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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, 
μετά την είδηση του θανάτου του Κώστα Λιάσκα, πρώην 
Προέδρου του ΤΕΕ, σε συνέχεια και του από 7.5.2018 σχετικού 
δελτίου τύπου, συνήλθε και αφού τήρησε ενός λεπτού σιγή  
στη μνήμη του εκλιπόντος, εξέδωσε το παρακάτω ψήφισμα :
«Η Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 
πληροφορήθηκε με θλίψη το θάνατο του πρώην προέδρου 
του ΤΕΕ, αντιπροέδρου του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών 
Ελλάδος και Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, Κώστα Λιάσκα.
Ο Κώστας Λιάσκας, καταγράφηκε ως ο μακροβιότερος πρό-
εδρος του ΤΕΕ και ήταν ο άνθρωπος που έκανε πράξη το 
τρίπτυχο «επιστήμη – ανάπτυξη – επάγγελμα» για το φορέα 
των διπλωματούχων μηχανικών, επιβεβαιώνοντας το ρόλο 
του ΤΕΕ ως τεχνικού συμβούλου της Πολιτείας και του λαού. 
Στο πλαίσιο αυτό ανέπτυξε το επιστημονικό έργο του ΤΕΕ με 
πλήθος δράσεων (συνεδρίων, επιστημονικών εκδηλώσεων, 

μελετών, επιστημονικών εκδόσεων, διεθνών συνεργασιών 
κ.λπ.) και ανέδειξε τη συμβολή του επαγγέλματος του Μηχανι-
κού στην ανάπτυξη της Χώρας, ενώ παράλληλα είχε πλούσια 
κοινωνική δραστηριότητα. Οι δράσεις και η προσωπικότητά 
του αποτέλεσαν κριτήριο για την επιλογή του ως Υπουργού 
ΠΕΧΩΔΕ σε  υπηρεσιακές κυβερνήσεις και στην οικουμενική 
κυβέρνηση την περίοδο 1989-1990».

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ, εκφράζει την οδύνη της και τα 
συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος και αποφασίζει 
ομόφωνα να καταθέσει στη μνήμη του εκλιπόντος το ποσό 
των 2.000,00 € στο «Χαμόγελο του Παιδιού» 

Έξι ύπουλες παγίδες υπερφορολόγησης πρέπει να αντι-
μετωπίσουν εκατοντάδες χιλιάδες αυτοαπασχολούμενοι 
στην φορολογία εισοδήματος. Σύμφωνα με τον «Ελεύ-
θερο Τύπο» με τον προσδιορισμό του φορολογητέου 
εισοδήματος σε πραγματικά υψηλά επίπεδα βάσει των 
τεκμηρίων διαβίωσης, με την επιβολή συντελεστών 
φορολόγησης 22%-45% επί του μεγαλύτερου ποσού 
μεταξύ δηλωθέντος και τεκμαρτού εισοδήματος, με 
την επιβολή προκαταβολής φόρου 100%, τέλους επι-
τηδεύματος 650 ευρώ, ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 
2,2%-10% και φόρου πολυτελούς διαβίωσης, οι τελικές 
φορολογικές επιβαρύνσεις των αυτοαπασχολούμενων 
αναμένεται να εκτοξευθούν στα ύψη οδηγώντας τους 
περισσότερους σε περαιτέρω υποχρέωση και σε πλήρη 
οικονομική δυσπραγία. Σύμφωνα με όσα προβλέπουν 
οι νόμοι:
1. Κάθε φορολογούμενος που ασκεί ατομική επιχειρημα-
τική δραστηριότητα παραγωγής ή πώλησης αγαθών ή 
παροχής υπηρεσιών ή ελεύθερο επάγγελμα οφείλει να 
καταβάλει φόρο εισοδήματος με βάση το μεγαλύτερο 
ποσό μεταξύ:
Του πραγματικού καθαρού εισοδήματος του, δηλαδή 
του καθαρού κέρδους του.

Του τεκμαρτού εισοδήματός του, το οποίο προσδιορίζε-
ται με βάση το άθροισμα των αντικειμενικών δαπανών 
διαβίωσης ή «τεκμηρίων διαβίωσης».
2. Επί του μεγαλύτερου ποσού μεταξύ πραγματικού και 
τεκμαρτού εισοδήματος επιβάλλεται φόρος εισοδήματος 
με συντελεστή 22% από το πρώτο ευρώ.
3. Επί του φόρου εισοδήματος που υπολογίζεται με συ-
νετελστές από 22% έως 45% επιβάλλεται προκαταβολή 
φόρου εισοδήματος έναντι του επόμενου έτους με συ-
ντελεστή 100%.
4. Κάθε φορολογούμενος που ασκεί ατομικώς επιχεί-
ρηση ή ελεύθερο επάγγελμα ανεξαρτήτως του ένα θα 
δηλώσει καθαρά κέρδη ή ζημιές πρέπει επιπλέον να κα-
ταβάλει και φέτος τέλος επιτηδεύματος 650 ευρώ.
5. Αν το συνολικό φορολογητέο εισόδημα της ατομικής 
επιχείρησης υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ τότε ο φορο-
λογούμενος οφείλει να καταβάλει και ειδική εισφορά 
αλληλεγγύης η οποία υπολογίζεται με συντελεστές από 
2,2% έως 10%.
6. Αν ο φορολούμενος διαθέτει ΙΧ με κινητήρα από 1.929 
κ.εκ. και άνω με παλαιότητα έως 10 ετών ή βάρκα μή-
κους άνω των 5 μέτρων τότε πρέπει να πληρώσει και 
φόρο πολυτελούς διαβίωσης.
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ΔΙΑβΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1 
Έξι παγίδες φόρου για εκατοντάδες χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους
Ψήφισμα της ΔΕ/ΤΕΕ για την απώλεια του Κώστα Λιάσκα
Σελ 3 
Σύγκληση τακτικής συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε.
Σελ 4
Γ.Γ.  Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων: Σε περισσότερους από 
250.000 υπολογίζονται οι Έλληνες επιστήμονες που ζουν και εργάζο-
νται στο εξωτερικό
Σελ 5
Αλ. Χαρίτσης: Το επόμενο δεκαπενθήμερο προκηρύσσεται νέο καθε-
στώς για την προώθηση της καινοτομίας των επιχειρήσεων - χωρίς 
όριο μεγέθους επιχείρησης
Σελ 6 
Ακίνητα: Επενδύσεις 4 δισ. ευρώ μέσω των επενδυτικών εταιρειών
Σελ 7
ΑΝΑΚΕΜ: Τα μπάζα είναι πιο αναγκαία από ποτέ και κτίζουν το μέλλον
Σελ 8 
Σε Εξέλιξη Διαδικασία Αδειοδότησης των Μονάδων της ΔΕΗ
Σελ 9
Όμιλος ΟΤΕ: οριακή πτώση εσόδων, αλλά αύξηση κερδοφορίας το Α’ 
τρίμηνο, χάρη στις καλές επιδόσεις στην Ελλάδα
Σελ 10 
Εξοικονόμηση κατά 19,5% των δαπανών από την πλήρη λειτουργία 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, σύμ-
φωνα με στοιχεία του υπουργείου Οικονομίας
Σελ 11 
«Οι επιλογές της Ευρώπης δεν ήταν πάντα καλές στο παρελθόν. Τώρα 
πρέπει μαζί να ενεργήσουμε ώστε οι επιλογές του αύριο να έχουν στο 
επίκεντρο τις ανάγκες των ευρωπαίων πολιτών», δήλωσε η Πρόεδρος 
της Επιτροπής Μεταφορών του ΕΚ 
Σελ 12 
Μελέτη Εθνικής Τράπεζας: Το υψηλό πρωτογενές πλεόνασμα ενισχύει 
την αξιοπιστία της δημοσιονομικής προσαρμογής ενόψει της ολοκλή-
ρωσης του τρίτου προγράμματος
Σελ 13
12 ερωτήσεις για το μέλλον της Ευρώπης: Η Επιτροπή εγκαινιάζει διαδι-
κτυακή διαβούλευση με τους πολίτες
Σελ 14 
Στο τελευταίο στάδιο η απόσυρση των καμένων του Κ.Δ.Α.Υ Ασπρο-
πύργου
Σελ 15
Σε δημόσια διαβούλευση το πρόγραμμα «ευφυούς γεωργίας»
Σελ 16
Αν. ΥΠΕΝ: «Η χρήση καυσίμων στη τσιμεντοβιομηχανία αξιολογείται 
με προτεραιότητα την υγεία και το περιβάλλον»
Σελ 17
Prototype by TEE: ένας τεχνοδικτυακός (ψηφιακός) επιταχυντής καινο-
τόμων ιδεών.
Σελ 2
Προσεχώς 
Σελ 18,19,20
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση του ΤΕΕ 
(Newsletter) TEE:
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ΕπΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΣπΕΡΙΔΑ γΙΑ ΤΟ πΟΔΗΛΑΤΟ

ΑΘΗΝΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΛΟυΤΡΑΚΙ

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και  η Ελληνική Εταιρεία Πε-
ριβάλλοντος και Πολιτισμού, διοργανώνουν - στις 16 Μαΐου 
2018 (16:45-21:00) στην Ωνάσειο Βιβλιοθήκη (Λ. Αμαλίας 
56)- επιστημονική εκδήλωση για το ποδήλατο, κατά τη διάρ-
κεια της οποίας θα γίνουν:
1.παρουσίαση του βιβλίου «Ποδήλατο στις Ελληνικές Πό-
λεις - Προτάσεις προς τις Δημοτικές Αρχές», του Οργανισμού 
«Πόλεις για Ποδήλατο», συγγραφείς του οποίου είναι οι Θ. 
Βλαστός και Ευθ. Μπακογιάννης (που εκδόθηκε με την απο-
κλειστική υποστήριξη του Ιδρύματος Ωνάση)
2.Ομιλίες και συζήτηση για τις θεματικές ενότητες:
• ΣΒΑΚ - Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και το 
ρόλο του Ποδηλάτου στον συνδυασμένο πολεοδομικό και 
κυκλοφοριακό σχεδιασμό
• Eurovelo - Τουρισμός και Ποδήλατο
• Dockless Βike-Sharing, κοινόχρηστα ποδήλατα, που αφή-
νονται ελεύθερα οπουδήποτε, χωρίς σταθμούς.
Η έναρξη των εργασιών θα γίνει από την Ε. Τσιότσιου, 
Εκτελεστική Διευθύντρια Ιδρύματος Ωνάση και θα ακολου-
θήσουν οι χαιρετισμοί του Ι. Γκόλια, Πρύτανη ΕΜΠ, Συγκοι-
νωνιολόγου και του Κ. Σερράου, καθηγητή ΕΜΠ, Δ/ντή ΣΠΕ.
Στη συνέχεια θα μιλήσουν οι:
-Θ. Βλαστός, καθηγητής ΕΜΠ: Τρεις μεγάλες ευκαιρίες για την 
ανάπτυξη του ποδηλάτου στην Ελλάδα
-Ευθ. Μπακογιάννης, Δρ Πολεοδόμος, Συγκοινωνιολόγος 
ΕΜΠ: Οι αγκυλώσεις του νομοθετικού πλαισίου και ζητήματα 

ωρίμανσης των έργων ΣΒΑΚ και ποδηλάτου
-Γ. Μαρινάκης, Δήμαρχος Ρεθύμνου: Κριτική ανάγνωση της 
έκδοσης «Ποδήλατο στις Ελληνικές Πόλεις – Προτάσεις προς 
τις Δημοτικές Αρχές»
-Γ. Πατρίκιος, Πρόεδρος Πράσινου Ταμείου, Επικ. Καθηγητής 
ΔΠΘ: Οι στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και το 
Ποδήλατο. Το σήμερα και το αύριο
-Γ. Βουλγαρούδης, BrainBox: Δυνατότητες και γρήγορα 
βήματα στην Ελλάδα για κοινόχρηστα ποδήλατα χωρίς 
σταθμούς.
Στην εκδήλωση θα μιλήσουν και στελέχη της Αυτοδιοίκη-
σης, όπου εκτός των θεμάτων του ποδηλάτου θα γίνει και 
γενικότερη συζήτηση για τη βιώσιμη κινητικότητα και τους 
σχεδιασμούς στις ελληνικές πόλεις.
Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν με Στρογγυλό Τραπέζι, με 
συντονιστή τον  Θ. Βλαστό και συμμετέχοντες τον Κώστα 
Μπακογιάννη (Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας), Ανδρέα 
Ευθυμίου (Δήμαρχο Μοσχάτου-Ταύρου), Λευτέρη Ιωαννίδη 
(Δήμαρχο Κοζάνης), Ευγένιο Βασιλικό (Έφορο Δημ. Σχέσεων 
και Αναπλ. Γεν. Γραμματέα  της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Ξενοδόχων), Κων/νο Ζέκκο (Εκπρόσωπο ΕΛΛΕΤ /Συγκοινω-
νιολόγο), Σπύρο Παπαγεωργίου (Πόλεις για Ποδήλατο).
Θα ακολουθήσουν παρεμβάσεις  και συζήτηση.
Η είσοδος είναι ελεύθερη. Απαραίτητη η προ-κράτηση θέσης 
στο email: sustainable.mobility.unit@gmail.com ή στο τηλ.: 
210 7722604

• Σήμερα διεξάγεται  από την ΕΛΕΤΑΕΝ -στο Αμφιθέατρο 
OTE (Academy Πέλικα & Σπάρτης 1, Μαρούσι) ενημερω-
τική ημερίδα για τις επενδύσεις Α.Π.Ε. και ειδικότερα των 
αιολικών πάρκων.

• Τα 5 διμερή Επιμελητήρια, το Ελληνο-Αμερικανικό, 
Ελληνοβρετανικό, Ελληνογαλλικό, Ελληνογερμανικό και 
το Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, διορ-
γανώνουν σήμερα το 3ο συνέδριο τουρισμού με τίτλο: 
«Ποιότητα στη Μαζικότητα - Η Συνταγή της Επιτυχίας», 
στις εγκαταστάσεις του Συνεδριακού Κέντρου «Ιωάννης 
Βελλίδης» της Θεσσαλονίκης.

• Ο ρόλος της περιφέρειας στο εγχείρημα της βιώσιμης 
ανάπτυξης θα συζητηθεί στο συνέδριο του ECONOMIST 
με θέμα «Governance and Regional Arteries for Growth», 
που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στο ξενοδοχείο 
Wyndham Loutraki Poseidon Resort, σε συνεργασία με 
την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

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

14 - 15 Μαΐου 2018
5ο Αεροπορικό Συνέδριο: Οι Αερομεταφο-
ρές του Σήμερα και του Αύριο
ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Αεροπορική Ένωση

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

24 - 25 Μαΐου 2018

4ο Συνέδριο Βιώσιμης Αστικής Κινητικό-
τητας (4th Conference on Sustainable 
Urban Mobility - CSUM2018)
ΣΚΙΑΘΟΣ

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανε-
πιστημίου Θεσσαλίας
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Η Πρόεδρος  της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Αντωνία Μοροπού-
λου εξέδωσε πρόσκληση προς  τα  Μέλη της Αντιπροσωπείας 
του ΤΕΕ, με κοινοποίηση προς τους  Προέδρους Δ.Ε. των Πε-
ριφ. Τμημάτων του ΤΕΕ  για τη σύγκληση τακτικής συνεδρία-
σης της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Αναλυτικά στην πρόσκληση 
σημειώνεται: Καλείσθε στην τακτική συνεδρίαση της Αντι-
προσωπείας του ΤΕΕ που θα πραγματοποιηθεί  την Κυρια-
κή 3 Ιουνίου 2018 και ώρα 10:30 π.μ. στην Αίθουσα 
Εκδηλώσεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Νίκης 
4, 1ος όροφος) με θέματα : Ανακοινώσεις του Προεδρείου 
της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Ενημέρωση - Συζήτηση για τη 

δραστηριότητα της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ Έλεγχος 
- Ερωτήσεις - Επερωτήσεις προς τη Διοικούσα Επιτροπή του 
ΤΕΕ Επικαιροποίηση Πειθαρχικού Δικαίου Μελών του ΤΕΕ 
(το οποίο ισχύει από το 1970) Καθορισμός του αριθμού και 
των αντικειμένων των Μονίμων Επιτροπών του ΤΕΕ Τροπο-
ποίηση Προϋπολογισμού του ΤΕΕ οικονομικού έτους 2018. 
Στη συνεδρίαση αυτή απαιτείται απαρτία πάνω από το μισό 
των Μελών. Αν δεν  επιτευχθεί  απαρτία,  η  συνεδρίαση  θα  
πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9 Ιουνίου 2018 και ώρα 
10.30 π.μ., στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Τεχνικού Επι-
μελητηρίου Ελλάδας στην Αθήνα (Νίκης 4, 1ος όροφος)  και 

με την ίδια ημερήσια διάταξη, οπότε αρκεί για την απαρτία η 
παρουσία του ενός τετάρτου των Μελών της Αντιπροσωπείας 
του ΤΕΕ   Η συνεδρίαση προβλέπεται να συνεχιστεί την Κυρια-
κή 10 Ιουνίου 2018 και ώρα 10.30 π.μ. Τα Μέλη της Αντιπρο-
σωπείας από την Περιφέρεια μπορούν να μετακινηθούν με ιδι-
ωτικής χρήσης αυτοκίνητο, αεροπλάνο ή άλλο μέσο μαζικής 
μεταφοράς. Σε περίπτωση μετακίνησης με ιδιωτικής χρήσης 
αυτοκίνητο δεν καταβάλλεται η χιλιομετρική απόσταση, αλλά 
το αντίστοιχο αντίτιμο εισιτηρίου του ΚΤΕΛ.   Η Πρόεδρος   της 
Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Αντωνία Μοροπούλου».

Μια ιστορία «ελληνικού παραλόγου», που επαναλαμβάνεται 
σε εκατοντάδες οικισμούς νησιών –και όχι μόνο– αποκαλύ-
πτει πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη για την Αστυπάλαια. 
Η Χώρα του νησιού οριοθετήθηκε με... δημιουργική ασάφεια 
και επανα-οριοθετήθηκε για να συμπεριλάβει αδόμητα κομ-
μάτια, 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 γείτονές τους– και οι υπηρε-
σιακοί υπάλληλοι ανταλλάσσουν επί χρόνια έγγραφα σε μια 
προσπάθεια να ξεδιαλύνουν το τοπίο. Σύμφωνα με ρεπορτάζ 
του γ. Λάλιου στην «Καθημερινή»  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 απο-
δεικνύεται, σε μεγάλο βαθμό εσκεμμένο– χάος. Χρειάστηκε 
μάλιστα να ζητηθεί η συνδρομή της «Ελληνικό Κτηματολό-
γιο», ώστε να αποδοθούν με βάση συντεταγμένες τα όρια και 
να πραγματοποιηθεί αυτοψία ώστε να ξετυλιχθεί το κουβάρι. 
Τι προέκυψε; Η οριοθέτηση του οικισμού (που είναι προϋ-

φιστάμενος του 1923) έγινε το 1985. Οπως προκύπτει, στα 
όρια συμπεριλήφθηκε όχι μόνο ο συνεκτικός οικισμός αλλά 
και μεγάλες αδόμητες εκτάσεις (με αρκετή απόσταση από τα 
τελευταία σπίτια) και εκτάσεις με μεγάλες κλίσεις, παρότι αυτό 
απαγορεύεται (προφανώς για να εξυπηρετηθούν οι ιδιοκτήτες 
των συγκεκριμένων οικοπέδων). Το 1994 μάλιστα ο οικισμός 
επεκτάθηκε, παρότι αυτό δεν αιτιολογούνταν επαρκώς (λ.χ. η 
αύξηση του πληθυσμού από το 1981 στο 1991 ήταν... 24 άτο-
μα), χωρίς να γίνει πολεοδομική μελέτη και με λάθος διαδικα-
σία (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 πε-
ριπτώσεις 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 επεκτάσεις παλαι-
ών κτισμάτων». Αναλόγως, το 1999 οριοθετήθηκε η Α΄ (αδό-
μητη) ζώνη προστασίας αρχαιοτήτων γύρω από τη Χώρα. 
«Από το συνημμένο στην απόφαση σχέδιο είναι προφανές ότι 
τα σημεία που καθορίζουν την αρχαιολογική ζώνη δεν ταυ-
τίζονται 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 πρόβλημα... αλλά 
δεν τα κατάφεραν!
Η ασυμφωνία αυτή, όπως αναφέρει το πόρισμα, «σε συνδυ-
ασμό με το αίτημα του ενδιαφερομένου 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 φαντάζει μεγάλο, είτε επειδή η μια υπηρεσία μετα-
θέτει το βάρος 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 μικρότερο ή 
μεγαλύτερο βαθμό σε όλες τις οριοθετήσεις οικισμών της Επι-
κράτειας. Χαρακτηριστικό είναι ότι, με αφορμή την υπόθεση 
των δασικών χαρτών, το υπουργείο Περιβάλλοντος έχει επα-
νειλημμένως ζητήσει από τις πολεοδομίες να πράξουν τα δέο-
ντα, ωστόσο περίπου οι μισές δεν έχουν ακόμα ανταποκριθεί.

Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της ηλεκτρικής διασύνδεσης 
των Κυκλάδων, με την τροφοδοσία της Μυκόνου από το Εθνι-
κό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ταυτόχρονα 
σταμάτησε η λειτουργία του τοπικού σταθμού ηλεκτροπαρα-
γωγής, καθώς το νησί τροφοδοτείται από τον νέο υποσταθμό, 
ο οποίος συνδέεται με το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλε-
κτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) μέσω του νέου υποθαλασσίου κα-
λωδίου Λαυρίου-Σύρου που διακλαδώνεται στην Πάρο και τη 

Μύκονο. Σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ τα νησιά των Κυκλάδων, 
τα οποία είναι πλέον διασυνδεδεμένα με το ηπειρωτικό Σύστη-
μα Μεταφοράς είναι δεκατρία (Σύρος, Πάρος, Αντίπαρος, Μύ-
κονος, Νάξος, Κουφονήσι, Σχοινούσα, Ηρακλειά, Ίος, Σίκινος, 
Φολέγανδρος, Άνδρος, Τήνος).Ο πρόεδρος και διευθύνων 
σύμβουλος του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλε-
κτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ), Μάνος Μανουσάκης, δήλωσε: 
«Υποδεχόμαστε τη Μύκονο στα διασυνδεδεμένα νησιά. Είμα-

στε ιδιαίτερα χαρούμενοι που ένα από τα πιο τουριστικά νησιά 
των Κυκλάδων βελτιώνει το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα 
και αποκτά πρόσβαση σε φθηνότερη και πιο αξιόπιστη ηλε-
κτροδότηση, με θετικές επιπτώσεις όχι μόνο για τον τουρισμό, 
αλλά και την ευρύτερη οικονομική δραστηριότητα».

ΣυγΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣυΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙπΡΟΣΩπΕΙΑΣ ΤΟυ ΤΕΕ

ΑΛΑΛΟυΜ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΑΣΤυπΑΛΑΙΑΣ

ΣΕ ΛΕΙΤΟυΡγΙΑ Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣυΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΜυΚΟΝΟυ
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Σε περισσότερους από 250.000 υπολογίζονται οι Έλληνες επι-
στήμονες που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό, αριθμός που 
αντιστοιχεί στο 12% των πτυχιούχων της χώρας, σύμφωνα με 
τα διαθέσιμα στοιχεία που παρουσίασε ενώπιον της ειδικής μό-
νιμης κοινοβουλευτικής επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς, 
ο Θεολόγος Λαμπριανίδης, γενικός γραμματέας Στρατηγικών 
και Ιδιωτικών Επενδύσεων του υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης ο οποίος είχε κληθεί να ενημερώσει την επιτροπή 
για τις «προϋποθέσεις αναστροφής του brain drain και των νε-
ομεταναστών». Σ ’́υμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ  «επιδίωξη μας δεν 
είναι απλά να περιορίσουμε τη φυγή, αλλά κατά το δυνατόν, να 
έχουμε και επιστροφή εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού 
το οποίο έχει φύγει. Το φαινόμενο αυτό δεν είναι φαινόμενο της 
κρίσης, αλλά φαινόμενο που είχε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα, ήδη 
από τη δεκαετία του 70, αλλά στην περίοδο της κρίσης πήρε 
εκρηκτικές διαστάσεις», είπε ο κ. Λαμπριανίδης και ενημέρωσε 
τους βουλευτές: «Σήμερα εκτιμάται ότι είναι πάνω από 250.000 
οι επιστήμονες οι οποίοι ζούνε και εργάζονται στο εξωτερικό, εί-
ναι δηλαδή, περίπου το 12% των πτυχιούχων της χώρας. Αυτό 
οφείλεται στην αναντιστοιχία που υπάρχει, μεταξύ προσφοράς 
και ζήτησης επιστημόνων στην ελληνική οικονομία και ο λόγος 
αυτής της αναντιστοιχίας, βρίσκεται στο γεγονός ότι η ελληνική 
οικονομία είναι προσανατολισμένη να παράγει προϊόντα και 
υπηρεσίες οι οποίες δεν είναι υψηλής προστιθέμενης αξίας, άρα 
δεν δημιουργείται υψηλή ζήτηση για εξειδικευμένο ανθρώπινο 
δυναμικό». Όπως εξήγησε ο γενικός γραμματέας Στρατηγικών 
και Ιδιωτικών Επενδύσεων, στο φαινόμενο του brain drain, η 
απάντηση σε μεσομακροπρόθεσμο επίπεδο είναι η εθνική ανα-
πτυξιακή στρατηγική για την αλλαγή του αναπτυξιακού υπο-

δείγματος και μετακίνηση στην οικονομία της γνώσης». Βραχυ-
πρόθεσμα όμως και μεσοπρόθεσμα, πρέπει να προχωρήσουν 
δράσεις για την ενίσχυση της ακαδημαϊκής και ερευνητικής 
αριστείας με υποτροφίες για υποψήφιους διδάκτορες και μετα-
διδάκτορες, υποτροφίες για απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής 
εμπειρίας από νέους διδάκτορες, στήριξη νέων ερευνητών με 
ερευνητικά προγράμματα. Για την ανάσχεση του φαινομένου 
θα πρέπει επίσης να ενισχυθεί η απασχόληση, η επιχειρηματικό-
τητα και η καινοτομία, με δράσεις ενίσχυσης της αυτοαπασχό-
λησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, των νεοφυών 
επιχειρήσεων, της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών 
επιχειρήσεων, της έρευνας και της καινοτομίας και της επιχειρη-
ματικότητας στα πανεπιστήμια. Ο κ. Λαμπριανίδης αναφέρθηκε 
στη δράση «Επιλέγουμε Ελλάδα χτίζοντας γέφυρες γνώσης και 
συνεργασίας» η οποία στοχεύει να διασυνδέσει τους Έλληνες 
επιστήμονες σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου και αν βρί-
σκονται. Αρωγός σε αυτή την προσπάθεια είναι η ηλεκτρονική 
κοινότητα των Ελλήνων επιστημόνων παγκοσμίως, προκειμέ-
νου αυτή να συνδεθεί με την ελληνική οικονομία. «Στόχος είναι 
η διαδικασία αυτή να αποδειχθεί αμοιβαία επωφελής και για 
τα δύο μέρη, δηλαδή εκείνους που βρίσκονται στο εξωτερικό 
και εκείνους στο εσωτερικό. Η ηλεκτρονική αυτή πλατφόρμα, 
υποβοηθά τη σύνδεση αυτών των ανθρώπων, ενημερώνει για 
τις διαθέσιμες ευκαιρίες πρόσβασης σε χρηματικούς πόρους και 
δίνει έμφαση στη σύνδεση με την οικονομία. Επίσης, επιδίωξη 
είναι μια καταγραφή των Ελλήνων επιστημόνων, όχι τόσο με 
την αριθμητική έννοια, αλλά για μια καταγραφή περισσότερο με 
τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους», εξήγησε ο κ. Λαμπριανίδης.
Ποιες όμως μορφές μπορεί να πάρει η σχέση ενός Έλληνα επι-

στήμονα που ζει και εργάζεται στο εξωτερικό, με την ελληνική 
οικονομία; «Να μπορεί να στήσει μια επιχείρηση στην Ελλάδα, 
είτε μόνος του, είτε σε συνεργασία με κάποιον άλλον, να ανα-
θέσει σε κάποιον ή σε μια εταιρεία στην Ελλάδα κάποιου είδους 
υπεργολαβία, να προωθήσει προϊόντα ελληνικών επιχειρή-
σεων στη χώρα που κατοικεί, ή να λειτουργήσει ως μέντορας 
για να βοηθήσει κάποιες ελληνικές επιχειρήσεις να μπορέσουν 
να αναπτυχθούν», είπε ο γ.γ. Στρατηγικών Επενδύσεων, και 
σημείωσε ότι η ελληνική διασπορά είναι σημαντικός αγωγός 
για τη σύνδεση της ελληνικής οικονομίας με παραγωγικά και 
καινοτόμα διεθνή κέντρα.
«Περιμένουμε ότι μπορεί να έρθουν και να επενδύσουν στην 
Ελλάδα. Η Ελλάδα διαθέτει σήμερα πολλά συγκριτικά πλεονε-
κτήματα για κάποιον που θέλει να επενδύσει. Το επενδυτικό κλί-
μα έχει βελτιωθεί σημαντικά, και μετά από 8 χρόνια ύφεσης, το 
ελατήριο της οικονομικής ανάπτυξης έχει συμπιεστεί αφόρητα 
και η απελευθέρωση της συμπιεσμένης αυτής ενέργειας μπορεί 
να οδηγήσει σε θεαματική αύξηση των οικονομικών δεικτών. 
Όποιος τοποθετηθεί τώρα, στην αρχή της αναστροφής της κα-
θοδικής πορείας της χώρας, θα απολαύσει, όχι απλά κέρδη αλλά 
υπερκέρδη, με την έννοια ότι όλες οι κρίσιμες τιμές (μισθοί, τιμές 
ακινήτων κλπ) όλα είναι πολύ κάτω από τις μεσομακροχρόνιες 
τιμές ισορροπίας», είπε ο κ. Λαμπριανίδης. 
Τέλος, για τις στρατηγικές επενδύσεις, τις καλούμενες «επενδύ-
σεις fast truck», ο κ. Λαμπριανίδης, υπενθύμισε τα βήματα που 
έχουν γίνει για την επιτάχυνση διαδικασιών αδειοδότησης και 
τη δυνατότητα δημιουργίας ειδικού σχεδίου χωρικής ανάπτυ-
ξης στρατηγικών επενδύσεων.

Σημαντική μείωση της απόδοσης σημειώθηκε κατά τη σημερινή 
δημοπρασία εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας όπου το 
δημόσιο άντλησε το ποσό των 1,138 δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ το ύψος των προσφορών ανήλθε σε 

1,907 δισ. ευρώ και υπερκάλυψε κατά 2,18 φορές το δημοπρα-
τούμενο ποσό αποτυπώνοντας σε συνδυασμό με τη μείωση της 
απόδοσης το θετικό κλίμα στις αγορές για τους τίτλους του ελλη-
νικού δημοσίου. Όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης 

Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) η απόδοση διαμορφώθηκε στο 
0,59% έναντι 0,79% στην προηγούμενη δημοπρασία εντόκων 
αντίστοιχης διάρκειας.

Η ανάκαμψη στην Ελλάδα αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω 
μετά από μία εξαιρετική χρονιά για τον τουρισμό το 2017 και 
την αύξηση της απασχόλησης, εκτιμά η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) σε προβλέψεις, για μία 

σειρά χωρών όπου δραστηριοποιείται, που δόθηκαν στη δημο-
σιότητα, μεταξύ των οποίων και η χώρα μας. Σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ ειδικότερα, για την Ελλάδα εκτιμά ότι η βελτίωση των 
τάσεων και των προοπτικών στους τομείς των επενδύσεων, της 

απασχόλησης και της εμπιστοσύνης θα συνεχιστούν το 2018 και 
το 2019, οδηγώντας σε περαιτέρω αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,2% 
το 2018 και κατά 2,3% το 2019.

γ.γ.  ΣΤΡΑΤΗγΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕπΕΝΔυΣΕΩΝ: ΣΕ πΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟυΣ ΑπΟ 250.000 
υπΟΛΟγΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕπΙΣΤΗΜΟΝΕΣ πΟυ ΖΟυΝ ΚΑΙ ΕΡγΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΑΝΤΛΗΣΗ 1,138 ΔΙΣ. ΕυΡΩ ΜΕΣΩ ΤΡΙΜΗΝΩΝ ΕΝΤΟΚΩΝ γΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΑπΟ ΤΟΝ ΟΔΔΗΧ - 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕπΙΤΟΚΙΑΚΗ ΑπΟΚΛΙΜΑΚΩΣΗ

EBRD: Η ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΝΙΣΧυΘΕΙ πΕΡΑΙΤΕΡΩ
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Παρεμβάσεις σε τέσσερα επίπεδα επιχειρεί η κυβέρνηση για τη με-
τάβαση της χώρας στην «4η Βιομηχανική Επανάσταση». Δηλαδή, 
σε μια νέα εποχή όπου όλα τα επιμέρους συστήματα στις βιομη-
χανικές εγκαταστάσεις και τις γραμμές παραγωγής δια-συνδέο-
νται και επικοινωνούν μεταξύ τους, με κεντρικό ρόλο σε αυτή τη 
διαδικασία να καταλαμβάνει το στοιχείο της διαλειτουργικότητας.
Αυτό υπογράμμισε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και 
Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, στη σημερινή εκδήλωση του Συν-
δέσμου Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς (ΣΒΑΠ) με θέμα «Η 4η 
Βιομηχανική επανάσταση ως ευκαιρία για την επαναβιομηχάνη-
ση της Ελλάδας».  
Τα επίπεδα στα οποία ήδη προωθούνται παρεμβάσεις όπως είπε ο 
αναπληρωτής υπουργός είναι τα εξής:
 Εκπαίδευση
- Επαναπροσδιορισμός του χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
- ενοποίηση σχολών/τμημάτων, κατάργηση τμημάτων άνευ 
ουσίας.
- Θέσπιση διετών μεταλυκειακών προγραμμάτων που ανταπο-
κρίνονται στις παραγωγικές ανάγκες μίας περιοχής και οδηγούν 
στην απόκτηση πιστοποίησης από το οικείο Πανεπιστήμιο (πχ 
Γαλακτοκομική Ιωαννίνων).
- Περιφερειακά Συμβούλια - σύνδεση των ΑΕΙ, ΤΕΙ και Ερευνητι-
κών Ιδρυμάτων με τις τοπικές οικονομίες.
- Μεταπτυχιακά προγράμματα προσανατολισμένα στις ανάγκες 
της οικονομίας.
- ΕΛΙΔΕΚ - ενίσχυση μεταπτυχιακών, διδακτορικών και μεταδιδα-
κτορικών φοιτητών.
- Επέκταση και αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
του θεσμού της μαθητείας για on the job training. 
Χρηματοδότηση
Για πρώτη φορά και παρά την κρίση οι δαπάνες για την έρευνα και 
την καινοτομία ξεπέρασαν το 2017 το 1% του ΑΕΠ, σημείωσε ο κ. 
Χαρίτσης και γνωστοποίησε ότι μέσω του ΕΣΠΑ δρομολογούνται 
ή υλοποιούνται τα εξής:
- Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ (410 εκατ. ευρώ) για την ενί-
σχυση της έρευνας και της καινοτομίας και τη σύνδεσή της με την 

παραγωγή και τις επιχειρήσεις. Οικονομική αξιοποίηση ώριμων 
ερευνητικών αποτελεσμάτων μέσα από τη συνεργασία και τις 
συμπράξεις ερευνητικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων.
- Δύο νέα προγράμματα - Ψηφιακό Βήμα και Ψηφιακό ‘Αλμα (100 
εκατ. ευρώ) για την ψηφιακή αναβάθμιση των ΜμΕ. Προκήρυξη 
25 Μαΐου.
Επιπλέον:
- EquiFund (300 εκατ. ευρώ) για την ενίσχυση δυναμικών ΜμΕ 
και νεοφυών επιχειρήσεων σε κάθε στάδιο ανάπτυξής τους και 
σε όλους τους κλάδους της οικονομίας. Μεγαλύτερο αντίστοιχο 
ταμείο αυτή την περίοδο στην Ευρώπη. Καθοριστική η συμβολή 
του στην ανάπτυξη του οικοσυστήματος των startups στη χώρα. 
Βάζει την Ελλάδα στον παγκόσμιο χάρτη της καινοτομίας.
- ‘Αλλες παρεμβάσεις στήριξης της καινοτομίας αλλά και παρα-
δοσιακών κλάδων της οικονομίας πχ προγράμματα κατάρτισης 
εργαζομένων σε νέες δεξιότητες.
- Αναπτυξιακός νόμος - προσανατολισμένος στη βιομηχανία και 
τη μεταποίηση, έμφαση στις ΜΜΕ, προτεραιότητα οι ΤΠΕ. Μέσα 
στο επόμενο δεκαπενθήμερο προκηρύσσεται νέο καθεστώς (100 
εκατ. ευρώ) για την προώθηση της καινοτομίας των επιχειρή-
σεων - χωρίς όριο μεγέθους επιχείρησης (συν νέο καθεστώς για 
την προώθηση των συνεργειών και των δικτυώσεων - 100 εκατ. 
ευρώ). 
Ψηφιακή Πολιτική
Υποδομές στην ευρυζωνικότητα - οπτικές ίνες.
- Την επόμενη πενταετία θα υλοποιηθούν δράσεις άνω των 700 
εκατ. ευρώ (με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και εθνικούς πόρους 
για την προώθηση της ευρυζωνικότητας σε όλη τη χώρα, μέσω 
έργων ανάπτυξης υποδομών και υπηρεσιών υπερ-υψηλής ταχύ-
τητας. Συμπληρωματικά στις σχεδιαζόμενες ιδιωτικές επενδύσεις, 
οι οποίες αναμένεται να υπερβούν το 1,2 δισ. ευρώ. 
- Ξεκινά η ανάπτυξη δικτύων 5ης γενιάς (5G) στη χώρα στο πλαί-
σιο της Ευρωπαϊκού Οδικού Χάρτη 5G. To πρόγραμμα θα ξεκινή-
σει πιλοτικά στις πόλεις των Τρικάλων και της Πάτρας.
Στρατηγική για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της βιομηχανίας
- τόνωση της καινοτομίας και των επενδύσεων στη βιομηχανία

- προσέγγισης της ακαδημαϊκής κοινότητας με τη βιομηχανία
- διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση για επιχειρή-
σεις-ΜμΕ
- ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων
-αναθεώρηση του κανονιστικού πλαισίου. 
Ενδεικτικές δράσεις:
- Εθνική Δράση για την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας 
προωθεί τον τριπλό ευρωπαϊκό ενεργειακό στόχο - μείωση 20% 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίων, αύξηση 20% ποσοστού 
ενέργειας από ΑΠΕ, 20% αποτελεσματικότερη χρήση ενέργειας.
- Προσαρμογή 50 κρίσιμων ελληνικών βιομηχανιών σε έξυπνα 
εργοστάσια industry 4.0 (5 εκατ. ευρώ).
- Κέντρα Ψηφιακής Καινοτομίας - υπάρχουν ήδη 11 στην Ελλάδα 
με στόχους την πληροφόρηση, επίδειξη καλών πρακτικών, εκπαί-
δευση, σχεδιασμό.
- Δημιουργία Εθνικής Ψηφιακής Πλατφόρμας INDUSTRY 4  για 
τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής βιομηχανίας (στόχος 
η ενημέρωση κυρίως των ΜμΕ για τις εξελίξεις σε ευρωπαϊκό και 
εθνικό επίπεδο). 
Ψηφιοποίηση δημόσιας διοίκησης (ενδεικτικές δράσεις):
- Ηλεκτρονική υπογραφή - κατάργηση του χαρτιού, μείωση της 
γραφειοκρατίας, διαφάνεια, εξοικονόμηση έως και 400 εκατ. 
ευρώ τον χρόνο.
- Ψηφιακό Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ηλεκτρονική κατάθεση δι-
καιολογητικών με ψηφιακή υπογραφή).
- Υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης σε δικαστήρια και σωφρονιστικά κα-
ταστήματα. 
Θεσμικές παρεμβάσεις
- Απλοποίηση σύστασης και αδειοδότησης επιχειρήσεων - one 
stop shops.
- Νέο πλαίσιο για τους ελέγχους και την εποπτεία της αγοράς με 
ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα μέσα από το οποίο θα 
γίνεται η αδειοδότηση αλλά και ο έλεγχος των επιχειρήσεων. Θα 
διατηρείται πλήρες ηλεκτρονικό ιστορικό για κάθε επιχείρηση.

Το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής επισκέφθηκε πολυμελής 
υψηλόβαθμη αντιπροσωπεία της Κινεζικής Κρατικής Ραδιοτη-
λεοπτικής Αρχής (SARFT). Την αντιπροσωπεία υποδέχθηκαν ο 
υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρω-
σης, Νίκος Παππάς και ο γενικός γραμματέας Ενημέρωσης και 
Επικοινωνίας, Λευτέρης Κρέτσος. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ τα 
μέλη της κινεζικής αντιπροσωπείας, στην οποία περιλαμβάνονταν 
εκπρόσωποι των μεγαλύτερων εταιριών κινηματογράφησης και 
οπτικοακουστικών παραγωγών της Κίνας, ενημερώθηκαν για τις 

ευκαιρίες που δημιουργούνται στη χώρα μας από το νέο νόμο για 
την ενίσχυση των οπτικοακουστικών παραγωγών στην Ελλάδα.
Παρόντες στη συνάντηση ήταν, επίσης, ο πρόεδρος και διευθύ-
νων σύμβουλος του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων 
και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ), Πάνος Κουάνης, καθώς και κλιμάκιο 
της ΕΡΤ. Στη συζήτηση που ακολούθησε, η κινεζική αντιπροσω-
πεία εκδήλωσε μεγάλο ενδιαφέρον για την παραγωγή οπτικοα-
κουστικών έργων στην Ελλάδα. Μετά το πέρας της συνάντησης, 
ο υπουργός ΨΗΠΤΕ, Νίκος Παππάς, είχε κατ’ ιδίαν συνάντηση με 

τον επικεφαλής της κινεζικής αντιπροσωπείας και διευθυντή της 
Κινεζικής Κρατικής Ραδιοτηλεοπτικής Αρχής (SARFT), Yang Shuo. 
Τέλος, ο γενικός γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, Λευ-
τέρης Κρέτσος, συναντήθηκε με το μέλος του πολιτικού γραφείου 
ΚΚΚ και γενικό γραμματέα ΚΚΚ Πεκίνου, Cai Qi, με τον οποίο συζή-
τησε τις προοπτικές συνεργασίας ελληνικών και κινεζικών συμπα-
ραγωγών στο χώρο της τηλεόρασης και του κινηματογράφου.

ΑΛ. ΧΑΡΙΤΣΗΣ: ΤΟ ΕπΟΜΕΝΟ ΔΕΚΑπΕΝΘΗΜΕΡΟ πΡΟΚΗΡυΣΣΕΤΑΙ ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ γΙΑ ΤΗΝ πΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΕπΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΟ ΜΕγΕΘΟυΣ ΕπΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΤΟ ΜΕγΑΛΟ ΕΝΔΙΑφΕΡΟΝ ΤΗΣ γΙΑ ΤΗΝ πΑΡΑγΩγΗ ΟπΤΙΚΟΑΚΟυΣΤΙΚΩΝ ΕΡγΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΞΕφΡΑΣΕ ΣΤΟΝ 
υπΟυΡγΟ ΨΗπΤΕ ΑΝΤΙπΡΟΣΩπΕΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟπΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
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Ποσό της τάξης των €4 δισ. θα μπορούσε να εισρεύσει 
στην ελληνική οικονομία αποκλειστικά μέσω του θεσμού 
των Ανώνυμων Εταιρειών Επενδύσεων σε Ακίνητη Πε-
ριουσία (ΑΕΕΑΠ) την επόμενη τριετία. Σύμφωνα με «Τα 
Νέα» η εκτίμηση αυτή θεωρείται μετριοπαθής, αν και 
αποτελεί προϋπόθεση για να μπει η χώρα μας στο ραντάρ 
των ξένων θεσμικών επενδυτών. Για να συμβεί αυτό τα 
κρίσιμα μέτωπα είναι η απουσία πολιτικών αναταράξεων 
και το σταθερό φορολογικό πλαίσιο, ώστε τα επενδυτικά 
αυτά οχήματα να μπορέσουν να απορροφήσουν μεγάλο 
ποσοστό κτηρίων από τα επαγγελματικά ακίνητα που 
θα διαθέσουν στην αγορά κυρίως οι τράπεζες, αλλά και 
να επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους στον τουριστικό 
κλάδο και το λιανεμπόριο. Κρισιμότερο όμως όλων είναι 
το μέγεθος καθώς δημιουργεί οικονομίες κλίμακας και 
ενδυναμώνει την παρουσία στην αγορά.
Στρατηγικές συνεργασίες
Τη θέση της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι των ει-
σηγμένων εταιρειών ακινήτων θα παρουσιάσει ο διευθύ-
νων σύμβουλος της EPRA (European Public Real Estate 
Association) κ. Dominique Moerenhout, από τη θέση του 
κεντρικού ομιλητή στη διάρκεια του 13ου RED Business 

Forum, που διοργανώνει το περιοδικό RED στις 14 και 15 
Μαΐου στο ξενοδοχείο Χίλτον.
Στην εισήγησή του θα παρουσιαστούν στοιχεία που 
αφορούν την κεφαλαιοποίηση του κλάδου στις διάφορες 
ευρωπαϊκές χώρες, τις πράξεις, την κατανομή ανά κλάδο, 
την μόχλευση των κεφαλαίων τις τιμές διαπραγμάτευσης 
σε σχέση με την εσωτερική αξία των μετοχών (NAV) και 
τις αποδόσεις.
Ο κ. Moerenhout θα αναφερθεί στην προσπάθεια περαιτέ-
ρω σύγκλισης του ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου, τόσο 
από την πλευρά της φορολόγησης, όσο και των ελεγκτι-
κών μηχανισμών.
Αύξηση ρίσκου
Ένα από τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολεί τον κλάδο 
των εισηγμένων εταιρειών ακινήτων και θα συζητηθεί 
στη διάρκεια του επενδυτικού δείπνου, είναι η αναπρο-
σαρμογή της στρατηγικής που επιβάλλει το περιβάλλον 
των αυξανόμενων επιτοκίων, οδηγώντας τους διαχει-
ριστές σε μεγαλύτερη έκθεση σε ρίσκο, προκειμένου να 
καλυφθούν οι προσδοκίες των μετόχων.
Ο Διευθύνων του EPRA κ. Dominique Moerenhout θα επι-
χειρήσει να σκιαγραφήσει τις επιπτώσεις που θα φέρουν 

στον κλάδο οι τεχνολογικές εξελίξεις οι οποίες αφορούν 
τόσο το σχεδιασμό και τη διαμόρφωση των κτηρίων, τη 
διαχείριση των μεγάλων δεδομένων, το προφίλ και τις 
απαιτήσεις των χρηστών και εν τέλει της αξίας του περι-
ουσιακού στοιχείου.
Ο Dominique Moerenhout είναι Διευθύνων Σύμβουλος 
της EPRA (European Public Real Estate Association), 
του θεσμικού οργάνου των ευρωπαϊκών εισηγμένων 
εταιρειών ακίνητης περιουσίας. Εντάχθηκε στην EPRA 
το 2017, από την BNP Paribas Real Estate Investment 
Management όπου κατείχε τη θέση του CEO για το Λου-
ξεμβούργο και το Βέλγιο.Έχει διατελέσει στέλεχος σε ιδι-
ωτική τράπεζα, πέντε χρόνια σύμβουλος διαχείρισης σε 
μεγάλα έργα χρηματοοικονομικού τομέα για την KPMG. 
Από εκεί προσχώρησε στην Fortis Real Estate το 2004, 
όπου μέχρι το 2011 ήταν COO υπεύθυνος για διεθνείς δρα-
στηριότητες επενδύσεων και διαχείρισης κεφαλαίων στο 
Λουξεμβούργο, το Βέλγιο και την Ισπανία, πριν μετακομί-
σει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού 
διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από την ICHEC 
στις Βρυξέλλες και Μάστερ Χρηματοοικονομικής Ανάλυ-
σης (CFA) από τη Βελγική Ένωση Οικονομικών Αναλυτών.

«Τα αποτελέσματα των stress tests επιβεβαιώνουν ότι 
οι ελληνικές τράπεζες είναι ασφαλείς και έχουν επαρκή 
κεφαλαιοποίηση. Από εδώ και στο εξής οι βασικές προ-
τεραιότητες είναι, πρώτον η ταχύτερη μείωση των «κόκ-
κινων δανείων» με αναπτυξιακούς και κοινωνικούς όρους 
και, δεύτερον, η πιο ενεργή παρουσία των τραπεζών στη 
χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας και ειδικά των 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων». Σύμφωνα με το ΑΠΕ-
ΜΠΕ αυτό σημείωσε, μιλώντας χθες, σε ανοικτή πολιτική 
εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ στο Καματερό, ο αντιπρόεδρος 
της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης 
Γιάννης Δραγασάκης. Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία 
εξόδου από τα μνημόνια, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της 
κυβέρνησης και υπουργός Οικονομίας Γ.Δραγασάκης 
σε ανοιχτή πολιτική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ Αγίων Αναρ-
γύρων - Καματερού. Ο κ. Δραγασάκης μίλησε για δίκαιη 
ανάπτυξη χωρίς παθογένειες του παρελθόντος υπογραμ-
μίζοντας πως δεν έχουμε κόψει ακόμη το νήμα. Για τις 

τράπεζες ανέφερε πως έχει φύγει ο φόβος και πως ο έλεγ-
χος έγινε και διαπίστωσε ότι οι τράπεζες είναι ασφαλείς .
Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αναφέρθηκε στις προ-
τεραιότητες της κυβέρνησης τονίζοντας πως πρέπει να 
μειωθούν τα κόκκινα δάνεια για να ξεμπλοκάρει το τρα-
πεζικό σύστημα  και να βοηθήσουν οι τράπεζες τις ΜΜΕ. 
«Να ολοκληρωθεί η τελευταία αξιολόγηση στην οποία τα 
θέματα είναι βατά και τρίτο και πιο σημαντικό να έχουμε 
το δικό μας σχέδιο ανάπτυξης» . Για πρώτη φορά η χώρα 
αποκτά μια αναπτυξιακή στρατηγική, ανέφερε, επιση-
μαίνοντας πως με όλα αυτά βγαίνουμε από τα μνημόνια. 
Προληπτική γραμμή θα σήμαινε νέο μνημόνιο γιατί θα κα-
θόριζε την τύχη μας το γερμανικό κοινοβούλιο, ανέφερε ο 
κ.Δραγασάκης,  
Όπως υπογράμμισε πρέπει να δημιουργήσουμε έναν κου-
μπαρά που με το απόθεμα να καλύπτει τις ανάγκες, με 9,5 
δισ. από τα αχρησιμοποίητα δάνεια και αλλά τόσα από 
δάνεια χαμηλότοκα. Η δεύτερη θωράκιση για το μέλλον 

έχει να κάνει με θωράκιση χρέους δηλαδή τα επιτόκια να 
είναι σταθερό σε χαμηλά επίπεδα και να υπάρχει ρήτρα 
ανάπτυξης για το χρέος.  Άρα θέλουμε συμφωνία για το 
χρέος ώστε τα επόμενα 15 - 20 χρόνια να είναι όλα ρυθ-
μισμένα. Θα υπάρχουν εμπόδια μετά, αναρωτήθηκε και 
απάντησε καταφατικά, όπως για όλες τις χώρες, και τόνισε 
πως αυτό που θα καθορίζει τις εξελίξεις θα είναι η πολιτική 
της κυβέρνησης,   η οικονομία και η στάση της κοινωνίας. 
Πχ στην Πορτογαλία όταν βγήκε η νέα κυβέρνηση η ΕΕ 
ήθελε να συνεχιστεί η λιτότητα και η χώρα κατόρθωσε να 
αλλάξει αυτή την πολιτική, επισήμανε ο κ.Δραγασάκης. 
«Βεβαίως θα υπάρχουν κίνδυνοι πισωγυρίσματος αν δεν 
χτυπήσουμε την διαπλοκή και δεν υπάρξει πρόοδος στην 
ανασυγκρότηση κλπ. Αν επικρατήσουν δυνάμεις νεοφιλε-
λεύθερες ο κίνδυνος υπάρχει, ανέφερε. Κεντρική προτε-
ραιότητα στην νέα περίοδο είναι να χτίσουμε ένα κοινωνι-
κό κράτος στη βάση ενός δικαίου βιώσιμου αναπτυξιακού 
μοντέλου, επισήμανε ο κ. Δραγασάκης. 

ΑΚΙΝΗΤΑ: ΕπΕΝΔυΣΕΙΣ 4 ΔΙΣ. ΕυΡΩ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΕπΕΝΔυΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

γ.  ΔΡΑγΑΣΑΚΗΣ: ΜΕΤΑ ΤΑ STRESS TESTS, ΣΤΟΧΟΣ Η πΙΟ ΕΝΕΡγΗ πΑΡΟυΣΙΑ ΤΩΝ 
ΤΡΑπΕΖΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΩΝ 
ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕπΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
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Τα απόβλητα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και κατασκευές 
(ΑΕΚΚ), κοινώς τα μπάζα, έχουν καθιερωθεί στις συνειδήσεις 
των περισσότερων στην Ελλάδα ως μη επαναχρησιμοποιού-
μενα υλικά, με αποτέλεσμα εκατοντάδες... ασυνείδητοι να τα 
απορρίπτουν κατά δεκάδες τόνους σε κοίτες ποταμών, ρέμα-
τα, δασικές εκτάσεις, ακόμη και σε προστατευόμενες περιοχές 
του Δικτύου Natura 2000. Το greenagenda γράφει ότι σύμ-
φωνα με την Άννα Μίχου, εκπρόσωπο ενός εκ των πρώτων 
εγκεκριμένων Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Δια-
χείρισης (ΣΣΕΔ) Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κα-
τεδαφίσεων, της ΑΝΑΚΕΜ, που συμμετέχει στο 4ο Φεστιβάλ 
Ανακύκλωσης που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, 
παρότι τα τελευταία χρόνια έχουν υπάρξει βήματα στην αξι-
οποίηση των αποβλήτων αυτών, βρισκόμαστε ακόμη πολύ 
μακριά από τον προβλεπόμενο στόχο για την ορθή διαχείριση 
των συγκεκριμένων υλικών.
Σύμφωνα με τη Voria.gr, η παράνομη απόθεση αποβλήτων 
του συγκεκριμένου είδους φτάνει -ή και ξεπερνά- το 70% των 
συνολικά παραγόμενων ΑΕΚΚ στη Βόρεια Ελλάδα. Συνολικά 
στην Ελλάδα το ποσοστό της ανακύκλωσης τους είναι κοντά 
στο 10%, εκτιμά η κα. Μίχου.

Δυστυχώς, η ανεξέλεγκτη διάθεση των ΑΕΚΚ δημιουργεί σο-
βαρά προβλήματα, όπως είναι οι πλημμύρες, διότι αυτά φρά-
ζουν τους χείμαρρους ή τα ποτάμια. Ακόμη, μετατρέπονται 
σε εστίες πυρκαγιάς, αφού υπάρχουν σε αυτά αναμεμειγμένα 
εύφλεκτα υλικά, όπως το γυαλί, ενώ δεν αποκλείεται να βρί-
σκονται και επικίνδυνες ουσίες, όπως η κόλα, που μπορεί να 
προκαλέσει ρύπανση στον υδροφόρο ορίζοντα.
Η ΑΝΑΚΕΜ δημιουργήθηκε το 2012 και είναι σύστημα αδειο-
δοτημένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Στό-
χος των εκπροσώπων της είναι η συμβολή στην επίτευξη του 
εθνικού στόχου για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ, η 
τήρηση της νομοθεσίας και η προστασία του περιβάλλοντος.
«Μέχρι στιγμής συνεργαζόμαστε με 36 μονάδες σε 19 νομούς. 
Αν και ξεκινήσαμε με τη συλλογή 30.000 τόνων ετησίως, το 
2017 φθάσαμε στους 295.000 τόνους. Ωστόσο, προσπαθού-
με στις μονάδες μας να απορροφήσουμε περισσότερα και να 
δημιουργήσουμε και δευτερογενή υλικά, τα οποία είναι χρή-
σιμα να επανέλθουν στην αγορά», εξήγησε η κα. Μίχου.
Σύμφωνα με τα στοιχεία για το 2017, αξιοποιήθηκαν περίπου 
167.000 τόνοι με δευτερογενή υλικά.
Προϊόντα που προκύπτουν από την ανάκτηση υλικών και την 

ανακύκλωση ΑΕΚΚ είναι: - Υλικό Οδοστρωσίας 3 – Σκύρα – 
Χαλίκι – Γαρμπίλι – Άμμος - Καθαρό χώμα - Χώμα επιχώσε-
ων - Κεραμικά υλικά επιχώσεων. Η τελική χρήση των ΑΕΚΚ 
μετά από εναλλακτική διαχείριση διακρίνεται σε: - Ανακυκλω-
μένα αδρανή υλικά για έργα οικοδομικά, οδοποιίας – Χώματα 
- Υλικά επιχώσεων για αποκατάσταση τοπίου, ιδιαίτερα λατο-
μείων και διαχείριση ΧΥΤΑ - Διάθεση υπολειμμάτων σε ΧΥΤΑ. 
Δυστυχώς, μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν προδιαγραφές για τα 
δημόσια έργα σε ό,τι αφορά την απορρόφηση δευτερογενών 
υλικών.
Η εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων περιλαμβάνει τις 
εργασίες συλλογής, μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης, 
επαναχρησιμοποίησης, επεξεργασίας και αξιοποίησης των 
ΑΕΚΚ.
Για τη συμμετοχή και φέτος στο 4ο Φεστιβάλ Ανακύκλωσης η 
κα. Μίχου ανέφερε ότι «εμείς θέλουμε να στηρίξουμε το Φε-
στιβάλ και για αυτό είμαστε υποχρεωμένοι. Η παρουσία μας 
εδώ καταδεικνύει τη σχέση που έχουμε με την ανακύκλωση 
και τα ζητήματα διαχείρισης αποβλήτων»

ΑΝΑΚΕΜ: ΤΑ ΜπΑΖΑ ΕΙΝΑΙ πΙΟ ΑΝΑγΚΑΙΑ ΑπΟ πΟΤΕ ΚΑΙ ΚΤΙΖΟυΝ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Απόσυρση του νομοσχεδίου για τη μεταρρύθμιση στην 
αυτοδιοίκηση και την έναρξη διαλόγου και διαβούλευσης 
επί της ουσίας και από μηδενική βάση, ζητά, με ψήφισμά 
του, το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας. 
Το ψήφισμα, που εγκρίθηκε στη σημερινή έκτακτη συνε-
δρίαση του Συμβουλίου, αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι το 
νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών δεν λύνει κανέ-
να πρόβλημα αλλά υποθηκεύει το μέλλον της αυτοδιοί-
κησης, ασχολείται κυρίως με την αλλαγή του εκλογικού 
συστήματος, ενώ συνιστά εμπαιγμό για την αυτοδιοίκη-
ση, καθώς δεν περιλαμβάνει καμία από τις τεκμηριωμένες 
προτάσεις των αυτοδιοικητικών θεσμών που έχου κατα-
τεθεί στην κυβέρνηση εδώ και τουλάχιστον δύο χρόνια. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Περιφερειάρχης Απόστολος 
Τζιτζικώστας, επισήμανε ότι δεν πρόκειται για μεταρρύθ-
μιση, αλλά για απορρύθμιση, σχολίασε ότι δεν λύνονται 
τα τεράστια προβλήματα της αυτοδιοίκησης αντιθέτως, 
όπως είπε, «αντί η κυβέρνηση να επιλέγει θέματα ουσίας 
επιλέγει να κάνει παιχνίδια εξουσίας». Παράλληλα, σχολί-

ασε, ότι καμία από τις προτάσεις των θεσμικών οργάνων 
της αυτοδιοίκησης δεν έγινε δεκτή από την κυβέρνηση και 
τόνισε ότι η νομοθετική αυτή παρέμβαση υποκηκεύει το 
μέλλον των Περιφερειών και των Δήμων, δηλαδή το ίδιο 
το μέλλον των πολιτών, την καθημερινότητά τους και τα 
ζητήματα ανάπτυξης. Για την απλή αναλογική, εκτίμησε 
ότι αντιμετωπίζεται στο νομοσχέδιο με τελείως λάθος τρό-
πο, ενώ ζήτησε την απόσυρσή του και την έναρξη διαλό-
γου και διαβούλευσης με την αυτοδιοίκηση από μηδενική 
βάση.
   Από την πλευρά των παρατάξεων της αντιπολίτευσης, 
ο Θανάσης Μπασδάνης από την «Περιφέρεια Πρωτα-
θλήτρια» επισήμανε ότι μέσω του νομοσχεδίου γίνεται 
μια προσπάθεια να ελεγχθεί η αυτοδιοίκηση και εκτίμησε 
ότι η εφαρμογή του θα δημιουργήσει συναλλαγές μεταξύ 
των παρατάξεων. Από τη «Ριζοσπαστική Αριστερή Ενό-
τητα» η Δέσποινα Χαραλαμπίδου ,ανέφερε ότι το νομο-
σχέδιο ενσωματώνει πλήρως τις κατευθύνσεις του τρίτου 
μνημονίου και τις αντιλαϊκές ρυθμίσεις που υπέστη η 

αυτοδιοίκηση κατά τα μνημονιακά χρόνια, επεκτείνει την 
ανταποδοτικότητα εκτός από το τέλος στην καθαριότητα 
και στον ηλεκτροφωτισμό και στην υπηρεσία για το πρά-
σινο και μετατρέπει την αυτοδιοίκηση σε χέρι του κράτους 
για την εφαρμογή όλων των νεοφιλελεύθερων πολιτικών.
         Ο Δημήτρης Μούρνος, από την παράταξη «Συμμε-
τέχω», σημείωσε ότι ένα αναλογικό σύστημα μπορεί να 
αποτελέσει εργαλείο για μια φυγή προς τα μπρος. Από τη 
«Λαϊκή Συσπείρωση», ο Βασίλης Ρέβας, εκτίμησε ότι το 
νομοσχέδιο υπηρετεί την κοινή θέση όλων των μνημο-
νιακών κυβερνήσεων για την ουσιαστική αποδυνάμωση 
υπηρεσιών σε προσωπικό, μέσα και πόρους ώστε οι αρ-
μοδιότητες να ιδιωτικοποιηθούν. Η Νιόβη Παυλίδου, από 
τους «Πολίτες Μπροστά», δήλωσε αρνητική απέναντι στο 
νομοσχέδιο «Κλεισθένης» και επισήμανε ότι ουσιαστικά 
δεν προτείνεται η απλή αναλογική. Ο Ζήσης Κλεισιάρης, 
από την «Ανταρσία», σχολίασε ότι το νομοσχέδιο δεν απο-
τελεί μεταρρυθμιστική τομή, ενώ οι δήμοι μετατρέπονται 
ουσιαστικά σε εταιρεία διαχείρισης ιδιωτικοποίησης.

ΑπΟΣυΡΣΗ ΤΟυ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟυ γΙΑ ΤΗΝ ΑυΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟγΟ ΑπΟ ΜΗΔΕΝΙΚΗ 
βΑΣΗ ΖΗΤΑ ΤΟ πΕΡΙφΕΡΕΙΑΚΟ ΣυΜβΟυΛΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
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Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία έκδοσης οριστικών αδειών 
λειτουργίας των λιγνιτικών σταθμών της ΔΕΗ στην ηπειρω-
τική χώρα. Το energia.gr  γράφει ότι σύμφωνα με τα όσα 
ανέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γιώργος 
Σταθάκης, απαντώντας πρόσφατα σε σχετική ερώτηση του 
βουλευτή κ. Γιώργου Αμυρά, στην αρμόδια υπηρεσία του 
υπουργείου, έχουν κατατεθεί από τη ΔΕΗ αιτήσεις για χο-
ρήγηση οριστικής άδειας λειτουργίας των Ατμοηλεκτρικών  
Σταθμών (ΑΗΣ) Καρδιάς, Αμυνταίου και Αγίου Δημητρίου. 
Είναι αξιοσημείωτο ότι, στις 24 Απριλίου, ο κ. Σταθάκης, κλεί-
νοντας τη συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, σχε-
τικά με τις ρυθμίσεις για την αποεπένδυση του λιγνιτικού δυ-
ναμικού της ΔΕΗ, είχε αναφέρει σχετικά με την αδειοδότηση 
των λιγνιτικών μονάδων που βρίσκονται σε εκκρεμότητα, ότι 
η κυβέρνηση σχεδιάζει να ολοκληρώσει την  περιβαλλοντική 
αδειοδότησή τους παράλληλα με το διαγωνισμό, ώστε όταν 
ολοκληρωθεί οι επενδυτές να έχουν όλα τα απαραίτητα …
χαρτιά στα χέρια τους. Η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου 
βρίσκεται σε διαδικασία εξέτασης των σχετικών δικαιολογη-
τικών. Σύμφωνα με το άρθρο 31 του νόμου 4508/2017 για 

τους σταθμούς παραγωγής της ΔΕΗ οι οποίοι έχουν ενταχθεί 
στην Ενιαία Άδεια Παραγωγής, υποβάλλονται φάκελοι προ-
κειμένου να εκδοθούν οι άδειες λειτουργίας. Ήδη έχουν χορη-
γηθεί στη ΔΕΗ οι εξής οριστικές άδειες λειτουργίας: η υπ’ αρ. 
Δ5/ΗΛ/Α/Φ7/195/4582/10-04-2013 για τη Μονάδα ΙΙΙ του 
ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α’, η υπ’ αρ. Δ5/ΗΛ/Α/Φ7/84/1741/26-
04-2013 για τη Μονάδα ΙV του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β’, η υπ’ 
αρ. Δ5/ΗΛ/Α/Φ7/193/5611/10-09-2013 για τον ΑΗΣ Με-
λίτης στη Φλώρινα. Όπως σημειώνεται στην απάντηση του 
υπουργού, έχει δοθεί παράταση -με το άρθρο 31 του Νόμου 
4508/2017- στην Προσωρινή Ενιαία Άδεια Λειτουργίας των 
Μονάδων ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ έως την 31-12-2019, 
προκειμένου να ολοκληρωθεί η χρονοβόρα διαδικασία εξέτα-
σης των υποβληθέντων φακέλων και η έκδοση των ατομικών 
αδειών λειτουργίας για όσες εγκαταστάσεις δεν διαθέτουν 
ήδη άδεια. «Με την υπερψήφιση της τροπολογίας 1376/25 
στο νομοσχέδιο για την αδειοδότηση διαστημικών σταθμών, 
ο υπουργός και ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας παρέτειναν για ακόμη δύο χρόνια το καθεστώς της 
«προσωρινής ενιαίας άδειας λειτουργίας» που ξεκίνησε πριν 

16 χρόνια. Πρόκειται για μία εξαιρετικά αδιαφανή διαδικασία 
καθώς ακόμα και τα έγγραφα που απαιτούνται από τη ΔΕΗ 
για τη χορήγηση αυτής της άδειας δεν αναρτώνται πουθενά. 
Το σημαντικότερο όμως πρόβλημα είναι ότι η χορήγηση της 
άδειας αυτής δια νόμου δεν επιτρέπει τον δικαστικό έλεγχο της 
λειτουργίας των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ», επισημαίνει 
στην ερώτησή του ο κ. Αμυράς, υπογραμμίζοντας ότι στη συ-
γκεκριμένη  άδεια υπάγονται ο ΑΗΣ Καρδιάς, ο ΑΗΣ Αμυνταί-
ου και ο ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου. Η άδεια λειτουργίας μιας βιομη-
χανικής εγκατάστασης δεν ρυθμίζει ζητήματα ως προς τους 
κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος που οφείλει αυτή να 
τηρεί. Τα περιβαλλοντικά θέματα ρυθμίζονται στην Απόφαση 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) που συνοδεύει τη 
λειτουργία κάθε εγκατάστασης. Σύμφωνα με τον υπουργό, 
«όλες οι εγκαταστάσεις της ΔΕΗ λειτουργούν με βάση ξεχωρι-
στές ΑΕΠΟ  και ελέγχονται για τη συμμόρφωσή τους με αυτές. 
Αυτό ισχύει και για τους αναφερόμενους στην Ερώτηση ΑΗΣ 
Αγίου Δημητρίου, Αμυνταίου και Καρδιάς».

Στην Αθήνα έρχεται για πρώτη φορά το μεγαλύτερο φεστιβάλ 
ρομποτικής στην Ευρώπη και ένα από τα μεγαλύτερα διεθνώς, 
το Robotex που ξεκίνησε το 2001 από μια ομάδα καθηγητών 
στο Ταλίν της Εσθονίας και σήμερα έχει παρουσία σε περισσό-
τερες από δέκα χώρες του κόσμου και δεκάδες χιλιάδες επισκέ-
πτες κάθε χρόνο. Σύμφωνα με το ΑΠΕ -ΜΠΕ όπως επισημαίνει 
ο Σταύρος Μεσσήνης, ιδρυτής του «The Cube», ενός χώρου 
συνεργατικής φιλοξενίας ομάδων που θέλουν να αναπτύξουν 
τα σχέδια τους, ο οποίος έχει αναλάβει την διοργάνωση του 
Φεστιβάλ στην Αθήνα, το πρώτο Σαββατοκύριακο του Νοεμ-
βρίου με την συνεργασία του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολο-
γιών (ΕΕΛΛΑΚ), οι εκδηλώσεις θα περιλαμβάνουν διαγωνισμό 
ρομποτικής, έκθεση κατασκευών, τεχνολογίας, συνέδριο, και 
εκπαιδευτικά εργαστήρια ρομποτικής
Στόχος της διοργάνωσης του Robotex στην Ελλάδα είναι να 

συμβάλει στην ενίσχυση του ενδιαφέροντος της νεολαίας στις 
επιστήμες των νέων τεχνολογιών, μαθηματικών, μηχανικών 
καθώς και να εξοικειώσει την κοινωνία με τα ρομπότ και τις 
εφαρμογές τους. Επίσης να προωθήσει την, σχετική με την 
ρομποτική και τεχνητή νοημοσύνη, καινοτομία που παράγεται 
στην Ελλάδα. και να συνδέσει μηχανικούς και επιστήμονες με 
επιστημονικά ιδρύματα και εταιρίες που πρωτοστατούν στον 
τομέα της ρομποτικής.
Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συνεργασία με τον ΕΕΛΛΑΚ, στο 
πλαίσιο της Robotex αλλά και ευρύτερα, για την ανάπτυξη προ-
σβάσιμου παιδαγωγικού περιεχομένου, πόρων και εργαλείων 
για τη εκπαιδευτική ρομποτική, την ενίσχυση της δικτύωσης 
μεταξύ επιστημόνων και αγοράς κλπ, και για την ανάπτυξη της 
κοινότητας ρομποτικής και STEAM γενικά. Το σημαντικότερο 
είναι ότι μοιραζόμαστε κοινές αξίες για ζητήματα πρόσβασης 

στη γνώση, για τις ανοικτές τεχνολογίες και για το ρόλο των 
κοινοτήτων στην πρόοδο της κοινωνίας
Στην ενημερωτική συνάντηση παραβρέθηκε ο πρέσβης της 
Δημοκρατίας της Εσθονίας στην Αθήνα, κ. Priit Pallum, ο οποίος 
αναφέρθηκε στη γενικότερη εκπαιδευτική σημασία του Φεστι-
βάλ για την ενημέρωση του ευρύτερου κοινού και ειδικά του νε-
ανικού στις νέες εξελίξεις που έρχονται. Αναφέρθηκε στο στόχο 
να δημιουργηθούν 50.000 νέες startup μέχρι το 2020 στο τομέα 
της ρομποτικής διεθνώς, επισημαίνοντας ότι ο μεγάλος αυτός 
αριθμός είναι απαραίτητος καθώς εκτιμάται ότι ένας ποσοστό 
μόλις 2%-4% από αυτές θα επιβιώσει μετά από 12 με 18 μήνες 
που θα ιδρυθεί και ένα αντίστοιχο ποσοστό θα δημιουργήσει 
προϊόντα και υπηρεσίες με διεθνή εμβέλεια.

Ο Οργανισμός Enterprise Greece (Ελληνική Εταιρεία Επενδύσε-
ων και Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ) συμμετείχε στην 83η συνά-
ντηση των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Προώθησης Εξαγωγών 
(European Trade Promotion Organizations’ Working Group of 
Information Professionals - ETPO WGIP), η οποία πραγματο-
ποιήθηκε στην Πράγα, στις 26 και 27 Απριλίου 2018. Σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ στις εργασίες της συνάντησης, στην οποία συμ-
μετείχαν συνολικά εκπρόσωποι 25 χωρών της ΕΕ, συμμετείχε 
ως κεντρικός ομιλητής ο υπουργός Βιομηχανίας και Εμπορίου 
της Δημοκρατίας της Τσεχίας, Tomáá Hüner. Ο κ. Hüner 
αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα υλοποίησης των Συμφωνιών 
Ελεύθερων Συναλλαγών, αλλά και στις εντατικές προσπάθει-
ες που καταβάλλει η χώρας τους για τον εκσυγχρονισμό του 

οικονομικού μοντέλου της και την προώθηση των εξαγωγών 
της. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, μεταξύ άλλων, συζητή-
θηκαν: 
- Η σημασία των ψηφιακών μέσων και των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης ως εταιρικών εργαλείων για την προώθηση του 
εμπορίου, συμπεριλαμβανομένου του e-commerce, καθώς και 
σύγχρονων εργαλείων, όπως το chatbot ή το yammer.
- Η ανάγκη για συμμόρφωση στον Γενικό Κανονισμό για την 
Προστασία Δεδομένων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της ΕΕ (GDPR).
- Ο νέος προς διαμόρφωση ιστότοπος της Ομάδας. Ο ιστότοπος 
θα διαμορφωθεί έτσι ώστε να καλύψει τις ανάγκες συνολικότε-
ρα των ETPOs.

- Ποικίλες δράσεις και πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο με 
στόχο τη διεθνοποίηση κυρίως των ΜΜΕ και την αποτελεσμα-
τικότερη προσέγγιση της διεθνούς αγοράς μέσω του εμπορίου.
O Οργανισμός Enterprise Greece συμμετείχε δυναμικά στις ερ-
γασίες τής συνάντησης και πρότεινε να αναλάβει η Ελλάδα την 
επόμενη διαθέσιμη διοργάνωση, πρόταση η οποία έγινε δεκτή. 
Επομένως, η 86η συνάντηση των Ευρωπαϊκών Οργανισμών 
Προώθησης Εξαγωγών θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα τον 
Απρίλιο του 2020, αμέσως μετά τη διοργάνωση στο Ρέικιαβικ 
τον Σεπτέμβριο 2018, στο Όσλο τον Απρίλιο 2019 και το Δου-
βλίνο τον Σεπτέμβριο 2019.

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΡΧΕΤΑΙ γΙΑ πΡΩΤΗ φΟΡΑ ΤΟ ΜΕγΑΛυΤΕΡΟ φΕΣΤΙβΑΛ ΡΟΜπΟΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ 
ΕυΡΩπΗ ΚΑΙ ΕΝΑ ΑπΟ ΤΑ ΜΕγΑΛυΤΕΡΑ ΔΙΕΘΝΩΣ, ΤΟ ROBOTEX

H 86Η ΣυΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕυΡΩπΑΪΚΩΝ ΟΡγΑΝΙΣΜΩΝ πΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΞΑγΩγΩΝ ΘΑ 
πΡΑγΜΑΤΟπΟΙΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΟΝ ΑπΡΙΛΙΟ ΤΟυ 2020
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Αύξηση στο EBITDA χάρη στις ισχυρές επιδόσεις στην Ελλάδα, 
θετικές ταμειακές ροές και αυξανόμενες πωλήσεις γρήγορου 
internet μέσω οπτικών ινών, ανακοίνωσε ο Όμιλος ΟΤΕ για 
το α ‘ τρίμηνο του 2018. Το ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει ότι σύμφωνα με 
την ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων που εξέδωσε 
ο Όμιλος ΟΤΕ, τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου διαμορφώ-
θηκαν σε 921,3 εκατ. ευρώ το Α’ τρίμηνο του 2018, μειωμένα 
κατά 0,8%.
   Η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA του Ομίλου αυξήθη-
κε κατά 3,6% σε 315,1 εκατ. ευρώ.
   Στην Ελλάδα, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA ση-
μείωσε αύξηση κατά 5,3%, με το προσαρμοσμένο περιθώριο 
EBITDA να ανέρχεται σε 40,9%, αυξημένο κατά 230 μονάδες 
βάσης σε σύγκριση με το Α΄ τρίμηνο του 2017.
   Η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA στη Ρουμανία μειώ-
θηκε κατά 10,8%, ενώ στην Αλβανία αυξήθηκε κατά 112,5%.
   Τα προσαρμοσμένα κέρδη του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 
32,5% και ανήλθαν σε 50,6 εκατ. ευρώ στο Α’ τρίμηνο του 
2018, σε σύγκριση με 38,2 εκατ. ευρώ το Α’ τρίμηνο του 2017.
   Οι προσαρμοσμένες επενδύσεις ανήλθαν σε 166,6 εκατ. 
ευρώ με τον Όμιλο να καταγράφει παράλληλα θετικές ταμεια-
κές ροές 8,6 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο.
   Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 31 
Μαρτίου 2018 ήταν 0,7 δισ. ευρώ ή 0,6 φορές το ετήσιο προ-

σαρμοσμένο ΕΒΙTDA.
   Στην Ελλάδα, το Α’ τρίμηνο του 2018 οι ευρυζωνικές υπηρε-
σίες υψηλών ταχυτήτων οπτικής ίνας της εταιρείας προσέλκυ-
σαν 51.000 συνδρομητές. Η υπηρεσία οπτικών ινών του ΟΤΕ, 
η οποία προσφέρει ευρυζωνικές ταχύτητες μέχρι 200Mbps, 
κερδίζει συνεχώς έδαφος. Στο τέλος του τριμήνου, 405 χι-
λιάδες συνδρομητές ή το 22,5% της συνδρομητικής βάσης 
ευρυζωνικών υπηρεσιών λιανικής, είχαν επιλέξει υπηρεσίες 
FTTC έναντι 20,1% στο τέλος του 2017.
   Παράλληλα, η COSMΟΤΕ TV κατέγραψε αύξηση 3.000 πε-
λατών, με το συνολικό αριθμό συνδρομητών να ανέρχεται σε 
528.000 στο τέλος του τριμήνου.
   Στην κινητή, η αύξηση των εσόδων από υπηρεσίες τροφο-
δοτήθηκε από την χρήση data, ενώ η εφαρμογή Cosmote 
mobile app υιοθετήθηκε από 1,6 εκατ. χρήστες στο τρίμηνο, 
σημειώνοντας σχεδόν 75% ετήσια αύξηση.
   Στη Ρουμανία, τα συνολικά έσοδα από τις δραστηριότητες 
του Ομίλου μειώθηκαν κατά 1,7%, σε 226,5 εκατ. ευρώ το Α’ 
τρίμηνο του 2018, ενώ στην Αλβανία τα έσοδα από υπηρεσίες 
της Telekom Albania αυξήθηκαν κατά 0,7%.
   Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Α’ τριμήνου 2018, ο 
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Mι-
χάλης Τσαμάζ, ανέφερε: «Ο Όμιλος ΟΤΕ ξεκίνησε το 2018 με 
ισχυρές επιδόσεις. Τα έσοδά μας από υπηρεσίες λιανικής στην 

Ελλάδα σημείωσαν αύξηση, κυρίως χάρη στην ενίσχυση των 
πωλήσεων γρήγορου internet μέσω οπτικών ινών. Συνεχί-
ζουμε την αναβάθμιση του δικτύου μας για να προσφέρουμε 
σε όλο και περισσότερους πελάτες ταχύτητες μέχρι 200Mbps. 
Ταυτόχρονα, απολαμβάνουμε τα οφέλη της τεχνολογικής μας 
υπεροχής στην κινητή, σημειώνοντας αύξηση στην κίνηση 
δεδομένων και ανάκαμψη των εσόδων μας. Δίνουμε έμφαση 
στο digitalization και γινόμαστε πιο «ψηφιακοί», αναβαθμί-
ζοντας την εμπειρία του πελάτη και πετυχαίνοντας περιορισμό 
του κόστους. Όλοι αυτοί οι παράγοντες έχουν θετική επίδραση 
στην κερδοφορία EBITDA. Στη Ρουμανία, οι νέες προσφορές 
στην κινητή που λανσάραμε στο τέλος του έτους ενισχύοντας 
τα συνδυαστικά πακέτα, κερδίζουν συνεχώς έδαφος και υπο-
στηρίζουν τη στρατηγική μας. Στην Αλβανία, η αγορά δείχνει 
σημάδια ανάκαμψης και η κερδοφορία βελτιώθηκε αισθητά, 
μετά την αποχώρηση του τέταρτου παρόχου.» Ο κ. Τσαμάζ 
πρόσθεσε: «Συνολικά, επιτύχαμε θετικά αποτελέσματα. Είμα-
στε αισιόδοξοι ότι θα συνεχίσουμε ανάλογα και το υπόλοιπο 
έτος. Τον Απρίλιο, εγκαινιάσαμε το πρόγραμμα επαναγοράς 
ιδίων μετοχών, σύμφωνα με την πολιτική αμοιβών των μετό-
χων που ανακοινώθηκε τον Ιανουάριο. Οι ταμειακές μας ροές 
είναι ικανές για την επίτευξη των στόχων που έχουμε θέσει και 
την υποστήριξη του μερίσματος για το φετινό έτος.»

Στη στενή συνεργασία μεταξύ Αθήνας και Πεκίνου στους 
τομείς του τουρισμού, της προσέλκυσης επενδύσεων, του 
πολιτισμού και της εκπαίδευσης συμφώνησαν ο δήμαρχος 
Αθηναίων, Γιώργος Καμίνης και ο γενικός γραμματέας του 
Κομμουνιστικού Κόμματος Πεκίνου και μέλος του Πολιτικού 
Γραφείου και της Κεντρικής Επιτροπής του Κ.Κ., Τσάι Κι, κατά 
τη διάρκεια συνάντησης εργασίας που είχαν στο δημαρχιακό 
μέγαρο. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η συνάντηση αποτέλεσε 
τον τρίτο σταθμό της πρωτοβουλίας του δήμου Αθηναίων 
για στρατηγική συνεργασία με την πόλη του Πεκίνου. Είχε 
προηγηθεί η επίσκεψη του κ. Καμίνη με τη συνοδεία επιχει-
ρηματιών το 2013 και η υπογραφή συμφώνου οικονομικής 
και πολιτιστικής συνεργασίας με το Πεκίνο το 2016. «Πλέον, 

είμαστε έτοιμοι να κάνουμε μεγαλύτερα βήματα προς τα 
μπρος με συγκεκριμένες συνεργασίες που θα εντάσσονται 
στην πρωτοβουλία της «Μιας Ζώνης και του ενός Δρόμου 
(One Belt and One Road Initiative)», επισήμανε ο δήμαρχος 
Αθηναίων.Ο κ. Τσάι Κι, χαρακτήρισε τη σημερινή συνάντηση 
ως «πολύ σημαντική, καθώς ανοίγει νέους δρόμους συνερ-
γασίας μεταξύ των δύο πόλεων», ενώ, αναφερόμενος στον 
δήμαρχο Αθηναίων, τόνισε ότι κατά τη διάρκεια της θητείας 
του έχει συμβάλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη των σχέσεων 
Αθήνας και Πεκίνου και ότι πλέον είναι στιγμή η συνεργασία 
αυτή να λάβει ακόμη πιο έμπρακτα χαρακτηριστικά. Στη συ-
νάντηση, ο κ. Καμίνης υπογράμμισε τη σημαντική τουριστική 
ανάπτυξη που γνωρίζει η Αθήνα, η οποία καθιερώνεται ως 

κορυφαίος τουριστικός προορισμός στην ευρύτερη περιοχή 
της ΝΑ Μεσογείου και για την οποία ο κινέζος αξιωματούχος 
δήλωσε ότι θα συμβάλει στην αποτελεσματική παρουσίαση 
της Αθήνας ως ελκυστικού τουριστικού προορισμού στην 
αγορά του Πεκίνου. Επίσης, εξετάστηκε η ενίσχυση της πα-
ρουσίας της κινεζικής λογοτεχνίας στην Αθήνα στο πλαίσιο 
της ανακήρυξης της, ως Παγκόσμιας Πρωτεύουσας Βιβλίου 
για το 2018. Ακόμη, υπεγράφη μνημόνιο κατανόησης και 
συνεργασίας MoU (Memorandum of Understanding) στον 
τομέα του κινηματογράφου και τηλεόρασης .Σκοπός του είναι 
η προώθηση της αμοιβαίας ανάπτυξης της βιομηχανίας του 
κινηματογράφου και της τηλεόρασης των δύο πόλεων και 
των δύο χωρών.

Ξεκίνησε πιλοτικά  η ηλεκτρονική υποβολή ενδικοφανών 
προσφυγών και αιτημάτων αναστολής ενώπιον της Διεύθυν-
ση Ενδικοφανών Διαφορών για πράξεις που έχουν εκδοθεί 
από τις Δ.Ο.Υ. Φορολογίας Ανωνύμων Εταιρειών (Φ.Α.Ε.) 
Αθηνών, Χολαργού, Ψυχικού, Αμπελοκήπων και Ιωνίας Θεσ-
σαλονίκης. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ σχετική δυνατότητα, 

όπως ανακοίνωση η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, 
παρέχεται εναλλακτικά στον φορολογούμενο, ο οποίος εξα-
κολουθεί να μπορεί, αντί της ηλεκτρονικής υποβολής, να 
καταθέτει χειρόγραφα την ενδικοφανή προσφυγή του στην 
αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη. Σταδιακά η 
δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής θα επεκταθεί και για 

πράξεις που εκδίδονται και από τις υπόλοιπες φορολογι-
κές αρχές. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της 
Α.Α.Δ.Ε., στην ενότητα «Ενδικοφανείς Προσφυγές», όπου 
επίσης έχει αναρτηθεί το εγχειρίδιο χρήσης και οι συχνές ερω-
τήσεις-απαντήσεις.

ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ: ΟΡΙΑΚΗ πΤΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ, ΑΛΛΑ ΑυΞΗΣΗ ΚΕΡΔΟφΟΡΙΑΣ ΤΟ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟ, ΧΑΡΗ 
ΣΤΙΣ ΚΑΛΕΣ ΕπΙΔΟΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣυΜφΩΝΗΣΑΝ γΙΑ ΣΤΡΑΤΗγΙΚΗ ΣυΝΕΡγΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑΣ - πΕΚΙΝΟυ , γ. ΚΑΜΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΣΑΙ ΚΙ

ΞΕΚΙΝΗΣΕ πΙΛΟΤΙΚΑ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ υπΟβΟΛΗ ΕΝΔΙΚΟφΑΝΩΝ πΡΟΣφυγΩΝ γΙΑ 
φΟΡΟΛΟγΙΚΕΣ ΔΙΑφΟΡΕΣ
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Σημαντική εξοικονόμηση προκύπτει για τις δαπάνες του δημοσίου 
από την πλήρη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).
   Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Οικονομίας, το 2017 απο-
τέλεσε ορόσημο για τις δημόσιες συμβάσεις στην Ελλάδα καθώς 
συνέπεσε με την ολοκλήρωση της παραμετροποίησης του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 
Έργων, Μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών, ώστε να υποστηρίζει το σύνολο των 
διαδικασιών σύναψης για διαγωνισμούς άνω των 60 000 ευρώ. 
Το ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου, 
προκύπτει εξοικονόμηση σε σχέση με τον προϋπολογισμό: 19,5% 
έναντι 9,5% για το 2016 και 8,4% για το 2015 (τα ανωτέρω ποσο-
στά εκτιμώνται σε μείωση δαπάνης κατά περίπου 190, 46 και 25 
εκατ. ευρώ αντίστοιχα).
   Στοιχεία
   Η μέχρι σήμερα (Απρίλιος 2018) χρήση του συστήματος παρουσί-
αζει την εξής εικόνα:
   *        17.218 δημοσιευμένοι ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί (συνολικής 
αξίας άνω των 8,9 δισ. ευρώ)
   *        51.360 υποβληθείσες ηλεκτρονικές προσφορές
   *        15.548 εγγεγραμμένοι οικονομικοί φορείς (Μηνιαίος μέσος 
αριθμός συμμετοχής οικονομικών φορέων (υποβολή προσφοράς): 
903 οικονομικές φορείς (+10,3% σε σχέση με 2016)
   *        1.283 φορείς του Δημοσίου στο ΕΣΗΔΗΣ
   *        8.000 εκπαιδευθέντες δημόσιοι υπάλληλοι
   *        7.000 εκπαιδευθέντες υπάλληλοι οικονομικών φορέων.
   ΕΣΗΔΗΣ - Δημόσια Έργα
   Διαγωνισμοί στο ΕΣΗΔΗΣ για προμήθειες και υπηρεσίες 2014-2017 
(πλήθος και εκτιμώμενη αξία):

   *        1.350 δημοσιευμένοι ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί (συνολικής 
αξίας άνω των 1,9 δισ. ευρώ)
   *        10.828 υποβληθείσες ηλεκτρονικές προσφορές
   *        3.143 χρήστες φορέων του Δημοσίου στο ΕΣΗΔΗΣ
   *        423 φορείς του Δημοσίου στο ΕΣΗΔΗΣ
   *        2.889 χρήστες οικονομικών φορέων (επιχειρήσεων)
   *        700 εκπαιδευθέντες δημόσιοι υπάλληλοι
   *        550 εκπαιδευθέντες υπάλληλοι οικονομικών φορέων
   Όπως σημείωνεται από το υπουργείο, το ΕΣΗΔΗΣ είναι ένα εξ 
ορισμού δυναμικό σύστημα το οποίο εξελίσσεται διαρκώς (διαλει-
τουργικότητες με άλλα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου, 
προσαρμογές, επεκτάσεις) τόσο συναρτήσει των αναγκών όσο και 
των τεχνολογικών εξελίξεων, ενώ αποτελεί και ένα από τα μεγαλύ-
τερα σε όγκο δεδομένων και ευρύτητα χρήσης (ΟΠΣ) της χώρας και 
σημαντικό πυλώνα του ψηφιακού χάρτη της χώρας.
   «Η ολοκλήρωση της παραμετροποίησης του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Έργων, Μελετών 
και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρε-
σιών, ώστε να υποστηρίζει το σύνολο των διαδικασιών σύναψης για 
διαγωνισμούς άνω των 60 000 ευρώ, καθώς και η έναρξη λειτουρ-
γίας του συστήματος - προϊόν  συνεργασίας της γενικής γραμματείας 
Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του υπουργείου Οικονομίας 
και Ανάπτυξης με τη γενική γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών - αποτέλεσαν την κορύφωση μιας τριε-
τούς προσπάθειας για την ενίσχυση της διαφάνειας και της αποδο-
τικότητας στο χώρο των Δημοσίων Συμβάσεων για το σύνολο του 
Δημοσίου Τομέα καθώς ήρθε να προστεθεί στο υφιστάμενο ΕΣΗΔΗΣ 
Υπηρεσιών και Προμηθειών. Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό 
Σύστημα (ΟΠΣ) του ΕΣΗΔΗΣ εδραιώνεται πλέον ως ο κεντρικός ηλε-
κτρονικός κόμβος - σημείο αναφοράς - για τις Δημόσιες Συμβάσεις 

στην Ελλάδα» όπώς σημείωνεται από το υποργείο Οικονομίας.
   Τα βασικά οφέλη από τη λειτουργία του ΕΣΗΔΗΣ
   Τα βασικά οφέλη από τη λειτουργία του συστήματος είναι:
   -           Εκσυγχρονισμός του χώρου των δημοσίων συμβάσεων 
προς όφελος της διαφάνειας της εξοικονόμησης πόρων και κυρίως 
της ενίσχυσης του ανταγωνισμού. Αυτοματοποίηση, επιτάχυνση,
  απλούστευση, τυποποίηση διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμ-
βάσεων, μείωση
  κόστους συμμετοχής  στους διαγωνισμούς για τις επιχειρήσεις.
   -           Υποστήριξη, εφαρμογή και δυνατότητα χρήσης νέων μοντέ-
λων και πρακτικών όπως συμφωνίες - πλαίσιο, ηλεκτρονικές δημο-
πρασίες δημοσίων συμβάσεων, ανταγωνιστικός διάλογος,
  δυναμικά συστήματα αγορών, διαχείριση ηλεκτρονικών καταλό-
γων προϊόντων.
   -       Πλήρης διαφάνεια και δημοσιότητα των διαδικασιών, βελ-
τίωση της επικοινωνίας, ίση μεταχείριση των εμπλεκομένων και 
συγκεκριμένα:
   -          Πληρέστερη πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο
   -          Ανοικτό σύστημα προσβάσιμο σε όλους
   -          Κάθε πολίτης είναι πλέον σε θέση να γνωρίζει ποιος αγόρασε, 
τι, από ποιόν και σε ποιες τιμές.
   -          Δικαιώματα άμεσης πρόσβασης των ελεγκτικών φορέων 
στις διαγωνιστικές διαδικασίες, όπως του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της 
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ),  της
  Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) και 
του Συνηγόρου του Πολίτη.
   -          Παροχή αξιόπιστων στοιχείων δημοσίων συμβάσεων σε κάθε 
αρμόδιο δημόσιο φορέα.

Με σταθερά βήματα προχωρά η Θεσσαλονίκη στον τομέα του συ-
νεδριακού τουρισμού, όπως δείχνουν τα στοιχεία που ανακοίνωσε 
ο διεθνής σύνδεσμος της συνεδριακής βιομηχανίας, International 
Congress & Convention Association – ICCA, σχετικά με την παγκό-
σμια κατάταξη των πόλεων για το 2017. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
όπως προκύπτει, η Θεσσαλονίκη καταγράφει 25 διοργανώσεις, 
καταλαμβάνοντας την 104η θέση παγκοσμίως μεταξύ 406 πόλεων, 
ενώ κατατάσσεται 59η στην ευρωπαϊκή κατάταξη των 197 πόλεων.
«Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ICCA για το έτος 2017 παρατη-
ρούμε μια ανθεκτικότητα της πόλης στον αριθμό συνεδρίων που 
διεξήχθησαν αλλά και στην παγκόσμια και Ευρωπαϊκή κατάταξη. 
Αποδεικνύεται έτσι ότι η περσινή μεγάλη αύξηση των συνεδρίων 
που πραγματοποιήθηκαν στην Θεσσαλονίκη δεν ήταν συγκυριακή» 
δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του 
Γραφείου Προσέλκυσης Συνεδρίων και Επισκεπτών Μητροπολιτι-
κής Περιοχής Θεσσαλονίκης (Thessaloniki Convention Bureau-TCB), 
Γιάννης Ασλάνης.
Για το λόγο αυτό, όπως είπε ο κ.Ασλάνης, «είναι πολύ σημαντικό 
για την πόλη και την παγκόσμια προβολή της να ενημερώνεται το 
Thessaloniki Convention Bureau, προκειμένου να καταγράφονται 

και να υποβάλλονται όλα τα συνέδρια που πραγματοποιούνται στην 
πόλη μας».
Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν, η Θεσσαλονίκη φαί-
νεται πως σταθεροποιεί τη θέση της μετά την άνοδο που κατέγραψε 
τα προηγούμενα χρόνια, παρά τη γενικότερη πτώση του συνόλου 
των συνεδρίων παγκοσμίως, οι διοργανώσεις των οποίων μειώθη-
καν σε 12.558 το 2017 από 13.125 το 2016.
Στην παγκόσμια κατάταξη των πόλεων, η Βαρκελώνη καταλαμβά-
νει την πρώτη θέση, για πρώτη φορά από το 2004 με 195 συνέδρια, 
αφήνοντας πίσω το Παρίσι και τη Βιέννη που παρέμεναν σταθερά 
κυρίαρχοι από το 2015.
Η Ελλάδα στην παγκόσμια κατάταξη τοποθετείται στην 31η θέση με-
ταξύ 110 χωρών με 144 διοργανώσεις, έναντι της 25ης που κατείχε 
του 2016, με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τη Γερμανία και το 
Ηνωμένο Βασίλειο να ηγούνται της λίστας.
Στην Ευρώπη τις πρώτες θέσεις καταλαμβάνουν οι Γερμανία, Ηνω-
μένο Βασίλειο και Ισπανία, με την Ελλάδα να κατατάσσεται 19η με-
ταξύ 42 χωρών.
«Άξιο προβληματισμού» είναι ωστόσο, σύμφωνα με τον πρόεδρο 
του TCB, «ότι η Τουρκία απώλεσε το 2017 σχεδόν τα μισά συνέ-

δρια που προσμετρούνται για την παγκόσμια κατάταξη της και η 
Ελλάδα δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί αυτή την συγκυρία. Η ανα-
γνωρισιμότητα της Ελλάδας ως συνεδριακού προορισμού χρήζει 
μεγαλύτερης προβολής στο εξωτερικό, ώστε να αποτυπωθεί στη 
συνείδηση των υποψήφιων αγοραστών ότι είμαστε μια χώρα που 
προσφέρουμε αξιόλογες υπηρεσίες και στον συνεδριακό τουρισμό».
Σημειώνεται ότι τα παραπάνω αποτελέσματα προκύπτουν από 
το συστηματικό έργο της καταγραφής των διεθνών συνεδρίων 
και ενημέρωσης του ICCA που πραγματοποίησε το Thessaloniki 
Convention Bureau τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2018, συλ-
λέγοντας τα σχετικά στοιχεία από τους αρμόδιους φορείς αλλά και 
τους επαγγελματίες που εμπλέκονται στην διοργάνωση συνεδρίων 
στην Θεσσαλονίκη και οι οποίοι συνέβαλαν με τη σειρά τους στην 
κατάταξη της Θεσσαλονίκης στην παγκόσμια αγορά. Ο διεθνής φο-
ρέας καταγράφει αποκλειστικά τα διεθνή συνέδρια που πληρούν τα 
παρακάτω κριτήρια: η διοργάνωση πρέπει να εναλλάσσεται τουλά-
χιστον μεταξύ τριών χωρών, να έχει τουλάχιστον 50 συμμετέχοντες 
και να έχει συγκεκριμένη συχνότητα πραγματοποίησης (δηλ. να μην 
αποτελεί ad hoc διοργάνωση).

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ 19,5% ΤΩΝ ΔΑπΑΝΩΝ ΑπΟ ΤΗΝ πΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟυΡγΙΑ 
ΤΟυ ΕΘΝΙΚΟυ ΣυΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣυΜβΑΣΕΩΝ, ΣυΜφΩΝΑ ΜΕ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟυ υπΟυΡγΕΙΟυ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΑ βΗΜΑΤΑ πΡΟΧΩΡΑ Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟΝ πΑγΚΟΣΜΙΟ ΣυΝΕΔΡΙΑΚΟ ΧΑΡΤΗ ΤΟυ 2017
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«Είμαστε εδώ για να συμβάλουμε ώστε τα επόμενα 
χρόνια να είναι χρόνια ευημερίας για την Ελλάδα, μετά 
από χρόνια θυσιών του ελληνικού λαού», δήλωσε η 
Πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού 
του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου Καρίμα Ντελί στη 
συνέντευξη Τύπου που δόθηκε μαζί με τον υπουργό 
Μεταφορών Χρήστο Σπίρτζη στα Γραφεία του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα, με την οποία 
ολοκληρώθηκε η τριήμερη επίσκεψη της ευρωπαϊκής 
αντιπροσωπείας.
Τα μέλη της αντιπροσωπείας, με τη συμμετοχή των 
ελλήνων ευρωβουλευτών Μίλτου Κύρκου και Ελίζας 
Βόζεμπεργκ, επισκέφθηκαν την Ηπειρο, είδαν υποδο-
μές και έργα που έχουν ολοκληρωθεί ή βαίνουν προς 
ολοκλήρωση, μίλησαν με τους δημάρχους και τους 
περιφερειάρχες για τις τοπικές ανάγκες, άκουσαν τους 
υπουργούς και τις λύσεις που προτείνουν, καθώς και 
πώς αυτές συνδυάζονται με τις ευρωπαϊκές πολιτικές. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ χθες τελευταία ημέρα της 
επίσκεψης, η αντιπροσωπεία επισκέφτηκε το υπουρ-
γείο Τουρισμού, που αποτελεί τη δεύτερη διάσταση 
της επιτροπής.
«Η εικόνα που θέλουμε να δώσουμε (και είναι και 
πραγματική) είναι ότι η Ελλάδα που βγαίνει τυπικά 
από το μνημόνιο – αν και θα συνεχίσει να συνεργά-
ζεται με τους ευρωπαίους εταίρους της - κινείται εντός 
ευρωπαϊκού πλαισίου αναζητώντας νέο παραγωγικό 
μοντέλο. Στην Ηπειρο βλέπουμε ότι οι ρίζες αυτής της 
προσπάθειας έχουν αποδώσει καρπούς. Κι αυτό που 
λέμε όλοι μαζί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι δεν 
αγγίζουμε τα ταμεία Συνοχής δεν αγγίζουμε τις συνερ-
γασίες με τις περιφέρειες, ειδικά τις υποβαθμισμένες 
(ενόψει της συζήτησης του νέου προϋπολογισμού για 
μείωση των σχετικών δαπανών) και εκεί πρέπει να 
ρίξουμε περισσότερο βάρος γιατί αυτό περιμένει και ο 
πολίτης της Ευρώπης», δήλωσε ο κ. Κύρκος.
Η κ. Ντελί τόνισε ότι οι επιλογές της Ευρώπης δεν ήταν 
πάντα καλές στο παρελθόν. «Τώρα πρέπει μαζί να 
ενεργήσουμε ώστε οι επιλογές του αύριο να έχουν στο 
επίκεντρο τις ανάγκες των ευρωπαίων πολιτών».
Ο σκοπός της επιτροπής Μεταφορών είναι να διευκο-
λύνει την κινητικότητα τη διασυνδεσιμότητα των ευ-
ρωπαίων πολιτών, πρόσθεσε λέγοντας ότι «δεν πρέπει 
να ξεχνάμε τις μεγάλες προκλήσεις της ενεργειακής 
μετάβασης και της οικολογικής μετάβασης», αλλά και 
το ότι οι τομείς αυτοί είναι ουσιαστικοί μοχλοί απασχό-

λησης.
Εχουμε ανάγκη από όλα τα ταμεία. Το ταμείο συνοχής, 
τα δοαρθωτικά ταμεία και άλλα είπε.
Ο κ. Σπίρτζης ευχαρίστησε τον κ. Κύρκο και την κ. Βό-
ζεμπεργκ για την πρωτοβουλία αυτής της επίσκεψης 
και είπε ότι «παρότι οι ευρωβουλευτές ανήκουν σε 
διαφορετικούς πολιτικούς χώρους δείχνουν σεβασμό 
στις κοινωνικές ανάγκες που πρέπει να προωθηθούν 
στην ευρωπαϊκή οικογένεια».

Αναφερόμενος στα έργα, σημείωσε ότι το καλό κλίμα 
που έχει δημουργηθεί για την ολοκλήρωση των έργων 
έχει βελτιώσει και την αξιοπιστία της χώρας. Ωστόσο 
πρόσθεσε, «πρέπει να διορθώσουμε λάθη», υπογραμ-
μίζοντας την έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συ-
νεδρίου, «τις παθογένειες των συμβάσεων που βρήκα-
με, τις πολύ μεγάλες καθυστερήσεις, τις πολύ μεγάλες 
αποζημιώσεις και όλα τα άλλα που κληθήκαμε να αντι-
μετωπίσουμε σε πολύ μικρό διάστημα προκειμένου να 
ολοκληρωθούν τα έργα, κάτι που δεν πίστευε κανείς».
Κάποιες απ αυτές τις παθογένειες, είπε, δεν μπορούν να 
επαναληφθούν. Γιατί πήραμε μέτρα να μην μπορούν 
να δημοπρατηθούν έργα ή να γίνουν συμβάσεις αν δεν 
έχουν ολοκληρωθεί απαλλοτριώσεις ή αρχαιολογικές 
εργασίες.
Μετά από κοινή διαπίστωση με τους ευρωβουλευτές, 
συμπλήρωσε, θέλουμε να κινηθούμε σε τρεις άξονες: Ο 
πρώτος είναι η βελτίωση των υπαρχουσών συμβάσε-
ων, προς όφελος της κοινωνίας αλλά και της ολοκλή-
ρωσης των υποδομών, δηλαδή να γίνουν τα αναγκαία 
αντιπλημμυρικά έργα, οι συνδέσεις με τα μεγάλα αστι-
κά κέντρα, τις τουριστικές περιοχές, τις βιομηχανικές 
περιοχές και πρόσθεσε ότι πρέπει να επαναπροσδιο-
ρίσουμε την έννοια της βιωσιμότητας των έργων με 
κριτήρια κοινωνικά και όχι μόνον τραπεζοοικονομικά.
Ο δεύτερος άξονας αφορά τα νέα έργα με στρατηγι-

κό σχεδιασμό, το master plan που θα ακολουθήσει 
η χώρα για τις συνδυασμένες μεταφορές. Σ αυτά πε-
ριλαμβάνονται η ολοκλήρωση εντός του έτους της 
σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνα - Θεσσαλονίκη και 
Θεσσαλονίκη-Ειδομένη, αλλά κυρίως η σύνδεση των 
λιμανιών της Β. Ελλάδας με τα λιμάνια της Βουλγαρίας 
και της Ρουμανίας - για το οποίο θα κάνουμε σχετική 
παρουσίαση και στο ΕΚ - και βέβαια το ηλεκτρονικό 
σύστημα διοδίων, τα υπόλοιπα σιδηροδρομικά έργα 
μέχρι την Πάτρα, η σύνδεσή μας με τη Σερβία και τα Δ. 
Βαλκάνια, τα έργα του μετρό, το μεγάλο αεροδρόμιο 
στο Καστέλι και οι υπόλοιπες οδικές υποδομές όπως 
βόρειος άξονας Κρήτης.
Ο τρίτος άξονας είναι η προσπάθεια θεσμικών αλλα-
γών και διαδικασιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι 
αυτά που συζητήσαμε προκειμένου να μην έχουμε τη 
γραφειοκρατία που υπάρχει σήμερα στις Διευθύνσεις 
της Επιτροπής και στην ΕΤΕπ, στην οριζόντια αντιμε-
τώπιση των χωρών ή των περιφερειών από την Επι-
τροπή καθώς και στην ομογενοποίηση των πολιτικών 
των Ευρωπαϊκών Διευθύνσεων για τις πολιτικές της 
διαλειτουργικότητας και της οδικής ασφάλειας. Ανέ-
φερε ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό των δυσκολιών: 
«Η κεντρική πολιτική της Επιτροπής και του ΕΚ είναι 
η διαλειτουργικότητα και η διασυνδεσιμότητα ενώ 
υπάρχουν κύκλοι και της Ευρώπης που θέλουν στην 
Εγνατία να μην έχουμε ηλεκτρονικό αναλογικό σύστη-
μα διοδίων -free pass. Δεν γίνονται αυτά είναι πολιτι-
κές και συστήματα του περασμένου αιώνα».
Η κ. Ντελί απαντώντας σε ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ 
κατά πόσον η σχεδιαζόμενη Κοινή Αγροτική Πολιτι-
κή για την προσεχή επταετία, θα πλήξει την ελληνική 
οικονομία, ή θα ληφθούν υπόψιν παράγοντες όπως η 
ανεργία, η μικρή ιδιοκτησία και η οικονομική δυσπρα-
γία στην οποία εξακολουθεί να βρίσκεται η χώρα, απά-
ντησε ότι η ευρωπαϊκή αγροτική πολιτική χρειάζεται 
«επαναπροσανατολισμό και στροφή από την ποσό-
τητα στην ποιότητα». Εσείς στην Ελλάδα, είπε χαρα-
κτηριστικά, έχετε μοναδικά εδάφη και προϊόντα για να 
προωθήσετε τον τομέα της γαστρονομίας. Η ίδια είπε 
ότι γεύτηκε εξαιρετικό φαγητό. Ιδιαίτερα στην περιοχή 
της Κοιλάδας του Αχελώου έτυχε θερμής υποδοχής και 
οι κάτοικοι της πρόσφεραν αναμνηστικό δώρο.

ΤΙ ΕΙπΕ ΣΕ ΣυΝΕΝΤΕυΞΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ  Η πΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕπΙΤΡΟπΗΣ ΜΕΤΑφΟΡΩΝ ΤΟυ ΕΚ 
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Το υψηλό πρωτογενές πλεόνασμα ενισχύει την αξιοπιστία 
της δημοσιονομικής προσαρμογής ενόψει της ολοκλήρω-
σης του τρίτου προγράμματος, εκτιμά ανάλυση της Εθνικής 
Τράπεζας που δόθηκε στη δημοσιότητα.
Ειδικότερα, η νέα υπέρβαση του στόχου για το πρωτογενές 
πλεόνασμα που ανήλθε το 2017 στο 4,2% του ΑΕΠ – υπερ-
διπλάσιο του στόχου του προγράμματος για το συγκεκρι-
μένο έτος – από 3,8% του ΑΕΠ το 2016 και 0,6% του ΑΕΠ 
το 2015, υπογραμμίζει τη συνεπή πρόοδο στη δημοσιο-
νομική προσαρμογή. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ θα πρέπει 
να υπογραμμισθεί ότι για δεύτερη χρονιά το διευρυμένο 
πλεόνασμα στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης αποτέλεσε 
το βασικό θεμέλιο της υπεραπόδοσης, σημειώνοντας πλεό-
νασμα 1,7% του ΑΕΠ σε σύγκριση με 1,2% του ΑΕΠ το 2016 
(έναντι αρχικών εκτιμήσεων για έλλειμμα) και έλλειμμα 
0,3% του ΑΕΠ το 2015. Ομολογουμένως, η βελτίωση αυτή 
αντανακλά τόσο τις θετικές τάσεις στο σκέλος των εσόδων 
των φορέων κοινωνικής ασφάλισης (ετήσια αύξηση 0,3% 
του ΑΕΠ, εξαιρουμένων των μεταβιβάσεων από την κε-
ντρική κυβέρνηση) όσο και τη μείωση δαπανών κατά 0,2% 
του ΑΕΠ σε σχέση με το 2016 (εξαιρουμένης της δαπάνης 
από την ενσωμάτωση δημοσίων υπαλλήλων στον ΕΦΚΑ). 
Οι ανωτέρω τάσεις εκτιμάται ότι θα διατηρηθούν τη διετία 
2018-19.
Στη θετική πορεία των εσόδων – σύμφωνα με την ανάλυ-
ση της Εθνικής Τράπεζας- εκτιμάται ότι συνεισέφερε και η 
ανάκαμψη της απασχόλησης, η οποία μεταφράστηκε σε 
αυξημένες εισφορές εργοδοτών και εργαζομένων (0,15% 
του ΑΕΠ), κυρίως από μισθωτή εργασία, ενώ σε επίπεδο 
ελεύθερων επαγγελματιών τα έσοδα από τη σημαντική αύ-
ξηση των εισφορών για μεσαία και υψηλότερα εισοδήματα 
αντισταθμίστηκαν από τη μείωση των καταβολών για μικρά 
εισοδήματα, που αντιστοιχούν και στο μεγαλύτερο ποσοστό 
των ελεύθερων επαγγελματιών. Σημαντική αύξηση σημεί-
ωσαν και τα έσοδα από ρυθμίσεις οφειλών προηγούμενων 
ετών, όπως και από κατασχέσεις έναντι οφειλών (εκτιμώμε-
νη ετήσια αύξηση 0,17% του ΑΕΠ συνολικά). Οι ανωτέρω 
παράγοντες αναμένεται να συνεχίσουν να στηρίζουν τα 

έσοδα τη διετία 2018-19, αλλά η κρίσιμη παράμετρος για τη 
διατήρηση της θετικής δυναμικής στο σκέλος των εσόδων 
από εισφορές τα επόμενα χρόνια θα είναι η συνεχιζόμενη 
βελτίωση των συνθηκών στην αγορά εργασίας, σε συνδυα-
σμό με τη σταδιακή αύξηση των μισθών που αναμένεται να 
ξεκινήσει το 2018.
Στο σκέλος της δαπάνης του συστήματος κοινωνικής ασφά-
λισης σημειώθηκε ετήσια μείωση 0,3% του ΑΕΠ, η οποία 
αποτυπώνει τις σωρευτικές εξοικονομήσεις από την πλήρη 
εφαρμογή των παρεμβάσεων που νομοθετήθηκαν την τε-
λευταία οκταετία, σε συνδυασμό με την επιβράδυνση των 
νέων συνταξιοδοτήσεων μετά την επιτάχυνση που είχε 
σημειωθεί τα προηγούμενα χρόνια, ενόψει της σταδιακής 
εφαρμογής δυσμενέστερων όρων και παροχών συνταξιο-
δότησης. Ακόμη κι αν ληφθεί υπόψη το επιπρόσθετο κόστος 
για την πληρωμή εκκρεμών συντάξεων και τη μερική εφαρ-
μογή αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, το με-
γαλύτερο τμήμα της προσαρμογής στο σκέλος της δαπάνης 
θεωρείται διατηρήσιμο δεδομένης της εκτίμησης για μόνιμη 
επιβράδυνση στις νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης, τη συρ-
ρίκνωση στα ποσοστά αναπλήρωσης στις συντάξιμες απο-
δοχές και της άμεσης συνάρτησης μελλοντικών αυξήσεων 
στις συντάξεις με το ρυθμό αύξησης του ονομαστικού ΑΕΠ.
Σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης το πλεόνασμα διατηρήθηκε 
σε ύψος σχεδόν αντίστοιχο με αυτό του 2016 – 2,1% του 
ΑΕΠ έναντι 2,2% του ΑΕΠ το 2016 – αντανακλώντας τον 
αξιόπιστο έλεγχο των δαπανών.
Τα φορολογικά έσοδα παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα σε 
απόλυτους όρους (ενώ σημείωσαν οριακή υποχώρηση 
0,15% του ΑΕΠ σε ετήσια βάση, εξαιρουμένων εσόδων 
από ρυθμίσεις οφειλών προηγούμενων ετών), καθώς η 
συνεχιζόμενη αύξηση των εσόδων από έμμεσους φόρους 
(κυρίως από το ΦΠΑ) συνοδεύτηκε από μείωση, σε ετήσια 
βάση, των συνολικών εσόδων από άμεσους (κυρίως από το 
φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων). Τα 
έσοδα από το ΦΠΑ παραμένουν το πιο αξιόπιστο τμήμα των 
φορολογικών εσόδων και καταδεικνύουν μια αυξημένη 
ελαστικότητα στην υποκείμενη οικονομική δραστηριότητα 

– αύξηση 5,5% ετησίως το 2017 έναντι αύξησης της ονο-
μαστικής εγχώριας ζήτησης κατά 3,9% – αντανακλώντας, 
μεταξύ άλλων, τα διατηρήσιμα οφέλη στη φορολογική 
συμμόρφωση που αποφέρει ο υπερ-τριπλασιασμός στην 
αξία των ηλεκτρονικών συναλλαγών την τελευταία διετία. 
Η τάση αυτή είναι ενθαρρυντική – και επιβεβαιώνεται από 
τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού στο 3μηνο του 
2018 – δεδομένου ότι ο συγκεκριμένος φόρος εκτιμάται ότι 
θα υπεραποδώσει, εκ νέου, στο σύνολο του 2018 (το 2017 
υπερέβη κατά 0,2% του ΑΕΠ τον αντίστοιχο στόχο του προ-
ϋπολογισμού για το 2017), συνεισφέροντας στην επίτευξη 
του στόχου για πλεόνασμα τουλάχιστον 3,5% του ΑΕΠ το 
2018.
Σύμφωνα με την ανάλυση, με δεδομένο το υπερπλεόνασμα 
το 2017 (4,2% του ΑΕΠ), η καθαρή επίδραση της δημοσιο-
νομικής πολιτικής στην οικονομική δραστηριότητα το 2018 
εκτιμάται ότι δε θα είναι πλέον συσταλτική – για πρώτη 
φορά την τελευταία οκταετία – εφόσον επιτευχθεί ο στόχος 
του προγράμματος για το πρωτογενές πλεόνασμα (3,5% 
του ΑΕΠ) ή ακόμη και ο υψηλότερος στόχος πλεονάσματος 
που περιλαμβάνει ο Κρατικός προϋπολογισμός για το 2018 
(3,8% του ΑΕΠ). Η σχετική δημοσιονομική χαλάρωση και 
η αντίστοιχη ώθηση στην οικονομική δραστηριότητα εκτι-
μάται ότι θα ανέλθει σε, τουλάχιστον, 0,4-0,7% του ΑΕΠ το 
2018, σε αντίθεση με την αρνητική επίδραση στην οικονο-
μική δραστηριότητα το 2017, της τάξης του -1,2% ετησίως.
Παράλληλα, το μεγαλύτερο πλεόνασμα, ουσιαστικά, με-
ταφράζεται σε καθαρή συνεισφορά τουλάχιστον 2,7 δισ. 
ευρώ στο απόθεμα διαθεσίμων που συσσωρεύεται από 
το Ελληνικό Δημόσιο ενόψει της ολοκλήρωσης του τρίτου 
προγράμματος (αφού ληφθούν υπόψη και οι πληρωμές 
από εθνικούς πόρους για εκκαθάριση των οφειλών του 
δημόσιου προς τον ιδιωτικό τομέα). Τέλος, η υπεραπόδοση 
συντείνει στη διατήρηση της πτωτική τροχιάς του δημοσίου 
χρέους που ξεκίνησε το 2017, ένα χρόνο νωρίτερα από τις 
επίσημες προβλέψεις που είχαν γίνει την τελευταία διετία και 
προσδιόριζαν το 2018 ως το χρονικό σημείο έναρξης της 
πτωτικής του πορείας.

Με την ευκαιρία της , Ημέρας της Ευρώπης, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή εγκαινίασε μια διαδικτυακή δημόσια διαβούλευ-
ση που απευθύνεται σε όλους τους Ευρωπαίους και με την 
οποία οι πολίτες ερωτώνται προς ποια κατεύθυνση θέλουν 
να κινηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον. Σύμφωνα με 

σχετικό δελτίο της ΕΕ τη μοναδική αυτή διαβούλευση, η 
οποία αποτελεί τμήμα του ευρύτερου διαλόγου για το μέλ-
λον της Ευρώπης που δρομολογήθηκε με τη Λευκή Βίβλο 
της Επιτροπής την 1η Μαρτίου 2017, προετοίμασε μια ομά-
δα 96 πολιτών από 27 κράτη μέλη, οι οποίοι συγκεντρώθη-

καν για να αποφασίσουν ποιες ερωτήσεις να θέσουν στους 
Ευρωπαίους συμπολίτες τους.  Συνέχεια στη σελ 13
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Συνέχεια από τη σελ 12 

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, 
δήλωσε : «Με τις ευρωπαϊκές εκλογές να πλησιάζουν, είναι καιρός 
να αποφασίσουμε πώς θέλουμε να μοιάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση 
των 27. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να είναι μια Ευρώπη που έχει 
οικοδομηθεί από τους Ευρωπαίους. Η έρευνα που εγκαινιάζουμε 
σήμερα θέτει το εξής ερώτημα σε όλους τους Ευρωπαίους: Ποιο 
είναι το μέλλον που θέλουμε για εμάς τους ίδιους, για τα παιδιά μας 
και για την Ένωσή μας; Είναι πλέον στιγμή οι Ευρωπαίοι να εκφρά-
σουν τις απόψεις τους, δυνατά και ξεκάθαρα, για τα θέματα που 
τους απασχολούν και για το πώς θέλουν να χειριστούν τα θέματα 
αυτά οι ηγέτες τους.»
Στις 5 και 6 Μαΐου, για πρώτη φορά στην ιστορία, η Επιτροπή 
συγκρότησε μια ομάδα πολιτών για να συντάξει το κείμενο μιας 
δημόσιας διαβούλευσης. Με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοι-
νωνική Επιτροπή στον ρόλο του οικοδεσπότη, μια ομάδα 96 Ευ-
ρωπαίων πολιτών συγκεντρώθηκε στις Βρυξέλλες και εργάστηκε 
από κοινού για την προετοιμασία μιας διαδικτυακής έρευνας με 12 

ερωτήσεις. Η μοναδική αυτή άσκηση συμμετοχικής δημοκρατίας 
σημαίνει ότι οι πολίτες βρίσκονται στο επίκεντρο της συζήτησης 
για το μέλλον της Ευρώπης.
Πρόκειται για τμήμα του εξελισσόμενου διαλόγου για το μέλλον 
της ΕΕ των 27, ο οποίος δρομολογήθηκε με τη Λευκή Βίβλο της 
Επιτροπής την 1η Μαρτίου 2017. Στο πλαίσιο αυτό, οι πολίτες 
μπορούν ήδη να υποβάλουν τις απόψεις τους διαδικτυακά, και 
η σημερινή διαβούλευση θα συμπληρώσει τη δυνατότητα αυτή. 
Επιπλέον, η διαδικτυακή διαβούλευση θα διεξαχθεί παράλληλα 
με τους τρέχοντες διαλόγους με τους πολίτες που διοργανώνουν 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη. Σχεδόν 700 τέτοιες 
διαδραστικές δημόσιες συζητήσεις, σε 160 πόλεις, έχουν διεξαχθεί 
από το 2012 και μετά, ενώ η Επιτροπή θα αυξήσει τη συχνότητά 
τους από σήμερα έως τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
τον Μάιο του 2019, με στόχο τη διοργάνωση 500 ακόμη εκδηλώ-
σεων.
Πέραν των προσπαθειών της Επιτροπής, διάλογοι με τους πολίτες 
διοργανώνονται επί του παρόντος και από τις εθνικές κυβερνήσεις 
σε όλα τα κράτη μέλη, κατόπιν πρωτοβουλίας της Γαλλίας η οποία 

υποστηρίχθηκε από τους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων της 
μελλοντικής ΕΕ-27. Η Επιτροπή μοιράζεται τα οφέλη της εμπειρίας 
της με τα κράτη μέλη. Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως τη σύνοδο 
κορυφής στο Σιμπίου, στις 9 Μαΐου 2019. Η Επιτροπή θα παρου-
σιάσει στα κράτη μέλη ενδιάμεση έκθεση σχετικά με τη διαδικασία 
της Λευκής Βίβλου κατά τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
τον Δεκέμβριο του 2018. Η τελική έκθεση θα παρουσιαστεί κατά 
την πρώτη σύνοδο κορυφής της ΕΕ-27 στο Σιμπίου της Ρουμανί-
ας, στις 9 Μαΐου 2019, λίγες μόλις εβδομάδες πριν από τις ευρω-
παϊκές εκλογές. 

Ιστορικό
Τον Μάρτιο του 2017 η Επιτροπή δρομολόγησε μια νέα συζήτηση 
για το μέλλον της ΕΕ των 27, με τη δημοσίευση «Λευκής Βίβλου 
για το μέλλον της Ευρώπης». Τα μέλη της Επιτροπής ταξιδεύουν 
σε ολόκληρη την Ευρώπη και ακούνε τις απόψεις των πολιτών 
για τα διάφορα προτεινόμενα σενάρια, παρέχοντας σε όλους την 
ευκαιρία να συμβάλουν στη διαμόρφωση της Ένωσης.

Επτά ευρώ «επιστρέφουν» στην οικονομία για κάθε επέν-
δυση ενός ευρώ σε διαστημικές εφαρμογές, γεγονός που 
αναδεικνύει τη σημασία του συγκεκριμένου κλάδου για κάθε 
χώρα, όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της Ελληνικού Διαστη-
μικού Οργανισμού (ΕΛΔΟ), Χριστόδουλος Πρωτοπαππάς, σε 
συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό του ΑΠΕ-ΜΠΕ 
«Πρακτορείο 104,9 FM». Η διαστημική βιομηχανία της Ελλά-
δας, προσθέτει, απασχολεί 2000 επιστήμονες υψηλών προ-
σόντων, ενώ «εξάγει προϊόντα είτε στοιχεία, υπηρεσίες, λογι-
σμικό, ειδικές συσκευές, ειδικό εξοπλισμό για δορυφόρους». 
Ο πρόεδρος του ΕΛΔΟ γνωστοποίησε ότι μια από τις δράσεις 
που ο ΕΛΔΟ σκοπεύει να θέσει στο τραπέζι είναι η δημιουργία 
διεθνούς «space camp» στην Ελλάδα, ενώ δεν παρέλειψε να 
τονίσει πως η συνεργασία της Ένωσης Διαστημικών Εταιριών 
με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα θα αποτελέσει επίσης έναν εκ 
των κύριων στόχων του Οργανισμού.
   ΕΡ. Κύριε πρωτοπαππά ποια είναι οι κύριες στο-
χεύσεις του ΕΛΔΟ και τι σημαίνει «ελληνική διαστη-
μική βιομηχανία»;
   Ο ΕΛΔΟ είναι μία εταιρία ΑΕ με μέτοχο το Δημόσιο. Πρώ-
τα, πρέπει να οργανωθούμε ως εταιρία, να καταγράψουμε 
το τοπίο το οποίο υπάρχει και να απομονώσουμε τις άμεσες 
δράσεις για την προώθηση του διαστήματος στην Ελλάδα και 
των διαστημικών εφαρμογών. Πρέπει να δράσουμε κατα-
λυτικά ώστε να υπάρχει συνεργασία μεταξύ της διαστημικής 
βιομηχανίας της Ελλάδος και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
   Η ελληνική διαστημική βιομηχανία μπορεί να μη φαίνεται, 
απασχολεί όμως 2000 επιστήμονες υψηλών προσόντων και 

εξάγει προϊόντα, είτε στοιχεία, υπηρεσίες, λογισμικό, ειδικές 
συσκευές, ειδικό εξοπλισμό για δορυφόρους και παρουσιάζει 
πολλά άλλα επιτεύγματα. Πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι μέ-
χρι σήμερα επενδύσεις που έχει κάνει η χώρα στα ευρωπαϊκά 
προγράμματα, δίνοντας εκατομμύρια μέσω υπουργείων και 
όλα αυτά μέσα από συντονισμένο ρόλο που μπορεί να έχει ο 
Διαστημικός Οργανισμός.
   Πρέπει να ξέρετε ότι οι περισσότερες ευρωπαϊκές εταιρίες 
(σ.σ. που συμμετέχουν στη διαδικασία κατασκευής) δορυφό-
ρων είναι διάσπαρτες σε διάφορες χώρες όπως συμβαίνει με 
τον εκτοξευτήρα Arianne. Άρα υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρό 
για να μπορέσουν και ελληνικές εταιρίες σε συνεργασία με 
ευρωπαϊκές διαστημικές εταιρίες (να εργαστούν) για την κα-
τασκευή μερών τόσο του νέου εκτοξευτήρα της Arianne όσο 
και άλλων διαστημικών αντικειμένων που είναι μέρος των 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
   ΕΡ. ποια είναι τα προγράμματα μέσα στα οποία 
μπορεί να υπάρξει μια βελτίωση, ενίσχυση και 
εξέλιξη της συνεργασίας των ελληνικών εταιριών 
με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, το ερευνητικό έργο;
   Από αυτά τα προγράμματα τα πιο σημαντικά είναι το Galileo. 
Στην Ελλάδα, παρόλο που η χώρα είχε δώσει τα μερίδια που 
της αναλογούν για το Galileo, δεν είχαμε πολλή «επιστροφή» 
από το Galileo ή το Copernicus για να κατασκευάσουμε κάτι, 
να πούμε ότι υπάρχουμε, ότι υπάρχουν οι βιομηχανίες, που 
με την αριστεία που έχουν μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για διαστημικές κατασκευές. Πρέπει να «κάνουμε φασαρία», 
να δείξουμε ότι υπάρχει η ελληνική διαστημική εταιρία, να 

γίνουν συνεργασίες με γειτονικές χώρες, όπως η Ιταλία και η 
Ισπανία. Φτάνει να κάνουμε πολλή δουλειά και να μιλάμε λίγο 
και να δείξουμε τα αποτελέσματα, ώστε να μιλάνε αυτά για την 
εργασία μας.
   ΕΡ.Οι διαστημικές εταιρίες στην Ελλάδα είναι πολύ 
δραστήριες και γρήγορες, έχουν κάνει την Ένωση 
Διαστημικών Εταιριών προωθώντας και το επιχει-
ρείν αλλά και τη διαστημική τεχνολογία.
   Όσον αφορά το ερευνητικό κομμάτι, εμείς πρόκειται να 
λειτουργήσουμε σαν καταλύτης, σαν γέφυρα μεταξύ των 
εταιριών και των πανεπιστημίων. Η λειτουργία του ΕΛΔΟ θα 
διευκολύνει την προώθηση του Διαστήματος στην Ελλάδα. 
Υπάρχει μία πολύ σημαντική μελέτη της ESA (σ.σ European 
Space Agency ήτοι Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία) η 
οποία λέει ότι κάθεμια επένδυση του 1 ευρώ σε διαστημικές 
εφαρμογές έχει επιστροφή 7 ευρώ. Και όχι μόνο σε χρήματα 
αλλά και σε πολλές εφαρμογές για τον πολίτη της Ελλάδας, 
όπως σε χρόνο, σε βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, σε 
αύξηση της παραγωγής για τους γεωργούς. (Αναφερόμαστε 
σε) δυνατότητες επικοινωνίας, παρακολούθησης συνόρων, 
παρακολούθησης στάθμης υδάτων, μπορούμε να βρούμε 
τη βέλτιστη τεχνολογία στη χώρα για να το πετύχουμε. Η 
πρόκληση για εμάς είναι να «τρέξουμε» με 200 για να επιτύ-
χουμε για αυτούς τους στόχους. Σε ό,τι αφορά δε παράλληλες 
δράσεις, σιγά, σιγά θα ξεκινήσουμε μία σειρά, και μία από τις 
δράσεις που θέλουμε να συζητήσουμε είναι ένα διεθνές Space 
Camp.

12 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ γΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕυΡΩπΗΣ: Η ΕπΙΤΡΟπΗ ΕγΚΑΙΝΙΑΖΕΙ ΔΙΑΔΙΚΤυΑΚΗ 
ΔΙΑβΟυΛΕυΣΗ ΜΕ ΤΟυΣ πΟΛΙΤΕΣ

“Η ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ βΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑπΑΣΧΟΛΕΙ 2000 ΕπΙΣΤΗΜΟΝΕΣ” ΛΕΕΙ ΣΤΟ 
“πΡΑΚΤΟΡΕΙΟ FM” Ο πΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟυ ΕΛΔΟ, ΧΡΙΣΤΟΔΟυΛΟΣ πΡΩΤΟπΑππΑΣ
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Στην τελική ευθεία μπαίνει η οριστική απόσυρση των καμένων 
στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Ασπρο-
πύργου, μετά την έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής της Πε-
ριφέρειας Αττικής, επί της διαγωνιστικής διαδικασίας ανάδειξης 
εργολάβου για την απόσυρση και διαχείριση των καμένων 
υλικών της «Γενικής Ανακυκλώσεως - Κτηματική Ξενοδοχεια-
κή Α.Ε» (ΚΔΑΥ Ασπροπύργου) καθώς και την αποκατάσταση 
του χώρου. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ «μετά από παρέλευση 
τριών σχεδόν ετών, (6 Ιουνίου 2015)», επισημαίνει ο αντιπερι-
φρερειάρχης Δυτικής Αττικής Γιάννης Βασιλείου, «αλλά και δυο 
διαγωνισμούς, ο πρώτος για την εξεύρεση της χημικής σύστα-
σης των καιόμενων υλικών και ο δεύτερος για την ανάδειξη του 
εργολάβου για την αποκατάσταση και αφού υπήρξε επιπλέον 

καθυστέρηση, εξαιτίας νέου νομού που αφορούσε τα τεχνικά 
έργα, βρισκόμαστε σήμερα στο τελευταίο στάδιο για την από-
συρση των καμένων, έργο που προβλέπεται να ξεκινήσει εντός 
του καλοκαιριού του 2018». 
Σημειώνεται ότι η συνολική ποσότητα των καμένων αποτιμάται 
σε 49.340,00 tn εκ των οποίων : 2.100 tn (4,25%), κατατάσσο-
νται στα επικίνδυνα απόβλητα, 5.200 tn (10,54%), κατατάσσο-
νται δυνητικά στα επικίνδυνα απόβλητα ενώ οι υπόλοιποι 42.040 
tn (85.21%), έχρηζαν άμεσης απόσυρσης και διαχείρισης. 
Τα παραπάνω στοιχεία διαπιστώθηκαν σε σύσκεψη που πραγ-
ματοποιήθηκε με τη συμμετοχή του αντιπεριφερειάρχη, του 
δημάρχου Ασπροπύργου Νίκου Μελετίου και υπηρεσιακών 
παραγόντων πολιτικής προστασίας, για να εξεταστούν οι τρόποι 

διαχείρισης των καμένων και η αποκατάσταση του χώρου τον 
Αύγουστο του 2017, μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής 
διαδικασίας και την παράδοση της μελέτης, για την εξακρίβωση 
της χημικής σύστασης των καμένων (στις 08.06.2017). 
Του πορίσματος της μελέτης ακολούθησε ο διαγωνισμός για 
την ανάδειξη της εργολαβίας με την «πλέον περιβαλλοντικά 
ορθή διαχείριση» καθώς και συμφωνίες με τον ΕΔΣΝΑ όσο και 
άλλους φορείς (κατάλληλους και ανάλογους με τον βαθμό επι-
κινδυνότητας των υλικών) ώστε να αποσυρθούν άμεσα και να 
μην επαναληφθεί «ότι συνέβαινε στο παρελθόν, δηλαδή να δη-
μιουργηθούν νέα ιστορικά απόβλητα στην Δυτική Αττική», είχε 
υπογραμμίσει ο κ. Βασιλείου.

Με 519 βραβευμένες ακτές, η Ελλάδα κατέχει την 2η θέση πα-
γκοσμίως ανάμεσα σε 47 χώρες. Μάλιστα, στο σύνολο των 47 
χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, η Ελλάδα κατείχε το 
12% των συνολικών βραβεύσεων. Πρώτη στην Ελλάδα ανα-
δείχθηκε και φέτος, με 89 σημαίες η Περιφερειακή Ενότητα Χαλ-
κιδικής. Η διεθνής επιτροπή βράβευσε φέτος 3.687 ακτές, 679 
μαρίνες και 55 σκάφη αειφόρου τουρισμού σε όλο τον κόσμο. 
Όσον αφορά τα κριτήρια του προγράμματος, αυτά αφορούν 
στην καθαριότητα θάλασσας και ακτής, στην οργάνωση ακτής, 
στην ασφάλεια επισκεπτών, στην προστασία της φύσης και 
στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Το ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει 
ότι σύμφωνα με την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης 
(ΕΕΠΦ), εθνικό χειριστή του διεθνούς προγράμματος «Γαλάζια 
Σημαία» στη χώρα μας, η «Γαλάζια Σημαία» αποτελεί το πλέον 
αναγνωρίσιμο και διαδεδομένο διεθνώς οικολογικό σύμβολο 
ποιότητας στον κόσμο. 
Απονέμεται από το 1987, σε ακτές και μαρίνες οι οποίες πληρούν 
τις αυστηρές προϋποθέσεις βράβευσης. Απαραίτητη προϋπό-
θεση για τη βράβευση μίας ακτής με τη «Γαλάζια Σημαία», είναι 
η ποιότητα υδάτων σε αυτήν να είναι «εξαιρετική». Ενώ καμία 
άλλη διαβάθμιση της ποιότητας, ακόμα και «καλή», δεν είναι 
αποδεκτή από το πρόγραμμα. Η βράβευση έχει διάρκεια ενός 
έτους. 

Πρέπει επί πλέον να τηρούνται και τα υπόλοιπα από τα συνολικά 
33 κριτήρια (38 για τις μαρίνες και 51 κριτήρια για τα σκάφη), 
τα οποία αναφέρονται σε καθαριότητα, οργάνωση, πληροφό-
ρηση, ασφάλεια λουομένων και επισκεπτών, προστασία του 
φυσικού πλούτου της ακτής και του παράκτιου χώρου και πε-
ριβαλλοντική ευαισθητοποίηση. 
Σημειώνεται ότι τα μεγάλα ταξιδιωτικά γραφεία του εξωτερικού, 
δίνουν ιδιαίτερη σημασία στη «Γαλάζια Σημαία» όταν επιλέγουν 
τους προορισμούς που προτείνουν στους πελάτες τους, ως εγ-
γύηση των υψηλής ποιότητας υπηρεσιών που προσφέρονται 
στην ακτή, αλλά και της προστασίας του περιβάλλοντος. 
Ιδρυτής και διεθνής συντονιστής του προγράμματος είναι το 
Ίδρυμα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Foundation for 
Environmental Education - FEE), που εδρεύει στη Δανία, με 
μέλη 73 χώρες από όλες τις ηπείρους. Εκπροσωπείται στην Ελ-
λάδα από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης . Ενώ, 
το ΥΠΕΝ, διά της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, υποστηρίζει 
ενεργώς το πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία», αναγνωρίζοντας τη 
συμβολή του στη βελτίωση της ποιότητας υπηρεσιών στις ακτές 
και μαρίνες και την προώθηση της περιβαλλοντικής εικόνας της 
χώρας μας, και δια της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, συμμετέχει 
επίσης στην εθνική επιτροπή κρίσεων του προγράμματος. 
Στη διεθνή επιτροπή κρίσεων (ΔΕΚ), με έδρα τη Δανία, η οποία 

και μόνη αποφασίζει για τις βραβεύσεις σε όλο τον κόσμο, 
συμμετέχουν εκπρόσωποι του προγράμματος Περιβάλλοντος 
των Ηνωμένων Εθνών (UNEP), του Παγκοσμίου Οργανισμού 
Τουρισμού (WTO), της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ναυαγοσω-
στών (ILSE), της επιτροπής Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία 
των Ακτών. 

Στη χρήση του επιβατικού κοινού δίνεται σήμερα στις 6 το πρωί 
ο Σιδηροδρομικός Σταθμός (ΣΣ) Ζεφυρίου, ο οποίος χωροθετεί-
ται επί της νέας σιδηροδρομικής γραμμής Αθηνών –Κορίνθου 
μεταξύ του Σιδηροδρομικού Κέντρου Αχαρνών (Σ.Κ.Α) και του 
Σ.Σ. Λιοσίων. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ πρόκειται για σιδηρο-
δρομικό σταθμό που κατασκευάσθηκε από την ΕΡΓΟΣΕ, εντός 
υπάρχουσας κατασκευής cut & cover (επανεπίχωσης) της Ατ-
τικής Οδού.
Οι κατασκευές στον Σ.Σ. Ζεφυρίου διακρίνονται σε πέντε ομάδες:

- Την αποβάθρα -με τους βοηθητικούς της χώρους και τον 
υπόγειο ηλεκτορμηχανολογικό (Η/Μ) χώρο σε τμήμα της- τα 
κλιμακοστάσια ανόδου και τα φρεάτια των ανελκυστήρων με 
φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα
- Τα στέγαστρα κάλυψης των δύο χώρων εισόδου στον σταθμό 
και τα εξωτερικά και εσωτερικά τοιχώματα αυτών με μεταλλικό 
φέροντα οργανισμό.
Τις πρόσθετες εξόδους διαφυγής προς τα άκρα της σήραγγας με 
εκσκαφή και cut & cover, μέσω διαδρόμων παράλληλων προς 

τις σιδηροδρομικές γραμμές και εξωτερικών κλιμακοστασίων 
προς την επιφάνεια στα μέτωπα του cut & cover.
- Τις κατασκευές και καλύψεις διαμόρφωσης του περιβάλλοντος 
χώρου των εισόδων.
- Τις Η/Μ εγκαταστάσεις.
Ο σταθμός παραδόθηκε στον Ο.Σ.Ε. από την ΕΡΓΟΣΕ τον Ιούλιο 
του 2017.

ΣΤΟ ΤΕΛΕυΤΑΙΟ ΣΤΑΔΙΟ Η ΑπΟΣυΡΣΗ ΤΩΝ ΚΑΜΕΝΩΝ ΤΟυ Κ.Δ.Α.υ ΑΣπΡΟπυΡγΟυ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΔΕυΤΕΡΗ πΑγΚΟΣΜΙΩΣ ΣΕ «γΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ»

ΣΕ ΛΕΙΤΟυΡγΙΑ ΑπΟ ΣΗΜΕΡΑ Ο ΝΕΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΖΕφυΡΙΟυ
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Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νέο πρόγραμμα «ευφυής 
γεωργία» του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινω-
νιών & Ενημέρωσης και του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης & Τροφίμων. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ στόχος, σε πρώτη 
φάση είναι η κάλυψη περισσότερων από 15.000.000 στρέμμα-
τα, της μισής δηλαδή καλλιεργητικής έκτασης της χώρας.
«Οι νέες τεχνολογίες δίνουν σύγχρονα εργαλεία στα χέρια των 
αγροτών», είπε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδή-
σεων ο γενικός γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής στην Ελλάδα, 
Στέλιος Ράλλης και πρόσθεσε ότι «με το έργο για την «ευφυή 
γεωργία» συνδυάζουμε αυτές τις καινοτόμες τεχνολογίες για 
να βελτιώσουμε τις καλλιεργητικές πρακτικές και την καθημε-
ρινότητα όσων συμμετέχουν στην αγροτική παραγωγή».
Η υλοποίηση του έργου προβλέπεται να ξεκινήσει στο β’ εξά-
μηνο του 2018 και αναμένεται να υλοποιηθεί μέσα σε 12 μήνες 
από την υπογραφή της σύμβασης.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται 
στα 31 εκατ. ευρώ και θα ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσιών 
Επενδύσεων. Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως πρόκειται για 
την πρώτη εθνική υποδομή ευφυούς γεωργίας στην Ευρώπη.
Θα περιλαμβάνει μια τεχνολογική πλατφόρμα και την απαραί-
τητη υποδομή για την υποστήριξη του ψηφιακού εκσυγχρονι-
σμού του γεωργικού τομέα, η οποία θα επιτρέπει τη συλλογή 
δεδομένων από τα αγροτεμάχια ανοικτών καλλιεργειών.
Στόχος είναι να καλυφθεί το 60% της παραγόμενης αξίας των 
ελληνικών προϊόντων με αρχική εφαρμογή στις 20 πιο παρα-
γωγικές και εξαγώγιμες καλλιέργειες όπως τα σιτηρά, το ρύζι, 
το βαμβάκι, την ελιά, το αμπέλι, εσπεριδοειδή, καλλωπιστικά 
φυτά, ενώ σταδιακά θα καλυφθεί το σύνολο της παραγωγής.
Αναλυτικότερα, στην περιφέρεια Αττικής θα καλυφθούν συνο-
λικά 110.000 στρέμματα, στην περιφέρεια Ανατολικής Μακε-
δονίας 1.925.000 στρέμματα, στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδα 
1.330.000 στρέμματα, στην περιφέρεια Θεσσαλίας 2.340.000 
στρέμματα, στην περιφέρεια Κρήτης 1.240.000 στρέμματα, 
στην περιφέρεια Πελοποννήσου 1.580.000 στρέμματα, στην 
περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 370.000 στρέμματα, στην περι-
φέρεια Δυτικής Μακεδονίας 1.040.000 στρέμματα, στην Περι-
φέρεια Ηπείρου 290.000 στρέμματα, στις Περιφέρειες Ιονίων 
Νήσων και Νοτίου Αιγαίου 210.000 στρέμματα και 130.000 
στρέμματα αντίστοιχα, ενώ στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
1.360.000 στρέμματα. 
Στις 13 Περιφέρειες 6.500 σταθμοί 
Συνολικά θα τοποθετηθούν 6.500 επίγειοι σταθμοί στις 13 
περιφέρειες της χώρας. Η εγκατάστασή τους θα γίνει σε τρεις 
φάσεις. Την πρώτη και τη δεύτερη φάση θα εγκατασταθούν 
από 1.000 σταθμοί, ενώ την τρίτη και την τελευταία θα εγκα-
τασταθούν οι υπόλοιποι 4.500 σταθμοί.
Αρχικά θα πρέπει να επικαιροποιηθεί η μελέτη χωροθέτησης 

αφού η κατανομή των σταθμών θα πρέπει να γίνει, έτσι ώστε 
να καλύπτεται το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό της παραγωγι-
κής γης.
Οι σταθμοί θα έχουν δυνατότητα ασύρματης επικοινωνίας με-
ταξύ τους και με την πλατφόρμα, ενώ θα είναι εφοδιασμένοι με 
αισθητήρες μέτρησης εδαφικών και μετεωρολογικών παραμέ-
τρων, σε συνεργασία με τους υφιστάμενους μετεωρολογικούς 
σταθμούς της ΕΜΥ. Η αποστολή των δεδομένων που θα συλ-
λέγονται από τους αισθητήρες θα στέλνονται στην πλατφόρμα 
μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας.
Μερικές από τις δυνατότητες που θα έχουν είναι η συλλογή δε-
δομένων για την καλλιέργεια, το έδαφος, την ατμόσφαιρα, το 
νερό και την αγροτική εκμετάλλευση από κάθε χωράφι ξεχω-
ριστά. Στη συνέχεια τα δεδομένα θα αξιοποιούνται μέσω της 
πλατφόρμας ώστε να παράγονται εξειδικευμένες συμβουλές 
για το χωράφι από όπου και θα προέρχονται τα δεδομένα.
Οι σταθμοί θα είναι φορητοί, με ενεργειακή αυτονομία, ενώ θα 
έχουν και αυξημένη ανθεκτικότητα σε ακραία καιρικά φαινό-
μενα, ενώ παράλληλα θα μπορούν να επεκτείνουν τη λειτουρ-
γικότητά τους σε τομείς όπως η κτηνοτροφία κλπ. 
Τα δεδομένα 
Τα δεδομένα που θα συλλέγονται από τους επίγειους σταθμούς 
θα «φιλοξενούνται» στο υπολογιστικό νέφος (cloud) το οποίο 
παράλληλα θα εξυπηρετεί τις προηγμένες διαδικασίες συλλο-
γής, επεξεργασίας, ανάλυσης και σύνδεσης δεδομένων μέσω 
της εξειδικευμένης πλατφόρμας.
Στο δίκτυο αυτό θα αξιοποιηθούν και οι κόμβοι του εγκυρότε-
ρου και πιο ολοκληρωμένου δικτύου μέτρησης μετεωρολογι-
κών παραμέτρων, αυτού της ΕΜΥ. Εν συνεχεία, οι πληροφο-
ρίες θα ταξινομούνται σε ειδικά διαμορφωμένη «αποθήκη» 
δεδομένων σε υποδομές του υπολογιστικού νέφους.
Τέλος, τα δεδομένα, με την κατάλληλη επεξεργασία, θα τρο-
φοδοτούν προηγμένα συστήματα υποστήριξης της λήψης 
αποφάσεων με βάση τις ανάγκες κάθε παραγωγού και κάθε 
καλλιέργειας. Οι συμβουλευτικές μέθοδοι που σχετίζονται με 
την άρδευση, τη λίπανση και τη φυτοπροστασία, θα προκύ-
πτουν μέσα από έξυπνους αλγόριθμους.
Από το έργο αυτό θα ωφεληθούν σε πρώτη φάση περίπου 
450.000 αγρότες, γεωργοί κλπ, οι οποίοι οι οποίοι θα λαμβά-
νουν προειδοποιήσεις για ακραία καιρικά φαινόμενα, καλλι-
εργητικές συμβουλές «κομμένες και ραμμένες στα μέτρα του 
χωραφιού τους».
Αυτές θα φτάνουν στο κινητό του αγρότη μέσω γραπτού 
μηνύματος (sms), χωρίς να χρειάζεται απαραίτητα η τηλε-
φωνική συσκευή να είναι smart phone, είτε μέσω εφαρμογής 
(application). Παράλληλα, ο γεωργός θα έχει πρόσβαση σε 
ηλεκτρονικές εφαρμογές που θα του επιτρέπουν την ψηφι-
οποίηση των καλλιεργητικών δεδομένων (π.χ. πότε/πόσο 

πότισε, πότε/πόσο έβρεξε) ενώ παράλληλα προβλέπεται εξει-
δικευμένη εκπαίδευση των ωφελούμενων μέσω ημερίδων και 
online επιμόρφωσης.
Σε β’ φάση, μετά από δυο καλλιεργητικές περιόδους, όταν και 
αναμένεται να ολοκληρωθεί η επαλήθευση των δεδομένων, οι 
αγρότες θα μπορούν να λαμβάνουν εξειδικευμένες συμβουλές, 
ενώ συνολικά αναμένεται να αγγίξουν το ένα εκατομμύριο.
Τα δεδομένα θα μπορούν να αξιοποιηθούν και σε άλλους το-
μείς, και αυτό γιατί θα είναι ανοικτά και θα συνδυάζονται με 
τα ανοικτά δεδομένα από το πρόγραμμα «Copernicus» της 
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος (ESA).
Αξίζει να σημειωθεί ότι η τεχνολογική πλατφόρμα δύναται 
να αξιοποιηθεί και ως εργαλείο υποβοήθησης και αυτοματο-
ποίησης των διαδικασιών πιστοποίησης και ελέγχου από τον 
ΟΠΕΚΕΠΕ.
Τα οφέλη 
Θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε τα οφέλη του προγράμματος 
στα εξής:
- Αύξηση του κέρδους του παραγωγού μέσω της μείωσης του 
κόστους παραγωγής και την ορθολογική χρήση αγροχημικών 
που οφείλεται στην ελεγχόμενη (και συχνά μειωμένη) εφαρμο-
γή εισροών.
- Βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος και 
αύξηση του ύψους παραγωγής, λόγω της ακριβέστερης 
αντιμετώπισης των αναγκών των καλλιεργειών σε λίπανση, 
άρδευση και φυτοπροστασία.
- Μείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου της γεωργίας 
λόγω της ορθολογικής χρήσης φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων 
και αρδευτικού νερού.
- Πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση των κινδύνων που απει-
λούν την παραγωγή, χάρη στην έγκαιρη προειδοποίηση των 
παραγωγών.
-Δημιουργία πρόσθετης αξίας στα αγροτικά προϊόντα μέσω 
της εξασφάλισης της ασφάλειας των τροφίμων και της πλή-
ρους ιχνηλάτησης των προϊόντων σε όλα τα στάδια παραγω-
γής.
- Συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο της Ε.Ε., το οποίο 
αποσκοπεί στον ψηφιακό μετασχηματισμό της αγροτικής πα-
ραγωγής (για παράδειγμα, ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα μπορεί να διενεργεί 
τηλεπισκοπικούς ελέγχους στη βάση των στοιχείων που θα 
έχουν συλλεχθεί μέσω της πλατφόρμας).
- Πρόσβαση των ερευνητών και των ερευνητικών κέντρων σε 
τεράστιο όγκο δεδομένων για ερευνητικούς σκοπούς.
- Ενθάρρυνση της καινοτομίας για τη δημιουργία νέων εφαρ-
μογών και λογισμικού στη βάση της αξιοποίησης των ανοι-
χτών δεδομένων.
- Πρόσβαση από τους καταναλωτές σε υψηλότερης ποιότητας 
προϊόντα.

ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑβΟυΛΕυΣΗ ΤΟ πΡΟγΡΑΜΜΑ “ΕυφυΟυΣ γΕΩΡγΙΑΣ”
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Σύσκεψη με πρωτοβουλία του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας Σωκράτη Φάμελλου πραγματοποιήθηκε χθες 
στο ΥΠΕΝ, με θέμα τη διαδικασία συγκρότησης Επιτροπής Κοινω-
νικού Ελέγχου για την παρακολούθηση της σωστής χρήσης των 
εναλλακτικών καυσίμων (RDF) στο εργοστάσιο Τσιμεντοβιομηχα-
νίας ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ στον Βόλο.
Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα της σύσκεψης, ο Σωκράτης Φά-
μελλος υπογράμμισε ότι “το ΥΠΕΝ θέτει σε προτεραιότητα την 
προστασία της υγείας των πολιτών και του περιβάλλοντος. Για το 
λόγο αυτό από τον Μάρτιο του 2017 έχουμε πολλαπλασιάσει τους 
προβλεπόμενους ελέγχους και όλες τις σχετικές ενέργειες ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρχει κανένας κίνδυνος. Για τον λόγο 
αυτό σας καλέσαμε και σας καταθέτουμε όλα τα δεδομένα, τα οποία 
περιλαμβάνουν τις δειγματοληψίες, τις αναλύσεις, τα αποτελέσμα-
τα, αλλά και την αλληλογραφία που έχουμε εμείς ως ΥΠΕΝ στη διά-
θεσή μας, ώστε να είστε απολύτως ενήμεροι και πληροφορημένοι, 
να ακούσουμε τις προτάσεις σας και να μεταφέρετε τα στοιχεία αυτά 
προς τους κοινωνικούς εταίρους που εκπροσωπείτε”. Για το λόγο 
αυτό το ΥΠΕΝ θα καταθέσει αύριο στους συμμετέχοντες φορείς σε 
ηλεκτρονική μορφή όλα τα σχετικά δεδομένα, αλληλογραφία και 
αποτελέσματα μετρήσεων.
Στο πλαίσιο της συζήτησης, που περιελάμβανε παρουσίαση του 
σχετικού ευρωπαϊκού και εθνικού θεσμικού πλαισίου, επιστημονι-
κά δεδομένα και ενέργειες της διοίκησης, της αυτοδιοίκησης και της 

επιχείρησης, κατατέθηκαν από τον αν ΥΠΕΝ οι κάτωθι προτάσεις : 
1. Εισαγωγή του θέματος της χρήσης εναλλακτικών 
καυσίμων στην τσιμεντοβιομηχανία και ειδικότερα της περίπτωσης 
του εργοστασίου της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ στον Βόλο, στην Επιτροπή 
Περιβάλλοντος της Βουλής την επόμενη εβδομάδα, με τη συμμετο-
χή και ειδικών φορέων αλλά και φυσικά όλων των κοινοβουλευτι-
κών κομμάτων.
2. Αναθεώρηση άμεσα (εντός Μαΐου) του πρωτοκόλ-
λου συνεργασίας με την Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών στο οποίο 
θα προβλέπεται η συγκρότηση Εθνικής Επιτροπής για το θέμα και 
παρακολούθηση όλες της διαδικασίας παραγωγής, μεταφοράς και 
αξιοποίησης (συναποτέφρωσης) RDF. Παράλληλα, όπως έχει ήδη 
ανακοινωθεί, στο αναθεωρημένο πρωτόκολλο θα περιλαμβάνεται 
εξαπλασιασμός των μετρήσεων και των αναλύσεων των διοξι-
νών και φουρανίων καθώς και η λειτουργία on line συστημάτων 
μετρήσεων αέριων ρύπων με ελεύθερη πρόσβαση για τις τοπικές 
κοινωνίες. Στην κατεύθυνση αυτή η ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ενημέρωσε ότι 
ολοκληρώνει την έρευνα για την τοποθέτηση οργάνων συνεχούς 
δειγματοληψίας για διοξίνες και φουράνια. 
3. Χρηματοδότηση από το ΥΠΕΝ (Πράσινο Ταμείο) με-
λέτης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, με δειγματοληψίες και αναλύσεις 
στην ευρύτερη περιοχή του Βόλου, από ακαδημαϊκό και ερευνη-
τικό ίδρυμα για να διαπιστώσουμε τις πηγές διάφορων οσμών και 
ατμοσφαιρικών ρύπων και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα. 

4. Συγκρότηση επιτροπής κοινωνικού ελέγχου τοπικά, 
η οποία θα λειτουργήσει συμπληρωματικά προς τις εθνικές πρω-
τοβουλίες που θα αναληφθούν από το ΥΠΕΝ. Η επιτροπή θα πρέπει 
να έχει χαρακτηριστικά μετάδοσης πληροφορίας και γνώσης και 
αλληλοενημέρωσης σε μία κοινή βάση όλων των κοινωνικών 
εταίρων, για τη λειτουργία της επιχείρησης και της περιβαλλοντικές 
παραμέτρους, για να μην υπάρχουν μοναχικές πορείες και κρυφά 
σημεία. Για το θέμα της επιτροπής ο αν. ΥΠΕΝ κάλεσε τους τοπικούς 
φορείς με τα όργανά τους να τοποθετηθούν για τη συμμετοχή τους 
σε αυτή και την πιθανή συμμετοχή και άλλων φορέων.
5. Οργάνωση νέας τυπικής δειγματοληψίας κατά τα 
προβλεπόμενα, από την επιχείρηση και την Περιφέρεια, στην οποία 
να παρίστανται κοινωνικοί εταίροι, όπως το ΤΕΕ και ο Ιατρικός Σύλ-
λογος, ώστε να διασφαλιστεί ότι και η κοινωνία αλλά και η πολιτεία 
(ΥΠΕΝ) θα έχει στην διάθεσή τους θεσμικές πληροφορίες για το 
περιεχόμενο αυτού του φορτίου RDF.
6. Υποστήριξη της πρότασης της Περιφέρειας για διεύ-
ρυνση του συστήματος ατμοσφαιρικής ρύπανσης και ένταξης της 
πρότασης σε χρηματοδοτικά εργαλεία.
7. Πρόσκληση της ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ στο Περιφερειακό 
Συμβούλιο Θεσσαλίας, στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βό-
λου, σε ειδική συνεδρίαση του ΤΕΕ και σε συνεδρίαση του Ιατρικού 
Συλλόγου, ώστε να κλείσει το κενό πληροφόρησης και να υπάρχει 
πλήρη εικόνα στους φορείς του Βόλου. 

Χθές, στο πλαίσιο σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, υπό τον Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτη 
Φάμελλο, αποφασίστηκε σειρά άμεσων ενεργειών προκειμένου 
να επιταχυνθεί η ταυτοποίηση της πηγής του προβλήματος δυσο-
σμίας που αντιμετωπίζει περιοδικά η περιοχή του Πειραιά, ιδιαίτερα 
ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας, και η Δυτική Αττική και να 
ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας. 
Στη σύσκεψη συμμετείχαν, εκτός από τον Αν. ΥΠΕΝ, ο Ειδικός 
Γραμματέας του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του ΥΠΕΝ, 
καθ. Δημήτρης Δερματάς, ο Δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώ-
νας, Χρήστος Βρεττάκος, o Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά, Γιώργος 
Γαβρίλης και ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, Γιάννης Βα-
σιλείου.
Ήδη από την απαρχή του περιστατικού δυσοσμίας της προηγού-
μενης εβδομάδας, κινητοποιήθηκαν άμεσα οι αρμόδιες υπηρεσίες. 
Κατά τους ελέγχους που πραγματοποίησαν οι Επιθεωρητές Περι-
βάλλοντος, κλιμάκια της ΕΥΔΑΠ και της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος 
της Περιφέρειας Αττικής, δεν κατέστη δυνατό να ταυτοποιηθεί η 
πηγή της ρύπανσης.
Επιπλέον, οι μετρήσεις του σταθμού Πειραιά του Εθνικού Δικτύου 
Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης, όπου παρακολου-
θούνται οι συγκεντρώσεις συνήθων ατμοσφαιρικών ρύπων με 
βάση την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία (διοξείδιο του αζώτου, 
μονοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του θείου, όζον, αιωρούμενα 
σωματίδια και βενζόλιο), δεν παρουσίασαν αξιόλογη μεταβολή 

σε σχέση με τη συνήθη εικόνα του σταθμού και τις συγκεντρώσεις 
που μετρήθηκαν σε άλλους σταθμούς του Εθνικού Δικτύου. Το 
ίδιο ισχύει και για τους σταθμούς της Περιφέρειας Αττικής και των 
γειτονικών Δήμων.
Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα στη σύσκεψη αποφασίστη-
καν οι ακόλουθες, άμεσες ενέργειες:
•         Η άμεση κατάρτιση, εντός της επόμενης εβδομάδας, σχεδί-
ου διενέργειας μετρήσεων ειδικών ατμοσφαιρικών ρύπων στην 
περιοχή σε συνδυασμό με κατάλληλη μεθοδολογία επεξεργασίας 
τους, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ταυτοποίηση της πηγής 
δυσοσμίας. Η κατάρτιση του στρατηγικού σχεδίου θα συντονιστεί 
από την Ειδική Γραμματεία Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών 
με τη συμβολή της ακαδημαϊκής και επιστημονικής κοινότητας, 
των αρμόδιων υπηρεσιών του ΥΠΕΝ και των δύο βαθμών Αυτο-
διοίκησης.
Το σχέδιο θα περιλαμβάνει προγραμματισμό μετρήσεων δια-
σφαλίζοντας κατάλληλη περιοδικότητα και χωρική κατανομή, 
και δίνοντας έμφαση στις περιοχές όπου υπάρχουν επαναλαμβα-
νόμενα περιστατικά δυσοσμίας και όχλησης πολιτών. Στο σχέδιο 
θα περιλαμβάνεται και προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού για τη 
δειγματοληψία και την επεξεργασία των δειγμάτων.
Το σχέδιο αυτό θα λάβει τη μορφή προγραμματικής σύμβασης, 
η οποία θα συγχρηματοδοτηθεί από την Περιφέρεια Αττικής και 
το Πράσινο Ταμείο. Το σχέδιο και η προγραμματική σύμβαση θα 
τεθούν υπόψη των αρμόδιων φορέων και θα τεθούν προς έγκριση 

στα αρμόδια θεσμικά όργανα, προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η 
υλοποίησή του.
•         Ο συντονισμός ενεργειών μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών 
του ΥΠΕΝ και Περιφέρειας Αττικής προκειμένου να αξιολογηθεί το 
δίκτυο σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης στις περιοχές 
της Δυτικής Αττικής και Πειραιά και να εξεταστεί η προσθήκη ανα-
λυτών ειδικών ρύπων και πιθανά νέα χωροθέτησή τους.
•         Η διενέργεια ελέγχου σε όλους τους πιθανά ρυπασμένους 
χώρους, ιδιαίτερα κατά μήκος της ακτογραμμής της περιοχής σε 
εγκαταλειμμένες δραστηριότητες ή σε παλιές αποθέσεις, προκειμέ-
νου να ενταχθεί η αποκατάστασή τους στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ, με ευθύνη 
του ΥΠΕΝ, δίνοντας προτεραιότητα σε περιοχές που γειτνιάζουν με 
τις κοινωνικές και οικονομικές δραστηριότητες της περιοχής.
•         Η διερεύνηση της δυνατότητας εγκατάστασης από την ΕΥΔΑΠ 
συστήματος μετρήσεων/παρακολούθησης για συγκεκριμένους 
ρύπους, σχετικούς με τη δραστηριότητά της.
Επιπλέον, αποφασίστηκε η εντατικοποίηση των περιβαλλοντικών 
ελέγχων σε όλη την περιοχή από την Περιφέρεια Αττικής μέσω της 
συγκρότησης Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος, με τη 
συμμετοχή του Σώματος Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και τη διε-
ξαγωγή περιοδικών ελέγχων σε όλες τις δραστηριότητες

ΑΝ. υπΕΝ: “Η ΧΡΗΣΗ ΚΑυΣΙΜΩΝ ΣΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟβΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΞΙΟΛΟγΕΙΤΑΙ ΜΕ πΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 
ΤΗΝ υγΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ πΕΡΙβΑΛΛΟΝ”

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΡΑΤΗγΙΚΟυ ΣΧΕΔΙΟυ ΚΑΙ ΣυΜβΑΣΗΣ γΙΑ ΤΗ ΔυΣΟΣΜΙΑ ΣΤΗ ΔυΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ



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

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

THE START-UP SUPPORT NETWORK
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Κατασχέσεις στις καταθέσεις και στα ακίνητά τους κινδυ-
νεύουν να υποστούν ελεύθεροι επαγγελματίες που χρω-
στούν στα Ταμεία, ακόμα και αν καταβάλλουν κάθε μήνα 
όχι μόνο τις τρέχουσες εισφορές τους, αλλά και ένα ποσό 
«έναντι» παλιότερων ασφαλιστικών οφειλών.
Και αυτό γιατί το υπουργείο Εργασίας δεν έχει ξεκαθαρίσει 
επ’ ακριβώς ποιο είναι το ελάχιστο ποσό το οποίο πρέπει 
να πληρώνει κάθε μήνα για τα παλιά του χρέη ένας οφει-
λέτης προκειμένου να αποτρέψει τη λήψη αναγκαστικών 
μέτρων είσπραξης σε βάρος του.
Πέρα από τις κατασχέσεις, οι οφειλέτες αυτοί αντιμετωπί-
ζουν και ένα άλλο πρόβλημα που δυσχεραίνει τις καθη-
μερινές επαγγελματικές τους συναλλαγές: δεν μπορούν να 
πάρουν ασφαλιστική ενημερότητα και ικανότητα, καθώς 
γι’ αυτό απαιτείται εκτός από την πληρωμή των μηνιαίων 
εισφορών και η τήρηση ρυθμίσεων για τις ληξιπρόθεσμες.
Μάλιστα, το κράτος ωφελείται από αυτή την γκρίζα ζώνη 
των «παλαιών» οφειλών που πληρώνονται «έναντι». 
Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ταμεία αναμένουν να ει-
σπράξουν φέτος κοντά 530 εκατ. ευρώ μόνο από αυτήν 
την «πηγή».
Αυτό σημαίνει πως αν και ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής 
Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) έχει προβλέψει να εισπράξει αυτό το 
ποσό –κλείνοντας διάφορες «τρύπες» στον προϋπολογι-
σμό του– δεν διαβεβαιώνει με κανένα σαφή και επίσημο 
τρόπο εκείνους από τους οποίους θα εισπράξει το παρα-
πάνω ποσό ότι, τουλάχιστον, θα γλιτώσουν τις κατασχέ-
σεις. Έτσι παραμονεύει πάντοτε ο κίνδυνος του «ξαφνικού 
θανάτου» για αυτή την κατηγορία των οφειλετών...
Δημιουργική ασάφεια από το ΚΕΑΟ 
Του λόγου το αληθές, στην τελευταία έκθεση του Κέντρου 
Είσπραξης Ανεξόφλητων Οφειλών (ΚΕΑΟ) αναφέρεται 
πως πριν από τη λήψη μέτρων αναγκαστικής είσπραξης 
«η καταβολή των τρεχουσών εισφορών και η παράλληλη 
καταβολή ανελλιπώς κάθε μήνα εύλογου ποσού «έναντι” 
της οφειλής ενισχύουν το προφίλ της αξιοπιστίας του 
οφειλέτη, κάτι που λαμβάνεται σοβαρά υπόψη υπέρ του 
οφειλέτη για όσο χρόνο διαρκεί η συμπεριφορά αυτή».
Μ’ άλλα λόγια, το ίδιο το ΚΕΑΟ ενώ ενθαρρύνει σαφέστα-
τα την καταβολή ενός ποσού «έναντι»’ της οφειλής που 
έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη, δεν ορίζει κανένα συγκε-
κριμένο ελάχιστο ποσό (π.χ. ως ποσοστό των χρεών ) το 
οποίο –καταβάλλοντάς το ένας οφειλέτης– θα διασφαλί-
σει πως δεν θα του γίνει κατάσχεση. 
Αν και κύκλοι της αγοράς, με τους οποίους ήλθε σε επαφή 
το «Κ», αναφέρουν πως ως «εύλογο» ποσό, η καταβολή 

πΛΗΡΩΝΟυΝ ΑΣφΑΛΙΣΤΙΚΑ ΧΡΕΗ, ΑΛΛΑ 
ΑπΕΙΛΟυΝΤΑΙ ΜΕ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ

του οποίου αποτρέπει προσωρινά τα αναγκαστικά μέτρα 
είσπραξης, θεωρείται εκείνο το οποίο αντιστοιχεί στο 1% 
της συνολικής οφειλής – κάτι τέτοιο σε καμία περίπτωση 
δεν επιβεβαιώνεται επισήμως από τη διοίκηση του ΕΦΚΑ. 
Και αυτό παρά το γεγονός ότι αρμόδια υπηρεσιακά στελέ-
χη του υπ. Εργασίας πιέζουν στον ορισμό ενός κατώτατου 
πλαφόν καταβολής ποσού «έναντι» οφειλής (ως ποσοστό 
αυτής), βλέποντας τη συνεχώς ανοδική πορεία των εσό-
δων από «ρυθμίσεις», είτε αυτά προέρχονται από ενεργές 
ρυθμίσεις, είτε εκτός ρυθμίσεων. 
Και αυτό, όπως οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως –βάσει της 
έως τώρα εμπειρία υπαλλήλων στο τομέα των εσόδων 
των ταμείων– από τη στιγμή που ένας οφειλέτης κατα-
βάλλει τακτικά ένα ποσό «έναντι» οφειλών σημαίνει πως 
μπορεί να καταβάλλει και κάτι περισσότερο, εφόσον αυτό 
–όμως– προσδιορισθεί επισήμως.
Εντυπωσιακές προβλέψεις για το 2018 
Στην εισηγητική έκθεση του φετινού κρατικού Προϋπολο-
γισμού προβλέπονται έσοδα από ρυθμίσεις οφειλών προς 
τον ΕΦΚΑ ύψους 1,2 δισ. ευρώ, δηλαδή 30% περισσότερα 
από τις περσινές προβλέψεις . 
Με βάση τα στοιχεία του ΚΕΑΟ για το 2017, σχεδόν το 
45% των εσόδων από ρυθμίσεις, προέρχονται στην πραγ-
ματικότητα από εισπράξεις εκτός ρυθμίσεων δηλαδή από 
καταβολές «έναντι» οφειλών, ενώ το υπόλοιπο 55% από 
εισπράξεις από δόσεις ενεργών ρυθμίσεων. Το ίδιο προ-
βλέπουν στον ΕΦΚΑ να γίνει και φέτος. 
Δεν πρόκειται για συγκυριακές εξελίξεις. Από τα 2,826 δισ. 
ευρώ που έχει εισπράξει το ΚΕΑΟ από ρυθμίσεις από το 
2013 έως και το 2017, τα 1,266 δισ. ευρώ εκτός ρυθμί-
σεων, ενώ εντός ρυθμίσεων έχουν εισπραχθεί 1,597 δισ. 
ευρώ. Μ’ άλλα λόγια, τα έσοδα εκτός ρυθμίσεων φέρνουν 
κατά μέσο όρο 253 εκατ. ευρώ κάθε έτος στον ΕΦΚΑ κατά 
την προηγούμενη πενταετία.

www.capital.gr
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500.000 ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡγΑΣΙΑΣ ΑπΟ 
ΤΙΣ ΑπΕ

Ο ήλιος, ο αέρας και το νερό δεν τροφοδοτούν με ενέργεια 
μόνο τα σπίτια, τροφοδοτούν και την αγορά εργασίας, σύμ-
φωνα με έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού για ης Ανανε-
ώσιμες Πηγές Ενέργειας (IRENA) που δείχνει ότι 10,3 εκατ. 
εργαζόμενοι απασχολούνται στον συγκεκριμένο κλάδο 
παγκοσμίως, με τις θέσεις εργασίας να εμφανίζονται αυξη-
μένες 31% σε σχέση με πέντε χρόνια πριν.
Συνολικά, στη βιομηχανία των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέρ-
γειας (ΑΠΕ) οι θέσεις εργασίας αυξήθηκαν κατά 5,3% το 
2017 σε σχέση με το 2016, που σε απόλυτα 0 κλάδος της 
ηλιακής ενέργειας απασχολεί τους περισσότερους εργαζό-
μενους στη βιομηχανία των ΑΠΕ (3,4 εκατ.) νούμερα μετα-

φράζεται σε 500.000 νέες θέσεις εργασίας.
Η Κίνα είναι η χώρα που οδηγεί μεγάλο μέρος της παγκόσμι-
ας έκρηξης στις ΑΠΕ. Σύμφωνα με έκθεση του Bloomberg 
New Energy Finance και των Ηνωμένων Εθνών που δημο-
σιεύθηκε τον περασμένο μήνα, η ασιατική χώρα επενδύει 
περισσότερα χρήματα και εγκαθιστά περισσότερες ΑΠΕ από 
οπουδήποτε αλλού.
Και όπως δείχνει η νέα έκθεση, απασχολεί επίσης πολύ 
περισσότερους ανθρώπους. Υπάρχουν περίπου 4,2 εκατ. 
άνθρωποι που απασχολούνται στη βιομηχανία των ΑΠΕ 
στην Κίνα, ποσοστό που αντιστοιχεί περίπου στο 40% του 
συνολικού αριθμού εργαζομένων σε ΑΠΕ στον κόσμο, ένα 
σημάδι ότι η δεύτερη οικονομία του κόσμου θέλει να μπει 
οδηγός στη μετάβαση για ένα πιο «πράσινο και καθαρό» 
μέλλον, με τις Βραζιλία, ΗΠΑ, Ινδία, Γερμανία και Ιαπωνία 
να ακολουθούν.
Συνολικά, αυτές οι έξι αυτές χώρες αντιπροσωπεύουν πάνω 
από το 70% των θέσεων εργασίας στον κλάδο παγκοσμίως.
Ο κλάδος της ηλιακής ενέργειας απασχολεί τους περισσό-
τερους εργαζόμενους στη βιομηχανία των ανανεώσιμων 
πηγών, 3,4 εκατομμύρια, 9% περισσότερο για το 2017 σε 
σύγκριση με το 2016.
Στον κλάδο των υγρών βιοκαυσίμων, κλάδος με αμφίβολα 
ακόμα κλιματικά και περιβαλλοντικά οφέλη, εργάζονται 
1,9 εκατ., με την υδροηλεκτρική ενέργεια, την αιολική, την 
ηλιακή θερμότητα και ψύξη, να συμπληρώνουν την πρώτη 
πεντάδα.
«Τα δεδομένα αυτά υποστηρίζουν την ανάλυσή μας ότι η 
αποκεντροποίηση του παγκόσμιου ενεργειακού συστή-
ματος μπορεί να αυξήσει την παγκόσμια οικονομία και να 
δημιουργήσει μέχρι το 2050 έως 28 εκατ. θέσεις εργασίας 
στον κλάδο», δήλωσε ο Αντνάν Ζ. Αμίν, γενικός διευθυντής 
του IRENA.

ΟΙ… ΔΡΑΚΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑπΤυΞΗΣ

Τους πέντε καταλύτες, που θα δώσουν ώθηση σιη χώρα να 
εισέλθει σε μια ισχυρή και διατηρήσιμη αναπτυξιακή τροχιά, 
περιέγραψε ο πρόεδρος της Eurobank και της Ελληνικής Ενω-
σης Τραπεζών (ΕΕΤ), Νίκος Καραμούζης.
«Τα τελευταία 10 χρόνια δεν διαμορφώσαμε το δικό μας αφή-
γημα εξόδου από την κρίση. Ενα αξιόπιστο πρόγραμμα οικο-
νομικής και κοινωνικής ανασυγκρότησης, που θα απελευθέ-
ρωνε τις υγιείς και παραγωγικές δυνάμεις της χώρας και θα 
συμπεριλάμβανε κρίσιμες μεταρρυθμίσεις στο επιχειρηματικό 
και επενδυτικό περιβάλλον, στο φορολογικό σύστημα, στη 
δημόσια διοίκηση, στην ανταγωνιστική λειτουργία των αγο-
ρών, στο τραπεζικό και ασφαλιστικό σύστημα, στην κρατική 
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DIE ZEIT: O πΕΙΡΑΙΑΣ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ 
ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΧυΤΕΡΗ ΑΝΑπΤυΞΗ 
πΑγΚΟΣΜΙΩΣ

O Πειραιάς, το λιμάνι με την ταχύτερη ανάπτυξη παγκοσμίως, 
θα είναι το μεγαλύτερο λιμάνι της Μεσογείου μέχρι το 2019. 
Αν συνεχιστεί αυτός ο ρυθμός, θα εκτοπίσει το Αμβούργο από 
την τρίτη θέση στην Ευρώπη.
«Η μεταφόρτωση εμπορευμάτων έχει υπερτριπλασιαστεί 
μετά την είσοδο των Κινέζων στον Πειραιά. Το 2017, υπήρχαν 
μόλις 3,7 εκατομμύρια εμπορευματοκιβώτια, ενώ μέχρι το 
επόμενο έτος, προσδοκάται να φτάσουν τα πέντε εκατομμύ-
ρια, καθιστώντας έτσι τον Πειραιά το μεγαλύτερο λιμάνι της 
Μεσογείου. Ο Πειραιάς είναι το ταχύτερα αναπτυσσόμενο λι-
μάνι στον κόσμο, μόνο φέτος η διοίκηση επιδιώκει να αυξήσει 
τη διακίνηση εμπορευμάτων κατά 35%. Αν συνεχιστεί αυτός 
ο ρυθμός, δεν θα περάσει πολύς καιρός πριν το Αμβούργο 
εκτοπιστεί από την τρίτη θέση στην Ευρώπη», γράφει η εφη-
μερίδα «Die Zeit».
Η γερμανική εφημερίδα στην ανταπόκρισή της από τον Πει-
ραιά με τίτλο «Ο νέος δρόμος του μεταξιού: Η άγκυρα της 

ΑΘΗΝΑΪΚΟ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ 
πΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

γραφειοκρατία, στη Δικαιοσύνη και τις ανεξάρτητες εποπτικές 
και ρυθμιστικές αρχές», ανέφερε, στο πλαίσιο εκδήλωσης της 
ΔιαΝΕΟσις στη Θεσσαλονίκη για την παρουσίαση του βιβλίου 
«Ανάπτυξη: Πέντε Δράκοι και Πέντε Καταλύτες», για να προ-
σθέσει: «Ατυχώς, η “ενοχλητική» αλήθεια είναι ότι ζήσαμε μια 
περίοδο που στα χρονίζοντα προβλήματα της χώρας απαντή-
σαμε πολλές φορές με λαϊκισμό και κοντόφθαλμες πολιτικές 
και τακτικισμούς, με γνώμονα κυρίως το πολιτικό κόστος.
Δεν δείξαμε ευθύνη, ειλικρίνεια, αυτοκριτική και θάρρος απέ-
ναντι στην κοινωνία, που έκανε και κάνει ακόμα πολλές θυσίες 
και για χρόνια πίστεψε το αφήγημα των κακών ξένων και των 
ευκολότερων λύσεων». Σύμφωνα με τον τραπεζίτη, οι... δρά-
κοι της ανάπτυξης δεν είναι μόνο πέντε.
«Τα θέματα της ταχύτερης μείωσης του σημαντικού υπολοί-
που των μη εξυπηρετούμενων δανείων, ύψους 95 δια ευρώ 
σήμερα, καθώς και της αναγκαιότητας σημαντικής ανάκαμ-
ψης των ιδιωτικών επενδύσεων, που κατέρρευσαν από περί-
που 50 δια ευρώ το 2007 σε 14,4 δια ευρώ το 2017 ετησίως, 
οφείλουν να αποτελέσουν αντικείμενο ουσιαστικού σχεδίου 
αντιμετώπισής τους», σημείωσε χαρακτηριστικά, εστιάζο-
ντας, ωστόσο, στα εξής: 1) Ανάδειξη μιας νέας δυναμικής και 
εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας. 2) Συρρίκνωση του οικο-
νομικού ρόλου του ευρύτερου δημόσιου τομέα. 3) Σταδιακό 
παραγωγικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας. 4) 
Διαμόρφωση ενός ισχυρού ηγετικού πόλου εξουσίας, που θα 
πείσει την πλειονότητα της κοινωνίας ότι οι τολμηρές μεταρ-
ρυθμίσεις είναι η μόνη διέξοδος από την κρίση, και 5) διάδοση 
των νέων κοινωνικών και παραγωγικών αξιών.

Κίνας στην Ευρώπη» αναφέρει μεταξύ άλλων : «Φαίνεται σαν 
ειρωνεία της ιστορίας. Έχουν περάσει σχεδόν 2.500 χρόνια 
από τότε που τα ελληνικά κωπηλατικά πλοία κατέστρεψαν 
έναν πολύ ανώτερο Περσικό στόλο σε αυτό το στενό. Μετά 
τη νίκη στη Σαλαμίνα, η κλασική αρχαιότητα, η φιλοσοφία και 
η δημοκρατία άνθισαν. Τέθηκαν οι βάσεις του ευρωπαϊκού 
πολιτισμού. Αλλά τώρα η Ασία επιστρέφει και θέλει να κατα-
κτήσει ξανά την Ευρώπη. Αυτή τη φορά όμως ειρηνικά.
Η Cosco χτίζει στον Πειραιά εντελώς ανενόχλητη την κεντρική 
γέφυρα της Κίνας προς την Ευρώπη, χωρίς να δίνεται ιδιαίτε-
ρη σημασία βορειότερα της ηπείρου. Ο νέος εμπορικός δρό-
μος ο οποίος όμως δημιουργείται θα μπορούσε να προκαλέ-
σει ριζικές αλλαγές συνολικά στη διακίνηση αγαθών προς την 
Κεντρική Ευρώπη.
Η πλωτή εξέδρα είναι μία από τις πολλές σημαντικές επενδύ-
σεις για τις οποίες η κινεζική κρατική εταιρεία έχει δεσμευτεί να 
κάνει ώστε να της επιτραπεί να επεκταθεί στον Πειραιά. Πριν 
από ενάμιση χρόνο, η Cosco αγόρασε το 51% του δημόσιου 
Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά Α.Ε. (ΣΕΠ) έναντι 
ποσού 280,5 εκατ. ευρώ. Σε αντιστάθμισμα, μπορεί τώρα να 
εκμεταλλευτεί πολλούς τερματικούς σταθμούς εμπορευματο-
κιβωτίων, αυτοκινήτων και επιβατών μέχρι το 2052. Αυτό 
ήταν μέρος του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων που ζήτησε 
η Ευρωπαϊκή Ενωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο 
πλαίσιο της ρύθμισης για την κρίση χρέους της Ελλάδας. Η 
Cosco είχε προηγουμένως αναλάβει ένα τομέα του λιμένα των 
εμπορευματοκιβωτίων. Η μεγάλη κινεζική εταιρεία μπορεί να 
λάβει περαιτέρω μετοχές της Λιμένος Πειραιώς από το ελληνι-
κό κράτος εφόσον ο όμιλος τηρήσει το επενδυτικό σχέδιο - και 
αυτό το σχέδιο βρίσκεται σε εξέλιξη.
Τα 55 εκατομμύρια ευρώ της νέας πλωτής εξέδρας αποτελούν 
ένα σχετικά μικρό κομμάτι του παζλ του επενδυτικού σχεδίου. 
Συνολικά, οι Κινέζοι πρέπει να επενδύσουν 350 εκατομμύρια 
ευρώ έως το 2026 στις λιμενικές εγκαταστάσεις και άλλα 200 
εκατομμύρια ευρώ σε συνδεδεμένα έργα, όπως είναι για 
παράδειγμα η μετατροπή παλαιών κτιρίων αποθήκευσης σε 
πολυτελή ξενοδοχεία. Μπορεί κανείς να δει ήδη τα αποτελέ-
σματα των επενδύσεων.

ΡΕΚΟΡ 18ΕΤΙΑΣ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 
ΕΡγΑΣΙΑΣ ΛΟγΩ ΤΟυΡΙΣΜΟυ 

Ο βασικός πυλώνας ανάπτυξης της εγχώριας οικονομίας, ο 
τουρισμός, στήριξε τον Απρίλιο και την απασχόληση, με απο-
τέλεσμα να δημιουργηθούν 100.246 νέες θέσεις εργασίας. Το 
θετικό ισοζύγιο προσλήψεων - αποχωρήσεων, αν και αφορά 
προσωρινές θέσεις εργασίας, λόγω της εποχικότητας του 
κλάδου, είχε ως αποτέλεσμα να επιτευχθεί η υψηλότερη επί-
δοση των 18 τελευταίων ετών, ως προς τη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας κατά τον μήνα Απρίλιο, με τους παράγοντες 
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της αγοράς να προεξοφλούν μια καλή τουριστική χρονιά για 
την Ελλάδα.
Στα θετικά των στοιχείων του πληροφοριακού συστήματος 
Εργάνη, που δημοσιοποιήθηκαν χθες από το υπουργείο Ερ-
γασίας, πρέπει να προστεθεί και η αύξηση των νέων θέσεων 
εργασίας πλήρους απασχόλησης, καθώς από το σύνολο των 
προσλήψεων, οι 149.051, ήτοι το 55,60%, αφορούσαν θέσεις 
πλήρους απασχόλησης, ενώ το υπόλοιπο 44,40% αφορούσε 
προσλήψεις μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης.
Να επισημανθεί, επίσης, ότι ο Απρίλιος είναι ο τρίτος κατά 
σειρά μήνας του 2018 με θετικό πρόσημο στην απασχόληση, 
ενώ σε σύγκριση με τον επίσης θετικό Απρίλιο του 2017, προ-
κύπτουν 8.114 επιπλέον νέες θέσεις εργασίας. Ο φετινός Απρί-
λιος μάλιστα, σύμφωνα με το υπουργείο, έχει τη μεγαλύτερη 
επίδοση από οποιονδήποτε άλλον καταγεγραμμένο μήνα 
μετά τον Ιανουάριο του 2001, ενώ και σε επίπεδο 4μήνου, η 
δημιουργία 155.826 νέων θέσεις εργασίας, αποτελεί επίσης, 
επίδοση ρεκόρ από το 2001.
Αναλυτικότερα, κατά τον περασμένο μήνα, οι αναγγελίες 
πρόσληψης ανήλθαν σε 268.072, ενώ οι αποχωρήσεις σε 
167.826. Από τις 167.826 συνολικά αποχωρήσεις, οι 74.641 
προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 93.185 από 
καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσε-
ων ορισμένου χρόνου.
Αθροιστικά για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2018, οι 
αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις  768.435 θέσεις εργα-
σίας και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 612.609, εκ των οποίων 
οι 345.970 ήταν αποτέλεσμα καταγγελιών συμβάσεων αορί-
στου χρόνου ή λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου και οι 
266.639 οικειοθελείς αποχωρήσεις.
Σε επίπεδο κλάδου, στην πεντάδα που δημιουργεί θέσεις 
εργασίας, βρίσκονται τα καταλύματα, και μάλιστα πρώτα 
με μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο που είναι οι υπηρεσίες 
εστίασης. Συγκεκριμένα, στον κλάδο των καταλυμάτων δη-
μιουργήθηκαν 52.609 νέες θέσεις εργασίας, στις υπηρεσίες 
εστίασης 23.218 νέες θέσεις, στο λιανικό εμπόριο 4.879, στα 
ταξιδιωτικά πρακτορεία, γραφεία ταξιδίων κ.α. 2.997 νέες 
θέσεις εργασίας και στις δραστηριότητες ενοικίασης 1.781 
θέσεις.
Τα επαγγέλματα
 Αντίστοιχα, στη λίστα με τα επαγγέλματα που καταγράφεται 
η μεγαλύτερη κινητικότητα βρίσκονται κατά κύριο λόγο οι 
ειδικότητες του τουρισμού, όπως σερβιτόροι, τραπεζοκόμοι 
και μπάρμαν (+24.029 θέσεις εργασίας) και ακολουθούν μά-
γειροι ξενοδοχείων και εστιατορίων (+15.052 θέσεις) και οι 
καμαριέρες σε ξενοδοχεία (+11.226 θέσεις). Πρωταθλήτρια 
στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για το πρώτο 4μηνο 
του έτους αναδεικνύεται πανελλαδικά η Ρόδος, με 18.518 νέες 
θέσεις εργασίας και ακολουθούν το Ηράκλειο Κρήτης, τα Χα-
νιά, η Χαλκιδική, η Σαντορίνη, η Κέρκυρα, η Κως, η Αν. Αττική, 
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Τα στατιστικά στοιχεία στη αγορά φωτοβολταϊκών, αλλά και το 
περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα, για το 2017, δημοσιοποίησε 
ο Σύνδεσμος Εταιρειών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ).
Όπως ανακοίνωσε ο Σύνδεσμος, το 2017 εγκαταστάθηκαν οι 
πρώτοι φωτοβολταϊκοί σταθμοί που προκρίθηκαν από τον 
πιλοτικό διαγωνισμό του Δεκεμβρίου 2016, ενώ η αγορά των 
συστημάτων αυτοπαραγωγής παρουσίασε μια αύξηση της 
τάξης του 14%, παραμένοντας όμως σε επίπεδα σημαντικά 
χαμηλότερα του δυναμικού της χώρας. Για ακόμη μια χρονιά, 
τα φωτοβολταϊκά κάλυψαν περίπου το 7% των αναγκών της 
χώρας σε ηλεκτρική ενέργεια, φέρνοντας την Ελλάδα σε μία από 
τις πρώτες θέσεις διεθνώς σε ότι αφορά στη συμβολή των φω-
τοβολταϊκών στη συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας.
Σύμφωνα, πάντα, με τον ΣΕΦ, παρόλο που το 2017 ολοκλη-
ρώθηκε η κατασκευή τριών φωτοβολταϊκών σταθμών του 
πιλοτικού διαγωνισμού συνολικής ισχύος 8,6 MWp, μόνο οι 
δύο εξ αυτών (5 MWp συνολικά) ηλεκτρίστηκαν το 2017, ενώ 
κανείς δεν φαίνεται στα στατιστικά του ΛΑΓΗΕ επειδή δεν έχει 
ξεκαθαρίσει ακόμη η διαδικασία πληρωμής τους. Για να υπάρ-
χει συνέχεια και συμβατότητα με τα στατιστικά στοιχεία που 
παρουσιάζουμε διαχρονικά, καταχωρούμε τους δύο σταθμούς 
που ηλεκτρίστηκαν στο 2017, ενώ ο τρίτος θα παρουσιαστεί στα 
στατιστικά του 2018.
Σε ό,τι αφορά στα συστήματα αυτοπαραγωγής με ενεργειακό 
συμψηφισμό, το 2017 εγκαταστάθηκαν 6,5 MWp (εκ των οποί-
ων 110 kWp με εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό).
Στα τέλη του 2017 στην Ελλάδα ήταν εγκατεστημένα 2.623 με-
γαβάτ (MWp) φωτοβολταϊκών, εκ των οποίων τα 2.071 MWp 
επί εδάφους και τα υπόλοιπα σε στέγες κτηρίων.
1. Δέσμευση γης
Η προβολή στο οριζόντιο επίπεδο των φωτοβολταϊκών πλαισί-
ων των 2.071 MWp καλύπτει περίπου 12.400 στρέμματα, είναι 
δηλαδή λίγο μικρότερη από την έκταση του Δήμου Αμαρουσίου 
στην Αττική ή του Δήμου Νεάπολης-Συκεών στη Θεσσαλονίκη.
Η συνολική έκταση που δεσμεύουν αυτά τα 2.071 MWp (μαζί 

Το ελληνικό αίτημα επιστροφής των Γλυπτών του Παρθε-
νώνα, τα οποία βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο, έθεσε ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, στον 
πρίγκιπα της Ουαλίας, Κάρολο, κατά το δείπνο στο Προεδρι-
κό Μέγαρο.
Eυελπιστούμε ότι η επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώ-
να τελικώς θα ευοδωθεί, τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατί-
ας, κατά την προσφώνησή του.
Επικαλούμενος την μακρά παράδοση που διατηρεί το 
Ηνωμένο Βασίλειο στη διδασκαλία και στην έρευνα των 
κλασικών σπουδών και του ελληνικού πολιτισμού, καθώς 
και τη διμερή συνεργασία που έχει αναπτυχθεί στον τομέα 
αυτόν, ο κ. Παυλόπουλος σημείωσε ότι «είναι δε ακριβώς 
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με τα διάκενα μεταξύ των φωτοβολταϊκών συστοιχιών και την 
περιμετρική απόσταση ασφαλείας από τα όρια των γηπέδων) 
είναι περίπου 40.000 στρέμματα, όση δηλαδή είναι η έκταση 
του Δήμου Αθηναίων.
Για σύγκριση, η έκταση που καταλαμβάνουν οι λιγνιτικοί σταθ-
μοί και τα λιγνιτωρυχεία είναι, σύμφωνα με τη ΔΕΗ, 253.000 
στρέμματα, είναι δηλαδή 6,3 φορές μεγαλύτερη από την έκταση 
που δεσμεύουν τα φωτοβολταϊκά.
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η γεωργική γη στην Ελλάδα ανέρχεται 
σε 32,8 εκατ. στρέμματα (στατιστικά για το 2015 δημοσιευμέ-
να τον Νοέμβριο του 2017), εκ των οποίων καλλιεργούνται 
τα 29,2 εκατ. στρέμματα. Αυτό σημαίνει ότι τα φωτοβολταϊκά 
δεσμεύουν το 0,12% της γεωργικής γης ή αλλιώς το 0,03% της 
έκτασης της χώρας.
Η γεωργική έκταση που μένει ακαλλιέργητη είναι 92 φορές 
μεγαλύτερη από την έκταση που δεσμεύουν τα φωτοβολταϊκά.
2. Κατανάλωση νερού
Για τον καθαρισμό των φωτοβολταϊκών πλαισίων απαιτούνται 
κατά μέσο όρο 0,114 m3 νερού ανά παραγόμενη MWh (εύρος 
τιμών 0,1-0,13 m3/MWh)2-3. Η ποσότητα αυτή είναι 30,5 φο-
ρές μικρότερη ανά παραγόμενη MWh από ένα λιγνιτικό σταθμό 
(σύμφωνα με τη ΔΕΗ, οι λιγνιτικοί σταθμοί καταναλώνουν κατά 
μέσο όρο 3,477 m3 νερού ανά παραγόμενη MWh)4.
Το 2017 παρήχθησαν περίπου 4 ΤWh από τα εγκατεστημένα 
φωτοβολταϊκά, δηλαδή απαιτήθηκαν περίπου 456.000 m3 
νερού για τον καθαρισμό των φωτοβολταϊκών, όσο δηλαδή 
καταναλώνουν ετησίως 4.650 νοικοκυριά.
3. Αποσόβηση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
Στις θετικές περιβαλλοντικές επιδόσεις, σημειώνεται ότι η πα-
ραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά το 2017 αποσόβησε 
την έκλυση περίπου 3,96 εκατ. τόνων διοξειδίου του άνθρακα 
(CO2) στην ατμόσφαιρα.

η Μύκονος. Αντίστοιχα, ανά περιφέρεια διαπιστώνεται ότι οι 
περισσότερες νέες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν στο Νό-
τιο Αιγαίο (+ 33.679 θέσεις) και έπονται η Κρήτη (+ 25.977) 
και τα Ιόνια νησιά (+11.797), όλοι τουριστικοί προορισμοί.
Σε επίπεδο φύλου, το ισοζύγιο είναι θετικό κατά 48.030 θέσεις 
εργασίας για τους άνδρες και κατά 52.216 θέσεις εργασίας για 
τις γυναίκες. Ανά ηλικιακή ομάδα το καλύτερο θετικό αποτέ-
λεσμα μεταξύ προσλήψεων και απολύσεων - αποχωρήσεων 
καταγράφηκε στις ηλικίες 30-44 ετών (+38.736 θέσης εργα-
σίας) και ακολουθούν οι ηλικίες 45-64 ετών (28.008 θέσεις).

αυτή η παράδοση, σε συνδυασμό με τους δεσμούς φιλίας 
που μας συνδέουν, η οποία μας κάνει να ευελπιστούμε ότι 
η επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα, για την αποκα-
τάσταση της ενότητας αυτού του υπέρλαμπρου λίκνου του 
Πολιτισμού μας, τελικώς θα ευοδωθεί».
Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα θεωρεί το Ηνωμέ-
νο Βασίλειο πολύτιμο εταίρο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και εξέφρασε την ευχή, η τελική και οριστική από-
φαση των αρμόδιων οργάνων της χώρας σας να ληφθεί με 
γνώμονα τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της.
«Ανεξαρτήτως όμως τούτου, και υφ’ οιεσδήποτε συνθήκες, 
η αρμονική συμπόρευση των χωρών μας και των λαών μας 
θα συνεχισθεί αδιατάρακτη» επισήμανε.
Στο πλαίσιο αυτό, πρόσθεσε, προσβλέπουμε στη συνέχιση 
της στενής συνεργασίας μας στον τομέα του προσφυγικού 
και του μεταναστευτικού ζητήματος, το οποίο αποτελεί μια 
τεράστια πρόκληση για την Ευρώπη, και όχι μόνον.
Αναφερόμενος στην Ελλάδα, τόνισε ότι η χώρα μας θα συ-
νεχίσει, ιδίως μετά την έξοδό της από την βαθιά οικονομική 
κρίση να αποτελεί πυλώνα σταθερότητας και να συμβάλλει 
στην περιφερειακή σταθερότητα και στην ειρήνη, μέσω των 
πρωτοβουλιών που έχει ήδη αναλάβει, τόσο στα Βαλκάνια, 
όσο και στην Μέση Ανατολή.
Νωρίτερα, ο κ. Παυλόπουλος είχε υπενθυμίσει τους μακρο-
χρόνιους, ιστορικούς, δεσμούς της Ελλάδας με το Ηνωμένο 
Βασίλειο, ήδη από τις απαρχές του νεώτερου ελληνικού 
κράτους.
«Από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, 
αναπτύχθηκε μεγάλο Φιλελληνικό κίνημα στην Μεγάλη 
Βρετανία, εμβληματικό μέλος του οποίου υπήρξε ο Λόρδος 
Βύρων, ο οποίος έδωσε ακόμη και την ζωή του στον Αγώνα 
των Ελλήνων. Στους δύο Παγκόσμιους Πολέμους του 20ου 
αιώνα, οι Χώρες μας υπήρξαν Σύμμαχοι και θρήνησαν πολ-
λά θύματα για την υπεράσπιση του Ανθρώπου, της Ελευθε-
ρίας και της Δημοκρατίας. Αυτούς τους ιστορικούς δεσμούς 
μας μπορεί να τονώσει ακόμη περισσότερο η Διασπορά, 
δοθέντος ότι είναι γνωστός ο μακροχρόνιος δυναμισμός της 
Ελληνικής Παροικίας στο Ηνωμένο Βασίλειο και της Παροι-
κίας του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ελλάδα» τόνισε.
Πρόσθεσε, επίσης, ότι πέραν των ιστορικών δεσμών, οι 
λαοί μας μοιράζονται μια μεγάλη ναυτική παράδοση και 
παρατήρησε ότι η συνεργασία στον τομέα της ναυτιλίας 
αναπτύσσεται όλο και περισσότερο, όπως καταδεικνύει η 
δυναμική κοινότητα εφοπλιστών και Ελληνικών ναυτιλια-
κών εταιρειών που εδρεύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο.


