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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

Το «εμβληματικό ενεργειακό πρότζεκτ» του αγωγού EastMed, 
αλλά και οι ραγδαίες γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή, βρέ-
θηκαν στο επίκεντρο των τριμερών συνομιλιών του Έλληνα 
πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, με τον Πρόεδρο της Κύπρου, 
Νίκο Αναστασιάδη και τον Πρόεδρο του Ισραήλ, Μπέντζαμιν 
Νετανιάχου, στη Λευκωσία. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ στις 
κοινές δηλώσεις τους μετά την ολοκλήρωση της Τριμερούς 
Συνόδου Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, ο Έλληνας πρωθυπουργός 
χαρακτήρισε την τριμερή συνάντηση ως θεσμό και στρατηγική 
συνεργασία που παίρνει σάρκα και οστά. «Είμαστε τρεις χώρες 
που μας βρέχουν τα ίδια νερά, η Μεσόγειος Θάλασσα θέλουμε 
να είναι θάλασσα ειρήνης, σταθερότητας και συνεργασίας και 
όχι εντάσεων» υπογράμμισε ο κ. Τσίπρας, προσθέτοντας ότι 
«στόχος αυτής της προσπάθειας είναι να ενώσουμε τις δυνάμεις 
μας, προκειμένου να διασφαλίσουμε την ευημερία, τη σταθε-
ροτητα, τη συνεργασία, ανάμεσα στις χώρες μας αλλά και στις 
γειτονικές χώρες και τους λαούς της περιοχής». Οι τρεις ηγέτες 
συζήτησαν για το «εμβληματικό ενεργειακό πρότζεκτ» όπως 
χαρακτήρισε ο κ. Τσίπρας τον αγωγό EastMed (που θα ενώνει 
το Ισραήλ και την Κύπρο με την Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευ-
ρώπη) και το παράλληλο πρότζεκτ ηλεκτρικής διασύνδεσης 
EuroAsia Interconnector (ένα μεγαλόπνοο έργο ανάπτυξης 
ηλεκτρικής ενέργειας και πληροφοριών, μέσω υποθαλάσσιας 
διασύνδεσης). Έκανε λόγο για κορυφαίο έργο διασυνδεσιμό-
τητας ανάμεσα στις τρεις χώρες Στο πλαίσιο της 4ης Συνόδου 
Κορυφής Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ, που πραγματοποιείται 

στη Λευκωσία, υπεγράφη από τον Αναπληρωτή Υπουργό Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας, Σωκράτη Φάμελλο, και 
τους συναρμόδιους Υπουργούς Κύπρου και Ισραήλ, το Σχέδιο 
Περιφερειακής Συνεργασίας των τριών χωρών για την αντιμε-
τώπιση περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης από πετρελαιοειδή 
Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέ-
ρωσης, Νίκος Παππάς, είχε -στο πλαίσιο της 4ης Τριμερούς Συ-
νόδου Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, που πραγματοποιή-
θηκε στη Λευκωσία- συναντήσεις με την Υπουργό Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων της Κύπρου, Βασιλική Αναστασιάδου, 
τον Υπουργό Επικοινωνιών του Ισραήλ, Ayoob Kara και τον 
Υπουργό Επιστημών και Τεχνολογίας του Ισραήλ, Ofir Akunis. 
Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, τα θέματα που αναδεί-
χθηκαν ήταν: • Η ισχυρή βούληση των τριών μερών για την 
προώθηση υλοποίησης του EuroAsia Interconnector, που θα 
διασυνδέει Ελλάδα-Κύπρο-Ισραήλ, τόσο ως ενεργειακού όσο 
και ως τηλεπικοινωνιακού αγωγού. • Η ενίσχυση της τριμερούς 
συνεργασίας στους τομείς των Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνίας (ΤΠΕ), καθώς και του Διαστήματος. • Η πορεία 
υλοποίησης του Μνημονίου Συνεργασίας, που υπεγράφη το 
Μάιο του 2017, μεταξύ Ελλάδας-Ισραήλ για τη μείωση των χρε-
ώσεων διεθνούς περιαγωγής κινητής τηλεφωνίας. 
Αναλυτικά στις σελ 4 και 5

Ευκαιρίες απασχόλησης στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργει-
ας στη βιομηχανία δημιουργούν οι μεταβολές που συντελού-
νται στην οικονομία, στην τεχνολογία και στο ρυθμιστικό πλαί-
σιο σε σχέση με την ενέργεια και τη διαχείρισή της, σύμφωνα με 
σχετική έκθεση του ΣΕΒ. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ οι αλλαγές 
αυτές, τονίζεται, σε συνδυασμό με την ευρωπαϊκή πολιτική 
για την ενέργεια, που αποσκοπεί στην από-ανθρακοποίηση 
(decarbonization), την αποκέντρωση (decentralization) και 
την ψηφιοποίηση (digitalization), έχουν επηρεάσει και θα 
επηρεάσουν ακόμα περισσότερο στο άμεσο μέλλον το προφίλ 
του ανθρώπινου δυναμικού που ασχολείται με το ζήτημα της 
ενέργειας και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στις 
επιχειρήσεις.
Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία σχεδόν στο σύνολό τους οι 

επιμέρους βιομηχανικοί κλάδοι έχουν μειώσει την κατανάλωση 
ενέργειας μεταξύ 2000, 2008 και 2015, με εξαίρεση τον κλάδο 
των μη σιδηρούχων μετάλλων (αλουμινίου) στον οποίο παρα-
τηρείται αύξηση της κατανάλωσης μεταξύ 2008 και 2015.
Επίσης, η βιομηχανία αλουμινίου συμμετέχει με το μεγαλύτερο 
ποσοστό (27%) στη βιομηχανική τελική κατανάλωση ενέργειας 
και ακολουθούν με μικρότερη συμμετοχή η βιομηχανία των 
μη μεταλλικών ορυκτών (24%), η βιομηχανία τροφίμων και 
καπνού (17%), η χημική-πετροχημική βιομηχανία (7%), ενώ 
όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι καταναλώνουν σημαντικά λιγότερη 
ενέργεια. Τα επαγγέλματα και οι ειδικότητες που προβλέπεται 
ότι θα ωφεληθούν από τις αλλαγές αυτές είναι μηχανολόγοι, 
ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, και λοιποί μηχανικοί, στελέχη πληρο-
φορικής, στατιστικοί, οικονομολόγοι, κ.α.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 4ΗΣ ΤΡΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΚΟΡΥΦΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ-ΙΣΡΑΗΛ, ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

ΣΕΒ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 
ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1
ΣΕΒ: Δημιουργούνται ευκαιρίες απασχόλησης στον τομέα της 
εξοικονόμησης ενέργειας
Σελ 4 και 5
Τα αποτελέσματα της 4ης Τριμερούς Συνόδου Κορυφής Ελλά-
δας-Κύπρου-Ισραήλ, για Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες 
Σελ 3 
Ψηφιακή έκθεση «Πανάγιος Τάφος: Το μνημείο και το έργο» θα 
παρουσιαστεί στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μνημείο
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος συμμετοχής σε ενημερωτικό φυλ-
λάδιο του Συμβουλίου Αρχιτεκτόνων της Ευρώπης (ACE-CAE) με 
φωτογραφικό υλικό αρχιτεκτονικού έργου υλοποιημένου εκτός ΕΕ
Σελ 6 
Ξεκινούν την επόμενη εβδομάδα οι διαπραγματεύσεις με τους 
θεσμούς για τα ενεργειακά
Σελ 7 
Μικρή βελτίωση εμφάνισαν οι επιχειρηματικές προσδοκίες 
στη Βιομηχανία τον Απρίλιο, σύμφωνα με έρευνα του ΙΟΒΕ
Σελ 8 
Εθνική Τράπεζα: Η ελληνική βιομηχανία ανεβάζει ταχύτητα 
την επόμενη πενταετία
Σελ 9
Πρέπει να υπερασπιστούμε την πορεία προς την ολοκλήρωση 
του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, σημειώνει ο ΠτΔ, Πρ. Παυ-
λόπουλος, στο μήνυμά του με την ευκαιρία του εορτασμού 
της «Ημέρας της Ευρώπης» 
Σελ 10 
Ανακοινώσεις για τα έργα υποδομών σε εκδήλωση στην Ήπειρο
Σελ 11 
Αυξημένη η συνεισφορά του ελληνικού τουρισμού στην εθνι-
κή μας οικονομία το 2017 σύμφωνα με το ΙΝΣΕΤΕ
Σελ 12 
Οικονομικό Επιμελητήριο: Το Μεταφορικό Ισοδύναμο θετικό 
μέτρο αλλά δεν είναι οικονομικό αντιστάθμισμα στην κατάρ-
γηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ
Σελ 13 
Toulouse Space Show 2018, Η Ελληνική διαστημική καινοτο-
μία σε επιχειρηματική αποστολή στην σημαντικότερη Ευρω-
παϊκή έκθεση για το Διάστημα 
Σελ 14 
Εκρηκτική αύξηση παρουσιάζουν οι συναλλαγές με κάρτες 
στην Ελλάδα
Σελ 15 
Τεστ για το φετινό καλοκαίρι η μεγάλη άσκηση δασοπυρό-
σβεσης που έγινε στην Πεντέλη
Σελ 16
Prototype by TEE: ένας τεχνοδικτυακός (ψηφιακός) επιταχυ-
ντής καινοτόμων ιδεών.
Σελ 2
Προσεχώς 
Σελ 17,18,19
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου 

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση του ΤΕΕ 
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ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ECONOMIST, ΣΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΜΕΚΔΕ - ΕΜΠ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Η Ελληνική Αρχιτεκτονική Εταιρεία- ΕΑΕ, αποφάσισε 
την απονομή διακρίσεων σε επιλεγμένες διπλωμα-
τικές εργασίες που εντάσσονται θεματολογικά στην 
γενική ενότητα : «Η Αρχιτεκτονική της πόλης - Ανά-
κτηση της αστικότητας».

Για τον σκοπό αυτό η ΕΑΕ καλεί τους ενδιαφερομέ-
νους-ες Έλληνες αποφοίτους 2012-2017 των Αρχι-
τεκτονικών Σχολών της Ελλάδας και του Εξωτερικού 
που έχουν εκπονήσει Διπλωματικές εργασίες κατά το 
αναφερόμενο διάστημα και μέσα στην συγκεκριμένη 
θεματολογική ενότητα, να υποβάλλουν περίληψη της 
εργασίας τους μέχρι τις 30 Μαΐου 2018 στην ηλ. διεύ-
θυνση: atripodakis@gmail.com.
Oι τρεις διπλωματικές που θα διακριθούν με έπαινο 
(θα υπάρξουν ανάλογα και με τον αριθμό των μελε-
τών που θα υποβληθούν και 3-5 εύφημες μνείες) θα 
παρουσιαστούν σε ειδική εκδήλωση της ΕΑΕ, ενώ το 
σύνολο των συμμετοχών θα εκτεθεί σε σχετική έκθε-
ση που θα ακολουθήσει.

Ο ρόλος της περιφέρειας στο εγχείρημα της βιώσιμης 
ανάπτυξης θα συζητηθεί στο συνέδριο του ECONOMIST 
με θέμα «Governance and Regional Arteries for Growth», 
που θα πραγματοποιηθεί στις 10 και 11 Μαΐου 2018 στο 
ξενοδοχείο Wyndham Loutraki Poseidon Resort, σε συ-
νεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου.
Ειδικοί από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα αναλύσουν 
παραμέτρους της περιφερειακής στρατηγικής, μέσα στο 
νέο περιβάλλον της διαφαινόμενης μετα-μνημονιακής 
ενισχυμένης εποπτείας της ελληνικής οικονομίας.

Στο επίκεντρο θα τεθούν ο ρόλος της κεντρικής διακυ-
βέρνησης και η αλληλεπίδραση με τις περιφέρειες της 
χώρας. Επίσης, τα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρω-
παϊκής Ένωσης και οι βέλτιστες πρακτικές αξιοποίησης. 
Τις εργασίες θα απασχολήσουν επί μέρους θεματικές 
όπως η διαχείριση υδάτων, η ενσωμάτωση τεχνολογίας, 
η ενεργειακή στρατηγική και οι επενδύσεις σε υποδομές. 
Επιπλέον, θα αναδειχθούν οι ευκαιρίες που επωάζουν 
τομείς όπως τα logistics, ο τουρισμός και η καινοτομία.
Πληροφορίες: www.hazliseconomist.com

Το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων (UIA) 
και ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων- Πανελλήνια Αρχιτεκτόνων 
(ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ), διοργανώνουν εκδήλωση για την παρουσίαση 
του βιβλίου του Α.Μ. και τ. Προέδρου της UIA Βασίλη Σγούτα, 
με τίτλο: «A Journey with the Architects of the Word», που 
θα πραγματοποιηθεί στις 14 Μαΐου 2018, στις 7.30 μμ, στο 
Μουσείο Μπενάκη (Κουμπάρη 1, Αθήνα).
Την εκδήλωση θα προλογίσει η Φανή Βαβύλη, αρχιτέκτων, 
καθηγήτρια του ΑΠΘ και Πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος 
της UIA. Στη συνέχεια για το βιβλίο θα μιλήσουν οι: Νίκος 
Βατόπουλος, δημοσιογράφος- συγγραφέας, Παύλος Λέφας, 
αρχιτέκτων, καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, Γιάννης 
Μιχαήλ, αρχιτέκτων – πολεοδόμος και Δημήτρης Φιλιππίδης, 
αρχιτέκτων, ομότιμος καθηγητής ΕΜΠ.
Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με συζήτηση.

Το Ίδρυμα Ανάπτυξης του Μετσόβιου Κέντρου Διεπιστημονι-
κής Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου διοργα-
νώνει την εκδήλωση: «Ξανά για το βιβλίο», στο Polis Art Cafe 
(Πεσμαζόγλου 5, Αίθριο Στοάς Βιβλίου), στις 23 Μαΐου 2018 
και ώρα έναρξης: 20.00.
Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με ομιλίες του Δημήτρη Ρόκου, 
ομότιμου καθηγητή του Ε.Μ.Π., και Προέδρου του Ιδρύμα-
τος και του Θεμιστοκλή Ξανθόπουλου, ομότιμου καθηγητή 
και τ. πρύτανη του Ε.Μ.Π., μέλος του Δ.Σ. του Ιδρύματος, 
«Ο γραπτός λόγος την εποχή της πληροφορικής δυστοπίας». 
Η κεντρική εισήγηση θα γίνει από τον Παναγιώτη Νούτσο, 
ομότιμου καθηγητή Κοινωνικής και Πολιτικής φιλοσοφίας 
του Παν/μίου Ιωαννίνων, μέλους του Δ.Σ. του Ιδρύματος, 
«Φιλαναγνωσία»: δεδομένα και προοπτικές.
Θα ακολουθήσει συζήτηση.
Η είσοδος είναι ελεύθερη.

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

Προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

10 Μαΐου 2018
Συνέδριο για τις εξαγωγές: 6th Greek 
Exports Forum
ΑΘΗΝΑ

Ένωση Διπλωματικών Υπαλλήλων 
Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσε-
ων,  Ethos Events

10 Μαΐου 2018

3ο Συνέδριο Τουρισμού: «Ποιότητα στη 
Μαζικότητα - Η Συνταγή της Επιτυχίας»
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ελληνο-Αμερικανικό, Ελληνοβρετανι-
κό, Ελληνογαλλικό, Ελληνογερμανικό 
και Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο 
Θεσσαλονίκης

19 Μαΐου 2018

Η αειφορία των ακινήτων και του δο-
μημένου περιβάλλοντος στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό -Annual Sustainability 
Conference
ΑΘΗΝΑ

SBC Greece - Συμβούλιο Αειφόρων 
Κτιρίων Ελλάδας
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Ο Πανάγιος Τάφος και το έργο αποκατάστασής του, που δι-
εξήχθη από διεπιστημονική ομάδα του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου, θα παρουσιαστούν στην περιοδική ψηφιακή 
έκθεση «Πανάγιος Τάφος: Το μνημείο και το έργο» η οποία θα 
πραγματοποιηθεί στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο από 
τις 21 Μαΐου 2018 ως τις 31 Ιανουαρίου 2019. Η ψηφιακή δι-
αδραστική έκθεση προηγμένης τεχνολογίας για το εμβληματικό 
έργο διεθνούς εμβέλειας και παγκόσμιας σημασίας, που έφεραν 
σε πέρας Έλληνες επιστήμονες, έχει τεθεί υπό την αιγίδα του 
προέδρου της Δημοκρατίας και του προέδρου της Βουλής.
Η έκθεση διαρθρώνεται σε δυο ενότητες. Στην πρώτη θα 
παρουσιάζεται σε συνοπτική μορφή η ομόλογη έκθεση του 
National Geographic Society, η οποία με τίτλο «The tomb of 
Christ» πραγματοποιείται από τον Νοέμβριο 2017 και ως τον 
Αύγουστο 2018 στο Μουσείο του National Geographic στην 
Ουάσινγκτον. Πρόκειται για έκθεση η οποία, μέσα από τη χρήση 

νέων τεχνολογιών και τρισδιάστατων μοντέλων, μεταφέρει νο-
ερά τον επισκέπτη στα Ιεροσόλυμα και συγκεκριμένα στον Ναό 
της Αναστάσεως στον Πανάγιο Τάφο. Στη δεύτερη ενότητα θα 
εκτίθεται το επιστημονικό ψηφιακό υλικό του έργου αποκατά-
στασης του Ιερού Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου το οποίο 
διαθέτει και επεξεργάζεται η διεπιστημονική ομάδα.
Το σχετικό αίτημα για τη διοργάνωση της έκθεσης συζητήθη-
κε στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου 
είπαν ομόφωνα «ναι» στην παραχώρηση χρήσης χώρων του 
Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου για την παρουσίαση της 
εν λόγω έκθεσης, σύμφωνα με τους όρους της εισήγησης της 
αρμόδιας Διεύθυνσης Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και 
Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού.
Όπως ειπώθηκε στη συνεδρίαση του ΚΑΣ, η έκθεση θα προ-
βάλλει το παγκόσμιο μνημείο σύμβολο της Χριστιανοσύνης, 
δίνοντας την ευκαιρία στο ελληνικό κοινό να το γνωρίσει κα-

λύτερα και παράλληλα να ενημερωθεί για τον σημαντικό ρόλο 
που έχουν διαδραματίσει Έλληνες επιστήμονες και τεχνικοί στην 
αποκατάστασή του. Σημειώνεται ότι στις 22 Μαρτίου 2017, η 
έγκριτη διεπιστημονική ομάδα του ΕΜΠ, με επικεφαλής την κα-
θηγήτρια της Σχολής Χημικών Μηχανικών, Αντονία Μοροπού-
λου, απαρτιζόμενη από τον ομότιμο καθηγητή της Σχολής Αρ-
χιτεκτόνων Μηχανικών, Εμμ. Κορρέ, τον καθηγητή της Σχολής 
Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Α. Γεωργόπουλο, 
καθηγητή της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών, Κ. Σπυράκο, τον 
επίκουρο καθηγητή της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών, Χ. Μου-
ζάκη, καθώς και 50μελή ομάδα επιστημόνων, συνεργατών του 
ΕΜΠ, παρέδωσε ενισχυμένο, συντηρημένο και αποκατεστημένο 
το Ιερό Κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου στις τρεις χριστιανικές 
κοινότητες.

Στα πλαίσια της ομάδας εργασίας «Internationalization and 
New Business Models» του Συμβουλίου Αρχιτεκτόνων της 
Ευρώπης (ACE-CAE), συγκροτείται οδηγός με βασικά σημεία 
(key messages) που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας Ευρωπαίος 
Αρχιτέκτονας ή Εταιρεία Αρχιτεκτονικών Μελετών για να δρα-
στηριοποιηθεί εκτός ΕΕ.
Στον οδηγό αυτό θα υπάρχει φωτογραφικό υλικό με έργα Ευ-
ρωπαίων Αρχιτεκτόνων που έχουν υλοποιηθεί εκτός ΕΕ. Τα 
έργα αυτά θα πρέπει να αναδεικνύουν τα σημεία που ειδικεύο-
νται οι Ευρωπαίοι αρχιτέκτονες όπως:
- την έμφαση στην παράδοση & πολιτιστική κληρονομιά
- την έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη
- τη δημιουργία δικτύων επικοινωνίας και μετακίνησης με ποι-
οτικές υποδομές
- την ειδίκευση στον πολεοδομικό σχεδιασμό / οραματισμό της 

πόλης στο μέλλον 
Παρακαλούνται οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται να συμμε-
τέχουν με το έργο τους στη συγκρότηση του ενημερωτικού 
φυλλαδίου να αποστείλουν στο email:  greok@central.tee.gr 
μέχρι 5 φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης (ποιότητα εκτύπωσης) 
για τις οποίες δεν υπάρχουν περιορισμοί στα πνευματικά δικαι-
ώματα και να επαληθεύουν τη λήψη του τηλεφωνώντας στα 
210-3291364. 
Πρέπει επίσης να αναφέρονται:
- το όνομα του έργου
- το όνομα του Αρχιτέκτονα
- η τοποθεσία
- το έτος ολοκλήρωσης του έργου
- το όνομα του Φωτογράφου (εάν είναι γνωστό)
Το υλικό που θα συγκεντρωθεί θα αποσταλεί στην ομάδα εργα-

σίας της ACE και στη συνέχεια θα επιλεγούν ορισμένα έργα για 
τον ενημερωτικό οδηγό. Στόχος είναι να παρουσιασθούν έργα 
Αρχιτεκτόνων από όλες τις χώρες – μέλη της ACE. 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής:  5 Ιουνίου 2018
Περίληψη Πρόσκλησης
Στα πλαίσια της ομάδας εργασίας «Internationalization and 
New Business Models» του Συμβουλίου Αρχιτεκτόνων της Ευ-
ρώπης (ACE-CAE), συγκροτείται οδηγός με βασικά σημεία (key 
messages) που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας Ευρωπαίος Αρ-
χιτέκτονας ή Εταιρεία Αρχιτεκτονικών Μελετών για να δραστη-
ριοποιηθεί εκτός ΕΕ και για το σκοπό αυτό προσκαλεί  τους  Αρχι-
τέκτονες που έχουν δομημένο έργο εκτός  χωρών Ευρωπαϊκής 
Ένωσης να συμμετάσχουν αποστέλλοντας υλικό. Περισσότερα:
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/INTER_RELATIONS/int-eng

Αναλυτική ενημέρωση για τα κρούσματα καθυστέρησης στην 
απόδοση των χρημάτων που καταβάλλουν οι καταναλωτές για 
την εξόφληση λογαριασμών ρεύματος, με αποτέλεσμα να κιν-
δυνεύουν με απώλεια των εκπτώσεων συνέπειας ή ακόμη και 
με διακοπή ηλεκτροδότησης, ζητά η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 
(ΡΑΕ) με επιστολή προς τη ΔΕΗ και τους εναλλακτικούς προμη-

θευτές. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η Αρχή επισημαίνει ότι έχει γί-
νει αποδέκτης παραπόνων από καταναλωτές, σύμφωνα με τους 
οποίους ενώ έχουν εξοφλήσει εμπρόθεσμα τους λογαριασμούς 
τους μέσω εταιρειών/φορέων που έχουν εισπρακτικό ρόλο 
(όπως τα ΕΛΤΑ), ωστόσο χάνουν την έκπτωση συνέπειας επει-
δή καθυστερεί η μεταφορά των ποσών στους προμηθευτές. Η 

ΡΑΕ ζητά ενημέρωση για το πλήθος και το οικονομικό ύψος των 
καθυστερήσεων, τις επιπτώσεις που αυτές έχουν επιφέρει στους 
καταναλωτές (απώλεια εκπτώσεων συνέπειας ή και διακοπή της 
παροχής), καθώς επίσης και για τον τρόπο με τον οποίο παρακο-
λουθούν οι προμηθευτές την απόδοση των λογαριασμών από 
τους φορείς που εισπράττουν τις οφειλές.

Το συλλυπητήριο Μήνυμα του Υπουργού Υποδομών και Με-
ταφορών Χρήστου Σπίρτζη για το θάνατο του Κώστα Λιάσκα 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ έχει ως εξής: «Η θλίψη όλων όσων 
ζήσαμε τον Κώστα Λιάσκα, στο επάγγελμα, στο ΤΕΕ, στην ακά-
ματη προσπάθεια για δημιουργία, είναι μεγάλη. Οι αναμνήσεις 

όσων έζησαν με τον Κώστα Λιάσκα στους δημοκρατικούς, 
αντιδικτατορικούς και συνδικαλιστικούς αγώνες ανεξίτηλες. 
Η απώλεια του Κώστα, του συναδέλφου μας με βαθιά γνώση 
της επιστήμης, του επαγγέλματος και των κοινωνικοπολιτικών 
επιδράσεων, του πολίτη με ουσιαστική προσφορά στην πολιτική 

και στον επιστημονικό συνδικαλισμό, της χαρισματικής προσω-
πικότητας με ήθος και ευρηματικότητα, είναι δυσαναπλήρωτη.  
Τα βαθιά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τον τεχνικό 
κόσμο της χώρας. Καλό ταξίδι Πρόεδρε..»

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΠΑΝΑΓΙΟΣ ΤΑΦΟΣ: ΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ» ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΙ ΣΤΟ 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΝΗΜΕΙΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (ACE-CAE) ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΚΤΟΣ ΕΕ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΛΙΑΣΚΑ 
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Το «εμβληματικό ενεργειακό πρότζεκτ» του αγωγού EastMed, 
αλλά και οι ραγδαίες γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή, βρέ-
θηκαν στο επίκεντρο των τριμερών συνομιλιών του Έλληνα 
πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, με τον Πρόεδρο της Κύπρου, 
Νίκο Αναστασιάδη και τον Πρόεδρο του Ισραήλ, Μπέντζαμιν 
Νετανιάχου, στη Λευκωσία. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ στις 
κοινές δηλώσεις τους μετά την ολοκλήρωση της Τριμερούς 
Συνόδου Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, ο Έλληνας πρωθυπουργός 
χαρακτήρισε την τριμερή συνάντηση ως θεσμό και στρατηγική 
συνεργασία που παίρνει σάρκα και οστά. «Είμαστε τρεις χώρες 
που μας βρέχουν τα ίδια νερά, η Μεσόγειος Θάλασσα θέλουμε 
να είναι θάλασσα ειρήνης, σταθερότητας και συνεργασίας και 
όχι εντάσεων» υπογράμμισε ο κ. Τσίπρας, προσθέτοντας ότι 
«στόχος αυτής της προσπάθειας είναι να ενώσουμε τις δυνάμεις 
μας, προκειμένου να διασφαλίσουμε την ευημερία, τη σταθε-
ροτητα, τη συνεργασία, ανάμεσα στις χώρες μας αλλά και στις 
γειτονικές χώρες και τους λαούς της περιοχής». 
Ο αγωγός EastMed και ο EuroAsia Interconnector
Οι τρεις ηγέτες συζήτησαν για το «εμβληματικό ενεργειακό 
πρότζεκτ» όπως χαρακτήρισε ο κ. Τσίπρας τον αγωγό EastMed 

(που θα ενώνει το Ισραήλ και την Κύπρο με την Ελλάδα και την 
υπόλοιπη Ευρώπη) και το παράλληλο πρότζεκτ ηλεκτρικής 
διασύνδεσης EuroAsia Interconnector (ένα μεγαλόπνοο έργο 
ανάπτυξης ηλεκτρικής ενέργειας και πληροφοριών, μέσω 
υποθαλάσσιας διασύνδεσης). Έκανε λόγο για κορυφαίο έργο 
διασυνδεσιμότητας ανάμεσα στις τρεις χώρες. «Στην πραγμα-
τικότητα μιλάμε για τους ενεργειακούς και τηλεπικοινωνιακούς 
δρόμους του μέλλοντος για την ευρύτερη περιοχή και την Ευ-
ρώπη που συμβάλουν καθοριστικά και στη διαφοροποίηση 
των πηγών ενέργειας, που αποτελεί και βασική στρατηγική της 
ΕΕ» ανέφερε. Όπως σημείωσε, το γεγονός ότι σήμερα συμφώ-
νησαν να υπογράψουν τη διακρατική συμφωνία γι’ αυτό το 
«ύψιστης γεωπολιτικής σημασίας έργο» το συντομότερο δυνα-
τόν, εντός του 2018, χαρακτηρίζει τη σημερινή συνάντηση ως 
εξόχως εποικοδομητική.
Επιπλέον, συμφώνησαν και για τις ενεργειακές υποδομές που θα 
συνδέσουν το Ισραήλ με την Ευρώπη, μέσω Κύπρου και Ελλά-
δας. Συνομίλησαν και για τον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας που παρουσιάζει, επίσης, σημαντικές ευκαιρίες για 
συνεργασία. Επιπροσθέτως, υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασί-

ας στον τομέα Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας, το-
μέας «στον οποίο σκοπεύουμε να επικεντρωθούμε την επόμενη 
περίοδο», ενώ σε ό,τι αφορά στην περιβαλλοντική συνεργασία 
υπέγραψαν συμφωνία για το Υποπεριφερειακό Σχέδιο Αντιμε-
τώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης από Υδρογονάνθρακες.
Συζήτησαν, δε, εκτενώς για την οικονομία και τη συνεργασία 
στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας, τονίζοντας τη σημασία 
που έχει η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των Κε-
ντρικών Ενώσεων Επιμελητηρίων των τριών χωρών.
Ο Έλληνας πρωθυπουργός σχολίασε ότι πέραν των αγωγών, 
«αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία για εμάς είναι και οι αγωγοί 
που συνδέουν τους ανθρώπους, τους λαούς μας, τους πολι-
τισμούς μας», παραπέμποντας στον τουρισμό που «αποτελεί 
συνδετικό κρίκο ανάμεσα στις χώρες μας». Επισήμανε ότι δεκά-
δες χιλιάδες Ισραηλινοί επισκέπτονται ετησίως την Ελλάδα, «μία 
φιλόξενη χώρα, όπου κανείς μπορεί να αισθάνεται σαν στο σπίτι 
του». Υπενθύμισε ότι πριν από μήνες υποδέχτηκε στην Αθήνα 
και τη Θεσσαλονίκη τον Ισραηλινό Πρόεδρο, με τον οποίο εγκαι-
νίασαν την έναρξη των εργασιών για το Μουσείο Ολοκαυτώμα-
τος στη Θεσσαλονίκη.

Στο πλαίσιο της 4ης Συνόδου Κορυφής Ελλάδας – Κύπρου – 
Ισραήλ, που πραγματοποιείται στη Λευκωσία, υπεγράφη από 
τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας της 
Ελλάδας, Σωκράτη Φάμελλο, και τους συναρμόδιους Υπουρ-
γούς Κύπρου και Ισραήλ, το Σχέδιο Περιφερειακής Συνεργα-
σίας των τριών χωρών για την αντιμετώπιση περιστατικών 
θαλάσσιας ρύπανσης από πετρελαιοειδή. Σύμφωνα με σχετικό 
δελτίο Τύπου το Σχέδιο Περιφερειακής Συνεργασίας των τριών 
χωρών εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της Σύμβασης της 
Βαρκελώνης για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος 
και της παράκτιας ζώνης της Μεσογείου. Προβλέπει αναλυτικές 
διαδικασίες για τη συνεργασία των αρμόδιων αρχών Ελλάδας, 
Κύπρου και Ισραήλ, με στόχο τον συντονισμό ενεργειών και 
την ετοιμότητα για την αποτροπή και την άμεση και αποτελε-
σματική αντιμετώπιση σημαντικών περιστατικών θαλάσσιας 
ρύπανσης από πλοία και από υπεράκτιες εγκαταστάσεις έρευνας 
και εκμετάλλευσης κοιτασμάτων υδρογονανθράκων, καθορί-
ζοντας το εύρος δράσης κάθε εταίρου, αλλά και τις διαδικασίες 
συντονισμού και αμοιβαίας βοήθειας σε περίπτωση έκτακτων 
περιστατικών. 
Κατά την συνάντηση των τριών Υπουργών που προηγήθηκε, 
ο Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτης Φάμελλος, τόνισε τη σημασία της υπο-
γραφής του Σχεδίου ενόψει και της σημαντικής ενεργειακής 
συνεργασίας των τριών χωρών, αλλά και της προόδου για την 
εκμετάλλευση κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στο χώρο της 

Ανατολικής Μεσογείου. Ως άξονες εμβάθυνσης της συνεργασί-
ας, ειδικά στον τομέα της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλ-
λοντος, οι προτάσεις του Αν. ΥΠΕΝ. περιελάμβαναν στενότερη 
συνεργασία στον τομέα της παρακολούθησης της ποιότητας 
του θαλάσσιου περιβάλλοντος, αλλά και της οικοδόμησης δυ-
ναμικού για τον περιβαλλοντικό έλεγχο εγκαταστάσεων.
Σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους τομείς συνεργασίας, συμφωνή-
θηκαν τα ακόλουθα:
Για τον τομέα της διαχείρισης υγρών αποβλήτων εντατικοποί-
ηση της ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ των τριών χωρών, με 
έμφαση σε πολιτικές τιμολόγησης νερού, επεξεργασία λυμάτων 
από μικρές και μεσαίες εγκαταστάσεις και διαχείριση ιλύος.
Για τον τομέα της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, εντατι-
κοποίηση της ανταλλαγής γνώσης και εμπειριών για τις επιπτώ-
σεις της κλιματικής αλλαγής στον ενεργειακό τομέα (μεταβολές 
στη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, π.χ. για θέρμανση και κλιμα-
τισμό κτιρίων και στην παραγωγή ενέργειας από θερμοηλε-
κτρικές μονάδες), με έμφαση σε καλές πρακτικές προσαρμογής. 
Επίσης συζητήθηκε η περαιτέρω συνεργασία και ανταλλαγή 
καλών πρακτικών μέσω λειτουργίας Παρατηρητηρίου Κλιμα-
τικής Αλλαγής. 
Επιπλέον τομείς συνεργασίας που συζητήθηκαν είναι:
Η διαχείριση στερεών αποβλήτων, και ιδιαίτερα πλαστικών, 
με έμφαση στην εφαρμογή οικονομικών εργαλείων και την 
αποτροπή χρήσης, όπως επίσης και στην κωδικοποίηση καλών 

πρακτικών για τη μείωση απορριμμάτων τροφίμων από την 
τουριστική βιομηχανία, λαμβάνοντας υπόψη και τις κατευθύν-
σεις της πρόσφατης Ελληνικής Στρατηγικής για την Κυκλική 
Οικονομία.
Θέματα διαχείρισης υδατικών πόρων, όπως η μείωση απω-
λειών δικτύων, η αντιμετώπιση προβλημάτων λειψυδρίας, η 
περαιτέρω προώθηση πρακτικών εξοικονόμησης νερού και η 
επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων αστικών υγρών απο-
βλήτων για άρδευση.
Στο τέλος της συνάντησης, ο Αν. ΥΠΕΝ δήλωσε: 
«Η σημερινή συμφωνία για το Σχέδιο Περιφερειακής Συνεργα-
σίας για την Αντιμετώπιση Περιστατικών Θαλάσσιας Ρύπανσης 
είναι πολύ σημαντική τόσο περιβαλλοντικά όσο και πολιτικά. Και 
η σημασία της δεν αφορά μόνο την Ελλάδα και τα εθνικά της 
συμφέροντα, ούτε μόνο τις δύο φίλες χώρες της Κύπρου και του 
Ισραήλ. Είναι μια συμφωνία σημαντική για τη Μεσόγειο και το 
θαλάσσιο περιβάλλον. Περιβαλλοντικά παρέχει τους απαραίτη-
τους διοικητικούς μηχανισμούς, την τεχνογνωσία και τα τεχνικά 
μέσα για την πρόληψη και την αντιμετώπιση περιστατικών θα-
λάσσιας ρύπανσης, στο νέο περιβάλλον αξιοποίησης των υδρο-
γονανθράκων. Πολιτικά επιβεβαιώνει την ανάγκη συνεργασίας 
των χωρών και των λαών τους στη Μεσόγειο, αναδεικνύοντας 
το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή της Ανατολικής 
Μεσογείου».

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 4ΗΣ ΤΡΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΚΟΡΥΦΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ-ΙΣΡΑΗΛ
Αλ. Τσίπρας για το EastMed: Έργο υψίστης γεωπολιτικής σημασίας

Υπογράφηκε το Περιφερειακό Σχέδιο Συνεργασίας Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ 
για την Αντιμετώπιση Περιστατικών Θαλάσσιας Ρύπανσης
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Ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέ-
ρωσης, Νίκος Παππάς, είχε -στο πλαίσιο της 4ης Τριμερούς Συ-
νόδου Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, που πραγματοποιή-
θηκε στη Λευκωσία- συναντήσεις με την Υπουργό Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων της Κύπρου, Βασιλική Αναστασιάδου, 
τον Υπουργό Επικοινωνιών του Ισραήλ, Ayoob Kara και τον 
Υπουργό Επιστημών και Τεχνολογίας του Ισραήλ, Ofir Akunis. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, 
τα θέματα που αναδείχθηκαν ήταν:
• Η ισχυρή βούληση των τριών μερών για την προώθηση 
υλοποίησης του EuroAsia Interconnector, που θα διασυνδέει 
Ελλάδα-Κύπρο-Ισραήλ, τόσο ως ενεργειακού όσο και ως τηλε-
πικοινωνιακού αγωγού.
• Η ενίσχυση της τριμερούς συνεργασίας στους τομείς των Τε-
χνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), καθώς και 
του Διαστήματος.
• Η πορεία υλοποίησης του Μνημονίου Συνεργασίας, που υπε-
γράφη το Μάιο του 2017, μεταξύ Ελλάδας-Ισραήλ για τη μείω-
ση των χρεώσεων διεθνούς περιαγωγής κινητής τηλεφωνίας.
Ο Νίκος Παππάς τόνισε στους συνομιλητές του, πως «μπορούμε 
–μαζί οι τρείς χώρες- να διαμορφώσουμε το νέο τηλεπικοινω-
νιακό χάρτη της περιοχής, να επενδύσουμε και να κερδίσουμε 

από τις νέες τεχνολογίες και τις μεταξύ μας συνέργειες, αλλά και 
να συνεργαστούμε σε νέους τομείς, όπως αυτός του Διαστήμα-
τος». 
Ο Έλληνας Υπουργός είχε, επίσης, την ευκαιρία να παρουσιάσει 
στους Υπουργούς της Κύπρου και του Ισραήλ την πρωτοβου-
λία της ελληνικής Πολιτείας να ιδρύσει τον Ελληνικό Διαστημικό 
Οργανισμό, την προσπάθεια της χώρας να καταστεί από ενοι-
κιαστής, παραγωγός διαστημικών εφαρμογών και προϊόντων, 
αλλά και τη στήριξη που προσφέρεται σε τέσσερα ελληνικά 
Πανεπιστήμια ώστε να κατασκευάσουν συστοιχία μικροδορυ-
φόρων.
Στο πλαίσιο της ανάπτυξης συνεργασιών στον τομέα του Δι-
αστήματος, ο Νίκος Παππάς πρότεινε μια συνάντηση μεταξύ 
Υπουργών και εκπροσώπων του διαστημικού τομέα από Ελ-
λάδα, Κύπρο και Ισραήλ, το προσεχές διάστημα, κάτι που έγινε 
αποδεκτό. 
Στο πλαίσιο της Τριμερούς Συνόδου Κορυφής, ο Υπουργός 
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Νίκος 
Παππάς, η Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 
της Κύπρου, Βασιλική Αναστασιάδου, ο Υπουργός Επικοινω-
νιών του Ισραήλ, Ayoob Kara και ο Υπουργός Επιστημών και 
Τεχνολογίας του Ισραήλ, Ofir Akunis υπέγραψαν Μνημόνια 

Συνεργασίας, με θέματα, μεταξύ άλλων:
• Την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με διεθνείς συμβάσεις 
στον τομέα των ΤΠΕ, καθώς και για νέα τεχνικά μέσα και τεχνο-
λογίες.
• Την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού στις νέες τεχνο-
λογίες.
• Την οργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων και διεθνών ημερί-
δων και στις τρεις χώρες.
• Τη συνεργασία στην εκπαίδευση ειδικών στον τομέα των δια-
στημικών τεχνολογιών.
• Την ανάπτυξη, το συντονισμό και την εφαρμογή κοινών μέ-
τρων για την επέκταση της αμοιβαία επωφελούς συνεργασίας 
στον τομέα των δορυφορικών επικοινωνιών.
• Το συντονισμό των δραστηριοτήτων των κρατικών φορέων 
και της επιχειρηματικής κοινότητας, προκειμένου να αναζητη-
θούν ευκαιρίες για επέκταση των επενδύσεων και συμμετοχή 
σε σχέδια που υλοποιούνται από τα τρία μέρη στον τομέα των 
διαστημικών τεχνολογιών και των δορυφόρων.
Τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενη-
μέρωσης, Νίκο Παππά, συνόδευε ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπι-
κοινωνιών και Ταχυδρομείων, Βασίλης Μαγκλάρας.

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η υποβολή επιχειρηματικών ιδεών για 
συμμετοχή στον έκτο κύκλο του Προγράμματος Νεανικής Καινο-
τόμου Επιχειρηματικότητας egg - enter•grοw•go που σχεδίασε 
και υλοποιεί η Eurobank σε συνεργασία με τo Corallia από το 2013. 
Σύμφωνα με το ΑΣΠε-ΜΠΕ η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων 
έχει ήδη δρομολογηθεί, ώστε τον Ιούνιο να αναδειχθούν οι περί-
που 30 ομάδες που θα φιλοξενηθούν και θα υποστηριχθούν για 
12 μήνες από το Πρόγραμμα, με στόχο να μετεξελίξουν την ιδέα 
τους σε επιχείρηση.Φέτος-όπως αναφέρουν οι διοργανωτές- ση-
μειώθηκαν πολλαπλά ρεκόρ ενδιαφέροντος για το egg.
Συγκεκριμένα καταγράφηκαν: περισσότερες από 3.000 εγγραφές 
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων, 270 ολοκλη-
ρωμένες υποβολές αιτήσεων συμμετοχής, ενώ 191 υποψηφι-
ότητες, ο υψηλότερος αριθμός στην ιστορία όλων των κύκλων 
του egg, προκρίθηκαν, με βάση την πληρότητα και αρτιότητα 
του υποβληθέντος φακέλου υποψηφιότητας (έλεγχος τυπικών 
προϋποθέσεων), στην επόμενη φάση, αυτή της κατ’ ουσία αξιο-
λόγησης των επιχειρηματικών σχεδίων. 
Οι επιχειρηματικές ιδέες που υποβλήθηκαν καλύπτουν όλους 
τους κλάδους της οικονομίας. Οι κλάδοι, που συγκεντρώνουν 
το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι εκείνοι των Καινοτόμων Εφαρ-
μογών Τουρισμού (19%), των Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) με έμφαση σε InternetofThings και FinTech 
(17%), του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (15%), των Δημιουργικών 
Βιομηχανιών - Gaming (13%),καθώς και της Κοινωνικής Επιχει-
ρηματικότητας (11%). 
Παράγοντες που συνέβαλλαν καθοριστικά στην αύξηση των 
συμμετεχόντων και στην ενίσχυση του ανταγωνισμού μεταξύ 

των ενδιαφερομένων ήταν οι αλλαγές που υιοθετήθηκαν κατά το 
σχεδιασμό του 6ου κύκλου και ιδιαίτερα η παροχή ενός ευρέως 
πλέγματος χρηματοδοτικών εργαλείων που πλέον περιλαμβάνει 
από την παροχή μικρο-χρηματοδοτήσεων και επιχειρηματικών 
κεφαλαίων κίνησης μέχρι πρόσβαση σε επενδυτικά κεφάλαια 
υψηλού ρίσκου.
Ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, Σταύρος 
Ιωάννου, σε δηλώσεις του αναφέρει ότι «η χώρα μας έχει πλη-
γωθεί τα τελευταία χρόνια από τη μεγαλύτερη ίσως διαρροή 
ταλαντούχων νέων στην ιστορία της. Στρατηγική προτεραιότητα 
για εμάς στη Eurobank είναι να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες 
συνθήκες που θα επιτρέψουν στην επιχειρηματικότητα, και ιδιαί-
τερα στη νεανική επιχειρηματικότητα, να γίνει κεντρικό γρανάζι 
στο μηχανισμό της οικονομικής ανάπτυξης και της ευημερίας 
για την ελληνική κοινωνία. Στόχος μας είναι μέσα από το egg 
να δημιουργηθούν βιώσιμες καινοτόμες νεανικές επιχειρήσεις, 
ανταγωνιστικές, κερδοφόρες και με διεθνή προσανατολισμό. Ο 
επιχειρηματικός κόσμος,οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν υποχρέω-
ση να συνεχίζουν να επενδύουν στις νέες προσπάθειες ώστε να 
αναπτυχθούν. Είναι βέβαιο ότι θα βρουν στο χώρο της νεανικής 
επιχειρηματικότητας ικανούς συνεργάτες, σπουδαίες ιδέες που 
μπορούν να μετεξελιχθούν σε ποιοτικά προϊόντα και καινοτόμες 
υπηρεσίες, ώστε να κερδίσουν πολλαπλάσια και οι ίδιοι και η οι-
κονομία μας συνολικά».
Ο γενικός διευθυντής του Corallia, καθ. Βασίλειος Μακιός, τόνισε 
ότι «Για μία ακόμη χρονιά, το Πρόγραμμα egg προσέλκυσε το 
ταλαντούχο ανθρώπινο δυναμικό της χώρας, το οποίο τολμά να 
δοκιμάσει και να δοκιμαστεί στο στίβο της επιχειρηματικότητας. 

Τα πολλαπλά ρεκόρ ενδιαφέροντος που σημειώθηκαν στη δια-
δικασία υποβολής των αιτήσεων καταδεικνύουν τον σημαίνοντα 
ρόλο του egg στο ελληνικό οικοσύστημα και την αναγνώριση της 
ουσιαστικής υποστήριξης που παρέχουν, όχι μόνο οι κύριοι συντε-
λεστές του Προγράμματος Eurobank και Corallia, αλλά όλο το φά-
σμα των σπουδαίων μεντόρων, χορηγών και υποστηρικτών που 
συμβάλλουν στην υλοποίηση του Προγράμματος. Αναμένουμε 
με χαρά, αλλά και ευθύνη, τις ομάδες που θα ενταχθούν στον 6ο 
κύκλο του egg για να τους προσφέρουμε απλόχερα όλα τα απα-
ραίτητα εφόδια για ένα δυναμικό επιχειρηματικό ξεκίνημα». 
Οι φετινές συμμετοχές ξεχωρίζουν με βάση τα νέα ποιοτικά κριτή-
ρια και συγκεκριμένα ηεπέκταση του ορίου έως τα 6 άτομα ανά 
ομάδα επέτρεψε φέτος σε ωριμότερα, 5μελή και 6μελή σχήματα, 
να συμμετέχουν για πρώτη φορά, σε ποσοστό 5% επί του συνό-
λου των προκριθέντων επιχειρηματικών σχεδίων. Δυναμική ήταν 
και η παρουσία των γυναικών με 31% συμμετοχή στο σύνολο 
των επιχειρηματικών σχεδίων. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 12% 
του συνόλου των συμμετεχόντων στις επιχειρηματικές ομάδες έχει 
ηλικία άνω των 40 ετών, καταδεικνύοντας εμπράκτως ότι η και-
νοτόμος επιχειρηματικότητα διευρύνεται και σε ηλικιακό επίπεδο. 
Επιπλέον, για πρώτη φορά σε αυτό το στάδιο του Προγράμματος 
καταγράφηκε διψήφιο ποσοστό (10%) συμμετοχής από επιχειρη-
ματικές ομάδες που έχουν ήδη συστήσει επιχείρηση για την υλο-
ποίηση του επιχειρηματικού τους σχεδίου. Αυτό ερμηνεύεται και 
ως μια θετική ένδειξη ωρίμανσης του ελληνικού οικοσυστήματος 
start-up, κάτι που αποτελεί άλλωστε και στρατηγικό στόχο του 
Προγράμματος egg.

EUROBANK: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Η ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ 
“ΓΡΑΝΑΖΙ” ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΨΗΠΤΕ: Ισχυρό πλαίσιο συνεργασίας στις Τηλεπικοινωνίες και τις νέες Τεχνολογίες
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 4ΗΣ ΤΡΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΚΟΡΥΦΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ-ΙΣΡΑΗΛ
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Οι αποκρατικοποιήσεις, η χρηματοδότηση του λογαριασμού 
υποστήριξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, οι δημο-
πρασίες λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής παραγωγής της ΔΕΗ 
αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων 
με τους θεσμούς που θα ξεκινήσουν την ερχόμενη εβδομάδα σε 
ό,τι αφορά τον τομέα της ενέργειας. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης 
αποκλείει το ενδεχόμενο αύξησης του Ειδικού Τέλους Μείωσης 
Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ) που περιλαμβάνεται στους λογαρια-
σμούς του ηλεκτρικού. Έτσι, σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση 
των ΑΠΕ η λύση που προκρίνεται περιλαμβάνει τη διατήρηση 

μιας μορφής χρέωσης των προμηθευτών, όπως αυτής που 
ισχύει σήμερα, η οποία όπως επισημαίνεται από το υπουργείο 
πρέπει να αντικατοπτρίζει το όφελος που αποκομίζουν οι προ-
μηθευτές από τη συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στην 
αγορά. Συμμετοχή η οποία οδηγεί σε μείωση των τιμών χονδρι-
κής της ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με το ΑΠΕ_ ΜΠΕ σε ό,τι 
αφορά τις αποκρατικοποιήσεις, τα μεγάλα κεφάλαια της ΔΕΗ και 
των Ελληνικών Πετρελαίων έχουν δρομολογηθεί και απομένει 
σε εκκρεμότητα η συμφωνία για τη μέθοδο αποκρατικοποίη-
σης της ΔΕΠΑ η οποία θα ξεκινήσει μέσα στη χρονιά. Έχει ήδη 
συμφωνηθεί η αποχώρηση της εταιρείας από την θυγατρική 

στη Θεσσαλονίκη και η ενίσχυση της παρουσίας της παράλληλα 
στην Αθήνα.
Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων θα βρεθεί, τέλος, το θέμα 
των δημοπρασιών λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής παραγωγής 
της ΔΕΗ (ΝΟΜΕ) υπό το φως των νέων δεδομένων που δημι-
ουργεί αφενός η πώληση των λιγνιτικών μονάδων Μεγαλό-
πολης και Φλώρινας της ΔΕΗ, (η οποία οδηγεί σε μείωση των 
δημοπρατούμενων ποσοτήτων από τη ΔΕΗ) αλλά και η ανάγκη 
υποστήριξης της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας αφετέ-
ρου, η οποία βασίζεται κατά κύριο λόγο στις δημοπρασίες.

Τους υψηλούς φορολογικούς συντελεστές «δείχνουν» ώς την 
κυρίαρχη αιτία για τη φοροδιαφυγή σχεδόν εννέα στους δέκα 
επιχειρηματίες (ποσοστό 86%) της Θεσσαλονίκης, ενώ οι ίδιοι 
αμφισβητούν στην πλειονότητά τους την ανταποδοτικότητα 
των ασφαλιστικών εισφορών, δηλώνοντας -αθροιστικά- ότι 
είναι λίγο ή και καθόλου ικανοποιημένοι από όσα πληρώνουν 
και λαμβάνουν αντίστοιχα στο κομμάτι των συντάξεων (83%) 
και των παροχών υγείας (84%). Οι παραπάνω θέσεις των επι-
χειρηματιών αποτυπώνονται στις απαντήσεις που έδωσαν στις 
ad-hoc ερωτήσεις του «Βαρομέτρου» του Εμποροβιομηχανι-
κού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την εταιρία 
Palmos Analysis. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά το δεύτερο 
δεκαπενθήμερο του Μαρτίου, σε συνολικό δείγμα 1500 ατό-
μων (800 επιχειρήσεις, 700 καταναλωτές στον νομό). Σύμφω-
να με το ΑΠΕ-ΜΠΕ αναλυτικότερα, στην ερώτηση «Ποιες είναι 
κατά την γνώμη σας οι δύο βασικότερες αιτίες του φαινομένου 
της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα;», οι επιχειρηματίες, σε ποσο-
στό 86% καταδεικνύουν σαν «ρίζα του κακού» τους υψηλούς 
φορολογικούς συντελεστές και έπεται με μεγάλη διαφορά η 
χαμηλή ανταποδοτικότητα από το δημόσιο με 41%. Στη συνέ-
χεια, σε ποσοστό 32% δηλώνουν πως θεωρούν ώς υπεύθυνη 
για τη φοροδιαφυγή την έλλειψη φορολογικής συνείδησης των 
Ελλήνων και σε ποσοστό 17% την απουσία αποτελεσματικών 
φορολογικών ελέγχων.
Στο πλαίσιο αυτό, οι επιχειρηματίες προτείνουν χαμηλότερους 
φορολογικούς συντελεστές. Για τα φυσικά πρόσωπα, απαντούν 
σε ποσοστό 31% ότι οι συντελεστές δεν πρέπει να υπερβαίνουν 
το 6%-10%. Σε ποσοστό 28% οι επιχειρηματίες δηλώνουν ότι οι 

συντελεστές για τα φυσικά πρόσωπα θα πρέπει να κυμαίνονται 
μεταξύ 11%-15% και σε ποσοστό 13% ανάμεσα σε 16% και 
20%. Αντίστοιχα για τους φορολογικούς συντελεστές των νο-
μικών προσώπων, το 32% των ερωτώμενων επιχειρηματιών 
θεωρεί ότι πρέπει να είναι μεταξύ 11%-15%, το 28% ανάμεσα 
στο 6%-10% και το 20% μεταξύ 16%-20%.
«Σε τι βαθμό θα λέγατε ότι συναρτάται η παραμονή της επιχείρη-
σής σας στην Ελλάδα με το φορολογικό/ασφαλιστικό κόστος;». 
To 50% των επιχειρηματιών απαντά σε αυτό το ερώτημα ότι 
ο βαθμός αυτός είναι «πολύ μεγάλος και αρκετά μεγάλος», το 
30% υποστηρίζει ότι δεν συναρτάται καθόλου, το 10% δηλώνει 
«ούτε μεγάλος/ούτε μικρός» και το 5% «μικρός». Από τις ad-hoc 
ερωτήσεις αποκαλύπτεται ακόμη πως το 42% των επιχειρή-
σεων δεν είναι ενήμερο για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό, το 
30% τον γνωρίζει, αλλά όχι και τόσο καλά και μόλις το 27% είναι 
καλά πληροφορημένο.
Αντίστοιχα, για την ρύθμιση των 120 δόσεων των ελευθέρων 
επαγγελματιών προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ, το 38% ουδέν 
γνωρίζει, το 32% δεν γνωρίζει τόσο καλά και το 29% δηλώνει 
ενημερωμένο επαρκώς. Για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό το 
25% τον θεωρεί μεν σωστό, αλλά εκτιμά πως δεν βοηθάει με 
τη σημερινή του μορφή, το 19% απαντά ότι είναι σωστός και 
βοηθάει όπως είναι σήμερα και το 12% υποστηρίζει ότι είναι 
λανθασμένος. Αντίστοιχα, για τις 120 δόσεις, το 26% θεωρεί 
τη ρύθμιση σωστή αλλά πιστεύει πως «δεν βοηθάει όπως είναι 
σήμερα», ίδιο ποσοστό απαντά ότι είναι σωστή και βοηθάει και 
το 10% δηλώνει ότι είναι λανθασμένη.
Ως προς το ασφαλιστικό σύστημα, όπως αναφέρθηκε και ει-

σαγωγικά, οι επιχειρηματίες δηλώνουν σε ποσοστό 64% ότι η 
ανταποδοτικότητα των εισφορών που καταβάλλουν σε χέση 
με τις συντάξεις είναι «καθόλου ικανοποιητική» (το αντίστοιχο 
ποσοστό για τις παροχές υγείας είναι 59%). Μάλιστα, εάν αθροι-
στούν και οι απαντήσεις των επιχειρήσεων, που χαρακτηρίζουν 
την ανταποδοτικότητα «λίγο ικανοποιητική», τότε προκύπτει ότι 
σε ποσοστό 83% είναι καθόλου ή λίγο ικανοποιημένες με τα όσα 
πληρώνουν και λαμβάνουν αντίστοιχα στο κομμάτι των συντά-
ξεων (το αντίστοιχο ποσοστό για τις παροχές υγείας είναι 84%).
 Οι καταναλωτές αποφασίζουν με κριτήριο πρωτίστως τις τιμές
Σε ό,τι αφορά τους καταναλωτές, στο πλαίσιο των ad-hoc 
ερωτήσεων αυτοί ερωτήθηκαν ποιοι είναι οι τρεις βασικότεροι 
παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή καταστήματος για τις 
αγορές τους σε καταναλωτικά προϊόντα. Σε ποσοστό 79% (πολ-
λαπλές απαντήσεις) απάντησαν πως είναι οι τιμές, σε ποσοστό 
52% η ποιότητα, 38% η ελληνική προέλευση και 23% η γρή-
γορη πρόσβαση στο κατάστημα (απόσταση) κτλ. Αντίστοιχα, 
οι προσφορές των καταστημάτων αποτελούν για το 39% των 
καταναλωτών το κυριότερο κριτήριο για τις αγορές τους και για 
το 41% αρκετά σημαντικό κριτήριο, που το συνεκτιμούν μαζί με 
άλλους παράγοντες. Οι καταναλωτές αποδεικνύουν πως έχουν 
και περιβαλλοντικό αισθητήριο, καθώς το 64% αυτών δηλώνει 
ότι το μέτρο της χρέωσης του ειδικού τέλους για τις πλαστικές 
σακούλες θα συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος. 
Για αυτό και το 59% των καταναλωτών από την στιγμή που 
εφαρμόστηκε το παραπάνω τέλος χρησιμοποιεί πλέον τσάντα 
αγορών πολλαπλών χρήσεων._

ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ 
ΜΕ ΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ

ΤΟ 86% ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ “ΔΕΙΧΝΟΥΝ” ΩΣ ΚΥΡΙΑΡΧΗ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ 
ΤΟΥΣ ΥΨΗΛΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ “ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ”
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Oριακή βελτίωση των επιχειρηματικών προσδοκιών ση-
μειώθηκε στη Βιομηχανία τον Απρίλιο, σύμφωνα με έρευνα 
οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ. Το ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει ότι 
σύμφωνα με την έρευνα του ΙΟΒΕ, «η εξέλιξη αυτή ευθυ-
γραμμίζεται με την ανάκαμψη του οικονομικού κλίματος στην 
ελληνική οικονομία, καθώς καταγράφεται άνοδος των επιμέ-
ρους δεικτών σχεδόν σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς 
της οικονομίας, αλλά και στην καταναλωτική εμπιστοσύνη. 
Η τάση που πλέον διαμορφώνεται κατά τους τελευταίους 
πολλούς μήνες είναι συνεπής με το ρυθμό ανάπτυξης που 
διαγράφεται στην οικονομία, η οποία ανακάμπτει σταδιακά 
ακολουθώντας και την ισχυρή ανάπτυξη στο διεθνές περι-
βάλλον. Πάντως γενικά καθώς πυκνώνει η συζήτηση για τις 
συνθήκες της οικονομίας στη μεταμνημονιακή εποχή, φαίνε-
ται η διαφαινόμενη ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος 
να αμβλύνει την απαισιοδοξία. Είναι σίγουρα ένα γεγονός που 
διαφοροποιεί σημαντικά το πολιτικοοικονομικό περιβάλλον 
τους επόμενους μήνες μετά από 8 χρόνια προγραμμάτων 
στήριξης. Η εξέλιξη όμως των προσδοκιών στη βιομηχανία, 
αλλά και τους υπόλοιπους τομείς της οικονομίας στους επόμε-
νους μήνες θα εξαρτηθεί κατά κρίσιμο τρόπο από τους όρους 
χρηματοδότησης και τη νέα σχέση συνεργασίας με τους 
εταίρους και δανειστές, εκτός πλέον του προγράμματος. Σε 
κάποιο βαθμό, η βελτίωση του Απριλίου θα πρέπει επίσης να 
αποδοθεί και σε εποχικούς παράγοντες και την εκκίνηση της 
τουριστικής περιόδου που πάντα τροφοδοτεί την ευρύτερη 
οικονομική δραστηριότητα, αλλά και την απασχόληση».
Με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον τομέα της βιομηχα-
νίας, προκύπτει μείωση της παραγωγής τον δεύτερο μήνα 
του τρέχοντος έτους σε σχέση με τις αρχές του έτους και ταυ-
τόχρονη μείωση του επιπέδου των τιμών παραγωγού. Τα 
στοιχεία για τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων έχουν την 
ίδια πτωτική τάση τον Φεβρουάριο, ενώ τον Μάρτιο, οι τιμές 
παραγωγού παραμένουν στα ίδια επίπεδα.
Ο δείκτης προσδοκιών στη βιομηχανία προπορεύεται των 
μηνιαίων μεταβολών ανά έτος του δείκτη βιομηχανικής 
παραγωγής. Οι δύο δείκτες είναι πολύ κοντά, με τον δείκτη 
προσδοκιών να αποτυπώνει συνήθως με προβάδισμα ενός ή 
δύο μηνών την εξέλιξη στην πραγματική μεταβολή της βιομη-
χανικής παραγωγής.
Ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στη Βιομηχανία δια-
μορφώνεται τον Απρίλιο οριακά υψηλότερα έναντι του προη-
γούμενου μήνα, στις 103,4 (από 102,6) μονάδες, υψηλότερα 
πάντως έναντι του αντίστοιχου περυσινού του επιπέδου (98,4 
μον.).
Από τις βασικές μεταβλητές του δείκτη, το ισοζύγιο των εκτι-

μήσεων για τις παραγγελίες και τη ζήτηση παραμένει αμετά-
βλητο, ενώ ο δείκτης που αντιπροσωπεύει τις εκτιμήσεις για 
τα αποθέματα αποκλιμακώνεται. Υπό την έννοια αυτή, το 
επίπεδο των αποθεμάτων των επιχειρήσεων του τομέα βρί-
σκεται σε χαμηλότερα για την εποχή επίπεδα τον Απρίλιο σε 
σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Ως προς τις προβλέψεις για 
την παραγωγή τους προσεχείς μήνες, αυτές χάνουν έδαφος, 
αλλά ήπια, αντισταθμίζοντας έτσι το θετικό πρόσημο των μει-
ούμενων αποθεμάτων.
Οι προβλέψεις για την εξέλιξη της παραγωγής τους προσεχείς 
3-4 μήνες, διατηρούνται ευοίωνες παρά τη μικρή αποκλιμά-
κωση. Συγκεκριμένα, το σχετικό ισοζύγιο διαμορφώνεται στις 
+22 (από +26) μονάδες, με το 32% των επιχειρήσεων να 
προβλέπει άνοδο της παραγωγής του το επόμενο τρίμηνο και 
ένα 10% (από 5%) μείωσή της.
Οι θετικές αυτές τάσεις οδηγούν σε αισιόδοξη εκτίμηση και για 
την πορεία της απασχόλησης του τομέα, αφού ο ήδη θετικός 
δείκτης των +4 μονάδων στις προβλέψεις για την απασχό-
ληση κερδίζει 11 μονάδες, με το ποσοστό των επιχειρήσεων 
που προβλέπει άνοδο απασχόλησης στο προσεχές τρίμηνο 
να κινείται στο 22% (από 8%), έναντι ενός 8% (από 5%) που 
αναμένει μείωσή της. Γενικά πάντως τους τελευταίους μήνες 
η απασχόληση στη Βιομηχανία παραμένει περίπου σταθερή, 
παρόλο που η παραγωγή εμφανίζεται ενισχυμένη.
Αντίθετα από την παραγωγή, οι θετικές προβλέψεις για τις 
πωλήσεις τους προσεχείς μήνες επιδεινώνονται τον Απρίλιο 
(+21 από +28 μον. το ισοζύγιο), με το 1/3 των επιχειρήσεων 
να αναμένει εκ νέου άνοδο το προσεχές χρονικό διάστημα και 
ένα 12% (από 6%) μείωσή τους. Ο δείκτης εκτιμήσεων για τις 
τρέχουσες πωλήσεις από την άλλη πλευρά κερδίζει έδαφος 
και διαμορφώνεται στις +14 (από +6) μονάδες.
Στους δείκτες εξαγωγικής δραστηριότητας καταγράφονται 
τον Απρίλιο κυρίως θετικές τάσεις: οι εκτιμήσεις για τις εξα-
γωγές κατά το τελευταίο τρίμηνο βελτιώνονται (+14 από +9 
μον. ο δείκτης), όπως και οι προβλέψεις για εξαγωγές τους 
προσεχείς μήνες (+20 από +10 μον. ο δείκτης), με το ισοζύ-
γιο στις εκτιμήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση εξωτερι-
κού να παραμένει στο ίδιο επίπεδο (στις -14 μον.).
Σε ό,τι αφορά τις προβλέψεις για τις μεταβολές των τιμών, 
αυτές υποδηλώνουν οριακή άνοδο τον Απρίλιο, με το σχετικό 
δείκτη να κινείται στη +1 (από -3) μονάδα και το 87% (από 
84%) των επιχειρήσεων να μην αναμένει ιδιαίτερες μεταβολές 
τους το επόμενο τρίμηνο.
Σε επίπεδο παραγγελιών και τρέχουσας ζήτησης, ο αρνητικός 
δείκτης διαμορφώνεται τον Απρίλιο εκ νέου στις -17 μονάδες, 
με το 28% (από ¼) των επιχειρήσεων να δηλώνουν χαμη-

λές για την εποχή παραγγελίες και το 11% (από 8%) να ανα-
φέρει το αντίθετο.
Ως προς τα αποθέματα έτοιμων προϊόντων, το σχετικό θετι-
κό ισοζύγιο αποκλιμακώνεται στις +5 (από +11) μονάδες, 
με το 18% των επιχειρήσεων να αναφέρει υψηλά για την 
εποχή αποθέματα και το 13% να δηλώνει το αντίθετο. Είναι 
προφανές και από το παρακάτω διάγραμμα, ότι οι δύο αυτές 
μεταβλητές κινούνται συνήθως αντίθετα, αφού οι αυξημένες 
παραγγελίες υποδηλώνουν ρευστοποίηση αποθεμάτων και 
το αντίστροφο.
Οι μήνες εξασφαλισμένης παραγωγής διαμορφώνονται στους 
4,7 (από 4,2), ενώ το ποσοστό χρησιμοποίησης εργοστασια-
κού δυναμικού κινείται τον Μάρτιο στο 72,2% (από 71,6%), 
που είναι πάντως από τις υψηλότερες επιδόσεις. Γενικά άλλω-
στε μετά το καλοκαίρι του 2015, η χρησιμοποίηση του εργο-
στασιακού δυναμικού έχει ενισχυθεί σημαντικά ξεπερνώντας 
το 70%, καθώς η παραγωγή έχει αυξηθεί.
Σχετικά με τα ερωτήματα που τίθενται ανά τρίμηνο στην έρευ-
να, οι εκτιμήσεις για τις νέες παραγγελίες επιδεινώνονται τον 
Απρίλιο σε σύγκριση με τον Ιανουάριο, με το σχετικό ισοζύγιο 
να διαμορφώνεται στις +3 (από +7) μονάδες. Το 17% των 
επιχειρήσεων του τομέα αναφέρει πτώση των νέων παραγγε-
λιών του, έναντι ενός 13% (από 9%) που δηλώνει αυξημένες 
νέες παραγγελίες.
Ως προς τους λόγους που παρεμποδίζουν την παραγωγική 
δραστηριότητα των επιχειρήσεων, το 43% θεωρεί ότι η επι-
χειρηματική λειτουργία του διεξάγεται με απρόσκοπτο τρόπο, 
ενώ από τις υπόλοιπες, ένα 21% δηλώνει ως σημαντικότερο 
εμπόδιο την ανεπάρκεια ζήτησης και το 17% την κεφαλαιακή 
ανεπάρκεια.
Στο τριμηνιαίο ερώτημα σχετικά με την ανταγωνιστική θέση 
των επιχειρήσεων στις αγορές στις οποίες δραστηριοποιού-
νται, οι εκτιμήσεις των ερωτηθέντων βελτιώνονται οριακά 
έναντι του προηγούμενου τριμήνου ως προς την εγχώρια 
αγορά (+12 από +10 μον. ο δείκτης), επιδεινώνονται ως 
προς τις λοιπές αγορές (+4 από +6 μον. το ισοζύγιο) και δεν 
μεταβάλλονται ως προς την αγορά της ΕΕ (+9 μον. ο δείκτης).
Τέλος, στο τριμηνιαίο ερώτημα σχετικά με τις προβλέψεις 
των επιχειρήσεων για τον προορισμό των εξαγωγών τους 
κατά τους προσεχείς μήνες, καταγράφεται πτώση στους σχε-
τικούς δείκτες σε σχέση με τη μέτρηση Ιανουαρίου προς όλες 
τις αγορές οι οποίες εξετάζονται: προς τις λοιπές χώρες (+15 
από +22 μον.), τις χώρες της ΕΕ (+22 από +25 μον.) και τις 
Βαλκανικές χώρες (+4 από +14 μον.).

ΜΙΚΡΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΑΝ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΙΟΒΕ
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Η διαμόρφωση μίας εικόνας σταδιακής ανάκαμψης της 
ελληνικής βιομηχανίας προκύπτει από τους δείκτες συ-
γκυρίας, όπως η βιομηχανική παραγωγή και οι δείκτες 
εμπιστοσύνης, σύμφωνα με μελέτη της Εθνικής Τράπεζας. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η νέα μελέτη που συνέταξε η 
Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης της Εθνικής Τράπεζας 
εστιάζει στον εντοπισμό των κινητήριων δυνάμεων που 
τροφοδοτούν αυτήν την τάση και στην εκτίμηση της 
μελλοντικής δυναμικής τους σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. 
Βασικό συμπέρασμα της ανάλυσης είναι ότι οι ελληνικές 
βιομηχανίες έχουν ήδη εισέλθει σε έναν ενάρετο κύκλο 
ανόδου, με τις αυξητικές τάσεις στον βαθμό χρήσης του 
παραγωγικού δυναμικού να οδηγούν σε άνοδο των επεν-
δύσεων σε μηχανολογικό εξοπλισμό. 
Η ισχυροποίηση των δεικτών της ελληνικής βιομηχανίας 
αποτυπώνει τις βελτιούμενες συνθήκες ζήτησης για τα 
ελληνικά προϊόντα (αύξηση κύκλου εργασιών κατά 3,4% 
το 2017 από 0,2% το 2016), κυρίως στις αγορές του εξω-
τερικού (7% το 2017 από 1,5% το 2016). Ως συνέπεια, 
η αύξηση της ζήτησης οδήγησε σε άνοδο του ποσοστού 
χρήσης της παραγωγικής δυναμικότητας της ελληνικής 
βιομηχανίας (capacity utilization) στο 68% το 2017 από 
το χαμηλό του 64% το 2015. 
Το ποσοστό χρήσης της παραγωγικής δυναμικότητας 
αποτελεί έναν σημαντικό δείκτη για την επενδυτική στρα-
τηγική της ελληνικής βιομηχανίας (με συντελεστή συσχέ-

τισης 70% κατά την τελευταία 20ετία). 
Συγκεκριμένα, η ελληνική βιομηχανία ακολούθησε μία 
πορεία συρρίκνωσης από το 2000 έως το 2015 -με μει-
ούμενο βαθμό χρήσης τής παραγωγικής δυναμικότητας. 
Μετά το κατώτατο σημείο του 2015 (με βαθμό χρήσης 
παραγωγικής δυναμικότητας 64%), η βιομηχανία ήδη 
ακολουθεί ανοδική πορεία (με βαθμό χρήσης παραγωγι-
κής δυναμικότητας 68% το 2017), η οποία αποτυπώνεται 
σε αύξηση των επενδύσεων σε μηχανολογικό εξοπλισμό 
[+14% κατά μέσο όρο (κ.μ.ο.) ετησίως την τελευταία διε-
τία]. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι τρέχουσες ροές επένδυσης 
ξεπερνούν οριακά το ελάχιστο επίπεδο που απαιτείται για 
την αναγκαία αντικατάσταση (δηλαδή, για να παραμείνει 
σταθερή η καθαρή αξία των μηχανημάτων), επιδεικνύο-
ντας σημάδια υγιούς δυναμικής για πρώτη φορά μετά το 
2008. 
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Εθνικής, η ανοδική δυναμι-
κή ακολουθία ζήτησης και επένδυσης αναμένεται να ισχυ-
ροποιηθεί κατά την επόμενη πενταετία, καθώς στη θετική 
συνεισφορά των διεθνών εμπορικών ροών θα προστεθεί 
η επίδραση της σταδιακής επαναφοράς της εσωτερικής 
ζήτησης σε φυσιολογικά επίπεδα (+3,7% κ.μ.ο. ετησίως 
την επόμενη πενταετία, από -4,2% την περίοδο 2009-
2017). Ως καθαρό αποτέλεσμα, οι πωλήσεις εκτιμάται 
ότι θα αυξάνονται με ένα μέσο ετήσιο ρυθμό της τάξης 
του 4% και ο βαθμός χρησιμοποίησης της παραγωγικής 

δυναμικότητας θα αγγίξει το 73% το 2023 (από 68% το 
2017). Οι προοπτικές της ελληνικής βιομηχανίας μπορούν 
να είναι ακόμα πιο ευοίωνες σε περίπτωση ενίσχυσης της 
(ήδη παρατηρηθείσας) τάσης ανάκτησης των μεριδίων 
που είχε προ κρίσης στις διεθνείς αγορές (επάνοδος στο 
0,21% από 0,16% σήμερα). Σε αυτήν την περίπτωση, οι 
πωλήσεις εκτιμάται ότι θα αυξάνονται με ένα μέσο ετήσιο 
ρυθμό της τάξης του 5,7% και ο βαθμός χρησιμοποίησης 
της παραγωγικής δυναμικότητας θα αγγίξει το 76% το 
2023 (προσεγγίζοντας, δηλαδή, τα προ κρίσης επίπεδα). 
Θεωρώντας ότι η επενδυτική συμπεριφορά των Ελλήνων 
βιομηχάνων θα ακολουθήσει τις συνήθεις πρακτικές αντί-
δρασης της τελευταίας 20ετίας, η ελληνική βιομηχανία 
εκτιμάται ότι θα μπει κατά την επόμενη πενταετία σε μία 
τροχιά επενδυτικής ανάκαμψης (η οποία επιβεβαιώνεται 
από την κάθετη άνοδο του δείκτη PMI κατά το τελευταίο 
12μηνο).
Συγκεκριμένα, οι ετήσιες επενδύσεις σε μηχανήματα κατά 
την επόμενη πενταετία εκτιμάται ότι θα είναι της τάξης 
των 1,2 δισ. έως 1,4 δισ. ευρώ (αντανακλώντας έναν 
μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης της τάξης του 7% ως 11%), 
επαναφέροντας έτσι σταδιακά το απόθεμα μηχανημάτων 
της ελληνικής βιομηχανίας στα επίπεδα της περιόδου 
2011-2013.

Μεγάλη μείωση 23,1% σημείωσε το έλλειμμα του εμπο-
ρικού ισοζυγίου της χώρας τον Μάρτιο εφέτος, καθώς για 
έναν ακόμη μήνα κινήθηκε ανοδικά η αξία των ελληνικών 
εξαγωγών ενώ μειώθηκε εκείνη των εισαγωγών. Στο τέ-
λος του α’ τριμήνου, το εμπορικό έλλειμμα εμφανίζεται 
μειωμένο κατά 17,9%. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ειδικό-
τερα, από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις εμπορευματικές 
συναλλαγές προκύπτουν τα εξής:
Η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων ανήλθε στο 
ποσό των 4.515,4 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο 2018 έναντι 
4.778,5 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο πέρυσι, παρουσιάζοντας 
μείωση 5,5% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξη-
ση κατά 12 εκατ. ευρώ ή 0,3%, ενώ χωρίς τα πετρελαιο-
ειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 75 εκατ. ευρώ 
ή 2,3%).
Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών ανήλθε στο 

ποσό των 2.885,8 εκατ. ευρώ έναντι 2.660,1 εκατ. ευρώ 
τον Μάρτιο 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 8,5% (χωρίς 
τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 149,6 εκατ. 
ευρώ ή 8%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία πα-
ρουσίασε αύξηση κατά 143,4 εκατ. ευρώ ή 7,7%).
Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 1.629,6 
εκατ. ευρώ έναντι η 2.118,4 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο πέρυ-
σι, σημειώνοντας μείωση 23,1% (χωρίς τα πετρελαιοειδή 
παρουσίασε μείωση κατά 137,6 εκατ. ευρώ ή 8,7%, ενώ 
χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση 
κατά 68,4 εκατ. ευρώ ή 4,8%).
Το α’ τρίμηνο εφέτος, η συνολική αξία των εισαγωγών- 
αφίξεων ανήλθε στο ποσό των 13.191,0 εκατ. ευρώ τον 
Μάρτιο 2018 έναντι 13.419,7 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 
πέρυσι, παρουσιάζοντας μείωση 1,7% (χωρίς τα πετρε-
λαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 331,2 εκατ. ευρώ ή 

3,3%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσί-
ασε αύξηση κατά 722,6 εκατ. ευρώ ή 8,4%).
Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών ανήλθε στο 
ποσό των 7.849,3 εκατ. ευρώ έναντι 6.910,4 εκατ. ευρώ 
το α’ τρίμηνο 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 13,6% (χω-
ρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 641,4 εκατ. 
ευρώ ή 13,4%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία 
παρουσίασε αύξηση κατά 654,3 εκατ. ευρώ ή 13,8%).
Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 5.341,7 
εκατ. ευρώ έναντι η 6.509,3 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο πέ-
ρυσι, σημειώνοντας μείωση 17,9% (χωρίς τα πετρελαιο-
ειδή παρουσίασε μείωση κατά 972,6 εκατ. ευρώ ή 18,4%, 
ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε 
αύξηση κατά 68,3 εκατ. ευρώ ή 1,8%).

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΕΒΑΖΕΙ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ

ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΙΩΣΗ 23,1% ΣΗΜΕΙΩΣΕ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ 
ΕΦΕΤΟΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΣΤΑΤ
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Την ανάγκη να υπερασπιστούμε όλοι οι συνειδητοποι-
ημένοι Ευρωπαίοι την πορεία προς την ευρωπαϊκή ενο-
ποίηση και, άρα, προς την ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού 
οικοδομήματος, υπογραμμίζει ο Πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας, Προκόπης Παυλόπουλος, στο μήνυμά του, με την 
ευκαιρία του χθεσινού (8/5) εορτασμού τής «Ημέρας της 
Ευρώπης». Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ όπως σημειώνει ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας, οι κύριες προτεραιότητες, και 
λόγω των σημερινών ταραγμένων διεθνών συνθηκών, 
πρέπει να κινούνται, κατά βάση, πάνω στους εξής άξονες:
Ο πρώτος άξονας αφορά την κοινή εξωτερική πολιτική 
και την πολιτική ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση, ενόψει των συνεχώς εντεινόμενων 
παγκόσμιων προκλήσεων -δείγμα γραφής των οποίων 
αποτελούν τα τεκταινόμενα σήμερα στη Μέση Ανατολή 
και στη βόρεια Αφρική- πρέπει αμέσως να ενεργοποιήσει 
τους μηχανισμούς διαμόρφωσης αποτελεσματικής εξωτε-

ρικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας.
Ο δεύτερος άξονας αφορά την ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και στην ευρωζώνη, η οποία πρέπει να καταστεί 
επαρκής και βιώσιμη. Τούτο προϋποθέτει ενεργοποίηση 
κατ’ εξοχήν των θεσμικών πυλώνων, των σχετικών με 
την συλλογική λειτουργία του Eurogroup, την πλήρη 
αξιοποίηση του ρόλου του ESM και, πρωτίστως, τη θω-
ράκιση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Έτσι ώστε 
αυτή αφενός να εποπτεύει καταλλήλως το σύνολο του 
ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος και, αφετέρου, ν’ 
αντιμετωπίσει τα ζέοντα ζητήματα ρευστότητας και δημό-
σιου χρέους στο σύνολο της ευρωζώνης.
Ο τρίτος άξονας αφορά την υπεράσπιση του ευρωπαϊκού 
κοινωνικού κράτους δικαίου. Έτσι ώστε ν’ αντιμετωπι-
σθούν, στο πλαίσιο των κρατών-μελών, η επικίνδυνη 
διεύρυνση των ανισοτήτων και οι κίνδυνοι ρήξης του 
κοινωνικού ιστού, που δυστυχώς ευνοούν την εμφάνιση 

λαϊκιστικών ή ακόμη και νεοναζιστικών μορφωμάτων, τα 
οποία έχουν ως στόχο την κατεδάφιση του ευρωπαϊκού 
οικοδομήματος.
Και ο τέταρτος άξονας αφορά την αντιμετώπιση του μείζο-
νος -ουσιαστικώς υπαρξιακού για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και τον πολιτισμό της- μεταναστευτικού και πρωτίστως 
του προσφυγικού ζητήματος, υπό όρους ανθρωπισμού 
και αλληλεγγύης, όπως αρμόζει στις αρχές και τις αξίες της 
ευρωπαϊκής δημοκρατίας και των θεμελιωδών δικαιωμά-
των του ανθρώπου.
Καταλήγοντας, ο κ. Παυλόπουλος σημειώνει: «Μόνον 
υπό τις προϋποθέσεις αυτές η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί 
και πρέπει να φέρει σε πέρας την ιστορική της αποστολή, 
τόσον έναντι των κρατών - μελών της όσο και έναντι της 
ανθρωπότητας εν γένει».

Τη σημασία της προστασίας των επικοινωνιών, υπογράμ-
μισαν οι ομιλητές στην ημερίδα «Απόρρητο επικοινωνι-
ών: σύγχρονες προκλήσεις» που διοργάνωσε η Αρχή Δι-
ασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) και 
φιλοξενήθηκε στην αίθουσα της Γερουσίας του Κοινοβου-
λίου. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ αναφερόμενος στον ρόλο 
που καλείται να παίξει η ΑΔΑΕ, αλλά και άλλες ανεξάρτη-
τες Αρχές, στη σύγχρονη εποχή των νέων τεχνολογιών, 
ο πρόεδρος της Βουλής, Νίκος Βούτσης, τόνισε: «Κάθε 
τεχνολογική εποχή και επανάσταση επιφέρει ένα νέο πεδίο 
δικαιωμάτων και ταυτόχρονα εγγυήσεων έναντι της υπο-
νόμευσης αυτών των δικαιωμάτων ή της διασύνδεσής 
τους με τα προηγούμενα θεμελιώδη δικαιώματα. Είναι 
προφανές ότι βρισκόμαστε σε μια τέτοια εποχή».
Υπογράμμισε την «όλο και πιο επιτακτική ανάγκη προστα-
σίας και θωράκισης θεμελιωδών δικαιωμάτων από σύγ-
χρονες τεχνολογικές απειλές, μέσα στον νέο «ψηφιακό κό-
σμο», όπου γεννιούνται τα παιδιά μας», ενώ αναφέρθηκε 
στις «υποθέσεις Έντουαρντ Σνόουντεν, Wikileaks, Μαρκ 
Ζούκενμπεργκ και Facebook πρόσφατα, αλλά και στην 
υπόθεση Vodafone με τις υποκλοπές στην Ελλάδα -υπό-
θεση με την οποία ασχολήθηκε η ΑΔΑΕ- που μαρτυρούν 
τις διαστάσεις του ζητήματος και καλούν σε εγρήγορση 
ενόψει του μέλλοντος».

Στον χαιρετισμό που απέστειλε, ο υπουργός Δικαιοσύνης, 
Σταύρος Κοντονής, εξήρε το έργο της Ανεξάρτητης Αρχής 
Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών. «Σε μια 
ευνομούμενη κοινωνία η προστασία της επικοινωνίας 
αποτελεί κύριο μέλημα» σημείωσε, κάνοντας λόγο για 
«απαραβίαστο έννομο αγαθό αυξημένης συνταγματικής 
προστασίας» για να αναφερθεί στη συνέχεια στην ανάγκη 
ενίσχυσης του θεσμικού πλαισίου που ισχύει στην Ελλάδα 
με την άμεση ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
«Στόχος», πρόσθεσε ο υπουργός Δικαιοσύνης, «είναι η 
προσαρμογή της έννομης τάξης στις διαρκώς μεταλλασ-
σόμενες τεχνολογικές εξελίξεις, καθώς και η ενίσχυση της 
εμπιστοσύνης των πολιτών στις ψηφιακές υπηρεσίες. Η 
μεταρρύθμιση του πλαισίου για την προστασία των δε-
δομένων επιδιώκει την παροχή υψηλότερου επιπέδου 
προστασίας της ιδιωτικής ζωής στους χρήστες υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών».
Από την πλευρά του, ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, 
Νίκος Παππάς, σημείωσε ότι διανύουμε περίοδο κατά 
την οποία η ευαισθητοποίηση στο θέμα της προστασίας 
των επικοινωνιών είναι επιβεβλημένη. «Η νομοθετική 
θωράκιση είναι ένα πρώτο και αναγκαίο βήμα, αλλά δεν 
είναι αρκετό. Θα πρέπει να συνδυαστεί με πρωτοβουλίες 
και δράσεις που θα ενημερώμουν τους πολίτες για τους 

τρόπους αυτοπροστασίας απέναντι στις κυβερνοεπιθέσεις 
αλλά και για τα δικαιώματά τους σχετικά με τα δεδομένα 
που επεξεργάζονται από τρίτους» συμπλήρωσε.
Ο κ. Παππάς ανέφερε ακόμη ότι η Εθνική Αρχή Κυβερ-
νοασφάλειας που συστάθηκε και λειτουργεί στη Γενική 
Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής του υπουργείου Ψηφι-
ακής Πολιτικής σχεδιάζει σειρά δράσεων για το σύνολο 
του δημόσιου τομέα αλλά και την επέκτασή του μέσω 
συμπράξεων με τον ιδιωτικό τομέα και με γνώμονα το 
συμφέρον των πολιτών.
Ο πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσω-
πικού Χαρακτήρα Μενουδάκος Κωνσταντίνος Μενουδά-
κος χαρακτήρισε το 2018 χρονιά - ορόσημο σε επίπεδο 
νομοθεσίας για την ψηφιακή ασφάλεια. Υπενθυμίζοντας 
ότι από τις 25 Μαΐου θα αρχίσει να εφαρμόζεται ο γενικός 
κανονισμός για την προστασία των δεδομένων, ο κ. Με-
νουδάκος σημείωσε ότι το νέο νομοσχέδιο για την ψηφια-
κή ασφάλεια πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή.
«Από διάφορα επεισόδια, μικρά και μεγάλα, που βλέπουν 
ή δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας, αποδεικνύεται 
πόσο αναγκαία είναι η συνεχής αναζήτηση αποτελεσμα-
τικών μεθόδων και εργαλείων για την κατοχύρωση της 
ασφάλειας των πληροφοριών και των επικοινωνιών» 
κατέληξε.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑΤΟΣ, ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ Ο ΠΤΔ, ΠΡ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ»

ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΑΠΕΙΛΕΣ, ΕΚΑΝΑΝ ΛΟΓΟ ΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, 
ΠΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΕ Η ΑΔΑΕ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΕΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
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Την εξυπηρέτηση της κοινωνίας έθεσε ως βασικό κριτήριο 
για τη βιωσιμότητα των έργων ο υπουργός Υποδομών και 
Μεταφορών Χρήστος Σπίρτζης μιλώντας σε εκδήλωση - 
συζήτηση για τις μεταφορές που έγινε στην Άρτα κατά 
την επίσημη επίσκεψης της Επιτροπής Μεταφορών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ήπειρο. Σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ τόνισε παράλληλα ότι προτεραιότητα της 
κυβέρνησης και του ιδίου είναι να ολοκληρωθούν οι 
υποδομές της χώρας κυρίως στις Μεταφορές, και αυτό 
περιλαμβάνει τόσο τα οδικά δίκτυα, τη συμπλήρωση των 
οδικών δικτύων που το αναφέρουν πολλοί εκπρόσωποι 
πολλών φορέων, τις συνδέσεις με την Αλβανία, δηλαδή το 
Γιάννενα-Κακαβιά και το Ηγουμενίτσα - Σαγιάδα, τις συν-
δέσεις των αυτοκινητοδρόμων με τα αστικά κέντρα, με τις 
βιομηχανικές περιοχές , το κλείσιμο του δαχτυλιδιού στην 
Πελοπόννησο, την ολοκλήρωση του Ε65 και των καθέτων 
της Εγνατίας, τις σιδηροδρομικές υποδομές, τις υποδομές 
για τα υδατοδρόμια, αλλά και τις κοινωνικές υποδομές 
που δεν είναι βιώσιμες.
Δίνοντας το στίγμα της πολιτικής του στον τομέα των έρ-
γων ο κ Σπίρτζης είπε μεταξύ άλλων ότι :
Το πρώτο είναι ότι δεν θέλουμε ένα μοντέλο Υποδομών, 
είτε Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα είτε πα-
ραχωρήσεων είτε δημόσιων έργων συγχρηματοδοτού-
μενων, που θα ελέγχεται μόνο η βιωσιμότητά τους για τις 
τράπεζες ή για τη βιωσιμότητα των έργων αλλά και για 
την κοινωνία. Δηλαδή, όταν κάνουμε ένα έργο παραχώ-
ρησης, ο πολίτης να μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Γιατί 
οι τιμές που βγήκαν οι μεγάλοι αυτοκινητόδρομοι είναι 
πολύ υψηλές. Και εκεί είναι πραγματικά, ένα στοίχημα για 
την κοινωνική Ευρώπη, να θεσμοθετηθεί -και όχι να προ-
κύψει από τις διαπραγματεύσεις που κάναμε εμείς εκ των 
υστέρων- να μετακινούνται ελεύθερα οι συμπολίτες μας 
με αναπηρία, οι άνεργοι, να υπάρχει εναλλακτικό οδικό 
δίκτυο, να υπάρχει μια σειρά από δράσεις που πλέον στην 
Ελλάδα είναι θεσμοθετημένες.

Το δεύτερο, είναι στα έργα να επαναπροσδιοριστεί η έν-
νοια της βιωσιμότητας και να μην υπάρχουν μόνο οικο-
νομικά κριτήρια για τη βιωσιμότητα των έργων. Κριτήριο 
είναι να μην έχουμε θανατηφόρα ατυχήματα, που συ-
γκρούεται με το πόσο οικονομικά βιώσιμο είναι ένα έργο. 
Κριτήριο είναι η ασφάλεια και η υγεία των πολιτών. Κριτή-
ριο είναι να βγάλεις μία περιοχή από την απομόνωση σαν 
αυτή που βρισκόμαστε σήμερα. Βέβαια, εκεί πρέπει να 
έχουμε τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ώστε 
οι συμβάσεις που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια και είναι 
σε λάθος κατεύθυνση, να μας δοθεί η δυνατότητα και για 
τη μείωση των τελών χρήσης, ταυτοχρόνως με την αύξη-
ση του χρόνου των παραχωρήσεων, αλλά και την αύξηση 
του φυσικού αντικειμένου μέσα στις ίδιες συμβάσεις.
Το τρίτο είναι το ξεπέρασμα της γραφειοκρατίας. Όχι στις 
χώρες, αλλά πλέον στα όργανα, στις Διευθύνσεις της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής, όπως και στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα. 
Έλεγχοι ναι. Σκληροί έλεγχοι. Δε θέλουμε να έχουμε ούτε 
ψευδή στοιχεία, ούτε πασαλείμματα, αλλά δε μπορούμε 
άλλο, ειδικά όταν είμαστε σε κρίση, να έχουμε τις καθυ-
στερήσεις που έχουμε. Κάθε μέρα καθυστέρησης από την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα ή από τα Ευρωπαϊκά όργανα ή από 
την εγχώρια γραφειοκρατία σημαίνει χιλιάδες άνεργοι.
Το τέταρτο, είναι το ξεπέρασμα δογματισμών, που υπάρ-
χουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως οι δογματισμοί 
των κρατικών ενισχύσεων. Πρέπει κάποια στιγμή για κά-
ποιους τομείς να ξεπεραστούν αυτές οι νεοφιλελεύθεροι, 
κατά τη γνώμη μου, δογματισμοί, που μας έχουν φέρει σε 
πολλούς τομείς σε αδιέξοδο.
Τον πέμπτο, είναι όχι στην ενιαία αντιμετώπιση των Περι-
φερειών και των χωρών. Υπάρχουν διαφορετικές ανάγκες 
για τις Υποδομές της Ελλάδας, διαφορετικές για αυτές της 
Πολωνίας ή της Γερμανίας. Άρα πρέπει να γίνει ένας τέ-
τοιος προγραμματισμός.
Αναφερόμενος στις ιδιωτικοποιήσεις ο κ Σπίρτζης είπε ότι 
υπάρχουν κατά τη γνώμη του ιδιωτικοποιήσεις που έχουν 

αποδώσει και ιδιωτικοποιήσεις που είναι τελείως λάθος. 
Η ιδιωτικοποίηση της Fraport, είναι πολύ νωρίς για να το 
πούμε αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει δείξει θετικά πράγματα, 
παρά μόνο αύξηση της κίνησης που είναι θετικό για τον 
τουρισμό, αλλά δεν είναι για την ποιότητα των αεροδρο-
μίων και πολλά άλλα, ανέφερε ο υπουργός και πρόσθεσε:
Το λιμάνι του Πειραιά έχει δείξει θετικά δείγματα. Ο σιδη-
ρόδρομος, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ, έχει δείξει θετικά δείγματα. Πρέ-
πει, είπε, να είμαστε ειλικρινείς και άλλες ιδιωτικοποιήσεις 
με τον τρόπο που πάνε να γίνουν ή έχουν προγραμματι-
στεί από το ΤΑΙΠΕΔ, δε δείχνουν θετικά πράγματα.
Εξειδικεύοντας το πρόγραμμα του υπουργείου στα έργα ο 
κ. Σπίρτζης ανέφερε ότι θα δοθεί προτεραιότητα στα μέσα 
σταθερής τροχιάς και συγκεκριμένα στο σιδηρόδρομο. 
Ολοκληρώνεται το φθινόπωρο το έργο Αθήνας - Θεσ-
σαλονίκης μετά από δεκαετίες, όπως ήταν και το οδικό 
δίκτυο. Ολοκληρώνεται το Αθήνα - Πάτρα, δύο χρόνια 
αργότερα, με ηλεκτροκίνηση που εξυπηρετεί και προα-
στιακό σιδηρόδρομο, δηλαδή και εμπορικές μεταφορές 
και επιβατικές. Έχουν βγει οι διαγωνισμοί για τα δύο με-
γάλα εμπορευματικά κέντρα της χώρας, του Πειραιά, της 
Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Σε λίγο θα γίνει και στην 
Πάτρα και στην Καβάλα και στην Αλεξανδρούπολη. Το 
μεγάλο στοίχημα για το σιδηρόδρομο είναι η σύνδεση 
των λιμανιών της Βορείου Ελλάδος με αυτά της Μαύρης 
Θάλασσας, όπως και οι συνδέσεις της Θεσσαλονίκης με 
την ΠΓΔΜ και τη Σερβία, που έχουν γίνει αντίστοιχες συμ-
φωνίες και μετά, με τον άξονα των Δυτικών Βαλκανίων. 
Σημαντικό είναι η επέκταση του μετρό στην Αθήνα, στη 
Θεσσαλονίκη και όλα τα υπόλοιπα.
Είναι επίσης σημαντικό είπε, να συνδέσουμε σιδηροδρο-
μικά τη Θεσσαλονίκη με την Ηγουμενίτσα και ζήτησε 
στήριξη από την επιτροπή να βρει η Ελλάδα χρηματοδό-
τηση ύψους 2,5 - 3 δισεκατομμύρια ευρώ, για να κάνουμε 
παράλληλα και δεύτερη γέφυρα στο Ρίο-Αντίριο για τη 
σιδηροδρομική υποδομή ή υποθαλάσσια.

Προτάσεις για την καλύτερη λειτουργία των ιδίων αλλά 
και της Επιτροπής Ελέγχου Εσωτερικών Ηλεκτρικών 
Εγκαταστάσεων, κατέθεσαν οι εκπρόσωποι των Συνδέ-
σμων Εργοληπτών Καταστηματαρχών Ηλεκτρολόγων 
Αθηνών (Σ.Ε.Κ.Η.Α ) και Εργολάβων Ηλεκτρικών Έργων 
Αττικής (Σ.Ε.Η.Ε.Α), στον αντιπεριφερειάρχη Γιώργο Κα-
ραμέρο. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ειδικότερα οι θέσεις 
των Συνδέσμων, αφορούν στα εξής θέματα: 

- Να μην αποτελεί η Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης 
Ηλεκτρικών Εργασιών (ΥΔΚΕ) αποκλειστικό κριτήριο 
αξιολόγησης τόσο για την έκδοση βεβαίωσης ή άδειας 
ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, όσο και για τη διάρκεια ισχύ-
ος όταν εκκρεμεί κατάθεσή της στο μητρώο ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων. 
- Η Επιτροπή Ελέγχου Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκατα-
στάσεων όταν καλείται για υπηρεσίες κακής ποιότητας, να 

δίνει περίοδο «χάριτος» ώστε ο καταγγελλόμενος αδειού-
χος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης να προβεί σε κατάλληλες 
διορθώσεις πριν τον έλεγχο και την επιβολή κυρώσεων. 
Η συζήτηση εξελίχθηκε σε θετικό κλίμα και έκλεσε με 
την διαβεβαίωση του αντιπεριφερειάρχη ότι ο δίαυλος 
επικοινωνίας μεταξύ Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου 
Τομέα Αθηνών και Συνδέσμων Σ.Ε.Κ.Η.Α και Σ.Ε.Η.Ε.Α. θα 
συνεχιστεί με στόχο ουσιαστικά αποτελέσματα και λύσεις.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΕΔΡΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ Σ.Ε.Κ.Η.Α. ΚΑΙ Σ.Ε.Η.Ε.Α
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Αυξημένη ήταν η συνεισφορά του ελληνικού τουρισμού 
στην εθνική μας οικονομία το 2017, όπως αποτυπώνεται 
στη νέα μελέτη που εκπόνησε το Ινστιτούτο του Συνδέσμου 
Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ). Το ΑΠΕ-
ΜΠΕ γράφει ότι σύμφωνα με τα βασικά συμπεράσματα της 
μελέτης με τίτλο «Η συμβολή του τουρισμού στην ελληνική 
οικονομία το 2017», ο ελληνικός τουρισμός παρουσίασε πέ-
ρυσι αύξηση εσόδων από το εξωτερικό κατά 11,4% ή κατά 
1,45 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2016. Η συνολική αύξηση της 
τουριστικής δραστηριότητας εκτιμάται σε 1,56 δισ. ευρώ 
(από 16,7 δισ. ευρώ άμεσης συνεισφοράς στο ΑΕΠ το 2016 
σε 18,3 δισ. ευρώ το 2017). Επίσης, ο τουρισμός συνέβαλε 
άμεσα στη δημιουργία του 10,3% του ΑΕΠ της χώρας, ενώ 
η άμεση και έμμεση συμβολή του εκτιμάται από 22,6% έως 
27,3%.
Τα αποτελέσματα της μελέτης, δείχνουν ότι ο τουρισμός 
είναι ένας τομέας με μεγάλη διάχυση ωφελειών στην οι-
κονομία. Ειδικότερα, για κάθε 1 ευρώ τουριστικού εσόδου, 
το ΑΕΠ της χώρας αυξάνεται κατά 2,2 έως 2,65 ευρώ. Στις 
Περιφέρειες της Κρήτης, του Νοτίου Αιγαίου και των Ιονίων 
Νήσων, ο τουρισμός συνεισφέρει άμεσα στη δημιουργία 
άνω του 47,4% του ΑΕΠ των εν λόγω προορισμών. Οι τρεις 
αυτές Περιφέρειες, έχουν από τα υψηλότερα κατά κεφαλήν 
ΑΕΠ στη χώρα, τεκμηριώνοντας την άποψη ότι ο τουρισμός 

οδηγεί σε βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των περιοχών 
στις οποίες παρουσιάζει ανάπτυξη.
Παράλληλα, ο τουρισμός συμβάλλει άμεσα στην αιχμή της 
τουριστικής σεζόν στο 16,9% της απασχόλησης και συνολι-
κά (άμεσα και έμμεσα) μεταξύ 37,2% και 44,8%, ενώ απο-
τελεί βασικό μοχλό για τη μείωση της ανεργίας. Επιπλέον, 
το 2017 ο τουριστικός τομέας με τις ταξιδιωτικές εισπράξεις 
κάλυψε το 80% του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών. 
Οι εισπράξεις αυτές ισούνται με το 74% των εισπράξεων 
από τις εξαγωγές όλων των άλλων προϊόντων που εξάγει 
η χώρα, εξαιρουμένων των εισπράξεων από εξαγωγή 
πλοίων και καυσίμων. Αν στις ταξιδιωτικές εισπράξεις συ-
νυπολογισθούν και οι εισπράξεις από αερομεταφορές και 
θαλάσσιες μεταφορές από τον εισερχόμενο τουρισμό, τότε 
το σύνολο των ταξιδιωτικών εισπράξεων ισούται με το 82% 
των εισπράξεων από τις εξαγωγές όλων των άλλων προϊό-
ντων, πλην πλοίων και καυσίμων.
Το 2017 η Ελλάδα υποδέχθηκε σχεδόν 27,2 εκ. τουρίστες, 
μόνιμους κατοίκους άλλων χωρών («Μη Κάτοικοι») και 
εισέπραξε σχεδόν 14,2 δισ. ευρώ. Η εικόνα για το 2017 ανα-
φορικά με την επιλογή του μεταφορικού μέσου των τουρι-
στών που επιλέγουν την Ελλάδα για τις διακοπές τους είναι 
σχεδόν ίδια με τα προηγούμενα χρόνια. Συγκεκριμένα, οι 
αεροπορικές αφίξεις αποτέλεσαν το 66% του συνόλου των 

αφίξεων ακολουθούμενες από τις οδικές με 30,0% και τις 
θαλάσσιες με 4%. Το ποσοστό των τουριστών που επέλεξαν 
το τρένο ως μέσο μεταφοράς για το ταξίδι τους στην Ελλάδα 
ήταν αμελητέο. Αναφορικά με τα έσοδα παρατηρείται έντο-
νη εποχικότητα, με το 61,0% των εσόδων να καταγράφεται 
στο 3ο τρίμηνο του έτους. Αντίστοιχα, στο 2ο τρίμηνο του 
έτους που σηματοδοτεί την έναρξη την έναρξη της τουριστι-
κής περιόδου καταγράφεται το 24,0% των εσόδων.
Η Μέση κατά Κεφαλήν Δαπάνη (ΜΚΔ) ανήλθε στα 522,3 
ευρώ εμφανίζοντας αύξηση κατά +1,6% που οφείλεται 
πρωτίστως στην αύξηση της Δαπάνης ανά Διανυκτέρευση 
κατά +1,1% (από 67,0 ευρώ σε 67,7 ευρώ) και δευτερευό-
ντως στην οριακή αύξηση της Μέσης Διάρκειας Παραμονής 
κατά +0,5% (7,7 διανυκτερεύσεις).
Σε ό,τι αφορά το μέτωπο του εγχώριου τουρισμού, η τελευ-
ταία διαθέσιμη εκτίμηση της δαπάνης του, είναι η «Έρευνα 
Διακοπών» της ΕΛΣΤΑΤ για το 2016. Σύμφωνα με την έρευ-
να αυτή, η εγχώρια τουριστική δαπάνη για ταξίδια άνω της 
1 διανυκτέρευσης ήταν 1.287 εκατ. ευρώ, όταν για το 2015 
ήταν 1.264 εκατ. ευρώ, δηλαδή αυξημένη κατά +1,8% σε 
σύγκριση με το 2015. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2008, η 
αντίστοιχη δαπάνη ήταν 3.868 εκατ. ευρώ. Δηλαδή, κατά 
την περίοδο της οικονομικής κρίσης, ο εγχώριος τουρισμός 
μειώθηκε κατά περίπου 66,7%.

Την εξαγορά της ξενοδοχειακής μονάδας «Meli Palace» 
στην Κρήτη ανακοινώσε η Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ (μέσω 
της τουριστικής της πλατφόρμας στην οποία διατηρεί 25% 
συμμετοχή, με την επωνυμία GrivaliaHospitality S.A). 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ πιο συγκεκριμένα, η Grivalia 
Hospitality εξαγόρασε μέσω μίας κατά 100% θυγατρικής 
της εταιρείας, τις μετοχές της εταιρείας Ελληνικό Παλάτι 
Α.Ε., η οποία κατέχει το 100% του ακινήτου στο οποίο 
έχει ανεγερθεί το ξενοδοχείο. Το πολυτελές ξενοδοχειακό 

συγκρότημα, το οποίο βρίσκεται σε προνομιακή παραθα-
λάσσια τοποθεσία στα Μάλια Κρήτης, έχει 158 δωμάτια σε 
οικόπεδο 104 περίπου στρεμμάτων και είναι εκμισθωμένο 
σε επιφανή ξενοδοχειακό λειτουργό.
Για την απόκτηση των μετοχών ελευθέρων υποχρεώσεων 
και εξαιρουμένων λοιπών στοιχείων του ενεργητικού, κα-
ταβλήθηκε κατά την υπογραφή του συμφωνητικού τίμημα 
9.000.000 ευρώ. Επίσης, έχει συμφωνηθεί επιπρόσθετο 
τίμημα 2.000.000 ευρώ καταβλητέο σε δόσεις μέχρι και το 

2022, καθώς και τίμημα 2.000.000 ευρώ υποκείμενο στην 
εκπλήρωση συγκεκριμένων προϋποθέσεων.
Το συγκεκριμένο ακίνητο αποτελεί το πρώτο ξενοδοχείο σε 
λειτουργία που εντάσσεται στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο 
της Grivalia Hospitality. Η Grivalia Hospitality συνεχίζει να 
αξιολογεί και να εξετάζει και άλλες επενδύσεις στον τουρι-
στικό τομέα στο πλαίσιο της φιλοσοφίας της για δημιουργία 
μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους της, τους ανθρώ-
πους της και τις τοπικές κοινωνίες.

Στο ποσό των 14.965,53 χιλ. ευρώ διαμορφώθηκε ο κύκλος 
εργασιών του ομίλου Epsilon Net το 2017 διαμορφώθηκε 
έναντι 12.460,20 χιλ. ευρώ το 2016, σημειώνοντας αύξη-
ση 20,11%. Το ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει ότι σύμφωνα με σχετική 
ανακοίνωση, η μεταβολή αυτή καταδεικνύει τη δυναμική 
αύξηση των εγκαταστάσεων σε νέους πελάτες ERP, Εμπορι-
κολογιστικών και Mobile εφαρμογών της νέας πλατφόρμας 
PYLON, Pylon Hotel και Restaurant αλλά και εφαρμογών 
Payroll & HR.
Παράλληλα, τα κέρδη μετά από φόρους του ομίλου, δια-
μορφώθηκαν το 2017 σε 687,55 χιλ. ευρώ έναντι 115,59 
χιλ. ευρώ το 2016. Επίσης αύξηση 69,3% σημειώθηκε στα 
κέρδη προ φόρων – χρηματοδοτικών – επενδυτικών απο-
τελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) της χρήσεως 2017 

που διαμορφώθηκαν σε 2,3 εκατ. ευρώ, έναντι 1,3 εκατ. 
ευρώ το 2016.
Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η πρόβλεψη της διοίκη-
σης της εταιρείας είναι ότι ο κύκλος εργασιών θα παρουσι-
άσει έντονους ρυθμούς ανάπτυξης και την επόμενη τριετία 
2018-2020 με την υλοποίηση της στρατηγικής του Ομίλου 
της Epsilon Net που βασίζεται στους ακόλουθους άξονες:
- Διεύρυνση του μεριδίου αγοράς Cloud Business Solutions 
στις μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις (ERP, Εμπορι-
κολογιστικές εφαρμογές, CRM, Mobile Applications καθώς 
επίσης και εφαρμογές λογισμικού για κάθετες – εξειδικευ-
μένες αγορές).
- Ενίσχυση της συνεργασίας με την Vodafone στις Cloud 
εφαρμογές Eμπορικολογιστικής οργάνωσης Books 

Management.
- Περαιτέρω διείσδυση των εφαρμογών λογισμικού μισθο-
δοσίας και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού (Payroll & 
HRM Systems) στις επιχειρήσεις
- Ενίσχυση της παρουσίας του ομίλου στην αγορά των λο-
γιστικών γραφείων και των ελευθέρων επαγγελματιών λο-
γιστών – φοροτεχνικών με νέα προγράμματα και εξειδικευ-
μένες υπηρεσίες καθώς και νέες τεχνολογικά αναπτυγμένες 
λύσεις που πρωτοπορούν στην ελληνική αγορά όπως, η 
λύση Digital Accounting, Epsilon Cloud και CRM Λογιστών.

ΑΥΞΗΜΕΝΗ Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
ΤΟ 2017 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΙΝΣΕΤΕ

ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ «MELI PALACE» ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

ΑΥΞΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 20,11% ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ Η EPSILON NET ΤΟ 2017
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Το Μεταφορικό Ισοδύναμο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί 
να θεωρηθεί ως οικονομικό αντιστάθμισμα στην κατάργηση 
των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ. Σύμφωαν με το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
αυτό επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του Οικονομικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας, σε επιστολή 
του προς τον υπουργό Ναυτιλίας, Παναγιώτη Κουρουμπλή, στο 
πλαίσιο της διαβούλευσης επί του σχεδίου νόμου «Μηχανισμός 
Εφαρμογής, Κρατική Εποπτεία και Γενικοί Όροι Υλοποίησης του 
Μεταφορικού Ισοδύναμου (Μ.Ι.) και άλλες διατάξεις».
Στην ίδια επιστολή, το μέτρο χαρακτηρίζεται θετικό, «όπως 
και κάθε άλλο μέτρο που ενισχύει την δύσκολη οικονομική 
κατάσταση που βιώνουν οι κάτοικοι των νησιών μας, καθώς 
στοχεύει στην ανάπτυξη, τη συνοχή και τη μείωση των ανισο-
τήτων».

Τονίζεται, όμως, ότι το προτεινόμενο Μεταφορικό Ισοδύναμο:
- προβλέπει διαδικασία περίπλοκη και έντονα γραφειοκρατική 
που θα απαιτήσει λογιστική συνδρομή, αναπόφευκτα με επιβά-
ρυνση του επιβάτη,
- δεν καλύπτει τους μη μόνιμους κατοίκους των νησιών, στερώ-
ντας έτσι ένα παράγοντα ενίσχυσης της χειμαζόμενης τουριστι-
κής κίνησης των συγκεκριμένων νησιών,
- θέτει αυστηρά εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια στην 
παροχή, αποκλείοντας έτσι το μεγαλύτερο μέρος του πληθυ-
σμού,
- καθιστά αδύνατη την παρακολούθηση της εφαρμογής του μέ-
τρου στη διακίνηση των εμπορευμάτων και τη μετακίνηση του 
μειωμένου ναύλου στον τελικό καταναλωτή,
- δεν καλύπτει τις μετακινήσεις φυσικών προσώπων και τη με-

ταφορά εμπορευμάτων μεταξύ νησιών, που ανήκουν σε διαφο-
ρετικές Περιφερειακές Ενότητες.
Σε αυτό το πλαίσιο, το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος προ-
τείνει:
- την οριζόντια μείωση - έκπτωση σε όλα τα εισιτήρια που εκ-
δίδονται από και προς τα νησιά, με τον επιβάτη να καταβάλλει 
την μειωμένη τιμή κατά την αγορά και την ναυτιλιακή εταιρία να 
εισπράττει την έκπτωση από το κράτος,
- την αύξηση του προϋπολογιζόμενου ποσού από το ΠΔΕ, κα-
θώς το ποσό των 50 εκατομμυρίων ευρώ είναι πολύ μικρό και 
μη επαρκές για την καθολική εφαρμογή και αποτελεσματικότη-
τα του μέτρου.

Ψήφισμα που καταδικάζει τις καταστροφές που έγιναν της 
περασμένη Κυριακή στις εγκαταστάσεις του ΧΥΤΥ Λευκίμμης, 
εξέδωσε το Δημοτικό Συμβούλιο Κέρκυρας. Το ψήφισμα που 
εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, δημιούργησε κατά την ψήφισή 
του, αντιδράσεις από όλες τις παρατάξεις, της δημοτικής Αρχής, 
ενώ προκάλεσε και την παραίτηση του αντιδημάρχου Βασίλη 
Καββαδία, που το χαρακτήρισε «διχαστικό». Σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ συγκεκριμένα το ψήφισμα αναφέρει:
«Την Κυριακή 6-5-2018 εμπρηστές έκαψαν ολοσχερώς τις 
κτιριακές εγκαταστάσεις του Δήμου Κέρκυρας στο ΧΥΤΥ Λευκίμ-
μης. Η ενέργεια αυτή αποτέλεσε το τελικό και μεγαλύτερο χτύ-
πημα σε μία σειρά ενεργειών που ως στόχο είχαν και έχουν να 
μη λειτουργήσει ποτέ αυτό το έργο, ένα έργο πνοής που θα έγινε 
άμεσα και δραστικά και με τον πλέον ασφαλή τρόπο για τη δη-
μόσια υγεία όλων των κατοίκων και επισκεπτών της Κέρκυρας 
το μεγαλύτερο πρόβλημα του νησιού μας, το πρόβλημα των 
απορριμμάτων. Ένα έργο που χρηματοδοτήθηκε από την Ευ-

ρωπαϊκή Ένωση και το ελληνικό κράτος και που πριν από δύο 
βδομάδες έγινε γνωστό ότι αν δεν λειτουργήσει έως τις 25 Μαΐ-
ου θα πρέπει ο Δήμος να επιστρέψει 4 εκατομμύρια με τα οποία 
χρηματοδοτήθηκε για την κατασκευή του. Είναι προφανές ότι η 
φυσικοί και ηθικοί αυτουργοί αυτής της πράξης καθώς επίσης 
και οι πολιτικοί υποκινητές τους και οι μίσθαρνοι υποστηρικτές 
τους από τα τοπικά ΜΜΕ και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όχι 
μόνο αδιαφορούν για το τίμημα που θα πληρώσει ο Κερκυραίος 
δημότης από τη συγκεκριμένη καταστροφή αλλά επιπλέον το 
επιδιώκουν αποσκοπώντας σε ίδια οφέλη οικονομικά, μικροπο-
λιτικά και αλλά, και τούτο διότι με την καταστροφή των εγκατα-
στάσεων του ΧΥΤΥ Νότου καταφέρνουν να στερήσουν από την 
Κέρκυρα στην πιο κρίσιμη περίοδο του χρόνου, την τουριστική, 
τη λειτουργία μίας υποδομής που θα έλυνε άπαξ, δια πάντως, το 
πρόβλημα και θα δημιουργούσε τις συνθήκες για την περαιτέ-
ρω ανάπτυξη του νησιού μας. 
Με το παρόν ψήφισμα καταδικάζουμε: 

1. Τους φυσικούς και ηθικούς αυτουργούς του ως άνω εγκλή-
ματος κατά όλων των Κερκυραίων δημοτών.
2. Τους πολιτικούς υποκινητές τους που ως άλλα κοράκια στηρί-
ζουν την πολιτική τους επιβίωση των οικονομικό και υγειονομι-
κό θάνατο του Νησιού κι των Δημοτών μας.
3. Τα εντεταλμένα μίσθαρνα όργανα τους που από την 1 Φε-
βρουαρίου 2018 και μετά δυσφημούν και συκοφαντούν την 
Κέρκυρα καθημερινά, υποθηκεύοντας παράλληλα το μέλλον 
της έχοντας ως βασικό επιχείρημα την μη λειτουργία του ΧΥΤΥ 
Νότου την οποία και κατάφεραν.
4. Όλους όσους υποθηκεύουν τα μέλλον για την υγεία ημών και 
των παιδιών μας.
Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η Κέρκυρα αξίζει ένα καλύτερο 
μέλλον και αυτοί που θέλουν την καταστροφή της δεν πρέπει 
να επικρατήσουν. Η δημοκρατία και η νομιμότητα πρέπει να 
επικρατήσουν. Η βία δεν θα περάσει».

Κόντρα έχει ξεσπάσει μεταξύ της ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ και του ΟΣΕ για το 
ποιος ευθύνεται και δεν είναι σε χρήση τα ανυψωτικά μηχανή-
ματα που απαιτούνται για την καλύτερη εξυπηρέτηση ατόμων 
με κινητικά προβλήματα, με αφορμή το περιστατικό με επιβάτη 
ΑμεΑ στον σιδηροδρομικό σταθμό Θεσσαλονίκης.Σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ συγκεκριμένα, ο ΟΣΕ με ανακοίνωσή του απαντά 
στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ, που υποστηρίζει πως ο ΟΣΕ μέχρι σήμερα δεν 
της έχει παραδώσει ειδικό ανυψωτικό μηχάνημα για άτομα με 
ειδικές ανάγκες, ότι ήδη έχουν παραλειφθεί δύο μηχανήματα τα 
οποία και έχουν διατεθεί στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ και είναι στους σταθ-
μούς Αθήνας και Θεσσαλονίκης, για την εξυπηρέτηση ατόμων 
με κινητικά προβλήματα.
«O Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε) συμπράττει 
στην αναγκαία προμήθεια ειδικών ανυψωτικών μηχανημάτων 
για τη διευκόλυνση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ στις αμα-

ξοστοιχίες, τα οποία θα διατεθούν σε σταθμούς, ανάλογα με τις 
διαπιστωμένες ανάγκες που υπάρχουν. Ήδη  έχουν παραλειφθεί 
δύο μηχανήματα τα οποία και έχουν διατεθεί στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ, 
στους σταθμούς Αθήνας και Θεσσαλονίκης, για την εξυπηρέτη-
ση ατόμων με κινητικά προβλήματα.
Με ιδιαίτερη ευαισθησία, η διοίκηση του ΟΣΕ καταβάλλει κάθε 
δυνατή προσπάθεια για την επίλυση προβλημάτων που προκύ-
πτουν, ωστόσο θα πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι τα θέματα  επι-
βίβασης και μεταφοράς των επιβατών - επομένως και η χρήση 
των ανυψωτικών μηχανημάτων- ανήκουν στην αποκλειστική 
αρμοδιότητα της ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Με προβληματισμό παρατηρούμε 
ότι η ΤΡΑΙΝΟΣΕ δεν ενημερώνεται ως όφειλε, για θέματα τόσο 
σημαντικά όπως η παράδοση των ανυψωτικών μηχανημάτων 
για την εξυπηρέτηση ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων όπως τα 
άτομα με κινητικές δυσκολίες. Για τον λόγο αυτό, ενημερώνουμε 

ότι εδώ και καιρό τα δύο πρώτα ανυψωτικά μηχανήματα είναι 
αποθηκευμένα σε χώρους της με ΤΡΑΙΝΟΣΕ με άμεση πρόσβα-
ση, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη» αναφέρεται στην ανακοίνωση 
του ΟΣΕ.
Σύμφωνα με νέα ανακοίνωση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ο κ. Κωνσταντής 
αποβιβάστηκε στον σταθμό Λαρίσης με τη βοήθεια του προσω-
πικού της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, δεχόμενος αυτήν τη φορά τη χρήση του 
ελαφρότερου αμαξιδίου, που διαθέτει η εταιρία. Στη συνέχεια, 
χρησιμοποιώντας το δικό του ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο, μετα-
φέρθηκε με συνοδεία και μέριμνα του προσωπικού της ΤΡΑΙ-
ΝΟΣΕ στον σταθμό του ΜΕΤΡΟ και συνέχισε το ταξίδι του, αφού 
ευχαρίστησε το προσωπικό της ΤΡΑΙΝΟΣΕ για τη βοήθεια που 
του παρείχαν.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ: ΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΘΕΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΙΩΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΦΠΑ

ΨΗΦΙΣΜΑ, ΠΟΥ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ, 
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ  ΟΣΕ ΚΑΙ ΤΡΑΙΝΟΣΕ  ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ 
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ
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Το si-Cluster, το Ελληνικό Cluster στον τομέα των αεροδιαστημι-
κών τεχνολογιών και εφαρμογών, διοργανώνει σε συνεργασία 
με τον αρμόδιο εθνικό φορέα για την προσέλκυση επενδύσεων 
και την προώθηση εξαγωγών Enterprise Greece, επιχειρηματική 
αποστολή στην Τουλούζη της Γαλλίας από 26 έως 28 Ιουνίου 
2018 στο πλαίσιο της έκθεσης Toulouse Space Show 2018 και 
προσκαλεί όσες εταιρείες ή φορείς ενδιαφέρονται να λάβουν 
μέρος. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η αποστολή πραγματοποιείται 
με το συντονισμό του Corallia και σε συνεργασία με την Ένωση 
Ελληνικών Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας και Εφαρμο-
γών (ΕΒΙΔΙΤΕ), του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), του Συνδέσμου Επιχειρήσεων 
Πληροφορικής Βορείου Ελλάδας (ΣΕΠΒΕ) και του Συνδέσμου 
Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ).
Η ελληνική παρουσία θα έχει εθνικό περίπτερο στο κεντρικότερο 
σημείο της έκθεσης για τη βέλτιστη συντονισμένη ανάδειξη των 
καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών που αναπτύσσονται στην 
Ελλάδα, καθώς και για την καλύτερη πρόσβαση στις παγκόσμιες 
αλυσίδες αξίας του κλάδου των διαστημικών τεχνολογιών.
Επιπρόσθετα, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν 
μέρος σε B2B συναντήσεις με άλλους φορείς που θα παρευρε-
θούν στην έκθεση και την υποστήριξη της si-Cluster Business 
Development Ambassador που βρίσκεται στην Τουλούζη εδώ και 
7 μήνες για να προετοιμάσει την ελληνική παρουσία.
Το Toulouse Space Show είναι η πιο γνωστή στον κλάδο εμπορική 

έκθεση στην Ευρώπη, ένα παγκόσμιο φόρουμ που είναι αφιερω-
μένο στις καινοτόμες λύσεις του διαστήματος και αναδεικνύει τις 
μελλοντικές τάσεις στη διαστημική τεχνολογία. Φέτος αναμένεται 
να παρευρεθούν πάνω από 3.000 επισκέπτες και 350 εκθέτες από 
46 χώρες.
Tο si-Cluster προσκαλεί ενδιαφερόμενες δραστηριοποιούμενες 
στον κλάδο επιχειρήσεις, ερευνητικά ινστιτούτα, πανεπιστημιακά 
εργαστήρια να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετο-
χή στην αποστολή μέχρι την Τρίτη 15 Μαΐου 2018 στο info@
si-Cluster.gr. Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας για την 
κάλυψη των θέσεων.
Σχετικά με το si-Cluster
Ο Ελληνικός Συνεργατικός Σχηματισμός Διαστημικών Τεχνολο-
γιών και Εφαρμογών (si-Cluster) είναι το πρώτο και μοναδικό 
οικοσύστημα καινοτομίας που δραστηριοποιείται στον τομέα των 
Διαστημικών Τεχνολογιών και Εφαρμογών στην Ελλάδα, με την 
υποστήριξη της Μονάδας Corallia του Ερευνητικού Κέντρου Αθη-
νά και της Ένωσης Ελληνικών Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνο-
λογίας και Εφαρμογών (ΕΒΙΔΙΤΕ), και συντονίζει τα δομικά στοι-
χεία ενός οικοσυστήματος ικανού να παράγει και να προσελκύσει 
υψηλού επιπέδου έρευνα, ανάπτυξη και επιχειρηματικότητα, ώστε 
να ανταγωνιστεί σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο σε μια ταχέως 
αναπτυσσόμενη αγορά. Μέσα από τις δραστηριότητες του, οι 
οποίες φέρνουν κοντά μεγάλες επιχειρήσεις και startups, ακαδη-
μαϊκούς φορείς και ερευνητικά κέντρα, εθνικές, περιφερειακές και 

ευρωπαϊκές αρχές και άλλους φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου 
τομέα, επιδιώκει να τοποθετήσει την Ελλάδα στον παγκόσμιο χάρ-
τη μιας ιδιαίτερα αναπτυσσόμενης και ανταγωνιστικής αγοράς, 
αξιοποιώντας το πλούσιο επιστημονικό δυναμικό της χώρας. 
Παρέχοντας ένα αποδοτικό πλαίσιο λειτουργιών, υποδομών και 
διαχείρισης, αναπτύσσει σημαντικές διεθνείς συνεργασίες, προ-
ωθεί συνέργειες και ενισχύει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα 
των μελών του και εξυπηρετεί άλλους σημαντικούς κλάδους της 
εθνικής και ευρωπαϊκής οικονομίας και κοινωνίας, όπως η Γεωρ-
γία, οι Μεταφορές, το Περιβάλλον, η Ασφάλεια, κλπ. Τα μέλη του 
si-Cluster έχουν αναγνωριστεί διεθνώς για τις καινοτόμες τεχνο-
λογίες και λύσεις που αναπτύσσουν και διαθέτουν. Απευθύνονται 
στις διεθνείς αγορές και ήδη έχουν σημειώσει σημαντικές επιτυχίες, 
«ανοίγοντας» έναν ακόμη κλάδο δραστηριοποίησης για την Ελλά-
δα, η δυ-ναμική του οποίου δημιουργεί σημαντικές προοπτικές 
για την αξιοποίηση προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης στη χώρα. 
Περισσότερες πληροφορίες στο www.si-cluster.gr.
Enterprise Greece
Ο Οργανισμός Enterprise Greece (Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων 
και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.) είναι ο αρμόδιος εθνικός φορέας, 
υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, για 
την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα και την προώθηση 
των εξαγωγών, με στόχο να προβάλλει τη χώρα ως ελκυστικό 
επενδυτικό προορισμό και να προωθεί τα ανταγωνιστικά εξαγω-
γικά προϊόντα και υπηρεσίες της Ελλάδας.

Το Τμήμα TradeUSA του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού 
Επιμελητηρίου, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Λέσβου, 
διοργανώνουν το TradeUSA Workshop: Prepare-Plan-
Execute, τη Δευτέρα 14 Μαΐου, στο Επιμελητήριο Λέσβου, 
Π. Κουντουριώτη 71, Μυτιλήνη. Σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ 
σκοπός του σεμιναρίου είναι η προσέλκυση εμπορικών επι-
χειρήσεων, κυρίως από τον τομέα Τροφίμων και Ποτών, οι 
οποίες στοχεύουν στη διείσδυση ή/και επέκτασή τους στην 

αγορά των ΗΠΑ.
Οι συμμετέχοντες του TradeUSA Workshop, μεταξύ άλλων θα 
έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν σχετικά με:
- Την αγορά των ΗΠΑ και τις καταναλωτικές τάσεις - συνήθειες 
του μέσου Αμερικανού καταναλωτή.
- Τη στρατηγική Marketing
- Τις προδιαγραφές συσκευασίας και την αναγκαία προσαρ-
μογή του προϊόντος

- την ασφάλιση πιστώσεων και τη σημασία του Barcoding
Όπως δηλώνει ο Γιάννης Μωυσόγλου, επικεφαλής του τμή-
ματος TradeUSA του Επιμελητηρίου, «η σειρά σεμιναρίων 
TradeUSA: Prepare-Plan-Execute αποτελεί μια εξαιρετική ευ-
καιρία για τις επιχειρήσεις της περιφέρειας να ενημερωθούν, 
χωρίς κόστος, για τη δομή της αμερικανικής αγοράς και τις 
τελευταίες τάσεις καθώς και να προετοιμαστούν κατάλληλα 
για την ομαλότερη διείσδυσή τους σε αυτήν».

Δώδεκα ομάδες που φιλοδοξούν με τις ιδέες τους να κάνουν 
τον κόσμο καλύτερο, προκρίθηκαν στον τελικό του 2ου μαρα-
θώνιου διαγωνισμού καινοτομίας και τεχνολογίας COSMOTE 
HACKATHON, που θα διεξαχθεί στις 12 και 13 Μαΐου στις 
εγκαταστάσεις της OTEAcademy. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
οι ομάδες που πέρασαν στον τελικό είναι οι: COosmoke, 
e-Suppliers, eyeSphere / Meet Culture, GuestFlip, La-kenak 
team, MaGOS, ML Ninja, Octably app, Proof it, RecyTrust, 
SPACEPRK και TremorFreeMe και θα κληθούν να δουλέψουν 
για περισσότερες από 24 ώρες χωρίς διακοπή, σε έναν ειδικά 
διαμορφωμένο χώρο, προκειμένου να ολοκληρώσουν την 
πρότασή τους και να παρουσιάσουν καινοτόμες λύσεις για την 

νέα ψηφιακή εποχή.
Οι λύσεις αυτές θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, εφαρμογές 
Internet of Things και Virtual Reality, προτάσεις για καλύτερο 
Customer Experience και δημιουργία mobile applications.
Τις τρεις νικήτριες ομάδες θα αναδείξει ειδική επιτροπή αποτε-
λούμενη από μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και εξειδικευ-
μένα στελέχη του ομίλου ΟΤΕ. Η 1η ομάδα θα λάβει χρηματικό 
έπαθλο ύψους 10.000 ευρώ , η 2η ομάδα 5.000 ευρώ και η 3η 
ομάδα 2.500 ευρώ. Ανεξάρτητα από τις επιλογές της επιτρο-
πής, σε δύο από τις ομάδες που συμμετέχουν θα προσφερθεί 
δωρεάν φιλοξενία, συστηματική καθοδήγηση (coaching) και 
συμβουλευτικές υπηρεσίες διάρκειας 6 μηνών από το Κέντρο 

Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (ACEin) του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Το Cosmote Hackathon πραγματοποιείται σε συνεργασία με 
το ACEin, με χορηγό επικοινωνίας την Cosmote TV και με την 
υποστήριξη του Γερμανού.
Ο Γερμανός θα βάλει τους συμμετέχοντες στην καρδιά της τε-
χνολογίας, δίνοντάς τους την ευκαιρία να ζήσουν μοναδικές 
εμπειρίες και να δοκιμάσουν συναρπαστικές νέες τεχνολογίες 
στον ειδικά διαμορφωμένο βιωματικό χώρο, G Tech Lounge.

TOULOUSE SPACE SHOW 2018, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ TRADEUSA ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΣΒΟΥ

OΙ 12 ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΑΝ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
COSMOTE HACKATHON ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ 12-13 ΜΑΪΟΥ



ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

14

Εκρηκτική αύξηση παρουσιάζουν οι συναλλαγές με κάρτες 
στην Ελλάδα, ενώ και οι ανέπαφες πληρωμές παρουσιάζουν 
εντυπωσιακή αύξηση. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ειδικότερα, 
σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε η country manager της 
Mastercard για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, Άσπα Παλημέρη, 
με αφορμή το ετήσιο Innovation Forum Athens 2018, με θέμα 
«Empoweringy out o the Digital Economy», που διοργάνωσε 
η Mastercard.
Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει το ΑΜΠΕ, Μσύμφωνα με τις 
εκτιμήσεις της Mastercard, ο όγκος συναλλαγών με κάρτα 
κατέγραψε αύξηση 45% το 2017 (σε σύγκριση με το 2016) 
ενώ, βάσει στοιχείων της εταιρείας, η μέση αξία συναλλαγής 
με κάρτα μειώθηκε περίπου κατά 35% (σε σύγκριση με το 
2015), αποδεικνύοντας ότι οι Έλληνες έχουν υιοθετήσει πλέον 
τις ηλεκτρονικές πληρωμές και για τις καθημερινές αγορές χα-
μηλότερης αξίας.
Αν και τα παραπάνω στοιχεία είναι ενθαρρυντικά, υπάρχει 
ακόμα σημαντικό περιθώριο για περαιτέρω ανάπτυξη των 
ηλεκτρονικών πληρωμών, σύμφωνα με τη Mastercard. Η 
Ελλάδα βρίσκεται αρκετά χαμηλά σε σχέση με τον ευρωπαϊκό 
μέσο όρο στο ποσοστό όγκου συναλλαγών με κάρτα ως μέρος 
του συνολικού ΑΕΠ της χώρας -παρά τη σημαντική αύξηση 
που κατέγραψε η αναλογία αυτή το 2017 (10% του ΑΕΠ σε 

όρους 2016), ενώ το 2015 βρισκόταν σχεδόν στο ¼ άλλων 
Ευρωπαϊκών χωρών.
Για τα τερματικά αποδοχής καρτών αναφέρθηκε ότι ξεπερνούν 
πλέον σε αριθμό τα 650.000 σε σχέση με τα μόλις 219.000 το 
2015. Επσιημάνθηκε, ωστόσο, ότι σημαντικός αριθμός POS 
παραμένει ουσιαστικά ανενεργός. Η κ. Παλημέρη ανέφερε 
ενδεικτικά τα POS στα διόδια, τα οποία είναι ελάχιστα διαδεδο-
μένα στο ευρύ κοινό με αποτέλεσμα να μη χρησιμοποιούνται. 
«Είναι ένα καλά φυλαγμένο μυστικό» είπε χαρακτηριστικά.
Στο Forum τέθηκε το θέμα της χαμηλής μέσης χρήσης των τερ-
ματικών. Για την αντιμετώπιση αυτής της πραγματικότητας, η 
Mastercard παρουσίασε της στρατηγική της προσέγγιση για 
την ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των μικρομεσαίων επιχει-
ρήσεων.
Στον άξονα της ψηφιοποίησης της οικονομίας, που βρίσκεται 
και στον πυρήνα της δραστηριότητας της Mastercard, το πε-
ριβάλλον που έχει δημιουργηθεί στην Ελλάδα αποδεικνύει ότι 
και η χώρα μας έχει πλέον εισέλθει δυναμικά στην ψηφιακή 
εποχή. Η εντυπωσιακή αύξηση των ανέπαφων συναλλαγών, 
καθώς και η συνεχής ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου 
αποδεικνύουν ότι ο εμπορικός κόσμος κινείται πλέον σε μία 
νέα, ψηφιακή πραγματικότητα. Σύμφωνα με τη Mastercard, 
η Ελλάδα αποτελεί μία από τις πιο ταχέως αναπτυσσόμενες 

αγορές στις ανέπαφες συναλλαγές, με τα τελευταία στοιχεία να 
είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακά: 58% των συναλλαγών με κάρτα 
στον φυσικό κόσμο πραγματοποιούνται πλέον ανέπαφα, κα-
ταγράφοντας αύξηση υψηλότερη από 180%, τον τελευταίο 
χρόνο (σε σύγκριση με τον Μάρτιο 2017).
Η Mastercard επισήμανε ότι η δυναμική αυτή πρέπει να αξιο-
ποιηθεί ευρέως στην ενεργοποίησητη της δυνατότητας ανέ-
παφων συναλλαγών μέσω κινητού τηλεφώνου, όπως ήδη 
υλοποίησε και παρουσίασε στην ελληνική αγορά η AlphaBank, 
μέσω του ψηφιακού της πορτοφολιού my Alphawallet.
Κλείνοντας, στην ειδική θεματική ενότητα που αφορά στον συ-
νεχώς εξελισσόμενο κόσμο του E-Commerce, ενδιαφέρουσα 
ήταν η τοποθέτηση του Vice President, Business Development, 
CEE Mastercard, Gabriel Ghita. Σύμφωνα με την εταιρεία, το 
ηλεκτρονικό λιανεμπόριο φαίνεται να καταγράφει διψήφια 
αύξηση στην Ελλάδα, όπως και στον υπόλοιπο κόσμο, με τους 
καταναλωτές να γίνονται όλο και πιο απαιτητικοί. Στο πλαίσιο 
αυτό, η Mastercard παρουσίασε την ψηφιακή της στρατηγική 
αλλά και τα εργαλεία που έχει αναπτύξει και προσφέρει στους 
συνεργάτες της, ώστε αυτοί να παρέχουν με τη σειρά τους την 
καλύτερη δυνατή εμπειρία στους πελάτες τους -μέσω κάθε 
καναλιού και κάθε συσκευής- διασφαλίζονατς παράλληλα την 
ασφάλεια, τη διαφάνεια, αλλά και την ιδιωτικότητα.

Η επίδραση της βαρύτητας του Δία και της Αφροδίτης επι-
μηκύνει κατά περίπου 5% την τροχιά της Γης γύρω από 
τον Ήλιο κάθε 405.000 χρόνια, κάτι που συμβαίνει εδώ και 
τουλάχιστον 215 εκατομμύρια χρόνια. Αυτό επηρεάζει περι-
οδικά το κλίμα και τις μορφές της ζωής στον πλανήτη μας, 
σύμφωνα με μια νέα αμερικανική επιστημονική μελέτη.
   Στο παρελθόν οι αστροφυσικοί είχαν θεωρητικά υποθέ-
σει ότι μπορεί να υπάρχει ένας τέτοιος κύκλος, αλλά είναι η 
πρώτη φορά που βρίσκονται ενδείξεις στη Γη ότι όντως κάτι 
τέτοιο συμβαίνει ήδη πριν από την εμφάνιση των δεινοσαύ-
ρων. Σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ οι ερευνητές, με επικεφαλής 
τον ειδικό στον παλαιομαγνητισμό καθηγητή Ντένις Κεντ του 
Τμήματος Γεωεπιστημών και Πλανητικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Ράτγκερς του Νιού Τζέρσι, που έκαναν τη 
σχετική δημοσίευση στο περιοδικό της Εθνικής Ακαδημίας 
Επιστημών των ΗΠΑ (PNAS), μελέτησαν σε βάθος χρόνου 
τις ανατροπές του γήινου μαγνητικού πεδίου, δηλαδή την 
αντιμετάθεση του βόρειου και του νότιου μαγνητικού πόλου.
   Τα ευρήματα έδειξαν ότι ο κύκλος των 405.000 ετών είναι 

το πιο συστηματικό αστρονομικό μοτίβο που συνδέεται με 
την περιφορά της Γης γύρω από τον Ήλιο. Η συνδυασμένη 
βαρυτική επίδραση του Δία (του μεγαλύτερου πλανήτη του 
ηλιακού μας συστήματος) και της Αφροδίτης (του κοντινό-
τερου πλανήτη στη Γη) επιμηκύνει ελαφρώς την τροχιά του 
πλανήτη μας κάθε 405.000 χρόνια από σχεδόν κυκλική σε 
περίπου 5% ελλειπτική.
   Αυτό επηρεάζει το γήινο κλίμα, άρα και τη ζωή πάνω στη 
Γη, καθώς τα καλοκαίρια γίνονται πιο ζεστά και οι χειμώνες 
πιο κρύοι, ενώ εντείνονται αντίστοιχα οι περίοδοι ξηρασίας 
και υγρασίας. Το αντίθετο συμβαίνει, όταν η τροχιά της Γης 
παίρνει το σχεδόν κυκλικό σχήμα της.
   «Είναι ένα εντυπωσιακό εύρημα, επειδή αυτός ο μακρός 
κύκλος έχει πλέον επιβεβαιωθεί ότι συμβαίνει εδώ και του-
λάχιστον 215 εκατομμύρια χρόνια. Οι επιστήμονες μπορούν 
πια να συσχετίσουν με μεγάλη ακρίβεια τις αλλαγές στο κλί-
μα, στο περιβάλλον, στους δεινόσαυρους, στα θηλαστικά και 
στα απολιθώματα σε όλο τον κόσμο, με αυτόν τον κύκλο των 
405.000 ετών» δήλωσε ο Κεντ.

   Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι αλλαγές στο κλίμα της Γης 
σχετίζονται άμεσα με τον τρόπο που ο πλανήτης μας κινείται 
πέριξ του άστρου μας. Και οι παραμικρές μεταβολές στο φως 
του Ήλιου που φθάνει στη Γη, ως συνέπεια των μεταβολών 
της τροχιάς της Γης, οδηγούν σε σημαντικές κλιματικές και 
οικολογικές-βιολογικές μεταβολές.
   Αυτή την περίοδο του τρέχοντος κύκλου των 405.000 ετών, 
σύμφωνα με τους επιστήμονες, η Γη βρίσκεται στο σχεδόν 
κυκλικό σημείο της τροχιάς της γύρω από τον Ήλιο. Από την 
άλλη, εκτός από αυτό τον μακρό κύκλο, υπάρχουν τρεις άλ-
λες περιοδικότητες στην κίνηση του πλανήτη μας, που επη-
ρεάζουν το γήινο κλίμα, οι λεγόμενοι «κύκλοι Μιλάνκοβιτς», 
από το όνομα του σέρβου μαθηματικού που τους πρότεινε 
στη δεκαετία του 1920. Οι κύκλοι αυτοί, που έχουν διάρκειες 
κατά προσέγγιση 100.000, 41.000 και 21.000 ετών, εξαρτώ-
νται από άλλους παράγοντες, όπως η μεταβολή στην κλίση 
του άξονα της Γης.

ΕΚΡΗΚΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΚΑΡΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΡΟΧΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΘΕ 405.000 ΧΡΟΝΙΑ, ΜΕ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ
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Το τελευταίο μεγάλο τεστ για τον κρατικό μηχανισμό δασο-
πυρόσβεσης και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (Περιφέ-
ρεια, δήμους, στρατό, εθελοντές, ΕΚΑΒ, αστυνομία, κ.λ.π.), 
ήταν η μεγάλη άσκηση με τον τίτλο «Δια Πυρός 2018» που 
πραγματοποιήθηκε στην Πεντέλη, παρουσία του αναπλη-
ρωτή υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Νίκου Τόσκα. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκαν 
ασκήσεις ίδιου τύπου, με την συμμετοχή όλων των φορέων 
και διαθέσιμων μέσων σε όλες τις Περιφέρειες ανα την επι-
κράτεια, εκτός απο την Στερεά Ελλάδα και την Δυτική Ελλά-
δα, που αναβλήθηκαν λόγω κακοκαιρίας και θα διεξαχθούν 
άλλη μέρα.
«Είμαστε πιο έτοιμοι απο πέρσι και άλλες χρονιές», δήλωσε 
μετά την άσκηση ο κ. Τόσκας, εκφράζοντας την πεποίθηση 
ότι το Πυροσβεστικό Σώμα και όλος ο κρατικός μηχανισμός, 
είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο ετοιμότητας, γι’ αυτό και εξέ-
φρασε τα συγχαρητήρια του σε όλους τους συμμετέχοντες 
στην άσκηση. 
Στόχος όλων των ασκήσεων ήταν να δοκιμαστεί η ανάπτυξη 
συνεργασίας και επικοινωνίας των εμπλεκόμενων φορέων, 
ο συντονισμός των δυνάμεων σε περίπτωση μεγάλης δασι-
κής πυρκαγιάς, η ετοιμότητα του προσωπικού. Επίσης, να 
ελεγχθεί η αξιοπιστία των μέσων και αν είναι σε κατάσταση 
να αντιμετωπίσουν ένα σοβαρό συμβάν, να επικαιροποιηθεί 
ο ετήσιος σχεδιασμός δασοπυρόσβεσης, καθώς και να αξιο-
ποιηθούν νέες τεχνολογίες.
Το σενάριο στην Πεντέλη, στην άσκηση που διοργανώθηκε 
από την Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Αττικής και 
είχε επικεφαλής τον περιφερειάρχη Αττικής, Αχιλλέα Τζου-
βάρα, περιελάμβανε την εκδήλωση πυρκαγιάς στην θέση 
Πύριζα, που έχει καεί πολλές φορές στο παρελθόν απ’ τις 
μεγάλες πυρκαγιές που κατέστρεψαν το πανέμορφο δάσος 
του Πεντελικού όρους. Η φωτιά υποτίθεται πως ξέσπασε 
από άγνωστη σε πρώτη φάση αιτία, σε συνθήκες με βαθμό 
επικινδυνότητας 4, με υψηλές θερμοκρασίες, πολύ χαμηλή 
υγρασία και ξηρασία 15 ημερών και Β-ΒΔ ανέμους 4-6 μπο-
φόρ με ριπές κατά τόπους 7 μποφόρ. 

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αρχηγός του Π.Σ., αντιστρά-
τηγος Σωτήριος Τερζούδης, οι συνθήκες της άσκησης ήταν 
ρεαλιστικές, προκειμένου να εξαχθούν αντικειμενικά συμπε-
ράσματα. 
Όλες οι κινήσεις ξεκίνησαν απ’ την αναγγελία της πυρκαγιάς 
και κλιμακώθηκαν μέσα στους προβλεπόμενους χρόνους, με 
την συμμετοχή 15 πυροσβεστικών οχημάτων με 45 πυρο-
σβέστες, δύο μοτοσικλέτες της Πυροσβεστικής, τρία πεζο-
πόρα τμήματα και δύο ερπυστριοφόρα οχήματα της ΕΜΑΚ, 
τρία ελικόπτερα της Πυροσβεστικής, εννέα εθελοντικά οχή-
ματα, υδροφόρες των δήμων και χωματουργικά μηχανήμα-
τα, καθώς και 2 αεροσκάφη «πεζετέλ», 2 «καναντέρ» και δύο 
ελικόπτερα «σινούκ» του στρατού. 
Εκτός των άλλων, η άσκηση προέβλεπε την «σύλληψη» 
εμπρηστή και την διάσωση τραυματία πυροσβέστη, με 
ελικόπτερο σούπερ πούμα. Δοκιμάστηκε επίσης και η νέα 
φιλοσοφία που θα εφαρμοστεί εφέτος και συγκεκριμένα η 
άμεση μεταφορά πεζοπόρου τμήματος σε δύσβατη περιοχή 
με ελικόπτερο και δεξαμενή νερού με τον ίδιο τρόπο, προ-
κειμένου να εφοδιάζονται για να ανακόψουν την εξέλιξη της 
πυρκαγιάς, μέχρι να φτάσουν και τα άλλα επίγεια μέσα. 
Η τακτική αυτή θα εφαρμοστεί κυρίως στα νησιά, όπου δεν 
υπάρχουν επαρκείς πυροσβεστικές δυνάμεις, και σε ορεινούς 
όγκους που είναι αδύνατη η προσέγγιση από τα οχήματα. 
Στην άσκηση χρησιμοποιήθηκε επίσης και το drone της Πυ-
ροσβεστικής.
Για τον συντονισμό των εμπλεκομένων δυνάμεων χρησι-
μοποιήθηκε το λεωφορειάκι- κινητό συντονιστικό κέντρο 
«Όλυμπος» του Π.Σ. 
Ο αναπληρωτής υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Ν. Τό-
σκας, στο σύντομο χαιρετισμό του συνεχάρη το Πυροσβεστι-
κό Σώμα και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τόνισε: 
«Καμία προσπάθεια δεν πετυχαίνει μόνο με ένα φορέα, και 
η όποια προσπάθεια για να έχει καλό αποτέλεσμα, πρέπει να 
συντονίζει και να συνδυάζει όλα τα μέσα και τους ανθρώ-
πους. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή και πιστεύουμε ότι αν 
χρειαστεί θα είναι και συντονισμένη η ενέργεια και θα έχει 

γρήγορο αποτέλεσμα, για να σώσουμε όσο το δυνατόν πε-
ρισσότερο από το φυσικό μας πλούτο».
Αναφορικά με την προετοιμασία, ο κ. Τόσκας υπογράμμισε 
ότι εφέτος εξασφαλίστηκαν έγκαιρα ένα παραπάνω ελικό-
πτερο βαρέως τύπου (4 αντί 3) και δύο παραπάνω μεσαί-
ου τύπου (9 αντί 7), ενώ είναι έτοιμοι οι 12 κινητήρες των 
παλιών καναντέρ που ανακατασκευάστηκαν στην Αμερική. 
«Είμαστε πιο έτοιμοι από άλλες χρονιές – τόνισε - με τα παλιά 
μας μέσα και με τις δυσχέρειες που υπάρχουν, ενώ επιπλέον 
χρησιμοποιούμε σε μεγαλύτερη κλίμακα τα ελικόπτερα του 
Π.Σ. Τέρμα οι πτήσεις vip. Δουλειά τους είναι να σβήνουν 
φωτιές. Θα χρησιμοποιήσουμε και τα ελικόπτερα της Αστυ-
νομίας για επιτήρηση. Ποτέ δεν είναι αρκετά τα μέσα του Π.Σ. 
Μακάρι να είχαμε άλλα τόσα, αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε 
με αυτά που έχουμε και μέσα στο πλαίσιο το οικονομικό». 
Ο αρχηγός του Π.Σ., τόνισε ότι «η σημερινή άσκηση σημα-
τοδοτεί την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, στην οποία 
θα εφαρμοστούν όλα όσα έχουν σχεδιαστεί τους προηγού-
μενους μήνες», και ευχαρίστησε όλους τους συμμετέχοντες. 
Την ικανοποίησή του εξέφρασε και ο δήμαρχος Πεντέλης, 
Δημήτρης Στεργίου. 
Σε ό,τι αφορά την πρόληψη, η υπεύθυνη Πολιτικής Προστα-
σίας της Περιφέρειας Αττικής, Ιωάννα Τσούπρα, επεσήμανε 
ότι υπάρχει στενή συνεργασία με την Πυροσβεστική, έχουν 
γίνει προετοιμασίες από τον χειμώνα και έχουν εξασφαλιστεί 
τα κονδύλια, ενώ πραγματοποιήθηκαν συσκέψεις σε όλους 
τους τομείς για να επισημανθούν τα προβλήματα και να προ-
χωρήσουν οι λύσεις. 
Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε, κάποιοι δήμοι δεν έχουν ακό-
μα ολοκληρώσει τον καθαρισμό ξερών χόρτων, ενώ έχουν 
βγει τα κονδύλια από τις 30 Απριλίου. Για τον λόγο αυτό, ο 
αντιπεριφερειάρχης Γιώργος Καραμέρος, έχει συγκαλέσει 
σύσκεψη του συντονιστικού οργάνου Βορείου Τομέα, αύριο 
στον Χολαργό, προκειμένου να προχωρήσουν άμεσα όλες οι 
προβλεπόμενες ενέργειες.

Η Takeda Pharmaceutical συμφώνησε χθες να εξαγοράσει 
την εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Λονδίνου Shire έναντι 
45,3 δισεκ. λιρών (61,50 δισεκ. δολαρίων) αφού η ιαπωνική 
εταιρία αύξησε το ύψος των μετρητών που προσέφερε.
Η συμφωνία, εάν εγκριθεί από τους μετόχους, όπως μετα-

δίδει το ΑΜΠΕ, θα είναι η μεγαλύτερη εξαγορά ιαπωνικής 
εταιρίας στο εξωτερικό και θα εξασφαλίσει στην Takeda, της 
οποίας ηγείται ο Γάλλος Κριστόφ Βεμπέρ, μια θέση μεταξύ 
των κορυφαίων φαρμακοβιομηχανιών σε όλο τον κόσμο. 
Η συμφωνία, που επιτεύχθηκε αφού η Shire απέρριψε τις 

τέσσερις προηγούμενες προσφορές της ιαπωνικής εταιρίας, 
είναι επίσης μία από τις μεγαλύτερες που έγιναν ποτέ στον 
φαρμακευτικό κλάδο. Η εξαγορά θα γίνει με την καταβολή 
μετρητών και μετοχών, ενώ οι μέτοχοι της Shire θα κατέχουν 
περίπου το ήμισυ της νέας εταιρίας.

ΤΕΣΤ ΓΙΑ ΤΟ ΦΕΤΙΝΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΣΚΗΣΗ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗΝ ΠΕΝΤΕΛΗ

ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΗΣ TAKEDA Η SHIRE ΕΝΑΝΤΙ 62 ΔΙΣ. ΔΟΛΑΡΙΩΝ
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Μάχη με τον χρόνο θα χρειαστεί να δώσουν οι φορείς της 
γενικής κυβέρνησης αλλά και το Γενικό Λογιστήριο του 
Κράτους προκειμένου να εκπληρωθεί ο στόχος του μηδε-
νισμού των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς 
τους ιδιώτες ταυτόχρονα με τη λήξη του 3ου μνημονίου. 
Το οικονομικό επιτελείο έχει μπροστά του δύο δεσμευτικές 
ημερομηνίες: 
¼ Η πρώτη είναι η 15η Ιουνίου, τελευταία προθεσμία για 
την εκταμίευση της υποδόσης του Ευρωπαϊκού Μηχανι-
σμού Στήριξης ύψους ενός δισ. ευρώ αποκλειστικά για την 
αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου.
¼ Η δεύτερη ημερομηνία είναι η 20ή Αυγούστου, τελευ-
ταία ημέρα του προγράμματος, έως την οποία θα πρέπει 
πρακτικά να έχουν μηδενιστεί οι ληξιπρόθεσμες οφειλές με 
πόρους τόσο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης όσο 
και του κρατικού προϋπολογισμού.
Τα χρονικά περιθώρια είναι ασφυκτικά, ενώ για να τηρη-
θούν τα χρονοδιαγράμματα δεν αρκεί να υπάρχουν τα 
απαιτούμενα κονδύλια, αλλά και να μπορεί να αντεπεξέλ-
θει ο γραφειοκρατικός μηχανισμός στις μαζικές πληρωμές.
Μάλιστα ο «πήχης» ανεβαίνει συνεχώς, καθώς στις υφι-
στάμενες ληξιπρόθεσμες οφειλές προστίθενται συνεχώς 
και καινούργιες. Ενδεικτικό είναι ότι με βάση τα τελευταία 
διαθέσιμα στοιχεία- το υπόλοιπο των ληξιπρόθεσμων 
οφειλών προς τους προμηθευτές του Δημοσίου παρου-
σίασε αύξηση.
Κατά την τελευταία συνεδρίαση του διοικητικού του συμ-
βουλίου, ο ESM προσδιόρισε χρονικά την εκταμίευση της 
υποδόσης του 1 δισ. ευρώ για τη χρονική περίοδο «μετά 
την 1η Μάΐου» και σε κάθε περίπτωση «όχι αργότερα από 
τις 15 Ιουνίου». Μάλιστα, η απόφαση του ESM αφήνει 
ανοικτό το ενδεχόμενο η υποδόση να σπάσει και αυτή σε 
μικρότερες δόσεις.
Η αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών από την 
πλευρά του ελληνικού Δημοσίου με τους πόρους του 
ESM υπόκειται σε συγκεκριμένους κανόνες, η τήρηση των 
οποίων οδηγεί στην εκταμίευση της επόμενης δόσης. Εν 
όψει και του κλεισίματος του μνημονίου: 
1. Εκτός από τα χρήματα του ESM, η Ελλάδα θα πρέπει να 
διοχετεύει και δικούς της πόρους σε αναλογία «ένα ευρώ 
της Ελλάδας για κάθε ένα ευρώ του ESM».
2. Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί θα πρέπει να συντά-
ξουν έκθεση που να πιστοποιεί την ομαλή εξέλιξη του 
μηχανισμού ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.
3. Ο ελληνικός μηχανισμός θα πρέπει να επιδει-
κνύει ικανοποιητικές επιδόσεις στη διαδικασία αποπλη-

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΔΕΝΙΣΜΟ 
ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου. Ως 
ημερομηνία ορόσημο θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου 2017, 
όταν τα ληξιπρόθεσμα χρέη ανέρχονταν σε 4,1 δισ. ευρώ. 
Ως ικανοποιητική επίδοση θεωρείται η αποπληρωμή 
οφειλών που αντιστοιχεί στο 200% του ποσού της εκτα-
μίευσης από τη συγκεκριμένη ημερομηνία και μετά.
Πρακτικά, και ο στόχος της εκταμίευσης των επόμενων 
υποδόσεων -και αυτής που πρέπει να εκταμιευτεί το 
αργότερο έως τα μέσα Ιουνίου αλλά και της τελευταίας 
μνημονιακής δόσης για να εκπληρωθεί προϋποθέτει ότι οι 
φορείς της γενικής κυβέρνησης θα διοχετεύουν από εδώ 
και στο εξής στην αγορά ρευστότητα κοντά στο ένα δισ. 
ευρώ ανά μήνα, κάτι που σημαίνει ότι ο πήχης είναι πολύ 
ψηλά. Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, οι ληξι-
πρόθεσμες οφειλές προς τους φορείς του Δημοσίου ανήλ-
θαν στα 2,734 δισ. ευρώ τον Μάρτιο (από 2,62 δισ. ευρώ 
τον Φεβρουάριο και 2,461 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο) ενώ 
οι εκκρεμείς επιστροφές φόρου περιορίστηκαν τον Μάρτιο 
στα 675 εκατ. ευρώ από 776 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο.
Το άθροισμα ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και επι-
στροφών φόρου σε εκκρεμότητα ανέρχεται σε 3,409 δισ. 
ευρώ. Τα στοιχεία του Απριλίου αναμένεται να αποτυπώ-
σουν σημαντική μείωση, καθώς από το τέλος Μαρτίου το 
Γενικό Λογιστήριο διαχειρίζεται και την υποδόση των 500 
εκατ. ευρώ που χορήγησε ο ESM στο τέλος Μαρτίου.
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ΑΛΑΛΟΥΜ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΗ 
ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ

Μια ιστορία «ελληνικού παραλόγου», που επαναλαμβάνε-
ται σε εκατοντάδες οικισμούς νησιών και όχι μόνο- αποκα-
λύπτει πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη για την Αστυπά-
λαια. Η Χώρα του νησιού οριοθετήθηκε με... δημιουργική 
ασάφεια και επανα-οριοθετήθηκε για να συμπεριλάβει αδό-
μητα κομμάτια, παρότι αυτό απαγορεύεται. Παράλληλα, 
τους δικούς της κανόνες ακολούθησε και η αρχαιολογική 
ζώνη, που έπειτα από τρεις επανακαθορισμούς ακόμα δεν 
ταυτίζεται με τα όρια της Χώρας, όπως υποτίθεται ότι θα 
έπρεπε. Μέσα σε όλα αυτά διάφοροι ιδιοκτήτες πιέζουν για 
να τους επιτραπεί να χτίσουν -ή για να μη χτίσουν οι γεί-
τονές τους- και οι υπηρεσιακοί υπάλληλοι ανταλλάσσουν 
επί χρόνια έγγραφα σε μια προσπάθεια να ξεδιαλύνουν το 
τοπίο.
Αφορμή για την έρευνα του Συνηγόρου ήταν αναφορά 
πολίτη, ο οποίος ζητούσε το ξεκαθάρισμα των ορίων του 
οικισμού της Χώρας στην Αστυπάλαια. Ερευνώντας την 
υπόθεση, οι ειδικοί επιστήμονες βρέθηκαν αντιμέτωποι με 
ένα πραγματικό -και όπως αποδεικνύεται, σε μεγάλο βαθμό 
εσκεμμένο- χάος. Χρειάστηκε μάλιστα να ζητηθεί η συν-
δρομή της «Ελληνικό Κτηματολόγιο», ώστε να αποδοθούν 
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με βάση συντεταγμένες τα όρια και να πραγματοποιηθεί 
αυτοψία ώστε να ξετυλιχθεί το κουβάρι. Τι προέκυψε; Η 
οριοθέτηση του οικισμού (που είναι προϋφιστάμενος του 
1923) έγινε το 1985. Οπως προκύπτει, στα όρια συμπερι-
λήφθηκε όχι μόνο ο συνεκτικός οικισμός αλλά και μεγάλες 
αδόμητες εκτάσεις (με αρκετή απόσταση από τα τελευταία 
σπίτια) και εκτάσεις με μεγάλες κλίσεις, παρότι αυτό απαγο-
ρεύεται (προφανώς για να εξυπηρετηθούν οι ιδιοκτήτες των 
συγκεκριμένων οικοπέδων).
Το 1994 μάλιστα ο οικισμός επεκτάθηκε, παρότι αυτό δεν 
αιτιολογούνταν επαρκώς (λ.χ. η αύληση του πληθυσμού 
από το 1981 στο 1991 ήταν... 24 άτομα), χωρίς να γίνει πο-
λεοδομική μελέτη και με λάθος διαδικασία (με νομαρχιακή 
απόφαση αντί για προεδρικό διάταγμα).
Χωρίς συντεταγμένες 
Επιπλέον, με «μαγικό» τρόπο τα όρια παρέμειναν ασαφή. 
Για παράδειγμα, καθορίζονταν με αναφορά... σε κτίσματα ή 
μάντρες (επιλέγοντας κατά το δοκούν μια γωνία τους) αντί 
για συντεταγμένες. Χαρακτηριστικό είναι ότι σε ορισμένες 
περιπτώσεις τα όρια «αναφέρονται σε κτίσματα που είτε 
έχουν κατεδαφιστεί και στην ίδια θέση έχουν χτιστεί νέα, 
χωρίς να συμπίπτει το περίγραμμά τους, ή έχουν γίνει επε-
κτάσεις παλαιών κτισμάτων».
Αναλόγως, το 1999 οριοθετήθηκε η Α’ (αδόμητη) ζώνη 
προστασίας αρχαιοτήτων γύρω από τη Χώρα.
«Από το συνημμένο στην απόφαση σχέδιο είναι προφανές 
ότι τα σημεία που καθορίζουν την αρχαιολογική ζώνη δεν 
ταυτίζονται με τα όρια του οικισμού», αναφέρει το πόρισμα 
του Συνηγόρου. Ακολούθησαν ακόμα δύο οριοθετήσεις, 
το 2001 και 2003, που είχαν ως στόχο να λύσουν το πρό-
βλημα... αλλά δεν τα κατάφεραν! Η ασυμφωνία αυτή, όπως 
αναφέρει το πόρισμα, «σε συνδυασμό με το αίτημα του εν-
διαφερομένου προκάλεσε την επί σειρά ετών εμπλοκή των 
υπηρεσιών, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει λυθεί το ζήτημα. 
Κοινός τόπος σε υποθέσεις που εξετάζει ο Συνήγορος είναι, 
είτε επειδή το κόστος μιας ολοκληρωμένης ενέργειας φα-
ντάζει μεγάλο, είτε επειδή η μια υπηρεσία μεταθέτει το βά-
ρος υλοποίησης στην άλλη, να διαιωνίζεται μια κατάσταση 
και τελικά η διοίκηση να πληρώνει πολλαπλάσια το κόστος, 
χωρίς να δοθεί οριστική λύση», αναφέρεται.
Η Χώρα της Αστυπάλαιας, πάντως, δεν αποτελεί μοναδική 
περίπτωση. Οπως επισημαίνει ο Συνήγορος, η αδυναμία 
προσδιορισμού των ορίων ενός οικισμού από τη Διοίκηση 
με ακρίβεια, είναι πρόβλημα που παρουσιάζεται σε μικρό-
τερο ή μεγαλύτερο βαθμό σε όλες τις οριοθετήσεις οικισμών 
της Επικράτειας.
Χαρακτηριστικό είναι ότι, με αφορμή την υπόθεση των 
δασικών χαρτών, το υπουργείο Περιβάλλοντος έχει επα-
νειλημμένως ζητήσει από τις πολεοδομίες να πράξουν τα 
δέοντα, ωστόσο περίπου οι μισές δεν έχουν ακόμα αντα-
ποκριθεί.
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Συνέχεια στη σελ. 19

ΤΟ ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΗΣ 
ΜΕΤΑΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ

www.capital.gr

Σε 5 μηχανισμούς θα στηρίζεται, σύμφωνα με τον 
υφιστάμενο σχεδιασμό, το νέο μοντέλο της μετα-μνη-
μονιακής εποπτείας της Ελλάδος. Ο λόγος για τους μη-
χανισμούς που θα ελέγχουν τις μεταρρυθμίσεις, τους 
δημοσιονομικούς στόχους αλλά και το χρέος.
Τα 3 από τα 5 «σχήματα» ήδη υπάρχουν και προβλέ-
πονται από τους κανονισμούς της Ε.Ε. Πρόκειται για το 
«Ευρωπαϊκό Εξάμηνο», για το καθεστώς «ενισχυμένης 
επιτήρησης», αλλά και για τη μετα-μνημονιακή παρα-
κολούθηση των «ουρών» που άφησαν πίσω τους τα 
Μνημόνια. Στο παραπάνω πλέγμα η Κομισιόν θα έχει 
κεντρικό ρόλο, αφού αυτό προβλέπεται ήδη στις δι-
αδικασίες που έχουν θεσμοθετηθεί. Ωστόσο, ισχυρό 
«λόγο» θα έχουν –όπως και σήμερα– ο ESM και η ΕΚΤ. 
Ωστόσο, τα άλλα δύο «σχήματα» είναι ακόμη θολά. Και 
είναι αυτά που θα κρίνουν το πόσο πιο «σκληρή» (εν 
συγκρίσει με τα υπόλοιπα κράτη του Μνημονίου) θα 
είναι η επιτήρηση στην Ελλάδα τις 10ετίες που θα έρ-
θουν. Συνδέονται με τις πιέσεις που ασκεί ο γερμανικός 
άξονας για μια νέα γενιά προαπαιτούμενων/επιτήρη-
σης, από την οποία θα κρίνονται οι παρεμβάσεις στο 
χρέος, αλλά και με τον ρόλο του ΔΝΤ. 
Oι 3 μηχανισμοί παρακολούθησης που έχουν ήδη θε-
σμικό υπόβαθρο είναι:
1. Η ενισχυμένη εποπτεία (βασίζεται στους ίδιους 
κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του δημοσιονο-
μικού συμφώνου - Κανονισμός 472/2013). Περιλαμ-
βάνει όρους και ρήτρες παρακολούθησης για κράτη 
τα οποία αντιμετωπίζουν ή απειλούνται με σοβαρές 
δυσκολίες. Ο κανονισμός έχει «πλαστικότητα» και, 
στην περίπτωση της Ελλάδας, μπορεί να οδηγήσει 
σε «παρακολούθηση» τόσο αναφορικά με τις μακρο-
οικονομικές ισορροπίες που υπάρχουν όσο και με το 
δημοσιονομικό πεδίο (σ.σ.: γιατί η Ελλάδα μπορεί να 
έχει πλεονάσματα, αλλά έχει και πολύ υψηλό χρέος, 
το οποίο πλέον αποτελεί παράγοντα ενεργοποίησης 
της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος). Ορίζεται 
γενικά στον κανονισμό ότι η «ενισχυμένη εποπτεία θα 
πρέπει να είναι ανάλογη της σοβαρότητας των προ-
βλημάτων και να προσαρμόζεται αντίστοιχα». Προ-
βλέπονται αποστολές παρακολούθησης, πρόσβαση σε 
στοιχεία, εκθέσεις προόδου και αίτηση για διορθωτικά 
μέτρα. Μετέχει και ο ΕSΜ και η ΕΚΤ και «όπου είναι 
σκόπιμο», το ΔΝΤ.
2. Μετα-μνημονιακή εποπτεία. Πρόκειται για ένα 
«κλικ» πιο χαλαρό έλεγχο από την ενισχυμένη επο-
πτεία και προβλέπεται από τον ίδιο κανονισμό. Θα 

ακολουθεί την Ελλάδα έως ότου εξοφληθεί τουλάχι-
στον το 75% της χρηματοδοτικής συνδρομής (σ.σ.: 
από το 2ο και το 3ο δάνειο). Προβλέπει και αποστολές 
των «θεσμών» στην Αθήνα, στις οποίες θα πρέπει να 
αποτιμούν αν τα προαπαιτούμενα γίνονται όπως έχει 
δεσμευθεί η χώρα. 
3. Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, δηλαδή η ετήσια παρακο-
λούθηση της σύνταξης του Προϋπολογισμού και της 
εκτέλεσής του, όπως γίνεται σε όλα τα κράτη-μέλη. Ξε-
κινά την άνοιξη κάθε χρόνου και συνοδεύεται από τη 
σύνταξη μιας πρότασης/δέσμης συστάσεων από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Οι 2 μηχανισμοί που είναι στον «αέρα»
Ο μηχανισμός της επιτήρησης που –υπό συνθήκες– 
μπορεί να αποδειχθεί ο πλέον «επώδυνος» είναι αυ-
τός που συνδέεται με το χρέος και παραμένει εντελώς 
ασαφής. Ο λόγος είναι η στάση της Γερμανίας για τη 
σύνδεση των μελλοντικών παρεμβάσεων στο χρέος με 
προαπαιτούμενα. Πρόκειται για ένα πεδίο για το οποίο 
δεν υπάρχει εικόνα αυτήν τη στιγμή ούτε μεταξύ των 
«θεσμών». 
Το «σίγουρο» είναι ότι θα υπάρχει μια εξαιρετικά στε-
νή σχέση ανάμεσα στη «γενναιοδωρία» των όποιων 
δυνητικών παρεμβάσεων στο χρέος και τα «ανταλ-
λάγματα» που θα ζητηθούν. Ο μηχανισμός αυτός, αν 
αποφασιστεί, θα πρέπει να «δέσει» με τους 3 υφιστάμε-
νους «μοχλούς» επιτήρησης, αλλά και με έναν ακόμα 
άγνωστο «Χ», το ΔΝΤ.
Η απόφαση του Ταμείου για το αν θα μετάσχει στο ελ-
ληνικό πρόγραμμα παραμένει άδηλη. Η Γερμανία επι-
θυμεί έστω και μια «λάιτ» συμμετοχή, ώστε να διατη-
ρήσει τις ισορροπίες στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό. 
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, από την πλευρά του, 
έχει λόγους να επιθυμεί να παραμένει στο πρόγραμμα. 
Οι πιθανότητες, ωστόσο, προς το παρόν φαίνονται 
«μοιρασμένες». Μένει, λοιπόν, να φανεί αν θα έχει έναν 
ρόλο-»κλειδί» στο ελληνικό ζήτημα, συνεχίζοντας τις 
πιέσεις για «προσαρμογή», αν θα έχει μια παρουσία 
συμβουλευτικής υποστήριξης ή... κανένα ρόλο.
Η κάθοδος
Οι αποφάσεις θα πρέπει να ληφθούν μέσα στις επόμε-
νες εβδομάδες παράλληλα με τον... πρώτο στόχο, που 
είναι η ολοκλήρωση της 4ης αξιολόγησης. Οι «θεσμοί» 
επιστρέφουν στην Αθήνα αμέσως μετά το EWG της 
14ης Μαΐου, με στόχο μια πρώτη τεχνική συμφωνία 
λίγες ημέρες αργότερα, έως στις 24/5, που συνεδριάζει 
το Eurogroup. 
Ακόμα και αν αυτός ο στόχος δεν επιτευχθεί, θα επι-
χειρηθεί να υπάρξει SLA λίγο αργότερα, με ορόσημα 
την πολιτική συμφωνία είτε στις 21 Ιουνίου είτε στις 
21 Ιουλίου, που συνεδριάζουν εκ νέου οι ΥΠΟΙΚ της 
Ευρωζώνης.

ΑΣΠΙΔΑ «NATURA» ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ MΑΣ

Αυστηρό μήνυμα προς την Αγκυρα έστειλε από τη Σύμη 
ο Προκόπης Παυλόπουλος, τονίζοντας ότι τα σύνορα της 
Ελλάδας είναι σύνορα της Ευρωπαϊκής Ενωσης και αδι-
αμφισβήτητα. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος 
βρέθηκε χθες στο ακριτικό νησί, στο πλαίσιο των εκδη-
λώσεων για τον εορτασμό της επετείου των 73 χρόνων 
από την παράδοση της Δωδεκάνησου στους συμμάχους, 
επανέλαβε ότι «γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο δεν υπάρχουν», 
αναφερόμενος εκτενώς στην αδιαμφισβήτητη ελληνικό-
τητα των νησιών και των βραχονησίδων του Ανατολικού 
Αιγαίου μέσω των διεθνών συνθηκών αλλά και του ευ-
ρωπαϊκού κεκτημένου, αξιοποιώντας το παράδειγμα του 
«Δικτύου Natura 2000».
Χρησιμοποιώντας αναλυτικά το περιεχόμενο των Συνθη-
κών της Λωζάνης του 1923 και των Παρισίων το 1947, 
ο Προκόπης Παυλόπουλος μίλησε για πλήρη κυριαρχία 
της Ελλάδας επί των Δωδεκανήσων, δηλώνοντας ότι 
εκτός από ελληνικό, αποτελούν και ευρωπαϊκό σύνορο. 
Μάλιστα, προσέθεσε ότι εκτός των παραπάνω διεθνών 
ρυθμίσεων ως προς τα σύνορα και το έδαφος της Ελλάδας 
και της Ευρωπαϊκής Ενωσης υπάρχει και η ευρωπαϊκή 
νομοθεσία για το «Δίκτυο Natura 2000», που αφορά τον 
επακριβή καθορισμό των εντός Ευρωπαϊκής Ενωσης πε-
ριοχών με προστατευόμενα οικοσυστήματα.
Η αναφορά αυτή του Προέδρου της Δημοκρατίας έχει τε-
ράστια σημασία, αφού αφορά περίπου τα 150 νησιά και 
βραχονησίδες, την ελληνικότητα των οποίων αμφισβη-
τούν κατά καιρούς η πολιτική ηγεσία και το στρατιωτικό 
κατεστημένο της Τουρκίας, στην προσπάθειά τους να 
«γκριζάρουν» το Αιγαίο.
Οπως εξήγησε, το ευρωπαϊκό δίκαιο και το αντίστοιχο 
ευρωπαϊκό κεκτημένο προστίθενται στο διεθνές δίκαιο 
-κυρίως, δε, στις Συνθήκες της Λωζάνης και των Παρισί-
ων-, καθιστώντας σαφές ότι τα σύνορα και το έδαφος της 
Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενωσης ουδόλως μπορούν 
να αμφισβητηθούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο.
«Τα κατά τα ανωτέρω στοιχεία ως προς τις περιοχές που 
περιλαμβάνονται στο “Δίκτυο Natura 2000” ενισχύουν το 
ότι οι περιοχές αυτές -συμπεριλαμβανομένων των κάθε 
είδους νησίδων και βραχονησίδων, δίχως να έχει οιανδή-
ποτε νομική σημασία το ποια είναι η έκτασή τους και το αν 
κατοικούνται ή όχι- ανήκουν στην ελληνική και, επέκεινα, 
στην ευρωπαϊκή επικράτεια» δήλωσε ο Προκοπής Παυ-
λόπουλος.

ΕΘΝΟΣ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-4                                                         09/05/2018
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΠΑ ΑΠΟ ΤΗ 
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΤΟΥ ΙΡΑΝ

Ανησυχία και έντονες αντιδράσεις από την Ευρώπη αλλά 
και στήριξη από Ισραήλ και Σαουδική Αραβία προκάλεσε 
η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει τις ΗΠΑ από 
τη  διεθνή συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του 
Ιράν.
Ο Αμερικανός πρόεδρος επιτέθηκε στη συμφωνία που 
είχε συναφθεί το 2015, επί ημερών Μπαράκ Ομπάμα. Τη 
χαρακτήρισε καταστροφική, σάπια και μεγάλη ντροπή 
για κάθε  Αμερικανό πολίτη. «Εχουμε αποδείξεις ότι ήταν 
ψέμα η υπόσχεση του Ιράν ότι το πυρηνικό πρόγραμμα 
της χώρας θα έχει μόνο ειρηνικούς σκοπούς. Αυτή η συμ-
φωνία δεν θα φέρει ποτέ την ειρήνη», είπε και ανέφερε με-
ταξύ άλλων ότι αυξήθηκε κατά περίπου 40% ο αμυντικός 
προϋπολογισμός της Τεχεράνης, όπως και ότι κατασκεύα-
σε νέους πυραύλους.
Ο Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν ότι χρηματοδοτεί τρομοκρά-
τες, κάνοντας αναφορά σε Χεζμπολάχ, Χαμάς, Ταλιμπάν 
και Αλ Κάιντα, που- σημείωσε- έχουν βομβαρδίσει στρα-
τιωτικές  εγκαταστάσεις, σκοτώσει στρατιώτες, απαγάγει 
και βασανίσει Αμερικανούς πολίτες.
«Αν επιτρέψω να παραμείνει αυτή η συμφωνία, σύντομα 
θα υπάρξει κούρσα πυρηνικών στη Μέση Ανατολή», είπε 
ακόμη, ενώ σε άλλο σημείο τόνισε: «Οι ΗΠΑ δεν θα είναι 
πλέον  όμηρος σε έναν πυρηνικό εκβιασμό. Δεν θα επιτρέ-
ψουμε σε ένα καθεστώς να έχει τα πιο θανατηφόρα όπλα».
Παράλληλα, τόνισε ότι θέλει να στείλει ένα σημαντικό 
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μήνυμα: «Οι ΗΠΑ δεν κάνουν πια κενές απειλές. Οταν 
δίνω υποσχέσεις τις κρατάω», είπε και πρόσθεσε ότι η 
Ουάσινγκτον θα συνεργαστεί με τους συμμάχους της για 
να βρεθεί μία εποικοδομητική λύση με διάρκεια για την 
πυρηνική απειλή του Ιράν και το πυραυλικό πρόγραμμα 
της χώρας.
Προειδοποίησε όμως την Τεχεράνη ότι αν συνεχίσει «θα 
αντιμετωπίσει μεγαλύτερα προβλήματα από ό,τι είχε ποτέ 
έως τώρα».
Ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε το σχετικό διάταγμα 
αμέσως μετά την ανακοίνωση της απόφασής του, ενώ 
προειδοποίησε ότι κυρώσεις θα υποστούν και όσες χώρες 
βοηθήσουν το Ιράν στο πυρηνικό του πρόγραμμα.
Ήδη μάλιστα υπήρξε επίσημη προειδοποίηση προς την 
Γερμανία και τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο 
Ιράν. «Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι 
οι κυρώσεις θα στοχεύουν κρίσιμης σημασίας τομείς της 
ιρανικής οικονομίας και οι γερμανικές επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στο Ιράν θα πρέπει να σταματήσουν 
άμεσα τις δραστηριότητές τους», δήλωσε ο Ρίτσαρντ 
Γκρένελ, Αμερικανός πρέσβης στην Γερμανία, που ανέλα-
βε φέτος τα καθήκοντά του.
Η αντίδραση του Ιράν: Παράνομη η απόφαση του Τραμπ
Ως παράνομη χαρακτήρισε ο πρόεδρος του Ιράν Χασάν 
Ροχανί την απόφαση Τραμπ να αποσυρθούν οι ΗΠΑ από 
τη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα.
Σύμφωνα με τον Ροχανί, ο οποίος μίλησε λίγη ώρα αφό-
του ολοκλήρωσε το διάγγελμά του ο Τραμπ, η απόφαση 
του Αμερικανού προέδρου παραβιάζει διεθνείς συνθήκες 
και συμφωνίες.
Το Ιράν θα παραμείνει στην πυρηνική συμφωνία, χωρίς 
τη συμμετοχή των ΗΠΑ σε αυτήν, ανακοίνωσε ο πρόε-
δρος Χασάν Ροχανί.
Παράλληλα, ο Ροχανί πρόσθεσε ότι έδωσε εντολή στα στε-
λέχη της πυρηνικής βιομηχανίας της χώρας του να είναι 
έτοιμα να συνεχίσουν την ανάπτυξη της πυρηνικής βιο-
μηχανίας χωρίς κανέναν περιορισμό, εφόσον χρειαστεί.
Σε τηλεοπτικό διάγγελμά του ο Ιρανός πρόεδρος είπε ότι η 
απόφαση που έλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ υπήρξε μια «ιστο-
ρική εμπειρία» για την Τεχεράνη και κατηγόρησε τις ΗΠΑ 
ότι ουδέποτε τήρησαν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν.
Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος, συνέχισε ο Ροχανί, έχει 
ιστορικό υπονόμευσης των διεθνών συνθηκών και χαρα-
κτήρισε «ψυχολογικό πόλεμο» την απόφαση του Τραμπ.
Ο Ροχανί είπε ότι έδωσε εντολή στον υπουργό Εξωτερι-
κών να ξεκινήσει συνομιλίες για την πυρηνική συμφωνία 
με την ΕΕ, τη Ρωσία και την Κίνα εντός των επόμενων 
εβδομάδων και διαβεβαίωσε ότι η ιρανική οικονομία θα 
συνεχίσει να αναπτύσσεται και μετά την αποχώρηση των 
ΗΠΑ.
Οι Ευρωπαίοι, με επικεφαλής τη Γαλλία, τη Γερμανία και 
τη Βρετανία, εξέφρασαν τη «λύπη» τους για την απόφαση 

Η ευρωπαϊκή «αναγνώριση» της ελληνικότητας των 
νησιών και των βραχονησίδων προστίθεται δίπλα στο 
καθεστώς της τελικής παραχώρησης των Δωδεκανήσων 
στην Ελλάδα, που διέπεται από τις διατάξεις της Συνθήκης 
Ειρήνης των Παρισίων (Απρίλιος του 1947) μεταξύ των 
Συμμάχων, νικητών του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και της 
Ιταλίας. Ιδιαίτερη σημασία, εντός αυτού του θεσμικού 
πλαισίου, έχουν οι διατάξεις του άρθρου 14 της ως άνω 
Συνθήκης, σύμφωνα με τις οποίες: «Η Ιταλία εκχωρεί εις 
την Ελλάδα εν πλήρει κυριαρχία τας νήσους της Δωδεκα-
νήσου τας κατωτέρω απαριθμουμένας, ήτοι: Αστυπάλαι-
αν, Ρόδον, Χάλκην, Κάρπαθον, Κάσον, Τήλον, Νίσυρον, 
Κάλυμνον, Λέρον, Πάτμον, Λιψόν, Σύμην, Κω και Καστελ-
λόριζον ως και τας παρακείμενος νησίδας».
Υπό το πρίσμα αυτό είναι προφανές πως και στην περιοχή 
της Δωδεκανήσου -όπως και όπου αλλού εφαρμόζονται 
οι διατάξεις της Συνθήκης της Λωζάνης του 1923- δεν 
υπάρχουν πουθενά, από πλευράς διεθνούς δικαίου, 
«γκρίζες ζώνες».

αυτή, ενώ στο ίδιο κλίμα ήταν και οι πρώτες αντιδράσεις 
από Ιταλία, Ρωσία και Τουρκία.
Στην Ευρώπη
-«Η Γαλλία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο λυπού-
νται για την αμερικανική απόφαση αποχώρησης από τη 
συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα» του Ιράν και σκο-
πεύουν να «εργαστούν συλλογικά» για να επιτευχθεί μια 
«ευρύτερη» συμφωνία, σημείωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας 
Εμανουέλ Μακρόν μέσω Twitter.
-Η συμφωνία που υπεγράφη στη Βιένη το 2015 «ανταπο-
κρίνεται στον σκοπό της, ο οποίος είναι το να εγγυάται ότι 
το Ιράν δεν αναπτύσσει πυρηνικά όπλα» και «η Ευρωπαϊ-
κή Ένωση είναι αποφασισμένη να τη διατηρήσει» σε ισχύ, 
διαβεβαίωσε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας 
Φεντερίκα Μογκερίνι σε δηλώσεις της στη Ρώμη.
-«Η συμφωνία με το Ιράν θα έπρεπε να προστατευθεί. 
Συμβάλλει στην ασφάλεια της περιοχής και περιορίζει τη 
διάδοση των πυρηνικών» όπλων, έκρινε μέσω Twitter ο 
υπηρεσιακός πρωθυπουργός της Ιταλίας Πάολο Τζεντιλό-
νι.
-Η Ρωσία είναι «βαθιά απογοητευμένη» για την απόφαση 
του Τραμπ να αποσύρει τις ΗΠΑ από τη συμφωνία για το 
ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, ανακοίνωσε την Τρίτη το 
υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, καταγγέλλοντας μια 
«χονδροειδή παραβίαση του διεθνούς δικαίου».
-«Η μονομερής αποχώρηση των ΗΠΑ από τη συμφωνία 
για τα πυρηνικά (του Ιράν) είναι μια απόφαση που πρόκει-
ται να προκαλέσει αστάθεια και νέες συγκρούσεις»,  προ-
ειδοποίησε μέσω Twitter ο εκπρόσωπος της τουρκικής 
προεδρίας Ιμπραήμ Καλίν.
Στη Μέση Ανατολή
-«Το Ισραήλ υποστηρίζει απόλυτα τη θαρραλέα απόφα-
ση που πήρε (...) ο πρόεδρος Τραμπ να απορρίψει την 
καταστροφική συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα» 
του Ιράν, δήλωσε ο ισραηλινός πρωθυπουργός Βενιαμίν 
Νετανιάχου σε διάγγελμά του που αναμεταδόθηκε απευ-
θείας από την ισραηλινή δημόσια τηλεόραση.
-«Το βασίλειο (της Σαουδικής Αραβίας) υποστηρίζει και 
χαιρετίζει τα βήματα που ανακοινώθηκαν από τον αμερι-
κανό πρόεδρο ενόψει της αποχώρησης (των ΗΠΑ) από τη 
συμφωνία για τα πυρηνικά» του Ιράν, ανέφερε επίσημη 
ανακοίνωση του παλατιού στο Ριάντ την οποία μετέδωσε 
το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Ιχμπαρίγια.
-Η Συρία αντιθέτως «καταδικάζει σθεναρά» την ανα-
κοίνωση της αποχώρησης των ΗΠΑ από τη συμφωνία 
για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, εκφράζοντας την 
«απόλυτη αλληλεγγύη» της με την Τεχεράνη, σημαντικό 
σύμμαχό της, και την πίστη της στις ικανότητες του Ιράν 
να ξεπεράσει τις επιπτώσεις της «επιθετικής στάσης» της 
Ουάσινγκτον. 


