάρτη θα 
χρειαστεί αρχικά πολιτική βούληση τόνισε ο Πρόεδρος 
του ΤΕΕ. Στην συνέχεια είπε ότι θα πρέπει να γίνει σύντα-
ξη των προδιαγραφών του έργου από το ΤΕΕ. Η χρημα-
τοδότηση του έργου μπορεί να γίνει με ένταξη του στο 

ΕΣΠΑ, ενώ μπορούν να αναζητηθούν και συγχρηματο-
δοτούμενοι πόροι. Στην συνέχεια θα πρέπει να εκδοθούν 
εγκύκλιοι από το αρμόδια υπουργεία για την αναγκαία 
συνεργασία με το ΤΕΕ.
«Πήραμε αυτή την πρωτοβουλία σαν Τεχνικό Επιμελη-
τήριο ώστε με πρακτικό, σύγχρονο, διαφανή και απο-
τελεσματικό τρόπο να λυθούν χρόνια προβλήματα που 
αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας τόσο εμείς 
οι μηχανικοί όσο και το σύνολο των Ελλήνων πολιτών» 
τόνισε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος του ΤΕΕ. Ταυτοχρό-
νως, εξαίροντας την παρουσία του Προέδρου της Δημο-
κρατίας και  απευθυνόμενος προς τους εκπροσώπους 
της Κυβέρνησης και της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης ο 
Γιώργος Στασινός τόνισε:
«Σε αυτή την προσπάθεια θεωρούμε ότι θα βρούμε 
συμπαραστάτες, εκτός από όλους τους πολίτες της χώ-
ρας που αντιμετωπίζουν τα προβλήματα, όλους τους 
ανθρώπους της αγοράς, αλλά θεωρούμε και το πολιτι-
κό σύστημα και όλους τους ανθρώπους του ελληνικού 
Κοινοβουλίου και όλου του πολιτικού συστήματος ότι 
θα συμφωνήσουν ότι πρέπει να γίνει μία τέτοια μεταρ-
ρύθμιση η οποία, κατά την προσωπική μου άποψη, εί-
ναι σημαντικότερη ακόμα και από μία φορολογική και 
ασφαλιστική μεταρρύθμιση διότι θα ξεκολλήσει το θέμα 
των επενδύσεων για τις οποίες όλοι μιλάμε».

Γιώργος Στασινός:   Ο ενιαίος ψηφιακός χάρτης  βασικό εργαλείο για την υλοποίηση εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής
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«Η αναπτυξιακή πρωτοβουλία του ΤΕΕ «ONEcliclLIS-
μια εθνική μεταρρύθμιση για το αύριο της χώρας»  
που παρουσίασε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασι-
νός  μπορεί να αποτελέσει ένα συμβολικό άλμα στο 
μέλλον» τόνισε κατά την ομιλία του ο αρχηγός της 
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της ΝΔ 
Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι η «πολύ σημα-
ντική πρόταση» του Προέδρου του ΤΕΕ «θα καταδείξει 
ότι οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις για τις οποίες μιλάμε στη 
χώρα μας, δεν συνδέονται κατ’ ανάγκη με μειώσεις συ-
ντάξεων ή αυξήσεις φόρων ή άλλες δημοσιονομικού 
τύπου παρεμβάσεις. Αλλά είναι πραγματικές και ουσι-
αστικές παρεμβάσεις, που κάνουν τη ζωή των πολιτών 
ευκολότερη και απλούστερη».
Διαμορφώνοντας το πνεύμα συναίνεσης στην εκδή-
λωση του ΤΕΕ ο Πρόεδρος της ΝΔ σημείωσε χαρακτη-
ριστικά ότι «δεν θέλω να σχολιάσω εκτενώς αυτά τα 
οποία είπε ο Υπουργός διότι δεν είναι σήμερα το πεδίο 
για μια κομματική αντιπαράθεση. Και πιστεύω ότι σε 
πολλά από αυτά τα ζητήματα μπορούμε να βρούμε 
αυτά τα οποία μας ενώνουν και όχι αυτά τα οποία μας 
χωρίζουν», αναφερόμενος στο θέμα των καθυστερή-
σεων για την ηλεκτρονική έκδοση οικοδομικής άδειας, 
που ήταν ε΄τοιμη να εφαρμοστεί από την προηγούμενη 
κυβέρνηση και « εδώ και αρκετό καιρό -εδώ και δύο 
χρόνια- δεν έχουν εκδοθεί ακόμα οι σχετικές υπουρ-
γικές αποφάσεις».
Ο κ Μητσοτάκης επισήμανε ιδιαίτερα ότι «όταν μιλάμε 
για μια επένδυση, ο χρόνος είναι χρήμα», συμπληρώ-
νοντας ότι:
«Tην πρόταση την οποία παρουσίασε σήμερα ο Γιώρ-
γος Στασινός με το επιτελείο του, την βρίσκω προσω-
πικά εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Διότι μπορεί ακριβώς 
να συγκεντρώσει αυτήν τη διαθέσιμη πληροφορία 
σε ένα κοινό σημείο και να δώσει τη δυνατότητα σε 

οποιονδήποτε να έχει πρόσβαση στους βασικούς 
όρους δόμησης και στους ενδεχόμενους περιορισμούς 
που μπορεί να υπάρχουν θεωρητικά.
Είτε μιλάμε για την κατασκευή μιας κατοικίας, είτε για 
μια μεγάλη ξενοδοχειακή επένδυση, ο επενδυτής, ο 
οποίος κάνει το πρόγραμμά του, πρέπει να γνωρίζει 
σε πόσο χρόνο θα υλοποιήσει αυτήν την επένδυση για 
να έχει πρόσβαση σε χρηματοδότηση και να μπορεί να 
προβλέψει βέβαια και ποια θα είναι η απόδοση αυτής 
της επένδυσης. Άρα, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και το 
χρονικό πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης. Είναι 
κάτι πολύ σημαντικό. Για να το κάνουμε αυτό, πρέπει 
να έχουμε την πληροφορία και πρέπει να είμαστε και 
στη λογική εκείνη που η διοίκηση, είτε να είναι υπο-
χρεωμένη να τηρεί αποκλειστικές προθεσμίες, είτε να 
βρούμε άλλους τρόπους να παρακάμψουμε την καθυ-
στέρηση της  όταν αυτή εκ των πραγμάτων προκύπτει»
Ο Κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην συνάντηση του 
με τον Εμίρη του Κατάρ, με τον οποίο όπως είπε  συ-
ζήτησαν  εκτενώς για τις σημαντικές προοπτικές που 
παρουσιάζει η ελληνική οικονομία, καθώς και τις ευ-
καιρίες για σημαντικές επενδύσεις από ξένα κεφάλαια. 
«Όταν τον ρώτησα, είπε ο κ. Μητσοτάκης ποιος είναι 
ο σημαντικότερος ανασταλτικός παράγων ο οποίος 
εμποδίζει μια μεγάλη οικονομική δύναμη, όπως είναι 
το Κατάρ, μέσω των κρατικών του κεφαλαίων, να 
επενδύσει στην Ελλάδα, δεν μου ανέφερε ούτε την 
αξία των περιουσιακών στοιχείων, ούτε τη φορολογία, 
ούτε τις εισφορές στην εργασία. Αντικειμενικά εμπόδια 
και τα τρία. Στάθηκε, μόνο, στα μεγάλα διοικητικά και 
γραφειοκρατικά εμπόδια που αφορούν στις διαδικα-
σίες αδειοδότησης. Ίσως διότι και ο ίδιος, μέσω της 
οικογένειας του, έχει πικρή εμπειρία από το τι σημαίνει 
να προσπαθεί κανείς να επενδύσει στην πατρίδα μας» 
«Κατά συνέπεια», συνέχισε ο Αρχηγός της Αξιωματι-
κής Αντιπολίτευσης, «η απλοποίηση του αδειοδοτικού 
πλαισίου και η ελεύθερη πρόσβαση σε δημόσια πλη-
ροφορία, έτσι ώστε ο καθένας να μπορεί να γνωρίζει 
που μπορεί να χτίζει, τι μπορεί να χτίζει και υπό ποιες 
προϋποθέσεις μπορεί να χτίζει, αποτελεί πάρα πολύ 
σημαντική προϋπόθεση για να δρομολογηθεί οποιο-
δήποτε αναπτυξιακό σχέδιο. Και αυτό ασχέτως της 
διαφορετικής φιλοσοφίας που μπορεί κάποιος να έχει 
για την ίδια την ανάπτυξη. Μπορεί κάποιος να έχει πιο 
αυστηρές αντιλήψεις για το τι πρέπει να γίνεται κάπου 

και κάποιος άλλος πιο χαλαρές».
Αναφερόμενος στη εμπειρία του  στο Υπουργείο Δι-
οικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης  ο Κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι «με έκανε 
να πιστεύω ότι πολλές φορές  όταν μιλάμε για έργα 
πληροφορικής δεν πρέπει κατ’ ανάγκη να σχεδιάζου-
με μεγαλεπήβολα έργα από την αρχή. Αρκεί τα έργα 
αυτά να είναι έργα έξυπνης διασύνδεσης υφιστάμενων 
βάσεων, έτσι ώστε η πληροφορία να ρέει απρόσκοπτα 
από και προς αυτούς που έχουν  πραγματικά τη δυ-
νατότητα και την υποχρέωση να έχουν πρόσβαση σε 
αυτή». «Και ακριβώς σε αυτήν τη λογική κινείται και 
η πρόταση την οποία παρουσίασε σήμερα ο Γιώργος 
Στασινός με το επιτελείο του» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης 
συμπληρώνοντας ότι. «προφανώς, μια τέτοια πλατ-
φόρμα, από μόνη της, δεν θα λύσει όλα τα εμπόδια. Θα 
είναι, όμως, μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία στην 
κατεύθυνση της διαφάνειας και της ελεύθερης πρό-
σβασης στην πληροφορία που τόσο σημαντική είναι 
στη σημερινή ψηφιακή εποχή». Ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης ανέλαβε δέσμευση για την προώθηση και υλοποί-
ηση του ενιαίου ψηφιακού χάρτη και απευθυνόμενος 
προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ  είπε χαρακτηριστικά: «Τα 
συγχαρητήριά μου αγαπητέ Γιώργο για αυτήν την 
πρωτοβουλία και θα αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδια-
φέρον την περαιτέρω ανταπόκριση της Κυβέρνησης 
στην πρόταση την οποία καταθέσατε».

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Η αναπτυξιακή πρωτοβουλία του ΤΕΕ «ONEclickLIS μπορεί να αποτελέσει ένα συμβολικό άλμα στο μέλλον»

ΚυβΕΡΝΗΣΗ - ΑΝΤΙπΟΛΙΤΕυΣΗ -  ΤΕΕ: Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ψΗφΙΑΚΟΣ χΑΡΤΗΣ ΝΑ ΕΝΤΑχΘΕΙ 
ΣΕ ΜΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑπΤυξΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗγΙΚΗ



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

6

«Έχουμε μία ταυτότητα απόψεων και πιθανά και ταυτότητα 
εργαλείων» είπε ο Αναπληρωτής Υπουργός ΥΠΕΝ Σωκράτης 
Φάμελλος κατά την ομιλία του, στο πλαίσιο διαλογικής συζή-
τησης με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ Γιώργο Στασινό, αναφερόμε-
νος στην αναπτυξιακή πρωτοβουλία του ΤΕΕ για τον ενιαίο 
ψηφιακό χάρτη. Ειδικότερα ο Σωκράτης Φάμελλος  σημείωσε  
πως πρόταση του ΤΕΕ έρχεται να λειτουργήσει συμπληρωμα-
τικά και επικουρικά στις πρωτοβουλίες που ήδη υλοποιεί και 
προωθεί το υπουργείο  για ψηφιοποίηση. Αναφέροντας ως 
παράδειγμα την ολοκλήρωση του κτηματολογίου, τους δα-
σικούς χάρτες που έχουν κυρωθεί στο 32% της χώρας και θα 
ολοκληρωθούν μέχρι το 2020. Επίσης ανάφερε πως τα όρια 
των περιοχών NATURA έχουν ήδη συμπεριληφθεί στο κτημα-
τολόγιο. Χαρακτηριστικά ο κ. Φάμελλος είπε: 
«Είναι πολύ σημαντικό το ότι έχουμε ταυτότητα, κοινή, αν 
θέλετε, στόχευση. Διότι μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, 
που ας την χρησιμοποιήσω εγώ την πρόταση του Τεχνικού 
Επιμελητήριου και όχι τη δική μας άποψη, επιβεβαιώνεται ότι 
πράγματα τα οποία έχουμε ανάγκη για να έχουμε ανάπτυξη 
στη χώρα μας πρέπει να γίνουν πραγματικότητα. Διότι δεν 

ήταν πάντα έτσι τα δεδομένα. Εγώ συμφωνώ απολύτως με 
πολλές από τις προτάσεις. Και παραδείγματος χάριν, για να 
μιλήσω και με ένα αντικείμενο αποκλειστικά της δικής μου 
αρμοδιότητας, είναι τραγικό να χρειάζεται μία επένδυση 2 
έως 12 μήνες να πάρει βεβαίωση από το Δασαρχείο και αν 
την πάρει ποτέ. Μιλάω για ένα απολύτως θέμα. Ή να μην 
γνωρίζει ποια είναι τα όρια των περιοχών Natura, των περιο-
χών δηλαδή του δικτύου προστατευόμενων περιοχών είτε ως 
οικότοποι είτε ως προστατευόμενα είδη. Και συμπτωματικά τα 
τελευταία δύο χρόνια, μάλιστα το Δεκέμβριο του 2017 και τα 
δύο αυτά θέματα χρειάζονται πλέον 1 ώρα. Δεν χρειάζονται 
2-12 μήνες διότι έχει ψηφιοποιηθεί το δίκτυο των περιοχών 
Natura και τα πολύγωνα αυτά έχουν ανέβει στο κτηματολό-
γιο. Και ταυτόχρονα κυρώθηκαν, την τελευταία μέρα του Δε-
κεμβρίου, οι δασικοί χάρτες στο 32% της χώρας. Τι σημαίνει 
αυτό; Σημαίνει πλέον ότι χωρίς κανένα κόστος ο οποιοσδή-
ποτε ενδιαφερόμενος, και ιδιαίτερα οι μελετητές των έργων, 
μπορούν πάνω στο τοπογραφικό να βάλουν βεβαίωση για 
το χαρακτήρα της έκτασης αν αυτή δεν είναι δασική, γιατί έχει 
κυρωθεί ο χαρακτήρας, και μάλιστα για τις περιοχές που είναι 
ακόμα σε ανάρτηση, την τελευταία ημέρα της ανάρτησης ή 
την πρώτη μέρα μετά την ανάρτηση υπάρχει ειδική ρύθμιση 
που οι μηχανικοί, για όλες τις περιοχές που δεν έχουν γίνει 
αντιρρήσεις ή ενστάσεις, μπορούν να προβούν στην έκδοση 
οικοδομικών αδειών. Απελευθερώθηκε, δηλαδή, ο αγροτικός 
χώρος της χώρας και ο περιαστικός ευρύτερα από οποιαδή-
ποτε δέσμευση και κώλυμα και ακόμα και για τις περιοχές που 
είναι εντός δασικής νομοθεσίας, δηλαδή χορτολιβαδικές, δα-

σικές ή δάση, μόνο με 20 ευρώ, ενώ το παράβολο ήταν 1.450 
κάποτε με πράξη χαρακτηρισμού τώρα με 20 ευρώ παίρνεις 
βεβαίωση για όλα. Και δεν χρειάζεται να πας σε κανένα υπάλ-
ληλο, να μην υπάρχει καμία προσωπική σχέση, να μην υπάρ-
χει καμία υποκειμενικοποίηση, αν θέλετε, της διαδικασίας και 
άρα εμπλοκή των επιχειρηματιών». 
Κατά τη διάρκεια της διαλογικής συζήτησης, που επισφραγί-
στηκε με δημόσια συμφωνία συνεργασίας ΥΠΕΝ και ΤΕΕ για 
την Ηλεκτρονική Ψηφιακή Αδειοδότηση και τα ψηφιακά Τοπι-
κά Χωρικά Σχέδια ο κ. Στασινός συμφώνησε  με τον Αν. ΥΠΕΝ 
πως έχουν γίνει βήματα προς την σωστή κατεύθυνση και τό-
νισε πως αν ξεκινήσουμε από τώρα θα  μπορούμε να έχουμε 
στον ψηφιακό χάρτη σε  δύο χρόνια το 80% των δεδομένων. 
Αναφορικά με την χρησιμότητα των δασικών χαρτών οι κ. 
Στασινός και Φάμελος συμφώνησαν στην περίπτωση  του 
Ελληνικού αν υπήρχε κυρωμένος δασικός χάρτης  θα χρεια-
ζόταν μισή ώρα για να εκδοθεί η όποια σχετική απόφαση και 
χωρίς κόστος.
Στην τελική του παρατήρηση ο Φάμελος διαπίστωσε μια 
ταυτότητα στόχων και εργαλείων, ενώ τόνισε πως πρέπει 
να προσδιοριστούν τα πεδία για να είναι διαθέσιμα σε όλους 
αφού η ολοκλήρωση αυτού του έργου χρειάζεται μια σταθε-
ρή πορεία για το μέλλον που θα αποτελεί και την ατζέντα των 
ενεργειών της πολιτείας.
Την εκδήλωση του ΤΕΕ παρουσίασε ο δημοσιογράφος Αχιλ-
λέας Τόπας, ο οποίος είχε και την ευθύνη συντονισμού και 
υποβολής ερωτήσεων στην διαλογική συζήτηση, με συνομι-
λητές τους Σωκράτη Φάμελλο και Γιώργο Στασινό. 

Σωκράτης Φάμελλος: «Η πρόταση του ΤΕΕ έρχεται να λειτουργήσει συμπληρωματικά και επικουρικά στις πρωτοβουλίες που ήδη υλοποιεί και προωθεί 
το υπουργείο  για ψηφιοποίηση»
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Σύμφωνα με χθεσινοβραδινή σχετική ανακοίνωση του ΥΠΕΝ, «Ομαλά συνεχίστηκε και σήμερα 
(σσ.: χθες) η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ» 
στις πέντε Περιφέρειες, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας – Θρά-
κης και Κεντρικής Μακεδονίας. Τις τρεις πρώτες ημέρες εγγράφηκαν για να υποβάλλουν αίτηση 
πάνω από 21.000 νοικοκυριά, υπερβαίνοντας κάθε προσδοκία. Για το λόγο αυτό ενεργοποιή-
θηκε η δυνατότητα αύξησης των πόρων κατά 20%. Οριστικοποιήθηκαν ήδη 11.181 αιτήσεις, 
που αφορούν χρηματοδότηση 143,46 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Άμεσης Ενίσχυσης και το Τα-
μείο Εξοικονομώ ΙΙ. Στις τρεις Περιφέρειες, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας καλύφθηκε το 
σύνολο του προϋπολογισμού, μετά και από την αύξησή του κατά 20%, οπότε δεν θα υπάρχει 
πλέον η δυνατότητα νέων εγγραφών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Όσοι είναι εντός του συ-
στήματος μπορούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία υποβολής της αίτησής τους και να εντα-
χθούν στην κατηγορία των επιλαχόντων. Στις Περιφέρειες, Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 
και Κεντρικής Μακεδονίας, η δυνατότητα νέων εγγραφών θα παραμείνει ανοιχτή για κάποιο 
διάστημα ακόμα.

Η Κυβέρνηση σε συνεργασία με τις Περιφέρειες, οι οποίες συγχρηματοδοτούν μέρος του προ-
γράμματος, επιδιώκει την εξασφάλιση επιπρόσθετων πόρων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε 
για την υπομονή τους όσους συμμετείχαν στη διαδικασία, καθώς και όσους βοήθησαν στην 
επιτυχία του προγράμματος, παρά τα μικροπροβλήματα που προέκυψαν και τα οποία αντιμε-
τωπίστηκαν επιτυχώς, όπως φαίνεται από το αποτέλεσμα», αναφέρει το ΥΠΕΝ.

Το Ελληνικό Δημόσιο κατέθεσε ενώπιον του Διοικητικού Εφετεί-
ου Αθηνών, δύο εφέσεις κατά των υπ’ αριθμ. Α22056/2017 και 
Α22065/2017 αντίστοιχων αποφάσεων του 25ου Τριμελούς 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, με τις οποίες είχαν ακυρωθεί 
πρόστιμα συνολικού ύψους 1.734.000 ευρώ, που είχαν επιβληθεί 
στην Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. για περιβαλλοντικές παραβάσεις. 
Οι εφέσεις κατατέθηκαν από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους 
μετά και από σχετική επιστολή του Αναπληρωτή Υπουργού Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλου, με στόχο την 
εξασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος και την τήρηση του ευ-
ρωπαϊκού και εθνικού θεσμικού πλαισίου Περιβάλλοντος. Όπως 

έχει δηλώσει ο Αν. ΥΠΕΝ οι δύο προσβαλλόμενες αποφάσεις του 
25ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών δεν αμφι-
σβητούν τα αποτελέσματα των περιβαλλοντικών ελέγχων και τις 
περιβαλλοντικές παραβάσεις που καταγράφηκαν από το Σώμα 
Επιθεωρητών Περιβάλλοντος στις οικείες Πράξεις Βεβαίωσης 
Παράβασης, αλλά περιορίζουν το βασικό σκεπτικό τους στην πά-
ροδο του «εύλογου χρονικού διαστήματος» των 33 μηνών, κατά 
το οποίο η Διοίκηση όφειλε να είχε αποστείλει τις αποφάσεις των 
προστίμων. Η άποψη του ΥΠΕΝ, που αποτυπώνεται και στους 
προβαλλόμενους λόγους έφεσης, είναι ότι δεν πρέπει να συγχέε-
ται η διαδικασία περιβαλλοντικού ελέγχου, που δέον να ολοκλη-

ρώνεται εντός ευλόγου χρόνου, προκειμένου να λαμβάνονται 
το ταχύτερο δυνατό τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του 
περιβάλλοντος, με τη διαδικασία επιβολής διοικητικού προστίμου 
στον παραβάτη, η οποία δεν εμπίπτει σε τέτοιο χρονικό περιορι-
σμό. Σε κάθε περίπτωση, η περιβαλλοντική νομοθεσία έχει τον 
υπέρτερο σκοπό της θεσμικής θωράκισης της συνταγματικά κα-
τοχυρωμένης αρχής της προστασίας του περιβάλλοντος και ως εκ 
τούτου δεν πρέπει να αφήνεται ατιμώρητη καμία περιβαλλοντική 
παράβαση, διότι ματαιώνεται κατ’ αυτόν τον τρόπο ο σκοπός του 
νόμου και αυτό προσκρούει ευθέως στο Σύνταγμα και στην αρχή 
του κράτους δικαίου.

Υψηλού Επιπέδου Διάσκεψη για το Ευρωπαϊκό Έτος Πο-
λιτιστικής Κληρονομιάς πραγματοποιήθηκε με εξαιρετική 
επιτυχία την Τρίτη 20 Μαρτίου 2018 στο όμορφο Βασιλικό 
Μουσείο Τεχνών και Ιστορίας των Βρυξελλών. Η Διάσκεψη, 
η οποία αποτελεί την κεντρική εκδήλωση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για το 2018 Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κλη-
ρονομιάς, διοργανώθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Έρευνας 
και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνεργασία με 
τη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού και 
Πολιτισμού και τη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύ-
ων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών. Στη Διάσκεψη παρουσιά-

στηκε ο διάλογος μεταξύ της σύγχρονης ευρωπαϊκής κοινω-
νίας και των πλέον ελπιδοφόρων καινοτομιών στον τομέα της 
πολιτιστικής κληρονομιάς που υποστήριξαν οι ευρωπαϊκές 
πολιτικές και πόροι. Οι συνεδρίες της διάσκεψης προέβαλλαν 
πολιτικές και κοινωνικές, τεχνολογικές και μεθοδολογικές 
καινοτομίες, καθώς και νέες ελπιδοφόρες συνεργασίες για 
την πολιτιστική κληρονομιά. Οι ομιλητές της διάσκεψης, κο-
ρυφαίοι ευρωπαίοι πολιτικοί, επιμελητές μουσείων και επι-
στήμονες συζήτησαν για τις εξελίξεις στον τομέα της πολιτικής 
για την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά, τις επιτυχημένες 
περιπτώσεις, αλλά  και  για τις μελλοντικές προκλήσεις. Στους 
ομιλητές συμπεριλαμβάνεται η Καθηγήτρια του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου και Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας 
ΤΕΕ κ. Αντωνία Μοροπούλου, η οποία μίλησε για ψηφιακές 
λύσεις και καινοτομίες για την αποκατάσταση του Ιερού Κου-
βουκλίου του Πανάγιου Τάφου στην Ιερουσαλήμ. Ο τίτλος 
της ομιλίας της κ. Μοροπούλου ήταν: «Digital solutions and 
multi layer data innovations in the rehabilitation of the Holy 
Aedicule of the Holy Sepulchre in Jerusalem» και εντάχθηκε 
στην 1η Συνεδρία της Διάσκεψης με τίτλο: «Cultural Heritage 

beyond Borders».
Η διάσκεψη αποτελεί μέρος του προγράμματος του Ευρωπα-
ϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς και εισάγει τη δημόσια 
συζήτηση σχετικά με τους στόχους της ευρωπαϊκής έρευνας 
και της καινοτομίας για την πολιτιστική κληρονομιά μετά το 
2020. Το παρέχει τον καταλληλότερο χώρο για συζητήσεις 
σχετικά με την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά και την 
καινοτομία. 

υπΕΝ γΙΑ «ΝΕΟ ΕξΟΙΚΟΝΟΜΩ»: ΕξΑΝΤΛΗΘΗΚΕ Ο πΡΟϋπΟΛΟγΙΣΜΟΣ ΣΕ ΤΡΕΙΣ 
πΕΡΙφΕΡΕΙΕΣ - ΣυΝΕχΙζΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΔυΟ

ΑΣΚΗΣΗ ΕφΕΣΗΣ ΑπΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ  ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔυΟ ΑπΟφΑΣΕΩΝ ΤΟυ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟυ πΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟυ ΑΘΗΝΩΝ γΙΑ ΤΑ πΡΟΣΤΙΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ χΡυΣΟΣ

υψΗΛΟυ ΕπΙπΕΔΟυ ΔΙΑΣΚΕψΗ γΙΑ ΤΟ ΕυΡΩπΑϊΚΟ ΕΤΟΣ πΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 2018
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Ένα ακόμα βήμα, στην κατεύθυνση της εκπόνησης και 
αναθεώρησης των Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων (ΕΧΠ) 
πραγματοποίησε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
σύμφωνα με το δελτίο τύπου που εξέδωσε το ΥΠΕΝ. Όπως 
αναφέρεται, τις προηγούμενες ημέρες ολοκληρώθηκαν οι 
απαιτούμενες ενέργειες ώστε να «κλειδώσει» η χρηματοδότη-
ση για την εκπόνηση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντι-
κών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του νέου ΕΧΠ για τον Τουρισμό. Το 

αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να ολοκληρωθεί και η 
ανάθεση εκπόνησης της σχετικής μελέτης αναθεώρησης του 
ΕΧΠ, που θα περιγράφει την εθνική στρατηγική για τη χωρική 
οργάνωση και ανάπτυξη του Τουρισμού, ενσωματώνοντας 
κατευθύνσεις για την τουριστική ανάπτυξη που θα λαμβά-
νουν υπόψη τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και τις ανάγκες των 
διαφορετικών περιοχών της χώρας. Σε εξέλιξη βρίσκονται, 
παράλληλα, αντίστοιχες διαδικασίες για τη χρηματοδότηση 

εκπόνησης του ΕΧΠ για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες, το οποίο θα 
διαμορφώσει, για πρώτη φορά, βασικές κατευθύνσεις για τη 
χωρική οργάνωση του εξορυκτικού κλάδου σε εθνικό επίπε-
δο, με βάση τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Θα ακολουθή-
σει η αναθεώρηση των υπολοίπων ΕΧΠ, που αφορούν στους 
τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας,   Βιομηχανίας, 
Υδατοκαλλιεργειών και Καταστημάτων Κράτησης.

Με αφορμή τη γιορτή για την Παγκόσμια Ημέρα Δασοπο-
νίας, η οποία εορτάζεται κάθε χρόνο στις 21 Μαρτίου από 
το 1971, ο Αν. Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σω-
κράτης Φάμελλος, έκανε την ακόλουθη δήλωση, σύμφωνα 
με σχετικό δελτίο τύπου του ΥΠΕΝ:
«Η ελληνική πολιτική περιβάλλοντος, όπως και όλη η Ελλά-
δα, έχουν μπει σε ένα νέο κεφάλαιο προκοπής, καινοτομίας 
και προόδου. Απαντήσαμε στο ψευτοδίλημμα ανάπτυξη ή 
περιβάλλον με ουσιαστικές πρωτοβουλίες και μεταρρυθ-
μίσεις με μακροχρόνια και στρατηγική στοχοθέτηση για τα 
δάση και το περιβάλλον συνολικά. Το 2017 κάναμε τομές 
σε μεγάλα ζητήματα του περιβάλλοντος, κρίσιμα για την 
ανάπτυξη της χώρας μας. Δασικοί Χάρτες, Ανακύκλωση και 
Κυκλική Οικονομία, Φορείς Προστατευόμενων Περιοχών 
και κύρωση των περιοχών Natura 2000. Δε φοβόμαστε να 
λάβουμε αποφάσεις και υλοποιούμε όλα αυτά που ζητού-
σαν δεκαετίες η επιστημονική κοινότητα και οι πολίτες για 
τα ελληνικά δάση. Η παραγωγική και περιβαλλοντική αξία 
των δασών για τη χώρα μας είναι ιδιαιτέρως σημαντική, όχι 
μόνο γιατί αποτελούν το 65% της έκτασής της και στην συ-
ντριπτική τους πλειοψηφία ένα δημόσιο πόρο, άρα πόρο για 
όλους. Τα ελληνικά δάση περιέχουν βιοποικιλότητα, ζωή, 
πλούσιους πόρους και εργασία. Τα χαρακτηριστικά των ελ-
ληνικών δασών καθοδήγησαν και φιλοξένησαν αειφορικές 
και παραδοσιακές πρακτικές διαχείρισης, που σέβονταν τον 
άνθρωπο και τη φύση και οδήγησαν στη δασική προστασία 
του Ελληνικού Συντάγματος. Με αυτό το γνώμονα επανε-
νεργοποιούμε φέτος την παραγωγική μηχανή του δάσους. 
Διακρίνοντας τις μεγάλες προκλήσεις του χώρου, αλλά 
και τις μεγάλες προοπτικές, επενδύουμε επιστημονικούς, 
ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους τα τελευταία τρία 
χρόνια στα δάση με βάση την αρχή της πρόληψης και της 
βιώσιμης ανάπτυξης.
• Ξεκινάμε τη διαβούλευση για τη διαμόρφωση 20ετούς 
Εθνικής Στρατηγικής για τα Δάση, υπό την αιγίδα της Ει-
δικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της 

Βουλής. Η έναρξη της διαδικασίας θα γίνει τον Απρίλιο σε 
πλαίσιο διαβούλευσης με όλα τα κόμματα και τους αρμό-
διους φορείς. Η Στρατηγική θα διατυπώσει το στόχο αλλά 
και τα εργαλεία για την εξασφάλιση στοχοποιημένης αειφο-
ρικής διαχείρισης, με μεγιστοποίηση της προστασίας και της 
παραγωγής των δασών.
• Συνεχίζουμε το έργο των δασικών χαρτών σε όλη την 
Ελλάδα.
Έχει ολοκληρωθεί η κύρωση των δασικών χαρτών στο 
32% της χώρας, 17% είναι υπό διαδικασία ανάρτησης, ενώ 
καταρτίζονται δασικοί χάρτες στο υπόλοιπο της Ελλάδας. 
Στόχος μας είναι το 2020 να έχουν κυρωθεί οι χάρτες όλης 
της χώρας και να ξεκινήσει και το Δασολόγιο. Η Ελλάδα δι-
αθέτει πια ένα ισχυρό εργαλείο ανάπτυξης, μειώνει τη γρα-
φειοκρατία και ισχυροποιεί τη διαφάνεια και την ισονομία.
• Δημιουργήσαμε πλαίσιο διαχείρισης της βόσκησης με αει-
φορικές αρχές, θεσμοθετώντας προδιαγραφές και δίκαιους 
κανόνες που ενισχύουν την παραγωγή, την ποιότητα, την 
ανταγωνιστικότητα και την ασφάλεια για τα κτηνοτροφικά 
ζώα και τους καταναλωτές. Η εφαρμογή του πλαισίου θα γί-
νει πράξη τους επόμενους μήνες μέσα από τα Σχέδια Διαχεί-
ρισης της Βόσκησης που θα αναπτυχθούν για όλη τη χώρα.
• Ισχυροποιούμε τα δάση και τις προστατευόμενες περιο-
χές μέσω της ενδυνάμωσης και πλήρους λειτουργίας των 
Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών. Ο πρό-
σφατος ν. 4519/2018 θα επιφέρει την καλύτερη διαχείριση 
και προστασία αυτών των δασών, συμβάλλοντας στην αει-
φόρο παροχή οικοσυστημικών υπηρεσιών προς την τοπική 
και περιφερειακή οικονομία.
• Μετά από επτά δεκαετίες, επικαιροποιούμε τις προδιαγρα-
φές διαχείρισης των δασών, σε δυο στάδια:
Α’ στάδιο: Επικαιροποιούμε με Υπουργική Απόφαση τις ερ-
γασίες κατάρτισης των δασοπονικών μελετών των δασών 
και των δασικών εκτάσεων εισάγοντας τις τεχνολογίες και 
τις νομοθεσίες που ήδη χρησιμοποιούνται ατύπως από 
τους μελετητές (πχ. ψηφιακά δεδομένα και χάρτες, σύνδεση 

με τις περιοχές του δικτύου των NATURA2000, μετριασμό 
επιπτώσεων από κλιματικές αλλαγές, κλπ). Αναμένεται να 
θεσμοθετηθεί μέσα στις επόμενες ημέρες.
Β’ στάδιο: Με ομάδα εργασίας δημιουργούμε νέες προδια-
γραφές κατάρτισης των δασοπονικών και λοιπών μελετών 
(σήμερα ισχύουν ΥΑ του 1953 και του 1965) ενσωματώνο-
ντας νέα σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους και τις ευρωπα-
ϊκές υποχρεώσεις ώστε να τεθούν εντός διαχείρισης δάση 
που μέχρι σήμερα είναι εκτός διαχείρισης. Η πρόταση θα 
τεθεί σε διαβούλευση έως το τέλος της άνοιξης.
• Επενδύουμε 301 εκατ. ευρώ μέσω του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) στα δάση. Οι προσκλήσεις για 
το ΠΑΑ θα ανοίξουν το επόμενο τρίμηνο 2018.
• Ολοκληρώνουμε τα Σχέδια Διαχείρισης Πλημμύρων που 
έχουν ως στόχο την εφαρμογή στρατηγικής διαχείρισης για 
τη συγκράτηση των εδαφών και την ελαχιστοποίηση επι-
κίνδυνων πλημμυρικών συμβάντων.
Η Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας είναι φέτος αφιερωμένη 
στο αστικό πράσινο και θέτει ως στόχο πιο πράσινες και πιο 
καθαρές πόλεις, ένα καλύτερο μέρος για τους κατοίκους της. 
Το ΥΠΕΝ έχει αναγνωρίσει την σπουδαιότητα των δημόσι-
ων ανοικτών χώρων στις πόλεις και φροντίζει να διατηρη-
θούν και να ενισχυθούν, κυρίως μέσω της απόδοσης μεγά-
λων εκτάσεων για τη δημιουργία μητροπολιτικών πάρκων, 
όπως είναι για παράδειγμα τα Στρατόπεδα Παύλου Μελά και 
Κόδρα στη Θεσσαλονίκη. Για το λόγο αυτό, δόθηκε εκ μέ-
ρους μας προτεραιότητα στην τροποποίηση της σύμβασης 
και στο αστικό πάρκο στο Ελληνικό. Η προσπάθεια αυτή, 
που προϋποθέτει και την αλλαγή των περιβαλλοντικών και 
καταναλωτικών συνηθειών και την εισαγωγή της πρόλη-
ψης στη συμπεριφορά πολιτών, επιχειρήσεων και φορέων 
της διοίκησης και της αυτοδιοίκησης, μπορεί και πρέπει να 
αποτελέσει σήμα κατατεθέν για τη χώρα μας».

υπΕΝ: πΡΟχΩΡΑ Η ΕΚπΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ χΩΡΟΤΑξΙΚΩΝ 
πΛΑΙΣΙΩΝ

ΤΟ ΜΗΝυΜΑ ΤΟυ ΑΝυπΕΝ γΙΑ ΤΗΝ πΑγΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΔΑΣΟπΟΝΙΑΣ 2018
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Κόστος ανά χιλιόμετρο που αυξήθηκε έως και κατά 69% σε σχέση 
με το αρχικά προϋπολογισθέν, μείωση του αντικειμένου έργων 
κατά 55%, ελλιπής προετοιμασία των έργων από τους εταίρους 
του δημόσιου τομέα και, πρωτίστως, η υπογραφή συμβάσεων 
με ιδιώτες παραχωρησιούχους πριν από την επίλυση σημαντικών 
προβλημάτων… Αυτά είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που 
εντοπίζει για την Ελλάδα η Έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού 
Συνεδρίου σχετικά με τις συγχρηματοδοτούμενες από την ΕΕ συ-
μπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) για τρεις αυτοκινητο-
δρόμους (Ολυμπία, Μωρέας, Κεντρική Οδός)την περίοδο 2000-
2014, σύμφωνα με την Ειρήνη Σωτηροπούλου για την EurActiv.
gr που αναμεταδίδει και το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Η έκθεση αφορά σε έργα 
ΣΔΙΤ με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση στην ΕΕ την περίοδο 2000-
2014 και έλαβε υπόψη της τα στοιχεία από 12 έργα σε 4 κράτη 

μέλη που αντιπροσωπεύουν ωστόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 
συμμετοχής το 70% της συνολικής δαπάνης.
Η Ελλάδα είναι μακράν ο μεγαλύτερος αποδέκτης συνεισφορών 
της ΕΕ για έργα ΣΔΙΤ, έχοντας λάβει το 59 % του συνολικού ποσού 
για όλη την ΕΕ, ή 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με όσα 
ανέφερε σε Συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες, ο κ. Oskar Herics, 
μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και αρμόδιο για την 
έκθεση, «Για την ολοκλήρωση των πέντε αυτοκινητόδρομων που 
ελέγχθηκαν στην Ελλάδα και την Ισπανία χρειάστηκαν πρόσθετα 
δημόσια κεφάλαια ύψους σχεδόν 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. 
Περί το 30% των κεφαλαίων αυτών (422 εκατομμύρια ευρώ) χο-
ρηγήθηκε από την ΕΕ». Ο κ. Herics, επεσήμανε ότι για την Ελλάδα 
η αύξηση του αρχικού προϋπολογισμού των τριών αυτοκινητο-
δρόμων κατά 1,2 δις ευρώ σήμανε και αύξηση της Ευρωπαϊκής 

χρηματοδότησης κατά 422 εκατ ευρώ (το 36% της συνολικής 
αύξησης).
Ο κ. Herics άφησε σαφείς αιχμές για την αδυναμία της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής να ελέγξει την κατάσταση, λέγοντας ότι ήταν «πλή-
ρως ενήμερη» και δε την απέτρεψε, ενώ εξέφρασε ανησυχίες για 
τη βιωσιμότητα των έργων, καθώς, όπως είπε, δεν εξετάστηκε 
επαρκώς η πιθανότητα κατασκευής αυτοκινητοδρόμων με εναλ-
λακτικά χαρακτηριστικά και μικρότερο κόστος όπως π.χ. δρόμοι 
ταχείας κυκλοφορίας (express roads). Επιπλέον, ο κ. Herics επεσή-
μανε προβλήματα στο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο στην Ελλάδα 
λειτουργεί μόνο για έργα κάτω των 500 εκατ ευρώ, κάτι που εξαι-
ρεί τα μεγάλα έργα υποδομών όπως οι τρεις αυτοκινητόδρομοι.

Σε 447 ανήλθε ο αριθμός των πλοίων (100 κόρων και άνω) με ολι-
κή χωρητικότητα 4.599.872 κόρους, που επισκευάσθηκαν πέρυσι 
από τη ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία στην Ελλάδα, όπως 
ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ. Σημειώθηκε σε σχέση με το 2016 αύξηση 
0,4% στον αριθμό των πλοίων και μείωση 10,4% στην ολική 
χωρητικότητα, έναντι μείωσης 13,8% στον αριθμό των πλοίων 

και επίσης 13,8% στην ολική χωρητικότητα που παρατηρήθηκε 
το 2016 σε σχέση με το 2015. Ο μεγαλύτερος αριθμός των πλοίων 
που επισκευάστηκαν το 2017 πραγματοποιήθηκε εκτός δεξαμε-
νών. Συγκεκριμένα, το 74,9% των επισκευασθέντων πλοίων (335 
πλοία, ολικής χωρητικότητας 3.906.416 κόρων) επισκευάστηκαν 
εκτός δεξαμενών και το υπόλοιπο 25,1% των επισκευασθέντων 

πλοίων (112 πλοία, ολικής χωρητικότητας 693.456 κόρων) 
εντός δεξαμενών. Αύξηση 4% παρατηρήθηκε στον αριθμό των 
πλοίων που επισκευάστηκαν εκτός δεξαμενών, ενώ στην ολική 
χωρητικότητα παρατηρήθηκε μείωση 1,2%. Οι επισκευές εντός 
δεξαμενών σημείωσαν μεγαλύτερη μείωση, κατά 8,9% στον 
αριθμό των πλοίων και κατά 41,1% στην ολική χωρητικότητα.

«Οι εργαζόμενοι στο Ελληνικό Κτηματολόγιο, στηρίζουμε δια-
χρονικά τη μεγάλη αυτή μεταρρύθμιση και στεκόμαστε σθεναρά 
απέναντι σε κάθε είδους συντεχνιακά συμφέροντα, καθώς προέ-
χει το συμφέρον του συνόλου των Ελλήνων και η ανάπτυξη της 
χώρας». Τα παραπάνω τονίζει σε ανακοίνωσή του το Σωματείο 
Εργαζομένων στο Κτηματολόγιο (ΣΕΚΤ) και συμπληρώνει: «H 
ολοκλήρωση της Κτηματογράφησης και η λειτουργία του Κτη-
ματολογίου από τον νεοσύστατο αυτοχρηματοδοτούμενο κρα-
τικό φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», διασφαλίζει με την χρήση 

της τεχνολογίας, τη δημόσια και ιδιωτική περιουσία και παρέχει 
αξιόπιστη χωρική και νομική πληροφορία, με την εγγύηση του 
Ελληνικού Δημοσίου». Το Σωματείο Εργαζομένων στο Κτηματο-
λόγιο λέει ακόμα: «Κατανοούμε ότι, με αυτή την αλλαγή, κάποιοι 
άμισθοι υποθηκοφύλακες, που στην αρμοδιότητα των γραφείων 
τους έχουν περιοχές – φιλέτα, «ξεβολεύτηκαν» και ταλαιπωρούν 
με αποχή διαρκείας την κοινωνία, επιθυμώντας τη διατήρηση του 
προηγούμενου «καθεστώτος» (με ή χωρίς εισαγωγικά)». Τέλος η 
ανακοίνωση επισημαίνει ότι «όλοι μας κρινόμαστε από την Κοινω-

νία και την Ιστορία, θα ασκήσουμε πρόσθετη παρέμβαση υπέρ 
του Δημοσίου και του «Ελληνικού Κτηματολογίου» και κατά 
όσων άμισθων υποθηκοφυλάκων προσέφυγαν στο ΣτΕ. Για μια 
τελευταία φορά, ζητούμε από όλους τους εμπλεκόμενους να σε-
βαστούν την κοινή λογική και να συμβάλλουν στην ολοκλήρωση 
και στην λειτουργία του Ελληνικού Κτηματολογίου».

Ζοφερή είναι η εικόνα της κατασκευής στην Ελλάδα, τόσο από 
την άποψη του κόστους όσο και από την άποψη της ποιότητας, 
πολλών έργων δημοσίων υποδομών, που πραγματοποιήθηκαν 
κατά την περίοδο 2000-2014 μέσω συμπράξεων του δημοσίου 
τομέα με τον ιδιωτικό, μεταδίδει ο Μανώλης Σπινθουράκης για 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ από τις Βρυξέλλες. Αυτό επισημαίνεται σε έκθεση 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου της ΕΕ για τις συγχρηματοδοτούμενες 
από την ΕΕ συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ). «Οι 
συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα εμφανίζουν πολλαπλές 
αδυναμίες και αποφέρουν περιορισμένα οφέλη», επισημαίνουν οι 
Ευρωπαίοι ελεγκτές υπογραμμίζοντας ότι εφεξής «δεν μπορούν 
να θεωρούνται οικονομικά βιώσιμη επιλογή για την κατασκευή 
έργων δημόσιων υποδομών». Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέ-

δριο κατέληξε στα συμπεράσματα αυτά εξετάζοντας 12 ΣΔΙΤ που 
συγχρηματοδοτήθηκαν από την ΕΕ στην Ελλάδα, τη Γαλλία, την 
Ιρλανδία και την Ισπανία, στους τομείς των οδικών μεταφορών 
και των επικοινωνιών, συνολικού κόστους 9,6 δισεκατομμυρίων 
ευρώ. Σε ότι αφορά ειδικά την Ελλάδα η οποία, όπως σημειώνε-
ται είναι μακράν ο μεγαλύτερος αποδέκτης συνεισφορών της ΕΕ, 
διαπιστώθηκε πως το κόστος ανά χιλιόμετρο τριών αυτοκινητό-
δρομων που υποβλήθηκαν σε εξέταση, αυξήθηκε έως και κατά 69 
%, ενώ παράλληλα το αντικείμενο των έργων μειώθηκε έως και 
κατά 55 %. «Οι πολλαπλές αδυναμίες και τα περιορισμένα οφέλη 
που χαρακτήριζαν τις ελεγχθείσες ΣΔΙΤ είχαν ως αποτέλεσμα να 
δαπανηθούν, κατά τρόπο μη αποδοτικό και αναποτελεσματικό, 
1,5 δισεκατομμύριο ευρώ», επισημαίνεται στην έκθεση του Ελε-

γκτικού Συνεδρίου για τις τέσσερις χώρες, ενώ υπογραμμίζεται 
ότι «η οικονομική αποδοτικότητα και η διαφάνεια υπονομεύθη-
καν σε μεγάλο βαθμό ιδίως από την απουσία σαφούς πολιτικής 
και στρατηγικής, την ανεπαρκή ανάλυση, την εγγραφή έργων 
ΣΔΙΤ ως στοιχείων εκτός ισολογισμού και τις μη ισορροπημένες 
ρυθμίσεις επιμερισμού των κινδύνων». Συνολικά, οι Ευρωπαίοι 
ελεγκτές διαπίστωσαν ότι οι ΣΔΙΤ παρείχαν στις δημόσιες αρχές τη 
δυνατότητα να συνάπτουν συμβάσεις για υποδομές μεγάλης κλί-
μακας μέσω μιας ενιαίας διαδικασίας, αυξάνοντας όμως τον κίν-
δυνο ανεπαρκούς ανταγωνισμού και, κατά συνέπεια, αποδυνα-
μώνοντας τη διαπραγματευτική θέση των αναθετουσών αρχών.

EurActIv: ΕΚΘΕΣΗ «ΚΟΛΑφΟΣ» ΤΟυ ΕυΡΩπΑϊΚΟυ ΕΛΕγΚΤΙΚΟυ ΣυΝΕΔΡΙΟυ γΙΑ 
ΤΟυΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟυΣ ΑυΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟυΣ

ΕΛΣΤΑΤ: ΟΡΙΑΚΗ βΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΗ ΝΑυπΗγΟΕπΙΣΚΕυΑΣΤΙΚΗ βΙΟΜΗχΑΝΙΑ

ΟΙ ΕΡγΑζΟΜΕΝΟΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟγΙΟυ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑπΟχΗΣ ΤΩΝ ΑΜΙΣΘΩΝ υπΟΘΗΚΟφυΛΑΚΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟυ ΕΛΕγΚΤΙΚΟυ ΣυΝΕΔΡΙΟυ ΤΗΣ ΕΕ: πΡΟβΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΟΙ 
ΣυγχΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟυΜΕΝΕΣ ΑπΟ ΤΗΝ ΕΕ ΣΔΙΤ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
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Φωτογραφικούς διαγωνισμούς και υπερτιμολογήσεις στα έργα 
για τον οδοφωτισμό των Δήμων της χώρας με ανοχή της κυ-
βέρνησης, καταγγέλλει ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας 
Κωστής Χατζηδάκης με ερώτησή του προς τους υπουργούς 
Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Δραγασάκη, Οικονομικών κ. 
Τσακαλώτο, Εσωτερικών κ. Σκουρλέτη και Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας κ. Σταθάκη, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Σύμφωνα 
με τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, το έργο για την αντι-
κατάσταση των συμβατικών μέσων φωτισμού με φωτιστικά 
σώματα τύπου led έχει συνολική αξία περίπου 2 δισεκ. ευρω 
και χρηματοδοτείται μέσω δανειοδότησης των Δήμων από το 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔΑ) με συμμετοχή και 
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Ωστόσο, όπως 
τονίζει ο Κωστής Χατζηδάκης, «στην πράξη με την ανοχή της 
κυβέρνηση λειτουργεί μια κλειστή αγορά στους διαγωνισμούς 
αυτούς προς όφελος συγκεκριμένων προμηθευτών μέσα από 
φωτογραφικές διακηρύξεις». Όπως τονίζει, οι διακηρύξεις 

αυτές απαιτούν μεταξύ άλλων, προκειμένου να συμμετάσχει ο 
υποψήφιος προμηθευτής στο διαγωνισμό, να διαθέτει εντός της 
χώρας κτιριακές εγκαταστάσεις συγκεκριμένου εμβαδού -100 
τμ ανά 1.000 τεμάχια φωτιστικών- διατηρούμενες για 10 έτη 
από την υπογραφή της σύμβασης (!), και να έχει εκτελέσει 10 
(!) συμβάσεις αντίστοιχου αντικειμένου τα τελευταία 3 χρόνια. 
Οι όροι αυτοί, τονίζει ο κ.Χατζηδάκης, οδηγούν σε μοναδικούς 
υποψηφίους και σε σκανδαλώδεις υπερτιμολογήσεις: Είναι 
χαρακτηριστικό ότι για το ίδιο αντικείμενο, στους μεν φωτογρα-
φικούς διαγωνισμούς δίνονται ελάχιστες εκπτώσεις, γύρω στο 
10%, στις δε περιπτώσεις όπου οι όροι είναι διαφανείς και ανοι-
χτοί οι εκπτώσεις ανέρχονται σε 50-70%, σύμφωνα με στοιχεία 
του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ) (όπως στο Δήμο Έδεσσας). Στην δε αγορά, τα ίδια 
είδη εντοπίζονται στο 1/3 της τιμής που συγκεκριμένοι Δήμοι 
προϋπολογίζουν. Όπως λέει ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημο-
κρατίας, ήδη τον προηγούμενο μήνα το Ελεγκτικό Συνέδριο 

και η Ανεξάρτητη Αρχή Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 
έβαλαν φρένο σε κάποιες από αυτές τις «διαγωνιστικές» δια-
δικασίες, ενώ εκκρεμούν και άλλες όμοιες περιπτώσεις. Επίσης 
μετά από τις πολυάριθμες καταγγελίες, ενεργοποιήθηκε και το 
Γραφείο Διαφθοράς της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. 
Αποτέλεσμα όλης αυτής της κατάστασης, σημειώνει ο Κωστής 
Χατζηδάκης, αφενός οι δήμοι να χρεώνονται με υπέρογκα δά-
νεια και να στερούνται πόρους για άλλες υπηρεσίες και παροχές 
προς τους δημότες τους και αφετέρου ένα σημαντικότατο για το 
περιβάλλον έργο να μην έχει την ενεργειακή απόδοση και την 
οικονομική απόσβεση που η τεχνολογία θα μπορούσε να δώ-
σει. Ο Κωστής Χατζηδάκης ρωτά τους αρμόδιους υπουργούς 
αν διαψεύδουν αυτές τις καταγγελίες, γιατί ανέχονται αυτό το 
φαινόμενο και τι προτίθενται να κάνουν για να αποκατασταθεί 
η διαφάνεια και να σταματήσουν οι φωτογραφικοί διαγωνισμοί 
που γίνονται προς όφελος συγκεκριμένων εταιριών.

Πρωτιά της Ελλάδας και της Ηγουμενίτσας στις Βρυξέλλες, 
καθώς η μικρή ακριτική πόλη-λιμάνι της Ηπείρου κέρδισε το 
Ευρωπαϊκό βραβείο βιώσιμης κινητικότητας! Σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Ηγουμενίτσα διεκδίκησε το βραβείο της νικήτριας 
πόλης στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2017 και είχε 
αναδειχτεί υποψήφια μαζί με δύο άλλες, το Λίνταου της Γερμα-
νίας και το Τίβατ του Μαυροβουνίου, ανάμεσα σε 2.500 πόλεις, 
που συμμετείχαν στη διοργάνωση τον περασμένο Σεπτέμβρη. 
Πολίτες και τοπικοί φορείς στον Δήμο της Ηγουμενίτσας συνερ-
γάστηκαν, έχοντας ως κοινό στόχο ένα καθαρότερο περιβάλλον 
και μια καλύτερη ποιότητα ζωής για τους κατοίκους. Ανέλαβαν 
δράσεις για μια «καθαρή» και «ισότιμη» αστική κινητικότητα και 
ο Δήμος Ηγουμενίτσας για πρώτη φορά είχε μία φιλόδοξη συμ-
μετοχή στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας από τις 16 
έως τις 22 Σεπτέμβρη 2017. Σε δήλωση του ο βουλευτής Μά-
ριος Κάτσης αναφέρει: «Συγχαρητήρια στη Δημοτική Αρχή και 
στην ομάδα για αυτήν την πρωτιά, που ανοίγει νέους και σπου-
δαίους δρόμους και αναδεικνύει την πόλη μας ως Ευρωπαϊκή, 
κρίσιμο κόμβο, στη μακροπεριφέρεια Ιονίου - Αδριατικής και 

ιδιαίτερα στο νοτιοανατολικό άκρο της Μεσογείου. Τον Ιούνιο 
περιμένουμε στην Ηγουμενίτσα τους Ευρωπαίους εταίρους για 
τον εορτασμό!.»
Με νεότερο ρεπορτάζ για το θέμα το ΑΠΕ-ΜΠΕ σημειώνει ότι «ο 
δήμος Ηγουμενίτσας τιμήθηκε διότι προέβαλε υποδειγματικά 
τα οφέλη της βιώσιμης κινητικότητας», αναφέρει σε ανάρτησή 
της στο Twitter η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συγχαίροντας την για 
τη βράβευσή της ως νικήτριας στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα 
Κινητικότητας 2017 στην κατηγορία για πόλεις με λιγότερους 
από 50.000 κατοίκους. Η Ηγουμενίτσα, η Βιέννη και η Τούντρα 
με τις δράσεις τους δημιουργούν μια πιο βιώσιμη Ευρώπη, 
δήλωσε η Ευρωπαία επίτροπος Μεταφορών Βιολέτα Μπουλτς 
συγχαίροντας τις τρεις πόλεις για τη βράβευσή τους στην Ευ-
ρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2017. Η επίτροπος της ΕΕ 
σημείωσε πως οι τρεις πόλεις βοηθούν επίσης τους κατοίκους 
τους να μετακινούνται με πιο καθαρό, υγιεινό και ευχάριστο 
τρόπο και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα εμπνεύσουν κι άλλες να 
αγκαλιάσουν το κεντρικό μήνυμα της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας 
Κινητικότητας: «Η βιώσιμη κινητικότητα είναι η σωστή επιλογή 

για όλους». Τις νικήτριες πόλεις συνεχάρη και η επίτροπος για το 
Περιβάλλον, τις Θαλάσσιες Υποθέσεις και την Αλιεία Καρμένου 
Βέλα σημειώνοντας πως οι τρεις αυτές πόλεις έχουν καταλάβει 
τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών τους. Η επίτροπος παρα-
τήρησε πως η συμμετοχή και το ενδιαφέρον για την Ευρωπαϊκή 
Εβδομάδα Κινητικότητας αυξάνεται κάθε χρόνο. Η Ηγουμενίτσα 
αναδείχθηκε νικήτρια πόλη της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητι-
κότητας 2017 στη νέα κατηγορία για πόλεις με πληθυσμό κάτω 
των 50.000 κατοίκων, με τη Βιέννη να κερδίζει το βραβείο για 
τους μεγαλύτερους δήμους, ενώ η ρουμανική πόλη Τούντρα 
κέρδισε το 6ο βραβείο για τον προγραμματισμό της αειφόρου 
αστικής κινητικότητας (SUMP). Το βραβείο Ευρωπαϊκής Εβδο-
μάδας Κινητικότητας καταδεικνύει τις σημαντικές προσπάθειες 
των δημοτικών αρχών για την προώθηση της αειφόρου αστι-
κής κινητικότητας, ενώ το βραβείο SUMP αναγνωρίζει τον 
εξαιρετικό βιώσιμο προγραμματισμό της αστικής κινητικότητας.

Προγραμματικές συμβάσεις για τη συντήρηση τμημάτων του 
οδικού δικτύου των Κυθήρων και την αποκατάσταση φάρου 
στα Αντικύθηρα, υπέγραψαν στην Αθήνα, ο υπουργός Εθνικής 
‘Αμυνας Πάνος Καμμένος και ο Δήμαρχος Κυθήρων Ευστράτιος 
Χαρχαλάκης, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Ειδικότερα οι προ-
γραμματικές συμβάσεις μεταξύ ΥΕΘΑ και δήμου αφορούν στη:

- Συντήρηση - επισκευή δημοτικού οδικού δικτύου για πρόσβα-
ση στις εγκαταστάσεις του Πολεμικού Ναυτικού και του Ιερού 
Προσκυνήματος της Αγίας Ελέσας και μελέτη για την ενίσχυση 
και επισκευή γέφυρας στο Διακόφτι Κυθήρων,
- Συντήρηση και αναβάθμιση οδού πρόσβασης στο φάρο Σπαθί 
του νησιού, που θα συμβάλλει στην εξυπηρέτηση των αναγκών 

των Ενόπλων Δυνάμεων.
Παράλληλα, συναποφασίστηκε η αποκατάσταση του φάρου 
των Αντικυθήρων, όπου ο ναύαρχος Νικόλαος Φιλοσοφώφ 
υπηρέτησε ως φαροφύλακας.

ΚΑΤΑγγΕΛΙΑ χΑΤζΗΔΑΚΗ γΙΑ φΩΤΟγΡΑφΙΚΟυΣ ΔΙΑγΩΝΙΣΜΟυΣ ΚΑΙ υπΕΡΤΙΜΟΛΟγΗΣΕΙΣ 
ΣΤΑ ΕΡγΑ ΟΔΟφΩΤΙΣΜΟυ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

tO ΕυΡΩπΑϊΚΟ βΡΑβΕΙΟ βΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΗγΟυΜΕΝΙΤΣΑ

ΣυΜβΑΣΕΙΣ γΙΑ ΕΡγΑ ΜΕΤΑξυ υΕΘΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟυ ΚυΘΗΡΩΝ
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Το ελληνικό Δημόσιο και ο όμιλος Λάτση βρίσκονται σε δια-
πραγματεύσεις για το ενδεχόμενο μεταβίβασης από κοινού 
πλειοψηφικού πακέτου μετοχών των Ελληνικών Πετρελαίων, 
αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωσή - απάντηση σε σχετικό 
ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σύμφωνα με όσα 
αναφέρει το energypress.gr, οι συζητήσεις δεν έχουν ακόμη 
καταλήξει, αναμένεται όμως ότι ολοκληρώνονται εντός του 
προσεχούς διαστήματος, αναφέρουν τα ΕΛΠΕ. Πιο αναλυτικά, 
τα ΕΛΠΕ στην ανακοίνωσή τους αναφέρουν τα εξής:

«Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., ενημερώνει το επενδυτικό 
κοινό ότι, με αφορμή δημοσιεύματα που είδαν κατά τις τε-
λευταίες ημέρες το φως της δημοσιότητας αναφορικά με τη 
διάθεση μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. από τους 
βασικούς μετόχους της, PANEUROPEAN OIL AND INDUSTRIAL 
HOLDINGS S.A (POIH) και ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε., λάβαμε, μετά από 
σχετικό αίτημά μας και επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγο-
ράς, ενημέρωση από τους εν λόγω μετόχους, σύμφωνα με 
την οποία το Ελληνικό Δημόσιο και η POIH ευρίσκονται σε 

διαπραγματεύσεις για το ενδεχόμενο μεταβίβασης από κοι-
νού πλειοψηφικού πακέτου μετοχών τους στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., την διαδικασία της από κοινού μεταβίβα-
σης και την ρύθμιση των μεταξύ τους σχέσεων. Σύμφωνα 
με τους μετόχους, οι συζητήσεις δεν έχουν ακόμη καταλήξει, 
αναμένεται όμως εντός του προσεχούς διαστήματος η έκβαση 
των σχετικών διαπραγματεύσεων. Το ΤΑΙΠΕΔ και η POIH, θα 
προβούν στις απαραίτητες ανακοινώσεις σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία όταν συντρέχουν οι συνθήκες για αυτές».

Ο επικεφαλής του διερευνητικού τομέα της ιταλικής εταιρείας 
ΕΝΙ , Λούκα Μπερτέλι, δήλωσε ότι «οι υποθαλάσσιες γεωτρή-
σεις που θα γίνουν στην Ελλάδα, μπορεί τελικά να φέρουν 
περισσότερες εκπλήξεις». Μιλώντας στο συνέδριο Eastern 
Mediterranean Gas στην Λευκωσία, ο κ. Μπερτέλι σημείωσε 
ότι «η ενέργεια θα μπορούσε να φέρει κοντά και να δημιουρ-
γήσει ειρήνη για όλες της χώρες της Ανατολικής Μεσογείου». 
Επίσης, είπε ότι «οι μεγάλες αγορές στην περιοχή που πρέπει 
να ληφθούν υπόψη, είναι η Ελλάδα και η Τουρκία». Σύμφωνα 
με τον κ. Μπερτέλι, η κατασκευή νέων αγωγών, ειδικά προς 
την Ευρώπη, απαιτεί μαζικές επενδύσεις, πολιτική αποδοχή 
από διάφορες χώρες και μεγαλύτερες ποσότητες αερίου για 
τη διασφάλιση της μακρόχρονης κάλυψης των αναγκών. 
H κοινοπραξία Eni/Total - ανέφερε ο κ. Μπερτέλι - εξετάζει 
την ύπαρξη περαιτέρω προοπτικών στα τεμάχια 6 και 11 της 
Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) της Κύπρου, καθώς 
και τις προοπτικές εμπορικής εκμετάλλευσης του κοιτάσματος 
«Καλυψώ». Ο κ. Μπερτέλι υπογράμμισε τη σημασία των ευ-

ρημάτων των δύο γεωτρήσεων της κοινοπραξίας Total/Eni 
στους στόχους «Ονησίφορος» και «Καλυψώ» της κυπριακής 
ΑΟΖ, οι οποίες κατέδειξαν ότι το μοντέλο του αιγυπτιακού κοι-
τάσματος «Ζοr» εκτείνεται και στην κυπριακή ΑΟΖ. Tο φυσικό 
αέριο που βρέθηκε στον στόχο «Καλυψώ» είναι εξαιρετικής 
ποιότητας (99% μεθάνιο) είπε, ενώ τα πετρώματα είναι επίσης 
πολύ καλά - δύο πολύ σημαντικά στοιχεία για τη μετέπειτα 
εμπορική εκμετάλλευση του κοιτάσματος. Ο κ. Μπερτέλι ανέ-
φερε ότι η αναμενόμενη γεώτρηση της Exxon Mobil στο τεμά-
χιο 10 αυτό το χρόνο, θα είναι ακόμα μια δοκιμή του μοντέλου 
του «Ζοr». Ταυτόχρονα, δήλωσε ότι η κοινοπραξία Eni / Total 
αξιολογεί την ύπαρξη περαιτέρω προοπτικών στα κυπριακά 
τεμάχια 6 και 11 για πιθανή γεώτρηση. Ο κ. Μπερτέλι επεσή-
μανε ότι αν η ανακάλυψη στο «Καλυψώ» αξιολογηθεί θετικά, 
η εταιρεία θα πρέπει να αναπτύξει επιλογές για εμπορευμα-
τοποίησή του. Αναφορικά με τις επιλογές, είπε ότι η εταιρεία 
δίδει προτεραιότητα στο υφιστάμενο τερματικό υγροποίησης 
που διατηρεί στην Αίγυπτο, από το οποίο το υγροποιημένο 

αέριο θα μπορούσε να μεταφερθεί στην Ευρώπη και αλλού 
στην Ανατολική Μεσόγειο. Εξάλλου, ο διευθύνων σύμβουλος 
της E-C Natural Hydrocarbons Company, Τσαρλς Έλληνας, 
διατύπωσε την εκτίμηση, ότι ενδεχόμενη μεγάλη επιτυχία στη 
γεώτρηση που θα διενεργήσει η ExxonMobil στο τεμάχιο 10 
της κυπριακής ΑΟΖ, «θα αλλάξει τα ενεργειακά δεδομένα στην 
περιοχή κατά πολύ». Ο κ. Έλληνας αναφέρθηκε ιδιαίτερα στις 
πιθανότητες να μετατραπεί η Αίγυπτος σε ενεργειακό κέντρο 
για την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, μετά και τη νέα 
νομοθεσία που ανοίγει την αγορά ενέργειας στις ιδιωτικές 
επιχειρήσεις. «Αν αυτό καταστεί εφικτό, θα είναι μια θετική 
εξέλιξη για ολόκληρη την περιοχή», είπε. Επίσης, ο κ. Έλληνας 
σημείωσε ότι οι τιμές φυσικού αερίου παγκοσμίως θα συνε-
χίσουν να είναι χαμηλές και πρόσθεσε ότι θα πρέπει να εξευ-
ρεθεί τρόπος, ώστε το φυσικό αέριο της περιοχής να καταστεί 
ανταγωνιστικό.

Η διασύνδεση των Κυκλάδων είναι ένα σύγχρονο και πρω-
τοποριακό έργο για τη νησιωτική οικονομία που συμβάλλει 
τόσο στην προστασία του περιβάλλοντος, μέσω του περιο-
ρισμού της ρύπανσης και της αύξησης του δυναμικού των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όσο και μέσω της ενεργεια-
κής θωράκισης των νησιών των Κυκλάδων, σύμφωνα μες το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ. Αυτό επισημαίνει η εταιρία Ελληνικά Καλώδια, που 

κατασκεύασε τμήμα του έργου που αφορά τις διασυνδέσεις 
των νησιών Σύρος-Τήνος, Σύρος-Πάρος και Σύρος-Μύκονος, 
με αφορμή τα εγκαίνια του έργου την περασμένη Δευτέρα. 
Τονίζει ακόμη ότι η παραγωγή των καλωδίων στα εργοστά-
σια της στην Ελλάδα συμβάλλει στη δημιουργία εγχώριας 
προστιθέμενης αξίας και στην αύξηση της απασχόλησης. Το 
έργο που υλοποίησε η Ελληνικά Καλώδια, αφορά στην κατα-

σκευή υποβρυχίων καλωδίων υψηλής τάσης 150 κιλοβόλτ, 
στην πόντιση, και στην προστασία των καλωδίων στα παρά-
κτια τμήματα, καθώς και στην υλοποίηση των απαραίτητων 
συνδέσεων με το υφιστάμενο δίκτυο του ΑΔΜΗΕ.

«Ο δήμος Περάματος δεν θα δεχθεί σε καμία περίπτωση την 
επαναλειτουργία των ανενεργών εταιρειών πετρελαιοειδών. 
Όποιος επιβουλεύεται και προσδοκά μια τέτοια εξέλιξη, διαπράτ-
τει τεράστιο σφάλμα». Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο δή-
μαρχος Περάματος, Γιάννης Λαγουδάκης, και καλεί τα αρμόδια 
υπουργεία και κάθε άλλον εμπλεκόμενο, να μην συμβάλει σε 
μια τέτοια καταστροφική εξέλιξη για την πόλη. «Ο δήμος Περά-
ματος είναι εκ διαμέτρου αντίθετος στην επαναλειτουργία των 

ανενεργών εταιρειών πετρελαιοειδών με οποιαδήποτε μορφή, 
και περιμένει έγγραφες απαντήσεις μαζί με συγκεκριμένο χρο-
νοδιάγραμμα μετεγκατάστασης των εταιρειών πετρελαιοειδών 
από τα αρμόδια υπουργεία» τονίζει. Αναφέρει επίσης, ότι πάγιο 
αίτημα του δήμου είναι να γίνει άμεσα η μετεγκατάσταση των 
δεξαμενών πετρελαιοειδών σε οργανωμένο χώρο εκτός του 
δήμου και εκτός αστικών περιοχών, αλλά και να αποδοθούν οι 
χώροι στους πολίτες του Περάματος. Ο δήμαρχος Περάματος, 

ζητά επίσης, μέχρι να μετεγκατασταθεί και η τελευταία δεξαμε-
νή πετρελαιοειδών από το Πέραμα, οι έλεγχοι που θα διενερ-
γούνται στις εταιρείες πετρελαιοειδών (SATAME-SEVEZO) να 
γίνονται με τα αυστηρότερα στάνταρ ελέγχου που επιβάλλει η 
διεθνής νομοθεσία, και με την συμμετοχή εκπροσώπων του 1ου 
και του 2ου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

ΕΛπΕ: ΣυζΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΙΝΗ πΩΛΗΣΗ πΑΚΕΤΟυ ΜΕΤΟχΩΝ ΑπΟ ΟΜΙΛΟ ΛΑΤΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ
ΕπΙβΕβΑΙΩΝΟυΝ ΜΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟυΣ ΤΑ ΕΛπΕ

υΔΡΟγΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ: ΤΙ ΔΗΛΩΝΟυΝ ΕΚπΡΟΣΩπΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ γΙΑ ΤΙΣ γΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚυπΡΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ: Η ΔΙΑΣυΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΚυΚΛΑΔΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΣυγχΡΟΝΟ ΚΑΙ 
πΡΩΤΟπΟΡΙΑΚΟ ΕΡγΟ 

ΔΗΜΑΡχΟΣ πΕΡΑΜΑΤΟΣ: ΜΑΚΡΙΑ ΑπΟ ΤΗΝ πΟΛΗ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ πΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε χθες νέους κανόνες για να 
διασφαλιστεί ότι οι ψηφιακές επιχειρηματικές δραστηριότητες 
φορολογούνται με δίκαιο και φιλικό προς την ανάπτυξη τρό-
πο. Με τα μέτρα αυτά θα βρεθεί η ΕΕ στην παγκόσμια πρωτο-
πορία στον τομέα του σχεδιασμού φορολογικών νομοθεσιών 
προσαρμοσμένων στη σύγχρονη οικονομία και στην ψηφια-
κή εποχή. Η πρόσφατη επέκταση των ψηφιακών επιχειρήσε-
ων, όπως οι εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης, οι συνεργατικές 
πλατφόρμες και οι πάροχοι διαδικτυακού περιεχομένου, συ-
νέβαλε σε σημαντικό βαθμό στην οικονομική ανάπτυξη της 
ΕΕ. Ωστόσο, οι ισχύοντες φορολογικοί κανόνες δεν σχεδιάστη-
καν κατά τρόπον ώστε να καλύπτουν επιχειρήσεις παγκόσμιας 
εμβέλειας, εικονικού τύπου ή με ελάχιστη ή μηδενική φυσική 
παρουσία. Η αλλαγή υπήρξε ριζική: 9 από τις 20 κορυφαίες 
παγκοσμίως επιχειρήσεις βάσει κεφαλαιοποίησης είναι πλέ-
ον ψηφιακής μορφής, σε σύγκριση με 1 από τις 20 πριν από 
δέκα χρόνια. Η πρόκληση συνίσταται στο να αξιοποιηθεί στο 
έπακρο η τάση αυτή και να εξασφαλιστεί, παράλληλα, ότι οι 
ψηφιακές επιχειρήσεις καταβάλλουν επίσης το μερίδιο φόρων 
που τους αναλογεί. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει πραγμα-
τικός κίνδυνος για τα δημόσια έσοδα των κρατών μελών: οι 
ψηφιακές επιχειρήσεις υπόκεινται επί του παρόντος σε μέσο 
πραγματικό συντελεστή φόρου ίσο προς το ήμισυ του αντί-
στοιχου συντελεστή της παραδοσιακής οικονομίας στην ΕΕ. 
Οι προτάσεις της Επιτροπής υποβάλλονται τη στιγμή που τα 
κράτη μέλη αναζητούν μόνιμες και βιώσιμες λύσεις που να 
εξασφαλίζουν τη δίκαιη κατανομή των φορολογικών εσόδων 
από τις διαδικτυακές δραστηριότητες, όπως ζητήθηκε επειγό-
ντως από τους ηγέτες της ΕΕ τον Οκτώβριο του 2017. Τα κέρ-
δη που αποφέρουν οι προσοδοφόρες δραστηριότητες, όπως 
η πώληση δεδομένων και περιεχομένου που παράγονται από 
τους χρήστες, δεν καλύπτονται από τους ισχύοντες φορολογι-
κούς κανόνες. Τα κράτη μέλη αρχίζουν τώρα να αναζητούν 
γρήγορες και μονομερείς λύσεις για τη φορολόγηση των 
ψηφιακών δραστηριοτήτων, γεγονός που δημιουργεί νομικό 
ναρκοπέδιο και φορολογική αβεβαιότητα για τις επιχειρήσεις. 
Μια συντονισμένη προσέγγιση αποτελεί τον μόνο τρόπο για 
να διασφαλιστεί ότι η ψηφιακή οικονομία φορολογείται με 
δίκαιο, φιλικό προς την ανάπτυξη και βιώσιμο τρόπο. Ο δύο 
χωριστές νομοθετικές προτάσεις που υποβάλλει η Επιτροπή 
θα οδηγήσουν στη δικαιότερη φορολόγηση των ψηφιακών 
δραστηριοτήτων στην ΕΕ:
•  Η πρώτη πρωτοβουλία αποσκοπεί στη μεταρρύθμιση των 
κανόνων φορολόγησης των εταιρειών, ώστε τα κέρδη να 
καταγράφονται και να φορολογούνται εκεί όπου οι επιχειρή-
σεις έχουν σημαντική αλληλεπίδραση με τους χρήστες μέσω 
ψηφιακών διαύλων. Η προσέγγιση αυτή αποτελεί την προτι-
μώμενη μακροπρόθεσμη λύση της Επιτροπής.
•  Η δεύτερη πρόταση ανταποκρίνεται στα αιτήματα διαφό-
ρων κρατών μελών για προσωρινό φόρο, που να καλύπτει τις 
κύριες ψηφιακές δραστηριότητες οι οποίες επί του παρόντος 
διαφεύγουν εντελώς τη φορολόγηση στην ΕΕ.
Η δέσμη αυτή ορίζει συνεκτική προσέγγιση της ΕΕ για ένα σύ-
στημα φορολόγησης της ψηφιακής οικονομίας, το οποίο θα 
υποστηρίζει την ψηφιακή ενιαία αγορά και θα τροφοδοτήσει 

τις διεθνείς συζητήσεις για την επίλυση του προβλήματος σε 
παγκόσμιο επίπεδο. Ο κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις, Αντιπρόε-
δρος της Επιτροπής αρμόδιος για το ευρώ και τον κοινωνι-
κό διάλογο, δήλωσε σχετικά: «Η ψηφιοποίηση προσφέρει 
αμέτρητα οφέλη και ευκαιρίες. Παράλληλα, όμως, απαιτεί 
προσαρμογές στους παραδοσιακούς κανόνες και συστήματά 
μας. Θα προτιμούσαμε κανόνες που έχουν συμφωνηθεί σε 
παγκόσμιο επίπεδο, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ. 
Ωστόσο, είναι απαράδεκτο το ύψος των κερδών που επί του 
παρόντος δεν φορολογούνται. Πρέπει να προσαρμόσουμε 
επειγόντως τους φορολογικούς μας κανόνες στον 21ο αιώνα, 
με την εφαρμογή μιας νέας ολοκληρωμένης και μελλοντικά 
βιώσιμης λύσης.» Ο κ. Πιέρ Μοσκοβισί, Επίτροπος Οικονο-
μικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, Φορολογίας και Τε-
λωνείων, πρόσθεσε τα εξής: «Η ψηφιακή οικονομία αποτελεί 
σημαντική ευκαιρία για την Ευρώπη και η Ευρώπη αποτελεί 
τεράστια πηγή εσόδων για τις ψηφιακές επιχειρήσεις. Ωστόσο, 
αυτή η αμοιβαίως επωφελής κατάσταση εγείρει ανησυχίες 
από νομική και φορολογική άποψη. Οι κανόνες μας, που 
θεσπίστηκαν την προ διαδικτύου εποχή, δεν παρέχουν στα 
κράτη μέλη τη δυνατότητα να φορολογούν τις ψηφιακές επι-
χειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη όταν 
έχουν ελάχιστη ή μηδενική φυσική παρουσία. Το γεγονός 
τούτο αντιπροσωπεύει μια ολοένα μεγαλύτερη μαύρη τρύπα 
για τα κράτη μέλη, διότι διαβρώνεται η φορολογική βάση. Γι’ 
αυτόν τον λόγο προτείνουμε ένα νέο νομικό πρότυπο, καθώς 
και έναν προσωρινό φόρο για τις ψηφιακές δραστηριότητες.»
Πρόταση αριθ. 1: κοινή μεταρρύθμιση των κανόνων της ΕΕ 
για τη φορολόγηση των εταιρειών στον τομέα των ψηφιακών 
δραστηριοτήτων 
Η πρόταση θα δώσει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να φο-
ρολογούν τα κέρδη που παράγονται στην επικράτειά τους, 
ακόμη και αν η επιχείρηση δεν έχει φυσική παρουσία εκεί. Οι 
νέοι κανόνες θα διασφαλίσουν ότι οι διαδικτυακές επιχειρή-
σεις συνεισφέρουν στα δημόσια οικονομικά στο ίδιο επίπεδο 
με τις συμβατικού τύπου επιχειρήσεις με φυσική παρουσία. 
Μια ψηφιακή πλατφόρμα θα θεωρείται ότι έχει φορολογητέα 
«ψηφιακή παρουσία» ή ψηφιακή μόνιμη εγκατάσταση σε ένα 
κράτος μέλος εάν πληροί ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:
- υπερβαίνει το κατώτατο όριο ετησίων εσόδων ύψους 7 εκατ. 
ευρώ σε ένα κράτος μέλος
- έχει περισσότερους από 100 000 χρήστες σε ένα κράτος μέ-
λος σε ένα φορολογικό έτος
- δημιουργούνται πάνω από 3 000 επιχειρηματικές συμβάσεις 
για ψηφιακές υπηρεσίες μεταξύ της εταιρείας και των επιχει-
ρηματιών χρηστών σε ένα φορολογικό έτος.
Οι νέοι κανόνες θα αλλάξουν επίσης τον τρόπο κατανομής των 
κερδών στα κράτη μέλη, ώστε να αποτυπώνεται καλύτερα ο 
τρόπος με τον οποίο οι επιχειρήσεις μπορούν να δημιουργή-
σουν αξία διαδικτυακά: για παράδειγμα, ανάλογα με τον τόπο 
στον οποίο βρίσκεται ο χρήστης τη στιγμή της κατανάλωσης. 
Τέλος, το νέο σύστημα εξασφαλίζει την ύπαρξη πραγματικής 
σύνδεσης μεταξύ του τόπου όπου δημιουργούνται τα κέρδη 
και του τόπου φορολόγησής τους. Το μέτρο θα μπορούσε εν 
τέλει να ενσωματωθεί στο πεδίο εφαρμογής της κοινής ενο-

ποιημένης βάσης φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ) —πρω-
τοβουλία της Επιτροπής η οποία έχει ήδη υποβληθεί για την 
κατανομή των κερδών των μεγάλων πολυεθνικών ομίλων 
κατά τρόπο που να αντικατοπτρίζει καλύτερα τον τόπο δημι-
ουργίας της αξίας.
Πρόταση αριθ. 2: προσωρινός φόρος επί ορισμένων εσόδων 
από ψηφιακές δραστηριότητες 
Ο προσωρινός φόρος διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες που 
επί του παρόντος δεν υπόκεινται σε πραγματική φορολόγηση 
θα αρχίσουν να παράγουν άμεσα έσοδα για τα κράτη μέλη. 
Ο εν λόγω φόρος θα συμβάλει επίσης στο να αποφευχθεί η 
λήψη μονομερών μέτρων για τη φορολόγηση των ψηφια-
κών δραστηριοτήτων σε ορισμένα κράτη μέλη, γεγονός που 
θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα συνονθύλευμα εθνικών κα-
νόνων, το οποίο θα ήταν επιζήμιο για την ενιαία αγορά μας. Σε 
αντίθεση με την κοινή μεταρρύθμιση των υποκείμενων κανό-
νων φορολόγησης σε επίπεδο ΕΕ, ο έμμεσος αυτός φόρος θα 
εφαρμόζεται στα έσοδα που παράγονται από ορισμένες ψηφι-
ακές δραστηριότητες που εκφεύγουν εντελώς του ισχύοντος 
φορολογικού πλαισίου. Το σύστημα τούτο θα εφαρμοστεί 
μόνον ως προσωρινό μέτρο, έως ότου τεθεί σε εφαρμογή η 
ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση με ενσωματωμένους μηχανι-
σμούς για τη μείωση του ενδεχομένου διπλής φορολόγησης. 
Ο φόρος θα εφαρμόζεται στα έσοδα που δημιουργούνται από 
δραστηριότητες κατά τις οποίες οι χρήστες διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο στη δημιουργία αξίας και οι οποίες είναι εξαι-
ρετικά δύσκολο να καλυφθούν από τους ισχύοντες φορολογι-
κούς κανόνες, όπως τα έσοδα που:
- δημιουργούνται από την πώληση διαδικτυακού διαφημιστι-
κού χώρου
- δημιουργούνται από ψηφιακές δραστηριότητες διαμεσολά-
βησης που παρέχουν στους χρήστες τη δυνατότητα να αλλη-
λεπιδρούν με άλλους χρήστες και μπορούν να διευκολύνουν 
τη μεταξύ τους πώληση αγαθών και υπηρεσιών
- δημιουργούνται από την πώληση δεδομένων που παράγο-
νται από πληροφορίες παρεχόμενες από τους χρήστες.
Τα κράτη μέλη θα εισπράττουν τα φορολογικά έσοδα εκεί 
όπου βρίσκονται οι χρήστες και ο φόρος θα επιβάλλεται μόνον 
στις επιχειρήσεις με συνολικά ετήσια έσοδα ύψους 750 εκατ. 
ευρώ παγκοσμίως και 50 εκατ. ευρώ στην ΕΕ. Κατ’ αυτόν τον 
τρόπο θα διασφαλιστεί η μη επιβάρυνση των μικρότερων 
νεοφυών και επεκτεινόμενων επιχειρήσεων. Εκτιμάται ότι θα 
μπορούσαν να παραχθούν έσοδα ύψους 5 δισ. ευρώ ετησίως 
για τα κράτη μέλη εάν εφαρμοστεί ο φόρος με συντελεστή 3 
%.
Επόμενα βήματα
Οι νομοθετικές προτάσεις θα υποβληθούν στο Συμβούλιο για 
έκδοση και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για διαβούλευση. 
Η ΕΕ θα εξακολουθήσει επίσης να συμβάλλει ενεργά στις δι-
εθνείς συζητήσεις για τη φορολόγηση της ψηφιακής οικονο-
μίας στο πλαίσιο της G20 και του ΟΟΣΑ και να ασκεί πίεση για 
την εξεύρεση φιλόδοξων διεθνών λύσεων.

φΟΡΟΛΟγΗΣΗ ΤΗΣ ψΗφΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: πΡΟΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΡΩΝ γΙΑ ΔΙΚΑΙΗ 
φΟΡΟΛΟγΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕπΙχΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ
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Αναβαθμισμένα εναλλακτικά ψηφιακά δίκτυα παροχής 
τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών, όπως αναβαθμι-
σμένο internet και σύγχρονο mobile banking, ΑΤΜ τελευ-
ταίας γενιάς, ψηφιακά κιόσκια σε κάθε γεωγραφική περιο-
χή της χώρας μας και σειρά νέων υπηρεσιών, μερικές από 
τις οποίες δεν είναι ακόμη διαθέσιμες στην εγχώρια τρα-
πεζική αγορά, προβλέπει το στρατηγικό σχέδιο ψηφιακού 
μετασχηματισμού της Attica Bank, που βρίσκεται ήδη σε 
πλήρη εξέλιξη με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης τριετίας. 
Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τα πρώτα βήματα έχουν ήδη 
πραγματοποιηθεί και τα αποτελέσματα αρχίζουν να είναι 
ορατά, αναφέρει ο Chief Digital Officer της Attica Bank 
Δημήτρης Πλαγιάννης, επισημαίνοντας γενικότερα ότι ο 
ψηφιακός μετασχηματισμός μιας τράπεζας είναι ένα πολυ-
σύνθετο έργο, καθώς απαιτεί επενδύσεις σε νέες τεχνολο-
γίες και επηρεάζει το σύνολο των δομών και υπηρεσιών 
της. Προκειμένου να είναι επιτυχημένος γίνεται με προσε-
κτικά και σταδιακά βήματα σε πληροφοριακά συστήματα, 
καταστήματα, υπηρεσίες, προϊόντα, εναλλακτικά ψηφιακά 
δίκτυα και φυσικά αφορά και το ανθρώπινο δυναμικό που 
πρέπει να εκπαιδευτεί κατάλληλα.

Τα πρώτα έργα
Ο κ. Πλαγιάννης αναφέρει μερικά από τα πρώτα έργα που 
έχουν ήδη υλοποιηθεί στην Attica Bank: Το φθινόπωρο 
που πέρασε ξεκίνησε η λειτουργία της νέας ιστοσελίδας της 
τράπεζας, έγιναν βελτιωτικές παρεμβάσεις αναβάθμισης 
στο υπάρχον σύστημα internet banking, δημιουργήθηκε 
και επεκτείνεται σταδιακά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων 
η χρήση της ηλεκτρονικής υπογραφής (e-signature) που 
διευκολύνει την ταχύτατη διεκπεραίωση επιλεγμένων τρα-
πεζικών υπηρεσιών. Επεκτείνεται επίσης το πρόγραμμα 
της δωρεάν υπηρεσίας wi-fi σε καταστήματα καθώς και 
σε εξωτερικούς χώρους όπου υπάρχουν ΑΤΜ της τράπε-
ζας. Στον τομέα των τερματικών αποδοχής καρτών (POS) 
υπάρχει πλέον η δυνατότητα της αυθημερόν παράδοσής 
τους καθώς ολοκληρώθηκε η υλοποίηση της σχετικής 
προεργασίας ώστε να έχουν τα POS ενσωματωμένες τις 
ρυθμίσεις που απαιτούνται. Το δίκτυο POS της Attica Bank 
προσεγγίζει τα 30.000 τερματικά, κατέχοντας σημαντικό 
μερίδιο αγοράς στην εγχώρια τραπεζική αγορά. Το σημα-
ντικότερο όμως, επισημαίνει ο κ. Πλαγιάννης είναι η έναρ-
ξη της συνεργασίας με δύο επιπλέον εταιρίες του χώρου 
(card processors), την Εuronet και την EDPS και υπάρχει 
πλέον σήμερα η δυνατότητα για αποδοχή καρτών της 
τράπεζας σε περισσότερες από 60 μεγάλες συνεργαζόμενες 
αλυσίδες και επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους, δυνα-
τότητα που έχει πολλαπλά οφέλη για την πελατεία της τρά-
πεζας. Η Attica Bank με το ξεκίνημα του του μήνα, διαθέτει 
πλέον στην πελατεία της μια νέα εταιρική χρεωστική κάρτα 

(Business Debit Card), σε συνεργασία με τον διεθνή ορ-
γανισμό MasterCard.. Παράλληλα, μέσα στο έτος η Attica 
Bank θα προχωρήσει και στην αντικατάσταση των καρτών 
της προκειμένου να διαθέτουν την τεχνολογία που θα επι-
τρέπει την πραγματοποίηση ανέπαφων (contactless) συ-
ναλλαγών. Τέλος έχει ξεκινήσει ο σχεδιασμός προγραμμά-
των επιβράβευσης (loyalty programms) για τις κατόχους 
καρτών της Attica Bank αλλά και τους εμπόρους-πελάτες 
της Τράπεζας, που μέχρι σήμερα δεν υπήρχαν.

Νέο mobile και internet banking – ψηφιακά κιόσκια
Στα επόμενα βήματα του ψηφιακού μετασχηματισμού 
που θα γίνουν ορατά στους συναλλασσόμενους, είναι το 
λανσάρισμα ενός νέου και αναβαθμισμένου συστήματος 
internet banking και ενός συστήματος mobile banking 
εντός των προσεχών μηνών, στις αρχές του καλοκαιριού 
του τρέχοντος έτους, που θα είναι φιλικά στους χρήστες 
και θα διαθέτουν πλούσια λειτουργικότητα καθώς και τα 
πλέον σύγχρονα εργαλεία εξυπηρέτησης της πελατειακής 
βάσης της τράπεζας. Ο στρατηγικός σχεδιασμός της τρά-
πεζας προβλέπει και την ανάπτυξη ενός ισχυρού δικτύου 
digital μονάδων - ψηφιακά σημεία παροχής προϊόντων 
και υπηρεσιών - που θα καλύπτει γεωγραφικά όλη την 
χώρα. Στο τομέα των ΑΤΜ, η Attica Bank βρίσκεται στο 
τελικό στάδιο εφαρμογής συμφωνίας με εταιρία που δια-
θέτει εκτεταμένο δίκτυο ΑΤΜ στην χώρα μας και θα δίνει τη 
δυνατότητα στους κατόχους καρτών της Attica Bank να τις 
χρησιμοποιούν χωρίς κόστος σε εκατοντάδες ΑΤΜ πανελ-
λαδικά, επιπλέον των 78 που διαθέτει σήμερα η τράπεζα 
και τα οποία επίσης αναβαθμίζονται και εκσυγχρονίζονται 
πλήρως. Παράλληλα με την αναβάθμιση των ΑΤΜ αξίζει 
να σημειωθεί, όπως αναφέρει ο κ. Πλαγιάννης, ότι ευρω-
παϊκές χώρες έχουν κάνει ένα βήμα πιο μπροστά καθώς 
ΑΤΜ νέας γενιάς δίνουν την δυνατότητα πραγματοποίησης 
ανέπαφων συναλλαγών με τη χρήση έξυπνων κινητών 
των χρηστών (χωρίς την χρήση κάρτας), κάτι το οποίο 
εξετάζεται και από την Attica Bank. Ερωτηθείς για τις επι-
πτώσεις της εφαρμογής της κοινοτικής οδηγίας PSD2, που 
επιτρέπει την είσοδο τρίτων εξωτραπεζικών παικτών στην 
παροχή τραπεζικών υπηρεσιών, καθώς και την δυναμική 
που αποκτούν οι εταιρίες Fin Tech, ο κ. Πλαγιάννης επιση-
μαίνει ότι από πλευράς τραπεζών τα νέα αυτά δεδομένα θα 
πρέπει να αποτελέσουν και να αντιμετωπιστούν ως παρά-
θυρο ευκαιρίας για διεύρυνση εργασιών μέσω ταχύτερου 
ψηφιακού μετασχηματισμού και όχι ως απειλή. Οι τράπε-
ζες δεν διαθέτουν την ταχύτητα προσαρμογής που έχουν 
οι Fin Tech. Διαθέτουν όμως το συγκριτικό πλεονέκτημα 
ότι οι συναλλασσόμενοι τις εμπιστεύονται περισσότερο για 
τα προσωπικά δεδομένα τους και για τις συναλλαγές τους 
και αυτό το πλεονέκτημα πρέπει να μην αφήσουν να πάει 

χαμένο. Προσθέτει επίσης ότι ειδικά λόγω μεγέθους της η 
Attica Bank έχει την δυνατότητα να διαχειριστεί ταχύτερα 
και αποτελεσματικότερα τη δυσκολία αυτή της προσαρμο-
γής, σε σχέση με τις λοιπές Ελληνικές τράπεζες. Στο σημείο 
αυτό επισημαίνει ότι, η Attica Bank παρακολουθεί στενά 
και προσεκτικά τις εξελίξεις της PSD2 στο Ευρωπαϊκό και 
τον Ελληνικό χώρο και συμμετέχει στις συντονιστικές συ-
ναντήσεις της ΕΕΤ (Ένωση Ελληνικών Τραπεζών). Η διοί-
κηση της τράπεζας μελετά και θα επιδιώξει συνεργασίες με 
την κοινότητα των Fin Tech στην γενικότερη προσπάθεια 
του ψηφιακού της μετασχηματισμού και ειδικότερα στην 
προώθηση νέων υπηρεσιών στους πελάτες της με σημα-
ντικά βελτιωμένη εμπειρία πελάτη (improved customer 
experience). Ο κ. Πλαγιάννης ερωτηθείς σχετικά με τις νέες 
υπηρεσίες που θα απολαμβάνουν οι πελάτες της Attica 
Bank - καθώς η τράπεζα μετασχηματίζεται ψηφιακά – 
επισημαίνει μεταξύ άλλων την υπηρεσία Personal Finance 
Management και Business Finance Management (PFM 
και BFM), που με απλά λόγια, αξιοποιώντας ένα σύστη-
μα το οποίο διαθέτει και τεχνητή νοημοσύνη (artificial 
intelligence) θα αποτελεί μια συμβουλευτική υπηρεσία 
(trusted advisor) σε κάθε ιδιώτη και εταιρικό πελάτη της 
τράπεζας που το επιθυμεί, για μια συνολική διαχείριση των 
οικονομικών του (όπως πχ προγραμματισμό εξόφλησης 
οφειλών, στοχευμένες ειδοποιήσεις και προτάσεις για απο-
ταμιευτικά και επενδυτικά προϊόντα, κλπ), λαμβάνοντας 
υπόψη το οικονομικό προφίλ και τους στόχους του πελάτη.
Επίσης, αναφέρεται στην σταδιακή ενοποίηση όλων των 
ψηφιακών καναλιών μαζί με το κατάστημα που θα επιτρέ-
πει στο πελάτη να ξεκινά, για παράδειγμα, την διαδικασία 
έγκρισης ενός στεγαστικού δανείου στο κινητό του με την 
χρήση του mobile banking, να την συνεχίζει και να την 
ολοκληρώνει στο internet banking ή στο κατάστημα ή 
σε ένα από τα επιχειρηματικά κέντρα της τράπεζας που 
σύντομα θα λειτουργήσουν (omni channel), κάτι που δεν 
είναι εφικτό σήμερα καθώς κάποια δίκτυα δεν είναι διαθέ-
σιμα ή τα επιμέρους δίκτυα δε είναι διασυνδεδεμένα μετα-
ξύ τους. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός μιας τράπεζας είναι 
ένα ταξίδι και όχι ένας προορισμός, τονίζει ο κ. Πλαγιάννης, 
θέλοντας να δείξει τις τεράστιες δυνατότητες και τις επερ-
χόμενες αλλαγές λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων. Η 
πραγματική πρόκληση δεν είναι να προτείνει κανείς και να 
υλοποιήσει νέες καινοτόμες ιδέες, αλλά πως θα απαλλαγεί 
από τις παλαιές, τονίζει ο Δημήτρης Πλαγιάννης, μια άπο-
ψη με ιδιαίτερη σημασία καθώς διαθέτει 35 και πλέον έτη 
εμπειρίας σε σημαντικά έργα μετασχηματισμού μεγάλων 
χρηματοπιστωτικών οργανισμών και εταιριών του τομέα 
τηλεπικοινωνιών.

Ο ψΗφΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣχΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ AttIcABANk
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Στη Deutsche Telekom περνά και το 5% του ΟΤΕ, καθώς, όπως 
ανακοινώθηκε από το ΤΑΙΠΕΔ, άσκησε το δικαίωμα πρώτης 
άρνησης για την απόκτηση των 24.507.520 κοινών ονομα-
στικών μετοχών του Οργανισμού, σύμφωνα με τους όρους 
8.4 και 8.6 της συμφωνίας μετόχων μεταξύ του Δημοσίου 
και της γερμανικής εταιρείας. Η σχετική επιβεβαίωση εστάλη 

προχθες προς το ΤΑΙΠΕΔ, και, κατόπιν αυτού, το Ταμείο και η 
Deutsche Telekom θα συνεργαστούν για την τυπική ολοκλή-
ρωση της συναλλαγής, το ύψος της οποίας διαμορφώνεται σε 
284.051.959,81 ευρώ. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, με 
βάση το προχθεσινό κλείσιμο της μετοχής του ΟΤΕ στο Χρη-
ματιστήριο (11,24 ευρώ), η DT έδωσε premium άνω του 3%. 

H μέση τιμή της μετοχής του Οργανισμού στις 20 τελευταίες 
συνεδριάσεις του Χρηματιστηρίου ήταν 11,5904 ευρώ (τελευ-
ταία τιμή στις 15 Μαρτίου, μια ημέρα πριν το κάλεσμα στη DT 
από το ΤΑΙΠΕΔ για να ασκήσει το δικαίωμά της).

Η Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ ανακοίνωσε ότι συμφώνησε με 
τον όμιλο Eurobank Ergasias μία πιστωτική γραμμή, ύψους 
75 εκατ. ευρώ. Η πιστωτική γραμμή θα έχει τη μορφή ενός 
κοινού, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου 

ποσού 75 εκατ. ευρώ, το οποίο θα εκταμιεύεται σταδιακά. Το 
δάνειο θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από την τράπεζα Εurobank 
Ergasias ΑΕ και από την τράπεζα Eurobank Private Bank 
Luxembourg και θα χρησιμοποιηθεί για την αναχρηματοδό-

τηση επιλεγμένων παρελθουσών επενδύσεων, καθώς και τη 
χρηματοδότηση μελλοντικών επενδύσεων.

Η επίσημη τελετή υποδοχής της Energean Oil & Gas στην 
Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου (LSE) πραγ-
ματοποιήθηκε προχθες, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της 
δημόσιας εγγραφής, η οποία ήταν η μεγαλύτερη ως τώρα 
φέτος για το LSE, καθώς αντλήθηκαν 460 εκατ. δολάρια.  H 
εταιρεία διαθέτει πλέον 152.823.238 μετοχές, με διασπορά 
περί το 48%, ενώ στο μετοχικό της κεφάλαιο εταιρείας έχουν 
τοποθετηθεί ορισμένοι από τους μεγαλύτερους επενδυτικούς 
οίκους διεθνώς. Ειδικότερα, ποσοστό 7,1% στην εταιρεία έχει 
αποκτήσει η Capital Research Global Investors του ομίλου 

Capital Group International που διαχειρίζεται κεφάλαια ύψους 
1,7 τρισεκ. δολαρίων ανά τον κόσμο. Επίσης, ποσοστό 4,7% 
έχει η Pelham Capital με κεφάλαια 380 δισεκ. διεθνώς υπό δια-
χείριση, ενώ ποσοστό 3,6% έχει αποκτήσει η Kerogen Capital, 
η οποία διαχειρίζεται κεφάλαια ύψους 2 δισεκ. δολαρίων δι-
εθνώς. Σημαντικές θέσεις έχουν πάρει και κορυφαίοι επενδυ-
τικοί οίκοι του Ισραήλ, όπως η Clal, η οποία κατέχει πλέον το 
10,3% του μετοχικού κεφαλαίου. Η Third Point, επενδυτικό 
fund με έδρα τις ΗΠΑ που διαχειρίζεται κεφάλαια άνω των 20 
δισεκ. δολαρίων, η οποία έχει αποκτήσει από το 2013 στρατη-

γική συμμετοχή στην Energean, κατέχει πλέον ποσοστό 26,7% 
στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας. Οι μέτοχοι-ιδρυτές της 
Energean κ.κ. Μαθιός Ρήγας και Στάθης Τοπούζογλου διαθέ-
τουν ποσοστά 12,7% και 11,7% αντιστοίχως και συμμετείχαν 
στην τοποθέτηση κεφαλαίων μέσω της δημόσιας εγγραφής. Η 
πλειονότητα των αντληθέντων κεφαλαίων θα χρησιμοποιηθεί 
στην ανάπτυξη του θαλάσσιου κοιτάσματος φυσικού αερίου 
Καρίς στο Ισραήλ. Η μετοχή της Energean Oil & Gas διαπραγ-
ματεύεται στο Λονδίνο με το σύμβολο ENOG.

ΤΑΙπΕΔ: ΣΤΗ DEutSchE tELEkOm πΕΡΝΑ ΚΑΙ ΤΟ 5% ΤΟυ ΟΤΕ

πΙΣΤΩΤΙΚΗ γΡΑΜΜΗ ΑπΟ ΤΗ EurOBANk GrIvALIA PrOPErtIES

ΔΙΑπΡΑγΜΑΤΕυΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΟχΗΣ ΤΗΣ ENErGEAN ΣΤΟ χΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟυ ΛΟΝΔΙΝΟυ

Την δυνατότητα για άμεσες διατραπεζικές μεταφορές χρη-
μάτων μέσω του κινητού τηλεφώνου εντός Ελλάδας δίνει η 
online υπηρεσία πληρωμών IRIS, που υποστηρίζεται από τη 
ΔΙΑΣ (Διατραπεζικά Συστήματα) και συμμετέχουν οι τράπεζες 
Πειραιώς, Εθνική, Alpha Bank και Eurobank. Όπως ανέφερε ο 
διευθυντής της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) Βασίλης 
Παναγιωτίδης μιλώντας χθες στο συνέδριο Digital Banking, 
η διατραπεζική υπηρεσία IRIS Online Payments, υποστηρί-
ζει άμεσες πληρωμές μεταξύ πελατών των τραπεζών που 
συμμετέχουν στο σύστημα IRIS Online Payments, χωρίς την 
ανάγκη ο εντολέας να γνωρίζει τον αριθμό λογαριασμού του 
δικαιούχου (IBAN), αλλά με χρήση εναλλακτικού αναγνωρι-
στικού στοιχείου (π.χ. αριθμός κινητού τηλεφώνου για πλη-
ρωμές προς ιδιώτες ή ΑΦΜ για πληρωμές προς εταιρίες και 
ελεύθερους επαγγελματίες). Η άμεση πληρωμή ενεργοποιείται 
από τον εντολέα και ολοκληρώνεται σε σύντομο χρονικό διά-
στημα λίγων δευτερολέπτων, με αντίστοιχη ενημέρωση του 
δικαιούχου και του εντολέα για την επιτυχή ολοκλήρωσή της. 

Προκειμένου να χρησιμοποιήσουν την Υπηρεσία, ο εντολέας 
και ο δικαιούχος πρέπει να εγγραφούν στην εφαρμογή της 
τράπεζας επιλογής τους. Μπορούν να εγγραφούν σε περισ-
σότερες εφαρμογές για την μεταφορά χρημάτων, ωστόσο 
θα λαμβάνουν χρήματα σε λογαριασμό μιας μόνο τράπεζας. 
Η νέα υπηρεσία που είναι διαθέσιμη από τον Ιούνιο του 2017 
εγκαινίασε μια νέα εποχή στα τραπεζικά εμβάσματα, καθώς ο 
συναλλασσόμενος δεν χρεώνετε για μεταφορές μεταξύ διαφο-
ρετικών τραπεζών, σε αντίθεση με τον παραδοσιακό τρόπο 
μεταφορών (έμβασμα στο γκισέ ή e-banking), στις οποίες 
υπάρχουν χρεώσεις. Η μεταφορά γίνεται σε πραγματικό χρόνο 
ενώ δεν χρειάζεται το IBAN του παραλήπτη των χρημάτων. 
Εφόσον ο παραλήπτης έχει κάνει εγγραφή στο IRIS, αυτό ση-
μαίνει ότι έχει δηλώσει το IBAN του λογαριασμού του όπου 
θέλει να λαμβάνει τα χρήματα. Το μόνο που χρειάζεται να κάνει 
ο συναλλασσόμενος είναι να επιλέξει τον παραλήπτη από τις 
επαφές του τηλεφώνου του. 
Πώς θα ενεργοποιήσετε την υπηρεσία IRIS: Το μόνο που χρει-

άζεται είναι να κατεβάσει ο ενδιαφερόμενος την εφαρμογή 
(app) της τράπεζας που συνεργάζεται, οπότε θα εγγραφεί 
αυτόματα στην υπηρεσία IRIS: IRIS 24/7 Payment από την 
Τράπεζα Πειραιώς, i-bank Pay από την Εθνική Τράπεζα, Alpha 
Quick Transfer από την Alpha Bank, Paf - Pay a Friend από τη 
Eurobank,
Για να στείλετε χρήματα: Απαραίτητη προϋπόθεση ο συναλ-
λασσόμενος να είναι να είναι εγγεγραμμένος χρήστης στην 
υπηρεσία IRIS. Μέσω της συγκεκριμένης εφαρμογής για κάθε 
τράπεζα, θα επιλέξει επιλέγετε τον γνωστό του πρόσωπο που 
επιθυμεί να στείλει τα χρήματα από τον τηλεφωνικό του κα-
τάλογο. Σημειώνεται ότι για τις μεταφορές μέσω IRIS υπάρχει 
ανώτατο ημερήσιο όριο 500 ευρώ.
Για να πάρετε χρήματα: Επίσης, θα πρέπει ο συναλλασσόμενος 
να έxει γραφτεί στο IRIS. Μόλις του μεταφερθούν τα χρήματα, 
λαμβάνει γραπτό μήνυμα στο κινητό του (SMS) που τον ενημε-
ρώνει για το ποσό και τον αποστολέα.

ΔΙΑΣ – IrIS: ΑΜΕΣΕΣ ΔΙΑΤΡΑπΕζΙΚΕΣ ΜΕΤΑφΟΡΕΣ χΡΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟυ ΚΙΝΗΤΟυ 
ΤΗΛΕφΩΝΟυ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
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Η τελετή εγκαινίων των νέων εγκαταστάσεων παραγωγής της 
εταιρείας Παπαστράτος στον Ασπρόπυργο πραγματοποιήθη-
καν χθες, παρουσία εκπροσώπων του πολιτικού και επιχειρη-
ματικού κόσμου. Σε σύντομη ομιλία του ο διευθύνων σύμβου-
λος της Philip Morris International, Ανδρέας Καλαντζόπουλος 
τόνισε ότι η εταιρεία Παπαστράτος αλλάζει σελίδα και σταματά 
την παραγωγή τσιγάρων. Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία Παπα-
στράτος στις 27 Φεβρουαρίου ξεκίνησε την εμπορική παρα-
γωγή των θερμαινόμενων ράβδων καπνού HEETS για το IQOS 
στο εργοστάσιό της στον Ασπρόπυργο. Όπως υπογράμμισε ο 
κ. Καλαντζόπουλος, «η επένδυση ύψους 300 εκατ. ευρώ που 
πραγματοποιήσαμε στην Ελλάδα δεν ήταν μια απλή απόφαση. 
Υπήρχαν πολλές υποψήφιες χώρες και αρκετές από αυτές ίσως 
φαίνονταν ελκυστικότερες και πιο φιλικές σε επενδύσεις στρα-
τηγικού χαρακτήρα. Όμως επενδύσαμε στην Παπαστράτος, 
μια εταιρεία που εδώ και 87 χρόνια πρωτοπορεί στη βιομηχα-
νία της χώρας. Εμπιστευόμαστε την Παπαστράτος και επενδύ-
ουμε στους ανθρώπους της».
Παράλληλα ο κ. Καλαντζόπουλος τόνισε στην ομιλία του «πι-
στεύουμε στην Ελλάδα, στη χώρα που παρά τις πληγές που 
άνοιξε η κρίση δεν έπαψε να κρύβει μέσα της τεράστια δυναμι-
κή. Σ’αυτόν τον τόπο εκτός από ένδοξο παρελθόν υπάρχει και 
λαμπρό μέλλον. Αν δεν πιστεύαμε στο μέλλον της Ελλάδας δεν 
θα πραγματοποιούσαμε αυτή την επένδυση. Σήμερα η Ελλάδα 
και η Παπαστράτος τοποθετούνται στο κέντρο της εξέλιξης και 

της καινοτομίας αποκτώντας διεθνώς πρωταγωνιστικό ρόλο 
στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων καπνού». Ο κ. Καλα-
ντζόπουλος, επίσης, αναφέρθηκε και στην αναγκαιότητα δη-
μιουργίας «ενός ρυθμιστικού πλαισίου που θα διευκολύνει τη 
στροφή των καταναλωτών στα καινοτόμα προϊόντα καπνού 
και θα βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα και όχι απλώς σε 
αντιλήψεις». Από την πλευρά του, ο πρόεδρος και διευθύνων 
σύμβουλος της Παπαστράτος, Χρήστος Καζαντζίδης, αναφέρ-
θηκε στη μεταμόρφωση της εταιρείας και στη νέα εποχή ανά-
πτυξης που θα ενισχύσει σημαντικά το κοινωνικό πλεόνασμα 
που δημιουργεί η Παπαστράτος, παίρνοντας θέση στο μέλλον 
για την οικονομία, την κοινωνία, τη χώρα: «87 ολόκληρα χρό-
νια μετά τη δημιουργία του πιο σύγχρονου για την εποχή εργο-
στασίου παραγωγής τσιγάρων στην Ελλάδα, η Παπαστράτος 
πρωτοπορεί και πάλι. Πιστοί στη δέσμευσή μας να αφήνουμε 
πίσω μας μέλλον, εγκαινιάσαμε σήμερα ένα νέο υπερσύγχρο-
νο εργοστάσιο, το οποίο σηματοδοτεί τη νέα εποχή για την 
Παπαστράτος. Με την επένδυση αυτή κάνουμε μία ακόμα 
κίνηση στήριξης της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας με 
νέες θέσεις εργασίας, διασφάλιση χιλιάδων θέσεων σε όλη την 
εφοδιαστική αλυσίδα αλλά και την ενίσχυση της καινοτομίας, 
της εξωστρέφειας και της εικόνας της χώρας στο εξωτερικό. 
Ταυτόχρονα, όμως, γυρίζουμε σελίδα, αφήνουμε οριστικά 
πίσω μας το τσιγάρο, κάνουμε ένα ακόμα βήμα προς την υλο-
ποίηση του οράματός μας να δημιουργήσουμε έναν κόσμο 

απαλλαγμένο από τον καπνό του τσιγάρου». Υπενθυμίζεται 
ότι η επένδυση, ύψους 300 εκατ. ευρώ, που ανακοινώθηκε 
πριν από μόλις 11 μήνες, περιλαμβάνει την πλήρη μετατροπή 
του εργοστασίου, την κατασκευή 3 νέων κτηρίων στις εγκα-
ταστάσεις της Παπαστράτος στον Ασπρόπυργο, συνολικής 
επιφάνειας 15.000 τ.μ., την εγκατάσταση 2 νέων γραμμών 
επεξεργασίας καπνού και 10 νέων γραμμών παραγωγής θερ-
μαινόμενων ράβδων καπνού καθώς και τη δημιουργία 400 
άμεσων θέσεων εργασίας. Η υλοποίηση του σύνθετου και 
απαιτητικού αυτού έργου συνεχίζεται και με την ολοκλήρωσή 
του στα τέλη του 2018, η Παπαστράτος θα παράγει ετησίως 20 
δισ. θερμαινόμενες ράβδους καπνού, οι οποίες θα εξάγονται σε 
αγορές της Ευρώπης και της Ασίας. Το IQOS είναι ένα σύστημα 
που λειτουργεί θερμαίνοντας το υψηλής ποιότητας χαρμάνι 
καπνού σε ένα αυστηρά ελεγχόμενο εύρος θερμοκρασίας, 
ώστε να δημιουργείται μια πραγματική καπνιστική εμπειρία 
στους καπνιστές, χωρίς ο καπνός να καίγεται όπως στα συμ-
βατικά καπνικά προϊόντα. Αποτελείται από τη συσκευή και από 
τις αναλώσιμες - ειδικά σχεδιασμένες - ράβδους καπνού. Το 
IQOS ήρθε στην Ελλάδα τον Οκτώβριο του 2016, αρχικά στην 
Αθήνα και από τον Μάρτιο του 2017 κυκλοφορεί σε όλη τη 
χώρα. Σήμερα υπάρχουν 25 αποκλειστικά καταστήματα IQOS 
ενώ διατίθεται και σε όλο το δίκτυο καταστημάτων Public και 
από το ηλεκτρονικό κατάστημα www.iqos.gr.

Σε εκδήλωση του Ισραηλινού - Ελληνικού Εμπορικού Επι-
μελητηρίου στο Τελ Αβίβ, στην οποία μετείχαν επενδυτές και 
από τις δύο χώρες, πήραν μέρος ο υπουργός Ψηφιακής Πο-
λιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Νίκος Παππάς, ο 
αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης 
Χαρίτσης και ο διευθυντής του Οικονομικού Γραφείου του 
πρωθυπουργού, Γιώργος Τσίπρας. Κατά τη διάρκεια της το-
ποθέτησής του, ο Νίκος Παππάς παρουσίασε με στοιχεία την 
οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας, εξηγώντας ότι «η χώρα 
βρίσκεται ήδη σε μια νέα εποχή». Στο πλαίσιο αυτό, όπως είπε, 
«επενδύουμε στην ανάπτυξη νέων δικτύων, τηλεπικοινωνι-
ακών, ενεργειακών, εμπορικών. Επενδύουμε σε καινοτόμες 
προσπάθειες και νέες τεχνολογίες, ακόμη και στις διαστημικές, 
καθώς μόλις προχθές παρουσιάσαμε τον Ελληνικό Διαστημικό 
Οργανισμό. Επενδύουμε επίσης, στην ομορφιά και την ιστορία 

της χώρας, δίνοντας κίνητρα για την παραγωγή οπτικοακου-
στικών έργων στην Ελλάδα». Ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτι-
κής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, σημείωσε ακόμα ότι 
«οι δύο μας χώρες, η Ελλάδα και το Ισραήλ, εργάζονται από 
κοινού για την ευημερία των λαών της Νοτιοανατολικής Με-
σογείου, σε μια προσπάθεια που συμμετέχει και η Κύπρος», 
ενώ αναφέρθηκε στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 
και τη σημασία της για την περιοχή. Κάλεσε δε, τα μέλη του 
Επιμελητηρίου να συμμετάσχουν σε αυτή, σημειώνοντας ότι 
«οι σχέσεις του Ισραήλ με τη Θεσσαλονίκη πάνε πολύ πίσω». 
Από τη μεριά του, ο Αλέξης Χαρίτσης παρουσίασε τις επενδυ-
τικές προοπτικές που ανοίγονται στην Ελλάδα. Όπως ανέφερε, 
«τώρα είναι η κατάλληλη ώρα για επενδύσεις στην Ελλάδα», 
δίνοντας έμφαση στη βελτίωση των οικονομικών δεικτών, στα 
νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που ενισχύουν την επιχειρηματι-

κότητα και στις θεσμικές παρεμβάσεις. Συμπλήρωσε μάλιστα, 
ότι «αποτελεί κεντρική προτεραιότητα της κυβέρνησης η αλ-
λαγή του παραγωγικού μοντέλου, με επίκεντρο την οικονομία 
της γνώσης, την έρευνα, την καινοτομία και την βελτίωση της 
εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, καθώς και την προώθηση 
των συνεργειών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με μεγά-
λους διεθνείς και εγχώριους επενδυτές». Τέλος, ο διευθυντής 
του Οικονομικού Γραφείου του πρωθυπουργού, Γιώργος 
Τσίπρας, υπογράμμισε πως «οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας και 
Ισραήλ είναι εξαιρετικές και αυτό πρέπει να αποτυπωθεί και σε 
συνεργασίες στον οικονομικό και επιχειρηματικό τομέα. Είναι 
κάτι που επιδιώκουμε και προσδοκούμε και οι δύο πλευρές, και 
είμαι σίγουρος πως θα το καταφέρουμε».

ΕγΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΝΕΕΣ ΕγΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ πΑΡΑγΩγΗΣ ΤΗΣ πΑπΑΣΤΡΑΤΟΣ 

ΙΣΡΑΗΛΙΝΟ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜπΟΡΙΚΟ ΕπΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ: ΘΕΤΙΚΕΣ πΡΟΟπΤΙΚΕΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΣυΜφΩΝΑ ΜΕ ΤΟυΣ ΕΛΛΗΝΕΣ υπΟυΡγΟυΣ
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«Η τήρηση κανόνων σε θέματα προστασίας δεδομένων οφείλει 
να αναδειχθεί σε προτεραιότητα των επιχειρήσεων. Όχι γιατί το 
επιβάλλει πλέον η νομοθεσία, αλλά γιατί αυτό υπηρετεί μακρο-
πρόθεσμα το συμφέρον όλων. Και των καταναλωτών, αλλά και 
των επιχειρήσεων, οι οποίες θέλουν να προστατέψουν τη φήμη 
τους και τη σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες τους». Αυτό 
σημείωσε στον χαιρετισμό του σε εσπερίδα του Εμπορικού και 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ) και του Εμπορικού 
Συλλόγου Αθηνών, ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελη-
τηρίων και του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος Μίχαλος. Η εκδήλωση με 
τίτλο: «Οι νέες προκλήσεις στην προστασία των προσωπικών 
δεδομένων (κανονισμός ΕΕ 2016/679)» έχει στόχο την ευαισθη-
τοποίηση των επιχειρηματιών και επιτηδευματιών, προκειμένου 

να κατανοήσουν τις απαιτήσεις και τους ρόλους τους στο πλαίσιο 
του κανονισμού ώστε να είναι σε θέση να προβούν σε ενέργειες 
συμμόρφωσης με τις διατάξεις του. Όπως ανέφερε ο κ. Μίχαλος, 
η προσαρμογή στις απαιτήσεις του νέου πλαισίου, ισοδυναμεί με 
μια μεγάλη πρόκληση για τις επιχειρήσεις. «Μια πρόκληση πολυ-
διάστατη, η οποία εμπλέκει νομικά και τεχνολογικά θέματα, θέμα-
τα εμπορικής πολιτικής, θέματα ασφάλειας. Μια πρόκληση που 
απαιτεί συστηματική προετοιμασία, ενημέρωση και εκπαίδευση, 
ανασχεδιασμό διαδικασιών, αλλά και σημαντική επένδυση σε 
τεχνολογικούς και ανθρώπινους πόρους». «Όλα αυτά σημαίνουν 
πρόσθετο κόστος, σε μια συγκυρία όπου η αγορά αγωνίζεται 
ακόμη να ανακάμψει από την κρίση. Ενδεχομένως, επίσης, να 
δημιουργούν προβλήματα σε μια περίοδο όπου οι περισσότερες 

επιχειρήσεις προσπαθούν να εξατομικεύσουν τις υπηρεσίες τους 
και να εφαρμόσουν στοχευμένες εμπορικές πολιτικές, για την ικα-
νοποίηση του πελάτη» είπε ο πρόεδρος. Για την ακρίβεια, συνέχισε 
ο ίδιος, την ώρα που η τεχνολογία «γεννά» συνεχώς νέα εργαλεία 
για να διευκολύνει αυτή την προσπάθεια, έρχεται η νομοθεσία 
για να επιβάλει εξαιρετικά αυστηρούς και πολύπλοκους κανόνες 
στη χρήση τους. «Αυτό που εμείς θεωρούμε απαραίτητο, είναι να 
υπάρξει ένα αποτελεσματικό πλαίσιο στήριξης και καθοδήγησης, 
ιδιαίτερα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες στην 
πλειονότητά τους - και σε αυτή την περίπτωση - δεν διαθέτουν 
την εξειδικευμένη τεχνογνωσία και τους πόρους που απαιτεί μια 
τέτοια διαδικασία» κατέληξε ο κ. Μίχαλος προσθέτοντας ότι αυτόν 
τον ρόλο επιτελούν τα επιμελητήρια.

Μέχρι τις 10 Μαΐου 2018, θα πρέπει, όλοι οι αρμόδιοι φορείς που 
εμπλέκονται στη διαδικασία κατάρτισης του Προγράμματος Δη-
μοσίων Επενδύσεων 2018, να καταθέσουν τις προτάσεις τους στο 
υπουργείο Οικονομίας προκειμένου το νέο πρόγραμμα να εκδοθεί 
στο σύνολο του έγκαιρα. Αυτό υπογραμμίζεται σε εγκύκλιο που 
υπογράφει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας Αλέξης Χαρί-
τσης, ενώ προστίθεται ότι: «προς αποφυγή πρόσθετων επιβα-
ρύνσεων στην έκδοση του προγράμματος, οι φορείς καλούνται 
να εντείνουν τις προσπάθειές τους για ορθό προγραμματισμό 
κατά την υλοποίηση των επενδυτικών τους δράσεων». Οι φορείς, 
τα προγράμματα των οποίων εμφανίζουν ικανοποιητικό βαθμό 
απορρόφησης πάνω από 60%, θα χρηματοδοτούνται και θα ενι-
σχύονται κατά προτεραιότητα με πρόσθετο όριο πιστώσεων για 

την εκτέλεση του ετήσιου προγράμματός τους. Επιπρόσθετα, θα 
λαμβάνεται υπόψη ως κριτήριο απόδοσης των φορέων, η απο-
μείωση του ανεκτέλεστου προϋπολογισμού των προγραμμάτων 
που χρηματοδοτούνται από αμιγώς εθνικούς πόρους. Αντίθετα, 
σε περιπτώσεις σημαντικής υστέρησης της απορρόφησης των 
κατανεμημένων πόρων, δύναται να ενεργοποιείται η διαδικασία 
ανακλήσεων. Επισημαίνεται οτι δύναται να διακόπτεται η χρη-
ματοδότηση των φορέων εκείνων, των οποίων τα στοιχεία για 
τα έργα δημοσίων επενδύσεων δεν καταχωρούνται όπως πρέπει 
ή αναρτώνται ελλιπώς. Με την εγκύκλιο παρέχονται όλες οι οδη-
γίες και κατευθύνσεις σχετικά με τις διαδικασίες και προϋποθέσεις 
έγκρισης και χρηματοδότησης των επιμέρους προγραμμάτων 
των φορέων χρηματοδότησης του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018 και τον προγραμματισμό δαπανών του 
ΠΔΕ για τα έτη 2019-2021. Ο κρατικός προϋπολογισμός 2018 
εντάσσεται σε ένα μεσοπρόθεσμο σχέδιο δημοσιονομικής στα-
θερότητας και οικονομικής ανάπτυξης, όπου το ΠΔΕ, ως βασικό 
εργαλείο αναπτυξιακής πολιτικής, έχει την ευθύνη για τη στήριξη 
της πραγματικής οικονομίας ενώ οι διαδικασίες έγκρισης και χρη-
ματοδότησης του ΠΔΕ 2018, καθώς και ο προγραμματισμός των 
δαπανών του ΠΔΕ 2019-2021, που περιγράφονται στην εγκύκλιο 
ακολουθούν την τροχιά των αλλαγών και του εκσυγχρονισμού 
των διαδικασιών εκτέλεσης του προγράμματος που στοχεύουν 
στην ριζική αναμόρφωση του πλαισίου χρηματοδότησης των 
δημοσίων επενδύσεων της χώρας.

Οι διαθέσιμοι πόροι κατά την περίοδο 2018-2021 (Μεσοπρόθεσμο 
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ)) για την επίτευξη 
των αναπτυξιακών στόχων στους τομείς των υποδομών, της 
επιχειρηματικότητας, του ανθρώπινου κεφαλαίου, της Αυτοδιοί-
κησης, για την ολοκλήρωση των έργων του Εθνικού Στρατηγικού 
Πλαισίου Αναφοράς ΕΣΠΑ 2007-2013 και για την ικανοποίηση 
των στόχων απορρόφησης του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαί-
σιο Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2014-2020 ανέρχονται συνολικά σε 28,65 
δισ. ευρώ. Βασικός στόχος του ΠΔΕ 2018, είναι η κατανομή των 
προκαθορισμένων πόρων κατά τρόπο που να επιτευχθεί το μέ-
γιστο δυνατό αναπτυξιακό αποτέλεσμα, ώστε η χώρα να τεθεί σε 
σταθερή τροχιά ανάπτυξης. Βασικός δημοσιονομικός στόχος στην 
εκτέλεση του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων 2018 εί-
ναι η επίτευξη της απορρόφησης των προβλεπόμενων πόρων 
του ΕΣΠΑ 2014-2020 και των άλλων συγχρηματοδοτούμενων 
προγραμμάτων για την εξασφάλιση της εισροής της κοινοτικής 
συνδρομής και η ολοκλήρωση των έργων της περιόδου 2007-
2013 δίχως απώλεια πόρων. Σημαντική είναι και η υλοποίηση 
των προγραμμάτων και των έργων του εθνικού σκέλους για την 

προώθηση των αναπτυξιακών στόχων των Φορέων που χρη-
ματοδοτούνται από το ΠΔΕ, λαμβάνοντας υπόψη και τυχόν συ-
νέργεια και συμπληρωματικότητα με τα συγχρηματοδοτούμενα 
έργα. Σε εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων, οι φορείς χρημα-
τοδότησης των έργων του ΠΔΕ (Βουλή των Ελλήνων, υπουργεία 
και περιφέρειες), υποβάλλουν τις αρχικές συνολικές προτάσεις για 
τα έργα των τομέων και κατηγοριών αρμοδιότητας τους προς τη 
διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του υπουργείου Οικονομίας 
και Ανάπτυξης. Σημειώνεται ότι τα όρια δαπανών, όπως προσδιο-
ρίζονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό 2018 που ψηφίστηκε από 
τη Βουλή των Ελλήνων, είναι δεσμευτικά για όλους τους φορείς 
του προγράμματος. Όπως σημειώνεται στην εγκύκλιο, προς ενί-
σχυση της ευελιξίας και της απρόσκοπτης υλοποίησης του ΠΔΕ, το 
υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης εξέδωσε απόφαση για την 
ανάληψη συνολικής ετήσιας υποχρέωσης έναντι του προϋπολο-
γισμού δημοσίων επενδύσεων, δεσμεύοντας πρόσθετες πιστώ-
σεις ύψους 2.025 εκ. ευρώ πλέον του εγκεκριμένου ΠΔΕ 2018 ενώ 
κατά τη διάρκεια του έτους το υπουργείο Οικονομίας αποφασίζει 
για το ύψος της υπερδέσμευσης που ενδεχομένως θα διατεθεί σε 

κάθε φορέα βάσει ειδικής τεκμηρίωσης. Ωστόσο, υπογραμμίζεται 
ότι για έργα φυσικών καταστροφών καθώς και για την κάλυψη 
άλλων έκτακτων και επειγουσών αναγκών, δύναται να διατεθεί 
ποσό από την υπερδέσμευση πιστώσεων έτους 2018 ανεξαρτή-
τως των προβλέψεων. Οι φορείς μπορούν να συμπεριλάβουν 
στην πρότασή τους συνεχιζόμενα έργα, εφόσον αυτά έχουν 
υποβληθεί κατά το 2017 (ακόμη και με μηδενική πίστωση) ενώ δε 
γίνονται αποδεκτές συνολικές προτάσεις στις οποίες δεν περιλαμ-
βάνονται τα έργα για τα οποία έχει πραγματοποιηθεί πληρωμή με 
τη διαδικασία των προκαταβολών μέσα στο 2018. Υπενθυμίζεται 
ότι το ΠΔΕ διακρίνεται σε δύο βασικά υποπρογράμματα, το εθνικό 
ΠΔΕ και το συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ. Ειδικότερα:
• το εθνικό ΠΔΕ περιλαμβάνει έργα τα οποία χρηματοδοτούνται 
αμιγώς από εθνικούς πόρους
• το συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ περιλαμβάνει έργα στο χρη-
ματοδοτικό σχήμα των οποίων συμμετέχουν με πόρους τα ευ-
ρωπαϊκά ταμεία, ευρωπαϊκά προγράμματα ή/και άλλοι Διεθνείς 
Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί κλπ.
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Πακέτο οκτώ προτάσεων, για τον έλεγχο και την εποπτεία των 
ανωνύμων εταιρειών, απέστειλε το Οικονομικό Επιμελητήριο 
Ελλάδος στον γενικό γραμματέα Εμπορίου, Δημήτρη Αυλω-
νίτη, στο πλαίσιο σχετικής διαβούλευσης. Όπως αναφέρεται 
χαρακτηριστικά, το νέο νομοσχέδιο θα πρέπει να απλουστεύει 
βασικά θέματα των κεφαλαιουχικών εταιρειών και συγκεκρι-
μένα:
• Εναρμόνιση της επωνυμίας με τα διεθνή δεδομένα. Η επω-
νυμία να μη σχετίζεται με τα ονόματα των μετόχων και την 
δραστηριότητα της εταιρείας.
• Τήρηση του βιβλίου μετόχων σε ηλεκτρονική μορφή.
• Ενίσχυση των δικαιωμάτων μειοψηφίας, όσον αφορά στην 
πληροφόρησή τους επί εταιρικών αποφάσεων.
• Απλούστευση της διαδικασίας λύσης, εκκαθάρισης και πτώ-
χευσης των εταιρειών, μειώνοντας τις γραφειοκρατικές και 

χρονοβόρες διαδικασίες.
• Δυνατότητα ορισμού έδρας της επιχείρησης σε χώρα εντός 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. η περίπτωση εταιρίας που συ-
στήνεται στην Ελλάδα, της οποίας οι μέτοχοι και το Δ.Σ. εταιρεί-
ας εδρεύουν σε χώρα της ΕΕ).
• Ουσιαστική μείωση του αριθμού των εταιρικών πράξεων 
που δημοσιεύονται (αλλαγή Δ.Σ., πιστοποίηση μετοχικού κε-
φαλαίου).
• Κριτήριο για την εποπτεία εταιρειών βάσει μεγέθους και όχι 
εταιρικής μορφής. Εναρμόνιση για αυτό τον σκοπό, της κατη-
γοριοποίησης που εφαρμόζεται βάσει των Ελληνικών Λογιστι-
κών Προτύπων, που ορίζουν με σαφήνεια τα χαρακτηριστικά 
των κατηγοριών των οντοτήτων. Με αυτό τον τρόπο, θα 
απαλλαγούν από περιττά διοικητικά βάρη, μικρές ανώνυμες 
εταιρείες και θα ενταχθούν σε έλεγχο άλλες εταιρικές μορφές 

νομικών προσώπων με μεγάλη δραστηριότητα.
• Οι οντότητες που λόγω των οικονομικών τους μεγεθών δεν 
έχουν υποχρέωση ελέγχου από ορκωτούς ελεγκτές, να έχουν 
τη δυνατότητα λήψης φορολογικού πιστοποιητικού από 
μέλη του ΟΕΕ, κατόχους επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή 
φοροτεχνικού Α’ τάξης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επι-
λογή του ελεγκτή, είναι να μην υπάρχει καμία επαγγελματική 
συνεργασία έως την στιγμή ανάθεσης του ελέγχου. Η λήψη 
φορολογικού πιστοποιητικού από τον ίδιο λογιστή δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τις πέντε διαχειριστικές χρήσεις.
Το ΟΕΕ θεωρεί σημαντική τη συμμετοχή του στην κεντρική 
νομοπαρασκευαστική επιτροπή, και στην ομάδα εργασίας για 
τη δημιουργία του νομοθετικού πλαισίου που θα διέπει τους 
μετασχηματισμούς εταιριών.

Η δυνατότητα ηλεκτρονικής ανταλλαγής εγγράφων ανάμε-
σα σε φορείς του Δημοσίου γίνεται πραγματικότητα. Το έργο 
εγκατάστασης της κεντρικής υποδομής υλοποιείται από το 
υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενη-
μέρωσης με χρηματοδότηση από το Δημόσιο Πρόγραμμα 
Επενδύσεων 2018. Το έργο θα παρουσιαστεί την Παρασκευή 
23 Μαρτίου 2018 και ώρα 12 μμ. στην αίθουσα εκδηλώσεων 
του υπουργείου (Φραγκούδη 11 και Αλεξάνδρου Πάντου, 

Καλλιθέα), ενώ θα μεταδοθεί, μέσω live streaming από τον 
ακόλουθο σύνδεσμο: https://youtu.be/RQ24L_ai4JU. Η εκ-
δήλωση οργανώνεται από τα υπουργεία ΨΠΤΕ και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης. Ομιλίες θα πραγματοποιήσουν αντίστοι-
χα οι υπουργοί, Νίκος Παππάς και Όλγα Γεροβασίλη, ενώ η 
παρουσίαση της δράσης θα γίνει από τον γενικό γραμματέα 
Ψηφιακής Πολιτικής του Υπουργείου ΨΗΠΤΕ, Στέλλιο Ράλλη. 
Η κυβέρνηση προχωρά στον ψηφιακό μετασχηματισμό του 

Δημοσίου με ένα σημαντικό έργο, που προάγει την ηλεκτρο-
νική διακυβέρνηση και θέτει σε προτεραιότητα τη σχέση των 
πολιτών με το Δημόσιο με όχημα τις Τεχνολογίες Πληροφορι-
κής και Επικοινωνιών, οδηγό την Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 
και στοίχημα τη Δίκαιη Ψηφιακή Ανάπτυξη, σύμφωνα με το 
ρεπορτάζ του ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η ημερίδα για το μέλλον του ψηφι-
ακού ραδιοφώνου, την οποία διοργάνωσε το υπουργείο Ψη-
φιακής Πολιτικής σε συνεργασία με το WorldDAB και το EBU. 
Στην ημερίδα μίλησαν εκπρόσωποι ξένων χωρών που έχουν 
ήδη μεταβεί στην ψηφιακή εποχή και μετέδωσαν στο ελληνικό 
κοινό τις εμπειρίες τους από την ψηφιακή μετάβαση στο DAB. 
Ο γενικός γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, Λευτέ-
ρης Κρέτσος στον χαιρετισμό του είπε ότι η Ελλάδα μπορεί και 
θέλει να ακολουθήσει τις τεχνολογικές εξελίξεις και έκανε λόγο 
για ένα άναρχο τοπίο στο ραδιόφωνο, το οποίο οφείλει άμεσα 
να ρυθμιστεί. Μίλησε για τα οφέλη του ψηφιακού ραδιοφώ-
νου, την αύξηση του φάσματος, τη μείωση της ακτινοβολίας 
κ.α. Ο κ. Κρέτσος σημείωσε ότι η κυβέρνηση θα αναλάβει τις 
κατάλληλες πρωτοβουλίες για την ενημέρωση των αρμόδιων 
φορέων αλλά και του κοινού, κάνοντας λόγο για έναν ευρύ 
διάλογο ο οποίος ξεκινά από σήμερα με τη διοργάνωση αυτού 
του φόρουμ. Ο γγ Ενημέρωσης σημείωσε τέλος, ότι χρειάζε-
ται ανοικτό μυαλό για να πάμε μπροστά, προσθέτοντας ότι 
ο δρόμος προς το ψηφιακό ραδιόφωνο είναι ασφαλής. Το 
πρόγραμμα της ημερίδας ξεκίνησε με χαιρετισμό της επιτρό-
που Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, Μαρέγια Γκαμπριέλ η οποία ευχήθηκε επιτυχία στο 

φόρουμ το οποίο, όπως υπογράμμισε, αναμένεται να αναλύσει 
ζητήματα σε επίπεδο εθνικής πολιτικής τα οποία θα διευκολύ-
νουν την πρόοδο σε αυτό το σημαντικό ζήτημα. Στο πάνελ της 
ημερίδας ομιλητές ήταν κατά σειρά οι: Πάτρικ Χάνον (Patrick 
Hannon, πρόεδρος του WorldDAB), Γκράχαμ Ντίξον (Graham 
Dixon, EBU), Γιόρν Γιένσεν (Jorn Jensen, Ψηφιακό ραδιόφωνο 
Νορβηγίας), Ματ Ντίγκαν (Matt Deegan, εκπρόσωπος για το 
βρετανικό ραδιόφωνο), Βίλι Στόιλ (Willi Steul, ειδικός επί του 
ραδιοφώνου στη Γερμανία), Ζακλίν Μπιρχόρστ (Jacqueline 
Bierhorst, υπεύθυνη προγράμματος για το ψηφιακό ραδιό-
φωνο NL Netherlands), Οϊτζένιο Λατεάνα (Eugenio LaTeana, 
Ιταλός υπεύθυνος προγράμματος), Φρανσουά Χαβιέ Μπερζό 
(Francois Xavier Bergot (οπτικοακουστικά media Γαλλία) και 
τέλος ο Μαρτσέλο Λομπάρντο (Marcello Lombardo, project 
manager της ΕΕ για την οπτικοακουστική παραγωγή). Οι 
περισσότεροι ομιλητές αναφέρθηκαν στα θετικά από τη μετά-
βαση στο ψηφιακό ραδιόφωνο, είτε αυτά έχουν να κάνουν με 
το πλήθος πληροφοριών και ποιοτικής ακρόασης για το κοινό, 
είτε για τη μεγάλη μείωση του κόστους από την ψηφιακή με-
τάδοση. Οι χώρες που ήδη έχουν αγκαλιάσει το ψηφιακό ρα-
διόφωνο είχαν μια χρονοβόρα περίοδο προσαρμογής, αλλά 
όπως σημείωσαν οι περισσότεροι, η τεχνολογία τα τελευταία 

χρόνια τρέχει προς αυτόν τον τομέα. Ειδική μνεία έγινε στην 
εθνική πολιτική που οφείλει η κάθε χώρα να τηρήσει ως προς 
την ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού, αλλά και όλων 
των επιχειρηματιών που εμπορεύονται ραδιόφωνα, είτε για τα 
αυτοκίνητα, είτε ιδιωτικής χρήσης, καθώς το κόστος αλλαγής 
μιας συσκευής μπορεί να είναι απαγορευτικό για πολλά νοικο-
κυριά, υπογράμμισαν. Ωστόσο, όπως τόνισαν όλοι, με σωστό 
προγραμματισμό από πλευράς κυβερνητικής πολιτικής, η 
ψηφιακή μετάβαση μπορεί να γίνει γρήγορα και να αποφέρει 
πολλά θετικά και από οικονομικής άποψης αλλά και από άπο-
ψης ποιότητας μετάδοσης και προγράμματος. Χαιρετισμό εκ 
μέρους της ελληνικής πλευράς απηύθυνε ο γενικός διευθυντής 
Τεχνολογίας της ΕΡΤ Νίκος Μιχαλίτσης ο οποίος ανέφερε ότι 
η δημόσια ραδιοφωνία της χώρας έχει ήδη μπει στον αγώνα 
για τη μετάβαση στο ψηφιακό ραδιόφωνο, εκφράζοντας την 
αισιοδοξία του ότι από πλευράς σήματος σύντομα θα καλυφθεί 
η Θεσσαλονίκη αλλά και πλήρως η Αττική. Η ημερίδα έκλεισε 
με την ευχή και η Ελλάδα σύντομα να μπει πιο ενεργά στον 
ψηφιακό χάρτη με ρύθμιση του τοπίου στο ραδιόφωνο και 
αδειοδοτημένους σταθμούς με ποιοτικό πρόγραμμα και σω-
στές εργασιακές σχέσεις.
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Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA) ενέκρινε την 
επόμενη επιστημονική διαστημική αποστολή του με την ονομα-
σία ARIEL (όπως το γνωστό απορρυπαντικό!), που αφορά την 
κατασκευή του πρώτου διαστημικού τηλεσκοπίου, το οποίο θα 
εξειδικευθεί στην ανίχνευση και μελέτη της ατμόσφαιρας γύρω 
από εξωπλανήτες. Το ARIEL (Atmospheric Remote-sensing 
Infrared Exoplanet Large-survey), που είναι η τέταρτη μεσαίου 
μεγέθους αποστολή, η οποία εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμ-
μα «Cosmic Vision» (Κοσμικό Όραμα) της ESA, αναμένεται να εί-
ναι έτοιμο προς εκτόξευση κατά πάσα πιθανότητα στα μέσα του 
2028. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Παύλου Δρακόπουλου για 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στη σύσκεψη της Επιτροπής Επιστημονικού Προ-
γράμματος της ESA, στο Παρίσι την Τρίτη, το ARIEL επικράτησε 
έναντι δύο άλλων ανταγωνιστικών προτάσεων: ενός τηλεσκοπί-
ου ακτίνων-Χ (Xipe) και ενός δορυφόρου μελέτης του πλάσμα-
τος των σωματιδίων υψηλής ενέργειας γύρω από τη Γη (Thor). 
Μέσα στην επόμενη διετία θα προσδιορισθούν οι ακριβείς τεχνι-
κές προδιαγραφές του νέου ευρωπαϊκού τηλεσκοπίου, που θα 
έχει κόστος περίπου 450 εκατ. ευρώ και θα τοποθετηθεί στο λε-
γόμενο «σημείο Λαγκράνζ 2» μεταξύ Γης και Ήλιου, σε απόσταση 
1,5 εκατ. χιλιομέτρων από τον πλανήτη μας. Θα έχει βάρος πε-

ρίπου 1,3 τόνων και η διάρκεια της αποστολής του προβλέπεται 
τετραετής. «Το ARIEL μπορεί πραγματικά να μας δώσει μια ολο-
κληρωμένη εικόνα από τι είναι φτιαγμένοι οι εξωπλανήτες, πώς 
σχηματίζονται και πώς εξελίσσονται» δήλωσε η επικεφαλής της 
νέας αποστολής, η ιταλικής καταγωγής καθηγήτρια πλανητικής 
επιστήμης Τζιοβάνα Τινέτι του Πανεπιστημιακού Κολλεγίου του 
Λονδίνου (UCL). Το, διαμέτρου ενός μέτρου, κάτοπτρο και ο φα-
σματογράφος του τηλεσκοπίου θα καταγράφουν τις παραμικρές 
αλλαγές στο ορατό και υπέρυθρο φως, το οποίο θα διαπερνά 
τα ατμοσφαιρικά αέρια που περιβάλλουν τους εξωπλανήτες, 
αποκαλύπτοντας έτσι τη χημική σύνθεσή τους. Τα όργανα του 
ARIEL θα μπορούν να μετρήσουν τις χημικές μεταβολές τόσο στα 
διάφορα στρώματα της ατμόσφαιρας, όσο και στην επιφάνεια 
ενός πλανήτη, κάτι που θα οδηγήσει και σε καλύτερες εκτιμήσεις 
για τη θερμοκρασία του. Τα στοιχεία αυτά σε συνδυασμό θα 
δώσουν πολύτιμες ενδείξεις στους επιστήμονες κατά πόσο ένας 
εξωπλανήτης διαθέτει συνθήκες φιλόξενες για ζωή και μοιάζει με 
τη Γη. Το ARIEL αναμένεται να μελετήσει πάνω από 1.000 ήδη 
γνωστούς εξωπλανήτες. Η ESA αναπτύσσει τρεις ακόμη μεσαίας 
κλίμακας αποστολές που θα προηγηθούν, καθώς βρίσκονται 
ήδη σε πιο ώριμο στάδιο: Solar Orbiter (παρατηρητήριο του 

Ήλιου που θα εκτοξευθεί το Φεβρουάριο 2019), Euclid (‘Ευκλεί-
δης’-θα εκτοξευθεί το 2020 για να μελετήσει τη σκοτεινή ύλη) 
και PLATO (διαστημικό τηλεσκόπιο που θα εκτοξευθεί το 2026). 
Εκτός από το PLATO που είχε εγκριθεί το 2014, φέτος ή το 2019 
αναμένεται να εκτοξευθεί επίσης ένα μικρό τηλεσκόπιο της ESA, 
το CHEOPS (Characterizing ExoPlanet Satellite), που θα μελετά 
το μέγεθος και την πυκνότητα των εξωπλανητών, οπότε το 
ARIEL θα είναι ο τρίτος κατά σειρά ευρωπαϊκός «κυνηγός» εξω-
πλανητών. Η Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία ετοιμάζεται να 
εκτοξεύσει το δικό της τηλεσκόπιο αναζήτησης εξωπλανητών με 
την ονομασία TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), ενώ 
έπεται το πολυαναμενόμενο James Webb, ο πραγματικός διάδο-
χος του τηλεσκοπίου Hubble. Μετά από αρκετές καθυστερήσεις, 
φαίνεται ότι οριστικά θα εκτοξευθεί το 2019 και το οποίο, μεταξύ 
άλλων, επίσης θα μελετήσει τις ατμόσφαιρες των εξωπλανητών. 
Όλα αυτά δείχνουν πόσο σημαντικό θεωρείται αυτό το πεδίο 
έρευνας για τους επιστήμονες. Από τις πρώτες ανακαλύψεις στις 
αρχές της δεκαετίας του 1990 μέχρι σήμερα, έχει επιβεβαιωθεί η 
ύπαρξη περίπου 3.700 πλανητών γύρω από 2.800 άστρα. Στο 
μυαλό όλων ως προτεραιότητα βρίσκεται η ανακάλυψη μιας 
πραγματικά «δίδυμης» Γης.

Τον γενναιόδωρο οβολό της στον αγώνα κατά των ολοένα 
αυξανόμενων ψευδών ειδήσεων θα καταβάλει η Google, η 
οποία δεσμεύθηκε ότι θα διαθέσει 300 εκατομμύρια δολάρια 
μέσα στην επόμενη τριετία, με στόχο να ενισχύσει γενικότερα 
το ποιοτικό επίπεδο της δημοσιογραφίας. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-
ΜΠΕ, η ενίσχυση θα δοθεί στο πλαίσιο της νέας πρωτοβουλίας 
Google News Initiative, η οποία έρχεται να επεκτείνει την ήδη 
εξελισσόμενη πρωτοβουλία Digital News Initiative, που χρημα-
τοδοτεί καινοτομίες ψηφιακής δημοσιογραφίας στην Ευρώπη. Η 
Google News Initiative θα εστιάσει σε τρεις προτεραιότητες: Στην 
ανάπτυξη και ενίσχυση της ποιοτικής δημοσιογραφίας, στην 
ανάπτυξη επιχειρηματικών μοντέλων βιώσιμης ανάπτυξης των 
ΜΜΕ και στην ενίσχυση των ειδησεογραφικών ομίλων μέσω της 
τεχνολογικής καινοτομίας. Όπως τονίζει σε σχετική ανακοίνωση 
η Google, «ενώ οι απαιτήσεις για ποιοτική δημοσιογραφία είναι 
υψηλότερες από ποτέ, ο κλάδος βρίσκεται υπό πίεση, καθώς οι 
εκδόσεις σε όλον τον κόσμο αντιμετωπίζουν προκλήσεις λόγω 
της μετάβασης στην ψηφιακή εποχή. Αυτό απασχολεί έντονα 

την Google, καθώς η αποστολή της να καταστήσει τον κόσμο 
πιο ενημερωμένο, είναι εγγενώς συνδεδεμένη με το έργο των 
δημοσιογράφων και των ειδησεογραφικών ομίλων ανά τον 
κόσμο». Η εταιρεία κάνει λόγο για «κοινή αποστολή» με τα μέσα 
ενημέρωσης και για «αμοιβαίο επιχειρηματικό ενδιαφέρον». 
Όπως επισημαίνει, «μια σπουδαία μηχανή αναζήτησης και τα 
συναρπαστικά αποτελέσματα στο YouTube εξαρτώνται από ένα 
υγιές οικοσύστημα εκδοτών που παράγουν σπουδαίο ψηφιακό 
περιεχόμενο. Αν οι εκδότες δεν αναπτύσσονται, δεν αναπτύσσε-
ται ούτε η Google- και γι’ αυτό το λόγο η Google κατέβαλε πέρυσι 
12,6 δισεκατομμύρια δολάρια στους εκδότες, ενώ ανακατεύθυνε 
δωρεάν 10 δισεκατομμύρια κλικ το μήνα στις ιστοσελίδες των εκ-
δοτών». Η Google υπογραμμίζει ότι «γίνεται όλο και πιο δύσκολο 
να ξεχωρίσουμε τι είναι αυθεντικό και τι όχι στο Διαδίκτυο», μια 
σαφής αναφορά στην εξάπλωση των ψευδών ειδήσεων (fake 
news). Τονίζει ότι η νέα πρωτοβουλία της αποβλέπει στο «να 
βοηθήσει την Δημοσιογραφία να ανθίσει στην ψηφιακή εποχή», 
προκειμένου «να αυξηθεί η εγκυρότητα και το ποιοτικό περιεχό-

μενο και να περιοριστεί η ροή της παραπληροφόρησης και των 
ανακριβειών». Η εταιρεία αναφέρει ότι έχει πλέον επικεντρωθεί 
στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης, ιδίως κατά τη 
διάρκεια έκτακτων γεγονότων. Όπως επισημαίνει, «αναξιόπιστες 
πηγές συχνά εκμεταλλεύονται τα έκτακτα γεγονότα της επικαιρό-
τητας και αναρτούν στις πλατφόρμες της Google ανακριβές περι-
εχόμενο, αυξάνοντας την πιθανότητα να εκτεθούν οι χρήστες σε 
αυτό. Γι’ αυτό το λόγο, η Google έχει εκπαιδεύσει τα συστήματά 
της να αναγνωρίζουν αυτά τα γεγονότα και να προσαρμόζονται 
με βάση το πιο έγκυρο περιεχόμενο. Παρόμοιες προκλήσεις 
υπάρχουν και στο YouTube, γι’ αυτό ακολουθούνται παρόμοιες 
προσεγγίσεις και σε αυτό». Επίσης, η Google δηλώνει ότι θα συ-
νεχίσει να εργάζεται από κοινού με τους ειδησεογραφικούς ομί-
λους σε όλο τον κόσμο, προκειμένου να αναπτύξει τεχνολογίες 
που θα βελτιώνουν τις επιδόσεις των συντακτικών ομάδων και 
θα προστατεύουν τους δημοσιογράφους από τις κυβερνοεπιθέ-
σεις διεθνώς. 

Κινέζοι επιστήμονες και γιατροί ανέπτυξαν ένα σύστημα τεχνη-
τής νοημοσύνης, το οποίο μπορεί να αναλύσει δείγματα ιστού 
του προστάτη και να διαγνώσει την παρουσία του καρκίνου, 
επιτυγχάνοντας ακρίβεια ανάλογη με εκείνη των γιατρών.    Ο 
καρκίνος του προστάτη είναι η συχνότερη μορφή καρκίνου 
στους άνδρες, με περίπου 1,1 εκατομμύρια νέα περιστατικά πα-
γκοσμίως κάθε χρόνο. Η επιβεβαίωση της διάγνωσης συνήθως 
απαιτεί μια βιοψία, που μετά εξετάζεται από παθολόγο. Το νέο 
σύστημα μπορεί να βοηθήσει στις περιπτώσεις, όπου υπάρχει 

έλλειψη γιατρών, καθώς επίσης να οδηγήσει μελλοντικά στην 
-εν μέρει τουλάχιστον- αυτοματοποίηση της διάγνωσης της 
νόσου. Οι Κινέζοι ερευνητές, με επικεφαλής τον καθηγητή Χον-
γκτσιάν Γκούο του Πανεπιστημίου της Ναντζίνγκ, που έκαναν 
τη σχετική ανακοίνωση στο ετήσιο συνέδριο της Ευρωπαϊκής 
Εταιρείας Ουρολογίας στην Κοπεγχάγη, δοκίμασαν το σύστημα 
σε 918 προστατικά δείγματα από 283 ασθενείς. Το «έξυπνο» λο-
γισμικό έκανε ακριβή διάγνωση στο 99,4% των περιπτώσεων, 
στο ίδιο επίπεδο με έναν έμπειρο γιατρό. Ταξινόμησε επίσης με 

ακρίβεια τα διαφορετικά είδη όγκων που εντοπίσθηκαν. «Δεν 
πρόκειται να αντικατασταθεί ο άνθρωπος παθολόγος. Χρειαζό-
μαστε ακόμη έναν έμπειρο γιατρό για να αναλάβει την ευθύνη 
της τελικής διάγνωσης. Όμως το νέο σύστημα θα βοηθήσει τους 
παθολόγους να κάνουν καλύτερες και ταχύτερες διαγνώσεις, κα-
θώς και θα εξαλείψει τις καθημερινές διακυμάνσεις στην κρίση, 
που μπορούν να υπεισέλθουν στις ανθρώπινες αξιολογήσεις» 
δήλωσε ο Γκούο.

«πΡΑΣΙΝΟ φΩΣ» ΑπΟ ΤΗΝ ESA γΙΑ ΤΟ ΕυΡΩπΑϊΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΤΗΛΕΣΚΟπΙΟ ArIEL 

GOOGLE NEwS INItIAtIvE ΜΕ 300 ΕΚΑΤ. ΔΟΛΑΡΙΑ ΣΕ ΤΡΙΑ χΡΟΝΙΑ 

ΚΙΝΑ: ΔΙΑγΝΩΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟυ ΜΕ ΣυΣΤΗΜΑ ΤΕχΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣυΝΗΣ υψΗΛΗΣ ΑΚΡΙβΕΙΑΣ
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Η Ελλάδα έχει σήμερα έναν από τους πιο γερασμένους πληθυ-
σμούς στην Ευρωζώνη, μία τάση που αναμένεται να συνεχι-
σθεί και τις επόμενες δεκαετίες, σύμφωνα με στοιχεία άρθρου 
που δημοσιεύεται στο οικονομικό δελτίο της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). Το άρθρο των Carolin Nerlich και 
Joachim Schroth, με τίτλο «Η οικονομική επίπτωση από τη γή-
ρανση του πληθυσμού και συνταξιοδοτικές μεταρρυθμίσεις», 
εξετάζει τις μακροοικονομικές και δημοσιονομικές συνέπειες 
από τη γήρανση του πληθυσμού στην Ευρωζώνη και εξετάζει 
πώς οι συνταξιοδοτικές μεταρρυθμίσεις μπορεί να βοηθήσουν 
στην αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών. Σύμφωνα με 
τις τελευταίες προβλέψεις της Eurostat, η γήρανση του πλη-
θυσμού αναμένεται να συνεχισθεί και να ενταθεί τις επόμενες 
δεκαετίες στην Ευρωζώνη. «Αυτή η συνεχιζόμενη διαδικασία, 
που προκύπτει από τις αυξήσεις του προσδόκιμου ζωής και τα 
χαμηλά ποσοστά γεννήσεων, αναμένεται ευρέως να οδηγήσει 
σε μία μείωση της προσφοράς εργασίας και απώλεια παραγω-
γικότητας, καθώς και σε αλλαγές στη συμπεριφορά, και είναι 
πιθανόν να έχει δυσμενές αποτέλεσμα στον δυνητικό ρυθμό 
ανάπτυξης», αναφέρει το άρθρο. Ο συνολικός πληθυσμός της 
Ευρωζώνης προβλέπεται να αυξηθεί από 340 εκατομμύρια το 
2016 σε περίπου 352 εκατομμύρια το 2040, για να υποχωρή-
σει στα 345 εκατομμύρια το 2079, σύμφωνα με την Eurostat. 
Επιπλέον, η διάρθρωση του πληθυσμού της αναμένεται επίσης 
να αλλάξει, καθώς η γήρανση του πληθυσμού θα συνεχίζεται 
και θα ενισχύεται. Το μέσο ποσοστό γεννήσεων στην Ευρωζώ-

νη ανέρχεται σήμερα στο 1,6 που είναι σημαντικά χαμηλότερο 
από το φυσιολογικό επίπεδο αναπλήρωσης (δηλαδή το επίπεδο 
που θεωρείται αναγκαίο για να διατηρηθεί σταθερός ο συνολι-
κός πληθυσμός), το οποίο είναι περίπου 2,1. Αν και η Eurostat 
αναμένει μία μικρή αύξηση των ποσοστών γεννήσεων στις 
χώρες της Ευρωζώνης, προβλέπει ότι αυτά θα εξακολουθούν 
να παραμένουν χαμηλότερα από το επίπεδο αναπλήρωσης 
κατά μέσο όρο. Κατά συνέπεια, θα μειωθεί μελλοντικά το πο-
σοστό των νέων στον συνολικό πληθυσμό της Ευρωζώνης. Το 
προσδόκιμο ζωής αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται, αν και 
βραδύτερα από ό,τι στις τελευταίες δεκαετίες. Το 2070, ο υπό-
λοιπος προσδόκιμος χρόνος ζωής στην ηλικία των 65 θα είναι 
κατά μέσο όρο 23,6 χρόνια για τους άνδρες και 26,9 χρόνια για 
τις γυναίκες - δηλαδή περίπου πέντε χρόνια περισσότερο από 
σήμερα. Το ποσοστό εξάρτησης των ηλικιωμένων της ευρω-
ζώνης, που ορίζεται ως το ποσοστό των ατόμων ηλικίας άνω 
των 65 ετών προς τα άτομα ηλικίας 15-64 ετών (το εργατικό 
δυναμικό), προβλέπεται ότι θα είναι σημαντικά αυξημένο το 
2070, φθάνοντας στο 52% από λίγο πάνω από το 30% που 
ήταν το 2016. «Μία αύξηση του ποσοστού αυτού σημαίνει 
ότι μειώνεται ο αριθμός των εργαζομένων που αντιστοιχούν 
δυνητικά σε κάθε συνταξιούχο, εφόσον δεν αλλάξει το όριο 
ηλικίας συνταξιοδότησης, προκαλώντας σημαντικό δημοσιο-
νομικό βάρος για τις χώρες που συμβαίνει αυτό όσον αφορά 
τα δημόσια συνταξιοδοτικά τους συστήματα», σημειώνεται στο 
άρθρο. Οι χώρες με τα μεγαλύτερα ποσοστά εξάρτησης των 

ηλικιωμένων (πάνω από 30%) είναι σήμερα η Γερμανία, η Ελ-
λάδα, η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Φινλανδία. Τα ποσοστά αυτά 
προβλέπεται να αυξηθούν περισσότερο από 35 ποσοστιαίες μο-
νάδες το 2070 στην Κύπρο, την Πορτογαλία και τη Σλοβακία, με 
την Πορτογαλία να έχει τότε ένα ποσοστό 67%, που θα είναι το 
υψηλότερο στην Ευρωζώνη. Ποσοστά εξάρτησης πάνω από το 
60% προβλέπεται ότι θα έχουν το 2070 η Ελλάδα, η Ιταλία και 
η Κύπρος. Αντίθετα, η Ιρλανδία προβλέπεται να έχει τότε το χα-
μηλότερο σχετικό ποσοστό στην ευρωζώνη, ενώ για το Βέλγιο, 
την Ισπανία και τη Γαλλία προβλέπονται οι μικρότερες αυξήσεις 
του. Αναφορικά με τις συνέπειες της γήρανσης του πληθυσμού 
στις συντάξεις, το άρθρο της ΕΚΤ αναφέρει τα εξής: «Επιπλέον, 
οι χώρες της ευρωζώνης προβλέπεται να υποστούν περαιτέρω 
αυξητική πίεση στις δημόσιες δαπάνες για συντάξεις, υγειονο-
μική περίθαλψη και μακροχρόνια φροντίδα, καθώς ο πληθυ-
σμός γερνά. Αν και πολλές χώρες εφάρμοσαν συνταξιοδοτικές 
μεταρρυθμίσεις μετά την κρίση κρατικού χρέους, περαιτέρω 
μεταρρυθμίσεις φαίνεται να είναι αναγκαίες για να διασφαλισθεί 
η δημοσιονομική βιωσιμότητα μακροπρόθεσμα. Από την άπο-
ψη αυτή, μέτρα που αυξάνουν το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης 
μπορεί να αναμένεται ότι θα περιορίσουν τις δυσμενείς μακρο-
οικονομικές επιπτώσεις της γήρανσης του πληθυσμού, καθώς 
θα έχουν ευνοϊκή επίδραση στην προσφορά εργασίας και την 
εγχώρια κατανάλωση. Αντίθετα, η αύξηση των εισφορών ή 
η μείωση των συντάξεων (benefit ratio) θα μπορούσε να έχει 
μικρότερες μακροοικονομικές συνέπειες».

Με τη συμμετοχή περισσότερων από 3.500 μαθητών και 
πάνω από 800 ομάδων και εκπαιδευτικών-προπονητών από 
όλη την Ελλάδα, την υψηλότερη από ποτέ, ολοκληρώθηκε 
ο φετινός Πανελλήνιος Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομπο-
τικής, που διοργάνωσε ο Οργανισμός Εκπαιδευτικής Ρομπο-
τικής, Επιστήμης και Τεχνολογίας WRO Hellas με στρατηγικό 
συνεργάτη την COSMOTE. Στον φετινό τελικό του διαγωνι-
σμού συμμετείχαν 1.230 μαθητές σε 265 ομάδες δημοτικού, 
γυμνασίου και λυκείου, οι οποίοι έδωσαν τον καλύτερό 
τους εαυτό, για τη νίκη. Στην κατηγορία Δημοτικού, με θέμα 
«Εποικισμός στον ‘Αρη», νικητές αναδείχτηκαν:
* Οι Space Team από το Δημοτικό Θυμιανών Χίου: ειδική 
διαστημική πλατφόρμα που βοηθά τους ανθρώπους να με-
ταφερθούν από το διαστημόπλοιο στην αποικία τους και δη-
μιουργεί για τους αποίκους συνθήκες διαβίωσης παρόμοιες 
με αυτές της Γης.
* Οι Crazy Builders από το 3ο Δημοτικό Hρακλείου Αττικής, 
με ένα ρομπότ που εξειδικεύεται στην παραγωγή δομικών 
υλικών για την κατασκευή κατοικιών για τους αποίκους του 
‘Αρη.
* Οι OXYGENATORS από τα Εκπαιδευτήρια Γείτονα, με 
ρομποτικό μηχανισμό ονόματι MOXIE, ο οποίος παράγει 

οξυγόνο από το διοξείδιο του άνθρακα που βρίσκεται στην 
ατμόσφαιρα του κόκκινου πλανήτη.
Στην κατηγορία του Δημοτικού «WeDo 2.0 Ποδόσφαιρο», τις 
πρώτες θέσεις κατέκτησαν οι: Iron Maiden από τα Robotakia, 
Christiano Ronaldo από το Γ΄Αρσάκειο Τοσίτσειο Δημοτικό 
Εκάλης και οι LEGO F.C.από το 10ο Δημοτικό Καλλιθέας.
Στο Γυμνάσιο, με θέμα «Βυζαντινή Αυτοκρατορία και Επι-
κοινωνίες (Φρυκτωρίες)», οι τρεις πρώτες ομάδες ήταν οι: 
Smart Moves, ΤΑΛΩΣ από το 2ο Γυμνάσιο Διαπολιτισμικής 
Εκπαίδευσης Ιωαννίνων και Robots FC από το 13ο Γυμνάσιο 
Λάρισας.
Στο Λύκειο, για την θεματική «Αειφόρος Ανάπτυξη και Επι-
χειρηματικότητα», νικητές αναδείχθηκαν: οι Ρομποτικές Αλ-
χημείες από το 12ο ΓΕΛ Πατρών, η ομάδα ΘΕΤΙΚΟ από την 
Ερμιόνη και οι RoboΤree από το Γυμνάσιο-Λύκειο Σίφνου.
Ο τελικός του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Εκπαιδευτικής 
Ρομποτικής φιλοξενήθηκε στο Κλειστό Ολυμπιακό Γήπεδο 
Γαλατσίου, με την ευγενική παραχώρηση του Δήμου Γαλα-
τσίου και της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε (ΕΤΑΔ). «Για 
άλλη μια χρονιά οι συμμετοχές στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό 
Εκπαιδευτικής Ρομποτικής ξεπέρασαν κάθε προσδοκία. 
Αυτό δείχνει ότι ευοδώνονται οι προσπάθειές μας ώστε να 

αποκτήσει η εκπαιδευτική κοινότητα της χώρας πρόσβαση 
στην εκπαιδευτική ρομποτική. Με την εθελοντική συνδρομή 
ανθρώπων που έχουν διεθνή εμπειρία στην εκπαιδευτική 
ρομποτική και το STEM, ο WRO Hellas εργάζεται σκληρά 
για την ανάπτυξη ποιοτικών διαγωνισμών που λειτουργούν 
ως πλατφόρμα για την κατάρτιση των εκπαιδευτικών και 
την υποστήριξη των σχολείων με εκπαιδευτικό υλικό. Στό-
χος μας είναι όλοι οι μαθητές της Ελλάδας να κατανοήσουν 
σε βάθος την φιλοσοφία του STEM», δήλωσε ο Γιάννης 
Σομαλακίδης, πρόεδρος του WRΟ Hellas. Ο Γιώργος Αθα-
νασόπουλος, Chief Officer Λειτουργιών και Συστημάτων 
Πληροφορικής του Ομίλου ΟΤΕ, ανέφερε: «Είμαι περήφανος 
που η COSMOTE στηρίζει με συνέπεια την προσπάθεια για τη 
διάδοση της εκπαιδευτικής ρομποτικής, τα τελευταία χρόνια. 
Στον Όμιλο ΟΤΕ πιστεύουμε ότι το μέλλον μας είναι άρρηκτα 
δεμένο με την καινοτομία και την τεχνολογία. Και επενδύ-
ουμε συνεχώς ώστε μέσα από την τεχνολογία να φτιάξουμε 
έναν κόσμο καλύτερο για όλους. Κάνοντας την επιστήμη των 
υπολογιστών, την τεχνολογία, αλλά και τη δημιουργικότητα 
μέρος της καθημερινότητας των παιδιών, βάζουμε τις βάσεις 
για την πρόοδο της ελληνικής κοινωνίας». 

ΕΚΤ: Η ΕΛΛΑΔΑ γΕΡΝΑΕΙ
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Το Facebook εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο 
ενός σκανδάλου μετά τις κατηγορίες ότι πληροφορίες για 
τα προσωπικά δεδομένα 50 εκατομμυρίων χρηστών του 
κατέληξαν παράνομα στα χέρια της εταιρείας Cambridge 
Analytica, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΑΠΕ-ΜΠΕ και των 
συνεργαζόμενων ξένων ειδησεογραφικών πρακτορείων. 
Η εταιρεία του Μαρκ Ζάκερμπεργκ ανακοίνωσε ότι είναι 
«σοκαρισμένη που εξαπατήθηκε» γα τη χρήση προσω-
πικών δεδομένων των χρηστών της από την Cambridge 
Analytica και τόνισε ότι «κατανοεί τη σοβαρότητα του 
προβλήματος». Εξαιτίας του εύρους του σκανδάλου μια 
βρετανική κοινοβουλευτική επιτροπή ζήτησε την Τρίτη 
από τον Ζάκερμπεργκ να παρουσιαστεί ενώπιών της για 
να της δώσει εξηγήσεις, ενώ του έχει δώσει διορία ως τη 
Δευτέρα για να απαντήσει στο αίτημά της. «Ερευνούμε 
κατά πόσο το Facebook ασφάλισε και προστάτευσε τις 
προσωπικές πληροφορίες στην πλατφόρμα και κατά πόσο, 
όταν ανακάλυψαν την απώλεια των δεδομένων, ενήργη-
σαν δραστικά και κατά πόσο ήταν ενήμερος ο κόσμος», 
δήλωσε η Ελίζαμπεθ Ντέναμ, επικεφαλής της Βρετανικής 
Επιτροπής Πληροφοριών στο ραδιόφωνο του BBC. Ο νε-
αρός δισεκατομμυριούχος έχει επίσης κληθεί ενώπιον του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο «θα εξετάσει ενδελε-
χώς» αυτή «την απαράδεκτη παραβίαση του δικαιώματος 
στον εμπιστευτικό χαρακτήρα των δεδομένων». Στις ΗΠΑ 
οι εισαγγελείς της Νέας Υόρκης και της Μασαχουσέτης 
έχουν ξεκινήσει έρευνα για το σκάνδαλο. Σύμφωνα με 
τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, η Ομοσπονδιακή Επι-
τροπή Εμπορίου (FTC), ο κρατικός οργανισμός που είναι 
αρμόδιος για την προστασία των καταναλωτών και του 
ανταγωνισμού, επίσης ερευνά την υπόθεση. Η έρευνα της 
FTC έχει στόχο να επιβεβαιώσει αν το Facebook τήρησε τη 
δέσμευσή του να ζητεί πρώτα τη σύμφωνη γνώμη των 
χρηστών του προτού συγκεντρώσει τα προσωπικά τους 
δεδομένα και τα μοιραστεί με άλλες εταιρείες, αναφέρει η 
Wall Street Journal. Στην περίπτωση που η FTC καταλήξει 
στο συμπέρασμα ότι ο ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης 
προέβη σε παρατυπίες, ενδέχεται να του επιβάλει πρόστιμο 
40.000 δολαρίων για κάθε παραβίαση που θα εντοπίσει, 
επεσήμανε από την πλευρά της η Washington Post. Και οι 
ευρωπαϊκές αρχές αρμόδιες για την προστασία των προ-
σωπικών δεδομένων ασχολήθηκαν την Τρίτη με το θέμα, 
όπως ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκπρόσωπος 
της οποίας ζήτησε «διευκρινίσεις» από το Facebook. Στο 
μεταξύ η Cambridge Analytica ανακοίνωσε την αποπομπή 
του επικεφαλής της Αλεξάντερ Νιξ, ο οποίος σε δηλώσεις 
του που καταγράφηκαν μυστικά από το Channel 4 συζή-

τησε τρόπους με τους οποίους η εταιρεία μπορεί να βοηθά 
τους πελάτες της να αλλάξουν την τροπή προεκλογικών 
εκστρατειών. «Τα πρόσφατα σχόλια του Νιξ που καταγρά-
φηκαν μυστικά από το Channel 4 και άλλες καταγγελίες 
δεν εκπροσωπούν τις αξίες της ή τη δράση της εταιρείας 
και η αποπομπή του αντικατοπτρίζει τη σοβαρότητα με την 
οποία αντιμετωπίζουμε τις παραβιάσεις αυτές», ανακοίνω-
σε το διοικητικό συμβούλιο της Cambridge Analytica. Οι εν 
λόγω δηλώσεις του Νιξ μεταδόθηκαν τη Δευτέρα και την 
Τρίτη από το βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο. Ο επικεφαλής 
της Cambridge Analytica εμφανίζεται να απαντά στις ερω-
τήσεις ενός δημοσιογράφου που τον καταγράφει με κρυφή 
κάμερα. Σε αυτό το βίντεο ο Νιξ επαίρεται για τον ρόλο που 
διαδραμάτισε η εταιρεία του στην προεκλογική εκστρατεία 
των ΗΠΑ υπέρ του Ντόναλντ Τραμπ. «Διευθύναμε την 
ψηφιακή του εκστρατεία», τονίζει. Μάλιστα εξηγεί και το 
σύστημα ηλεκτρονικής επικοινωνίας που χρησιμοποιεί η 
εταιρεία, το οποίο φροντίζει να καταστρέφονται τα mails. 
«Δεν υπάρχει καμία απόδειξη, κανένα γραπτό ίχνος, τίπο-
τα». Εξάλλου ο Νιξ επισημαίνει στο βίντεο ότι δεν υπάρχει 
κίνδυνος οι Αμερικανοί κοινοβουλευτικοί να αποκαλύ-
ψουν τις δραστηριότητες της Cambridge Analytica. «Είναι 
πολιτικοί, όχι τεχνικοί. Δεν κατανοούν πώς γίνεται». Πα-
ράλληλα το Channel 4 μετέδωσε μια συνέντευξη που είχε 
πάρει από την τη Χίλαρι Κλίντον το 2017. «Από το αντίπαλο 
στρατόπεδο διεξαγόταν μια εντελώς νέου τύπου προεκλο-
γική εκστρατεία», είχε σχολιάσει η πρώην υποψήφια των 
Δημοκρατικών, καταγγέλλοντας «μια προσπάθεια προπα-
γάνδας». «Το πραγματικό ερώτημα είναι να μάθουμε πώς 
οι Ρώσοι κατάφεραν να στοχεύσουν τόσο συγκεκριμένα 
στους αναποφάσιστους ψηφοφόρους στο Ουισκόνσιν, 
το Μίσιγκαν και την Πενσιλβάνια», τις τρεις πολιτείες των 
ΗΠΑ όπου κέρδισε ο Τραμπ, είχε προσθέσει η Κλίντον. Όταν 
ρωτήθηκε σχετικά από τους Times, ο Νιξ διέψευσε ότι προ-
σπάθησε να παγιδεύσει πολιτικούς, ενώ και η Cambridge 
Analytica «διαψεύδει κατηγορηματικά» τις κατηγορίες.
Σύμφωνα με νεότερο ρεπορτάζ χθες το μεσημέρι, τo 
Facebook είχε προειδοποιηθεί από το 2011 για τα «πα-
ραθυράκια» στο σύστημα διασφάλισης των δεδομένων 
των χρηστών του που αξιοποίησε η βρετανική εταιρεία 
Cambridge Analytica (CA), η οποία βρίσκεται στο επίκε-
ντρο του σκανδάλου με τη συλλογή εκατομμυρίων δε-
δομένων χρηστών, όμως είχε διαβεβαιώσει ότι δεν είχε 
κανένα λόγο να αλλάξει τη μέθοδό του, υποστήριξε σήμε-
ρα ένας ακτιβιστής από την Αυστρία, που μάχεται για την 
προστασία των προσωπικών στοιχείων των χρηστών. Ο 
Μαξ Σρεμς, δικηγόρος που έφερε πολυάριθμες υποθέσεις 

ενώπιον των ευρωπαϊκών δικαστηρίων με στόχο την 
ενίσχυση της προστασίας των δεδομένων των χρηστών, 
δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι μέθοδοι αξιοποί-
ησης των δεδομένων που βρίσκονται στο επίκεντρο του 
σκανδάλου, το οποίο συγκλονίζει σήμερα το Facebook 
ήταν ακριβώς οι ίδιες με εκείνες που καταγγέλθηκαν σε 
μια αγωγή, η οποία είχε κατατεθεί το 2011 στην Ιρλανδική 
Αρχή Προστασίας των Δεδομένων. Το Facebook βρίσκεται 
αντιμέτωπο με θύελλα αντιδράσεων από τη στιγμή που η 
εταιρεία CA κατηγορήθηκε ότι συνέλεξε χωρίς τη συγκα-
τάθεσή τους τα δεδομένα 50 εκατομμυρίων χρηστών του 
για να αναπτύξει ένα λογισμικό που θα επέτρεπε να προ-
βλεφθεί και επομένως να επηρεαστεί η ψήφος του εκλο-
γικού σώματος και το οποίο θα χρησιμοποιείτο υπέρ της 
προεκλογικής εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Σρεμς 
είπε πως όπως το 2011, είχε το 2012 μια συνάντηση διάρ-
κειας 7 ωρών με τους εκπροσώπους του Facebook για να 
συζητήσουν τις ανησυχίες που προκαλεί η χρήση τέτοιου 
είδους εφαρμογών, όμως οι εκπρόσωποι του κολοσσού 
των social media τον διαβεβαίωσαν ότι δεν υπήρχε κανέ-
να πρόβλημα. «Είπαν με κατηγορηματικό τρόπο ότι, όπως 
εκείνοι το βλέπουν, χρησιμοποιώντας το δίκτυο, συναι-
νείτε σε μια κατάσταση όπου άλλα πρόσωπα μπορούν να 
εγκαταστήσουν μια εφαρμογή και να περισυλλέξουν τα 
δεδομένα σας» συμπλήρωσε ο Σρεμς. Το Facebook δεν 
διαθέτει κανένα μέσο για να γνωρίζει εάν οι εταιρείες που 
παίρνουν τις πληροφορίες αυτές εφαρμόζουν πιστά τους 
κανόνες προστασίας των προσωπικών δεδομένων, πρό-
σθεσε ο ίδιος. «Υπάρχουν χιλιάδες άλλες εφαρμογές που 
πιθανόν κάνουν το ίδιο πράγμα, ο μοναδικός λόγος για τον 
οποίο εμείς μιλάμε για αυτό είναι ότι (η υπόθεση) συνδέε-
ται με τον Τραμπ. Όμως, ενδεχομένως δεν πρόκειται για τη 
σοβαρότερη υπόθεση» σύμφωνα με τον ίδιο.
Όπως μετέδωσε χθες το βράδυ το ΑΠΕ-ΜΠΕ, Ο διευθύνων 
σύμβουλος της Facebook Inc Μαρκ Ζάκερμπεργκ δήλω-
σε ότι η εταιρεία-κολοσσός των social media υπέπεσε σε 
σφάλματα που επέτρεψαν δεδομένα χρηστών να καταλή-
ξουν στην εταιρεία αναλύσεων Cambridge Analytica, ενώ 
δεσμεύτηκε ότι θα προχωρήσει σε αλλαγές. Στην πρώτη 
του τοποθέτηση μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου 
διαρροής προσωπικών δεδομένων, ο Ζάκερμπεργκ επι-
σήμανε, μια ανάρτησή του στο Facebook, ότι η εταιρεία 
«έκανε λάθη, υπάρχουν πολλά που πρέπει να κάνουμε 
και πρέπει να επιταχύνουμε (τους ρυθμούς μας) και να τα 
κάνουμε».

ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΔΙΑΡΡΟΗΣ πΡΟΣΩπΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟυ fAcEBOOk
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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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Ούτε παράταση της περικοπής στις συντάξεις, ούτε επίσπευ-
ση της μείωσης στο αφορολόγητο. Ούτε προληπτική γραμ-
μή, ούτε ακάλυπτη έξοδος στις αγορές. Τη «χρυσή τομή» 
ανάμεσα στους βασικούς παίκτες προκρίνει η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, η οποία κάνει σαφή τη δική της προτεραιότητα: 
«Όλοι θέλουν να τελειώσει αυτό το πρόγραμμα». Τάσσεται 
υπέρ αποθεματικού χωρίς προληπτική γραμμή, ανεβάζει 
τους τόνους με το ΔΝΤ και κρατά ψηλά τον πήχη των με-
ταρρυθμίσεων για την Ελλάδα. Ο οδικός χάρτης για την 4η 
αξιολόγηση, οι πρώτες ενδείξεις για τη στάση του Βερολίνου 
και το ρίσκο για την επόμενη ημέρα.
To ευρωπαϊκό σκέλος των θεσμών προσεγγίζει σχεδόν ως 
διαδικαστικό θέμα την επιτυχή ολοκλήρωση της 4ης αξιο-
λόγησης και συνολικά του προγράμματος τον Αύγουστο 
2018, χωρίς πάντως να αποκαλύπτει διάθεση για εκπτώσεις 
στην τελική ευθεία: «Θα πρέπει όλοι να μείνουν σε όσα έχουν 
ήδη συμφωνηθεί. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο».
Για την Κομισιόν, η πραγματική πρόκληση πλέον δεν είναι 
τόσο η δουλειά που έχει απομείνει μέχρι τον Αύγουστο, όσο 
η περίοδος μετά το πρόγραμμα και η δυνατότητα της Ελλά-
δας να σταθεί στα πόδια της. Η Αθήνα έχει νομοθετήσει τα 
μέτρα που συμφώνησε με τους πιστωτές, ωστόσο, οι θεσμοί 
δεν έχουν πειστεί ακριβώς για την πρόθεση του πολιτικού 
συστήματος στην Ελλάδα να συνεχίσει αντίστοιχα και με τη 
«διατηρήσιμη εφαρμογή» των μεταρρυθμίσεων.
Εξάλλου, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζουν ότι ζη-
τήματα όπως το δημόσιο χρέος, η ανεργία και τα μη εξυπη-
ρετούμενα δάνεια «χρειάζονται 5 έως 10 χρόνια» έως ότου 
αντιμετωπιστούν ουσιαστικά.
Κοινοτική πηγή, αναφερόμενη σε ευρύτερα ρίσκα που 
συνοδεύουν την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων στην 
Ελλάδα, μιλά για «κατεστημένα συμφέροντα» που ασκούν 
πιέσεις με στόχο την ανατροπή νομοθετημένων ρυθμίσεων. 
Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι, χάρη στο κλίμα που 
θα διαμορφωθεί αμέσως μετά την ολοκλήρωση του προ-
γράμματος, η Ελλάδα ενδέχεται προσωρινά να αναπτυχθεί 
πιο γρήγορα από το αναμενόμενο, γεγονός που πιθανότατα 
θα δημιουργήσει στην ελληνική κυβέρνηση τη λαθεμένη 
εντύπωση ότι «αποστολή εξετελέσθη». Όμως η ίδια πηγή 
στάθηκε πριν απ’ όλα στον χαμηλό βαθμό ιδιοκτησίας των 
μεταρρυθμίσεων από την ελληνική κυβέρνηση, οριοθετώ-
ντας με αυτόν τον τρόπο και τα περιθώρια παρέμβασης των 
θεσμών στην ελληνική περίπτωση, τουλάχιστον σύμφωνα 
με την αντίληψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. «Αν για παρά-
δειγμα η ελληνική κυβέρνηση επιλέγει να στελεχώνει τις γε-
νικές γραμματείες με συγγενείς υπουργών...», υπογράμμισε 
με νόημα.

ΣΚΛΗΡΟ πΟΚΕΡ βΡυξΕΛΛΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΝΤ
Η 4η αξιολόγηση 
Επιπλέον, εντόπισε και επισήμανε με έμφαση τις βασικό-
τερες εκκρεμότητες της 4ης αξιολόγησης στον τομέα της 
ενέργειας, με την εφαρμογή σε ορισμένες περιπτώσεις 
να «εκτείνεται εκ των πραγμάτων» και μετά το τέλος του 
προγράμματος, όπως και ευρύτερα στον τομέα των ιδιω-
τικοποιήσεων. Αναφορικά με το ζήτημα των τραπεζών, 
τόνισε ότι το θέμα θα πρέπει να κλείσει πριν από το τέλος του 
προγράμματος, παραπέμποντας στα επικείμενα stress tests. 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η άποψη την οποία διατύπωσε 
για την ενδεχόμενη δημιουργία μιας bad bank στην Ελλά-
δα: «Δεν είναι εφικτή. Κάποιοι θα έπρεπε να επωμιστούν 
τις απώλειες και θα χρειαζόταν πολύς χρόνος. Δεν υπάρχει 
τίποτα από τα δύο».
«Σκληρό πόκερ» με ΔΝΤ 
Η Κομισιόν επιμένει στην εκτίμηση ότι οι προβολές του 
ΔΝΤ για τα μεσοπρόθεσμα πρωτογενή πλεονάσματα -λαμ-
βάνουν ως δεδομένο το 1,5% του ΑΕΠ και τους ρυθμούς 
ανάπτυξης που θα τα συνοδεύσουν δεν είναι ρεαλιστικές. 
«Στο τέλος Απριλίου θα έχουμε επιπρόσθετα δημοσιονομικά 
στοιχεία που θα ληφθούν υπ’ όψιν στη συζήτηση», τονίζει 
πηγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία στέλνει μήνυμα 
στην Ουάσιγκτον: «Θέλουμε το ΔΝΤ στο πρόγραμμα.
Όμως το πλαίσιο των παρεμβάσεων στο ελληνικό χρέος 
είναι ήδη γνωστό και σαφώς προσδιορισμένο. Με βάση 
αυτό το δεδομένο, είναι δική του απόφαση αν θα έρθει στο 
τραπέζι».
Σε ό,τι αφορά την προοπτική σύνδεσης της ελάφρυνσης 
του χρέους με τους ρυθμούς ανάπτυξης υπογράμμισε ότι οι 
ευρωπαϊκοί θεσμοί και το ΔΝΤ δεν χρειάζεται να συμφωνή-
σουν από τώρα για την ανάπτυξη, αλλά αρκεί σε αυτήν τη 
φάση να συμφωνήσουν απλώς για τον μηχανισμό.
Οι προθέσεις της Γερμανίας 
Διερευνώντας τις πρώτες ενδείξεις μετά τη συγκρότηση της 
νέας γερμανικής κυβέρνησης, έτερη πηγή της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής εξέφρασε την εκτίμηση ότι το Βερολίνο θα τηρή-
σει χαμηλούς τόνους, αλλά «θα επιμείνει μέχρι τέλους στη 
μη αναστρεψιμότητα των μεταρρυθμίσεων» με αντίστοιχες 
ρήτρες.
Παρεμπιπτόντως, η ίδια πηγή ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ο 
ελέφαντας στο δωμάτιο είναι το ελληνικό κράτος, λέγοντας 
μάλιστα ότι τις διαθέσεις των θεσμών και όσων ευρύτερα 
ανησυχούν για την ευαλωτότητα της ελληνικής οικονομίας 
την επόμενη μέρα θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό οι χειρι-
σμοί της ελληνικής κυβέρνησης σε αυτόν τον τομέα.
Η προληπτική γραμμή
 Η προληπτική πιστωτική γραμμή μετά το τέλος του προ-
γράμματος τον Αύγουστο 2018 θα παρείχε ένα μαξιλάρι 
ασφαλείας και θα διατηρούσε το waiver για τις ελληνικές 
τράπεζες. Τα πλεονεκτήματα, όμως, τελειώνουν εκεί για την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έχει λάβει τις αποφάσεις της. 
Με τη διαφορά, βεβαίως, ότι δεν ανήκει στους πιστωτές του 
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ελληνικού δημοσίου.
Πηγές της Κομισιόν στην πραγματικότητα προεξοφλούν την 
επίτευξη του στόχου δημιουργίας αποθεματικού της τάξης 
των 20 δισ. ευρώ από και για το ελληνικό δημόσιο, γεγονός 
που σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις θα καλύψει τις ανάγκες 
εξυπηρέτησης του χρέους έως το τέλος του 2019.
Ο μηχανισμός της προληπτικής γραμμής έχει ούτως ή 
άλλως ισχύ έναν χρόνο, τονίζουν με νόημα, προτού υπο-
γραμμίσουν μάλλον τον πυρήνα του προβλήματος για τα 
κράτη-μέλη της Ευρωζώνης: θα χρειαστεί να την εγκρίνουν 
τα εθνικά κοινοβούλια και, ως ένα νέο είδος προγράμματος, 
θα δημιουργούσε ευρύτερα πολιτικά θέματα με επίδραση 
και στη συνέχιση της εφαρμογής μεταρρυθμίσεων στην 
Ελλάδα.
Παράλληλα, όπως τονίζουν οι πηγές της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής, στο σενάριο της προληπτικής γραμμής, οι θεσμοί 
θα στερούνταν τη δυνατότητα ι να αξιοποιήσουν το προσ-
δοκώμενο αναξιοποίητο περίσσευμα -27 δισ. από τα 86 δισ. 
του τρίτου προγράμματος στο reprofiling του ελληνικού 
χρέους στον ESM.
Αναφορικά με την αναμενόμενη απώλεια του waiver για 
τις ελληνικές τράπεζες, χωρίς κάποια μορφή προγράμμα-
τος για την Ελλάδα μετά τον Αύγουστο 2018, οι ίδιες πηγές 
αναγνωρίζουν ότι το waiver -το οποίο επιδρά στο κόστος 
δανεισμού στις τράπεζες, συντοις άλλοις μειώνοντας την 
εξάρτηση από τον έκτακτο μηχανισμό της ακριβής χρημα-
τοδότησης του ELA- είναι όντως χρήσιμο αλλά όχι τόσο ση-
μαντικό κι εν πάση περιπτώσει όχι προτιμότερο. Σημειωτέον 
ότι η ΕΚΤ έχει ταχθεί υπέρ μιας προληπτικής γραμμής για 
την Ελλάδα μετά το τέλος του προγράμματος. Καθοριστικό 
ρόλο στην τελική απόφαση αναμένεται να διαδραματίσει η 
τοποθέτηση της νέας γερμανικής κυβέρνησης.
Βερολίνο: «Πράσινο φως» για εκταμίευση των 6,7 δισ.
- Το «πράσινο φως» για την εκταμίευση της δόσης των 6,7 
δισ. ευρώ προς την Ελλάδα άναψε χθες η Επιτροπή Προ-
ϋπολογισμού της Ομοσπονδιακής Βουλής, σύμφωνα με 
τηλεγράφημα του Γερμανικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Η 
χρηματοδότηση αποτελεί μέρος του τρίτου πακέτου βοή-
θειας ύψους 86 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα, το οποίο απο-
φασίστηκε το 2015, σύμφωνα με το τηλεγράφημα. Αυτό 
πρακτικά σημαίνει ότι Γερμανός υπουργός Οικονομικών 
Όλαφ Σολτς μπορεί πλέον να πει το «ναι» για την εκταμίευση 
στη συνεδρίαση του Eurogroup, όπως αναφέρει το γερμα-
νικό πρακτορείο.
Νωρίτερα εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Οικο-
νομικών δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ πως το Βερολίνο, στη βάση 
των πληροφοριών που έχει από τους θεσμούς, θεωρεί ότι 
οι προϋποθέσεις για την εκταμίευση έχουν εκπληρωθεί. «Το 
θέμα της Ελλάδας βρισκόταν και στην ημερήσια διάταξη 
του τελευταίου Eurogroup. Εκεί οι θεσμοί επιβεβαίωσαν 
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ψυχΡΟΛΟυΣΙΑ ΜΕ ΤΟ πΡΟγΡΑΜΜΑ 
ΕξΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ 

Ψυχρολουσία με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον στην 
Περιφέρεια Θεσσαλίας. Δύο ώρες μετά το άνοιγμα της πλατ-
φόρμας χθες στις 10 το πρωί για την κατάθεση των αιτήσεων 
από υποψηφίους ωφελούμενους, το σύστημα δεχόταν αιτή-
σεις μόνο για επιλαχόντες! Εως τις 12 το μεσημέρι υποτίθεται 
ότι καλύφθηκε το σύνολο των διαθέσιμων πόρων για την 
περιφέρεια, και εκατοντάδες ιδιοκτήτες ακινήτων που είχαν 
εναποθέσει τις ελπίδες τους στην ένταξή τους στο πρόγραμμα 
για την ενεργειακή αναβάθμιση των σπιτιών τους, έμειναν 
εκτός.
Τους έμεινε μόνο ο αγώνας... ταχύτητας για τη συγκέντρωση 
των δικαιολογητικών και τα έξοδα για την έκδοση πιστοποιη-
τικού ενεργειακής απόδοσης.

ΚΙΝΔυΝΕυΟυΝ ΜΕ ΚΑΤΑΣχΕΣΗ 1,7 
ΕΚΑΤ. φΟΡΟΛΟγΟυΜΕΝΟΙ

ΤΑ ΝΕΑ
ΣΕΛΙΔΕΣ 33                                                           22/03/2018

ΤΑχυΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΜΑγΝΗΣΙΑΣ
ΣΕΛΙΔΕΣ  1-8                                                        22/03/2018

Οι μισοί φορολογούμενοι βρίσκονται στα τεφτέρια της Εφο-
ρίας. Χρωστούν πάνω από το μισό ΑΕΠ ή 102,1 δισ. ευρώ. 
Εξι στους δέκα οφειλέτες έχουν βιώσει ήδη τον εφιάλτη των 
κατασχέσεων και δεσμεύσεων τραπεζικών καταθέσεων και 
περιουσιακών στοιχείων.
Ανοιχτοί στο τσουνάμι των αναγκαστικών μέτρων βρίσκο-
νται 1.757.439 οφειλέτες με τον φοροεισπρακτικό μηχανι-
σμό να σφίγγει ακόμη περισσότερο τον κλοιό γύρω τους. Οι 
κατασχέσεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς τρέχουν με 
χίλια από τον πρώτο κιόλας μήνα του 2018, από τον Μάιο 
ξεκινούν οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί ακίνητων και κινη-
τών περιουσιακών στοιχείων ενώ στο σχέδιο περιλαμβάνεται 
και το άνοιγμα θυρίδων προκειμένου η Εφορία να βάλει στο 
χέρι χρήματα και τιμαλφή που μπορεί να κρύβουν σε αυτές 
φορολογούμενοι οι οποίοι χρωστούν και ενώ έχουν τη δυνα-
τότητα να εξοφλήσουν ης οφειλές τους ούτε πληρώνουν ούτε 
προχωρούν σε κάποια ρύθμιση.
Στο ξεκίνημα της νέας χρονιάς νοικοκυριά και επιχειρήσεις 
έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές 766 εκατ. ευρώ. Από αυτές 693 
εκατ. ευρώ είναι φόροι που έχουν μείνει απλήρωτοι.
Αναλυτικά τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων δείχνουν τα εξής: 
■ Τα συνολικά ληξιπρόθεσμα χρέη (παλαιό και νέα) έχοντας 
σπάσει το φράγμα των 100 δισ. ευρώ, αγγίζουν πλέον τα 
102,1 δισ.
■ 4.107.315 φορολογούμενοι έχουν άλλοι μικρότερες και 
άλλοι τεράστιες οφειλές προς το Δημόσιο. Οκτώ στους δέκα 
οφειλέτες χρωστούν στην Εφορία μέχρι 2.000 ευρώ έκαστος, 
ενώ ένας στους Από τον Μάιο θα είναι όλοι ανοιχτοί σε ένα 
τσουνάμι αναγκαστικών μέτρων από την Εφορία δύο έχει 
χρέη μικρότερα από 500 ευρώ τα οποία αδυνατεί να εξο-
φλήσει ή να ρυθμίσει. Στον αντίποδα εμφανίζονται 73 φορο-
λογούμενοι με χρέη άνω των 100 εκατ. ευρώ ο καθένας, οι 

οποίοι συνολικά χρωστούν 32 δισ. ή το 113 των συνολικών 
ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο.
■ Τον Ιανουάριο προστέθηκαν στην τεράστια δεξαμενή των 
ληξιπρόθεσμων οφειλών νέα χρέη ύψους 766 εκατ. ευρώ, εκ 
των οποίων τα 693 εκατ. είναι φόροι που δεν πληρώθηκαν.
■ Από τα φρέσκα ληξιπρόθεσμα έχουν εισπραχθεί μέσω 
των ρυθμίσεων που τρέχουν και κατασχέσεων στα χέρια 
τρίτων 93 εκατ. ευρώ και από το στοκ των παλαιών ληξιπρό-
θεσμων που στο τέλος του 2017 είχαν φτάσει τα 101,332 δισ. 
ευρώ, 350 εκατ. Από αυτό το ποσό είναι ζήτημα αν μπορούν 
να εισπραχθούν περισσότερα από 10-15 δισ. ενώ έχουν δια-
γράφει ως ανεπίδεκτα είσπραξης 13,742 δισ. ευρώ.
■ Ενας στους δύο φορολογούμενους έχει ανοιχτούς λο-
γαριασμούς με την Εφορία (4.107.315 φορολογούμενοι) 
και από αυτούς ο ελεγκτικός - εισπρακτικός μηχανισμός 
της φορολογικής Διοίκησης έχει τη δυνατότητα να επιβάλει 
αναγκαστικά μέτρα είσπραξης σε 1.757.439. Οι οφειλέτες οι 
οποίοι έχουν ήδη βρεθεί αντιμέτωποι με τέτοια μέτρα ανέρ-
χονται σε 1.067.857 ή στο 60,76% των φορολογουμένων για 
τους οποίους υπάρχει η σχετική δυνατότητα. Το τσουνάμι των 
κατασχέσεων τα τελευταία χρόνια αποκαλύπτεται από την 
εξέλιξη του συγκεκριμένου δείκτη. Στο τέλος του 2015 το πο-
σοστό οφειλετών υπό αναγκαστικά μέτρα είσπραξης ήταν στο 
44,76% των οφειλετών στους οποίους δύναται να ληφθούν 
τέτοια μέτρα, στο τέλος του 2016 αυξήθηκε στο 50,92%, το 
2017 σκαρφάλωσε στο 60,21% και πλέον βρίσκεται στο 
60,76%.
Στο μέτωπο των ελέγχων τον Ιανουάριο οι Εφορίες διενήρ-
γησαν 2.100 μερικούς ελέγχους και 513 πλήρεις, το Κέντρο 
Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων 47 ελέγχους (μόνο έναν 
όμως στο μέτωπο πλήρους ελέγχου φρέσκων υποθέσεων) 
και το Κέντρο Ελέγχου Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου 
14 ελέγχους.

ότι η Ελλάδα εκπλήρωσε όλα τα προαπαιτούμενα μέτρα, τα 
οποία είναι απαραίτητα για την εκταμίευση. Πάνω σε αυτή 
τη βάση ενημερώσαμε το Κοινοβούλιο και θα ενημερώσου-
με τώρα και την Επιτροπή Προϋπολογισμού. Κατόπιν τού-
του η Επιτροπή Προϋπολογισμού θα εκφράσει την άποψή 
της στο θέμα. Θεωρούμε, πάντως, στη βάση των πληροφο-
ριών που έχουμε από τους θεσμούς, ότι οι προϋποθέσεις για 
την εκταμίευση έχουν εκπληρωθεί» ανέφερε ο εκπρόσωπος 
του υπουργείου.
Προς στιγμήν, χθες το πρωί, προέκυψε θέμα με μια δήλωση 
του Κρίστιαν Ντιρ, αναπληρωτή επικεφαλής της ICO. των 
Φιλελευθέρων (FDP) στην εφημερίδα «Handelsblatt», ότι 
το κόμμα του δεν θα υπερψηφίσει την εκταμίευση, αλλά το 
FDP δεν μετέχει στην κυβέρνηση.

Καταιγισμό μηνυμάτων διαμαρτυρίας από μηχανικούς και 
υποψηφίους ωφελούμενους του προγράμματος στη Μαγνη-
σία δέχθηκε χθες ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ. Αγανακτισμένοι ενημέρω-
ναν ότι δύο ώρες μετά το άνοιγμα της πλατφόρμας οι αιτήσεις 
που κατατέθηκαν μπήκαν σε λίστα αναμονής. Στην οθόνη 
των ηλεκτρονικών υπολογιστών ξεπρόβαλλε μήνυμα, σύμ-
φωνα με το οποίο στην Περιφέρεια Θεσσαλίας δεσμεύτηκε το 
σύνολο των διαθέσιμων του προγράμματος, κι ότι όσοι επιθυ-
μούν μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για να ενταχθούν σε 
λίστα αναμονής σε περίπτωση απελευθέρωσης δεσμευμένων 
πόρων ή σε περίπτωση πρόσθετων πόρων.
Το άνοιγμα της πλατφόρμας για το Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον 
αναμενόταν εδώ και ενάμιση χρόνο. Πριν από ένα μήνα 
περίπου άνοιξε επίσημα η πλατφόρμα του προγράμματος, 
ωστόσο δεν λειτούργησε ποτέ. Επεφτε συνεχώς και οι υποψή-
φιοι δεν μπορούσαν να καταθέσουν αιτήσεις. Πριν από δύο 
ημέρες, είχε ανοίξει για μόλις τέσσερις ώρες. Χθες που υπήρχε 
ενημέρωση ότι η πλατφόρμα θα ανοίξει κανονικά στις 8 το 
πρωί, αυτό δεν έγινε παρά δύο ώρες αργότερα, στις 10 το 
πρωί. Μηχανικοί και λογιστές στους οποίους απευθύνθηκαν 
Βολιώτες για να καταθέσουν αιτήσεις για την ενεργειακή ανα-
βάθμιση των σπιτιών τους, μπήκαν στο σύστημα πριν περά-
σουν όμως δύο ώρες, ενημερωνόταν με ηλεκτρονικό μήνυμα 
ότι οι διαθέσιμοι πόροι εξαντλήθηκαν.
Αυτό σημαίνει ότι βάσει της χρηματοδότησης που είχε ανα-
κοινωθεί για τη Θεσσαλία -18.720.000 ευρώ πρέπει να κατα-
τέθηκαν μέσα σε δύο ώρες 3.600 αιτήσεις, πράγμα αδύνατο 
όπως αναφέρουν μηχανικοί.
Εκατοντάδες που πάλεψαν με τον χρόνο και τη γραφειοκρατία 
για να συγκεντρώσουν τα δικαιολογητικά, καλούνται επιπλέ-
ον να πληρώσουν 250 ευρώ για το πιστοποιητικό ενεργεια-
κής απόδοσης των κτιρίων τους που ήταν απαραίτητο για την 
κατάθεση της αίτησης, χωρίς να μπορέσουν να καταθέσουν 
αίτηση.
Αγανακτισμένοι υποψήφιοι επικοινώνησαν με τον ΤΑΧΥΔΡΟ-
ΜΟ και διαμαρτυρήθηκαν για φιάσκο. Μηχανικοί εκφράζουν 
υπόνοιες ότι οι διαδικασίες δεν ήταν διαφανείς.
Χαρακτηριστική η έγγραφη παρέμβαση του πολιτικού μηχα-
νικού Νίκου Παπαγεωργίου που αναφέρει: «Το πρόγραμμα 
«Εξοικονομώ κατ’ οίκον», καλύφθηκε περίπου δύο ώρες 
αφ’ ότου άνοιξε (τελείωσαν τα λεφτά;), μετά από πολύμηνες 
αναβολές στο άνοιγμά του. Προφανώς οι μυημένοι πήραν την 
δουλειά από «προκρατήσεις». Οι υπόλοιποι μηχανικοί, λογι-
στές και κυρίως οι πελάτες τους τρέχαν τζάμπα και μένουν στο 
«περίμενε». Αυτό δεν εκπλήσσει κανέναν. Είναι πάγια τακτική 
του Υπουργείου Οικονομίας μετά «προγράμματα». Πρόσφα-
τα, και για το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρών ξενοδοχειακών 
εγκαταστάσεων, δόθηκαν μόνο δύο μήνες περιθώριο, για να 
γίνουν οι απαραίτητες τεχνικές μελέτες, οικονομικές μελέτες, 
προϋπολογισμοί έργων, προϋπολογισμοί εξοπλισμών, εξα-
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Η μείωση των εγγεγραμμένων ανέργων συνεχίστηκε, 
έστω και με αργό ρυθμό, για άλλο ένα μήνα στον ΟΑΕΔ. 
Τα επίσημα στοιχεία που αφορούν τον μήνα Φεβρουάριο 
δείχνουν ότι ο συνολικός αριθμός των ανέργων ανήλθε 
στο 1.081.060 άτομα. Ο αριθμός αυτός είναι μειωμένος 
κατά 11.265 ανέργους σε σχέση με το 1.092.325 που είχαν 
καταγράφει ένα μήνα νωρίτερα. Ακόμη και αν η σύγκριση 
γίνει με τον Φεβρουάριο του 2017, όταν οι άνεργοι ήταν 
1.095.866, φαίνεται ότι υπάρχει μείωση 14.806 ανέργων.
Αυγή τουριστικής περιόδου 
Το στοιχείο αυτό, ωστόσο, δείχνει τη μεγάλη επίδραση που 
έχει στην αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεργίας η 
εποχική απασχόληση. Ο Φεβρουάριος είναι ένας μήνας που 
μπαίνουν οι βάσεις της θερινής τουριστικής περιόδου. Το 
γεγονός ότι το Πάσχα, φέτος, είναι σχετικά vωρίς (8 Απρι-
λίου) λειτούργησε θετικά, ώστε να ξεκινήσουν νωρίτερα 
οι προσλήψεις εποχικού χαρακτήρα, σε επαγγέλματα πέριξ 
του τουρισμού και της εστίασης.
Όμως, το βασικό πρόβλημα που υπάρχει στον ΟΑΕΔ, αυτό 
της μακροχρόνιας ανεργίας, δεν καλύφθηκε με την αύξηση 
της εποχικής απασχόλησης. Από το σύνολο των εγγεγραμ-
μένων ανέργων, σχεδόν οι μισοί (514.704) βρίσκονται 
χωρίς δουλειά για χρονικό διάστημα άνω των 12 μηνών.
Σε ανέχεια
 Αν σε αυτό προστεθεί και το στοιχείο ότι επίδομα ανεργίας 
λαμβάνουν μόλις το 17,7% των εγγεγραμμένων ανέργων, 
δηλαδή 191.776 άτομα, τότε γίνεται σαφές ότι υπάρχει ένας 
σημαντικός αριθμός πολιτών, που βρίσκονται χωρίς δου-
λειά και δεν έχουν την παραμικρή πηγή εισοδήματος.
Ηλικία, μόρφωση
 Από τα υπόλοιπα στοιχεία, που δημοσίευσε ο ΟΑΕΔ, φαί-
νεται ότι οι άνεργες γυναίκες (670.256) καλύπτουν το 
61,99% του συνόλου. Ανά ηλικιακή κατηγορία, τη θλιβερή 
πρωτιά διατηρούν οι ηλικίες 30-44 ετών (411.730 άνεργοι 
ή 38,08%). Σε μορφωτικό επίπεδο οι περισσότεροι άνεργοι 
είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (502.442 ή 
46,47%).

Η Ελλάδα έχει σήμερα έναν από τους πιο γερασμένους 
πληθυσμούς στην Ευρωζώνη, μία τάση που αναμένεται να 
συνεχισθεί και τις επόμενες δεκαετίες, σύμφωνα με στοιχεία 
άρθρου που δημοσιεύεται στο οικονομικό δελτίο της Ευ-
ρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).
Το άρθρο των Carolin Nerlich και Joachim Schroth, με τίτλο 
«Η οικονομική επίπτωση από τη γήρανση του πληθυσμού 
και συνταξιοδοτικές μεταρρυθμίσεις», εξετάζει τις μακρο-
οικονομικές και δημοσιονομικές συνέπειες από τη γήρανση 
του πληθυσμού στην Ευρωζώνη και εξετάζει πώς οι συ-
νταξιοδοτικές μεταρρυθμίσεις μπορεί να βοηθήσουν στην 
αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών.
Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις της Eurostat, η 
γήρανση του πληθυσμού αναμένεται να συνεχισθεί και 
να ενταθεί τις επόμενες δεκαετίες στην Ευρωζώνη. «Αυτή 
η συνεχιζόμενη διαδικασία, που προκύπτει από τις αυξή-
σεις του προσδόκιμου ζωής και τα χαμηλά ποσοστά γεν-
νήσεων, αναμένεται ευρέως να οδηγήσει σε μία μείωση 
της προσφοράς εργασίας και απώλεια παραγωγικότητας, 
καθώς και σε αλλαγές στη συμπεριφορά, και είναι πιθανόν 
να έχει δυσμενές αποτέλεσμα στον δυνητικό ρυθμό ανά-
πτυξης», αναφέρει το άρθρο.
Ο συνολικός πληθυσμός της Ευρωζώνης προβλέπεται να 
αυξηθεί από 340 εκατομμύρια το 2016 σε περίπου 352 
εκατομμύρια το 2040, για να υποχωρήσει στα 345 εκα-
τομμύρια το 2079, σύμφωνα με την Eurostat. Επιπλέον, 
η διάρθρωση του πληθυσμού της αναμένεται επίσης να 
αλλάξει, καθώς η γήρανση του πληθυσμού θα συνεχίζεται 
και θα ενισχύεται. Το μέσο ποσοστό γεννήσεων στην Ευ-
ρωζώνη ανέρχεται σήμερα στο 1,6 που είναι σημαντικά 
χαμηλότερο από το φυσιολογικό επίπεδο αναπλήρωσης 
(δηλαδή το επίπεδο που θεωρείται αναγκαίο για να δια-
τηρηθεί σταθερός ο συνολικός πληθυσμός), το οποίο είναι 
περίπου 2,1. Αν και η Eurostat αναμένει μία μικρή αύξηση 
των ποσοστών γεννήσεων στις χώρες της Ευρωζώνης, 
προβλέπει ότι αυτά θα εξακολουθούν να παραμένουν χα-
μηλότερα από το επίπεδο αναπλήρωσης κατά μέσο όρο. 

σφάλιση δανειοδοτήσεων κ.λπ., πράγματα που για να γίνουν 
στοιχειωδώς σωστά, απαιτούνται έξι μήνες τουλάχιστον. Έτσι 
και εκεί μόνο οι μυημένοι (ποιοι άραγε;) επωψελήθηκαν. Το 
ίδιο έγινε τώρα και με το «εξοικονομώ», μόνο που έγινε πιο 
«χονδροκομμένα». Αν είναι κρατική και πολιτική ανικανότη-
τα, τρώγεται, αν δεν είναι, δεν τρώγεται».

Κατά συνέπεια, θα μειωθεί μελλοντικά το ποσοστό των 
νέων στον συνολικό πληθυσμό της Ευρωζώνης. Το προσ-
δόκιμο ζωής αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται, αν και 
βραδύτερα από ό,τι στις τελευταίες δεκαετίες. Το 2070, ο 
υπόλοιπος προσδόκιμος χρόνος ζωής στην ηλικία των 65 
θα είναι κατά μέσο όρο 23,6 χρόνια για τους άνδρες και 
26,9 χρόνια για τις γυναίκες - δηλαδή περίπου πέντε χρόνια 
περισσότερο από σήμερα.
Το ποσοστό εξάρτησης των ηλικιωμένων της ευρωζώνης, 
που ορίζεται ως το ποσοστό των ατόμων ηλικίας άνω των 
65 ετών προς τα άτομα ηλικίας 15-64 ετών (το εργατικό 
δυναμικό), προβλέπεται ότι θα είναι σημαντικά αυξημένο 
το 2070, φθάνοντας στο 52% από λίγο πάνω από το 30% 
που ήταν το 2016. «Μία αύξηση του ποσοστού αυτού 
σημαίνει ότι μειώνεται ο αριθμός των εργαζομένων που 
αντιστοιχούν δυνητικά σε κάθε συνταξιούχο, εφόσον δεν 
αλλάξει το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης, προκαλώντας 
σημαντικό δημοσιονομικό βάρος για τις χώρες που συμ-
βαίνει αυτό όσον αφορά τα δημόσια συνταξιοδοτικά τους 
συστήματα», σημειώνεται στο άρθρο.
Οι χώρες με τα μεγαλύτερα ποσοστά εξάρτησης των ηλι-
κιωμένων (πάνω από 30%) είναι σήμερα η Γερμανία, η 
Ελλάδα, η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Φινλανδία. Τα ποσο-
στά αυτά προβλέπεται να αυξηθούν περισσότερο από 35 
ποσοστιαίες μονάδες το 2070 στην Κύπρο, την Πορτογαλία 
και τη Σλοβακία, με την Πορτογαλία να έχει τότε ένα πο-
σοστό 67%, που θα είναι το υψηλότερο στην Ευρωζώνη. 
Ποσοστά εξάρτησης πάνω από το 60% προβλέπεται ότι θα 
έχουν το 2070 η Ελλάδα, η Ιταλία και η Κύπρος. Αντίθετα, 
η Ιρλανδία προβλέπεται να έχει τότε το χαμηλότερο σχετικό 
ποσοστό στην ευρωζώνη, ενώ για το Βέλγιο, την Ισπανία 
και τη Γαλλία προβλέπονται οι μικρότερες αυξήσεις του.
Αναφορικά με τις συνέπειες της γήρανσης του πληθυσμού 
στις συντάξεις, το άρθρο της ΕΚΤ αναφέρει τα εξής: «Επι-
πλέον, οι χώρες της ευρωζώνης προβλέπεται να υποστούν 
περαιτέρω αυξητική πίεση στις δημόσιες δαπάνες για συ-
ντάξεις, υγειονομική περίθαλψη και μακροχρόνια φροντί-
δα, καθώς ο πληθυσμός γερνά. Αν και πολλές χώρες εφάρ-
μοσαν συνταξιοδοτικές μεταρρυθμίσεις μετά την κρίση 
κρατικού χρέους, περαιτέρω μεταρρυθμίσεις φαίνεται να 
είναι αναγκαίες για να διασφαλισθεί η δημοσιονομική βιω-
σιμότητα μακροπρόθεσμα. Από την άποψη αυτή, μέτρα 
που αυξάνουν το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης μπορεί να 
αναμένεται ότι θα περιορίσουν τις δυσμενείς μακροοικονο-
μικές επιπτώσεις της γήρανσης του πληθυσμού, καθώς θα 
έχουν ευνοϊκή επίδραση στην προσφορά εργασίας και την 
εγχώρια κατανάλωση. Αντίθετα, η αύξηση των εισφορών 
ή η μείωση των συντάξεων (benefit ratio) θα μπορούσε να 
έχει μικρότερες μακροοικονομικές συνέπειες».


