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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

Στην κορυφή των χωρών της ΕΕ που επωφελούνται από τις 
επενδύσεις που προβλέπονται από το σχέδιο Γιούνκερ, με στόχο 
την ανάπτυξη, κατατάσσεται με βάση το ΑΕΠ η Ελλάδα, σύμφωνα 
με tweet της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το σχέδιο Γιούνκερ αναμέ-
νεται να ενεργοποιήσει επενδύσεις συνολικού ύψους 283,7 δισ. 
ευρώ, αριθμός που αντιπροσωπεύει το 90% του αρχικού στόχου, 
επισημαίνει στο ίδιο tweet, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 

ενέκρινε για την Ελλάδα τη χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI) περίπου 2,4 δισ. ευρώ 
και εκτιμάται να ενεργοποιήσει επενδύσεις ύψους 9,2 δισ. ευρώ 
στη χώρα μας. Τα νούμερα αυτά φέρνουν την χώρα μας στην 
πρώτη θέση μεταξύ των 28 με βάση το ΑΕΠ της κάθε χώρας. Μετά 
την Ελλάδα ακολουθούν η Εσθονία, η Βουλγαρία, η Πορτογαλία 
και η Ισπανία. 
Αναλυτικά στη σελ 4

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, που έχουν αναλάβει για την δια-
χείριση των «κόκκινων δανείων» και τη διευκόλυνση των δανει-
οληπτών οι πρόεδροι του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, 
Κωνσταντίνος Κόλλιας, και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, 
Γιώργος Στασινός, συναντήθηκαν με τον πρόεδρο της Ελληνικής 
Ένωσης Τραπεζών, Νίκο Καραμούζη, και λοιπά στελέχη αυτής 

και τους εξέθεσαν τις απόψεις τους. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
στο πλαίσιο της σχετικής συζήτησης, όπως αναφέρει ανακοίνωση 
του επιμελητηρίου, η ένωση ενημέρωσε τους φορείς για το υφι-
στάμενο νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο, καθώς επίσης και για τις 
πρωτοβουλίες των τραπεζών και επιφυλάχθηκε να εξετάσει τις 
προτάσεις των φορέων και να επανέλθει.

Ευκαιρία για αύξηση των κοινοτικών χρηματοδοτήσεων προς 
τη χώρα μας για την περίοδο 2021-2027 διαβλέπει ο ΣΕΒ με 
αφορμή τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αύξηση 
των πόρων αλλά και για εισαγωγή ποιοτικών στοιχείων στην 
κατανομή τους, πέρα από το κατά κεφαλήν ΑΕΠ που είναι σήμε-
ρα το αποκλειστικό κριτήριο. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ τονίζει 
ωστόσο, αφενός, ότι η υιοθέτηση της πρότασης συναντά πολι-
τικές αντιδράσεις στην ΕΕ και αφετέρου, ότι το σύστημα διαχεί-
ρισης των Κοινοτικών πόρων στη χώρα μας «χειραγωγήθηκε σε 
πολλές περιπτώσεις από πελατειακές σχέσεις με αποτέλεσμα την 
κατεύθυνσή τους σε μη παραγωγικές δραστηριότητες», κάτι που 
δεν πρέπει να ξανασυμβεί.
Η πρόταση της Κομισιόν, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο δελτίο του 
ΣΕΒ, προβλέπει την αύξηση του προϋπολογισμού για την επταε-
τία 2021-2027 σε 1,28 τρις. Ευρώ, έναντι 1,09 τρις. που είναι για 
την περίοδο 2014 - 2020. Επιπλέον η Κομισιόν εισηγείται σημα-
ντικές αλλαγές στην κατανομή του, και συγκεκριμένα:
-Τη σύνδεση των πόρων με τη λειτουργία των δημοκρατικών 
θεσμών (κράτος δικαίου) στα κράτη μέλη.
-Την εισαγωγή κριτηρίων όπως η ανεργία (κυρίως των νέων), 
η κλιματική αλλαγή και η εισδοχή/ένταξη μεταναστών , πέρα 
από το κατά κεφαλήν ΑΕΠ το οποίο θα παραμείνει ωστόσο το 
κύριο κριτήριο (με ειδικό βάρος 80%). «Οι προτεινόμενες αυτές 

αλλαγές σηματοδοτούν για τη χώρα μας μια πιθανώς ουσιαστική 
αύξηση των διαθέσιμων κονδυλίων. Αν γίνει αποδεκτή αυτή η 
πρόταση, αναμένεται σημαντική μεταφορά πόρων από τις χώ-
ρες της Κεντρικής Ανατολικής Ευρώπης προς χώρες του νότου, 
συμπεριλαμβανομένης φυσικά και της Ελλάδας», τονίζει ο ΣΕΒ.
Τονίζει ωστόσο ότι ορισμένες χώρες (Αυστρία, Ολλανδία, Δανία, 
Σουηδία) δήλωσαν ήδη αντίθετες ενώ κρίσιμο ζήτημα αποτελεί η 
κάλυψη του κενού που δημιουργείται στον προϋπολογισμό από 
την αποχώρηση της Μ. Βρετανίας σε συνδυασμό με την απρο-
θυμία των μεγάλων κρατών μελών να ενισχύσουν το ύψος της 
συνεισφοράς τους.
Ο ΣΕΒ σημειώνει ακόμη ότι οι κοινοτικοί πόροι έχουν συμβάλει 
καθοριστικά στη μεταμόρφωση της Ελλάδας τις προηγούμενες 
δεκαετίες, κυρίως σε ό,τι αφορά κρίσιμες υποδομές καθώς η 
χώρα μας είναι 6η μεταξύ των 28 με τη μεγαλύτερη θετική συμ-
βολή κοινοτικών κονδυλίων στο ΑΕΠ της και διαχρονικά έχει 
ωφεληθεί σημαντικά από τον προϋπολογισμό της Ε.Ε «Η Ελλη-
νική Πολιτεία, καταλήγει, θα πρέπει εγκαίρως να διαμορφώσει τις 
θέσεις και τους στόχους της -σε στενή συνεργασία με τους φορείς 
εκπροσώπησης της επιχειρηματικότητας- ως προς τη μέγιστη 
δυνατή αξιοποίηση του νέου κοινοτικού προϋπολογισμού για 
τις ανάγκες της παραγωγικής αναδιάρθρωσης της οικονομίας».

Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΠΟΥ ΕΠΩΦΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ 
ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΟΥΝΚΕΡ
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1 
Συνάντηση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών με το Τεχνικό Επιμελη-
τήριο και το Οικονομικό και για τα «κόκκινα δάνεια»
Ευκαιρία για αύξηση των κοινοτικών χρηματοδοτήσεων προς τη 
χώρα μας εντοπίζει ο ΣΕΒ
Σελ 1 και 4
Η Ελλάδα στην κορυφή των χωρών της ΕΕ που επωφελούνται από 
το σχέδιο Γιούνκερ
Σελ 3 
ΕΦΚΑ: Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια πληρωμής εισφορών Μαρ-
τίου 2018 και της εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών 2017 μη 
μισθωτών - Διευκρινίσεις
Σελ 4 
Ενεργοποιήθηκαν δύο προσκλήσεις για έργα ύδρευσης και αποχέ-
τευσης από το πρόγραμμα «ΦιλόΔημος»
Σελ 5 
Το μυστικό του πύργου της Πίζας αποκάλυψαν Βρετανοί και Ιταλοί 
μηχανικοί
Σελ 6 
Πάνω από 200 υψηλά καταρτισμένους νέους σχεδιάζεται να απα-
σχολεί έως το 2020 το Πρότυπο Κέντρο Τεχνογνωσίας της Deloitte 
Ελλάδας
Σελ 7 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Επιστημονική εσπερίδα για το πο-
δήλατο
Σελ 8 
Ν. Παππάς στο Επαγγελματικό Επιμελητηρίο Αθήνας: Εκατόν τριά-
ντα χιλιάδες δωρεάν ψηφιακές υπογραφές στις επιχειρήσεις
Σελ 9 
Σε διαβούλευση η εισαγωγή του Video Assistant Referee στο ελλη-
νικό ποδόσφαιρο -  Τι δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο γγ Ψηφιακής Πολι-
τικής, Στ. Ράλλης
Σελ 10 
ΚΥΣΚΟΙΠ: Εγκρίθηκε το πλαίσιο της Στρατηγικής «Νεολαία ΄17-΄27». 
Συστήνεται ΓΓ Νέας Γενιάς 
Σελ 11
ΡΑΕ: Μέτρα για το ζήτημα των ΕΛΤΑ και των λογαριασμών της ΔΕΗ
Σελ 12 
Τι προβλέπεται στο νομοσχέδιο για το μεταφορικό ισοδύναμο
Σελ 13
Καθαρά Επαναλαμβανόμενα Κέρδη στην Ελλάδα 32 εκατ. ευρώ 
για το πρώτο τρίμηνο του 2018 ανακοίνωσε ο Όμιλος της Τράπεζας 
Πειραιώς.
Σελ 14 και 15 
Αυτοδιοίκηση: Οι εξελίξεις και οι αντιδράσεις για το νομοσχέδιο 
«Κλεισθένης 1»
Σελ 16
Prototype by TEE: ένας τεχνοδικτυακός (ψηφιακός) επιταχυντής 
καινοτόμων ιδεών.
Σελ 2
Προσεχώς 
 Σελ 17,18,19
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου 

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση του ΤΕΕ 
(Newsletter) TEE:
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ  ΤΗΣ ΕΜΑΕΤ

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνει, από κοινού 
με το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών, εσπερίδα με θέμα: 
Μηχανικοί, βιοτέχνες και μεγάλες επιχειρήσεις σχεδιάζουν, κα-
τασκευάζουν και παράγουν με ευέλικτα ψηφιακά εργαλεία, στο 
πλαίσιο του διεθνούς ανταγωνισμού / Fab Labs - makerspaces 
- desktop manufacturing. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί 
την Τετάρτη, 23 Μαΐου 2018 και ώρα 17.00, στην Αίθουσα Εκ-
δηλώσεων του ΤΕΕ (Νίκης 4, 1ος όροφος, Σύνταγμα).
Οι εργασίες της εσπερίδας θα ξεκινήσουν με τους χαιρετισμούς 
του Προέδρου ΤΕΕ Γιώργου Στασινού, του Προέδρου ΒΕΑ , 
Παύλου Ραβάνη και του Κοσμήτορα της Σχολής Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών ΕΜΠ Καθ. Δημητρίου Ησαΐα.
Θα ακολουθήσει εισαγωγική παρέμβαση από τον Γεώργιο 
Παρμενίδη, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Καθηγητή Σχολής Αρχιτε-
κτόνων Μηχανικών ΕΜΠ, καθώς και εταιρικές παρουσιάσεις:

- Folli Follie: 
Παναγιώτης Μαρκίδης, FinTech Director QIVOS
Νεφέλη Χατζημηνά, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Principal 
ArchitectScripta
Βίκυ Αναγνωστόπουλου, Chief Procurement Supply and
Administration Officer Folli Follie Group
- BiC Violex:
Αντώνιος Λύτσικας, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Τεχνικός Διευ-
θυντής
Ιωάννης Μποζίκης, Μηχανολόγος Μηχανικός, Διευθυντής 
Τμήματος Ανάπτυξης
Βιομηχανικού Σχεδιασμού Προϊόντων - Έρευνα και Ανάπτυξη 
Ξυριστικών Προϊόντων
Βασίλης Νταβός, Μηχανολόγος Μηχανικός, Διευθυντής Τμή-
ματος Βιομηχανοποίησης
Προϊόντων - Έρευνα και Ανάπτυξη Ξυριστικών Προϊόντων
- OTE-ESTATE:
Νεφέλη Χατζημηνά, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Principal 
ArchitectScripta
Γεώργιος Ταμπουρέας, Πολιτικός Μηχανικός, Διευθυντής Κατα-
σκευής OTE-ESTATE
Μανώλης Κορρές, CEng Electrical & Electronics Engineer, Τεχνι-
κός Διευθυντής FOTEP
- LUDD Makerspace:
Μανώλης Λεβεδιανός, Μηχανολόγος Μηχανικός, Συνιδρυτής 
συνεταιρισμού εργαζομένων Practa
- Athens Makerfaire:
Σταύρος Μεσσήνης, Διοργανωτής Athens Makerfaire/ 
Robotex, Ιδρυτής The Cube Athens

Στη συνέχεια θα υπάρξει συνομιλία με την ομάδα του 
FabLabAthens, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ, καθώς 
και Δημοτικά εργαστήρια ανοιχτών τεχνολογιών (Open Labs), 
Θεόδωρος Καρούνος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Οργανισμού Ανοι-
χτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ).
Οι εργασίες της εσπερίδας θα ολοκληρωθούν με ανοιχτή συ-
ζήτηση. Τα σχετικά με το θέμα της εκδήλωσης ερωτήματα που 
τίθενται σήμερα και χρειάζεται να απαντηθούν είναι:
- Πώς μπορεί η βιοτεχνία της ελληνικής μεγαλούπολης, της 
Αθήνας, να επωφεληθεί συνεργαζόμενη με εφαρμοστήρια που 
ανθίζουν σε γειτονιές της;
- Πώς μπορεί η καταρτισμένη επιστημονικά κοινότητα των 
νέων εφαρμοστηρίων, κυρίως μηχανικών, να συνδράμει στον 
καθημερινό αγώνα για ποιοτικό και οικονομικό προϊόν μιας 
βιοτεχνίας;
- Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποιες οι προκλήσεις σε αυτή 
τη συνεργασία;
- Πως μπορεί μια τέτοια συνεργασία να είναι παραγωγικά και 
οικονομικά βιώσιμη τόσο για τις βιοτεχνίες, όσο και για τα εφαρ-
μοστήρια;
- Ποιες είναι οι καλές πρακτικές που ήδη αποτελούν καθημερι-
νότητα για κάποιες επιχειρήσεις, συνήθως μεγάλες και πολυε-
θνικές;
Η είσοδος στην εσπερίδα είναι ελεύθερη.
Για προεγγραφές:
http://web.tee.gr/eggrafi-ekdilosi-mixanikoi-viotexnes-megales-epixeirhseis
Πληροφορίες: Αφροδίτη Τσιγάρα (τηλ.: 2103291252), Έλενα 
Παπασπυριδάκου (τηλ.: 2103291254)
https://bit.ly/2G2LxMR , https://bit.ly/2ryXLIA

Τη Δευτέρα 14 Μαΐου 2018, θα διεξαχθεί εκδήλωση της Εταιρείας 
Μελέτης Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας (ΕΜΑΕΤ), με ομιλίες του 
καθηγητή Θεοδοσίου Π. Τάσιου και του Δρ. Κωνσταντίνου Σ. Γιαν-
νακού, με θέμα: «Εισαγωγή στη Πολεμική Τεχνολογία των αρχαίων 
Ελλήνων». Η εκδήλωση γίνεται σε συνεργασία με το Μουσείο της 
Πόλεως των Αθηνών - Ίδρυμα Βούρου-Ευταξία, στην αίθουσα 
του Συλλόγου των Αθηναίων επί της οδού Κέκροπος 10, Πλάκα, 
ώρα 18:30. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.  Υπενθυμίζεται 
ότι οι ομιλίες της ΕΜΑΕΤ είναι μαγνητοσκοπημένες από το Ίδρυμα 
Μποδοσάκη.
http://www.blod.gr/lectures/Pages/viewevent.aspx?EventID=297
Πληροφορίες:  emaet.tee@gmail.com, www.emaet.tee.gr
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/emaet 
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16 Μαΐου 2018
Επιστημονική εκδήλωση για το ποδήλατο
ΑΘΗΝΑ

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 
Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και 
Πολιτισμού

19 Μαΐου 2018

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

SBC Greece - Συμβούλιο Αειφόρων 
Κτιρίων Ελλάδας
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Αναρτήθηκαν οι εισφορές Μαρτίου 2018, καθώς και η εκκαθά-
ριση εισφορών 2017 των αγροτών, των αυτοαπασχολούμενων 
και των ελεύθερων επαγγελματιών. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), οι ασφαλισμένοι μπορούν να επισκεφθούν τις 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν ανα-
λυτικά την εισφορά τους, να αντλήσουν την ταυτότητα πληρωμής 
ή να εκτυπώσουν το ειδοποιητήριο πληρωμής, δεδομένου ότι δεν 
θα πραγματοποιηθεί ταχυδρομική αποστολή.
Υπενθυμίζεται, ότι για την καταβολή εισφορών Μαρτίου 2018 
των αγροτών, των αυτοαπασχολουμένων και των ελεύθερων 
επαγγελματιών, έχει δοθεί παράταση έως την Παρασκευή, 18 
Μαΐου 2018.
-Διευκρινίσεις του ΕΦΚΑ για την εκκαθάριση των ασφαλιστικών 

εισφορών έτους 2017 των μη μισθωτών:  Σε διευκρινίσεις για την 
εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2017 των μη 
μισθωτών προχώρησε ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης 
(ΕΦΚΑ), ο οποίος ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η εκκαθάριση 
ασφαλιστικών εισφορών έτους 2017 των ελεύθερων επαγγελμα-
τιών, των αυτοαπασχολουμένων και των αγροτών, που ασκού-
σαν αποκλειστικά επιχειρηματική ή αγροτική δραστηριότητα, κατά 
το έτος εκκαθάρισης.
Στην ανακοίνωσή του, ο ΕΦΚΑ επισημαίνει ότι έχουν ήδη αναρ-
τηθεί στον ιστότοπο του Οργανισμού 1.155.534 ειδοποιητήρια 
εκκαθάρισης, ενώ είναι σε εξέλιξη η διαδικασία εκκαθάρισης για 
τις υπόλοιπες κατηγορίες (παράλληλη μισθωτή απασχόληση, 
αμειβόμενος με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών (ΔΠΥ) παρ. 9 αρ. 39 
Ν. 4387/2016).

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «η εκκαθάριση αποτελεί 
σύνθετο έργο που πραγματοποιείται για πρώτη φορά, με ενέργειες 
υπηρεσιών και φορέων εντός και εκτός του ΕΦΚΑ. Για την υλο-
ποίησή του, απαιτήθηκε μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη νέων και 
τροποποίηση των υφιστάμενων μηχανογραφικών εφαρμογών, 
εμπλουτισμός των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του φορέα και δη-
μιουργία νέων υπηρεσιών, που θα αποτελέσουν τη βάση επί της 
οποίας θα πραγματοποιείται εφεξής η ετήσια εκκαθάριση».
Οι ασφαλισμένοι μπορούν να επισκέπτονται τον ιστότοπο του 
ΕΦΚΑ, για να πληροφορηθούν τα αποτέλεσμα της εκκαθάρισης, 
να εκτυπώσουν το ειδοποιητήριο, να ενημερωθούν, μέσω του 
«ενημερωτικού σημειώματος εκκαθάρισης» και των συχνών 
ερωτήσεων.

Εγκύκλιο, ενόψει της ηλεκτρονικής αξιολόγησης στο Δημόσιο, εξέ-
δωσε η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ μέσω της εγκυκλίου ενημερώνονται οι φορείς της δη-
μόσιας διοίκησης για τις αλλαγές στην αξιολόγηση των δημοσίων 
υπαλλήλων, που εισάγονται φέτος, καθώς η διαδικασία θα διενερ-

γείται ηλεκτρονικά μέσω σχετικής εφαρμογής στον διαδικτυακό 
τόπο της Απογραφής (http://apografi.gov.gr).
Επίσης, καλούνται οι οικείες Διευθύνσεις Προσωπικού/Διοικητι-
κού να προσδιορίσουν τους υπαλλήλους και τους προϊσταμένους 
οργανικών μονάδων για τους οποίους συντάσσονται εκθέσεις 

αξιολόγησης για το έτος 2017 και να συμπληρώσουν, από χθες 
Πέμπτη έως και τις 25 Μαΐου, τα στοιχεία για κάθε αξιολογούμενο 
στην αντίστοιχη φόρμα της ηλεκτρονικής εφαρμογής. Τα στοιχεία 
της εγκυκλίου είναι:  ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/ 32 /οικ.17115/10.05.2018

Ολοκληρώθηκε η ανάρτηση των βεβαιώσεων αποδοχών 2017 των συνταξιούχων του τέως Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) στην ιστοσελίδα του τέως Οργανισμού, όπως ανα-
κοίνωσε ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ). Η πρόσβαση στην εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη για ολόκληρο το χρονικό διάστημα υποβολής των φορολογικών δηλώσεων φορολογητέου έτους 
2017, με χρήση του ΑΦΜ και του ΑΜΚΑ του δικαιούχου.

Αύξηση 1,1% σημείωσε η βιομηχανική παραγωγή στη χώρα τον 
Μάρτιο εφέτος, ενώ πτωτικά κατά επίσης 1,1% κινήθηκε η παρα-
γωγή των μεταποιητικών βιομηχανιών.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός 
δείκτης βιομηχανικής παραγωγής παρουσίασε αύξηση 1,1% τον 
Μάρτιο 2018 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 
2017, έναντι αύξησης 10,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη 
σύγκριση το 2017 με το 2016. Η εξέλιξη αυτή προήλθε από τις ακό-
λουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

1. Από την αύξηση:
*Κατά 15% του δείκτη παραγωγής ηλεκτρισμού.
2. Από τη μείωση:
*Κατά 10,2% του δείκτη παραγωγής ορυχείων- λατομείων.
*Κατά 1,1% του δείκτη παραγωγής μεταποιητικών βιομηχανιών. 
Στη μείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μειώσεις στην παραγωγή 
καπνού (44,9%), κλωστοϋφαντουργικών υλών (13,2%), ξύλου 
και φελλού (11,6%) και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (16,1%).
*Κατά 2,2% του δείκτη παροχής νερού.

 Ο μέσος γενικός δείκτης της περιόδου Ιανουαρίου - Μαρτίου 2018 
παρουσίασε μείωση 0,6% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη το 
2017. Ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε αύξη-
ση 2,5% τον Μάρτιο 2018 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη 
του Φεβρουαρίου 2018.

Τα υπουργεία Οικονομίας & Ανάπτυξης και Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και η Ανεξάρτητη 
Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) αποτέλεσαν τους πιο περιζήτη-
τους φορείς της δημόσιας διοίκησης για μετάταξη και απόσπαση, 
όπως προκύπτει από τα στοιχεία του α’ κύκλου κινητικότητας του 
2018, που ολοκληρώθηκε προ τριημέρου. 
Από τις 23 Απριλίου έως και τις 7 Μαΐου υποβλήθηκαν 2.218 αιτή-
σεις, οι οποίες αφορούν συνολικά 1.051, από τις συνολικά 1.115, 
θέσεις (783 για μετάταξη, 332 για απόσπαση), με αποτέλεσμα να 
παραμείνουν κενές 64 θέσεις. Αυτές οι αιτήσεις περιλαμβάνουν 
13.472 θέσεις, γεγονός που συνεπάγεται έναν μέσο όρο περίπου 
έξι θέσεων ανά αίτηση. 
Οι περισσότερες αιτήσεις υποβλήθηκαν για το υπουργείο Εργασίας 
(921 υπάλληλοι για 274 θέσεις), την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 
Εσόδων (771 υπάλληλοι για 335 θέσεις), το υπουργείο Οικονομίας 

και Ανάπτυξης (330 υπάλληλοι για μόλις 39 θέσεις), την Εθνική 
Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (238 υπάλληλοι 
για 35 θέσεις) και την Ελληνική Αστυνομία (224 υπάλληλοι για 48 
θέσεις). 
Ενδεικτικό του έντονου ενδιαφέροντος για μία θέση στο υπουργείο 
Οικονομίας και Ανάπτυξης αποτελεί και το γεγονός ότι από τις πρώ-
τες δέκα σε ζήτηση θέσεις, οι επτά αφορούν το εν λόγω υπουργείο 
- οι άλλες τρεις ανήκουν στο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 
Σημαντική υπήρξε η γεωγραφική διασπορά των προσφερόμενων 
θέσεων, αφού διατέθηκαν θέσεις προς μετάταξη και απόσπαση σε 
περιφερειακές υπηρεσίες που εδρεύουν σε 86 δήμους της χώρας.
 Σχετικά με τους φορείς, των οποίων υπάλληλοι έχουν κάνει αίτηση 
για μετάταξη ή απόσπαση, από τα στοιχεία προκύπτει ότι 254 προ-
έρχονται από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και 

ακολουθούν 137 από την Οδικές Συγκοινωνίες (ΟΣΥ ΑΕ), 74 από 
την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, 48 από την Ελληνική Αερο-
πορική Βιομηχανία κ.λπ.
 Σημειώνεται, ότι το επόμενο διάστημα οι φορείς υποδοχής θα 
εξετάσουν τις αιτήσεις και θα επιλέξουν τους επικρατέστερους με 
βάση τα κριτήρια που θέτει η νομοθεσία. Υπενθυμίζεται, ότι για την 
αξιολόγηση των υποψηφίων λαμβάνονται υπόψη η συνάφεια 
των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους με την προκηρυσ-
σόμενη θέση, οι εκθέσεις αξιολόγησης, η εμπειρία στην άσκηση 
αντίστοιχων καθηκόντων και κάθε στοιχείο από το προσωπικό 
μητρώο τού υπαλλήλου που καταδεικνύει την καταλληλότητα για 
τη συγκεκριμένη θέση. Επιπλέον, μεταξύ των τριών επικρατέστε-
ρων διενεργείται συνέντευξη.

ΕΦΚΑ: ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 2017 ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 2017 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ Τ. ΟΑΕΕ

ΕΛΣΤΑΤ: ΑΥΞΗΘΗΚΕ Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Ο Α’ ΚΥΚΛΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 2018. ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ 
ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΗ
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Δύο προσκλήσεις συνολικού ύψους 400 εκατ. ευρώ για έργα 
ύδρευσης και αποχέτευσης ενεργοποιήθηκαν από τον υπουργό 
Εσωτερικών, Πάνο Σκουρλέτη, στο πλαίσιο του προγράμματος 
χορήγησης επενδυτικών δανείων, «ΦιλόΔημος». Με τις νέες αυ-
τές προσκλήσεις, η συνολική δανειοδότηση προς τους ΟΤΑ φτάνει 
τα 580 εκατ. ευρώ από τα συνολικά 740 εκατ. ευρώ που έχουν 
εγκριθεί για το 2018 και τα 2,3 δισ. ευρώ σε ορίζοντα πενταετίας.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ έχουν προηγηθεί προσκλήσεις για την 
προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργου, τη συντήρηση 
σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων, την κατασκευή παιδικών 
χαρών. Το πρόγραμμα υλοποιείται κατόπιν πρωτοβουλίας του 
υπουργού Εσωτερικών, Πάνου Σκουρλέτη και του αναπληρωτή 
υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξη Χαρίτση και προ-
βλέπει τη δανειοδότηση των ΟΤΑ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων (ΕΤΕπ) μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων (ΤΠ&Δ) για τη χρηματοδότηση των έργων. Τα δάνεια θα 
εξοφλούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων χωρίς 

να βαρύνουν τους δήμους.
 Η πρώτη πρόσκληση αφορά «Υποδομές ύδρευσης για την εξα-
σφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώ-
πινη κατανάλωση», ύψους 200 εκατ. ευρώ για αντικαταστάσεις 
παλαιών δικτύων, προμήθειες εξοπλισμού για τον εντοπισμό και 
τη μείωση των διαρροών, εξωτερικά υδραγωγεία, έργα καθα-
ρισμού νερού, αφαλατώσεις, δεξαμενές και αντλιοστάσια νερού.
 Η δεύτερη πρόσκληση με τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστι-
κών λυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και την βελ-
τίωση της ποιότητας των υπόγειων, επιφανειακών υδάτων και 
των ακτών κολύμβησης», ύψους 200 εκατ. ευρώ, αφορά στην 
κατασκευή έργων και την προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού 
με στόχο τη διαχείριση αστικών λυμάτων και την βελτίωση της 
ποιότητας των υπόγειων, επιφανειακών υδάτων και των ακτών 
κολύμβησης.
 Η χρηματοδότηση αφορά οικισμούς Γ  ́ Προτεραιότητας, (με 
πληθυσμό αιχμής από 2.000 έως 15.000 κατοίκους), ενώ θα 

χρηματοδοτηθούν έργα σε μικρότερους οικισμούς, με πληθυσμό 
κάτω των 2.000 κατοίκων, που βρίσκονται σε περιβαλλοντικά 
ευαίσθητες περιοχές.
 Σε ό,τι αφορά σε υφιστάμενες Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμά-
των (ΕΕΛ), η πρόσκληση περιλαμβάνει τόσο την αναβάθμιση του 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, όταν έχει παρέλθει 20ετία 
από την έναρξη λειτουργίας τους, όσο και την προσθήκη προχω-
ρημένης επεξεργασίας με στόχο την επαναχρησιμοποίηση μέρους 
ή του συνόλου της εκροής για επωφελείς χρήσεις (άρδευση, πυ-
ρόσβεση, εμπλουτισμό υπόγειου υδροφορέα κλπ). 
Στο αμέσως προσεχές διάστημα, στο πλαίσιο του «ΦιλόΔημος» 
αναμένεται η έκδοση προσκλήσεων για την αποκατάσταση των 
ΧΑΔΑ οι οποίοι δεν έχουν ενταχθεί σε χρηματοδοτικό Πρόγραμμα 
και αποτελούν κοινοτική υποχρέωση, καθώς και την αγροτική 
οδοποιία με σκοπό τη βελτίωση της προσβασιμότητας σε γεωρ-
γική ή κτηνοτροφική ή μικτή εκμετάλλευση.

Με νέο υπερσύγχρονο και αναγκαίο εξοπλισμό, που θα αναβαθ-
μίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας, ενισχύονται τα νοσοκο-
μεία όλης της Αττικής, χάρη στη χρηματοδότησή τους με 40,6 
εκατομμύρια ευρώ από την Περιφέρειας Αττικής.Σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας, μετά από 
πολύμηνη προσπάθεια και συνεργασία ανάμεσα στην Περιφέρεια 
Αττικής, το υπουργείο, αλλά και την 1η και 2η ΔΥΠΕ, η προκήρυξη 

του διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού και μηχανημά-
των για τα νοσοκομεία της Αττικής δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια.
 Η τεχνολογική αναβάθμιση των νοσοκομείων περιλαμβάνει, 
μεταξύ άλλων, την τοποθέτηση μαγνητικών και αξονικών το-
μογράφων, ψηφιακών μαστογράφων αλλά και μηχανημάτων 
τεχνολογίας αιχμής, όπως το Cyber-Knife στο ΓΝ Νίκαιας.
 «Παρά το ασφυκτικό οικονομικό πλαίσιο των μνημονίων, το 

υπουργείο Υγείας αλλά και η Περιφέρεια Αττικής αποδεικνύουν 
πως η δημόσια υγεία μπορεί να στηριχθεί, αρκεί να υπάρχει η 
αντίστοιχη πολιτική βούληση και στόχευση και όχι η νεοφιλελεύ-
θερη εμμονή της μετακύλισης της Υγείας στον ιδιωτικό τομέα» 
αναφέρει, σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Υγείας.

Ο υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γιώργος Βασιλειάδης, υπέγραψε δύο προγραμματικές συμβάσεις με τον δήμαρχο Βέροιας, Κώστα Βοργιαζίδη, παρουσία των βουλευτών Ημαθίας, Χρήστου 
Αντωνίου, Φρόσω Καρασαρλίδου και Γιώργου Ουρσουζίδη. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ πρόκειται για δύο έργα, την ανακατασκευή του δαπέδου του γηπέδου αντισφαίρισης Ράχης και τη βελτίωση του 
γηπέδου Αγίας Βαρβάρας Βέροιας.

Συγκέντρωση έξω από το Συμβούλιο της Επικρατείας πραγματο-
ποιεί η ΑΔΕΔΥ την ίδια ώρα που εκδικάζεται η αίτηση αναστολής 
των διοικητικών πράξεων με τις οποίες «αποκλείστηκαν» εργαζό-
μενοι από τη διαδικασία των κρίσεων λόγω της συμμετοχής τους 
στην απεργία-αποχή από την αξιολόγηση.
Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της ΑΔΕΔΥ Γιάννης Πάι-

δας, «η απόφαση της κ. Γεροβασίλη για αποκλεισμό συναδέλφων, 
από τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για θέση στελεχών στη 
δημόσια διοίκηση επειδή συμμετείχαν στην απεργία-αποχή είναι 
για εμάς καταδικαστέα, αντιδημοκρατική και αντισυνταγματική. 
Το δικαίωμα της απεργίας είναι ιερό. Πιστεύουμε, όπως και στα 
Γιάννενα στις 13 Μαρτίου που είχαμε μια θετική απόφαση υπέρ 

ενός συναδέλφου, να έχουμε κάτι ανάλογο και σήμερα». Οι συ-
γκεντρωμένοι έχουν αναρτήσει πανό μπροστά από την είσοδο 
του ΣτΕ που ζητά να μην υπάρχει ποινικοποίηση της απεργίας και 
κανείς αποκλεισμός από τις κρίσεις.

 Στην κορυφή των χωρών της ΕΕ που επωφελούνται από τις 
επενδύσεις που προβλέπονται από το σχέδιο Γιούνκερ, με στόχο 
την ανάπτυξη, κατατάσσεται με βάση το ΑΕΠ η Ελλάδα, σύμφωνα 
με tweet της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το σχέδιο Γιούνκερ αναμέ-
νεται να ενεργοποιήσει επενδύσεις συνολικού ύψους 283,7 δισ. 
ευρώ, αριθμός που αντιπροσωπεύει το 90% του αρχικού στόχου, 
επισημαίνει στο ίδιο tweet, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.Σύμφωνα με 
το ΑΠΕ- ΜΠΕ ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
ενέκρινε για την Ελλάδα τη χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI) περίπου 2,4 δισ. ευρώ και 
εκτιμάται να ενεργοποιήσει επενδύσεις ύψους 9,2 δισ. ευρώ στη 
χώρα μας. Τα νούμερα αυτά φέρνουν την χώρα μας στην πρώτη 

θέση μεταξύ των 28 με βάση το ΑΕΠ της κάθε χώρας.
   Μετά την Ελλάδα ακολουθούν η Εσθονία, η Βουλγαρία, η Πορ-
τογαλία και η Ισπανία.
   Αλ. Χαρίτσης στο ΑΠΕ ΜΠΕ : «Η Ελλάδα σταθερά πρώ-
τη στην αξιοποίηση του Σχεδίου Γιούνκερ»
   «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαιώνει την πρωτιά της Ελλάδας 
στην αξιοποίηση του Σχεδίου Γιούνκερ» τονίζει με δήλωση του 
στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Αναπληρω-
τής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, σχο-
λιάζοντας το tweet της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι η Ελλάδα πα-
ραμένει σταθερά πρώτη στην αξιοποίηση του Σχεδίου Γιούνκερ.
   Ο κ. Χαρίτσης σημειώνει ότι «η συνεργασία της χώρας μας με την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
αποδίδει ιδιαίτερα σημαντικά οφέλη για την ελληνική οικονομία».
   Ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης σημειώνει 
μάλιστα ότι και ο ίδιος ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν 
Κλοντ Γιούνκερ στην πρόσφατη επίσκεψη του στην Αθήνα είχε 
επαινέσει τη χώρα μας για τις πολύ υψηλές επιδόσεις της χώρας 
μας στην αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων, τονίζοντας ότι «η 
«Ελλάδα έχει το μεγαλύτερο ποσοστό απορρόφησης των πόρων 
των διαρθρωτικών ταμείων (ΕΣΠΑ) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Στρατηγικών Επενδύσεων».

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» : ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΔΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΖΟΝΤΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ 40 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΓΓΑ: ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΕΡΓΑ ΣΕ ΔΥΟ ΓΗΠΕΔΑ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΔΕΔΥ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΕ- ΔΙΑΜΑΡΤΥΡIA ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ ΑΠΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΠΟΥ ΕΠΩΦΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΟΥΝΚΕΡ
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Ομάδα επιστημόνων μηχανικών από την Βρετανία και την 
Ιταλία, ανακοίνωσε ότι βρήκε την απάντηση στο ερώτημα, 
γιατί δεν πέφτει ο ύψους 58 μέτρων πύργος της Πίζας που 
χρονολογείται από το 1280 καθώς παρουσιάζει μια κλίση 
3-4 μοιρών και εξακολουθεί να παραμένει όρθιος παρά 
τους τέσσερις ισχυρούς σεισμούς που έχουν σημειωθεί 
στην περιοχή στα 500 χρόνια της ύπαρξης του. Σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ οι ερευνητές αποδίδουν την σταθερότητα 
του πύργου της Πίζας στο μαλακό έδαφος πάνω στο οποίο 
έχει χτιστεί. «Η ειρωνεία βρίσκεται στο ότι, το ίδιο αυτό μα-
λακό έδαφος που προκάλεσε την κλίση και έφερε τον Πύργο 
στα όρια της κατάρρευσης, ήταν αυτό που συνέβαλε στο να 
αντέξει στις σεισμικές επιδράσεις», δηλώνει ένας από τους 

ερευνητές του Πανεπιστημίου του Μπρίστολ, ο καθηγητής 
Τζώρτζ Μυλωνάκης.
Σύμφωνα με τους μηχανικούς, ο συνδυασμός της ανθε-
κτικής κατασκευής του Πύργου και του μαλακού εδάφους 
κατά την διάρκεια των σεισμού δεν δημιουργεί ταλαντώ-
σεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η κατασκευή αυτή να έχει 
σχεδόν τον καλύτερο δείκτη της λεγόμενης δυναμικής 
αλληλεπίδρασης κτίσματος και εδάφους, με τον οποίο οι 
μηχανικοί αξιολογούν την σταθερότητα ενός κτιρίου κατά 
την διάρκεια σεισμού.
Ο καθηγητής Τζώρτζ Μυλωνάκης από το τμήμα Πολιτικών 
Μηχανικών του πανεπιστημίου του Μπρίστολ, προσκλή-
θηκε να συμμετάσχει στην ομάδα 16 ερευνητών υπό την 

εποπτεία του Καθηγητή Camillo Nuti του Πανεπιστήμιου 
της Ρώμης 3 (Roma Tre University), για να μελετήσουν το 
μυστήριο της Κλίσης του Πύργου της Πίζας, που προβλη-
ματίζει τους μηχανικούς επί χρόνια.
Τα αποτελέσματα της μελέτης των 16 Βρετανών και Ιταλών 
μηχανικών έχουν ήδη παρουσιασθεί σε διεθνή ομάδα εργα-
σίας και τυπικά θα ανακοινωθούν στο 16η Ευρωπαϊκή Διά-
σκεψη Σεισμών και Μηχανικής (16th European Conference 
in Earthquake Engineering) που θα πραγματοποιηθεί στην 
Θεσσαλονίκη, στο διάστημα 18-21 Ιουνίου. Πηγή: http://
www.bris.ac.uk/ (Bristol University)

Την αξιοποίηση του εμβληματικού κτηρίου του επιβατικού 
σταθμού του λιμένος Θεσσαλονίκης (παλιού τελωνείου) «με 
μεικτές και πολύμορφες χρήσεις, που θα υποστηρίζουν και τον 
τουρισμό κρουαζιέρας», προανήγγειλε χθες ο πρόεδρος του δι-
οικητικού συμβουλίου και διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΘ ΑΕ, 
Σωτήρης Θεοφάνης, μιλώντας από το βήμα του τουριστικού 
συνεδρίου, που διοργάνωσαν τα πέντε διμερή επιμελητήρια 
(ελληνοαμερικανικό, ελληνογερμανικό, ελληνοβρετανικό, ελ-
ληνοϊταλικό και ελληνογαλλικό). Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ό 
ίδιος, διευκρίνισε, δε, ότι οι φορείς και οι επιχειρηματίες δεν θα 
πρέπει να δουν την αξιοποίηση του εν λόγω διατηρητέου κτη-
ρίου ως κάτι που θα λειτουργήσει ανταγωνιστικά προς άλλες 
χρήσεις στη Θεσσαλονίκη, καθώς ο σχεδιασμός του ΟΛΘ απο-
σκοπεί στην ανάδειξη της υποδομής που διαθέτει το λιμάνι στο 
μη εμπορικό τμήμα του, προς όφελος γενικά της πόλης.

Το εντυπωσιακό κτήριο, με μήκος 200 μέτρων, πλάτος 25 και 
εμβαδόν 12.000 τ.μ, πίσω από το οποίο «δένουν» όσα κρου-
αζιερόπλοια επισκέπτονται τη Θεσσαλονίκη, ήταν το μοναδικό 
εντός του λιμένος, που δεν ανήκε στον Οργανισμό, αλλά στο 
υπουργείο Οικονομικών και μετέπειτα στο Ταμείο Αξιοποίησης 
Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ). Έτσι, επί σειρά 
ετών τα «χέρια» της ΟΛΘ ΑΕ ήταν δεμένα ως προς την αποκατά-
στασή του αρχιτεκτονικού αυτού «διαμαντιού», ο θεμέλιος λί-
θος του οποίου μπήκε το 1910. Με την είσοδο της κοινοπραξίας 
των ιδιωτών επενδυτών στο λιμάνι, όμως, ανοίγει ο δρόμος για 
την αξιοποίησή του, προς όφελος εμμέσως και της κρουαζιέρας 
(σ.σ. από τις υποχρεωτικές επενδύσεις ύψους 180 εκατ. ευρώ 
στην επταετία, επί των οποίων δεσμεύτηκε η κοινοπραξία που 
απέκτησε το 67% του ΟΛΘ, τα 20 εκατ. αφορούν τη στατική 
ενίσχυση του συγκεκριμένου κτηρίου).

Πάντως, όπως επανέλαβε ο κ. Θεοφάνης από το βήμα του συ-
νεδρίου, η προσέλκυση περισσότερων κρουαζιερόπλοιων στη 
Θεσσαλονίκη είναι υπόθεση όλων των φορέων της πόλης, οι 
οποίοι θα πρέπει να εργαστούν από κοινού προς αυτή την κα-
τεύθυνση.
Στο μεταξύ, όπως ανακοίνωσε ο κ. Θεοφάνης, την ερχόμενη 
εβδομάδα μεταβαίνουν στη Θεσσαλονίκη τα μέλη διοίκησης 
της Terminal Link SAS, ήτοι της εταιρείας γαλλικών και κινεζι-
κών συμφερόντων, που εκπροσωπεί τον global operator στην 
κοινοπραξία, με ποσοστό 33%. Όπως είπε ο κ. Θεοφάνης, το 
γεγονός ότι τα μέλη διοικητικού συμβουλίου έλαβαν την από-
φαση να συνεδριάσουν εκτός έδρας της εταιρείας, υπογραμμίζει 
τη σημασία που αποδίδουν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Με σύγχρονες λύσεις πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών 
της COSMOTE, που συμβάλλουν σημαντικά στην απρό-
σκοπτη και ασφαλή επικοινωνία των αεροδρομίων, την 
αποδοτικότερη λειτουργία και την καλύτερη εξυπηρέτηση 
του επιβατικού κοινού, αναβαθμίζει η Fraport Creece τα 14 
περιφερειακά αεροδρόμια. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ όπως 
αναφέρεται  σε σχετική ανακοίνωση του Ομίλου ΟΤΕ, θα 
παρέχει  στη Fraport Greece και τα 14 αεροδρόμια, υπηρε-
σίες private cloud, λύσεις συνδεσιμότητας για την ασφαλή 
διασύνδεση και μεταφορά φωνής, εικόνας και δεδομένων 
και λύσεις επικοινωνίας μέσω IP τηλεφωνίας και ιδιωτικού 
ραδιο-δικτύου. Ο Όμιλος ΟΤΕ θα είναι υπεύθυνος και για την 
τεχνική υποστήριξη όλων των παρεχόμενων λύσεων. 
Στο πλαίσιο της υπηρεσίας private cloud, σχεδιάστηκε και 
εγκαταστάθηκε για την Fraport Greece υψηλής διαθεσιμό-
τητας και ασφάλειας υποδομή στο data center του Ομίλου 
ΟΤΕ. Η υπηρεσία παρέχεται ως Infrastructure as a Service, 
διασφαλίζοντας την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότε-
ρη λειτουργία των αεροδρομίων, χωρίς έξοδα επένδυσης 
σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Οι υπηρεσίες Infrastructure as 

a Service απευθύνονται σε κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως 
μεγέθους, και συνοδεύονται από υπηρεσίες λειτουργίας και 
υποστήριξης των υποδομών, σε καθημερινή, 24ωρη βάση, 
μέσω αυστηρών SLAs (Service Level Agreements).
Για τη συνδεσιμότητα των αεροδρομίων της Fraport 
Greece, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε μια ολοκληρωμένη 
λύση μέσω της υπηρεσίας COSMOTE IP VPN, που επιτρέπει 
τόσο τη μεταξύ τους διασύνδεση για φωνή, εικόνα και δε-
δομένα, όσο και την ασφαλή σύνδεση των αεροδρομίων με 
το Data Center.
Για την κάλυψη των απαιτήσεων επικοινωνίας σχεδιάστη-
κε λύση IP τηλεφωνίας για την υποστήριξη περισσότερων 
των 1.000 τερματικών συσκευών,  τόσο για την κεντρική 
υποδομή όσο και για τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της 
Fraport Greece. Η διαχείριση των κλήσεων θα γίνεται αυτό-
ματα μέσα από μια ενιαία πλατφόρμα διαχείρισης κλήσεων, 
η οποία  δρομολογεί τις κλήσεις μεταξύ των σημείων της  
διαχειρίστριας εταιρίας. Παράλληλα, υλοποιήθηκε λύση 
δικτύωσης Wi-Fi στα κεντρικά γραφεία της Fraport Greece 
για την κάλυψη των αναγκών της εταιρείας, αλλά και των 

πελατών. Το νέο ασύρματο δίκτυο παρέχει πλήρη κάλυψη 
και πρόσβαση με υψηλές ταχύτητες στο εταιρικό δίκτυο και 
το Internet από τους υπαλλήλους και θα επεκταθεί για τους 
επισκέπτες των αεροδρομίων αντίστοιχα, ικανοποιώντας 
τις απαιτήσεις τους για εύκολη και ασφαλή πλοήγηση.Οι 
υπηρεσίες συνδεσιμότητας και δικτύωσης συνοδεύονται 
από ειδικό εξοπλισμό ασφάλειας, που προσφέρει ενιαία 
διαχείριση των απειλών στο δίκτυο επιτυγχάνοντας την 
πολυεπίπεδη και ολοκληρωμένη προστασία του δικτύου 
από επιθέσεις ασφάλειας με μικρότερο διαχειριστικό κόστος. 
Τέλος, ο Όμιλος ΟΤΕ, σε συνεργασία με τη Motorola, δημι-
ούργησε ιδιωτικό ραδιο-δίκτυο (Private Radio Network), 
που λειτουργεί σε κάθε ένα από τα 14 περιφερειακά αερο-
δρόμια και στα κεντρικά γραφεία της Fraport Greece. Το 
ραδιο-δίκτυο θα αποτελεί το κύριο σύστημα επικοινωνίας 
σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και για το λόγο αυτό θα 
λειτουργεί χωρίς διακοπή, παρέχοντας ασφαλή επικοινωνία 
φωνής και δεδομένων.

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΣ ΠΙΖΑΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΑΝ ΒΡΕΤΑΝΟΙ ΚΑΙ ΙΤΑΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΜΕ ΜΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ 
ΘΑ ΩΦΕΛΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ, ΠΡΟΑΝΗΓΓΕΙΛΕ Ο CEO ΤΗΣ ΟΛΘ ΑΕ

Η FRAPORT ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΕΙ ΤΑ 14 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΜΕ ΛΥΣΕΙΣ COSMOTE



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

6

Την εκτίμηση ότι στα επόμενα τρία έως πέντε χρόνια «τα πράγ-
ματα στη Θεσσαλονίκη θα είναι πολύ καλύτερα», διατύπωσε 
απαντώντας σε σχετικό ερώτημα του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο διευθύνων 
σύμβουλος της Deloitte Ελλάδος, Δημήτρης Κουτσόπουλος, προ-
σθέτοντας ότι η επένδυση που η εταιρεία εγκαινιάζει απόψε στην 
πόλη - ένα Πρότυπο Κέντρο Τεχνογνωσίας - είναι ενδεικτική της 
πίστης στην προοπτική της.
   Από την πλευρά του, ο εταίρος της Deloitte, Βασίλης Καφάτος, 
consulting leader της εταιρείας, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η 
Θεσσαλονίκη, με τα πανεπιστήμια και την πολυπολιτισμικότητά 
της, θα μπορούσε κάλλιστα να προσελκύσει περισσότερες διεθνείς 
επιχειρήσεις και να αναδειχτεί σε κόμβο στην ευρύτερη διεθνή 
αγορά.
   Η εταιρεία εγκαινίασε χθες σε κτήριο της Τεχνόπολης Θεσσαλονί-
κης, το Deloitte Alexander Competence Center (DACC), το οποίο 
θα λειτουργεί ουσιαστικά ώς κόμβος τεχνογνωσίας και καινοτο-
μίας, προσφέροντας νέα επαγγελματική προοπτική σε δεκάδες 

νέους πτυχιούχους. Ήδη από τις αρχές του χρόνου, έχει προσλάβει 
40 νέους στους τομείς των συμβουλευτικών, τεχνολογικών, χρη-
ματοοικονομικών, φορολογικών και ελεγκτικών υπηρεσιών και 
της διαχείρισης εταιρικού κινδύνου, οι οποίοι εργάζονται πάνω σε 
σημαντικά διεθνή και εγχώρια έργα.
   Έως το τέλος του 2018, στόχος είναι να προσληφθούν τουλά-
χιστον άλλα 30 άτομα, με προοπτική μέχρι το 2020 ο αριθμός 
του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στο DACC να έχει 
φτάσει - και πιθανώς ξεπεράσει - τα 200 άτομα. Κι αυτό διότι, μέσω 
Θεσσαλονίκης, το DACC προβλέπεται να αναλαμβάνει έργα και για 
τους πελάτες της Deloitte σε Ιταλία και Μάλτα, ενώ βρίσκονται σε 
εξέλιξη συζητήσεις και για αντίστοιχη συνεργασία με τη Deloitte 
Αγγλίας.
   «Θέλουμε τους καλύτερους!» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κουτσό-
πουλος, επισημαίνοντας ότι η προοπτική για όσους νέους απασχο-
ληθούν στο Κέντρο θα είναι σημαντική, καθώς αυτό δεν θα κάνει 
«ντιλίβερι υπηρεσιών», αλλά θα παρέχει προηγμένες τεχνολογικά 

υπηρεσίες και στα πέντε business units της εταιρείας. Έχοντας ήδη 
άρτια θεωρητική κατάρτιση από τα ελληνικά πανεπιστήμια, οι νέοι 
θα μπορούν - μετά από μια «μετεκπαίδευση» προσανατολισμένη 
στην πράξη - να αποδώσουν σε πολύ σύνθετα έργα για την ελ-
ληνική και γενικότερα την ευρωπαϊκή αγορά, εργαζόμενοι στην 
πόλη τους, χωρίς να χρειάζεται να μεταναστεύσουν.
   Ουσιαστικά το Κέντρο Τεχνογνωσίας θα αναπτύσσει λύσεις, 
που θα απευθύνονται, τόσο στις προαναφερθείσες αγορές της 
Ευρώπης, όσο και στην τοπική της Θεσσαλονίκης, σε τομείς 
όπως οι αυτοματοποιημένες λύσεις επιχειρηματικών διαδικασιών 
(automated business process solutions) για τις μικρές επιχειρήσεις 
της πόλης, που δεν αντέχουν οικονομικά να συντηρούν οικονο-
μικό διευθυντή, ή η συμβουλευτική προς εξαγωγικές εταιρείες, 
μέσω επεξεργασμένης πληροφορίας.
   Για τη στελέχωση του Κέντρου, η Deloitte Ελλάδας ήρθε σε επα-
φή με τα πανεπιστήμια της Θεσσαλονίκης και τα ιδιωτικά κολλέγια, 
και η ανταπόκριση ήταν πολύ θετική.

Με τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστο Σπίρτζη, να 
τονίζει ότι «δεν θα αφήσουμε την Αθήνα στο χάλι και τον μαρασμό 
που οι άλλοι δημιούργησαν» και σύσσωμη την αντιπολίτευση να 
αντιδρά στην ίδρυση Ανώνυμης Εταιρείας για την ανάπλαση της 
Αθήνας και να καταψηφίζει, το νομοσχέδιο για την ανάπλαση έγι-
νε δεκτό από την Ολομέλεια της Βουλής, με την θετική τοποθέτηση 
της πλειοψηφίας. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ απέναντι στις έντονες 
αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ότι αφαιρούνται 
αρμοδιότητες του δήμου Αθηναίων και δημιουργείται μια αχρεί-
αστη εταιρεία μόνον και μόνον για να διοριστούν «ημέτεροι», ο 
κ. Σπίρτζης κάλεσε τους βουλευτές να αναφέρουν ποιες αρμο-
διότητες και ποιοι πόροι αφαιρούνται, και απέρριψε την κριτική 
περί «τακτοποίησης» φιλοκυβερνητικών στελεχών στην εταιρεία. 
Καταλόγισε, τόσο στην σημερινή ηγεσία του Δήμου, όσο και στις 
προηγούμενες, ευθύνες για την σημερινή κατάσταση της πρωτεύ-
ουσας, «απάνθρωπης για τους πολίτες με κινητικά προβλήματα» 
με «μηδενικούς» ελεύθερους χώρους.
Ο υπουργός Επικρατείας, Αλέκος Φλαμπουράρης, ο οποίος συνυ-
πογράφει το νομοσχέδιο, τόνισε ότι με το νομοσχέδιο επιχειρείται 
ο συντονισμός των φορέων ώστε να προχωρήσουν τα έργα, και 
έφερε ως παράδειγμα τα Προσφυγικά στην Λεωφόρο Αλεξάν-
δρας και τα έργα στα Εξάρχεια (να ανοίξει ξανά το Πολυτεχνείο 

κ.ά.) που απαιτούν την συνεργασία πολλών φορέων.
Οι εκπρόσωποι των κομμάτων της αντιπολίτευσης, επικαλέστη-
καν την έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής, η οποία 
εντοπίζει ελλείψεις και ασάφειες στο νομοσχέδιο και υπογραμμίζει 
ειδικότερα, ότι δεν είναι σαφές αν η άσκηση των αρμοδιοτήτων 
από την «Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ» θα υπακούσει στο γενικότερο και 
ειδικότερο σχεδιασμό που έχει εκπονηθεί, ή θα εκπονηθεί από τα 
αρμόδια κεντρικά και τοπικά όργανα.
Εκ μέρους της ΝΔ, ο Θανάσης Μπούρας ανέφερε ότι πρόκειται για 
μία ακόμη ωμή παρέμβαση της κυβέρνησης προς την Τοπική Αυ-
τοδιοίκηση και ειδικότερα προς το μεγαλύτερο δήμο της χώρας, 
και υποστήριξε ότι η νέα αυτή εταιρεία υλοποιεί τον στόχο της 
κυβέρνησης να «καπελώσει» τον δήμο Αθηναίων, για να μοιράζει 
εκείνη την τράπουλα των έργων.
Ο ειδικός αγορητής της ΔΗ.ΣΥ., Γιάννης Μανιάτης, έκανε λόγο για 
μια «άχρηστη» και «αχρείαστη» εταιρεία που ιδρύει η κυβέρνηση, 
και ισχυρίστηκε ότι προχωρά σε μια κρατική υπερσυγκέντρωση, 
καταπατώντας ουσιαστικά δύο άρθρα του συντάγματος.
«Η Αθήνα δεν θα σωθεί από μια τέτοια εταιρεία», επισήμανε και 
ο Γιώργος Αμυράς, από το Ποτάμι, ο οποίος τόνισε ότι τον πρώτο 
λόγο για την ανάπλαση των Αθηνών, θα έπρεπε να έχουν ο δήμος 
και η Περιφέρεια.

Εκ μέρους του ΚΚΕ, ο Χρήστος Κατσώτης άσκησε κριτική στο 
νομοσχέδιο, ενώ υπογράμμισε ότι η υπεράσπιση των ελεύθερων 
χώρων της Αθήνας είναι υπόθεση της πάλης των κατοίκων της.
Ο Μάριος Γεωργιάδης (Ένωση Κεντρώων) μίλησε για ένα νομο-
θέτημα, «πρότυπο προχειρότητας», και συνέκλινε στην άποψη 
ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να υφαρπάξει αρμοδιότητες και 
πόρους από την τοπική αυτοδιοίκηση.
Τέλος, σε παρέμβασή του, ο υπουργός Υποδομών και Μετα-
φορών, απάντησε στον βουλευτή της ΔΗΣΥ ο οποίος του έθεσε 
«θέμα Καλογρίτσα» με αφορμή το έργο Πάτρα – Πύργος.
«Το έργο «Καλογριτσιάδα Νο 4″ σας το χαρίζουμε. Καλό θα 
ήταν να πείτε επιτέλους την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Θέλετε 
να ξεχνάτε αυτό που είχατε κανονίσει, να δοθεί με μηδενικές εκ-
πτώσεις το έργο στις μεγάλες εταιρείες. Διότι αν δεν είχαμε αυτές 
τις εκπτώσεις σήμερα, δεν θα το ενέκρινε η ΕΕ, η οποία ξεσκονίζει 
κάθε σύμβαση που υπάρχει στη χώρα από τότε που δώσατε 1,2 
δισ. περισσότερα στα έργα των αυτοκινητόδρομων» είπε.
Επίσης, ο κ. Σπίρτζης έκανε δεκτή τροπολογία που κατέθεσαν τρεις 
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ο Ν. Παρασκευόπουλος, η Σία Αναγνω-
στοπούλου και ο Αρ. Μπαλτάς, να συμπεριληφθεί στους στόχους 
του νέου φορέα και η ίδρυση Μουσείου Δημοκρατίας.

Δεν θα συμμετάσχει ο δήμος Αθηναίων στη διοίκηση της «Ανά-
πλαση Αθήνας Α.Ε.»» έτσι όπως προβλέπεται από τον νόμο που 
ψηφίστηκε στη Βουλή. Αυτό ανακοίνωσε χθες ο δήμος , χαρα-
κτηρίζοντας «θεσμικό έκτρωμα» την ίδρυση αυτής της εταιρίας 
.Ο δήμος Αθηναίων καταγγέλλει την κυβέρνηση ότι προχώρησε 
στη ψήφιση της σύστασης της, παρά τη σύσσωμη αντίδραση των 

κομμάτων της αντιπολίτευσης και τις ενστάσεις της επιστημονικής 
επιτροπής της Βουλής. Σύμφωνα με το δήμο , « η κυβέρνηση, επι-
χειρώντας να υποκαταστήσει την Τοπική Αυτοδιοίκηση σε βασικές 
της αρμοδιότητες, αγνοεί, πετώντας στον κάλαθο των αχρήστων, 
το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης που με κόπο 
κατάρτισε και υλοποιεί ο δήμος Αθηναίων και που φέρει τις υπο-

γραφές 17 υπουργείων.» Επίσης κατηγορεί την κυβέρνηση ότι « 
δημιουργώντας μία ακόμη εταιρία και καλλιεργώντας προσδοκίες 
για νέες προσλήψεις, επιβαρύνει με νέα βάρη τους φορολογούμε-
νους και προκαλεί καθυστερήσεις στο σχέδιο αναβάθμισης της 
Αθήνας».

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 200 ΥΨΗΛΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΕΝΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΕΩΣ ΤΟ 2020 ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΤΗΣ DELOITTE ΕΛΛΑΔΑΣ

ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.”
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Πραγματοποιείται εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου «Πο-
δήλατο στις Ελληνικές Πόλεις - Προτάσεις προς τις Δημοτικές 
Αρχές», του οργανισμού Πόλεις για Ποδήλατο, συγγραφείς 
του οποίου είναι οι Θ. Βλαστός και Ευθ. Μπακογιάννης, που 
εκδόθηκε με την αποκλειστική υποστήριξη του Ιδρύματος 
Ωνάση. Στην εκδήλωση θα μιλήσουν στελέχη της Αυτοδιοί-
κησης, όπου εκτός των θεμάτων του ποδηλάτου θα γίνει και 
γενικότερη συζήτηση για τη βιώσιμη κινητικότητα και τους 
σχεδιασμούς στις ελληνικές πόλεις.  Η εκδήλωση έχει προ-
γραμματιστεί για την Τετάρτη 16.5.2018 από τις 16:45 έως 
τις 21:00 στην Ωνάσειο Βιβλιοθήκη (Λ. Αμαλίας 56). Η είσο-
δος είναι ελεύθερη αλλά θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 
Απαραίτητη η προκράτηση θέσης στο email: sustainable.
mobility.unit@gmail.com ή στο τηλ.: 210 7722604
 
Αναλυτικά ανακοινώθηκε ότι: 
1. Παρουσίαση του βιβλίου «Ποδήλατο στις Ελληνικές Πό-
λεις - Προτάσεις προς τις Δημοτικές Αρχές», του οργανισμού 
«Πόλεις για Ποδήλατο - Cities for Cycling», συγγραφείς του 
οποίου είναι οι Θ. Βλαστός και Ευθ. Μπακογιάννης που εκδό-
θηκε με την αποκλειστική υποστήριξη του Ιδρύματος Ωνάση.
2. Συζήτηση γύρω από τις τελευταίες εξελίξεις ως προς τις πο-
λιτικές για τις πόλεις και το ποδήλατο στην Ελλάδα.
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: • Σπουδαστήριο Πολεοδομικών Ερευ-
νών της Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ. • Μονάδα Βιώσιμης 
Κινητικότητας του Εργαστηρίου Γεωγραφίας της ΣΑΤΜ/ΕΜΠ. 
• Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού.
Η εκδήλωση αποτελεί συνέχεια των διαλέξεων που έδωσαν 
οι δύο συγγραφείς στα γραφεία της Ελληνικής Εταιρείας με 
θέμα τις Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας - ΣΒΑΚ, 
οι οποίες συνδέονται στενά με τις πολιτικές για τις πόλεις και 
το ποδήλατο. Έχει ως αφορμή την πρόσφατη έκδοση του 
βιβλίου «Ποδήλατο στις Ελληνικές Πόλεις - Προτάσεις προς 
τις Δημοτικές Αρχές», του Οργανισμού «Πόλεις για Ποδήλατο 
- Cities for Cycling», του οποίου ο στόχος είναι η επανεκκίνηση 
των σχεδιασμών και έργων για το ποδήλατο, που τα τελευταία 
χρόνια περιορίστηκαν δραματικά. Για αυτό και απευθύνεται 
κατά κύριο λόγο στις Δημοτικές Αρχές, όπως δηλώνεται και 
στον τίτλο του, παρέχοντάς τους τα απαραίτητα στοιχεία για 
να κινηθούν πιο αποφασιστικά ώστε να περιοριστεί το χάσμα 
που χωρίζει τις ελληνικές από τις άλλες ευρωπαϊκές πόλεις.
Όπως και το βιβλίο, η εκδήλωση θα είναι λοιπόν προσανατο-
λισμένη στο Δια Ταύτα. Για αυτό και θα δοθεί ο λόγος σε εκεί-
νους/ες από τον ιδιωτικό τομέα και τη Δημόσια Διοίκηση, που 
έχοντας αποδείξει με τις πρωτοβουλίες τους και με την προώ-
θηση σχετικών έργων το ενδιαφέρον τους για το ποδήλατο, 
είναι σε θέση να ενθαρρύνουν όσους βρίσκονται σε θέσεις 
κλειδιά και να χαράξουν άμεσα συγκεκριμένες κατευθύνσεις.
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
Τα επίκαιρα θέματα, τα οποία αναμένεται να δώσουν άμεσα 

θεαματική ώθηση στο ποδήλατο και στα οποία η εκδήλωση 
θα εστιάσει είναι: 1. Οι Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Κινητι-
κότητας – ΣΒΑΚ και Ποδήλατο 2. To Eurovelo - Τουρισμός και 
Ποδήλατο 3. To Dockless Βike - Sharing, κοινόχρηστα ποδή-
λατα, που αφήνονται ελεύθερα οπουδήποτε, χωρίς σταθμούς 
1. Για εκπόνηση ΣΒΑΚ θα χρηματοδοτηθούν άμεσα από το 
Πράσινο Ταμείο 165 Δήμοι. Δεδομένου ότι το ποδήλατο απο-
τελεί τον τρίτο βασικό πυλώνα των ΣΒΑΚ ισότιμο με το Περ-
πάτημα και τη Δημόσια Συγκοινωνία, αναμένεται ότι σε όλους 
αυτούς τους Δήμους θα γίνουν ολοκληρωμένοι σχεδιασμοί 
δικτύων ποδηλάτου. Έτσι θα αλλάξουν οι προτεραιότητες, η 
πόλη θα απελευθερώσει δημόσιους χώρους και θα ξαναδώ-
σει στους τρεις πυλώνες την θέση στην πόλη που δικαιούνται. 
Τα ΣΒΑΚ κανονικά θα ανοίξουν μια μεγάλη πύλη εισόδου του 
ποδηλάτου στην ελληνική πόλη. Ποιο είναι το σχετικό όραμα 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ποιες κατευθύνσεις θα δώσει 
στους μελετητές;
2. Ο Οργανισμός «Πόλεις για Ποδήλατο», ανέλαβε από τις 
αρχές του 2018 Εθνικός Συντονιστής του Eurovelo στην 
Ελλάδα. Το Eurovelo αποτελεί μια πρωτοβουλία της Ευρω-
παϊκής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου και βασικό του αντικείμενο 
είναι η ολοκλήρωση στην Ευρώπη δικτύου 15 ποδηλατικών 
διαδρομών, μήκους 70.000 χλμ., υψηλής ποιότητας, που θα 
διατρέχουν από άκρου εις άκρον 42 ευρωπαϊκές χώρες. Σή-
μερα το μεγαλύτερο μήκος τους, περίπου 45.000 χλμ., έχει 
κατασκευαστεί. Ωστόσο η συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτό το 
δίκτυο ξεκινάει τώρα με μεγάλη καθυστέρηση παρόλο που α) 
είναι μια χώρα που ζει από τον τουρισμό, β) είναι πλούσια σε 
διαδρομές υψηλής ποιότητας περιβάλλοντος και πολιτιστικής 
κληρονομιάς και γ) η ζήτηση για ποδηλατικό τουρισμό στην 
Ελλάδα από Ευρωπαϊκές οργανώσεις ποδηλατών είναι πολύ 
μεγάλη. Πώς θα ενεργοποιηθεί η Δημόσια Διοίκηση, κυρίως 
τα υπουργεία Τουρισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και 
Δικτύων και οι ενδιαφερόμενες Περιφέρειες και Δήμοι, ώστε 
να αξιοποιήσει η χώρα μας αυτή την πολύ σημαντική αναπτυ-
ξιακή προοπτική;
3. O ρυθμός αύξησης των πόλεων του πλανήτη, που εξο-
πλίζονται με συστήματα Bike Sharing είναι εντυπωσιακός. 
Σήμερα ο αριθμός των πόλεων με τέτοια συστήματα έχει 
φτάσει τις 1555. Συνολικά διαθέτουν 18 εκ. κοινόχρηστα 
ποδήλατα. Τα συστήματα που εφαρμόζονταν συστηματικά 
μέχρι τα δύο τελευταία χρόνια περιλάμβαναν τα ποδήλατα με 
σταθμούς ασφαλούς πρόσδεσης και φόρτισης. Τα συστήματα 
αυτά είναι πολύ ακριβά και κατά κανόνα οι πόλεις όφειλαν 
να καταβάλουν μεγάλα ποσά στις εταιρείες που αναλάμβα-
ναν την εγκατάστασή τους. Εδώ και δυο χρόνια συντελείται 
μια πραγματική επανάσταση στον τομέα των κοινόχρηστων 
ποδηλάτων. Οι σταθμοί καταργούνται και τα ποδήλατα 
σταθμεύουν ελεύθερα οπουδήποτε. Εντοπίζονται, από όσους 
ενδιαφέρονται να τα νοικιάσουν, με το κινητό, χάρις σε GPS 

που έχει ενσωματωθεί στον σκελετό τους. Το κόστος τους έτσι 
έχει πέσει κατακόρυφα και οι εταιρείες τα εγκαθιστούν στις πό-
λεις απολύτως δωρεάν για το Δήμο και με ελκυστικά κίνητρα 
για τη χρήση τους από τους πολίτες. Ήδη έχουν γίνει σχετικές 
προτάσεις σε ελληνικές πόλεις, και πολύ ενδιαφέρον είναι ότι 
η μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία συμβατικών κοινόχρηστων 
ποδηλάτων με σταθμούς στρέφεται τώρα στην τεχνολογία 
του dockless bike sharing.
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 
16:45 - 17:00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ – ΕΓΓΡΑΦΗ
17:00 - 17:10 Ε. Τσιότσιου, Εκτελεστική Διευθύντρια Ιδρύμα-
τος Ωνάση: Καλωσόρισμα - Χαιρετισμός
17:10 – 17:20 Ι. Γκόλιας, Πρύτανης ΕΜΠ, Συγκοινωνιολόγος: 
Καλωσόρισμα - Χαιρετισμός
17:20 – 17:30 Κ. Σερράος, καθηγητής ΕΜΠ, Δ/ντής ΣΠΕ:
Έναρξη • Καλωσόρισμα προσκεκλημένων • Στόχος επιστημο-
νικής εσπερίδας
ΜEΡΟΣ Α: ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ • ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΉΣ: Κ. ΣΕΡΡAΟΣ
17:30 - 17:50 Θ. Βλαστός, καθηγητής ΕΜΠ: Τρεις μεγάλες ευ-
καιρίες για την ανάπτυξη του ποδηλάτου στην Ελλάδα
17:50 - 18:10 Ευθ. Μπακογιάννης, Δρ Πολεοδόμος, Συγκοι-
νωνιολόγος ΕΜΠ:
Οι αγκυλώσεις του νομοθετικού πλαισίου και ζητήματα ωρί-
μανσης των έργων ΣΒΑΚ και ποδηλάτου
18:10 - 18:30 Γ. Μαρινάκης, Δήμαρχος Ρεθύμνου:
Κριτική ανάγνωση της έκδοσης «Ποδήλατο στις Ελληνικές 
Πόλεις – Προτάσεις προς τις Δημοτικές
Αρχές»
18:30 - 18:50 Γ. Πατρίκιος, Πρόεδρος Πράσινου Ταμείου, 
Επίκ. Καθηγητής ΔΠΘ:
Οι στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και το Ποδή-
λατο. Το σήμερα και το αύριο
18:50 – 19:10 Γ. Βουλγαρούδης, BrainBox:
Δυνατότητες και γρήγορα βήματα στην Ελλάδα για κοινόχρη-
στα ποδήλατα χωρίς σταθμούς
19:10 – 19:25 Διάλλειμα για καφέ
ΜEΡΟΣ Β: ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ • ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΉΣ: Θ. ΒΛΑΣΤΌΣ
19:25 - 20:20 ΣΥΖΉΤΗΣΗ «ΣΤΡΟΓΓΥΛHΣ ΤΡΑΠEΖΗΣ»
Συμμετέχοντες: Κώστας Μπακογιάννης (Περιφερειάρχης Στε-
ρεάς Ελλάδας), Ανδρέας Ευθυμίου
(Δήμαρχος Μοσχάτου-Ταύρου), Λευτέρης Ιωαννίδης (Δή-
μαρχος Κοζάνης), Ευγένιος Βασιλικός (Έφορος
Δημ. Σχέσεων και Αναπλ. Γεν. Γραμματέας της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Ξενοδόχων), Κων/νος Ζέκκος
(Εκπρόσωπος ΕΛΛΕΤ / Συγκοινωνιολόγος), Σπύρος Παπαγε-
ωργίου (Πόλεις για Ποδήλατο)
20:20 – 20:50 Παρεμβάσεις - Συζήτηση
20:50 - 21:00 Συμπεράσματα: Θ. Βλαστός, Κ. Σερράος 
ΛΗΞΗ ΕΣΠΕΡΙΔΑΣ

ΕΘΝΙΚO ΜΕΤΣOΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕIΟ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ
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Η «επόμενη μέρα» της ελληνικής επιχειρηματικότητας και τα ψη-
φιακά εργαλεία που μπορούν να την ενισχύσουν συζητήθηκαν 
εκτενώς κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, την  Τετάρ-
τη 9 Μαΐου 2018, παρουσία του υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, 
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Νίκου Παππά. Σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι πρόθεση της κυβέρνησης 
είναι η στήριξη της επιχειρηματικότητας ως αντίδοτο στην αντιμε-
τώπιση της κρίσης και εμφανίστηκε αισιόδοξος για την επόμενη 
μέρα της ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα, με τον γγ Ψηφιακής 
Πολιτικής Στέλιο Ράλλη, παρουσίασαν στα μέλη του ΔΣ του Επιμε-
λητηρίου τις δράσεις του υπουργείου για τον ψηφιακό μετασχη-
ματισμό και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Μεταξύ αυτών 
είναι η δημιουργία τού ψηφιακού ΓΕΜΗ. Κύριο αντικείμενο του 
έργου αποτελεί η ψηφιακή κατάθεση των ισολογισμών των ανω-
νύμων εταιρειών με ψηφιακή υπογραφή και η δωρεάν παροχή 
130.000 απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών προς τις επι-
χειρήσεις μέσα από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος.
 Επίσης, το έργο της ηλεκτρονικής τιμολόγησης που έχει στόχο τη 
δημιουργία του εθνικού προτύπου ηλεκτρονικού τιμολογίου, κάτι 

που θα διευκολύνει τις συναλλαγές μεταξύ φορέων του Δημοσίου 
και των προμηθευτών τους, ενώ με την επέκταση της εφαρμογής 
του στον ιδιωτικό τομέα θα δώσει ώθηση στο ηλεκτρονικό εμπό-
ριο στη χώρα.
 Στον σχεδιασμό του υπουργείου είναι μία ενιαία ψηφιακή πύλη 
που θα συγκεντρώνει όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες του κρά-
τους, λειτουργώντας ως ένα one-stop- shop για πολίτες και 
επιχειρήσεις. Έτσι, τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα αντλούνται 
online και θα γίνεται η διασταύρωση των στοιχείων σε πραγμα-
τικό χρόνο.
Τέλος, μέσα στο 2018, όπως αναφέρθηκε, αναμένεται να εφαρ-
μοστεί σε 22.000 φορείς του Δημοσίου και των ΟΤΑ το Κεντρικό 
Σύστημα Διακίνησης Εγγράφων, Δρομολόγησης και Διαλειτουρ-
γικότητας με απομακρυσμένες ψηφιακές υπογραφές, ένα έργο 
που -σύμφωνα με το υπουργείο- θα επιφέρει απλοποίηση των 
διαδικασιών, ετήσια εξοικονόμηση για τα δημόσια οικονομικά, της 
τάξης των περίπου 400 εκατ. ευρώ, θα μειώσει τη γραφειοκρατία 
και θα ενισχύσει τη διαφάνεια, προς όφελος των πολιτών και των 
επιχειρήσεων.
 

Γιάννης Χατζηθεοδοσίου
 Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ανέλυ-
σε στον υπουργό τα προβλήματα που ταλανίζουν την επιχειρημα-
τικότητα εξαιτίας της γραφειοκρατίας και την ανάγκη επέκτασης 
του ψηφιακού μετασχηματισμού, προκειμένου να μειωθεί ο 
χρόνος διευθέτησης διαφόρων πράξεων που σήμερα αποτελούν 
τροχοπέδη για το επιχειρείν, ενώ ταλαιπωρούνται άσκοπα επιχει-
ρηματίες, επαγγελματίες και πολίτες.
 Παράλληλα, ο κ. Χατζηθεοδοσίου τόνισε τα προβλήματα που 
ανακύπτουν για τους μικρομεσαίους εξαιτίας της υπερφορολόγη-
σης, των υψηλών ασφαλιστικών εισφορών, της φοροδιαφυγής 
και κατέθεσε την πρόταση του Επιμελητηρίου για αύξηση του 
κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ με ταυτόχρονη μείωση του 
μη μισθολογικού κόστους προκειμένου να ενισχυθεί η κατανα-
λωτική δυνατότητα των πολιτών. Επίσης, μεταξύ άλλων, ζήτησε 
τη βελτίωση του εξωδικαστικού μηχανισμού μέσω μείωσης των 
πολλών δικαιολογητικών που απαιτούνται, ώστε να ωφεληθούν 
περισσότερες επιχειρήσεις.

Ελληνικά τεχνολογικά start-ups, χορήγησε η Ελληνική Πρω-
τοβουλία ώστε να ταξιδέψουν στην Κομητεία Όραντζ της Καλι-
φόρνια, όπου συμμετείχαν για μια εβδομάδα στο πρόγραμμα 
Accelerate Greece, το οποίο πραγματοποιήθηκε από κοινού με το 
Eureka FEST 2018. Το Accelerate Greece είναι ένα δωρεάν πρό-
γραμμα «επιτάχυνσης» για Έλληνες επιχειρηματίες, με σκοπό τη 
δημιουργία του επόμενου «κύματος» επιτυχημένων ελληνικών 
τεχνολογικών εταιριών. Το πρόγραμμα προσφέρει σε εταιρείες 
τη δυνατότητα να ταξιδέψουν στην Καλιφόρνια και να συμμετά-
σχουν σε ένα πρόγραμμα διάρκειας μιας εβδομάδας, το οποίο έχει 
σχεδιαστεί για να βοηθήσει ελληνικές εταιρείες να αποκτήσουν 
τα κατάλληλα εργαλεία και δίκτυα που είναι απαραίτητα ώστε 
να εισέλθουν στην αγορά της Βόρειας Αμερικής. Σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ μέσω εργαστηρίων, καθοδήγηση και δικτύωση με 
επενδυτές, το πρόγραμμα εφοδίασε τους επιχειρηματίες με όλα τα 
απαραίτητα εργαλεία προκειμένου να πετύχουν στο κλάδο τους.
Επιπλέον, λόγω της ευνοϊκής γεωγραφικής τοποθεσίας του, το πρό-
γραμμα έφερε τους επιχειρηματίες σε επαφή με κάποιους από τους 
σημαντικότερους επενδυτές παγκοσμίως στο τομέα της τεχνολογίας.

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε στο κτίριο 
Eureka: ένα γραφείο 41,000 τετραγωνικών ποδιών, το οποίο έχει 
σχεδιαστεί με σκοπό να προσφέρει μια αίσθηση κοινότητας στις 
εταιρείες startups, καθώς και την επιτάχυνση και στήριξη της το-
πικής επιχειρηματικότητας.
Μέσω της χορηγίας της Ελληνικής Πρωτοβουλίας, 3 ελληνικές 
start-ups συμμετείχαν στο πρόγραμμα επιτάχυνσης. Πρώτον, η 
Pulse and Opinion, μια εταιρεία που προσφέρει καινοτόμες υπη-
ρεσίες ψηφιακής στρατηγικής, επικοινωνίας και συμβουλευτικής.
Δεύτερον, η Biocos, μια εταιρεία που προσφέρει λύσεις βιοπλη-
ροφορικής στον εφαρμοσμένο και βασικό τομέα της έρευνας και 
τέλος η JoinCargo, μια ηλεκτρονική πλατφόρμα αποστολής, ήταν 
οι εταιρείες που συμμετείχαν στο φετινό πρόγραμμα, με όλα τα 
έξοδα του ταξιδιού καλυμμένα.
Ο Μιχάλης Πρίντζος, THI’s Program Director, δήλωσε: «Η Ελλη-
νική Πρωτοβουλία είναι περήφανη που στηρίζει τη συμμετοχή 
των ελληνικών startups στο πρόγραμμα Accelerate Greece. Ένας 
από τους ιδρυτικούς σκοπούς της Ελληνικής Πρωτοβουλίας είναι 
η σύνδεση της ελληνικής Διασποράς με την πατρίδα τους και η 

δυνατότητα για όλους τους Έλληνες, από κάθε γωνιά της γης, να 
μάθουν και να εμπνευστούν ο ένας από τον άλλο. Το Accelerate 
Greece είναι ένα ιδανικό παράδειγμα της σύνδεσης των ελληνικών 
κοινοτήτων, με σκοπό τη προώθηση της ανάπτυξης και της καινο-
τομίας, και αποτελεί μια πραγματικά πρωτοποριακή και αναζωο-
γονητική πρωτοβουλία».
Ο Πίτερ Πόλιντορ, διευθύνων σύμβουλος της ErgoCapital και 
ιδρυτής του Accelerate Greece, δήλωσε: « Η Ελλάδα φιλοξενεί 
μερικά από τα πιο καινοτόμα μυαλά που έχω γνωρίσει στο τομέα 
της τεχνολογίας. Δημιουργήσαμε το Accelerate Greece με σκοπό 
να στηρίξουμε τις ελληνικές τεχνολογικές startups που θέλουν να 
αναπτύξουν τις εταιρείες τους στην Ελλάδα, αλλά και να δράσουν 
σε όλο τον κόσμο. Δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής για τις εταιρίες 
στο πρόγραμμα, στις οποίες δίνεται η δυνατότητα μα επωφελη-
θούν από τους παγκόσμιας κλάσης μέντορες και συμβούλους 
της Ergo καθώς και από τους θαυμάσιους συνεργάτες μας στην 
Ελληνική Πρωτοβουλία».

Την ένταξή του, στο πρόγραμμα WiFi for Europeans (WiFi4eu) 
προωθεί ο Δήμος Σαρωνικού, για την ανάπτυξη δικτύων WiFi 
δωρεάν πρόσβασης των πολιτών, σε δημόσιους χώρους όπως 
πάρκα, πλατείες, δημόσια κτίρια, βιβλιοθήκες, κέντρα υγείας κτλ. 
με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δή-
μαρχος. Γιώργος Σωφρόνης, υπέγραψε τη σχετική Προγραμμα-
τική Σύμβαση μεταξύ της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής 
(Π.Ε.Δ.Α.) και του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.), μαζί με 15 ακόμη Δήμους της Αττικής, 

προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία σύνταξης των μελετών 
και να διεκδικηθεί η χρηματοδότηση για κάθε Δήμο. «Αξιοποι-
ούμε μια σημαντική ευκαιρία για να ενισχύσουμε την ψηφιακή 
υποδομή του Δήμου, να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των 
δημοτών και να εξασφαλίσουμε συνθήκες ισότιμης συμμετοχής 
στην ψηφιακή κοινωνία» δήλωσε σχετικά ο δήμαρχος, προσθέ-
τοντας ότι «η πρόσβαση στο διαδίκτυο πλέον αναγνωρίζεται 
ως δικαίωμα όλων των πολιτών, ανεξάρτητα από τον τόπο δι-
αμονής ή το εισόδημά τους». Οι άλλοι Δήμοι που διεκδικούν τη 

ένταξη τους στο Πρόγραμμα WiFi for Europeans είναι οι: Δήμος 
Μαρκοπούλου-Μεσογαίας, Δήμος Ραφήνας - Πικερμίου, Δήμος 
Γαλατσίου, Δήμος Ωρωπού, Δήμος Βύρωνος, Δήμος Μεγαρέων, 
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας, Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας, 
Δήμος Σαλαμίνας, Δήμος Περάματος, Δήμος Πετρούπολης, Δήμος 
Ν. Ηρακλείου Αττικής, Δήμος Ασπροπύργου, Δήμος Αίγινας και 
Δήμος Σπετσών.

Ν. ΠΑΠΠΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ: ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ 
ΔΩΡΕΑΝ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ START-UPS, ΩΣΤΕ ΝΑ ΤΑΞΙΔΕΨΟΥΝ 
ΣΤΗΝ ΚΟΜΗΤΕΙΑ ΟΡΑΝΤΖ ΤΗΣ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 
WIFI ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
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Στην τελική ευθεία μπαίνει η εισαγωγή του Video Assistant 
Referee στο ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς κατατέθηκε 
προς διαβούλευση η υλοποίηση του έργου «Ψηφιακός 
Μετασχηματισμός Ελληνικού Ποδοσφαίρου με σύγχρο-
να Ψηφιακά Μέσα ΤΠΕ». Ένα ηλεκτρονικό αρχείο 103 
σελίδων που περιλαμβάνει όλες τις λεπτομέρειες της σύμ-
βασης έργου το οποίο θα κοστίσει συνολικά 13.454.000 
ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-
ΜΠΕ για την ανάθεση του έργου θα διεξαχθεί ανοιχτός 
ηλεκτρονικός διεθνής διαγωνισμός και θα επιλεγεί η πιο 
συμφέρουσα προσφορά βάσει ειδικού μαθηματικού τύ-
που.
«Επιδίωξή μας είναι να συμβάλλουμε ως Πολιτεία στην 
προσπάθεια αποκατάστασης της αξιοπιστίας του ελληνι-
κού ποδοσφαίρου. Σ΄ αυτήν την κατεύθυνση, βρίσκεται 
και το έργο του VAR. Η σύμβαση θα είναι 5ετούς διάρ-
κειας και θα περιλαμβάνει όλους τους αγώνες της Super 
League και τον τελικό κυπέλλου. Δηλαδή μιλάμε για σύ-
νολο περίπου 1.200 αγώνων με υπηρεσίες VAR οι οποίες 
θα ακολουθούν τις προδιαγραφές της FIFA. Μάλιστα είναι 
ξεκάθαρο ότι η παροχή του εξειδικευμένου εξοπλισμού 
καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου αποτελεί υποχρέωση του 
αναδόχου και σε περίπτωση που η FIFA αλλάξει τις προ-
διαγραφές τεχνικής λειτουργίας του VAR, ο ανάδοχος του 
έργου θα είναι υποχρεωμένος να εναρμονιστεί» δήλωσε 
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής, 
Στέλιος Ράλλης, ο οποίος στις αρχές της εβδομάδας στο 
πλαίσιο του Digital Economy Forum 2018 ανακοίνωσε τα 
έργα ΤΠΕ που τίθενται σε διαβούλευση. Στην εκδήλωση 
αυτή, χαρακτήρισε το VAR ως ένα «από τα τέσσερα εμ-
βληματικά έργα του ΥπΨηΠΤΕ για την αναβάθμιση των 
υπηρεσιών του κράτους προς τους πολίτες, τους επιχειρη-
ματίες, τους αγρότες και τους φιλάθλους»
«Στην 4η βιομηχανική επανάσταση, η πρόκληση δεν είναι 
η τεχνολογία, είναι η διαχείριση της αλλαγής» συμπλήρω-
σε ο κ. Ράλλης. «Εμείς διαχειριζόμαστε την αλλαγή αυτή, 
καλλιεργώντας μια κουλτούρα συνεργασιών μεταξύ των 
Υπουργείων και των θεσμικών φορέων, των ακαδημαϊ-
κών και των ερευνητικών κέντρων. Εν προκειμένω, μέσα 
από τη συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού και συγκριμένα του Υφυπουργού Αθλητισμού, κ. 
Γιώργου Βασιλειάδη με το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτι-
κής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και την Ελληνική 
Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, έχει ξεκινήσει μια σοβαρή 
προσπάθεια για την αναβάθμιση του ποδοσφαίρου στην 
χώρα μας, την ενίσχυση της αξιοπιστίας του και τη δια-
φάνεια, που εξειδικεύεται σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις, 
όπως το έργο για το Video Assistant Referee. Στην κα-

τεύθυνση αυτή, έχουμε εντάξει στον σχεδιασμό μας άλλα 
δύο έργα: την ψηφιακή ταυτοποίηση του φιλάθλου με μια 
διευρυμένη εφαρμογή ηλεκτρονικού εισιτηρίου, ώστε ο 
φίλαθλος που αγοράζει εισιτήριο να είναι αυτός που πη-
γαίνει στο γήπεδο και ένα πρόγραμμα για την ασφάλεια 
στα γήπεδα».
Η συνεργασία με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπον-
δία ξεκίνησε τον περασμένο Δεκέμβριο όταν υπέβαλε στο 
Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και 
Ενημέρωσης αίτημα για αξιοποίηση κάθε τεχνολογικού 
σύγχρονου μέσου που θα προσφέρει διαφάνεια, αξιοπι-
στία και αναβάθμιση στις διοργανώσεις της. Στο αίτημα 
αυτό, το ΥπΨηΠΤΕ ανταποκρίθηκε αμέσως, σχεδιάζοντας 
σε συνεργασία με τον Υφυπουργό Αθλητισμού, το έργο 
για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ελληνικού ποδο-
σφαίρου με σύγχρονα Ψηφιακά Μέσα ΤΠΕ, υιοθετώντας 
το VAR. Το VAR είναι πλέον αποδεκτό σε παγκόσμιο επί-
πεδο από τη διεθνή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FIFA), 
η οποία έχει ορίσει συγκεκριμένες προδιαγραφές για την 
εφαρμογή του σε επίσημα Πρωταθλήματα, ενώ πάρα 
πολλές είναι και οι Ποδοσφαιρικές Ομοσπονδίες έχουν ήδη 
υπογράψει συμβόλαια λειτουργίας συστημάτων VAR στα 
Επαγγελματικά τους Πρωταθλήματα, όπως στη Γαλλία και 
την Ιταλία.
Μέσα από ένα σύγχρονο και ασφαλές δίκτυο οπτικών 
ινών, το VAR επιτρέπει την καταγραφή των αγώνων 
από πολλαπλές κάμερες, δίνει τη δυνατότητα γρήγορης 
ανάλυσης αμφισβητούμενων φάσεων με σκοπό την 
υποβοήθηση των αποφάσεων του διαιτητή του αγώ-
να, βάσει προδιαγραφών της Διεθνούς Ποδοσφαιρικής 
Ομοσπονδίας (FIFA), γεγονός που θα συμβάλει και στην 
αποκατάσταση του κύρους και της εικόνας του Ελληνικού 
Ποδοσφαίρου σε διεθνές επίπεδο.
Επιπλέον ζητούμενο του έργου είναι ο ψηφιακός μετα-
σχηματισμός της Εθνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας 
(ΕΠΟ) στο σύνολο της, έτσι ώστε να επιτευχθούν βήματα 
προς τον οργανωτικό εκσυγχρονισμό της. Παράλληλα, 
προβλέπεται και η δημιουργία ενός οπτικοακουστικού 
αποθετηρίου αγώνων ποδοσφαίρου για εκπαιδευτικούς, 
ερευνητικούς και ενημερωτικούς σκοπούς, που θα φιλο-
ξενηθεί στο Data Center του Εθνικού Δικτύου Έρευνας 
και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ Α.Ε.), με δυνατότητα προβολής, 
διαχείρισης και έξυπνης αναζήτησης όλων των αρχείων 
καθώς και δυνατότητα επεξεργασίας και προώθησης του 
περιεχομένου μέσω εφαρμογών σε όλες τις φορητές συ-
σκευές. Το υλικό αυτό, η ΕΠΟ θα έχει την δυνατότητα να το 
αξιοποιήσει και να δημιουργήσει μια ψηφιακή βιβλιοθήκη 
που θα αποτυπώνει την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαί-

ρου στο χρόνο. Το ίδιο υλικό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για την καλύτερη κατάρτιση των διαιτητών, αλλά και για 
την εκπαίδευση μαθητών στα σχολεία με στόχο να αλλάξει 
η νοοτροπία και να αποκτήσουν από νωρίς τα παιδιά την 
αθλητική κουλτούρα που λείπει στον τόπο μας.
Ο δομικός σχεδιασμός του έργου αφορά στην εφαρμογή 
του συστήματος σε 16 ποδοσφαιρικά γήπεδα για πέντε 
χρόνια με κάλυψη κατ’ ελάχιστο 1205 αγώνων. Για την 
πλήρη αξιοποίηση του συστήματος, το έργο προβλέπει 
την εκπαίδευση των διαιτητών VAR στη χρήση της τεχνο-
λογίας, δεδομένου ότι ο διαιτητής VAR, αποτελεί επίσημο 
παράγοντα του αγώνα. Έτσι, προβλέπεται να εκπαιδευτεί 
στην ανάλυση βίντεο σε κανονική ταχύτητα και σε αργή 
κίνηση, στην εφαρμογή της πιο αποτελεσματικής σειράς 
ανασκόπησης, στη χρήση του πρωτοκόλλου επικοινωνί-
ας, στην αξιοποίηση του οπτικοακουστικού περιεχομένου 
καθώς και στη χρήση πρωτοκόλλων τοποθέτησης, μετα-
κίνησης και ευθύνης κατά τη διάρκεια μιας επανεξέτασης, 
συμπεριλαμβανομένης της μείωσης, στο μέτρο του δυνα-
τού, του χρόνου που απαιτείται για την ανασκόπηση.
Oι στόχοι του έργου μπορούν να συνοψιστούν στα εξής:
- Αναβάθμιση της αξιοπιστίας του κορυφαίου Αθλητικού 
Προϊόντος της Χώρας.
- Αναβάθμιση του κύρους και της εικόνας του Ελληνικού 
Ποδοσφαίρου σε διεθνές επίπεδο.
- Βελτίωση στο περί δικαίου Αίσθημα του Έλληνα Φίλαθλου.
- Καταπολέμηση της βίας στα γήπεδα.
- Ψηφιακός μετασχηματισμός του Ελληνικού Ποδοσφαίρου.
- Ψηφιακή αναβάθμιση υπηρεσιών εσωτερικής οργά-
νωσης της ΕΠΟ σε επίπεδο συνολικής Επιμόρφωσης δι-
αιτητών, προπονητών και γενικότερης οργάνωσης Ακα-
δημιών και λειτουργίας της Ομοσπονδίας με σύγχρονα 
ψηφιακά μέσα με στόχο την συνολική αναβάθμιση του 
Ποδοσφαίρου.
- Ψηφιακός μετασχηματισμός της Ελληνικής Ποδοσφαιρι-
κής Ομοσπονδίας (ΕΠΟ).
- Εναρμόνιση της Χώρας μας σε νέα διεθνή τεχνολογικά 
πρότυπα.
- Δημιουργία Ψηφιακού Αρχείου Αγώνων και ψηφιακών 
εργαλείων επιμόρφωσης.
- Αύξηση των θέσεων εργασίας, αφού η λειτουργία του 
συστήματος θα γίνεται από ομάδα εργασίας εντός της 
Χώρας.
 

ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ VIDEO ASSISTANT REFEREE ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 
-  ΤΙ ΔΗΛΩΝΕΙ ΣΤΟ ΑΠΕ-ΜΠΕ Ο ΓΓ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΣΤ. ΡΑΛΛΗΣ



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

10

Επικεντρωμένο αποκλειστικά στη Νέα Γενιά, σε συνέχεια 
των αποφάσεων που είχε λάβει στις 8 Μαρτίου 2017, συ-
νεδρίαση σε ευρεία σύνθεση το Κυβερνητικό Συμβούλιο 
Κοινωνικής Πολιτικής (ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π.), υπό τον αντιπρόεδρο 
της κυβέρνησης, Γιάννη Δραγασάκη. Το ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει 
ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση της αντιπροεδρίας, ο κ. 
Δραγασάκης «υπογράμμισε ότι στο πλαίσιο της ολοκλή-
ρωσης του Προγράμματος και του σχεδιασμού της επόμε-
νης περιόδου για την Ελλάδα του 2030, με τη συγκρότηση 
για πρώτη φορά Ολιστικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής, 
η Νεολαία αποκτά κεντρική θέση, με στόχο να καταστεί 
πρωταγωνιστής της επόμενης ημέρας για τη χώρα». 
Στην κατεύθυνση αυτή, το ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π.:
 Ενέκρινε το πλαίσιο της Στρατηγικής «Νεολαία ΄17-΄27», 
που παρουσίασε ο γενικός γραμματέας Νέας Γενιάς και Δια 
βίου Μάθησης, Παυσανίας Παπαγεωργίου. Η Στρατηγική 
αναπτύσσεται σε 7 πυλώνες-στόχους για την εδραίωση 
συνθηκών αυτονομίας και ισότητας των νέων:
 -Προσιτή και ποιοτική εκπαίδευση - κατάρτιση - μαθητεία
-Προαγωγή της ανεξαρτησίας των νέων και διευκόλυνση 
της μετάβασής τους στην ενήλικη ζωή
-Αξιοπρεπής εργασία και ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας
Υγεία, πρόνοια και ευεξία
-Ενίσχυση της συμμετοχής στη δημοκρατική ζωή
Μείωση ανισοτήτων
-Πόλεις φιλικές στους νέους και δημογραφική ανανέωση 

της υπαίθρου
 Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «οι πυλώνες-στόχοι δι-
απερνώνται από τις οριζόντιες προτεραιότητες για ανά-
πτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, συμμετοχή στο πολιτιστικό 
γίγνεσθαι και άρση εμποδίων πρόσβασης και ένταξης που 
αντιμετωπίζουν ειδικές ομάδες πληθυσμού».
 Το ΚΥΣΚΟΙΠ αποφάσισε τη σύσταση Γενικής Γραμματείας 
Νέας Γενιάς στο υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων, ως φορέα συντονισμού, υλοποίησης, παρα-
κολούθησης και αξιολόγησης της Στρατηγικής, στη βάση 
της εισήγησης του αρμόδιου Υπουργού, Κώστα Γαβρό-
γλου. Επίσης, δρομολόγησε τη διοργάνωση θεματικού 
συνεδρίου για τη Νέα Γενιά, σύμφωνα με την εισήγηση 
του υπουργού Επικρατείας, Χριστόφορου Βερναρδάκη.
 «Στην ανοιχτή αυτή και συμμετοχική διαδικασία κοινωνι-
κής διαβούλευσης, μεταξύ άλλων, θα παρουσιαστούν οι 
εξειδικευμένες πολιτικές και δράσεις που το κάθε Υπουρ-
γείο αναλαμβάνει, στο πλαίσιο της Στρατηγικής «Νεολαία 
΄17-΄27», αναφέρεται.
 Κατά την εισήγηση του στη συνεδρίαση, ο κ. Δραγασάκης
ανέφερε ότι «στο Eurogroup της 27ης Απριλίου, ο υπουρ-
γός Οικονομικών παρουσίασε την Ολιστική Αναπτυξιακή 
Στρατηγική της χώρας», η οποία αποτελεί «ένα κείμενο το 
οποίο καλείται να ανταποκριθεί σε πολλαπλές ανάγκες και 
προτεραιότητες: από τη μία, στις ανάγκες της ελληνικής 
κοινωνίας και από την άλλη, στις προτεραιότητες που θέ-

τουν οι θεσμοί, τα κράτη-μέλη και οι αγορές σε μια ιδιαί-
τερη χρονική συγκυρία ολοκλήρωσης του Προγράμματος 
και εξόδου από το καθεστώς των μνημονίων».
 Επισήμανε ότι «το κείμενο αυτό, το οποίο συντάχθηκε σε 
άμεση συνεργασία με τα Υπουργεία, συμπυκνώνει στοι-
χεία από προηγούμενες επεξεργασίες και διαβουλεύσεις 
επί της αναπτυξιακής στρατηγικής καθώς και στοιχεία από 
τη σημαντική εμπειρία των Περιφερειακών Αναπτυξιακών 
Συνεδρίων».
Τόνισε ότι «συνολικά, η κυβέρνηση διαθέτει πλέον ένα 
ολοκληρωμένο κείμενο το οποίο περιλαμβάνει το μεγα-
λύτερο μέρος των κυβερνητικών προτεραιοτήτων στα 
θέματα της ανάπτυξης και της κοινωνικής πολιτικής και το 
οποίο συνοδεύεται από έναν αναλυτικό οδικό χάρτη υλο-
ποίησης». Εξήγησε ότι «στο πλαίσιο αυτό, τα συλλογικά 
κυβερνητικά όργανα (ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π. -ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π.) καλούνται 
να συμβάλουν στην εξειδίκευση και εφαρμογή της Ανα-
πτυξιακής Στρατηγικής» και πως η σημερινή συνεδρίαση 
εντάσσεται σε αυτή την κατεύθυνση.
 Προανήγγειλε ότι στο άμεσο μέλλον θα συνεχιστούν
αντίστοιχες θεματικές συσκέψεις για:
-4η βιομηχανική επανάσταση
-Μετάβαση στην ψηφιακή εποχή
-Κλιματική αλλαγή

Για τις προκλήσεις, τις ανησυχίες, αλλά και τις ευκαιρίες 
που φέρνει η έξοδος του Ηνωμένου Βασιλείου από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, 
όπως διαφαίνονται μέσα στο χρονικό πλαίσιο των δια-
πραγματεύσεων μεταξύ των δύο πλευρών, μίλησε στο 
ΑΠΕ-ΜΠΕ η διευθύντρια του οργανισμού Universities UK 
International, Βίβιαν Στερν (Vivienne Stern).
«Αφού αποχωρήσει η Βρετανία από την Ένωση το 2019, 
θα υπάρξει μία μεταβατική περίοδος διάρκειας δύο χρό-
νων, άρα μέχρι και το 2020 παραμένουμε συμμέτοχοι 
στο Erasmus και το «Horizon 2020», που αφορούν στην 
έρευνα» ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, στο πλαίσιο των εργασι-
ών του συνεδρίου για τη διασυνοριακή εκπαίδευση, που 
διοργάνωσε το Βρετανικό Συμβούλιο.
«Για την ώρα, τίποτα δεν έχει αλλάξει: Συνεχίζουμε να 
δουλεύουμε όπως δουλεύαμε, οι φοιτητές μπορούν ακό-
μα να έρθουν να σπουδάσουν στη Βρετανία, το Erasmus 
παραμένει επιλογή και δουλεύουμε πολύ σκληρά για να 
παραμείνει και την επόμενη ημέρα» συμπλήρωσε. 
Η βρετανική κυβέρνηση έχει ήδη δώσει εγγυήσεις ότι όσοι 

ξεκινήσουν τις σπουδές τους το 2018-19 δεν θα βρεθούν 
αντιμέτωποι με αλλαγές στα δίδακτρα
Αν και οι διαπραγματεύσεις είναι ακόμα σε εξέλιξη, δύο 
στοιχεία επιτρέπουν στην κ. Στερν να εκφράζει αισιοδοξία 
για το μέλλον των σπουδών των Ελλήνων και γενικά των 
Ευρωπαίων στη Βρετανία: Πρώτον, η βρετανική κυβέρ-
νηση έχει ήδη δώσει εγγυήσεις ότι όσοι ξεκινήσουν τις 
σπουδές τους το 2018-19 δεν θα βρεθούν αντιμέτωποι με 
αλλαγές στα δίδακτρα, ακόμα και όταν το Brexit συντε-
λεστεί. Μάλιστα, αναμένεται σύντομα και η επέκταση των 
εγγυήσεων αυτών και για όσους ξεκινήσουν τις σπουδές 
τους το 2019-20. Δεύτερον, ο αριθμός των αιτήσεων Ευ-
ρωπαίων για σπουδές το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος στη 
Βρετανία είναι κάπως αυξημένος, κατά 2%, συνολικά στο 
Ηνωμένο Βασίλειο.
Ωστόσο, η αβεβαιότητα δεν είναι κάτι που μπορεί κανείς 
να προσπεράσει, αφού μέχρι τον ερχόμενο Οκτώβριο και 
την ανακοίνωση της συμφωνίας και των βασικών αρχών 
που θα διέπουν την έξοδο από την ΕΕ δεν μπορεί κανείς να 
είναι σίγουρος για τίποτα.

«Η αβεβαιότητα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη 
στιγμή και έχει αρχίσει να εντείνεται, όσο πλησιάζουμε 
στην υλοποίηση του Brexit», παραδέχθηκε. «Είμαστε 
όμως εδώ, για να διαβεβαιώσουμε ότι υπάρχουν ακόμα 
ευκαιρίες για τους Έλληνες φοιτητές» κατέληξε.
Εξάλλου, στο συνέδριο, που το Βρετανικό Συμβούλιο δι-
οργάνωσε σε συνεργασία με τον οργανισμό Universities 
UK International και με την υποστήριξη της βρετανικής 
πρεσβείας και εκπαιδευτικών φορέων που προσφέρουν 
διασυνοριακή τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα, 
εξετάστηκαν οι πιθανές επιπτώσεις του Brexit στις υπάρ-
χουσες δομές καθώς και τις μελλοντικές ευκαιρίες για δια-
συνοριακή εκπαίδευση στην Ελλάδα.
Μάλιστα, το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται η δη-
μοσίευση έρευνας που αφορά τη συνεργασία κολλεγίων 
στην Ελλάδα με βρετανικά πανεπιστήμια.

ΚΥΣΚΟΙΠ: ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ «ΝΕΟΛΑΙΑ ΄17-΄27». 
ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ ΓΓ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 

ΒΙΒΙΑΝ ΣΤΕΡΝ ΣΤΟ ΑΠΕ - ΜΠΕ: ΤΙΠΟΤΕ ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 
ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ 2020
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Την άμεση λήψη μέτρων, για την αντιμετώπιση του προ-
βλήματος που έχει ανακύψει με την καθυστέρηση απόδο-
σης των ποσών που έχουν καταβάλει οι καταναλωτές για 
την πληρωμή λογαριασμών ρεύματος, ζητά η Ρυθμιστική 
Αρχή Ενέργειας, με νέα παρέμβαση , με την οποία ζητά με-
ταξύ άλλων την αναδρομική εφαρμογή των εκπτώσεων 
συνέπειας. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ συγκεκριμένα, σε 
επιστολή προς τη ΔΕΗ και τους λοιπούς προμηθευτές που 
δραστηριοποιούνται στην αγορά ενέργειας ζητά:
 1.Να προβούν άμεσα σε οριστική επίλυση του ανωτέ-
ρω προβλήματος, με τρόπο ώστε να μην απαιτείται η με 
οποιονδήποτε τρόπο εμπλοκή των καταναλωτών με σκο-
πό την αποφυγή της αδικαιολόγητης ταλαιπωρίας τους.
 2. Να προβούν σε αναδρομική εφαρμογή της έκπτωσης 
συνέπειας στον επόμενο λογαριασμό κατανάλωσης ηλε-
κτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου που πρόκειται να 
λάβουν οι θιγόμενοι καταναλωτές και ο οποίος θα εκδοθεί 
από την 21η Μαΐου και μετά και θα πρέπει να περιλαμβά-

νει ειδική επισήμανση για τη διόρθωση αυτή.
 3. Εφόσον υπάρχουν περιπτώσεις καταναλωτών που 
υπέστησαν, αδικαιολόγητα, διακοπή ρεύματος εξαιτίας 
των ανωτέρω, να προβλέψουν κατάλληλα μέτρα αποζη-
μίωσης των καταναλωτών. Τα μέτρα θα κοινοποιηθούν 
στη ΡΑΕ, εντός δέκα ημερών για την περαιτέρω εξέταση 
του ζητήματος.
 4. Να προβούν, εντός 24 ωρών σε δημόσια ανακοίνωση, 
με κάθε πρόσφορο τρόπο, για την ενημέρωση των κατα-
ναλωτών για τον κατά τα ανωτέρω σημεία αντιμετώπισης 
του ζητήματος.
 5. Να ενημερώσουν της ΡΑΕ εντός δέκα ημερών για τις 
ενέργειες στις οποίες έχουν προβεί.
 Η ΡΑΕ τονίζει ακόμη, ότι όπως προκύπτει από στοιχεία 
που έχει στη διάθεσή της «υπάρχει δυνατότητα ταυτοποί-
ησης των καταναλωτών οι οποίοι κατέβαλαν εμπρόθεσμα 
τα οφειλόμενα ποσά μέσω των τηρουμένων από την επι-
χείρηση ηλεκτρονικών αρχείων. και συνεπώς, δημιουρ-

γούνται εύλογα ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο 
έχει μέχρι τώρα αντιμετωπιστεί το ζήτημα αυτό από τους 
προμηθευτές, οι οποίοι δεν προέβησαν στην ταυτοποίηση 
αυτή προκειμένου να εφαρμοσθούν τα προνόμια εκπτώ-
σεων, και να αποφευχθούν αρνητικές συνέπειες για τους 
καταναλωτές» και προσθέτει:
«Επιπρόσθετα, διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει καμία ενη-
μέρωση από τους προμηθευτές στους οποίους το ζήτημα 
αυτό αφορά (κυρίως την εταιρεία ΔΕΗ ΑΕ) με επίσημο 
τρόπο τους καταναλωτές ή τη ΡΑΕ για τον τρόπο με τον 
οποίο προτίθενται να διευθετήσουν και διευθετήσουν το 
εν λόγω ζήτημα.Η ΡΑΕ εξετάζει περαιτέρω και ενδελεχώς 
το ζήτημα και ιδίως τα αίτια που οδήγησαν στην ανεπίτρε-
πτη αυτή δυσλειτουργία, ώστε να ασκήσει προσηκόντως 
τις προβλεπόμενες εκ του νόμου αρμοδιότητές της για τη 
λήψη πρόσθετων μέτρων ή και την επιβολή κυρώσεων, 
εφόσον απαιτηθεί».

Με την προσκόμιση στα καταστήματα της ΔΕΗ της από-
δειξης πληρωμής των λογαριασμών ρεύματος μέσω 
ΕΛΤΑ, το θέμα τακτοποιείται, οπότε, αφενός δεν γίνεται 
διπλή χρέωση και αφετέρου διατηρείται η έκπτωση συ-
νέπειας 15%, η οποία εμφανίζεται στον επόμενο λογαρια-
σμό. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ αυτό επισημαίνει η ΔΕΗ, σε 
ανακοίνωση με αφορμή το ζήτημα που έχει δημιουργηθεί 
με την καθυστέρηση απόδοσης των ποσών που έχουν κα-
ταβάλει στα ΕΛΤΑ οι καταναλωτές, για πληρωμή λογαρια-
σμών ρεύματος. Η ΔΕΗ τονίζει πως και η ίδια υφίσταται 
επιπτώσεις από το θέμα αυτό και εκφράζει την ελπίδα να 
διευθετηθεί σύντομα.

 Αναλυτικά η ΔΕΗ επισημαίνει τα εξής:
 -Τον τελευταίο περίπου χρόνο έχει ανακύψει πρόβλημα με 
τις εξοφλήσεις των λογαριασμών πελατών της ΔΕΗ μέσω 
ΕΛΤΑ λόγω αστοχιών της εταιρείας αυτής. Πρόβλημα το 
οποίο κατά καιρούς εμφανίζεται περισσότερο ή λιγότερο 
οξυμένο και τελευταία έχει λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.
Συνεπείς πελάτες της ΔΕΗ ταλαιπωρούνται, ενώ και η ίδια 
η επιχείρηση υφίσταται οικονομικές και άλλες δυσμενείς 
επιπτώσεις, καθώς έχει αυξηθεί σημαντικά η προσέλευση 
στα καταστήματά της με συνέπεια τη δημιουργία προβλη-
μάτων στην εξυπηρέτηση αλλά και στο προσωπικό.
 -Η ΔΕΗ από την πρώτη στιγμή προσπάθησε να επιλύσει 

το πρόβλημα με στόχο την ελαχιστοποίηση της ταλαι-
πωρίας των πελατών της και βέβαια την προάσπιση των 
συμφερόντων της, εξαντλώντας παράλληλα τα περιθώ-
ρια διαλόγου και καλής θέλησης
έναντι μιας εμβληματικής επιχείρησης όπως τα ΕΛΤΑ. 
Ελπίζουμε ότι με την παρέμβαση όλων των αρμοδίων 
πλευρών το πρόβλημα θα διευθετηθεί σύντομα. Τονίζεται 
ότι τα ΕΛΤΑ, βάσει νόμου και διαθέτοντας την απαιτούμε-
νη άδεια είναι «εισπρακτικό ίδρυμα». Αυτό σημαίνει ότι 
εισπράττει αυτοδίκαια τους λογαριασμούς και της ΔΕΗ, 
όπως και άλλων φορέων χωρίς να χρειάζεται ειδική σύμ-
βαση προς τούτο.

Η επίλυση του προβλήματος της ηλεκτροδότησης στον 
οικισμό Ρομά στα Μέγαρα, στη βάση των νέων ευνοϊ-
κών ρυθμίσεων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, εντάσ-
σεται στις προτεραιότητες της Περιφερειακής Ενότητας 
Δυτικής Αττικής η όποια συστηματικά προωθεί ενέργειες 
και δράσεις για την κοινωνική συνοχή και ένταξη τους. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ  «πρέπει να μπει μια τάξη στο 
σημερινό χάος, γιατί η κοινωνική ένταξη έκτος από δι-
καιώματα περιλαμβάνει και τις υποχρεώσεις όλων μας», 
υπογραμμίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιπεριφερειάρχης Γάν-
νης Βασιλείου, αναφερόμενος στο φαινόμενο των ρευ-
ματοκλοπών, το οποίο, όπως επισημαίνει, «δεν υπάρχει 
μόνο σε περιοχές Ρομά, όπως π.χ. στο Βλυχό Μεγάρων, 

ωστόσο εκεί έχει πάρει κυριολεκτικά εκρηκτικές διαστά-
σεις». Ειδικότερα από τις 310 παροχές, όπως είπε, απο-
ξηλωμένες είναι οι 209 (67%), με ενεργές τις 101 (33%).
Στο πλαίσιο αυτό με πρωτοβουλία της ΠΕΔΑ αποφασί-
στηκε η σύσταση μικτού συνεργείου αποτελούμενο από 
εκπροσώπους της Περιφέρειας, του δήμου, της ΔΕΗ και 
του Συλλόγου των Ρομά για να καταγράψει τις παροχές 
ρεύματος στο Βλυχό, ώστε, αξιοποιώντας τον νέο νόμο, 
να διευθετηθούν ευνοϊκά προς όλους αυτά τα θέματα.
Η καταγραφή αφορά στους λόγους διακοπής του ρεύ-
ματος, στις πιθανές αιτίες για μη επανασύνδεση, στις 
προϋποθέσεις ένταξης των δικαιούχων στο πρόγραμμα, 
στις διαδικασίες κ.λπ.

Επίσης αποφασίστηκε μεταξύ άλλων:
- Δημιουργία επιτροπής των Ρομά, που θα διασφαλίσει 
τόσο την επανεγκατάσταση των μετρητών της ΔΕΗ, όσο 
και τη μελλοντική αποτροπή ρευματοκλοπής.
- Προσφυγή του συνόλου των Ρομά, μέσω της νομικής 
υπηρεσίας του συλλογικού οργάνου τους, ΕΛΛΑΝ ΠΑΣ-
ΣΕ, ώστε να μειωθούν τα πρόστιμα και να γίνει βιώσιμο 
το χρέος τους.
- Μεταφορά του πυλώνα ηλεκτροδότησης της περιοχής 
τους, κοντά στην Τροχαία Μεγάρων, ώστε να αποφευ-
χθούν δολιοφθορές του.

ΡΑΕ: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ

Η ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 
ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΤΑ

ΜΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΩΝ ΡΟΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 
ΔΕΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ, ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
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Στη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή της Bουλής προς επε-
ξεργασία εισήχθη το νομοσχέδιο του υπουργείου Ναυτιλίας 
για το μεταφορικό ισοδύναμο, που αναμένεται να τεθεί σε 
πιλοτική λειτουργία από την 1η Ιουλίου 2018 και σε πλήρη 
λειτουργία σε όλα τα νησιά από 01/01/2019. Σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ η  φιλοσοφία του μέτρου του μεταφορικού 
ισοδύναμου (που αφορά τους νησιώτες και τα εμπορεύματα 
που πηγαίνουν από και προς τα νησιά), είναι οι κάτοικοι της 
νησιωτικής Ελλάδας να απολαμβάνουν τιμές σε προϊόντα και 
μεταφορές ίδιες με τους κατοίκους, μέσω της επιδότησης του 
κόστους. 
Εάν για παράδειγμα κάποιος πληρώνει εισιτήριο 20 ευρώ 
για ένα ταξίδι με λεωφορείο προς μια πόλη της ηπειρωτικής 
χώρας και ένας νησιώτης για να διανύσει την ίδια απόσταση 
στη θάλασσα πληρώνει 25 ευρώ, τότε θα παίρνει τα επιπλέον 
5 ευρώ που αποτελεί τη διαφορά. 
Σημειώνεται ότι η εφαρμογή του μεταφορικού ισοδύναμου 
στις μεταφορές εφαρμόζεται ήδη σε πολλές ευρωπαϊκές χώ-
ρες. 
Όπως επισημαίνεται στην αιτιολογική έκθεση του σ/ν, παρά 
τη συνταγματική κατοχύρωση της αρχής της νησιωτικότητας 
(άρθρο 101 του Συντάγματος), η απόσταση των νησιών από 
το «κέντρο» συνέχισε να επηρεάζει αρνητικά την καθημερι-
νότητα των κατοίκων. Το μικρό μέγεθος τόσο ως προς την 
έκταση όσο και ως προς τον πληθυσμό εξακολούθησε να 
περιορίζει τις δυνατότητες για παραγωγικές δραστηριότητες 
ιδιαίτερης μεγάλης κλίμακας. 
Τονίζεται ότι η προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση αποτελεί 
τη έμπρακτη απόδειξη μιας νέας ανθρωποκεντρικής προσέγ-
γισης στη νησιωτικότητα, που δεν πρέπει να διαμορφώνει 
όρους μειονεξίας αλλά αξιοποιήσιμης ιδιαιτερότητας.
 Το μέτρο θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε μία ευρεία βάση και αφο-
ρά τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου, τέσσερα νη-
σιά των Κυκλάδων και τρία των Ιονίων. 
Στην πρώτη φάση του μέτρου που είναι μόνο το δεύτερο 

εξάμηνο του 2018 θα απαιτηθούν, σύμφωνα με την πρώτη 
εκτίμηση, περίπου 60 εκατ. ευρώ, ενώ για το 2019 τουλάχι-
στον 150 εκατ. ευρώ.
Με το άρθρο 1 του σχεδίου νόμου καθίσταται σαφές ότι σκο-
πός των προτεινόμενων ρυθμίσεων είναι η εξασφάλιση της 
ισότητας των πολιτών αναφορικά με την οικονομική επιβά-
ρυνση του χρήστη στη διάρκεια του ταξιδιού και την προσφε-
ρόμενη ποιότητα, και η εισαγωγή στην εθνική νομοθεσία και 
η υλοποίηση της έννοιας του Μεταφορικού Ισοδύναμου προ-
κειμένου το κόστος του επιβάτη και του εμπορεύματος που 
διασχίζει μία διαδρομή με μέσα θαλάσσιας μεταφοράς να εί-
ναι ισοδύναμο με το κόστος της διαδρομής που διασχίζει ένας 
επιβάτης για την ίδια απόσταση με μέσα χερσαίας μεταφοράς. 
Σύμφωνα με το άρθρο 3 το μέτρο χρηματοδοτείται από το 
εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του προγράμ-
ματος δημοσίων επενδύσεων, ενώ τίθεται σε εφαρμογή 
πιλοτικά τον Ιούλιο του 2018 σε Αγαθονήσι, Άγιο Ευστράτιο, 
Άγιο Μηνά, Αλιμία, Ανάφη, Αντίψαρα, Αρκιούς, Αρμάθια, 
Αστυπάλαια, Γυαλί, Δονούσα, Ερρικούσα, Ηρακλειά, Θύμαι-
να, Ικαρία, Κάλυμνο, Κάρπαθο, Κάσο, Καστελόριζο, Κίναρο, 
Κουφονήσια, Κω, Λέβιθα, Λειψούς, Λέρο, Λέσβο, Λήμνο, 
Μαθράκι, Μάραθο, Νίμο, Νίσυρο, Οθωνούς, Οινούσσες, 
Πάτμο, Σάμο, Σαμοθράκη, Σαρία, Στρογγύλη, Σύμη, Σύρνα, 
Σχοινούσα, Τέλενδο, Τήλο, Φαρμακονήσι, Φούρνους, Χάλκη, 
Χίο, Ψαρά και Ψέριμο. 
Στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 
έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες να συνάπτει προγραμματικές 
συμβάσεις εφαρμογής του προγράμματος με τους δήμους ή 
όποιο άλλο φορέα κριθεί αναγκαίο, προκειμένου να υλοποι-
ηθεί απρόσκοπτα το έργο του προγράμματος. Επίσης η επι-
δότηση που προκύπτει από το Καταβαλλόμενο Μεταφορικό 
Κόστος (ΚΑ.Μ.Κ) είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο στα 
χέρια του Δημοσίου η τρίτων. 
Σύμφωνα με το άρθρο 4 δικαιούχοι του Καταβαλλόμενου Με-
ταφορικού Κόστους είναι Έλληνες πολίτες και αλλοδαποί που 

διαμένουν στα νησιά (για τους δεύτερους απαιτείται άδεια 
διαμονής εν ισχύ). Προσωρινοί αναπληρωτές και ωρομίσθιοι 
εκπαιδευτικοί, ιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου και ια-
τρικό προσωπικό, ωφελούμενες επιχειρήσεις που έχουν την 
έδρα τους στους δήμους εφαρμογής του προγράμματος.
Σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων το άρθρο 6 
αναφέρει ότι η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του 
νόμου 1599/1986 ως προς τα δηλούμενα στοιχεία και συναί-
νεση για τη λήψη φορολογικών δεδομένων μέσω διαδικτύου 
με κωδικούς ΤΑΧΙSnet. Ηδη γίνεται επεξεργασία της συγκε-
κριμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα βγει σύντομα στο 
διαδίκτυο. 
Σύμφωνα με το άρθρο 7 αρμόδιες υπηρεσίες και όργανα για 
την υλοποίηση της διαδικασίας είναι η Γενική Γραμματεία 
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, η Γενική Γραμματεία Πλη-
ροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών, η 
Α.Α.Δ.Ε και οι δήμοι εφαρμογής του προγράμματος. 
Το άρθρο 8 αναφέρει ότι το Καταβαλλόμενο Μεταφορικό 
Κόστος καταβάλλεται στους δικαιούχους κατόπιν υποβολής 
αίτησης, διασταύρωσης των στοιχείων τους, επεξεργασίας 
των σχετικών δικαιολογητικών και πιστοποίησης του ύψους 
που αναλογεί στον εκάστοτε δικαιούχο. 
Το άρθρο 9 τονίζει ότι η καταβολή του ΚΑ.Μ.Κ αναστέλλεται 
εάν ο δικαιούχος αλλάξει μόνιμη κατοικία, ενώ με άρθρο 10 
διακόπτεται η καταβολή του σε περίπτωση θανάτου του δι-
καιούχου η μόνιμης εγκατάστασής του στο εξωτερικό, αλλά 
και εάν ο δικαιούχος δεν πληροί τα κριτήρια, και περιέλθουν 
στις υπηρεσίες στοιχεία που προκύπτει ότι η καταβολή της επι-
δότησης έγινε χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις ένταξης. 
Σημειώνεται ότι το νομοσχέδιο αποτελεί μία ομπρέλα, ένα 
νομοθετικό πλαίσιο, ενώ από εκεί και πέρα προβλέπονται κά-
ποιες υπουργικές αποφάσεις που θα οριοθετήσουν τον τρόπο 
εφαρμογής του μεταφορικού ισοδύναμου.

Στο 20,8% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη 
χώρα τον Φεβρουάριο εφέτος, μειωμένο μεν κατά 1,8 μονά-
δες από το αναθεωρημένο προς τα κάτω 22,6% τον Φεβρου-
άριο 2017, αλλά αυξημένο, έστω και οριακά, από το αναθεω-
ρημένο προς τα άνω 20,7% τον Ιανουάριο 2018. Σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ οι άνεργοι ανήλθαν σε 978.072 άτομα και 
μειώθηκαν κατά 102.296 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο 
2017 (μείωση 9,5%) και κατά 2.045 άτομα σε σχέση με τον 
Ιανουάριο 2018 (μείωση 0,2%).
Από την έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, προκύ-
πτουν επίσης τα εξής:
Το σύνολο των απασχολουμένων εκτιμάται ότι ανήλθε σε 
3.735.098 άτομα. Οι απασχολούμενοι αυξηθήκαν κατά 

33.636 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2017 (αύξηση 
0,9%) και μειώθηκαν κατά 14.195 άτομα σε σχέση με τον 
Ιανουάριο 2018 (μείωση 0,4%).
Οι οικονομικά μη ενεργοί (τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε 
αναζητούν εργασία) ανήλθαν σε 3.277.165 άτομα και αυξή-
θηκαν κατά 34.469 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2017 
(αύξηση 1,1%) και κατά 12.740 άτομα σε σχέση με τον Ιανου-
άριο 2018 (αύξηση 0,4%).
Στις γυναίκες το ποσοστό ανεργίας (26,2% τον Φεβρουάριο 
2018 από 27,1% τον Φεβρουάριο 2017) παραμένει σημαντι-
κά υψηλότερο από εκείνο στους άνδρες (16,4% από 19%).
Ηλικιακά, τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται στις ομάδες 
15- 24 ετών (45,4% τον Φεβρουάριο 2018 από 46,4% τον 

Φεβρουάριο 2017) και 25- 34 ετών (26,1% από 29%). Ακο-
λουθούν οι ηλικίες 35- 44 ετών (18,8% από 19,7%), 45- 54 
ετών (16,3% από 17,5%), 55- 64 ετών (17,6% από 19,1%) 
και 65- 74 ετών (12% από 14%).
Σε επίπεδο αποκεντρωμένων διοικήσεων της χώρας, στις 
τρεις πρώτες θέσεις βρίσκονται η Ήπειρος- Δυτική Μακεδονία 
(25,9% τον Φεβρουάριο 2018 από 27,7% τον Φεβρουάριο 
2017), η Πελοπόννησος- Δυτική Ελλάδα- Ιόνιοι Νήσοι (21,4% 
από 22,9%) και η Αττική (21,1% από 22,1%). Ακολουθούν, 
η Μακεδονία- Θράκη (20,8% από 22,9%), το Αιγαίο (20,2% 
από 18,4%), η Θεσσαλία- Στερεά Ελλάδα (18,8% από 22,7%) 
και η Κρήτη (16,6% από 20,2%).

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ

ΣΤΟ 20,8% ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΕ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ, ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΕΦΕΤΟΣ - 
ΣΤΟΥΣ 978.072 ΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ
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Η Deep Mind, η θυγατρική εταιρεία της Google στο πεδίο της τε-
χνητής νοημοσύνης, παρουσίασε ένα νέο πρόγραμμα που μπορεί 
να βρει το δρόμο του με επιτυχία σε ένα εικονικό λαβύρινθο.
   Η πρωτοτυπία έγκειται στο ότι ο αλγόριθμος βαθιάς μάθησης του 
νέου συστήματος τεχνητής νοημοσύνης μπορεί «αυθόρμητα» να 
μιμηθεί τη δραστηριότητα των νευρώνων του ανθρωπίνου εγκε-
φάλου (των λεγόμενων «κυττάρων πλέγματος»), που επιτρέπουν 
σε ένα άνθρωπο να ξέρει τη θέση του στο χώρο, κάτι ζωτικό για να 
πλοηγηθεί σε ένα λαβύρινθο.Σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ η μεγάλη 
έκπληξη ήταν ότι το νέο πρόγραμμα -ένα βαθύ νευρωνικό δίκτυο 
που χρησιμοποιεί πολλαπλά στρώματα τεχνητών νευρώνων για 

να επεξεργασθεί τις πληροφορίες- αναπαρήγαγε τους πολύπλο-
κους νευρικούς κώδικες που, όπως έχει αποδειχθεί από το 2005 
σε εργαστηριακά πειράματα με ζώα και ανθρώπους, ο εγκέφαλος 
χρησιμοποιεί για να προσανατολισθεί.
   Με άλλα λόγια, η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποίησε μόνη της 
την ίδια στρατηγική νοητικής πλοήγησης στο χώρο, την οποία 
χρησιμοποιεί και η βιολογική νοημοσύνη. Το επίτευγμα αυτό ανα-
μένεται να βοηθήσει τους νευροεπιστήμονες στις έρευνές τους για 
τη λειτουργία του εγκεφάλου.
   Οι ερευνητές της Deep Mind και του University College του Λον-
δίνου (UCL), με επικεφαλής τον Ντάρσαν Κουμαράν, που έκαναν 

τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό «Nature», χρησιμοποίησαν 
το νέο σύστημα για να εκπαιδεύσουν ένα ψηφιακό αρουραίο να 
βρίσκει την έξοδο σε ένα επίσης ψηφιακό λαβύρινθο πιο γρήγορα 
και από ένα άνθρωπο έμπειρο σε αυτό το παιγνίδι.
   Οι ειδικοί έκαναν λόγο για επίτευγμα-ορόσημο στο πεδίο της 
τεχνητής νοημοσύνης. Μέχρι σήμερα προγράμματα αυτού του 
είδους είχαν πετύχει εντυπωσιακά πράγματα και είχαν νικήσει τους 
ανθρώπους σε διάφορα επιτραπέζια παιγνίδια (σκάκι, πόκερ, Go 
κ.α.), αλλά η πλοήγηση σε ένα λαβύρινθο αποτελεί ξεχωριστή 
πρόκληση.

Περιορίστηκε κατά περίπου 3,3 δισ. ευρώ η εξάρτηση των ελλη-
νικών τραπεζών από το ευρωσύστημα τον Απρίλιο, εξέλιξη που 
αντανακλά κατά κύριο λόγο την μείωση του δανεισμού τους από 
τον μηχανισμό έκτακτης ρευστότητας (ELA). Σύμφωνα με το ΑΠΕ-

ΜΠΕ συγκεκριμένα ο δανεισμός των εγχώριων πιστωτικών ιδρυ-
μάτων από την ΕΚΤ και τον ELA μειώθηκε στα 21,6 δισ. ευρώ τον 
Απρίλιο από 24,9 δισ. ευρώ τον Μάρτιο. Σημαντική ήταν η μείωση 
του ELA στα 10,2 δισ. ευρώ από 13,6 δισ. ευρώ τον Μάρτιο. Ο δα-

νεισμός των τραπεζών απευθείας από την ΕΚΤ διαμορφώθηκε στα 
11,4 δισ. ευρώ από 11,3 δισ. ευρώ αντιστοίχως.

Καθαρά επαναλαμβανόμενα κέρδη στην Ελλάδα, 32 εκατ. 
ευρώ για το πρώτο τρίμηνο του 2018, ανακοίνωσε ο Όμιλος 
της Τράπεζας Πειραιώς. Σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ σε δηλώ-
σεις του ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας, Χρήστος Με-
γάλου, ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων δώδεκα 
μηνών η Τράπεζα Πειραιώς υλοποίησε σειρά δράσεων. «Αυ-
ξήσαμε σε μεγάλο βαθμό τις συνολικές προβλέψεις μας κατά 
περίπου 3 δισ. ευρώ από το Σεπτέμβριο του 2017, μειώνοντας 
το έξοδο προβλέψεων το επόμενο διάστημα. Εντατικοποιήσα-
με την προσπάθειά μας να ενισχύσουμε τα έσοδα από προμή-
θειες, αντισταθμίζοντας μερικώς την πίεση στα καθαρά έσοδα 
από τόκους, η οποία αποδίδεται στα χαμηλότερα λογιζόμενα 
υπόλοιπα. Τα αποτελέσματα της προσπάθειας αυτής θα είναι 
ορατά στα επόμενα τρίμηνα. Τρίτον, θέσαμε σε εφαρμογή ένα 
φιλόδοξο αλλά υλοποιήσιμο «πρόγραμμα» μείωσης κόστους, 
με τα πρώτα αποτελέσματα να αποκρυσταλλώνονται κατά τη 
διάρκεια του 2018», ανέφερε ο κ.Μεγάλου.
Ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας, αναφερόμενος στα 
αποτελέσματα της Πανευρωπαϊκής ‘Ασκησης Προσομείω-
σης Ακραίων Καταστάσεων 2018, τόνισε ότι θέτουν τέλος σε 
μια αβεβαιότητα αρκετών μηνών για το ελληνικό τραπεζικό 
σύστημα. «Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ότι οι συνθήκες 
της αγοράς στην Ελλάδα βελτιώνονται αισθητά, ακόμη και 
κάτω από τις συντηρητικές υποθέσεις που εφαρμόζονται 
σε μια τόσο απαιτητική εποπτική άσκηση. Για την Τράπεζα 
Πειραιώς συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα του Stress Test 
αντανακλούν τη σημαντική προσπάθεια που έχουμε καταβά-
λει για να μετασχηματίσουμε την Τράπεζα σε όλα τα επίπεδα. 
Αυτό αναδεικνύεται κυρίως υπό τις παραδοχές του «βασικού» 
σεναρίου της άσκησης, σύμφωνα με το οποίο ο Δείκτης Κε-
φαλαίων Common Equity Tier I της Τράπεζας διαμορφώνεται 
στο 14,5%», προσθέτει.
Ο κ. Μεγάλου επισημαίνει ότι η χρηματοοικονομική θέση 

της Τράπεζας Πειραιώς θα ενισχυθεί περαιτέρω, μέσω της 
εφαρμογής ενός σχεδίου κεφαλαιακής ενίσχυσης, το οποίο 
η Τράπεζα Πειραιώς ήδη υλοποιεί. Το σχέδιο αυτό περιλαμ-
βάνει δράσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως την πώληση 
χαρτοφυλακίων NPE και την αποεπένδυση από μη-βασικές 
δραστηριότητες, ενώ παράλληλα εφαρμόζονται λύσεις ώστε 
να βελτιωθεί περαιτέρω την κεφαλαιακή βάση μέσω μείω-
σης του σταθμισμένου ενεργητικού κατά 3,5δισ. Επιπλέον, 
αναλαμβάνεται δράση για την ενίσχυση της παραγωγής 
κεφαλαίων. «Εχουμε δεσμευτεί για εξοικονομήσεις κόστους 
ύψους 200 εκατ. ευρώ την περίοδο 2018-2020, από τις οποίες 
45εκατ. ευρώ αφορούν στην εφαρμογή προγράμματος
αποχώρησης προσωπικού που υλοποιήθηκε στις αρχές του 
2018», είπε.
Μιλώντας γενικότερα ο κ.Μεγάλου επισήμανε ότι η Τρά-
πεζα Πειραιώς συνεχίζει να αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό 
ρόλο στην περαιτέρω ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, 
υποστηρίζοντας την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις, 
καθοριστικούς παράγοντες για τη βιώσιμη μακροπρόθε-
σμη ανάπτυξη. Το βελτιωμένο προφίλ χρηματοδότησης της 
Τράπεζας, σε συνδυασμό με την επικείμενη εξάλειψη του 
ELA, διευκολύνουν την ισχυρή και θετική συνεισφορά στην 
επέκταση της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας, είπε ο 
Χρήστος Μεγάλου.
Στα βασικά οικονομικά στοιχεία που ανακοινώθηκαν περι-
λαμβάνονται:
- Η Συνεχιζόμενη Βελτίωση της Ποιότητας Ενεργητικού
- Η μείωση NPE (μη εξ. Ανοιγμάτων) κατά 3 δισ. ευρώ ετησί-
ως, 5,6 δισ. ευρώ από το υψηλό του Σεπ.15, και 0,7δισ. χαμη-
λότερα το πρώτο τρίμηνο του 2018.
- Δέκα συνεχόμενα τρίμηνα μείωσης των NPΕ.
- Πωλήσεις δύο χαρτοφυλακίων NPE μικτής λογιστικής αξίας 
περίπου 2 δισ. συνολικά κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2018.

- Δείκτης κάλυψης ΝPE στο 51%, και 98% αν συμπεριλη-
φθούν τα καλύμματα.
Ενίσχυση του Προφίλ Ρευστότητας και των Πηγών Χρηματο-
δότησης
- Αύξηση καταθέσεων στην Ελλάδα 3,4 δισ. σε ετήσια βάση 
και 0,5δισ. σε τριμηνιαία
βάση κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018, στα 41,4 δισ. ευρώ.
- Μείωση της χρηματοδότησης ELA στην περιοχή του 1 δισ. 
ευρώ σήμερα. Απεξάρτηση από το μηχανισμό ELA σύντομα.
- Δείκτης δανείων προς καταθέσεις στο 96% στην Ελλάδα από 
118% ένα χρόνο πριν.
Η εντατικοποίηση του εξορθολογισμού κόστους και η μείωση 
του εξόδου προβλέψεων αντισταθμίζουν τη μείωση των κα-
θαρών εσόδων από τόκους
- Καθαρά έσοδα τόκων κάτω 16% ετησίως, λόγω αυξημένων 
προβλέψεων
- Καθαρά έσοδα προμηθειών αυξημένα κατά 2% ετησίως, 
ενώ αναμένεται επιτάχυνση στα επόμενα τρίμηνα.
- Λειτουργικό κόστος μειωμένο κατά 6% ετησίως για τον Όμι-
λο και 7% στην Ελλάδα.
Δείκτης κόστους προς έσοδα στο 56% (σε επαναλαμβανόμενη 
βάση για 1ο 3μ18)
- Έξοδο Προβλέψεων ως ποσοστό των δανείων μετά από 
προβλέψεις στο 1,60% σε
συνέχεια των ενισχυμένων κατά 3δισ. προβλέψεων από τον 
Σεπ.2017.
- Κερδοφόρο πρώτο τρίμηνο του 2018 στην Ελλάδα , με 32 
εκατ. ευρώ καθαρά κέρδη σε επαναλαμβανόμενη βάση
Διατήρηση Ισχυρής Κεφαλαιακής Βάσης
- Μεταβατικός Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγο-
ρίας Ι (CET-1) στο 14,4%, συμπεριλαμβανομένων των αποε-
πενδύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΤΗΣ DEEP MIND ΤΗΣ GOOGLE ΕΜΑΘΕ ΝΑ ΜΙΜΕΙΤΑΙ ΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟ 
ΚΑΙ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΙ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΣΕ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥΣ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΥΣ

ΣΤΑ 21,6 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΚΕ Η ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ  ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ

ΚΑΘΑΡΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 32 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Ο ΟΜΙΛΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
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Δεν απαντά στις ανάγκες της κοινωνίας και της αυ-
τοδιοίκησης, αλλά η απλή αναλογική αποτελεί δη-
μοκρατική τομή ενάντια στη φαλκίδευση της λαϊκής 
ψήφου, εκτιμά το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής

Με την πεποίθηση ότι η Αυτοδιοίκηση πρέπει να λειτουργήσει 
«ως ένας πυλώνας λαϊκής εξουσίας και συμμετοχής των πο-
λιτών», το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής στη χθεσινή του 
συνεδρίαση ενέκρινε ψήφισμα 9 βασικών μεταρρυθμίσεων 
που πρέπει να περιληφθούν στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο 
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 1» του υπουργείου Εσωτερικών. Σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ ειδικότερα τα κεντρικά στοιχεία της απαιτούμενης 
μεταρρύθμισης, θα πρέπει να: 
1. εξασφαλίζουν θεσμικά την διάκριση των σχέσεων μεταξύ 
κρατικού και τοπικού/αυτοδιοικητικού, προωθώντας παράλ-
ληλα τις αναγκαίες αλλαγές μέσω της συνταγματικής αναθε-
ώρησης
2. οδηγούν στην κατάργηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
και τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων της στην Αυτοδιοίκηση, 
σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας
3. δρομολογούν την κατάργηση του Παρατηρητηρίου Οικο-
νομικής Αυτοτέλειας, του οποίου η δομή και οι αρμοδιότητες 
έχουν μονόπλευρη και παρεμβατική λειτουργία και στοχεύουν 
στην επιτροπεία των Περιφερειών
4. προωθούν την αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και την ενί-
σχυση των Περιφερειών με πόρους και προσωπικό, κατ΄εφαρ-
μογή και των συνταγματικών προβλέψεων
5. επιλύουν τα γραφειοκρατικά προβλήματα των Περιφερει-
ών, την αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων και θέματα που 
αφορούν την οικονομική τους αυτοτέλεια
6. ενισχύουν την ενδοπεριφερειακή αποκέντρωση μεταξύ 
άλλων με τη θέσπιση διαδικασίας εκλογής των χωρικών αντι-
περιφερειαρχών
7. επιτρέπουν την αντιμετώπιση των νέων κοινωνικών ανα-
γκών (ανθρωπιστική κρίση, προσφυγικό κ.α.), και την αξιο-
ποίηση των σύγχρονων αναπτυξιακών εργαλείων (τεχνολο-
γίες πληροφορικής και επικοινωνιών)
8. εξειδικεύουν περαιτέρω τις μητροπολιτικές λειτουργίες σε 
ότι αφορά στην θεσμική τους υπόσταση και το περιεχόμενο 
και την βαρύτητα αυτής της έννοιας στην άσκηση πολιτικής. 
Σημαντικό ρόλο σε αυτό μπορεί να παίξει η αναθεώρηση του 
άρθρου 102 του Συντάγματος, το οποίο πρέπει να περιλαμβά-
νει την καθιέρωση μητροπολιτικών αυτοδιοικητικών θεσμών 
στα μεγάλα πολεοδομικά συγκροτήματα της Αττικής και της 
Θεσσαλονίκης
9. ατιμετωπίζουν τις πιεστικές ανάγκες του χωροταξικού ζητή-
ματος που αφορούν τον Α΄ Βαθμό Αυτοδιοίκησης. 

Αναφορικά με το σχέδιο νόμου, το ΠΕΣΥ Αττικής εκτιμά ότι 
επιχειρεί να παρέμβει στο υπάρχον προβληματικό θεσμικό 
πλαίσιο του Καλλικράτη, το οποίο πρόσθεσε καινούργια προ-
βλήματα στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
Αναγνωρίζεται ότι οι επιχειρούμενες αλλαγές δεν διαμορφώ-
νουν ένα νέο ριζικά αναθεωρημένο θεσμικό πλαίσιο που να 
απαντά στις ανάγκες της κοινωνίας και της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης, ενώ δεν ανατρέπει το υφιστάμενο μοντέλο των μονο-
πρόσωπων εκπροσωπήσεων. 
Την ίδια στιγμή εισάγει την απλή αναλογική, που ακόμη και σε 
αυτή της την μορφή, αποτελεί «δημοκρατική τομή κόντρα στο 
υφιστάμενο πλειοψηφικό σύστημα που φαλκιδεύει την λαϊκή 
ψήφο». 
Διαπιστώνεται ότι η κοινή αντιμετώπιση των 2 βαθμών Αυτο-
διοίκησης «δεν λαμβάνει υπόψη της, τις ανάγκες και τις ιδιαιτε-
ρότητες του κάθε βαθμού, ενώ η «υποτίμηση του θεσμού που 
υπάρχει όχι αδικαιολόγητα, εξαιτίας φαινομένων μεταφοράς 
του κεντρικού πολιτικού σκηνικού στα τοπικά πράγματα, θα 
έχει ως φυσικό αποτέλεσμα το τέλος ενός δυνάμει λαϊκού θε-
σμού». 
Τέλος καταλογίζεται ευθύνη στις ηγεσίες των συλλογικών αυ-
τοδιοικητικών οργάνων (ΚΕΔΕ - ΕΝΠΕ), που έχουν «επιδοθεί 
σε μία κεντρικοπολιτικού και μικροκομματικού ή μικροπαρα-
ταξιακού χαρακτήρα αντιπαράθεση γύρω από το εκλογικό 
σύστημα και δεν αρθρώνουν ούτε λέξη για όλα τα υπόλοιπα 
μείζονα ζητήματα της Αυτοδιοίκησης που δεν περιλαμβάνο-
νται στο νομοσχέδιο»

«Ήρθε η ώρα της μεγάλης δημιουργικής ανατροπής 
στην αυτοδιοίκηση και από την αυτοδιοίκηση να 
πάμε στην περιφερειακή διακυβέρνηση» είπε στο 
συνέδριο του Economist ο πρόεδρος της ΕΝΠΕ, Κώ-
στας Αγοραστός

«Πρέπει να διαφυλάξουμε την Ελλάδα της δικαιοσύνης, της 
συνεργασίας της συνέργειας, της αποτελεσματικότητας, την 
Ελλάδα που ακούει, που ξέρει, και στην πιο δύσκολη στιγμή 
είναι αλληλέγγυα, πραγματική, ρεαλιστική, ανθρώπινη, απο-
τελεσματική, την Ελλάδα των Περιφερειών των δήμων και της 
αυτοδιοίκησης». Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ αυτά σημείωσε 
μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας 
και περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Κώστας Αγοραστός, μιλώντας 
χθες το απόγευμα στο συνέδριο που οργανώνει στο Λουτράκι 
ο ECONOMIST, σε συνεργασία με την περιφέρεια Πελοπον-
νήσου, σχετικά τον ρόλο της Περιφέρειας στο εγχείρημα της 
βιώσιμης ανάπτυξης. 
«Αποδείξαμε πως και στις πιο δύσκολες στιγμές ήμασταν παρό-

ντες, δεν παραιτηθήκαμε, προσπαθήσαμε, προσαρμοστήκαμε 
και πετύχαμε, διότι ήμασταν μία γροθιά ενωμένοι στον αγώνα 
και για αυτό υπάρχουν αποτελέσματα» είπε αναφερόμενος στις 
Περιφέρειες ο κ. Αγοραστός και πρόσθεσε: 
«Ήρθε η ώρα της μεγάλης δημιουργικής ανατροπής στην 
αυτοδιοίκηση, και από την αυτοδιοίκηση να πάμε στην περι-
φερειακή διακυβέρνηση, δηλαδή να αποφασίζουν οι ίδιοι οι 
πολίτες για αυτό που πρέπει υλοποιήσουμε. Και έτσι πετυχαί-
νουμε μεγαλύτερο και καλύτερο βαθμό υλοποίησης, ενότητα, 
αλλά πετυχαίνουμε και το αποτέλεσμα, και για αυτό είπαμε 
‘περιφερειακή διακυβέρνηση’».
Συνεχίζοντας, ανέφερε ότι «η περιφερειακή διακυβέρνηση 
υπακούει στην αρχή της αποτελεσματικότητας, στην αρχή της 
ολότητας των αποφάσεων, διότι δεν μπορεί να γίνεται μπαλάκι 
ο πολίτης ανάμεσα σε όλα τα γρανάζια της γραφειοκρατίας. 
Δεν μπορεί να αποφασίζουν σε ένα γραφείο των υπουργείων 
για την μικρή, καθημερινή ανάγκη, για το μικρό, καθημερινό 
πρόβλημα της Περιφέρειας ή του πολίτη της Περιφέρειας που 
ανάγεται σε μεγάλο και κυρίαρχο». Ακόμη είπε, ότι «έχουμε 
ολοκληρωμένη διαδικαστική πρόταση για αρμοδιότητες με 
ανθρώπινους χρηματικούς πόρους, όμως δεν λέμε να βάλου-
με φόρους: Λέμε ότι σε μία εποχή ηλεκτρονικής διακυβέρνη-
σης και πλήρους διασυνδεσιμότητας, που δεν υπάρχει αυτή τη 
στιγμή στην Ελλάδα, πρέπει να γίνονται όλα αυτόματα».
«Η περιφερειακή διακυβέρνηση είναι η μεγάλη επανάσταση 
που πρέπει να κάνουμε, εάν θέλουμε η χώρα να πάει μπροστά, 
να δημιουργήσει εθνικό πλούτο γρηγορότερα, να δημιουρ-
γήσει θέσεις εργασίας, και ένα καλύτερο επίπεδο διαβίωσης. 
Πρέπει να σταματήσει το παλαιοκομματικό πελατοκεντρικό 
κράτος, να σταματήσει η αναδιανομή της μιζέριας και να δη-
μιουργηθούν οι προϋποθέσεις εκείνες για αύξηση του εθνικού 
πλούτου, ο οποίος να διαχέεται» ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρό-
εδρος της ΕΝΠΕ.

Απόφαση της έκτακτης ΓΣ της ΚΕΔΕ για το νομοσχέ-
διο «ΚλεισθένηςΙ»

«Δεν αποτελεί βάση συζήτησης το νομοσχέδιο «Κλεισθένης Ι» 
του υπουργείου Εσωτερικών» αποφάσισε με μεγάλη πλειοψη-
φία η έκτακτη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων 
Ελλάδας (ΚΕΔΕ), που πραγματοποιήθηκε χθες σε κεντρικό ξε-
νοδοχείο της Αθήνας.
Επίσης η ΓΣ ενέκρινε ψήφισμα στο οποίο μεταξύ άλλων αναφέ-
ρεται ότι η ΚΕΔΕ δεσμεύεται εντός τριών μηνών να καταθέσει 
σχετική ολοκληρωμένη πρόταση.
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Να αποσύρει το νομοσχέδιο « Κλεισθένης Ι» το ΥΠΕΣ 
και η ΚΕΔΕ να καταθέσει εντός 40 ημερών νέο, ζήτη-
σε ο Γ. Πατούλης
«Να επιδείξει πολιτική γενναιότητα και να ακούσει την αυτοδι-
οίκηση» κάλεσε τον υπουργό Εσωτερικών, Πάνο Σκουρλέτη, 
ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), 
Γιώργος Πατούλης, μιλώντας στη σημερινή έκτακτη γενική 
συνέλευσή της, με μοναδικό αντικείμενο το νομοσχέδιο « Κλει-
σθένης Ι». Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Πατούλης κάλεσε τον 
υπουργό να το αποσύρει, λέγοντας ότι η συντριπτική πλειοψη-
φία της αυτοδιοίκησης «λέει ένα περήφανο και μεγαλοπρεπές 
«’Οχι» στο σχέδιο απορρύθμισης της αυτοδιοίκησης, στη διά-
λυση των δήμων, στο χάος και την ακυβερνησία, που θα προ-
καλέσει στον θεσμό και στις τοπικές κοινωνίες αν εφαρμοστεί, 
το νομοσχέδιο».
Ειδικότερα, όπως ανέφερε, μέχρι και χθες είχαν φθάσει στα γρα-
φεία της ΚΕΔΕ τα ψηφίσματα, από 129 δήμους, εκ των οποίων 
οι 121 υπερψήφισαν την απόφαση της ΚΕΔΕ να επιστραφεί ως 
απαράδεκτο, το νομοσχέδιο. Παράλληλα δήλωσε ότι εφόσον 
αποσυρθεί, η αυτοδιοίκηση δεσμεύεται να καταθέσει εντός 40 
ημερών «ένα σχέδιο νόμου που θα είναι κοστολογημένο και το 
οποίο θα διαμορφωθεί με τη συνεργασία έγκριτων νομοτεχνι-
κών συμβούλων αλλά και ανθρώπων της αυτοδιοίκησης, που 
γνωρίζουν από πρώτο χέρι τα προβλήματα».
Σε αυτό το πλαίσιο, είπε, η ΚΕΔΕ, ξεκινά εκστρατεία ενημέρω-
σης όλων των πολιτών σε όλη την Ελλάδα για το νομοσχέδιο, 
όπως και ενημέρωση των βουλευτών, όλων των κομμάτων. 
Επίσης έχει ζητήσει συναντήσεις τόσο με τον Πρόεδρο της Δη-
μοκρατίας όσο και με τον πρωθυπουργό και τους αρχηγούς 
όλων των κομμάτων. Την Τρίτη 14 Μαΐου, οπότε και λήγει ο 
τυπικός χρόνος διαβούλευσης, αντιπροσωπεία της ΚΕΔΕ θα 
επισκεφθεί τον υπουργό Εσωτερικών και θα του παραδώσει 
τα ψηφίσματα των δημοτικών συμβουλίων.

Ο κ. Πατούλης επισήμανε πως δεν τίθεται θέμα «πολιτικής ήτ-
τας» καθώς όπως τόνισε «αν γίνει πράξη το νομοσχέδιο, όλοι 
θα χάσουμε και η αυτοδιοίκηση και η Ελλάδα». Ξεκαθαρίζο-
ντας πως «αν εφαρμοστεί αυτό το περίπλοκο εκλογικό σύστη-
μα που προτείνεται, χωρίς καμία ρήτρα κυβερνησιμότητας, 
θα οδηγήσει σε ακυβερνησία, ενώ αν γίνουν πράξη όλα όσα 
προβλέπονται στο νομοσχέδιο θα παραλύσουν οι δήμοι, δεν 
θα γίνονται έργα, δεν θα λειτουργούν κρίσιμες υπηρεσίες». 
Ο επικεφαλής της παράταξης «Αυτοδιοικητικό Κίνημα», Από-
στολος Κοιμήσης, χαρακτήρισε «παράνοια» το συγκεκριμένο 
νομοσχέδιο, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να αποτελέσει βάση 
συζήτησης και αποπνέει «συντηρητική αποστροφή». Υπο-
γράμμισε τη θέση που έχει λάβει η συντριπτική πλειοψηφία 
των αυτοδιοικητικών. Ακόμη ανάφερε ότι το νομοσχέδιο 
θεσπίζει απλή αναλογική μόνο στην εκλογή των δημοτικών 
συμβούλων και όχι στην εκλογή των δημάρχων, των επι-
τροπών ή των κοινοτικών συμβουλίων. Η ψήφισή του, είπε, 
θα οδηγήσει σε μια «εκφυλισμένη ΔημοτικοΠεριφερειακή 
περίοδο» και αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Ο κ. 
Κοιμήσης ζήτησε την απόσυρσή του νομοσχεδίου και την εκ 
νέου επεξεργασία και η Αυτοδιοίκηση να καταθέσει εντός 2-3 
μηνών ένα ολοκληρωμένο νομοσχέδιο που θα ενισχύει τον 
θεσμό της και θα περιλαμβάνει αποκέντρωση αρμοδιοτήτων 
που δεν προσκρούουν στο τωρινό Σύνταγμα. Επίσης ζήτησε 
τη θέσπιση του οικονομικού αντισταθμίσματος σε επενδύσεις 
κ.α. και να προταθεί η ένταξη των αρχών της εγγύτητας και της 
επικουρικότητας στη Συνταγματική Αναθεώρηση. Τέλος δή-
λωσε, αν ο υπουργός επιλέξει τη ρήξη «τότε η μάχη μας πρέπει 
να είναι ανηλεής και συνεχής». 
Ο επικεφαλής της παράταξης «Νέα Αυτοδιοίκηση», δήμαρχος 
Νικαίας -Αγ. Ι. Ρέντη, Γιώργος Ιωακειμίδης, επίσης χαρακτήρι-
σε το νομοσχέδιο κατώτερο των περιστάσεων και ανεπαρκές. 
Κατηγόρησε ωστόσο την ηγεσία της ΚΕΔΕ, ότι ζητώντας συ-

νολική απόρριψη του νομοσχεδίου «οδηγεί την πόλωση στα 
άκρα», υπογραμμίζοντας ότι « η αυτοδιοίκηση δεν είναι ούτε 
φιλοκυβερνητική ούτε κυβερνητική». Ο κ. Ιωακειμίδης τάχθη-
κε υπέρ της συνέχισης του διαλόγου, άρθρο -άρθρο όπως είπε, 
προτείνοντας τη συμπερίληψη κι άλλων προτάσεων. Κάλεσε 
ακόμη, το υπουργείο Εσωτερικών «να αναστείλει από το νομο-
σχέδιο το τμήμα του εκλογικού συστήματος, να το ξανασκεφτεί 
με βάση την απαίτηση κυβερνησιμότητας που απαιτεί η τοπική 
αυτοδιοίκηση και να το ξανασυζητήσουμε το Σεπτέμβριο».
Σύμφωνα με τον κ. Ιωακειμίδη, αν ο υπουργός «αρνηθεί αυ-
τήν την πρόταση διαλόγου τότε ολόκληρη η ευθύνη είναι δική 
του». 
Από τη «Ριζοσπαστική Αυτοδιοικητική Πρωτοβουλία», ο 
δήμαρχος Αιγάλεω, Δημήτρης Μπίρμπας, τόνισε ότι το νομο-
σχέδιο αυτό «αποτελεί βάση συζήτησης γιατί έχει πάρα πολλά 
θετικά στοιχεία. Κάνει ένα μεγάλο δημοκρατικό βήμα με την 
καθιέρωση της απλής αναλογικής». Ο κ. Μπίρμπας, συμφώνη-
σε ότι υπάρχουν στο νομοσχέδιο αστοχίες ή παραλείψεις, που 
θα πρέπει μέσω του διαλόγου η αυτοδιοίκηση να απαιτήσει τη 
βελτίωση τους. 
Στην έκτακτη γενική συνέλευση της ΚΕΔΕ μίλησε και ο γενικός 
γραμματέας Συμβουλίου Δήμων και Περιφερειών της Ευρώ-
πης Φρεντερίκ Βαλιέ (Frederic Vallier), ο οποίος αναφερόμενος 
στο προτεινόμενο εκλογικό σύστημα της απλής αναλογικής 
είπε ότι «το σημαντικό είναι να επιτραπεί η εκπροσώπηση 
όλων των τάσεων και συγχρόνως να διασφαλίζεται μία στα-
θερή πλειοψηφία στην εκτελεστική εξουσία της τοπικής αρχής. 
Και αυτό δεν το επιτρέπει το νέο σχέδιο νόμου». Επίσης ανα-
φέρθηκε σε διάφορα εκλογικά συστήματα που ισχύουν στις 
άλλες χώρες της Ευρώπης αλλά και τις αρμοδιότητες που έχει 
εκεί η αυτοδιοίκηση.

Στην κατάρτιση του νέου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού για τη 
νέα επιχειρησιακή περίοδο 2020 - 2027 και τις ευκαιρίες που 
δίνει στην Ελλάδα, αναφέρθηκε ο περιφερειάρχης Πελοποννή-
σου Πέτρος Τατούλης, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του χθες 
το απόγευμα στο συνέδριο που οργανώνει στο Λουτράκι ο 
Economist, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, 
για τον ρόλο της Περιφέρειας στο εγχείρημα της βιώσιμης 
ανάπτυξης. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ όπως χαρακτηριστικά 
είπε ο Πέτρος Τατούλης «θεωρώ ότι η εξειδίκευση αυτού του 
προϋπολογισμού αποτελεί και μία θαυμάσια ευκαιρία για την 

Ελλάδα, που βρίσκεται σε κρίση για πολλά χρόνια» και εξήγη-
σε: «Η εξειδίκευση αυτού του προϋπολογισμού είναι εξαιρετικά 
ενδιαφέρουσα, αφού υπολογίζεται ότι οι επενδύσεις που πρέ-
πει να γίνουν στην καινοτομία, στις νέες τεχνολογίες και στην 
ψηφιακή κοινωνία, θα είναι εννέα φορές περισσότερο από 
τις προβλέψεις των προηγούμενων χρόνων, ενώ για πρώτη 
φορά θα τριπλασιαστούν οι επενδύσεις πάνω στα θέματα 
μετανάστευσης, ασφαλείας και επιτήρησης των συνόρων της 
Ευρώπης».
Σχετικά με το νέο σχέδιο νόμου για την αυτοδιοίκηση, ο περι-

φερειάρχης Πελοποννήσου είπε ότι «δεν μπορείς να μεταρρυθ-
μίσεις μία μεγάλη μεταρρύθμιση» και πρόσθεσε: «Η θέσπιση 
του θεσμού της περιφερειακής εξουσίας είναι ένα καινούργιο 
δεδομένο για τη χώρα μας, αφού έχει μία διάρκεια περίπου 
επτά χρόνων με εξαιρετικά αποτελέσματα. Δεν μπορείς λοιπόν 
σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα να μιλάς για μεταρ-
ρυθμίσεις, όμως κάνοντας μία σωστή αξιολόγηση του χρόνου 
διακυβέρνησης από τη λειτουργία του θεσμού της περιφερεια-
κής αρχής, μπορείς να αξιολογήσεις και να βελτιώσεις αυτό το 
θεσμικό πλαίσιο».
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Μπες στο https://prototype.tee.gr/ 
και ξεκίνα το ταξίδι στον κόσµο της καινοτοµίας 
µε υποστηρικτές και µέντορες τους συναδέλφους σου!

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

THE START-UP SUPPORT NETWORK
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Διπλές εισφορές-σοκ σε εκατοντάδες χιλιάδες επαγγελ-
ματίες επιφύλασσαν τα ειδοποιητήρια του Ενιαίου Φορέα 
Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), τα οποία άρχισαν να 
αναρτώνται σταδιακά από προχθές το βράδυ και περιλαμ-
βάνουν τόσο τις τρέχουσες εισφορές του μηνός Μαρτίου 
όσο και τα αποτελέσματα του συμψηφισμού για το 2017.
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις που κυκλοφόρησαν 
χθες στην αγορά, ο συμψηφισμός έβγαλε... τσουχτερό λο-
γαριασμό για περισσότερους από 250.000 μη μισθωτούς 
ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ, καθώς το αποτέλεσμα που 
προέκυψε ήταν χρεωστικό. Το υπουργείο Εργασίας και ο 
ΕΦΚΑ απέφυγαν για άγνωστους λόγους να δώσουν στη 
δημοσιότητα, ως όφειλαν, στατιστικά στοιχεία, ώστε να 
γίνει γνωστή η ακριβής αναλογία πιστωτικών και χρεω-
στικών ειδοποιητηρίων. Το μόνο που έγινε γνωστό είναι 
ότι από τους περίπου 1.400.000 μη μισθωτούς ασφαλι-
σμένους στον ΕΦΚΑ στην ιστοσελίδα του Υπερταμείου 
αναρτήθηκαν ειδοποιητήρια εκκαθάρισης για 1.155.534 
ασφαλισμένους, διότι εξακολουθεί να υπάρχει εκκρεμότη-
τα με την εκκαθάριση όσων εργάζονται με παράλληλα μι-
σθωτή απασχόληση, αλλά και όσων αμείβονται με δελτία 
παροχής υπηρεσιών.
Με βάση τα αποτελέσματα του συμψηφισμού, οι μη μι-
σθωτοί ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ θα πρέπει να έχουν 
υπόψη τα εξής: 
• Οσοι έχουν πιστωτικό υπόλοιπο από 50,01 ευρώ και 
άνω θα μπορούν να το εισπράξουν εφάπαξ στον τραπεζι-
κό τους λογαριασμό εντός διμήνου από την ολοκλήρωση 
της εκκαθάρισης, δηλαδή έως το τέλος Ιουνίου.
Εναλλακτικά, το πιστωτικό υπόλοιπο μπορεί να παραμεί-
νει στον λογαριασμό του ασφαλισμένου, ώστε να συμ-
ψηφιστεί με ασφαλιστικές εισφορές επόμενων μηνών, 
εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα έως τις 31 Μαΐου, είτε 
διαδικαστικά, μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ΕΦΚΑ, 
είτε σας Περιφερειακές Υπηρεσίες Μη Μισθωτών ΕΦΚΑ 
Μετά την πάροδο της προθεσμίας υποβολής της αίτησης 
το εναπομείναν πιστωτικό υπόλοιπο θα πιστωθεί στον 
τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων που δεν έχουν 
υποβάλει σχετική αίτηση. Για συμπλήρωση του Αριθμού 
Τραπεζικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ) έχει δημιουργηθεί Ηλε-
κτρονική Υπηρεσία.
• Πιστωτικό υπόλοιπο έως 50,00 ευρώ δεν εισπράττεται, 
αλλά θα συμψηφιστεί με επόμενη τρέχουσα εισφορά.
• Οσοι έχουν χρεωστικό υπόλοιπο, που σημαίνει ότι το 
2017 πλήρωσαν λιγότερες εισφορές από αυτές που αντι-
στοιχούσαν στο εισόδημά τους, θα πληρώσουν το επιπλέ-
ον ποσό που τους αναλογεί σε πέντε μηνιαίες δόσεις, με 

ΔΙΠΛΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ-ΣΟΚ ΕΣΤΕΙΛΕ Ο ΕΦΚΑ
την πρώτη να είναι πληρωτέα έως τις 31 Μαΐου και την 
πέμπτη και τελευταία δόση πληρωτέα έως τις 28 Σεπτεμ-
βρίου.
• Οι εισφορές για τον Μάρτιο του 2018 θα πρέπει να πλη-
ρωθούν από όλους έως τις 18 Μαΐου.
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ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΗ ΑΡΣΗ ΤΩΝ 
ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΕΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ

Σχέδιο για την ταχύτερη αποδέσμευση των τραπεζικών λο-
γαριασμών όσων φορολογούμενων χρωστούν στην Εφορία, 
αλλά ταυτόχρονα τηρούν ευλαβικά τις ρυθμίσεις οφειλών 
που τους έχουν χορηγηθεί, επεξεργάζεται η Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων. Σε συνεργασία με τις τράπεζες, αναζητού-
νται τρόποι προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι στρεβλώσεις 
και οι αδικίες που παρατηρούνται στο υφιστάμενο σύστημα 
και έχουν ως αποτέλεσμα πολλές φορές να «στραγγαλίζονται» 
οικονομικά επιχειρήσεις και φορολογούμενοι, που αδυνατούν 
να επιβιώσουν επειδή έχουν μπλοκαριστεί όλοι οι τραπεζικοί 
τους λογαριασμοί.
Οι φορολογούμενοι που ζουν υπό το βάρος των κατασχέσε-
ων ξεπερνούν το 1,1 εκατομμύριο.
Με βάση όσα γίνονται σήμερα, όταν ένας φορολογούμενος 
έχει ληξιπρόθεσμη οφειλή (συνήθως άνω των 500 ευρώ) για 
αξιόλογο χρονικό διάστημα, δηλαδή χωρίς να πληρώνει έστω 
και κάποιο μικρό ποσό στην Εφορία, βρίσκεται αντιμέτωπος 
με μέτρα αναγκαστικής είσπραξης. Το συνηθέστερο μέτρο εί-
ναι η έκδοση κατασχετηρίου, το οποίο κοινοποιείται ηλεκτρο-
νικά σε όλες τις τράπεζες και περιλαμβάνει εντολή για άμεση 
δέσμευση και απόδοση στο δημόσιο ταμείο των υπολοίπων 
στους τραπεζικούς του λογαριασμούς αλλά και ποσών που 
τυχόν κατατεθούν στο μέλλον σε αυτούς. Η μόνη προστασία 
του φορολογούμενου είναι η δήλωση ενός ακατάσχετου τρα-
πεζικού λογαριασμού και μόνο για ποσό έως 1.250 ευρώ. Τι 
συμβαίνει στην πράξη; Ακόμη και στις περιπτώσεις που ένας 
φορολογούμενος, όπως συμβαίνει κατά κανόνα, προχωρήσει 
στη ρύθμιση της φορολογικής του οφειλής και είναι συνεπής 
σε αυτήν, καταβάλλοντας για αρκετούς μήνες την προβλεπό-
μενη δόση, δεν αίρονται η κατάσχεση και η δέσμευση των 
τραπεζικών του λογαριασμών. Ετσι, καταβάλλει κανονικά τις 
προβλεπόμενες από τη ρύθμιση μηνιαίες δόσεις και η Εφορία 
κατάσχει παράλληλα και κάθε ποσό που κατατίθεται στους 
τραπεζικούς λογαριασμούς πάνω από το ακατάσχετο όριο 
των 1.250 ευρώ.
Τι εξετάζεται 
- Τα σενάρια που εξετάζονται από την ΑΑΔΕ για τη χαλάρωση 
των κατασχέσεων, σύμφωνα με πληροφορίες, προβλέπουν 
τα εξής: 
- Τη σταδιακή αποδέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών 

όταν ο φορολογούμενος τηρεί τη ρύθμιση που του έχει χο-
ρηγηθεί. Για κάθε δόση που θα πληρώνει ο φορολογούμενος 
θα απελευθερώνεται διπλάσιο ποσό από τους λογαριασμούς.
Για παράδειγμα, αν ένας φορολογούμενος έχει αρχική οφειλή 
5.000 ευρώ και μέσω ρύθμισης καταβάλλει κάθε μήνα 430 
ευρώ στο πλαίσιο ρύθμισης της οφειλής του, εφόσον κατα-
βάλει τις πρώτες δύο δόσεις, από την καταβολή της τρίτης 
και μετά θα ξεκινά μερική αποδέσμευση των τραπεζικών του 
λογαριασμών.
- Τον συμψηφισμό των ποσών που καταβάλλει ο φορολο-
γούμενος στο πλαίσιο της ρύθμισης με τα ποσά που κατάσχο-
νται από την Εφορία στους τραπεζικούς του λογαριασμούς. 
Ετσι, ο φορολογούμενος θα καταβάλλει ουσιαστικά μόνο τις 
δόσεις της ρύθμισης και δεν θα του δεσμεύονται ποσά που 
κατατίθενται στους τραπεζικούς λογαριασμούς του.
Τι ισχύει σήμερα 
Το σημερινό καθεστώς άρσης των κατασχέσεων που έχουν 
επιβληθεί στους φορολογούμενους είναι αυστηρό και γρα-
φειοκρατικό για τους οφειλέτες.
Συγκεκριμένα, σε περίπτωση που έχουν επιβληθεί μέτρα ανα-
γκαστικής είσπραξης, αυτά αίρονται εφόσον: 
-  Εξοφληθεί το ποσό για το οποίο εκδόθηκε το κατασχετήριο.
- Η οφειλή έχει υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης τμηματικής 
καταβολής οφειλών του 2014 (προέβλεπε έως και 100 δόσεις) 
η οποία τηρείται και συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις: α) έχει εξοφληθεί ποσοστό 50% της αρχικής 
βασικής ρυθμιζόμενης οφειλής, β) έχει υποβληθεί σχετική 
αίτηση από τον οφειλέτη, γ) έχει εξεταστεί κατά περίπτωση 
η συνδρομή των προϋποθέσεων υπαγωγής στη ρύθμιση 
και μη απώλειας της, δ) η επιβληθείσα κατάσχεση αφορά 
αποκλειστικά σε χρέη που έχουν υπαχθεί και εξοφληθεί στο 
πλαίσιο των διατάξεων της ρύθμισης και δεν περιλαμβάνει 
άλλα χρέη που δεν έχουν εξοφληθεί.
″ Η οφειλή έχει υπαχθεί στη ρύθμιση των 100 δόσεων 
(ρύθμιση του 2015) και συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω 
προϋποθέσεις: 
1 )έχει εξοφληθεί ποσοστό 25% της αρχικής βασικής ρυθμι-
ζόμενης οφειλής πριν από οποιαδήποτε απαλλαγή, στο οποίο 
δεν συμπεριλαμβάνεται το ποσό της προκαταβολής, 
2)έχει υποβληθεί σχετική αίτηση από τον οφειλέτη, 
3) για την οφειλή έχει εξεταστεί κατά περίπτωση η συνδρομή 
των προϋποθέσεων υπαγωγής στη ρύθμιση και μη απώλειας 
της, 
4) η επιβληθείσα κατάσχεση αφορά αποκλειστικά σε χρέη 
που έχουν υπαχθεί και εξοφληθεί στο πλαίσιο των διατάξεων 
της ρύθμισης και δεν περιλαμβάνει άλλα χρέη που δεν έχουν 
εξοφληθεί .
• Πώς θα επιστραφούν κατασχεμένα επιδόματα και βοηθή-
ματα 
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358 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΟΜΙΑΣ 
ΣΕ 19 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Οι καθηγητές Πανεπιστημίου είναι τα μεγαλύτερα θύματα της 
βίας και ανομίας στα ΑΕΙ. Μέσα σε έξι χρόνια (2011 -201 7) 
έχουν καταγραφεί 358 περιστατικά ανομίας σε 19 ελληνικά 
Ιδρύματα, με τη βία ενάντια σε πανεπιστημιακούς να αφορά 
ένα πολύ σημαντικό ποσοστό των περιστατικών, ενώ τα πιο 
συνήθη φαινόμενα είναι αυτά της κατάληψης, της παρεμπό-
δισης ή της εισβολής σε χώρους του πανεπιστημίου. Η έρευνα 
που διενήργησε το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας όσον αφορά τα 
περιστατικά ανομίας σοκάρει για την ποικιλία του φαινομένου 
(σ.σ. από καταστροφές μέχρι και φόνο) αλλά και για τη συχνό-
τητα με την οποία συναντάται.
Επιθέσεις
Η έκθεση αφορά τις καταγραφές των περιστατικών βίας 
και ανομίας στα πανεπιστήμια από τον Τύπο και όπως υπο-
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ΜΕ ΤΟ ΔΑΚΤΥΛΟ ΣΤΗΝ ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΓΙΑ 
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Με το δάκτυλο στο… σκανδάλη βρίσκονται για ακόμη μια 
φορά οι δανειστές σε ό,τι αφορά την ελληνική οικονομία. 
Παρά τη φαινομενική νηνεμία στις διαπραγματεύσεις με την 
τρόικα, πολλοί εκτιμούν ότι πρόκειται για ηρεμία πριν από τη 
θύελλα.
Δεν έχουν μείνει παρά μόνο 10 ημέρες προκειμένου να διεξα-
χθεί το Eurogroup που ουσιαστικά θα κλείδωνε την αξιολόγη-
ση καθώς θα ενέκρινε και τα 88 προαπαιτούμενα. Τώρα όμως 
που αυτές οι δεσμεύσεις δεν έχουν υλοποιηθεί, είναι εξαιρετι-
κά αμφίβολο αν θα υπάρξει μέσα στο Μάιο ολοκλήρωση και 
ακόμη πιο δύσκολο να κλειδώσει η συμφωνία για το χρέος και 
τη μεταμνημονιακή εποχή στη συνεδρίαση του Ιουνίου.
«Καλό Ιούλιο, μπορεί και Αύγουστο και βλέπουμε» είναι σύμ-
φωνα με πληροφορίες η μόνιμη επωδός. Πηγή που μίλησε 
στο in.gr αναφέρει ότι η κατάσταση είναι πολύ χειρότερη από 
αυτήν που φανταζόμαστε ή βλέπουμε.
Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι αναμένονται πολύ ισχυρές πιέ-
σεις προς την κυβέρνηση το επόμενο διάστημα προκειμένου 
να προχωρήσουν μεταρρυθμίσεις που οι υπουργοί δεν αγ-
γίζουν. Γι’ αυτό και ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργώ, 
Δ. Λιάκος απέστειλε το e-mail της… απογνωσίας στους 
υπουργούς ζητώντας τους να επιταχύνουν την υλοποίηση 
των προαπαιτούμενων.
Καθόλου τυχαίο δεν ήταν και το μήνυμα του Μάριο Σεντένο, 
έστω και σε προγενέστερο χρόνο. Ο πρόεδρος του Eurogroup 
σε επιστολή του αναφέρει ότι στόχος είναι να υπάρξει συμ-
φωνία ως τις 24 Μαίου αλλά για τη λήξη του προγράμματος 
τονίζει ότι η Κομισιόν έχει συζητήσει την αυξημένη εποπτεία 
της ελληνικής οικονομίας.
Μήνυμα στην Αθήνα στέλνει και η Γερμανία μέσω του πρέ-
σβη της λέγοντας ότι το θέμα δεν είναι αν η έξοδος στις αγορές 
θα είναι καθαρή ή λιγότερο καθαρή.
Παράλληλα το γερμανικό οικονομικό περιοδικό 
Wirtschaftswoche τονίζει ότι ευρωπαίοι αξιωματούχοι εμφα-
νίζονται επιφυλακτικό για το αναπτυξιακό σχέδιο της ελληνι-
κής κυβέρνησης για τη μεταμνημονιακή εποχή.
«Οι προτάσεις δεν αξίζουν ούτε το χαρτί πάνω στο οποίο γρά-

www.in.gr

Την αποδέσμευση και την επιστροφή χρηματικών ποσών 
που κατάσχονται από τις τράπεζες για λογαριασμό του ΚΕΑΟ, 
λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών από απλήρωτες ασφαλιστικές 
εισφορές, αλλά αφορούν σε ποσά προερχόμενα από ακα-
τάσχετα επιδόματα και βοηθήματα, δρομολογεί με γενικό 
έγγραφό του το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών.
Η διαδικασία της αποδέσμευσης και επιστροφής προβλέπει 
αίτηση από την πλευρά του οφειλέτη-δικαιούχου προς την 
αρμόδια διεύθυνση ίου Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών 
Οφειλών και προσκόμιση δικαιολογητικών από τα οποία να 
προκύπτει η δικαίωση της ακατάσχετης κοινωνικής παροχής 
και το ποσό της (π.χ. απόφαση χορήγησης), για παράδειγμα 
επίδομα Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, επίδομα 
ανεργίας ΟΑΕΔ, επίδομα θέρμανσης, διατροφή ανηλίκου 
τέκνου, έκτακτα βοηθήματα που χορηγούνται από δήμους 
στους οικονομικά αδύναμους, πολύτεκνους κ.α.
Στις λοιπές ακατάσχετες κοινωνικές παροχές περιλαμβάνεται 
και το ακατάσχετο κατά νόμο μέρος των συντάξεων. Το ζή-
τημα αφορά κυρίως λογαριασμούς που δεν έχουν δηλωθεί 
ως ακατάσχετοι. Σύμφωνα με τις οδηγίες της κεντρικής υπη-
ρεσίας του ΚΕΑΟ, «σε επιβληθείσες κατασχέσεις σε τραπεζικό 
λογαριασμό (ατομικό ή κοινό) επί καταθέσεων προερχό-
μενων αποδεδειγμένα από καταβολή προνοιακού ή άλλου 
κοινωνικού επιδόματος/βοηθήματος τα οποία προβλέπονται 
ρητώς ως ακατάσχετα, η κατάσχεση περιορίζεται κατά το εν 
λόγω ποσό, μετά από αίτηση του οφειλέτη και κατάθεση των 
αντίστοιχων δικαιολογητικών».
Προσοχή, όπως διευκρινίζει το ΚΕΑΟ, ο περιορισμός κατάσχε-
σης ισχύει και για τις περιπτώσεις που λήπτης της κοινωνικής 
παροχής είναι ο δικαστικός συμπαραστάτης ή ένας από τους 
γονείς ή άλλος νόμιμος εκπρόσωπος του δικαιούχου.
Η οδηγία παραπέμπει σε συγκεκριμένο έντυπο μερικής Αρσης 
(περιορισμού κατάσχεσης) κατά το ποσό που ανήκει στην 
ακατάσχετη παροχή.
Μετά την αίτηση το ποσό αποδεσμεύεται και καταβάλλεται 
στον δικαιούχο με απόφαση του εκάστοτε περιφερειακού 
διευθυντή. Η διαδικασία ακολουθεί την πεπατημένη που θέ-
σπισε η ΑΑΔΕ τον Σεπτέμβριο του 2017 για περιορισμό των 
κατασχέσεων και αποδέσμευση ποσών από τραπεζικούς λο-
γαριασμούς, ανεξάρτητα αν έχουν δηλωθεί ως ακατάσχετοι ή 
όχι, επί καταθέσεων προερχόμενων από καταβολή ακατάσχε-
του επιδόματος ή βοηθήματος.
Η υπόθεση ανακινήθηκε ύστερα από παρέμβαση του Συνη-
γόρου του Πολίτη, ο οποίος εξέτασε αναφορές για κατασχέ-
σεις λόγω απλήρωτων εισφορών, επί καταθέσεων στις οποίες 
συμπεριλαμβάνονται καταβολές ακατάσχετων κοινωνικών 
παροχών. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι κατασχέσεις συ-
ντελέστηκαν -κατά τον Συνήγορο- εν αγνοία των δικαιούχων, 
είτε επειδή οφειλέτες δεν ήταν οι ίδιοι οι δικαιούχοι της κοι-
νωνικής παροχής αλλά κάποιος συγγενής ή τρίτος συνδικαι-
ούχος του λογαριασμού, είτε επειδή η ειδοποίηση του ΚΕΑΟ 
στάλθηκε προς παλαιά διεύθυνση του οφειλέτη. Εξαιτίας της 

άγνοιάς τους, οι δικαιούχοι των παροχών δεν είχαν δηλώσει 
ως ακατάσχετο τον κρίσιμο τραπεζικό λογαριασμό με αποτέ-
λεσμα να μην υπάρχει δίχτυ ασφαλείας απέναντι στις διαδι-
κασίες των τραπεζών. Ετσι -όπως αναφέρει και το έγγραφο 
του ΚΕΑΟ κατά τη διαδικασία των κατασχέσεων εις χείρας 
τραπεζών «έχουν αναφερθεί περιπτώσεις οφειλετών με κα-
τασχέσεις ποσών τραπεζικών καταθέσεων προερχόμενων 
από ακατάσχετα επιδόματα ή άλλες ακατάσχετες κοινωνικές 
παροχές, για εξόφληση οφειλών προς το ΚΕΑΟ» .

φτηκαν» λέει υψηλόβαθμος αξιωματούχος της ΕΕ, τον οποίο 
επικαλείται το περιοδικό που χαρακτηρίζει «περίεργη» την 
αναπτυξιακή στρατηγική της Αθήνας σχολιάζοντας σκωπτι-
κά και το γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση προσβλέπει σε 
άντληση εσόδων από τη νομιμοποίηση της ιατρικής κάννα-
βης.
Όπως αναφέρει η συντάκτρια του άρθρου, καθώς το τρίτο 
πρόγραμμα βοήθειας για την Ελλάδα εκπνέει, τα κράτη – 
μέλη της ευρωζώνης και κυρίως το Βερολίνο ζητούν να 
μάθουν από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πώς θα μπει η χώρα 
μελλοντικά σε τροχιά ανάπτυξης.
Και σχολιάζει: «Η απάντηση από την Αθήνα είναι αρκετά 
περίεργη. Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και ο υπουργός 
των Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος παρουσίασαν μια 
αναπτυξιακή στρατηγική που ποντάρει μεταξύ άλλων στα 
ναρκωτικά».
Κι αν κάποιοι κινούνται σε συνθήκες… ναρκωτικών, η αλή-
θεια είναι ότι η χώρα χρειάζεται σχέδιο προτού να είναι αργά.
Και το αργά ακούει στο όνομα «αγορές» και «έξοδος για 
δανεισμό». Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τόσο η ελληνική 
κυβέρνηση όσο και οι Βρυξέλλες τρέμουν με μια ενδεχόμενη 
κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
«Αυτό θα είναι καταστροφικό, θα προκαλέσει τεράστια ζημιά, 
το κόστος θα είναι μεγάλο. Τα επιτόκια του 4% θα είναι όνειρο 
εκείνη την περίοδο, αναφέρει.
Η κυβέρνηση προτίθεται να επιταχύνει τις ενέργειές της προ-
κειμένου να μην υπάρχει πρόβλημα με τα άλλα παιδιά. Όμως, 
αυτό που μένει ως αληθινό είναι ότι στην κυβέρνηση φοβού-
νται να γίνουν ξανά υποτελείς έπειτα από τόσες βδομάδες 
αγώνων που έδωσε.
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ΕΒΡΕΞΕ 72,4 ΤΟΝΟΥΣ ΝΕΡΟ

Μέσα σε μία μόλις ώρα καταγράφηκε θεαματική αλ-
λαγή του καιρού χθες το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη, η 
οποία σφυροκοπήθηκε από έντονη βροχόπτωση (και 
κατά τόπους χαλάζι), με αποτέλεσμα να σημειωθούν 
εκτεταμένα προβλήματα ιδίως στο κέντρο της πόλης.
Συνολικά 22 τόνοι νερού ανά στρέμμα (22 χιλιοστά 
βροχής) έπεσαν σε 10 λεπτά, ενώ σε μία ώρα το ύψος 
της βροχής έφτασε τους 72,4 τόνους ανά στρέμμα 
(72,4 χιλιοστά), με παράλληλη βουτιά του υδραργύ-
ρου κατά 10 βαθμούς Κελσίου! Μιλώντας στα «ΝΕΑ» 
για την ταυτότητα της κακοκαιρίας που τρόμαξε τους 
κατοίκους και τους επισκέπτες της συμπρωτεύουσας, 
ο διευθυντής Ερευνών στο Ινστιτούτο Περιβάλλοντος 
του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Κώστας Λαγου-
βάρδος σχολιάζει: «Ηταν πράγματι μια πολύ ισχυρή 
καταιγίδα σε μικρό χρονικό διάστημα, ενώ καταγρά-
φηκαν επίσης πολλοί κεραυνοί. Οσον αφορά στην 
θερμοκρασία, έπεσε από περίπου 23 βαθμούς Κελσίου 
στους 13 βαθμούς, κάτι που συνηθίζεται όταν έχουμε 
απότομη βροχή».
Σύμφωνα με τα δεδομένα από τον μετεωρολογικό 
σταθμό στην περιοχή της Μίκρας, η μέση βροχό-
πτωση στη Θεσσαλονίκη για τον Μάιο είναι τα 44,4 
χιλιοστά, άρα χθες σε διάστημα 60 λεπτών έριξε νερό 
που αντιστοιχεί σε τουλάχιστον ενάμιση μήνα! «Για να 
κάνουμε και μία σύγκριση με την Αθήνα, αρκεί να σκε-
φτεί κανείς ότι κανένας μήνας στην πρωτεύουσα δεν 
καταγράφει μέση βροχή πάνω από 55-60 χιλιοστά», 
προσθέτει ο Δρ Λαγουβάρδος. Η αστάθεια του καιρού, 
όπως επισημαίνει, αναμένεται να συνεχιστεί και σήμε-
ρα στη Θεσσαλονίκη (αλλά και στον Νομό Αττικής) με 
βροχές και καταιγίδες.
«Τα 25.000 φρεάτια που υπάρχουν στο πολεοδομικό 
συγκρότημα καθαρίζονται από τα συνεργεία της ΕΥΑΘ, 
ωστόσο δεν προλαβαίνουν να πάρουν τόσο μεγάλο 
όγκο νερών της βροχής» ανέφερε χθες ο προϊστάμενος 
Δικτύου Αποχέτευσης της ΕΥΑΘ Χρήστος Τραγανός, 
ενώ ο περιφερειακός διευθυντής του ΔΕΔΔΗΕ Μακε-
δονίας - Θράκης Ιορδάνης Αμανατίδης σημείωσε ότι 
σχεδόν όλο το κέντρο της Θεσσαλονίκης αντιμετώπισε 
προβλήματα ηλεκτροδότησης. 

ΤΑ ΝΕΑ
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ΣΤΙΣ 54.422 ΕΦΤΑΣΑΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟ 2016

«Έκρηξη» στις αποποιήσεις κληρονομιάς - κυρίως όταν αφο-
ρούν ακίνητα - καταγράφεται το 2017 επιβεβαιώνοντας την 
αδυναμία των πολιτών να ανταποκριθούν στην υπερβολική 
φορολόγηση αλλά και στη δυσκολία αντιμετώπισης της κα-
θημερινότητας.
Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που επικαλείται η Κα-
θημερινή, οι αποποιήσεις κληρονομίας έφτασαν πέρυσι τις 
130.000 όταν το 2016 τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου 
Δικαιοσύνης μιλούσαν για 54.422 αποποιήσεις.
Αν, δε, τα δεδομένα του 2017 συγκριθούν με αυτά του 2013, 
η αύξηση φτάνει το εντυπωσιακό ποσοστό του 333%.
Συγκεκριμένα το 2013 καταγράφηκαν 29.199 αποποιήσεις 
κληρονομίας και έκτοτε η άνοδος ήταν συνεχής. 
- Το 2014 καταγράφηκαν 41.388 αποποιήσεις
- Το 2015 έφτασαν τις 45.628
- Το 2016 καταγράφηκαν 54.422 και 
- Το 2017 ο αριθμός τους εκτοξεύτηκε στις 130.000.

www.protothema.gr

γραμμίζεται στα συμπεράσματα, ο πραγματικός αριθμός 
περιστατικών «πρέπει να είναι σημαντικά μεγαλύτερος και η 
έρευνα αυτή μπορεί να καταγράψει μόνο ένα υποσύνολο του 
φαινομένου».
Αλλωστε, στις καταγραφές που έχουν γίνει από τον ελληνικό 
Τύπο δεν γίνεται εκτενής αναφορά σε πολυήμερα γεγονότα, 
ούτε έχουν καταγραφεί πολλά περιστατικά που αφορούν πε-
ριπτώσεις όπως όταν το πανεπιστημιακό άσυλο χρησιμοποιή-
θηκε ως καταφύγιο, άγνωστοι εξαπέλυαν επιθέσεις γύρω από 
τα πανεπιστήμια ή πραγματοποίησαν παράνομες πράξεις. Με 
μία ματιά στους πίνακες που συνοδεύουν την έρευνα, είναι 
εύκολα αντιληπτό ότι ορισμένα ΑΕΙ είναι πιο ευάλωτα στα 
φαινόμενα ανομίας, ενώ οι καθηγητές είναι αυτοί που συνή-
θως γίνονται στόχοι των επιθέσεων.
Τα 95 από τα 358 περιστατικά αφορούν βία εναντίον τους, 
ενώ για τους φοιτητές ο αριθμός αφορά τα 34 περιστατικά. Η 
περίπτωση του αναπληρωτή καθηγητή του Παντείου Πανεπι-
στημίου Αγγέλου Συρίγου είναι χαρακτηριστική. Ο καθηγητής 
δέχθηκε σωματική επίθεση από φοιτητές και πριν λίγες μέρες 
το δικαστήριο αποφάσισε την καταδίκη των δεύτερων.
Ο ίδιος σχολιάζοντας την απόφαση σε ανάρτησή του στο 
facebook σημείωσε: «Ενας πανεπιστημιακός δάσκαλος δεν 
δικαιώνεται στις δικαστικές αίθουσες, αλλά στις ιδέες που 
μπολιάζει στο μυαλό των φοιτητών του», ενώ υπογράμμισε 
ότι θέλει να κυκλοφορεί με ασφάλεια στο Πανεπιστήμιο χω-
ρίς να κλειδώνει τις πόρτες. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης κατέχει την πρωτιά στα περιστατικά που έχουν 
καταγράφει στον Τύπο. Με 113 περιστατικά αυτά τα έξι χρόνια 
το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της χώρας βρίσκεται στη πρώτη 
θέση και ακολουθεί με 70 περιστατικά το Πανεπιστήμιο Αθη-
νών.
Καταλήψεις 
Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Οικονομικό Πανεπι-
στήμιο Αθηνών συνεχίζουν τη λίστα με 37 και 36 περιστατικά 
αντίστοιχα, ενώ εξίσου συχνά φαινόμενα ανομίας αντιμε-
τωπίζει και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας που διενέργησε τη 
σχετική έρευνα.
Η παρεμπόδιση δραστηριότητας έχει καταγραφεί σε 107 πε-
ριπτώσεις, οι καταλήψεις σε 87, ενώ 67 περιστατικά αφορούν 
εισβολές αγνώστων σε πανεπιστημιακό χώρο. Εξίσου ανησυ-
χητικά είναι και τα υπόλοιπα «είδη» βίας και ανομίας, καθώς 
καταγράφονται περιπτώσεις όπως ένοπλες ληστείες, εμπρη-
σμοί, φόνος (σ.σ. μία περίπτωση), βιασμοί και ναρκωτικά.
Ειδικά για το τελευταίο, είναι πρόσφατες οι καταγγελίες για 
φαινόμενα διακίνησης και χρήσης ναρκωτικών που αφορού-
σαν το ΑΠΘ, ενώ το ΟΠΑ πολλές φορές έχει γίνει «καταφύγιο» 
τοξικομανών που προέρχονται από το Πεδίον του Αρεως με 
το οποίο συνορεύει.
Αντίστοιχα, αν και δεν γίνεται εντός του πανεπιστημιακού χώ-
ρου, η σχολή της Νομικής αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα, 
καθώς προ των πυλών της το πάρκο της οδού Μασσαλίας 
έχει γίνει χώρος διακίνησης και χρήσης ναρκωτικών ενώπιον 
φοιτητών και καθηγητών.

Τον περασμένο Αύγουστο, ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γα-
βρόγλου επανέφερε το πανεπιστημιακό άσυλο προκαλώντας 
θύελλα αντιδράσεων κυρίως από πανεπιστημιακούς, οι οποί-
οι προειδοποίησαν για επιδείνωση της κατάστασης.
Πράγματι, εντός του 2017 φαίνεται ότι τα φαινόμενα βίας και 
ανομίας έχουν αυξηθεί σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. 
Το 2017 σημειώθηκαν 46 περιστατικά, ενώ το 2015 και 2016 
από 31.
Χαρακτηριστικό πάντως του αδιεξόδου που αντιμετωπίζουν 
οι πανεπιστημιακοί στο θέμα της διαχείρισης της ανομίας στα 
ΑΕΙ είναι ότι η μεγαλύτερη «έκρηξη» των περιστατικών σημει-
ώθηκε τις χρονιές 2011,2012 και 2014.
Το περιβόητο άσυλο 
Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας: «έπειτα από την 
εφαρμογή του νόμου Διαμαντοπούλου, τα περιστατικά βίας 
πολλαπλασιάστηκαν και η εφαρμογή του νόμου υπονομεύ-
τηκε. Οπότε, μάλιστα, επιχειρήθηκε η επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. σε 
πανεπιστημιακούς χώρους, ακολουθούσε συνήθως πλήθος 
αντιδράσεων».
Ο κ. Γαβρόγλου πάντως σε δημόσιες τοποθετήσεις του αρ-
νείται την έκταση του θλιβερού φαινομένου κι έχει έλθει σε 
σφοδρή αντιπαράθεση με τους πρυτάνεις για το συγκεκριμέ-
νο θέμα.
Στις εκκλήσεις και τις καταγγελίες ο υπουργός έχει απαντήσει 
με τη σύσταση μίας επιτροπής για την ελευθερία, την ειρήνη 
και την παραβατικότητα στα ΑΕΙ με προεδρεύοντα τον πρώην 
υπουργό Δικαιοσύνης και πανεπιστημιακό Νίκο Παρασκευό-
πουλο, πρωτοβουλία που έχει επικριθεί, καθώς μέχρι στιγμής 
δεν έχει παρουσιάσει κάποιο έργο. 


