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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

Θετικές τάσεις και προοπτικές για την ελληνική βιομηχανία δια-
βλέπουν εκπρόσωποι του κλάδου με δηλώσεις τους στο ΑΠΕ-
ΜΠΕ με αφορμή σχετικά στοιχεία και μελέτες για τη βιομηχανική 
παραγωγή και τις εξαγωγές που ανακοινώθηκαν το τελευταίο 
διάστημα. Τονίζουν, ωστόσο, την ανάγκη για βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας, άρση εμποδίων, καθώς και για εφαρμογή 
στρατηγικής για αύξηση της συμμετοχής της βιομηχανίας στο 
ΑΕΠ σε ευθυγράμμιση με τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις.
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με μελέτη της Εθνικής Τράπεζας, 
κατά την επόμενη πενταετία οι πωλήσεις της ελληνικής βιομη-
χανίας εκτιμάται ότι θα αυξάνονται με μέσο ετήσιο ρυθμό της 

τάξης του 4% και ο βαθμός χρησιμοποίησης της παραγωγικής 
δυναμικότητας θα αγγίξει το 73% το 2023 (από 68% το 2017), 
ενώ αν ανακτηθούν τα προ κρίσης μερίδια στις διεθνείς αγορές, 
οι πωλήσεις εκτιμάται ότι θα αυξάνονται με μέσο ετήσιο 5,7% 
και ο βαθμός χρησιμοποίησης της παραγωγικής δυναμικότητας 
θα αγγίξει το 76% το 2023. Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία της 
ΕΛΣΤΑΤ οι εξαγωγές το Μάρτιο αυξήθηκαν κατά 8,5 % (και στο 
τρίμηνο 13,6 %), η βιομηχανική παραγωγή τον ίδιο μήνα αυξή-
θηκε κατά 1,1 %.  Αναλυτικά στη σελ 4 

Την επιστροφή των παραβόλων που έχουν καταθέσει από την 
αρχή της χρονιάς οι ενεργειακοί επιθεωρητές, λόγω μείωσης του 
ύψους τους, που αποφάσισε το ΥΠΕΝ, ζητά με επιστολή του προς 
την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στα-
σινός, κατόπιν ομόφωνης απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής 
του Επιμελητηρίου.
Συγκεκριμένα, το ΥΠΕΝ αποφάσισε στις αρχές Απριλίου να 
αντικαταστήσει το μέχρι πρότινος παράβολο 100 ευρώ για την 
ετήσια ανανέωση της άδεις Ενεργειακού Επιθεωρητή με εφάπαξ 
παράβολο 50 ευρώ για την εγγραφή του Ενεργειακού Επιθε-
ωρητή, φυσικού προσώπου, στο αντίστοιχο Μητρώο. Όμως, 
όπως είναι γνωστό ευρέως, από την αρχή του χρόνου, λόγω 
της έναρξης του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» 
(«νέο εξοικονομώ») που προϋποθέτει τη διενέργεια ενεργειακής 
επιθεώρησης για κάθε αίτηση του προγράμματος, πολλοί μηχα-
νικοί ανανέωσαν την άδεια τους πληρώνοντας το παράβολο των 
100 ευρώ, προ της δημοσίευσης της νέας ρύθμισης. Για αυτόν 
τον λόγο, η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ αποφάσισε ομόφωνα 
να ζητήσει από το ΥΠΕΝ να προχωρήσει σε επιστροφή, ολική ή 

μερική, του παραβόλου αυτού, όπως προβλέπει η νομοθεσία.
Αναλυτικά, η επιστολή του Προέδρου του ΤΕΕ προς την ηγεσία 
του ΥΠΕΝ αναφέρει τα εξής:
«Με την απόφαση ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/15418/1294 που δημοσιεύτηκε 
στο ΦΕΚ 1242/Β στις 4/4/2018 προκύπτει ότι η έκδοση ηλεκτρο-
νικού παραβόλου, αξίας 100 ευρώ, για την ετήσια ανανέωση της 
άδειας των Ενεργειακών Επιθεωρητών καταργείται και αντικα-
θίσταται από ηλεκτρονικό παράβολο αξίας 50 ευρώ εφάπαξ για 
εγγραφή του Ενεργειακού Επιθεωρητή στο σχετικό Μητρώο.
Επειδή όμως πολλοί μηχανικοί από την αρχή της χρονιάς έχουν 
πρόσφατα πληρώσει το ετήσιο παράβολο ανανέωσης των 100 
ευρώ, ιδιαίτερα ενόψει του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ΄ 
Οίκον ΙΙ» και των επαγγελματικών τους υποχρεώσεων, η Διοι-
κούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε. με ομόφωνη απόφασή της, παρακα-
λεί για τις ενέργειές σας, ώστε να γίνει εφικτή η επιστροφή αυτού 
του παραβόλου, ολική ή μερική (μέχρι την ισχύ του νόμου στις 
4-4-2018), όπως άλλωστε ρητά προβλέπεται στο άρθρο 9 της 
προαναφερθείσας απόφασης και πιο αναλυτικά στην ΠΟΛ 1163 
(ΦΕΚ 1675 Β’/8-7-2013).» 

Το έργο Ultra-Fast Broadband (UFB) - δημιουργία δικτύων 
οπτικών ινών στις περιοχές που δεν θα πάνε οι ιδιωτικές τηλε-
πικοινωνιακές εταιρείες, προϋπολογισμού 350 εκατ. ευρώ, θα 
προχωρήσει με τη μέθοδο του ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημοσίου και 
Ιδιωτικού Τομέα) και χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, βάσει του 
νεότερου σχεδιασμού της ΓΓΤΤ υπό τον ΓΓ Βασίλη Μαγκλάρα, 
σύμφωνα με το infocom.gr
Η προετοιμασία της υλοποίησης του έργου ξεκίνησε με την 
έναρξη της προθεσμίας που έχουν οι τηλεπικοινωνιακοί πάρο-

χοι να ενημερώσουν για τα επενδυτικά τους σχέδια ώστε να γίνει 
λεπτομερής προσδιορισμός -χαρτογράφηση των περιοχών πα-
ρέμβασης του έργου. Η εργασία αυτή προϋποθέτει την ενεργό 
συμμετοχή των παρόχων (ΟΤΕ, Vodafone, Wind κατά βάση, 
εκκρεμεί το τι θα γίνει με τη Forthnet) με την παροχή έως τις 23 
Ιουνίου 2018, των στοιχείων των επενδυτικών τους σχεδίων, τα 
οποία θα μείνουν εμπιστευτικά. 
Αναλυτικά στη σελ 3
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ULTRA-FAST BROADBAND ΜΕ ΣΔΙΤ: ΠΟΥ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ 
ΕΡΓΟ ΥΨΟΥΣ 350 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

 Σελ 1 
Την επιστροφή των παραβόλων των ενεργειακών επιθεωρητών 
που μειώθηκαν ζητά το ΤΕΕ από το ΥΠΕΝ
Σελ 1 και 3
Ultra-Fast Broadband με ΣΔΙΤ: που και πως θα υλοποιηθεί το έργο 
ύψους 350 εκατ ευρώ
Σελ 1 και 4
Θετικές προοπτικές για την ελληνική βιομηχανία διαβλέπουν εκπρό-
σωποι του κλάδου μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ
Σελ 3 
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η απόφαση του ΥΠΕΝ για την στατική επάρ-
κεια των αυθαιρέτων 
Σελ 5  και 6
Ενίσχυση της ρευστότητας από τις τράπεζες στην αγορά, «κόκκινα» 
δάνεια και νέα χρηματοδοτικά εργαλεία συζήτησαν ο Γ. Δραγασάκης 
με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών
Σελ 6 
Α. Χαρίτσης: Συνέντευξη για στρατηγικές επενδύσεις και νέα χρημα-
τοδοτικά προγράμματα και εργαλεία 
Σελ 7 
Να επανέλθει στον ΑΔΜΗΕ η διασύνδεση της Κρήτης, ζητά η εταιρία 
από τη ΡΑΕ, τονίζοντας ότι η υλοποίησή του απαιτεί σοβαρότητα
Σελ 8
Το πρόγραμμα «ΦιλόΔημος» καλύπτει ανάγκες των ΟΤΑ, εκεί όπου 
έχουν εξαντληθεί οι δυνατότητες του ΕΣΠΑ, είπε στο «Πρακτορείο 
FΜ», ο αν. υπ.Οικονομίας και Ανάπτυξης 
Σελ 9
Νέα δεδομένα στην προώθηση του ελληνικού τουρισμού, από τη 
μετεξέλιξη του www.Visitgreece.gr σε ψηφιακό οικοσύστημα
Σελ 10 
Ξεκίνησε η διαβούλευση για την Εθνική Στρατηγική για τα Δάση
Σελ 11 
Eurobank: Μέσω του «Trade Club Alliance», κυπριακές και ελληνικές 
επιχειρήσεις αποκτούν πρόσβαση σε πάνω από 15.000 εταιρείες-πε-
λάτες διεθνών τραπεζών
Σελ 12 
Μνημόνιο Συνεργασίας για την υποστήριξη και προώθηση της εξω-
στρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων από την Κεντρική Ένωση 
Επιμελητηρίων και το υπουργείο Εξωτερικών
Σελ 13 και 14 
«Η δημοσιονομική σταθερότητα είναι προϋπόθεση για την ανάκαμ-
ψη», δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Συντονιστής του Γραφείου Προϋπο-
λογισμού του Κράτους στη Βουλή
Σελ 14
Τ. Πετρόπουλος: Περικοπή συντάξεων από το 2019 - Τον Οκτώβριο 
οι αποφάσεις
Σελ 15 και 16 
GDPR: Τι αλλάζει από τις 25 Μαΐου στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σελ 17
Prototype by TEE: ένας τεχνοδικτυακός (ψηφιακός) επιταχυντής 
καινοτόμων ιδεών.
Σελ 2
Προσεχώς 
Σελ 18,19,20
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση του ΤΕΕ 
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«ΦΥΣΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ»

4η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΕΡΑ: 
ΕΥΚΑΙΡΙΑ Η ΑΠΕΙΛΗ;

ΑΘΗΝΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΑΕ

Το 13ο εβδομαδιαίο εργαστήριο - σεμινάριο με τίτλο: 
«Φυσική δόμηση και εναλλακτική προσέγγιση της απο-
κατάστασης»  διοργανώνει στα τέλη Μαΐου ο ΣΑΔΑΣ – 
Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων, για την προώθηση 
της φιλικής στο περιβάλλον αρχιτεκτονικής.
Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε νέους αρχιτέκτονες 
και θα διεξαχθεί από  τις 26  Μαΐου  έως την 1η Ιουνίου 
2018 στον Ξενώνα Στάμου Στούρνα στην Άλλη Μεριά 
Βόλου.
Η θεματολογία του εργαστηρίου – σεμιναρίου αφορά 
στα προβλήματα αποκατάστασης συντήρησης που πα-
ρουσιάζουν τα παραδοσιακά κτίρια, με συγκεκριμένο 
αντικείμενο αναφοράς το παραδοσιακό κτίριο του Ξενώ-
να Στάμου Στούρνα, που θα φιλοξενήσει το εργαστήριο 
– σεμινάριο, με διερεύνηση εφαρμογών και τεχνικών 
επεμβάσεων που δεν αλλοιώνουν τις βιοκλιματικές ιδιό-
τητες των στοιχείων του κτιρίου, αλλά θεραπεύουν και 
βελτιώνουν την απόδοσή τους, καθώς  και σε σύγχρονες 
εφαρμογές  της φυσικής δόμησης.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, εκτός της θεωρητικής υπο-
στήριξης, εργαστήρια οικοδομικών εφαρμογών (όπως 
χτίσιμο ή αποκατάσταση λίθινων τοίχων, αποκατάστα-

ση συντήρηση ξύλινων κατασκευών κλπ) και διάφορες 
εφαρμογές φυσικής δόμησης, (χτίσιμο με χώμα, ωμοί 
πλίνθοι κλπ.). 
Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα  115  ευρώ. Για τα 
μέλη του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ και τους φοιτητές των αρχιτεκτονι-
κών σχολών εσωτερικού είναι 85 ευρώ.
Πληροφορίες και την αίτηση συμμετοχής στο site: www.
sadas-pea.gr και στα γραφεία του ΣΑΔΑΣ–ΠΕΑ (Βρυ-
σακίου 15, Μοναστηράκι, τηλ. 210 3215146 και 210 
3215147). 
Οι εγγραφές στο σεμινάριο θα γίνονται, κατόπιν τηλεφω-
νικής συνεννόησης με τη Γραμματεία του ΣΑΔΑΣ–ΠΕΑ, 
μέχρι την Δευτέρα 21 Μαΐου 2018.

Η Επιτροπή Απασχόλησης  του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορι-
κού Επιμελητηρίου, συνεχίζει τη σειρά των εργαστηρίων δια-
λόγου και ανταλλαγής γνώσεων με τον γενικότερο τίτλο:  «Δί-
νοντας το Βήμα στους Νέους». Την Τετάρτη 16 Μαΐου 2018 στις 
16.00, στις εγκαταστάσεις της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ “οι νέοι συζητούν 
και οι μεγαλύτεροι ακούν για την 4η Βιομηχανική Επανάσταση 
και την επίδραση της στην απασχόληση”, όπως αναφέρεται σε 
ανακοίνωση.
Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, ο  Γιωργής Κριτσωτάκις, 
Management Consulting Lead-Communication, Media & 
Technology,  Accenture, θα ενημερώσει για τις τελευταίες εξε-
λίξεις στον χώρο της τεχνολογίας και τις καινούργιες δεξιότητες 
που είναι απαραίτητες. Στη συνέχεια, θα αναλυθούν θέματα 
σχετικά με την 4η βιομηχανική επανάσταση και την αγορά ερ-
γασίας, όπως: 
- Η ψηφιακή εξέλιξη 
- Το χάσμα των 5 γενεών 
- Η συμμετοχή των γυναικών 
- Ο ρόλος των δεξιοτήτων και της γνώσης. 
Οι παρουσιάσεις με τα πορίσματα των ομάδων θα παρουσια-
στούν από τους νέους και θα πραγματοποιηθεί συζήτηση ανά-
μεσα στις ομάδες. Οι νέοι θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν 
από κοντά στελέχη της αγοράς και να θέσουν άμεσα τα ερωτή-
ματα που τους απασχολούν αναφορικά με την επαγγελματική 
τους εξέλιξη σ’ έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται.
Δηλώσεις συμμετοχής: s.xaidogiannou@amcham.gr, 
τηλ.: 210 6993559 (εσωτ. 26)

•Η Ελληνική Αεροπορική Ένωση διοργανώνει –σήμε-
ρα και αύριο- επιστημονικό συνέδριο με θέμα: “5ο Αε-
ροπορικό Συνέδριο: Οι Αερομεταφορές του Σήμερα και 
του Αύριο’’, στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέ-
ριος Βενιζέλος» (Κτίριο 17 Διοίκησης).

Εκδήλωση προκειμένου να γίνει ευρύτερος δημόσιος 
διάλογος  για τον πρώτο χρόνο της θητείας του ΔΣ της 
Ελληνικής Αρχιτεκτονικής Εταιρείας και θέμα: «Αξιο-
λόγηση των δράσεων  και  αναφορά στα προβλήματα  
και  τις πιθανές αντιμετωπίσεις», διοργανώνεται στις 
16 Μαΐου 2018 στα γραφεία του ΤΕΕ (Νίκης 4, 1ος 
όροφος) και ώρα 19.00μμ.

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

press@central.tee.gr

Προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

16 Μαΐου 2018
Επιστημονική εκδήλωση για το ποδήλατο
ΑΘΗΝΑ

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 
Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και 
Πολιτισμού

23 Μαΐου 2018

Eσπερίδα: Μηχανικοί, βιοτέχνες και μεγά-
λες επιχειρήσεις σχεδιάζουν, κατασκευά-
ζουν και παράγουν με ευέλικτα ψηφιακά 
εργαλεία
ΑΘΗΝΑ

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, 
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών
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Δημοσιεύτηκε την Παρασκευή 11 Μαΐου 2018 στο Φύλλο Εφημε-
ρίδας της Κυβέρνησης, με αριθμό (ΦΕΚ 1643 Τεύχος Β )́ και τέθηκε 
σε ισχύ,  η υπουργική απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας Γιώργου Σταθάκη, που καθορίζει τα νέα δεδομένα για 
την στατική επάρκεια των αυθαιρέτων, στο πλαίσιο εφαρμογής 

του πολεοδομικού νόμου 4495/2017. Η απόφαση περιλαμβάνει 
συνολικά 6 άρθρα, τα οποία αφορούν σε: Άρθρο 1 :Απαίτηση 
μελέτης στατικής επάρκειας. Άρθρο 2: Προϋποθέσεις για μη απαί-
τηση μελέτης στατικής επάρκειας. Άρθρο 3:Περιεχόμενο μελέτης 
στατικής επάρκειας. Άρθρο 4: Διαδικασία ενίσχυσης κτιρίου στις 

περιπτώσεις στατικής ανεπάρκειας Άρθρο 5: Διαδικασία υποβο-
λής. Και Άρθρο 6: που ορίζει ότι η απόφαση τίθεται σε ισχύ από την 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Το έργο Ultra-Fast Broadband (UFB) - δημιουργία δικτύων οπτι-
κών ινών στις περιοχές που δεν θα πάνε οι ιδιωτικές τηλεπικοινω-
νιακές εταιρείες, προϋπολογισμού 350 εκατ. ευρώ, θα προχω-
ρήσει με τη μέθοδο του ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού 
Τομέα) και χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, βάσει του νεότερου 
σχεδιασμού της ΓΓΤΤ υπό τον ΓΓ Βασίλη Μαγκλάρα, σύμφωνα με 
το infocom.gr Η προετοιμασία της υλοποίησης του έργου ξεκίνησε 
με την έναρξη της προθεσμίας που έχουν οι τηλεπικοινωνιακοί 
πάροχοι να ενημερώσουν για τα επενδυτικά τους σχέδια ώστε να 
γίνει λεπτομερής προσδιορισμός -χαρτογράφηση των περιοχών 
παρέμβασης του έργου. Η εργασία αυτή προϋποθέτει την ενερ-
γό συμμετοχή των παρόχων (ΟΤΕ, Vodafone, Wind κατά βάση, 
εκκρεμεί το τι θα γίνει με τη Forthnet) με την παροχή έως τις 23 
Ιουνίου 2018, των στοιχείων των επενδυτικών τους σχεδίων, τα 
οποία θα μείνουν εμπιστευτικά.
Θα ακολουθήσει η διαστασιολόγηση και κοστολόγησή του και 
η προετοιμασία Φακέλου Μεγάλου Έργου για την έγκριση της 

χρηματοδότησής του από τα διαρθρωτικά ταμεία και την προε-
τοιμασία φακέλου κοινοποίησης για τη συμβατότητα του με τους 
κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων. 
Ο προβλεπόμενος χρονικός ορίζοντας έναρξης του διαγωνισμού 
είναι το τέλος του 2018 και ο χρονικός ορίζοντας υλοποίησης από 
το 2019 έως το 2023.
Η χρηματοδότησή του θα προέλθει ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) - Επιχειρησιακό Πρό-
γραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 
(ΕΠΑΝΕΚ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης (ΕΓΤΑΑ) - Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 
(ΠΑΑ).
Η χωροθέτηση του θα συμπεριλάβει όλες τις αποκαλούμενες λευ-
κές και γκρι περιοχές (NGA - white, NGA-grey) όπου δεν προσφέ-
ρονται υπηρεσίες αναβαθμίσιμες σε gigabit, όπως θα προκύψουν 
από την χαρτογράφηση ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων με χρο-
νικό ορίζοντα ως το 2023.

Οι ανάδοχοι - συμμετέχοντες στο ΣΔΙΤ - θα έχουν την υποχρέω-
ση παροχής, αποκλειστικά, υπηρεσιών χονδρικής, με άλλα λόγια 
το δίκτυο θα κατασκευαστεί και μέσω αυτού όλοι οι πάροχοι θα 
προσφέρουν υπηρεσίες λιανικής. 
Το έργο Ultra-Fast Broadband θα υλοποιηθεί σε γεωγραφικές 
περιοχές που δεν έχουν υλοποιηθεί έργα στο πλαίσιο των Rural 
Broadband και Superfast Broadband. Οι περιοχές όπου ήδη υλο-
ποιούνται (ή πρόκειται να υλοποιηθούν έως το τέλος του 2023) 
ιδιωτικά επενδυτικά σχέδια, περιλαμβάνουν και αυτές όπου η 
ζήτηση από πλευράς τελικών χρηστών ενισχύεται μέσω του κου-
πονιού SFBB voucher στο πλαίσιο του έργου Superfast Broadband 
που αναμένεται να υλοποιηθεί το επόμενο διάστημα.
Πρόκειται ουσιαστικά για τις περιοχές που η οπτική ίνα θα φθάσει 
έως τα σπίτια με τις επενδύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη από 
τους OTE, Vodafone και Wind με βάση τον κανονισμό της Εθνι-
κής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) για το 
vectoring.

Μείωση 15% καταγράφηκε στον όγκο της ιδιωτικής οικοδομικής 
δραστηριότητας τον Φεβρουάριο εφέτος, παρά το γεγονός ότι 
αυξήθηκε ο αριθμός των αδειών που εκδόθηκαν. Το ΑΠΕΡ-ΜΠΕ 
γράφει ότι ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τον Φεβρουάριο 
εκδόθηκαν 985 άδειες ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας 

στο σύνολο της χώρας, που αντιστοιχούν σε 218,0 χιλιάδες m2 
επιφάνειας και 889,4 χιλιάδες m3όγκου. Παρουσιάστηκε αύξηση 
5,6% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών και μείωση 2,8% 
στην επιφάνεια και 15% στον όγκο σε σχέση με τον αντίστοιχο 
μήνα του 2017. Το α’ δίμηνο, καταγράφεται αύξηση 12,1% στον 

αριθμό των οικοδομικών αδειών, 14,3% στην επιφάνεια και 5,8% 
στον όγκο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου- Φε-
βρουαρίου 2017.

Εγκρίθηκε η διάθεση συνολικού ποσού 16.528.392 ευρώ για 
την κάλυψη δαπανών φιλοξενίας, σε ιδιωτικές παιδικές κατασκη-
νώσεις, παιδιών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο κατασκη-
νωτικό πρόγραμμα του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης 
(ΕΦΚΑ) θερινής περιόδου έτους 2018. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ 

αυτό προβλέπεται σε απόφαση του υφυπουργού Κοινωνικής 
Ασφάλισης Αναστάσιου Πετρόπουλου, η οποία δημοσιεύθηκε στη 
«Διαύγεια».
Παράλληλα, εγκρίθηκε η διάθεση συνολικού ποσού 74.400 ευρώ 
για την κάλυψη δαπάνης φιλοξενίας παιδιών υπαλλήλων του 

Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών 
(ΕΤΕΑΕΠ) που έχουν δικαίωμα παραθερισμού σε ιδιωτικές παιδι-
κές κατασκηνώσεις, κατά τη θερινή περίοδο έτους 2018.

Η περαιτέρω παρουσία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρό-
τησης και Ανάπτυξης (EBRD) στην Ελλάδα μέχρι το 2025 συζη-
τήθηκε στην 27η ετήσια Σύνοδο των Διοικητών (Governors) της 
Τράπεζας, που πραγματοποιήθηκε στην Ιορδανία από τις 8 έως τις 
10 Μαΐου. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η Ελλάδα ως ιδρυτικό μέλος 
της EBRD, εκπροσωπήθηκε από τον γγ του υπουργείου Οικονομί-
ας και Ανάπτυξης και αναπληρωτή διοικητή της Τράπεζας, Ηλία 
Ξανθάκο.
 Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομίας, 

στη Σύνοδο συζητήθηκε το τρέχον πενταετές επενδυτικό πρό-
γραμμα της Τράπεζας για την περίοδο 2016-2020 και εξετάστηκαν 
οι προοπτικές περαιτέρω αύξησης των ετήσιων επενδύσεων στις 
λήπτριες χώρες.
 Η EBRD δραστηριοποιείται στην ελληνική οικονομία τους τελευ-
ταίους 30 μήνες και έχει επενδύσει 1,596 δισ. ευρώ σε 31 έργα. Οι 
ετήσιες επενδύσεις το 2017 ανήλθαν σε 614 εκατ. ευρώ, ενώ τα 
υπό εξέταση επενδυτικά σχέδια ανέρχονται σε 1,4 δισ. ευρώ. Οι 
προτεραιότητες της EBRD για το τρέχον έτος στην Ελλάδα περιλαμ-

βάνουν την αναδιάρθρωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, 
τα εταιρικά ομόλογα, τις ιδιωτικοποιήσεις, τις ΣΔΙΤ, προγράμματα 
trade finance και factoring, επενδύσεις στον τουρισμό, συμμετο-
χές στο μετοχικό κεφάλαιο επιχειρήσεων και την υλοποίηση του 
προγράμματος τεχνικής βοήθειας για εξαγωγικές μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις.
 Στη σύνοδο αποφασίστηκε να εξεταστεί εντός του 2018 η χρονική 
επέκταση της επενδυτικής παρουσίας της EBRD στην Ελλάδα μέχρι 
τον Δεκέμβριο του 2025.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ 

ULTRA-FAST BROADBAND ΜΕ ΣΔΙΤ: ΠΟΥ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΨΟΥΣ 350 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑ 15% ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΣΤΑΤ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΤΟ ΚΟΝΔΥΛΙ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΡΙΝΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΦΚΑ

ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2018 ΘΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΙ Η ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ EBRD 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2025
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Θετικές τάσεις και προοπτικές για την ελληνική βιομηχανία 
διαβλέπουν εκπρόσωποι του κλάδου με δηλώσεις τους στο 
ΑΠΕ-ΜΠΕ με αφορμή σχετικά στοιχεία και μελέτες για τη βι-
ομηχανική παραγωγή και τις εξαγωγές που ανακοινώθηκαν 
το τελευταίο διάστημα. Τονίζουν, ωστόσο, την ανάγκη για 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, άρση εμποδίων, καθώς 
και για εφαρμογή στρατηγικής για αύξηση της συμμετοχής 
της βιομηχανίας στο ΑΕΠ σε ευθυγράμμιση με τις ευρωπαϊκές 
κατευθύνσεις.
 Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με μελέτη της Εθνικής Τράπεζας, 
κατά την επόμενη πενταετία οι πωλήσεις της ελληνικής βιομη-
χανίας εκτιμάται ότι θα αυξάνονται με μέσο ετήσιο ρυθμό της 
τάξης του 4% και ο βαθμός χρησιμοποίησης της παραγωγι-
κής δυναμικότητας θα αγγίξει το 73% το 2023 (από 68% το 
2017), ενώ αν ανακτηθούν τα προ κρίσης μερίδια στις διε-
θνείς αγορές, οι πωλήσεις εκτιμάται ότι θα αυξάνονται με μέσο 
ετήσιο 5,7% και ο βαθμός χρησιμοποίησης της παραγωγικής 
δυναμικότητας θα αγγίξει το 76% το 2023. Επίσης, σύμφωνα 
με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ οι εξαγωγές το Μάρτιο αυξήθηκαν 
κατά 8,5 % (και στο τρίμηνο 13,6 %), η βιομηχανική παρα-
γωγή τον ίδιο μήνα αυξήθηκε κατά 1,1 %.
 «Πρέπει να θεωρούμε δεδομένη τη θετική τάση προς όλες 
τις κατευθύνσεις. Η βιομηχανία εκτιμά ότι η έξοδος από το 
μνημόνιο προσφέρεται για την αναθέρμανση του κλίματος 
με εκείνον τον τρόπο που βοηθά και τις επενδύσεις», επιση-
μαίνει με δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Δημήτρης Μαθιός, 
πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής - Πειραιώς. 
«Ωστόσο», προσθέτει, «δεν μπορούμε να παραβλέψουμε τις 
παθογένειες που, ανεξάρτητα από την κρίση, παρεμβάλλο-
νται από την παραγωγή μέχρι και τις εξαγωγές. Και αυτό το 
τελευταίο, οι εξαγωγές και γενικότερα η εξωστρέφεια, είναι 
η γέφυρα που θα μας επανατοποθετήσει στην ανάπτυξη. 
Τούτο σημαίνει ότι η κυβέρνηση πρέπει να είναι σε συνεχή 
ετοιμότητα γιατί οποιαδήποτε βιομηχανική προσπάθεια ή 
προσπάθεια από το χώρο της παραγωγής θα αποδώσει μόνο 

εάν δεν υπάρχουν εμπόδια και φραγμοί στην πορεία προς τις 
εξαγωγές αναβαθμίζοντας όμως την ανταγωνιστικότητά μας 
εντός της Ευρώπης που είναι και ο φυσικός οικονομικός μας 
χώρος. Εμείς υποστηρίξαμε ήδη στην γενική συνέλευση της 
προηγούμενης Τετάρτης ότι μέσα στην «επιστράτευση» των 
παραγωγικών δυνάμεων του τόπου πρέπει να συνδέσουμε 
και την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση με την επαναβι-
ομηχάνιση της χώρας. Και προς τούτο επικροτούμε τις επι-
λογές και τις πρωτοβουλίες του υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης όπως ανακοινώθηκαν, στη γενική μας συνέλευση, 
από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομίας Αλέξη Χαρίτση, 
τόσο για τις δράσεις μας στην τεχνολογία όσο και στις ψηφι-
ακές αλλαγές».
 «Αν όλοι μαζί συμφωνήσουμε και εφαρμόσουμε ένα συ-
νεκτικό πλαίσιο βιομηχανικής ανάπτυξης, τότε μπορούμε 
να δημιουργήσουμε σταδιακά, άμεσα και έμμεσα, 550.000 
νέες θέσεις εργασίας, καθώς και 15.000 επιπλέον μεσαίες και 
μεγάλες επιχειρήσεις», τονίζει από την πλευρά του ο γενικός 
διευθυντής του ΣΕΒ, ‘Ακης Σκέρτσος, και προσθέτει: «Μια 
ισχυρή και ανταγωνιστική βιομηχανία είναι προϋπόθεση για 
την ανάπτυξη και την επίλυση των κυριότερων προβλημά-
των που αντιμετωπίζει η Ελλάδα μέσα στην κρίση. Μπορεί να 
συνεισφέρει σε ποιοτικές νέες θέσεις εργασίας αλλά και σε βελ-
τίωση του ΑΕΠ. Όμως η βιομηχανία δύσκολα θα είναι ισχυρή 
και ανταγωνιστική χωρίς ένα φιλικό θεσμικό και οικονομικό 
περιβάλλον, που ενθαρρύνει τις ιδιωτικές επενδύσεις, τις εξα-
γωγές και την καινοτομία. Αυτό σήμερα λείπει. Για να επιτευ-
χθεί, είναι απαραίτητη μια αποτελεσματική εθνική στρατηγική 
για την αναγέννηση της βιομηχανίας, με σαφείς ποσοτικούς 
στόχους και μηχανισμούς γρήγορης υλοποίησης. Σε αυτή την 
κατεύθυνση ο ΣΕΒ σε συνεργασία με την Ελληνική Παραγωγή 
και 26 περιφερειακούς και κλαδικούς βιομηχανικούς συνδέ-
σμους υποστηρίζει ότι πρέπει να θέσουμε ως εθνικό στόχο 
την αύξηση του μεριδίου της βιομηχανίας στο 12% του ΑΕΠ 
από το 8,6% που βρίσκεται σήμερα. Η υιοθέτηση του Εθνικού 

Στόχου πρέπει να γίνει με ευρεία συναίνεση και να υπηρετείται 
με συνέπεια ανεξαρτήτως εκλογικών κύκλων και πολιτικών 
αλλαγών».
 «Πιστεύουμε ακράδαντα πως με το κατάλληλο περιβάλλον 
και στοχευμένες πολιτικές, η ελληνική βιομηχανία έχει πολύ 
μεγάλες δυνατότητες, μπορεί να πετύχει περισσότερα, με πολύ 
πιο θετικές επιπτώσεις στα εισοδήματα και στην απασχόληση, 
συμβάλλοντας περισσότερο στην άμβλυνση των κοινωνικών 
συνεπειών της κρίσης», σημειώνει εξάλλου ο Κώστας Θέος, 
γενικός διευθυντής της «Ελληνικής Παραγωγής - Συμβούλιο 
Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη».
 «Είναι ενθαρρυντικό», αναφέρει ο κ. Θέος, «ότι τόσο η με-
λέτη της Εθνικής Τράπεζας όσο και τα μηνιαία στοιχεία που 
δημοσιεύονται από τον ΙΟΒΕ αποτυπώνουν θετικές τάσεις και 
προοπτικές για την ελληνική βιομηχανία. Οφείλουμε ωστόσο 
να επισημάνουμε πως αυτό είναι αποτέλεσμα κυρίως των 
τεράστιων προσπαθειών προσαρμογής, εξωστρέφειας και 
επενδύσεων που στις σκληρές συνθήκες της κρίσης έκαναν οι 
παραγωγικές επιχειρήσεις της χώρας.
 Ο ανοδικός κύκλος στον οποίον βρίσκεται η παγκόσμια 
οικονομία συμβάλει και αυτός θετικά, αλλά δεν υπάρχουν 
περιθώρια εφησυχασμού. Η χώρα έχει ακόμα πολλά να κάνει 
έτσι ώστε η έξοδος από την κρίση να είναι διατηρήσιμη, χωρίς 
πισωγυρίσματα. Το κλειδί για μια βιώσιμη οικονομία και για 
την ανάπτυξη είναι η ανταγωνιστική εξωστρεφής ελληνική 
παραγωγή».
 «Η Ευρώπη δίνει πια μεγάλη έμφαση στη βιομηχανία της και 
δείχνει το δρόμο που πρέπει και εμείς να ακολουθήσουμε. Σε 
ευθυγράμμιση με την προσπάθεια που κάνει η Ευρωπαϊκή 
Ένωση, η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ έχει προτείνει, σε συνεργα-
σία με τον ΣΕΒ και τους περιφερειακούς και κλαδικούς βιομη-
χανικούς συνδέσμους, να υιοθετηθεί συναινετικά μια εθνική 
στρατηγική για τη βιομηχανία που θα θέτει ως στόχο την αύ-
ξηση της συμβολής της βιομηχανίας στο 12% του ΑΕΠ έως το 
2020 και στο 15% μεσοπρόθεσμα», καταλήγει.

Την εβδομάδα, που διανύουμε ο Πρόεδρος της Attica Bank κ. 
Παναγιώτης Ρουμελιώτης, με στελέχη της Τράπεζας, πρόκει-
ται να συναντήσουν στο Λονδίνο ξένους επενδυτές που έχουν 
εκφράσει ενδιαφέρον συμμετοχής στη τιτλοποίηση μη εξυπη-
ρετούμενων ανοιγμάτων, ολοκληρώνοντας έτσι τις σχετικές 
προγραμματισμένες επαφές. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η 

Τράπεζα στην ανακοίνωση της εκφράζει την ικανοποίησή της 
για το υπάρχον ενδιαφέρον ενημέρωσης.
Η όλη διαδικασία εξελίσσεται σύμφωνα με το υφιστάμενο 
χρονοδιάγραμμα και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τέλος 
Ιουνίου 2018.
Παράλληλα προχωρά η τρέχουσα διαδικασία αύξησης του 

μετοχικού κεφαλαίου η οποία, σύμφωνα με το υφιστάμενο 
χρονοδιάγραμμα, ολοκληρώνεται στο τέλος του τρέχοντος 
μηνός.
Τέλος, η Τράπεζα θεωρεί ότι έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα 
και έχουν δημιουργηθεί επαρκείς προβλέψεις για τα χρηματο-
δοτικά της ανοίγματα.

ΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΑΒΛΕΠΟΥΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 
ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΣΤΟ ΑΠΕ-ΜΠΕ

ATTICA BANK: ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Π. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ 
ΞΕΝΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ
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H ενίσχυση της ρευστότητας των τραπεζών και της χρημα-
τοδότησης της ελληνικής οικονομίας με νέα χρηματοδοτικά 
εργαλεία απασχόλησε τη συνάντηση που είχε την Παρασκευή  
ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομίας 
και Ανάπτυξης, Γιάννης Δραγασάκης με εκπροσώπους της 
Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Σύμφωνα με τε ΑΠΕ-ΜΠΕ στη 
σύσκεψη επισημάνθηκε από την πλευρά του αντιπροέδρου 
πως τα αποτελέσματα των τραπεζών με τα τελευταία τεστ 
δοκιμασίας, στα οποία υποβλήθηκαν από τις αρμόδιες ευρω-
παϊκές αρχές, πιστοποιούν τη σταθερότητα και την ασφάλεια 
του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Αναγνωρίστηκε από 
όλες τις πλευρές ότι το νέο περιβάλλον το οποίο δημιουργεί-
ται, όχι μόνο επιτρέπει, αλλά επιβάλλει τον σχεδιασμό της νέας 
αναπτυξιακής πορείας της χώρας.
Ο κ. Δραγασάκης ενημέρωσε για τη διαμόρφωση της ολι-
στικής αναπτυξιακής στρατηγικής και τη διαβούλευση που 
θα ακολουθήσει με στόχο την εξειδίκευση και τον σχεδια-
σμό υλοποίησής της. Στο πλαίσιο αυτό, ανακοίνωσε ότι θα 
προχωρήσει η υλοποίηση της κοινής απόφασης για τη δη-
μιουργία Φόρουμ Διαλόγου και Συνεργασίας ανάμεσα στην 
κυβέρνηση, σε παραγωγικούς/κοινωνικούς φορείς και στα 
πιστωτικά ιδρύματα. Η δημιουργία του φόρουμ αυτού θα 
αποτελέσει τη συνέχεια των μέχρι σήμερα άτυπων δομών 
διαλόγου μεταξύ των παραπάνω μερών και, ως εκ τούτου, 
θα έχει μόνιμο, και θεσμικό χαρακτήρα.
 Τα χρηματοδοτικά εργαλεία
Ο αντιπρόεδρος ανέφερε ότι από την πλευρά της κυβέρνησης 
και του υπουργείου Οικονομίας διατίθενται ή δρομολογού-
νται τα παρακάτω εργαλεία για την ανάπτυξη της οικονομίας 
στο πλαίσιο του ΕΤΕΑΝ/ΤΑΝΕΟ:
- Εξοικονομώ ΙΙ - Ο προϋπολογισμός του έχει υπερδιπλασια-
στεί φτάνοντας στα 700 εκατ. ευρώ προκειμένου να καλύψει 
όλες τις υποβληθείσες αιτήσεις στο ηλεκτρονικό σύστημα, με 
κύριο αντικείμενο την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών. Θα 
υλοποιηθεί στο δεύτερο εξάμηνο του 2018.
- Ταμείο Υποδομών - Μέσω του ταμείου θα διατεθούν συνο-
λικοί πόροι περίπου 1 δισ. που θα χρηματοδοτήσουν αναπτυ-
ξιακά και ενεργειακά έργα, καθώς και έργα ανάπλασης. Θα 
ενεργοποιηθεί στο δεύτερο εξάμηνο του 2018.
- Ενδιάμεσο Ταμείο Επιχειρηματικότητας (Τ.Επιχ.) - Διαθέτει 
συνολικούς πόρους ύψους 190 εκατ. ευρώ για χαμηλότοκα 
δάνεια σε ΜμΕ. Είναι ήδη σε ισχύ.
- Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ (Τ.Επιχ.) - Θα διαθέσει συνο-
λικούς πόρους ύψους 915 εκατ. ευρώ. Θα ενεργοποιηθεί στο 
δεύτερο εξάμηνο του 2018. Αφορά τη χρηματοδότηση δα-
νείων επενδυτικού σκοπού και κεφαλαίου κίνησης στις ΜμΕ 
με ευνοϊκούς όρους. (Δεν θα επιτρέπεται η προσημείωση της 
μόνιμης και μοναδικής κατοικίας του επιχειρηματία για δάνεια 
στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος. Επίσης, στο 
πλαίσιο του ΤΕΠΙΧ ΙΙ έχουν ήδη δρομολογηθεί πρόσθετες δρά-
σεις εγγύησης δανείων και μικροπιστώσεων).
- Ταμείο Δυτικής Μακεδονίας - Δημόσιοι πόροι ύψους 10 
εκατ. ευρώ. Πρόκειται για ταμείο που χρηματοδοτεί επιχειρή-

σεις με έδρα τη Δυτική Μακεδονία.
- EQUIFUND -Συνολικοί πόροι ύψους 500 εκατ. ευρώ. Πρό-
κειται για ταμείο επιχειρηματικών συμμετοχών. Είναι ήδη σε 
ισχύ.
- Ταμείο Αναδιάρθρωσης Επιχειρήσεων - Συνολικοί πόροι 
400 εκατ. ευρώ. Το εν λόγω υπό σχεδιασμό ταμείο συμμετο-
χών θα απευθύνεται σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε φάση 
αναδιοργάνωσης και εξέρχονται από μεγάλο δανεισμό. Θα 
ενεργοποιηθεί στο δεύτερο εξάμηνο του 2018.
- Συμφωνία συνεπένδυσης μεταξύ ΤΑΝΕΟ και Mubadala 
(επενδυτικός βραχίονας Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων) 
- Συνολικοί πόροι 400 εκατ. ευρώ. Στόχος του Ταμείου είναι 
συνεπένδυση σε ελληνικές επιχειρήσεις και έργα κοινού ενδι-
αφέροντος.
- Προχωρά η ίδρυση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας 
με τη συμβουλευτική τεχνική βοήθεια της Γαλλικής Αναπτυ-
ξιακής Τράπεζας.
Συμφωνήθηκε, δε, να προχωρήσει η χαρτογράφηση όλων 
των χρηματοδοτικών εργαλείων (δημοσίου και τραπεζών) 
που βοηθούν τις επιχειρήσεις με στόχο τη δημιουργία μιας 
ενιαίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
 Διευρύνονται οι όροι παροχής «χρυσής βίζας»
Ακόμα, ο κ. Δραγασάκης σημείωσε ότι το υπουργείο Οικο-
νομίας είναι ήδη έτοιμο να διευρύνει τους όρους παροχής 
«golden visa» σε επενδυτές και ετοιμάζεται σχετική νομοθε-
τική ρύθμιση, ενώ αναφέρθηκε και σε μια σειρά αιτημάτων 
και προβλημάτων που έχουν γνωστοποιηθεί στο υπουργείο 
από επιμελητήρια και άλλους επιχειρηματικούς φορείς για τις 
σχέσεις τους με τις τράπεζες.
Επίσης, συμφωνήθηκε η πραγματοποίηση στο άμεσο μέλλον 
διευρυμένης σύσκεψης με θέμα: «Οι στόχοι της αναπτυξιακής 
στρατηγικής για την παραγωγική εξειδίκευση και οι τάσεις της 
αγοράς», με βάση την εμπειρία των τραπεζών.
 «Κόκκινα» Δάνεια
Σε ότι αφορά στο θέμα της μείωσης των «κόκκινων» δανείων, 
οι εκπρόσωποι των τραπεζών δεσμεύτηκαν ότι θα στηρίξουν 
και θα συνεχίσουν και στο μέλλον προγράμματα ευνοϊκής 
ρύθμισης, αλλά και τη στήριξη των συνεπών δανειοληπτών.
 Αναφορικά με τον νόμο Κατσέλη/Σταθάκη:
1. Ανακοινώθηκε η πρόθεση της κυβέρνησης να επιφέρει αλ-
λαγές με στόχο την απλούστευσή του.
2. Επισημάνθηκε από την κυβέρνηση ότι έχουν ολοκληρω-
θεί οι απαραίτητες διαδικασίες για την ενεργοποίηση της 
διάταξης αναφορικά με την κρατική επιχορήγηση προς τα 
νοικοκυριά που βρίσκονται σε αδυναμία εκπλήρωσης των 
υποχρεώσεών τους
3. Οι τράπεζες ενημέρωσαν για την πρόθεσή τους να εφαρμό-
σουν ενεργητικές πολιτικές προτείνοντας οι ίδιες στους οφει-
λέτες λύσεις, χωρίς να αναμένουν την εκδίκαση της υπόθεσής 
τους από τη Δικαιοσύνη.
 Ηλεκτρονικοί Πλειστηριασμοί
Σε ότι αφορά στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς επιβε-
βαιώθηκε η προστασία της πρώτης κατοικίας.

Σημειώθηκε, ακόμα, πως με τις νέες διατάξεις επιδιώκεται 
η διευκόλυνση των τραπεζών στην παροχή πιστώσεων με 
βάση την εμπράγματη ασφάλεια. Με τον τρόπο αυτό, διευκο-
λύνεται ο σχηματισμός προβλέψεων για επισφαλή δάνεια και 
ενισχύεται η δανειοδοτική λειτουργία των τραπεζών.
Από την πλευρά του αντιπροέδρου υπογραμμίστηκε ότι, κα-
θότι πρόκειται για νέο θεσμό, η στενή παρακολούθησή του 
από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών έχει ιδιαίτερη σημασία 
για τον έγκαιρο εντοπισμό τυχόν δυσλειτουργιών.
 Εξωδικαστικός Μηχανισμός
Αναφορικά με τον εξωδικαστικό μηχανισμό ο κ. Δραγασά-
κης, με την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με τους 
Θεσμούς, πρόκειται να υπογράψει άμεσα τη σχετική Κοινή 
Υπουργική Απόφαση, όπου βελτιώνονται και επιταχύνονται 
οι διαδικασίες. Συγκεκριμένα τα 22 δικαιολογητικά που χρει-
άζονται μέχρι σήμερα για την ένταξη στον εξωδικαστικό μη-
χανισμό θα περιοριστούν στα 10.
Επίσης ο αντιπρόεδρος υπογράμμισε την ανάγκη οι τράπεζες 
να προσεγγίσουν θετικά τον μηχανισμό και να δώσουν λύσεις 
σε προβλήματα βραδύτητας που παρατηρούνται.
Από την πλευρά τους οι εκπρόσωποι των τραπεζών δήλω-
σαν ότι θεωρούν ιδιαίτερα θετικό εργαλείο τον εξωδικαστικό 
μηχανισμό και δεσμεύτηκαν να το αξιοποιήσουν. Ακόμη, 
δήλωσαν την πρόθεσή τους να εντείνουν τις διαδικασίες 
ενημέρωσης των οφειλετών αποστέλλοντάς τους επιστολές 
για τις ευνοϊκές διατάξεις του σχετικού νόμου. Ο αντιπρόε-
δρος επισήμανε, ακόμη, ότι θα είναι θετική εξέλιξη να τεθούν 
ποσοτικοί στόχοι και υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρξει 
χρονοδιάγραμμα.
 Προστασία του καταναλωτή
Επιπλέον συζητήθηκαν θέματα για την προστασία του κατα-
ναλωτή. Για το θέμα αυτό ο αντιπρόεδρος ανακοίνωσε πως 
η γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή 
προχωρά στη δημιουργία παρατηρητηρίου τραπεζικών 
χρεώσεων για τις βασικές τραπεζικές υπηρεσίες στους κατα-
ναλωτές, με στόχο την ενίσχυση της εποπτείας και της διαφά-
νειας στη διαμόρφωση των όρων συναλλακτικής συμπερι-
φοράς των τραπεζών με τους καταναλωτές.
Ένα ακόμα θέμα που αναφέρθηκε στη συζήτηση ήταν η τρα-
πεζική προμήθεια πιστωτικών και χρεωστικών καρτών. Από 
την πλευρά της η Ελληνική Ένωση Τραπεζών γνωστοποίησε 
ότι έχουν γίνει ήδη μειώσεις στις χρεώσεις και ότι οι τράπεζες 
θα παρακολουθούν τις εξελίξεις στην αγορά.
Τέλος, από την πλευρά τους οι τράπεζες συμφώνησαν στη 
στενή συνεργασία με το ΓΕΜΗ για τη λήψη μέτρων στην 
κατεύθυνση της επιτάχυνσης της δημιουργίας τραπεζικών 
λογαριασμών νέων επιχειρήσεων. 

Συνέχεια στη σελ 6

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ, «ΚΟΚΚΙΝΑ» ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΑΝ Ο Γ. ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
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Στις στρατηγικές επενδύσεις, τα «κόκκινα» δάνεια και τα νέα 
χρηματοδοτικά προγράμματα και εργαλεία αναφέρθηκε μεταξύ 
άλλων ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, 
Αλέξης Χαρίτσης, σε συνέντευξή του στο «Έθνος της Κυριακής». 
Ειδικότερα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ είπε:
Στρατηγικές επενδύσεις
«Τον επόμενο μήνα θα παρουσιάσουμε νομοσχέδιο που θα διευ-
κολύνει τις στρατηγικές επενδύσεις» δηλώνει ο κ. Χαρίτσης. Στόχος 
είναι η μείωση των γραφειοκρατικών εμποδίων, με ρυθμίσεις π.χ. 
για την απλοποίηση της αδειοδότησης και εγκατάστασης βιομη-
χανικών μονάδων και τη δημιουργία στο υπουργείο Οικονομίας 
«Υπηρεσία Μίας Στάσης» για τους στρατηγικούς επενδυτές, που 
θα διεκπεραιώνει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες την υλοποίηση 
της επένδυσης οι οποίες εμπλέκουν άλλα υπουργεία. Παράλληλα, 
θα μειωθεί το ύψος της επένδυσης που θεωρείται σήμερα στρα-
τηγική (20 εκατ. ευρώ), ώστε περισσότερα επενδυτικά σχέδια να 
απολαμβάνουν τις ευνοϊκές ρυθμίσεις που προβλέπει ο νόμος, 
ενώ θα διευρυνθούν τα κριτήρια ώστε να εντάσσονται επενδύσεις 
από κλάδους, πέραν της ενέργειας και του τουρισμού, με έμφαση 
στους τομείς αγροδιατροφής, μεταποίησης, logistics, πληροφορι-
κής και τηλεπικοινωνιών.

Τράπεζες- κυβερνητικές παρεμβάσεις για τα κόκκινα δάνεια
Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας χαρακτηρίζει τα επιτυ-
χημένα stress tests των ελληνικών τραπεζών πολύ σημαντική 
εξέλιξη, απόδειξη της ανθεκτικότητας του ελληνικού χρηματοπι-
στωτικού συστήματος και κυρίως της αποτελεσματικότητας των 
θεσμικών παρεμβάσεων της κυβέρνησης.
 «Βρισκόμαστε σε διαρκείς επαφές με τους εκπροσώπους των 
ελληνικών τραπεζών, προκειμένου ο τραπεζικός κλάδος να επι-
ταχύνει τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων και νοικοκυριών», υπο-
γραμμίζει ο κ. Χαρίτσης, δίνοντας έμφαση και στις παρεμβάσεις 
της κυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα ώστε να επιταχυνθούν οι ρυθ-
μοί απομείωσης των κόκκινων δανείων: «Πριν από λίγες ημέρες 
ανακοινώθηκαν ρυθμίσεις για τα δάνεια των αγροτών, γίνονται 
ρυθμίσεις για τα στεγαστικά δάνεια, προωθούνται αλλαγές στον 
Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών για να «τρέξει» πιο 
γρήγορα, ενώ λειτουργεί ήδη η δευτερογενής αγορά δανείων».
Νέα χρηματοδοτικά προγράμματα και εργαλεία
«Στόχος μας είναι οι προτεραιότητες που τίθενται στην αναπτυξι-
ακή στρατηγική να μετατρέπονται σε χρηματοδοτικά προγράμ-
ματα ώστε να υπάρχει ορατό αποτέλεσμα στην οικονομία» τονίζει 
ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας. Σε αυτή τη λογική, όπως 

αναφέρει, προκηρύσσονται σύντομα δύο νέα καθεστώτα του 
Αναπτυξιακού Νόμου, με προϋπολογισμό 100 εκατ. ευρώ το 
καθένα, για τη στήριξη της καινοτομίας στις επιχειρήσεις και την 
προώθηση των συνεργειών μεταξύ τους.
 Παράλληλα, επισημαίνει την ευρεία αποδοχή που ήδη έχει το 
καινοτόμο Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Equifund), το 
πρώτο χρηματοδοτικό εργαλείο που ενισχύει όλους τους κλάδους 
και προσφέρει στοχευμένη στήριξη για κάθε στάδιο ανάπτυξης 
μίας επιχείρησης. 
Ο κ. Χαρίτσης αποκαλύπτει ότι βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο 
ένα αντίστοιχο του EquiFund, ταμείο συμμετοχών, για τη στήριξη 
με επιπλέον ρευστότητα επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν δυ-
σκολίες. Το ταμείο θα ξεκινήσει με 100 εκατ. ευρώ από δημόσιους 
πόρους και άλλα 100 από ιδιωτικά funds που έχουν εκδηλώσει 
ενδιαφέρον.
Σημειώνει, επίσης, ότι το υπουργείο Οικονομίας σχεδιάζει ένα νέο 
χρηματοοικονομικό εργαλείο Private Debt Funding, το οποίο θα 
κινητοποιεί δημόσια και ιδιωτικά κεφάλαια για παροχή δανείων με 
ευνοϊκούς όρους κυρίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Έτοιμη να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη της χώρας με τις δυνά-
μεις που της αναλογούν είναι η Τράπεζα Πειραιώς. Σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο διευθύνων σύμβου-
λος της Τράπεζας, Χρήστος Μεγάλου, με αφορμή τα οικονομικά 
αποτελέσματα της, η Τράπεζα Πειραιώς συνεχίζει να αναλαμβάνει 
πρωταγωνιστικό ρόλο στην περαιτέρω ανάκαμψη της ελληνικής 
οικονομίας, υποστηρίζοντας την επιχειρηματικότητα και τις επεν-
δύσεις, καθοριστικούς παράγοντες για τη βιώσιμη μακροπρόθε-
σμη ανάπτυξη. 
Το βελτιωμένο προφίλ χρηματοδότησης της Τράπεζας, σε συν-
δυασμό με την επικείμενη εξάλειψη του ELA, διευκολύνουν την 
ισχυρή και θετική συνεισφορά στην επέκταση της οικονομικής 
δραστηριότητας της χώρας, είπε ο Χρήστος Μεγάλου.
 Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε στη διάρκεια παρουσίασης 
των αποτελεσμάτων στους οικονομικών αναλυτών η Τράπεζα 
Πειραιώς προχωρεί σε νέες χρηματοδοτήσεις 3 δισ. ευρώ, εντός 
του 2018, εκ των οποίων ένα δισ. ευρώ προς μικρομεσαίες επι-

χειρήσεις (περίπου 250 εκατ. ευρώ έχουν χορηγηθεί στο πρώτο 
τρίμηνο), 1,5 δισ. ευρώ προς μεγάλες επιχειρήσεις και περίπου 400 
εκατ. ευρώ σε νοικοκυριό. 
Το 2017 η Τράπεζα Πειραιώς χορήγησε νέα δάνεια 2,7 δισ. ευρώ.
 Θετικά μηνύματα από τεστ αντοχής και κόκκινα δάνεια 
Καθοριστικό ρόλο στη δυνατότητα αυτή της Τράπεζας Πειραιώς 
έχει η θετική έκβαση του τεστ αντοχής καθώς και η επιτυχημένη 
αντιμετώπιση της πρόκλησης των κόκκινων δανείων.
 Αναφορικά με τα αποτελέσματα της Πανευρωπαϊκής Άσκησης 
Προσομείωσης Ακραίων Καταστάσεων 2018, όπως τόνισε και ο 
κ. Μεγάλου, επιβεβαιώνουν ότι οι συνθήκες της αγοράς στην Ελ-
λάδα βελτιώνονται αισθητά, ακόμη και κάτω από τις συντηρητι-
κές υποθέσεις που εφαρμόζονται σε μια τόσο απαιτητική εποπτική 
άσκηση, ενώ για την Τράπεζα Πειραιώς συγκεκριμένα, αντανα-
κλούν τη σημαντική προσπάθεια που έχουμε καταβάλει για να 
μετασχηματίσουμε την Τράπεζα σε όλα τα επίπεδα. Αυτό αναδει-
κνύεται κυρίως υπό τις παραδοχές του «βασικού» σεναρίου της 

άσκησης, σύμφωνα με το οποίο ο Δείκτης Κεφαλαίων Common 
Equity Tier I της Τράπεζας διαμορφώνεται στο 14,5%», προσθέτει.
 Ιδιαίτερα θετικό κρίνεται και το γεγονός της μείωσης NPE (μη εξυ-
πηρετούμένων ανοιγμάτων) κατά 3 δισ. ευρώ ετησίως, 5,6 δισ. 
ευρώ από το υψηλό του Σεπτέμβριο του 2015, και 0,7 δισ. χαμη-
λότερα το πρώτο τρίμηνο του 2018. Συμπληρώθηκαν δέκα συνε-
χόμενα τρίμηνα μείωσης των NPΕ, γεγονός εξαιρετικής σημασίας.
 Η Τράπεζα Πειραιώς εξάλλου υλοποιεί την περαιτέρω ενίσχυση 
της χρηματοοικονομικής της θέση μέσω της εφαρμογής ενός σχε-
δίου κεφαλαιακής ενίσχυσης, το οποίο η Τράπεζα ήδη υλοποιεί.
 Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει 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 
μείωσης του σταθμισμένου ενεργητικού κατά 3,5 δισ. Επιπλέον, 
αναλαμβάνεται δράση για την ενίσχυση της παραγωγής κεφα-
λαίων.

Συνέχεια από τη σελ 5

 Ποιοί συμμετείχαν
Στη σύσκεψη υπό την προεδρία του αντιπροέδρου της κυβέρνη-
σης και υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Γιάννη Δραγασάκη, 
συμμετείχαν ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυ-
ξης Αλέξης Χαρίτσης, ο υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης 
Στέργιος Πιτσιόρλας, ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου Ηλίας 

Ξανθάκος, ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Κατα-
ναλωτή Δημήτρης Αυλωνίτης, ο ειδικός γραμματέας Διαχείρισης 
Ιδιωτικού Χρέους Φώτης Κουρμούσης και εκπρόσωποι της Ελλη-
νικής Ένωσης Τραπεζών.
Συγκεκριμένα από πλευράς της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών 
συμμετείχαν οι Νικόλαος Καραμούζης - πρόεδρος ΔΣ ΕΕΤ και 
πρόεδρος ΔΣ Τράπεζας Eurobank Ergasias, Γεώργιος Αρώνης 
- πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΕΤ - αναπληρωτής διευθύ-

νων σύμβουλος Alpha Bank, Σταύρος Ιωάννου - Deputy Chief 
Executive Officer Τράπεζας Eurobank Ergasias και πρόεδρος 
Επιτροπής Πληρωμών ΕΕΤ, Γεώργιος Πουλόπουλος - πρόεδρος 
Συντονιστικής Επιτροπής Αγορών Κεφαλαίων ΕΕΤ και COO Τρά-
πεζας Πειραιώς, Δημήτρης Δημόπουλος - μέλος Συντονιστικής 
Επιτροπής Αγορών Κεφαλαίων ΕΕΤ και αναπληρωτής διευθύνων 
σύμβουλος Εθνικής Τράπεζας και Χαρίκλεια Απαλαγάκη - γενική 
γραμματέας ΕΕΤ.

Α. ΧΑΡΙΤΣΗΣ: ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

EΤΟΙΜΗ ΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ-
3 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΝΕΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ, «ΚΟΚΚΙΝΑ» ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΑΝ Ο Γ. ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
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«Να επανέλθει η «μεγάλη» ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης 
υπό την πλήρη αρμοδιότητα του ΑΔΜΗΕ προκειμένου να 
απεγκλωβιστεί από το προβληματικό καθεστώς στο οποίο βρί-
σκεται σήμερα» ζητά ο Διαχειριστής από τη Ρυθμιστική Αρχή 
Ενέργειας, επισημαίνοντας ότι είναι ο μόνος φορέας που έχει τη 
δυνατότητα και από τεχνική και από χρηματοοικονομική άπο-
ψη να εγγυηθεί την άρτια και έγκαιρη ολοκλήρωση ενός έργου 
αυτού του μεγέθους. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η «μεγάλη» δι-
ασύνδεση, ισχύος 700- 1000 μεγαβάτ θα δώσει οριστική λύση 
στο πρόβλημα της ηλεκτροδότησης της Κρήτης, που προκύπτει 
από την απόσυρση, για περιβαλλοντικούς λόγους, παλαιών μο-
νάδων ηλεκτροπαραγωγής στο νησί σε συνδυασμό με τη συνε-
χή αύξηση της ζήτησης. Επίσης θα απαλλάξει τους καταναλωτές 
από δαπάνη άνω των 300 εκατ. ευρώ ετησίως, που είναι το επι-
πλέον κόστος για την ηλεκτροδότηση της Κρήτης από τοπικούς 
πετρελαϊκούς σταθμούς, κόστος το οποίο χρηματοδοτείται από 
τους καταναλωτές μέσω των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας.
 Σε πρώτη φάση, το 2020 προγραμματίζεται να λειτουργήσει 
η «μικρή» διασύνδεση της Κρήτης, μέσω Πελοποννήσου, 
έργο προϋπολογισμού 324 εκατ. ευρώ που προκηρύχθηκε 
πρόσφατα. Η «μεγάλη» διασύνδεση, προϋπολογισμού 1 δισ. 
ευρώ προγραμματίζεται επισήμως για το 2023, ωστόσο η 
ΡΑΕ έχει ζητήσει αφενός το έργο να επιταχυνθεί και αφετέρου 
να συνδυαστεί με την διασύνδεση Ισραήλ- Κύπρου- Ελλάδας 
μέσω Κρήτης, (Euroasia Interconnector), διασύνδεση που έχει 
περιληφθεί στον κατάλογο των έργων ευρωπαϊκού ενδιαφέρο-
ντος. Ο ΑΔΜΗΕ υπέγραψε μνημόνιο κατανόησης με τον φορέα 

του έργου, ωστόσο οι διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών δεν 
έχουν τελεσφορήσει.
 Όπως ανέφεραν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ πηγές του ΑΔΜΗΕ, «το υφιστά-
μενο νομικό πλαίσιο δίνει στη Ρυθμιστική Αρχή τη δυνατότητα 
να «απεγκλωβίσει» το έργο από το προβληματικό καθεστώς 
που έχει τεθεί σήμερα και να το επαναφέρει υπό την πλήρη αρ-
μοδιότητα του ΑΔΜΗΕ».
 Πρόσθεταν δε μεταξύ άλλων ότι ο Διαχειριστής έχει δεσμευθεί 
εγγράφως με επιστολή του προς τη ΡΑΕ ότι έχει τη δυνατότητα 
να επιταχύνει την κατασκευή της διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής 
ώστε αυτή να ηλεκτριστεί εντός του 2022, καθώς και ότι:
 1. Ο ΑΔΜΗΕ, ως αρμόδιος για την ανάπτυξη του Συστήματος 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας έχει ήδη θέσει τα θεμέλια 
για την έγκαιρη και αξιόπιστη υλοποίηση του έργου: Εξασφά-
λισε με ευνοϊκούς όρους (περιθώριο δανεισμού 2,4%) δάνειο 
200 εκατ. ευρώ ως βάση για τη χρηματοδότηση, ετοιμάζει τις 
τεχνικές προδιαγραφές (που θα έχουν ολοκληρωθεί έως τα 
τέλη του Μαΐου). Γνωρίζοντας τις παραμέτρους του έργου, ο 
Διαχειριστής δηλώνει ότι δεν είναι εναντίον των στρατηγικών 
συμπράξεων και συνεργειών με άλλους φορείς. Υπό την προ-
ϋπόθεση οι φορείς αυτοί να έχουν ειδικό βάρος αντίστοιχο με 
αυτό του ΑΔΜΗΕ και της στρατηγικής και οικονομικής σημασίας 
του έργου.
 2. Το έργο αυτό απαιτεί συμπράξεις φορέων που θα είναι ικανοί 
να διαθέσουν αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της τάξης των 200 εκα-
τομμυρίων ευρώ. Επιπροσθέτως, είναι απαραίτητο να υπάρχει 
συναίνεση για συμφωνία σε σημαντικό χρονικό διάστημα υπο-

χρεωτικής διακράτησης των μετοχών (lock-up period) ώστε να 
μην τίθεται εν αμφιβόλω η μετοχική σύνθεση του φορέα υλο-
ποίησης και κατ  ́επέκταση η σταθερότητα του εγχειρήματος.
 3. Ακολουθώντας την προτροπή της ΡΑΕ, ο ΑΔΜΗΕ αναζήτησε 
συνέργειες και συμπράξεις με το Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος 
(PCI) της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ 
και προσήλθε καλόπιστα στο τραπέζι των συνομιλιών με τον 
project promoter Euroasia Interconnector Ltd. Ταυτόχρονα 
διασφάλισε έγκαιρα την χρηματοδότηση του μετοχικού κεφα-
λαίου της υπό διαμόρφωση εταιρείας. Διευκρινίζει, επίσης, ότι 
ενημέρωνε σε τακτά χρονικά διαστήματα τη ΡΑΕ για την πορεία 
των διαπραγματεύσεων και τα προβλήματα που διαφαίνονταν.
 Οι ίδιες πηγές του Διαχειριστή σημειώνουν ότι η «μεγάλη» δια-
σύνδεση της Κρήτης αποτελεί το μεγαλύτερο έργο στην ιστορία 
του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς, η υλοποίηση του οποίου 
απαιτεί σοβαρότητα.
 Ο νέος ΑΔΜΗΕ, καταλήγουν, (δηλ. υπό το νέο ιδιοκτησιακό 
καθεστώς με στρατηγικό επενδυτή την State Grid Corporation 
of China και βασικό μέτοχο το Δημόσιο) έχει ήδη δώσει δείγ-
ματα γραφής, με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της δι-
ασύνδεσης των Κυκλάδων, την επιτάχυνση της Γ  ́φάσης των 
Κυκλάδων, αλλά και την εντός χρονοδιαγράμματος προκήρυξη 
της διασύνδεσης Πελοποννήσου-Κρήτης μεταξύ άλλων. «Επο-
μένως, διαθέτει όλα τα εχέγγυα για την έγκαιρη ολοκλήρωση 
του εμβληματικού αυτού έργου, έχοντας την πλήρη στήριξη 
των δύο βασικών του μετόχων».

Νέες διευκρινίσεις για το θέμα της πληρωμής λογαριασμών 
ρεύματος μέσω ΕΛΤΑ δίνει η ΔΕΗ με σημερινή ανακοίνωση, σε 
συνέχεια και της χθεσινής παρέμβασης της Ρυθμιστικής Αρχής 
Ενέργειας. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η ΔΕΗ τονίζει μεταξύ άλ-
λων ότι «Κάθε έλεγχος ή κριτική, ακόμη και οι από καθέδρας 
υποδείξεις, είναι καλοδεχούμενος. Δημόσιες ωστόσο τοποθε-
τήσεις που ενώ ουδόλως συμβάλλουν στη λύση του προβλή-
ματος, δυσφημίζουν την επιχείρηση δεν είναι ούτε επιτρεπτές, 
ούτε ανεκτές».
Επί της ουσίας, για το θέμα των λογαριασμών σημειώνονται τα 

εξής:
«1. Η ΔΕΗ αμέσως μόλις παραλαμβάνει από το σύστημα ΔΙΑΣ τα 
αρχεία πληρωμών των πελατών της μέσω ΕΛΤΑ, τα καταχωρί-
ζει στο δικό της μηχανογραφικό σύστημα θεωρώντας ότι έχουν 
εξοφλήσει το λογαριασμό τους. Έτσι οι πελάτες αυτοί δεν έχουν 
καμία επίπτωση και δεν υφίστανται καμία ταλαιπωρία. Μάλιστα 
εφόσον φαίνονται ότι πλήρωσαν εμπρόθεσμα απολαμβάνουν 
κανονικότατα και την έκπτωση του 15%.
2. Ανάγκη προσέλευσης στα καταστήματα υφίσταται μόνο για 
εκείνους τους πελάτες για τους οποίους το σύστημα ΔΙΑΣ κα-

θυστερεί να παραδώσει τα αρχεία στη ΔΕΗ, προφανώς λόγω 
καθυστέρησης πληρωμής από τα ΕΛΤΑ και εν τω μεταξύ έχει 
εκδοθεί ο νέος λογαριασμός. Αυτό μπορεί, τουλάχιστον προς το 
παρόν, να αντιμετωπιστεί μόνο επί τόπου, πράγμα που γίνεται 
χωρίς άλλη επίπτωση σε βάρος τους.
Τέλος, η ΔΕΗ επαναλαμβάνει τη σύσταση προς τους πελάτες της 
να κάνουν χρήση της δυνατότητας ηλεκτρονικής πληρωμής 
επισημαίνοντας ότι είναι ένα εργαλείο που βελτιώνει ουσιαστικά 
την καθημερινότητα των συμπολιτών μας».

Άρχισε την Παρασκευή η καταχώρηση των δημοσίων υπαλλή-
λων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για την αξιολόγηση. Μέχρι 
τις 15:13 σήμερα, είχαν καταχωρηθεί από τις αρμόδιες Διευ-
θύνσεις Διοικητικού στο σύστημα 2.104 δημόσιοι υπάλληλοι, 
εγγραφή που αφορά στην αξιολογική περίοδο του έτους 2017. 
Πηγές του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης εξέφρα-
σαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ την ικανοποίησή τους για τη συμμετοχή των 
δημοσίων υπαλλήλων στο νέο ηλεκτρονικό σύστημα αξιολό-

γησης ήδη από την πρώτη ημέρα της εφαρμογής του.
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με χθεσινή εγκύκλιο της Όλγας 
Γεροβασίλη, οι οικείες Διευθύνσεις Προσωπικού/Διοικητικού 
έχουν προθεσμία έως τις 25 Μαΐου για να προσδιορίσουν τους 
υπαλλήλους και τους προϊσταμένους οργανικών μονάδων για 
τους οποίους συντάσσονται εκθέσεις αξιολόγησης για το έτος 
2017, συμπληρώνοντας την αντίστοιχη φόρμα της ηλεκτρο-
νικής εφαρμογής. Το σύστημα αξιολόγησης αφορά περίπου 

230.000 μόνιμους και αορίστου χρόνου δημοσίους υπαλλή-
λους, ενώ η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη 
Ιουνίου.
Για τη διευκόλυνση των χρηστών υπάρχουν αναλυτικές οδη-
γίες: 
όπως και αναλυτικό εγχειρίδιο στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://bit.ly/2GcawNT

ΝΑ ΕΠΑΝΕΛΘΕΙ ΣΤΟΝ ΑΔΜΗΕ Η ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΖΗΤΑ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΡΑΕ, 
ΤΟΝΙΖΟΝΤΑΣ ΟΤΙ Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ

ΝΕΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕΣΩ ΕΛΤΑ

ΜΕ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ Η ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
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 «Δεν πρόκειται για έργα από αυτά που παλιά ονόμαζαν 
έργα βιτρίνας, από αυτά που διαφήμιζαν πάρα πολύ, αλλά 
είναι έργα κρίσιμα, πάρα πολύ ουσιαστικά, πάνω στα οποία 
πατάει κάθε προσπάθεια για τοπική περιφερειακή ανάπτυ-
ξη», δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και 
Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης στο ραδιοφωνικό σταθμό του 
Αθηναϊκού Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων «Πρακτο-
ρείο 104,9 FM», σχετικά με τη στόχευση του προγράμματος 
«ΦιλόΔημος», που υλοποιείται στους Οργανισμούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, με τη συνεργασία των υπουργείων Οικονο-
μίας & Ανάπτυξης και Εσωτερικών.
   «Όταν μιλάμε για ανάπτυξη, μιλάμε για επενδύσεις, για 
αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, το πρώτο πράγμα 
το οποίο πρέπει να έχουμε όλοι στο μυαλό μας και να με-
τατρέπεται και σε πολιτική πράξη είναι βασικές υποδομές, 
οι οποίες δυστυχώς δεν υλοποιήθηκαν τις προηγούμενες 
δεκαετίες», είπε ο κ. Χαρίτσης, εξηγώντας ότι το πρόγραμ-
μα «ΦιλόΔημος» έρχεται να καλύψει ανάγκες για έργα εκεί 
όπου έχουν εξαντληθεί οι δυνατότητες που δίνει το ΕΣΠΑ.
   «Στο ΕΣΠΑ οι προσκλήσεις που αφορούν έργα τοπικών 
υποδομών και τα οποία απευθύνονται αποκλειστικά στους 
φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τους δήμους, ξεπέρα-
σαν τα τελευταία δύο χρόνια το 1,5 δισ. ευρώ. Μιλάμε για 
πολύ σημαντικές χρηματοδοτήσεις, οι οποίες κατευθύνο-
νται σε σημαντικά έργα, τα οποία έχουν ανάγκη οι τοπικές 
κοινωνίες», σημείωσε.
   «Όμως», διευκρίνισε «οι ανάγκες υπερβαίνουν τις χρημα-
τοδοτικές δυνατότητες των συγκεκριμένων προγραμμάτων 
και με αυτό κατά νου προχωρήσαμε σε μία συνεργασία τα 
δύο αρμόδια υπουργεία -το υπουργείο Οικονομίας και Ανά-
πτυξης και το υπουργείο Εσωτερικών- για τη δημιουργία 

και ενός νέου πολύ φιλόδοξου προγράμματος, που είναι 
το Ειδικό Πρόγραμμα Χορήγησης Επενδυτικών Δανείων 
σε ΟΤΑ, ‘ΦιλόΔημος’, το οποίο προσπαθεί να βρει και νέους 
πόρους για την υλοποίηση τέτοιων έργων» και «αυτό γίνε-
ται με τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσε-
ων, μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ουσι-
αστικά μιλάμε για έναν δωρεάν δανεισμό προς τους δήμους, 
καθώς η αποπληρωμή του σχετικού δανείου γίνεται από το 
εθνικό πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων».
   Σε ό,τι αφορά τις δύο προσκλήσεις που ανακοίνωσαν χθες 
από κοινού με τον υπ. Εσωτερικών, Πάνο Σκουρλέτη («Υπο-
δομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας 
και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση», ύψους 
200 εκατ. ευρώ και «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών 
λυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και την 
βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων, επιφανειακών 
υδάτων και των ακτών κολύμβησης», ύψους επίσης 200 
εκατ. ευρώ) ο κ. Χαρίτσης διευκρίνισε πως ανταποκρίνονται 
στην ολοένα αυξανόμενη ανάγκη των Δήμων και των Δη-
μοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης της χώρας 
να παρέχουν επαρκή ποσότητα και καλή ποιότητα νερού 
στους δημότες.
   Γνωστοποίησε, δε, ότι θα ακολουθήσουν το επόμενο δι-
άστημα και νέες προσκλήσεις από το ίδιο πρόγραμμα για 
νέες κατηγορίες έργων. «Είναι έργα τοπικών υποδομών, τα 
οποία τα έχουν ανάγκη οι τοπικές κοινωνίες και τα οποία δεν 
χωράνε στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Εμείς 
κάνουμε μία δουλειά, έτσι ώστε όλα αυτά τα εργαλεία να 
λειτουργούν συμπληρωματικά. ‘Έχουμε έργα διαχείρισης 
απορριμμάτων, τα οποία αυτή τη στιγμή εκκρεμούν και 
δεν μπορούσαν να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ. Κι εκεί θα υπάρξει 

μέριμνα με ειδική πρόσκληση για να μπορέσουμε να τα κα-
λύψουμε από το πρόγραμμα ‘ΦιλόΔημος’, ενώ έχουμε και 
άλλα έργα που σχετίζονται με βιολογικούς καθαρισμούς», 
εξήγησε.
   «Το πρόγραμμα ΦιλόΔημος», συνέχισε ο αν. Υπουργός 
«ακριβώς επειδή δεν χρειάζεται να ακολουθήσει τους 
περιορισμούς σε σχέση με το ΕΣΠΑ απευθύνεται σε όλους 
και με αυτή την έννοια το ζητούμενο είναι να κατατεθούν 
ώριμες προτάσεις, οι οποίες να μπορούν να υλοποιηθούν σε 
ένα σύντομο χρονικό διάστημα», ενώ «θα δούμε και στο-
χευμένα προγράμματα και προσκλήσεις, για εκείνες τις κα-
τηγορίες δήμων, όπως είναι οι ορεινοί δήμοι, όπως είναι οι 
νησιωτικοί δήμοι, οι οποίοι αντιμετωπίζουν πράγματι πολύ 
ιδιαίτερες ανάγκες».
   «Έχουμε πλέον τον δημοσιονομικό χώρο, τη χρηματοδο-
τική δυνατότητα να καλύψουμε και τέτοιου τύπου ανάγκες 
. Το γεγονός ότι καταφέραμε και αυξήσαμε φέτος το εθνικό 
πρόγραμμα δημοσιών επενδύσεων -θα φτάσει το 2018 
στο 1,5 δισ. ευρώ, τη στιγμή που πριν από λιγότερα από 3 
χρόνια βρισκόταν στα 700 εκατ. ευρώ, δηλαδή υπερδιπλα-
σιασμός του προϋπολογισμού- μας δίνει ακριβώς αυτή τη 
δυνατότητα. Αυτό έχουμε κάνει το τελευταίο διάστημα σε 
μία σειρά από περιπτώσεις, γιατί η αλήθεια είναι ότι τους 
τελευταίους μήνες είχαμε και πολλά φαινόμενα φυσικών 
καταστροφών. Μόλις χθες υπογράψαμε τις σχετικές υπουρ-
γικές αποφάσεις για την πλήρη κάλυψη των αποζημιώσεων 
στο νησί της Κω, που είχαμε πρόσφατα καταστροφές και 
είχε καταστραφεί και το λιμάνι. Προσπαθούμε συνεχώς και 
εγκαίρως να καλύπτουμε τέτοιου τύπου ανάγκες», επισήμα-
νε ο κ. Χαρίτσης.

Το Μάιο του 2019 ολοκληρώνεται η πεζοδρόμηση του 
Εμπορικού Τριγώνου της Αθήνας. Ο Εμπορικός Σύλλογος 
Αθηνών έστειλε επιστολή προς τον αντιδήμαρχο Αστικής 
Υποδομής, Κατασκευών και Κτηριακών Έργων, Γεώργιο 
Αποστολόπουλο, προκειμένου να ενημερωθεί για την πο-
ρεία των έργων ανάπλασης του Τριγώνου της Αθήνας ανά 
πεζόδρομο και η ανταπόκριση ήταν άμεση. Σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ όπως σημειώνεται στη επιστολή: «οι καταστημα-
τάρχες της περιοχής ανησυχούν για την πορεία του έργου 
και αναμένουν εναγωνίως την επίσημη ανακοίνωση του 
χρονοδιαγράμματος του έργου για αυτό και το διοικητικό 
συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, ζητάει να 

έχει στη διάθεσή του το χρονοδιάγραμμα των έργων, μέχρι 
τη Δευτέρα 14 Μαΐου 2018».
Το χρονοδιάγραμμα
Ο αντιδήμαρχος κ. Αποστολόπουλος, γνωστοποίησε άμε-
σα στο σύλλογο το παρακάτω χρονοδιάγραμμα το οποίο, 
όπως γνωστοποιείται, δόθηκε από τον εργολάβο του έργου. 
Υπολογίζεται πως η ολοκλήρωση για κάθε δρόμο είναι 2 με 
2,5 μήνες. 
Παρατίθεται η ενδεικτική έναρξη εργασιών για κάθε δρόμο:
 - Καρόρη (από Βορέου ως Αθηναΐδος) Αβραμιώτου, Αγά-
θωνος, Μάιος 2018
 - Καρόρη (από Βορέου ως Αγάθωνος) Καΐρη, Πολυκλείτου, 

Ιούνιος 2018
 - Βλαχάβα, Ιούλιος 2018
 - Αγίου Μάρκου (από Ιερού Λόχου ως Μιλτιάδου), Πλ. Αγί-
ας Ειρήνης, Αύγουστος 2018
 - Βύσσης (από Αθηνάς ως Καΐρη), Σεπτέμβρης 2018
 - Χρυσοσπηλιωτίσσης, Αγίου Μάρκου, (από Μιλτιάδου ως 
Κολοκοτρώνη), Νοέμβριος  2018
 - Μιλτιάδου, Δεκέμβριος 2018
 - Νικίου, Ιανούαριος 2019
 - Πλατεία Καραμάνου, Καλαμιώτου, Φεβρουάριος 2019
 - Βύσσης (Καϊρή ως Αθηνάς), Ευαγγελιστρίας,  Μάρτιος 2019.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ” ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ, ΕΚΕΙ ΟΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΝΤΛΗΘΕΙ ΟΙ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΕΙΠΕ ΣΤΟ “ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ FΜ”, Ο ΑΝ.YΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΜΑΙΟ ΤΟΥ 2019
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Νέα δεδομένα δημιουργούνται για τη προώθηση του ελληνικού 
τουριστικού προϊόντος με την μετεξέλιξη του υφιστάμενου δικτυ-
ακού τόπου του ΕΟΤ, www.visitgreece.gr, σε μια πύλη, σε ένα 
ψηφιακό οικοσύστημα που θα αναδεικνύει τα συγκριτικά πλεο-
νεκτήματα της χώρας, μέσα από εφαρμογές επαυξημένης πραγ-
ματικότητας, εικονικής πραγματικότητας, 3D και 4D και φυσικά θα 
είναι διαθέσιμα για όλους τους επισκέπτες της διαδικτυακής πύλης. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ τέθηκαν οι βάσεις για την ψηφιακή 
μετάβαση των υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού και του 
ΕΟΤ - Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των Υπουργών 
ΨΗΠΤΕ, Νίκου Παππά, και Τουρισμού, Έλενας Κουντουρά για την 
ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού μέσω ψηφιακών τεχνολογι-
ών
Οι Υπουργοί Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρω-
σης, Νίκος Παππάς και Τουρισμού, Έλενα Κουντουρά, υπέγραψαν 
Μνημόνιο Συνεργασίας για την εισαγωγή και αξιοποίηση, εκ μέ-
ρους του Υπουργείου Τουρισμού και του ΕΟΤ, σύγχρονων τεχνο-
λογικών εργαλείων στην άσκηση της τουριστικής πολιτικής, με 
στόχο την ανάπτυξη του τουρισμού και τη δυναμική προώθηση 
και προβολή της Ελλάδας στο εξωτερικό.
Το κείμενο, που υπεγράφη, αποτελεί τη βάση υλοποίησης τεσσά-
ρων κεντρικών δράσεων, στο πλαίσιο της ψηφιακής πολιτικής 
του Υπουργείου Τουρισμού. Αναλυτικά αφορά:

1. Το ριζικό ψηφιακό μετασχηματισμό των παρεχόμενων υπη-
ρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού και του ΕΟΤ προς πολίτες, 
επιχειρήσεις και επισκέπτες.
2. Την ψηφιακή αναβάθμιση, για πρώτη φορά, της τουριστικής 
εκπαίδευσης.
3. Τη χρήση σύγχρονων εργαλείων τελευταίας τεχνολογίας για 
τη συγκέντρωση και επεξεργασία ποσοτικών και ποιοτικών δε-
δομένων για τον τουρισμό, απαραιτήτων για την αποτύπωση 
της συμβολής του κλάδου στην εθνική οικονομία, τη χάραξη 
μακροπρόθεσμων πολιτικών, αλλά και τη στοχευμένη παγκόσμια 
προώθηση και προβολή της Ελλάδας με βάση τις διεθνείς τάσεις.
4. Τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου ψηφιακού οικοσυστή-
ματος προβολής και προώθησης του ελληνικού τουρισμού με 
επίκεντρο τη νέα πολύγλωσση και διαδραστική ηλεκτρονική 
πύλη Visit Greece, η οποία θα συγκεντρώσει το σύνολο της πλη-
ροφορίας που αναζητά ο επισκέπτης για τον προορισμό «Ελλάδα» 
σε ένα μόνο σημείο. Η πύλη θα εμπλουτιστεί με νέες τεχνολογίες 
προβολής εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας (VR/AR) 
και βίντεο 360ο.
Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρω-
σης, Νίκος Παππάς, δήλωσε σχετικά: «Το Μνημόνιο Συνεργασίας, 
που υπογράψαμε σήμερα με την Υπουργό Τουρισμού, Έλενα 
Κουντουρά, αποδεικνύει πως η Κυβέρνηση έχει απόλυτη συνεί-

δηση ότι ο ελληνικός τουρισμός, ο οποίος δίνει συνολικά το ρυθμό 
για την οικονομία της χώρας, μπορεί να περάσει σε μια νέα εποχή. 
Αυτό σημαίνει ότι το τουριστικό προϊόν μπορεί να είναι πολλαπλό 
και διαφοροποιημένο: Να το επιλέγει ο τουρίστας πριν επισκεφτεί 
τη χώρα μας, να αξιοποιεί στο έπακρο τις δυνατότητες ώστε να 
σχεδιάζει τις διαδρομές του και να εξυπηρετείται για μια σειρά 
από δράσεις που μπορεί να πραγματοποιήσει στην Ελλάδα. Όλα 
αυτά μέσω μιας διαδικτυακής πύλης και μέσω του κινητού του 
τηλεφώνου. Σε ένα χρόνο από τώρα, αυτές οι επιλογές θα γίνουν 
”κτήμα” όσων επισκέπτονται τη χώρα μας».
Η Υπουργός Τουρισμού, Έλενα Κουντουρά, σημείωσε: «Σήμερα 
εγκαινιάζουμε ένα εμβληματικό έργο που θα αποτελέσει παρα-
καταθήκη για τον ελληνικό τουρισμό. Με την υποστήριξη του 
Υπουργείου ΨΗΠΤΕ, θα εισάγουμε και θα εφαρμόσουμε καινοτό-
μες πρακτικές που αφορούν στην ψηφιακή μετάβαση των υπηρε-
σιών του Υπουργείου Τουρισμού και του ΕΟΤ προς τους πολίτες, 
τις επιχειρήσεις και τους επισκέπτες. Τα σύγχρονα τεχνολογικά 
εργαλεία εμπλουτίζουν το τουριστικό μας προϊόν, ενισχύουν την 
εξωστρέφεια του ελληνικού τουρισμού και συμβάλλουν ώστε να 
προωθήσουμε και να προβάλλουμε ακόμη πιο στοχευμένα και 
αποτελεσματικά την Ελλάδα διεθνώς, ως κορυφαίο ελκυστικό 
προορισμό για τουρισμό 365 ημέρες το χρόνο».

Η χρηματοδότηση έργου για την αντιμετώπιση των προβλημά-
των ύδρευσης, λειψυδρίας και πλημμυρών στην περιοχή Καβά-
λας-Φιλίππων συμφωνήθηκε με τη διοίκηση της κοινοπραξίας 
του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου (TAP), σε συνέχεια 
της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στις 28 Μαρτίου υπό τον 
υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργο Σταθάκη, με την 

παρουσία εκπροσώπων φορέων της Καβάλας. Σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ η χρηματοδότηση του έργου, σύμφωνα με ανακοί-
νωση του υπουργείου, παράλληλα με την κατασκευή του TAP, 
στη βάση της εγκεκριμένης όδευσης στην περιοχή των Τεναγών 
Φιλίππων, θα αποφασιστεί μετά από συνεννόηση του υπουρ-
γείου με τους συναρμόδιους τοπικούς και άλλους φορείς και την 

κοινοπραξία. Το υπουργείο συγκροτεί ομάδα εργασίας, με στόχο 
τον άρτιο σχεδιασμό και την ταχεία υλοποίηση του έργου και καλεί 
την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, τον Δήμο Κα-
βάλας, το ΤΕΕ/ΤΑΜ και το ΓΕΩΤΕΕ (ΠΑΜ) να ορίσουν άμεσα τους 
εκπροσώπους τους.

Επιπρόσθετη χρηματοδότηση, ύψους 21 εκατ. ευρώ, από εθνι-
κούς πόρους, για την αποκατάσταση των ζημιών στο λιμάνι της 
Κω που προκάλεσε ο σεισμός της 21ης Ιουλίου 2017, αλλά και για 
την αναβάθμιση των υποδομών του λιμένα, ενέκρινε ο αναπλη-
ρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για 
τα αναγκαία έργα στο λιμάνι της Κω ανέρχεται πλέον σε 29 εκατ. 

ευρώ, καθώς πέρυσι είχε εγκριθεί κονδύλι ύψους 8 εκατ. ευρώ. 
Οι πόροι προέρχονται από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).
 Για τη χρηματοδότηση των έργων ο κ. Χαρίτσης δήλωσε: «Σε συ-
νεργασία με το υπουργείο Υποδομών, ανταποκρινόμαστε άμεσα 
στις έκτακτες ανάγκες που προκύπτουν από φυσικές καταστρο-
φές. Δεν περιοριζόμαστε, όμως, στην αποκατάσταση των ζημιών. 

Προχωράμε σε δομικές παρεμβάσεις, όπως τώρα για τη συνολική 
αναβάθμιση του λιμανιού της Κω, ώστε να μην εντοπίσουμε στο 
μέλλον αντίστοιχα προβλήματα. Με όλα τα έργα που υλοποιούμε 
από εθνικούς πόρους του ΠΔΕ, εκσυγχρονίζουμε τις τοπικές υπο-
δομές και στηρίζουμε τους νησιώτες για τη βελτίωση της καθημε-
ρινότητάς τους και των αναπτυξιακών προοπτικών τους».

Δύο σημαντικά έργα ύδρευσης για τον δήμο Ωρωπού, συνολικού 
προϋπολογισμού 2.925.200 ευρώ, εγκρίθηκαν στην τελευταία 
συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κατόπιν 
εισήγησης του αντιπεριφερειάρχη ανατολικής Αττικής Πέτρου 
Φιλίππου. Ειδικότερα, πρόκειται για τα έργα: α) Κατασκευή δικτύ-
ου ύδρευσης στον οικισμό Βαρυκό, προϋπολογισμού 1.525.200 
ευρώ β) κατασκευή εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Ποσειδωνί-
ας - Κυψέλης στην παραλιακή ζώνη Καλάμου, προϋπολογισμού 
1.400.000 ευρώ. Το δύο νέα δίκτυα θα κατασκευασθούν με αγω-
γούς από πολυαιθυλένιο. Στους κόμβους σύνδεσης των αγωγών 

και σε κατάλληλες θέσεις θα τοποθετηθούν πυροσβεστικά στόμια 
και αεροεξαγωγοί καθώς και δικλείδες διακοπής, για την απομό-
νωση τμημάτων του δικτύου σε περίπτωση βλάβης. Οι δικλείδες 
θα τοποθετηθούν κατά ομάδες σε φρεάτια επίσκεψης, ενώ προ-
βλέπεται και η αποκατάσταση των οικιακών συνδέσεων.
   Αναφορικά με το δίκτυο του Βαρυκού, ο κ. Φιλίππου επισήμανε 
ότι το υπάρχον συνολικού μήκους 14.205 μ, εμφανίζει εκτεταμέ-
νες διαβρώσεις και διαρροές που υπερβαίνουν τα 2.000 κ.μ. την 
ημέρα, με το νερό να διαχέεται υπόγεια, δυσκολεύοντας την ανί-
χνευσή του. Σημείωσε ότι κατασκευάσθηκε, τη δεκαετία του 1970, 

«στο μεγαλύτερο μέρος του κάτω από τη στάθμη της θάλασσας, 
βάθος το οποίο αυξήθηκε στα 1,5 έως 2,0 μ. με την επιχωμάτωση 
της περιοχής και την κατασκευή των δρόμων».
    Για το έργο στην παραλιακή ζώνη Καλάμου επισήμανε ότι 
«κρίθηκε αναγκαία η αναβάθμιση του καθώς η παλαιότητα και 
οι ανεπαρκείς διάμετροι των υφιστάμενων αγωγών ρίχνουν την 
πίεση φτάνοντας και σε διακοπή της παροχής κατά τις ώρες μεγά-
λης ζήτησης».

ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ 
WWW.VISITGREECE.GR ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ

EΡΓΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ TAP

ΕΠΙΠΛΕΟΝ 21 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΩ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΚΑΙ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ

EΓΚΡΙΣΗ ΔΥΟ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΩΡΩΠΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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Ολοκληρώθηκε  την Πέμπτη 10 Μαίου 2018  η πρώτη συ-
νάντηση διαβούλευσης για την κατάρτιση της Εθνικής Στρα-
τηγικής για τα Δάση, η οποία έλαβε χώρα σε παράλληλες 
συνεδριάσεις στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και 
οργανώθηκε με βάση τον οδικό χάρτη που είχε ανακοινωθεί 
στις 18 Απριλίου 2018, στην πρώτη συνεδρίαση της Ειδικής 
Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας του Περιβάλλοντος της Βου-
λής των Ελλήνων.
Στη συνάντηση αυτή προσκλήθηκαν φορείς από όλο το φά-
σμα των ενδιαφερόμενων μερών σε σχέση με τα δασικά οικο-
συστήματα, με στόχο μια πολυσυμμετοχική, πλουραλιστική 
και δημοκρατική διαδικασία. Η συζήτηση στη συνάντηση 
διαβούλευσης ήταν βασισμένη σε διαδραστική μεθοδολογία, 
όπου οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να κάνουν απευθεί-
ας δομημένο διάλογο, χωρισμένοι αντίστοιχα με τους θεμα-
τικούς άξονες της στρατηγικής, όπως αυτοί ανακοινώθηκαν 
στις 18 Απριλίου. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στον θεματικό 
άξονα της οικονομίας του δάσους, αφού ως απώτερος στόχος 
της Εθνικής Στρατηγικής για τα δάση έχει τεθεί το να φτάσει 
στο 1% η συμβολή των δασών στο ΑΕΠ της χώρας.
Την έναρξη της διαδικασίας έκανε η Πρόεδρος της Ειδικής Μό-
νιμης Επιτροπής Προστασίας του Περιβάλλοντος της Βουλής 
των Ελλήνων, κ. Ιγγλέζη, ευχαριστώντας τους φορείς για τη 
μαζική συμμετοχή τους και καλώντας τους να συμβάλουν με 
τις απόψεις τους σε έναν γόνιμο και εποικοδομητικό διάλογο. 
Η κ. Ιγγλέζη τόνισε ότι «είναι η πρώτη φορά που η χώρα θέλει 
να διαμορφώσει Στρατηγική και ανοίγει τον διάλογο με την 
κοινωνία μέσα και από τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Είναι 
μια πρωτοβουλία που αντιμετωπίστηκε πολύ θετικά από όλες 
τις κοινοβουλευτικές παρατάξεις, αλλά και από την κοινωνία 

γενικότερα. Οι προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας είναι πολ-
λές. Η μεγαλύτερη όμως είναι η δημιουργία ενός στρατηγικού 
σχεδιασμού που θα είναι υλοποιήσιμος και θα έχει απτά απο-
τελέσματα για το περιβάλλον, την κοινωνία, την οικονομία και 
την εργασία».
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
Σωκράτης Φάμελλος ανέφερε στην ομιλία του: «Όλοι όσοι 
συμμετέχουμε στη σύνταξη της στρατηγικής πρέπει να την 
κάνουμε ουσία και πράξη. Δύο είναι τα στοιχεία που πρέπει 
να τη διατρέχουν. Το πρώτο είναι η παραγωγή οικονομικού 
προϊόντος και η εργασία, γιατί αυτό είναι και το ζητούμενο για 
τη χώρα. Στην Ελλάδα χρειαζόμαστε εργασία, μακροπρόθε-
σμη, στοχευμένη και με επιστημονική υπεραξία. Χρειάζεται 
λοιπόν να συντάξουμε μια εθνική στρατηγική η οποία να πε-
ριέχει όλα τα πεδία στα οποία μπορεί βιώσιμα και αειφόρα να 
αναπτυχθεί η οικονομική λειτουργία στα δάση, να επιστρέψει 
ο πολίτης στο δάσος και τα προϊόντα που θα παράγονται σε 
αυτό να είναι ποικίλα. Το δεύτερο στοιχείο που θα πρέπει να 
διατρέχει τη δασική στρατηγική δεν είναι άλλο από την κλιμα-
τική αλλαγή. Έχουμε πολύ καινούργια και διαφορετικά πλέον 
φαινόμενα στη ζωή μας. Η έκφραση των ακραίων κλιματι-
κών φαινομένων είναι διαφορετική τη φετινή χρονιά. Φέτος 
ξεκινήσαμε πολύ νωρίς με πυρκαγιές, με θερμούς νότιους 
ανέμους, με χαμηλή υγρασία στα δάση, αλλά και με ακραία 
πλημμυρικά και με μεγάλη ραγδαιότητα φαινόμενα όπως το 
σημερινό στη Θεσσαλονίκη. Η κλιματική αλλαγή λοιπόν είναι 
εδώ. Και η δασική πολιτική μπορεί να συμβάλει στον μετρι-
ασμό των εκπομπών και να λάβει υπόψη τις αλλαγές και να 
προσαρμοστεί σε αυτές. Για όλους τους παραπάνω λόγους 
η χώρα στηρίζει πάρα πολλά στη διατύπωση της δασικής 

στρατηγικής. Πρόθεση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας είναι η Εθνική Δασική Στρατηγική να αναρτηθεί για 
διαβούλευση σε δύο μήνες».
Στη συνάντηση διαβούλευσης παραβρέθηκαν: η Αντιπρόε-
δρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Δα-
σικού Ινστιτούτου Φοίβη Κουντούρη, ο Γενικός Γραμματέας 
Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Καπάκης, οι βουλευτές του 
ΣΥΡΙΖΑ Γ. Ακριώτης και Ν. Παπαδόπουλος, η εκπρόσωπος 
του βουλευτή της ΝΔ Κώστα Σκρέκα, οι Συντονιστές των 
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Ηπείρου-Δυτικής Μακεδο-
νίας, Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, και Αιγαίου, εκπρόσωποι 
του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων Γιάννη Τσιρώνη και του Υφυπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών Νίκου Μαυραγάνη, καθώς και εκπρόσωποι των 
Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Εργασίας, 
Τουρισμού, Οικονομίας και Ανάπτυξης, του Πυροσβεστικού 
Σώματος, Διευθύνσεων και Φορέων του ΥΠΕΝ και του ΥΠΑ-
ΑΤ, εκπρόσωποι του Συνήγορου του Πολίτη, του Κέντρου 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της επιστημονικής και 
ακαδημαϊκής κοινότητας, του ΓΕΩΤΕΕ, των συνδικαλιστικών 
φορέων των δασικών υπαλλήλων, των Φορέων Διαχείρισης 
Προστατευόμενων Περιοχών, των περιβαλλοντικών ΜΚΟ, 
της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας και ορειβατικών 
συλλόγων.
Η δημόσια διαβούλευση θα συνεχιστεί στη Θεσσαλονίκη με 
παρόμοια δομή και θεματολογία, ενώ ενδιάμεσα οι εμπλεκό-
μενοι φορείς μπορούν να στέλνουν τις απόψεις τους για όλους 
τους θεματικούς άξονες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
(nfs@prv.ypeka.gr).  

ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΗ

 Η αμερικανική ΙΒΜ απαγόρευσε στο προσωπικό της να 
χρησιμοποιεί USB «στικ», κάρτες SD και άλλα αφαιρούμενα 
μέσα αποθήκευσης δεδομένων, φοβούμενη ότι τυχόν απώ-
λεια ή κατάχρηση αυτών των στοιχείων μπορεί να επιφέρει 
οικονομική ζημιά ή πλήγμα στη φήμη της εταιρείας. Σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ οι εργαζόμενοι της ΙΒΜ που πρέπει 
να μεταφέρουν δεδομένα, ενθαρρύνονται να το κάνουν 
πλέον μέσω του εσωτερικού δικτύου της, σύμφωνα με το 
BBC. Η εταιρεία αναγνώρισε ότι η απαγόρευση θα δημιουρ-
γήσει δυσκολίες, όμως τη θεώρησε αναγκαία.
   Στο παρελθόν, ορισμένα τμήματα της εταιρείας είχε απα-
γορευθεί να χρησιμοποιούν «στικάκια» και άλλα αφαιρού-
μενα μέσα ψηφιακής απόθήκευσης. Αλλά αυτή τη φορά, 
όπως έκανε γνωστό η παγκόσμια υπεύθυνη ασφαλείας της 
ΙΒΜ Σάμλα Ναϊντού, η απαγόρευση θα είναι καθολική και 
θα εφαρμοσθεί σε διεθνές εταιρικό επίπεδο έως το τέλος του 
Μαΐου.

   Εκπρόσωπος της ΙΒΜ δήλωσε ότι «σε τακτική βάση αναθε-
ωρούμε και βελτιώνουμε τις προδιαγραφές ασφαλείας μας 
και τις πρακτικές μας, έτσι ώστε να προστατεύουμε τόσο την 
ΙΒΜ όσο και τους πελάτες μας σε ένα περιβάλλον ολοένα πιο 
πολύπλοκων απειλών».
   «Πρόκειται για μια γενναία κίνηση εκ μέρους της ΙΒΜ, 
καθώς οι συσκευές USB όντως συνιστούν πραγματικό κίν-
δυνο, καθώς συχνά είναι πολύ εύκολο να υποκλέψει κανείς 
δεδομένα από μια εταιρεία μέσω αυτών των συσκευών, 
καθώς επίσης να εισάγει κακόβουλο λογισμικό», δήλωσε ο 
ειδικός σε θέματα κυβερνοασφάλειας Κέβιν Μπομόντ.
   Πρόσθεσε όμως ότι στην πράξη η ΙΒΜ μπορεί να αντιμετω-
πίσει δυσκολίες στην υλοποίηση της απαγόρευσης, «καθώς 
υπάρχει προσωπικό που χρησιμοποιεί ‘στικ’ USB για θεμι-
τούς σκοπούς της επιχείρησης, κάτι που θα αναγκάσει τους 
εργαζόμενους να αλλάξουν τις εργασιακές συνήθειές τους».
   Από την άλλη, ο Σουμίρ Καράγι, επικεφαλής της εταιρείας 

κυβερνοασφάλειας 1 Ε, δήλωσε ότι η απαγόρευση της ΙΒΜ 
είναι μια «υπεραντίδραση» του προσωπικού κυβερνοα-
σφάλειάς της και εκτίμησε ότι «η κατάργηση των USB δεν 
πρόκειται να εμποδίσει τους ανθρώπους από το να υποκλέ-
πτουν δεδομένα».
   Η απαγόρευση της ΙΒΜ έρχεται λίγο πριν τεθεί σε εφαρμο-
γή στις 25 Μαΐου ο νέος Γενικός Κανονισμός Προσωπικών 
Δεδομένων της ΕΕ, ο οποίος, μεταξύ άλλων, προβλέπει βα-
ριά πρόστιμα για τις εταιρείες και τους οργανισμούς που δεν 
διασφαλίζουν τα ευαίσθητα online δεδομένα των χρηστών.
   Σύμφωνα με πληροφορίες της ενημερωτικής ιστοσελίδας 
The Register, που πρώτη «έβγαλε» το θέμα της ΙΒΜ, η εται-
ρεία, λαμβάνοντας υπόψη τις αντιρρήσεις στελεχών της, 
εξετάζει να εφαρμόσει ορισμένες εξαιρέσεις στην απαγόρευ-
ση των USB στικ.

Η ΙΒΜ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ USB «ΣΤΙΚ» ΚΑΙ ΚΑΡΤΩΝ SD 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ



ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ

11

Οι νέες δυνατότητες διεθνούς εμπορικής δικτύωσης και ενί-
σχυσης της εξαγωγικής δραστηριότητας που ανοίγονται για 
τις κυπριακές επιχειρήσεις, στο πλαίσιο της αποκλειστικής 
συνεργασίας -για Κύπρο και Ελλάδα- που έχει διασφαλίσει 
η Eurobank με τη συμμετοχή της στο «Trade Club Alliance» 
και η στρατηγική συμμαχία του Ομίλου Eurobank με τη Banco 
Santander, παρουσιάστηκαν σε ειδική εκδήλωση στη Λευ-
κωσία. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ την έναρξη της εκδήλωσης 
κήρυξε ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Κύπρου, Μι-
χάλης Λούης. Κεντρικοί ομιλητές στην εκδήλωση, στην οποία 
συμμετείχαν περισσότεροι από 100 επιχειρηματικοί πελάτες 
της τράπεζας, ήταν, εκ μέρους της κυπριακής κυβέρνησης ο 
υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, 
Γιώργος Λακκοτρύπης και ο αναπληρωτής διευθύνων σύμ-
βουλος Ομίλου Eurobank, Σταύρος Ιωάννου.
Οι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τη 
δομή και τη λειτουργία του πρώτου παγκόσμιου ψηφιακού 
δικτύου διασύνδεσης επιχειρήσεων που υποστηρίζεται από 
τράπεζες. Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε από τον κ. Jon 
Barañano Gaviña, Global head of non-Financial Services 
της Banco Santander και πρόεδρο του «Trade Club Alliance» 
και από τον βοηθό γενικό διευθυντή και επικεφαλής του Το-
μέα Global Transaction Banking Eurobank, Μιχάλη Τσαρμπό-
πουλο, ο οποίος εκπροσωπεί τον Όμιλο Eurobank στο «Trade 
Club Alliance».
Στην τοποθέτησή του, ο κ. Ιωάννου, τόνισε, μεταξύ άλλων, 
ότι η Eurobank, μία τράπεζα που συνδέεται παραδοσιακά 
με την επιχειρηματικότητα, επένδυσε και επενδύει σταθερά, 
ακόμη και υπό αντίξοες συνθήκες, στο απαιτητικό ταξίδι της 
εξωστρέφειας και στηρίζει με συνέπεια υγιείς δυναμικές επιχει-
ρήσεις, εντός και εκτός συνόρων. 
«Στο νέο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, η συνεργασία μας 
με εταίρους διεθνείς τράπεζες, όπως η Banco Santander, 
δημιουργεί μεγάλες ευκαιρίες και σημαντικές προοπτικές 
για τις κυπριακές και τις ελληνικές επιχειρήσεις, ώστε να παί-
ξουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην περαιτέρω ανάκαμψη της 
οικονομίας. Θεωρούμε τις επιχειρήσεις κινητήριες δυνάμεις 
της εξωστρέφειας, της καινοτομίας και της ανάπτυξης και τις 
στηρίζουμε, όχι μόνο χρηματοδοτικά, αλλά και με σειρά πρω-
τοβουλιών ώστε να αξιοποιήσουν την παγκόσμια διασύνδεση 

με ισχυρούς και αξιόπιστους εταίρους» πρόσθεσε.
Ο κ. Λακκοτρύπης επισήμανε ότι στις μέρες μας η δυναμική 
τού διαδικτύου στο διεθνές εμπόριο είναι αδιαμφισβήτητη, 
γεγονός που καθιστά άκρως απαραίτητα για το σύγχρονο 
επιχειρείν, εργαλεία όπως είναι το Exportgate, μία από τις 
μεγαλύτερες ηλεκτρονικές πύλες για θέματα εξαγωγών και 
εισαγωγών προϊόντων και υπηρεσιών, που στοχεύει στην 
προώθηση της επιχειρηματικής δικτύωσης σε παγκόσμιο επί-
πεδο. Οι εξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών έπαιξαν σημα-
ντικό ρόλο και στη σταθεροποίηση της κυπριακής οικονομίας 
μετά από τη χρηματοπιστωτική κρίση που κορυφώθηκε στις 
αρχές του 2013. 
Αναφερόμενος στα οφέλη της νέας συμφωνίας, ο κ. Λούης, 
δήλωσε: «Η Eurobank Κύπρου, στα 11 χρόνια επιτυχημένης 
πορείας της, έχει αποδείξει με έργα και μετρήσιμα αποτε-
λέσματα την προσήλωσή της στο να προπορεύεται και να 
καινοτομεί, στηρίζοντας τις προοπτικές τής κυπριακής οικο-
νομίας. Οι νέες ευκαιρίες που ανοίγονται για τις κυπριακές 
και τις ελληνικές επιχειρήσεις με το «Trade Club Alliance» και 
τη σύμπραξη του Ομίλου Eurobank με τη Banco Santander, 
επιβεβαιώνουν τη στρατηγική προσήλωση του Ομίλου μας 
στη στήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας. Τέτοιες πρωτο-
βουλίες ταυτίζονται απόλυτα με την απόφαση του Ομίλου μας 
να είναι διορατικός και να εξελίσσεται, προσφέροντας στους 
πελάτες του αναβαθμισμένες υπηρεσίες και προϊόντα, προ-
σαρμοσμένα στις σύγχρονες τάσεις της διεθνούς αγοράς και 
του παγκοσμίου εμπορίου».
O πρόεδρος του «Trade Club Alliance», Jon Barañano 
Gaviña, Global head of non-Financial Services στη Banco 
Santander, σημείωσε ότι «η συμμετοχή της Eurobank στο 
«Trade Club Alliance» είναι τιμή για εμάς. Μοιραζόμαστε με 
την Eurobank το όραμα να προσφέρουμε στήριξη στις επι-
χειρήσεις, στο πλαίσιο της διεθνούς επέκτασής τους, παρέχο-
ντάς τους τα μέσα, τα εργαλεία και τις υπηρεσίες που θα τους 
επιτρέψουν να ανοίξουν νέες αγορές ή να εδραιώσουν θέση 
σε αυτές. Αυτός είναι ο σκοπός για τον οποίο γεννήθηκε το 
«Trade Club Alliance»».
Στο δίκτυο του «Trade Club Alliance» συμμετέχουν η 
Banco Santander, η Nordea, η KBC, η Banco BPM, η IBK, η 
Attijariwafa, η SCB- Siam Commercial Bank, η Abu Dhabi 

Commercial Bank, η Credit Agricole και η Eurobank. Μέχρι 
τα τέλη του 2018, το Club αναμένεται να επεκταθεί σε πε-
ρισσότερες από 50 χώρες, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα 
αγορών-στόχων, όπως ΗΠΑ, Λατινική Αμερική, Βόρεια και 
Δυτική Αφρική, Κίνα, Σκανδιναβία και σημαντικό αριθμό των 
οικονομιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η ένταξη της Eurobank, ως ένα από τα πρώτα και βασικά 
μέλη, στο πρώτο παγκόσμιο ψηφιακό δίκτυο διασύνδεσης 
επιχειρήσεων, το «Trade Club Alliance», που υποστηρίζεται 
μέχρι στιγμής από δέκα μεγάλους διεθνείς τραπεζικούς ομί-
λους, καλύπτοντας 40 χώρες, διασφαλίζει σημαντικά πλε-
ονεκτήματα για τους πελάτες της τράπεζας, συνδέοντας τις 
κυπριακές και τις ελληνικές επιχειρήσεις με τα μεγαλύτερα και 
πιο αξιόπιστα δίκτυα διεθνούς εμπορίου.
Μέσω του «Trade Club Alliance», κυπριακές και ελληνικές επι-
χειρήσεις αποκτούν πρόσβαση σε πάνω από 15.000 εταιρεί-
ες-πελάτες διεθνών τραπεζών, ενώ το 2020 αυτός ο αριθμός 
αναμένεται να φτάσει τις 100.000, καλύπτοντας -σχεδόν- το 
σύνολο των σημαντικότερων αγορών του κόσμου μέσω της 
συμμετοχής τουλάχιστον 15 τραπεζικών ομίλων.
Το «Exportgate», η ηλεκτρονική πύλη διεθνούς εμπορίου και 
επιχειρηματικής δικτύωσης που δημιούργησε η Eurobank το 
2013, αποτέλεσε μοντέλο με σημαντικό ρόλο στη λειτουργική 
ανάπτυξη του «Trade Club Alliance», ανοίγοντας τον δρόμο 
στη Eurobank για τη συμφωνία με τους διεθνείς τραπεζικούς 
ομίλους. Τώρα αναπτύσσεται και στην Κύπρο σε συνεργασία 
με την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου 
(ΟΕΒ) και το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητή-
ριο (ΚΕΒΕ).
Στο πλαίσιο στοχευμένων ενεργειών που πραγματοποιεί το 
«Trade Club Alliance» και συμπληρωματικά με τις δράσεις 
του δικτύου, εγκαινιάσθηκε μία νέα πρωτοβουλία, το «Trade 
Corridor», που έχει στόχο να φέρει σε επαφή -με τη βοήθεια 
των τραπεζών- επιλεγμένες επιχειρήσεις-μέλη του Club και να 
προωθήσει επιχειρηματικές συνεργασίες. 
Το πρώτο «Trade Corridor» πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 
9 Μαΐου 2018, στο κτίριο Διοίκησης της Eurobank στην Αθή-
να, και συμμετείχαν επιλεγμένες ελληνικές επιχειρήσεις-μέλη 
του «Eurobank Trade Club», που δικτυώθηκαν με αντίστοιχες 
επιχειρήσεις-πελάτες του Ομίλου Banco Santander.

Σε εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα ηλεκτρονικών δημοπρα-
σιών παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας, 
που ξεκίνησε στις 16/4/2018. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
μέχρι τώρα έχουν ολοκληρωθεί πάνω από 90 ηλεκτρονικές 
δημοπρασίες, ενώ έχουν προγραμματιστεί περίπου 130 για 
το επόμενο διάστημα, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικο-
νομικών.

 Το υπουργείο, στην ανακοίνωσή του, υπενθυμίζει ότι οι εν-
διαφερόμενοι μπορούν να βρουν διαδραστικό χάρτη με τις 
διαθέσιμες παραλίες, καθώς και όλες τις απαραίτητες πλη-
ροφορίες για τη συμμετοχή στη διαδικασία στον ακόλουθο 
σύνδεσμο:
http://www.minfin.gr/web/g.g.-demosias-periousias/aigialos
 Πρόκειται για μία κοινή δράση της Γενικής Γραμματείας Δημό-

σιας Περιουσίας και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 
Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών, που διασφαλίζει 
τη διαφάνεια της διαδικασίας και την εύκολη πρόσβαση των 
ενδιαφερόμενων επιχειρηματιών, ενώ προσφέρει σημαντικά 
οφέλη για τα δημόσια έσοδα.

EUROBANK: ΜΕΣΩ ΤΟΥ «TRADE CLUB ALLIANCE», ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 15.000 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ-ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 90 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 
ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
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H Ευρωζώνη χρειάζεται ένα νέο, κοινό «δημοσιονομικό μέσο» για 
τη συνοχή των χωρών - μελών της, ακόμη και όταν αυτές δέχο-
νται επίθεση στις χρηματοπιστωτικές αγορές, δήλωσε ο Πρόεδρος 
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκι. Σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα συνα-
ντηθούν τον επόμενο μήνα, αναμένεται να κάνουν μικρή πρόοδο 
σε ορισμένα από τα θέματα που είναι σε εκκρεμότητα στην Ε.Ε., 
όπως ένα κοινό δίχτυ ασφαλείας για την παροχή ρευστότητας στις 
τράπεζες που εκκαθαρίζονται. 
Μιλώντας σε εκδήλωση στη Φλωρεντία, ο Ντράγκι υποστήριξε 
το βήμα αυτό και τάχθηκε υπέρ ενός μέσου για τη βοήθεια των 
πιο αδύναμων χωρών, εάν αυτές τιμωρούνται υπερβολικά από 

τους επενδυτές σε περιόδους κρίσεων χρέους. «Χρειαζόμαστε ένα 
πρόσθετο δημοσιονομικό μέσο για να διατηρήσουμε τη σύγκλιση 
κατά τη διάρκεια μεγάλων σοκ, χωρίς να χρειάζεται να επιβαρύ-
νουμε πολύ τη νομισματική πολιτική», είπε ο Ντράγκι. «Στόχος του 
θα ήταν η δημιουργία ενός επιπλέον επιπέδου σταθεροποίησης 
που θα ενίσχυε την εμπιστοσύνη στις εθνικές πολιτικές», πρόσθεσε.
Η πρόταση του Ντράγκι δεν συνοδευόταν από πολλές λεπτομέρει-
ες και ο ίδιος παραδέχθηκε ότι το όποιο τέτοιο μέσο δεν είναι «εύ-
κολο να σχεδιασθεί εννοιολογικά», λόγω και των κανόνων της ΕΕ 
σχετικά με τη χρηματοδότηση των κυβερνήσεων. Αντίστοιχες ιδέ-
ες, που είχαν προωθηθεί μετά την κρίση χρέους της Ευρωζώνης 
την περίοδο 2010-12 είχαν τορπιλισθεί από τη Γερμανία, η οποία 

έχει ισχυρό ταμείο και η κυβέρνησή της φοβάται ότι θα πρέπει να 
καλύψει τον λογαριασμό των πιο χρεωμένων χωρών της Ευρω-
ζώνης, όπως της Ιταλίας. Αυτές οι ανησυχίες ενισχύθηκαν πιθανόν 
από τις συζητήσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού 
του κατά του κατεστημένου κόμματος των Πέντε Αστέρων και 
της ακροδεξιάς Λίγκα. Και τα δύο αυτά κόμματα έχουν εκφράσει 
σε διαφορετικό βαθμό επιφυλάξεις για το εγχείρημα του ευρώ τα 
τελευταία χρόνια.
Ο Ντράγκι δήλωσε ότι το ενιαίο νόμισμα το εμπιστεύονται οι πο-
λίτες της Ευρωζώνης, αλλά τόνισε ότι θα πρέπει να αποφέρει τα 
οφέλη που έχει υποσχεθεί.

Μια ανάσα πριν καταστεί η πρώτη εταιρεία, με χρηματιστηριακή 
αξία άνω του 1 τρισ. δολαρίων, βρίσκεται η Apple. Σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ η αμερικανική εταιρεία παρουσιάζει ετήσια έσοδα, 
ύψους 229 δισ. δολαρίων, υπερβαίνοντας το ΑΕΠ αρκετών 
χωρών, όπως για παράδειγμα της Πορτογαλίας και της Νέας Ζη-

λανδίας. Την Πέμπτη, η κεφαλαιοποίηση της Apple άγγιξε το ποσό 
– ρεκόρ των 934 δισ. δολαρίων, ως απόρροια του προγράμματος 
επαναγοράς μετοχών, ύψους 100 δισ. δολαρίων, και της αύξησης 
του ποσοστού του μεγαλοεπενδυτή Γουόρεν Μπάφετ. Σύμφωνα 
με τους αναλυτές, πολύ γρήγορα η κεφαλαιοποίηση του τεχνολο-

γικού κολοσσού θα υπερβεί το 1 τρισ. δολαρίων, αγγίζοντας το 
1,03 τρισ. δολάρια. Τον δρόμο της Apple εκτιμάται ότι θα ακολου-
θήσει και η Amazon, της οποίας η χρηματιστηριακή αξία αυτή τη 
στιγμή ανέρχεται στα 780 δισ. δολάρια.

Μνημόνιο Συνεργασίας για την υποστήριξη και προώθηση 
της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων υπέγραψαν η 
Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας δια του προέδρου 
της Κωνσταντίνου Μίχαλου και η γενική γραμματεία Διεθνών 
Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του 
υπουργείου Εξωτερικών, δια του γενικού γραμματέα ΔΟΣ και 
ΑΣ Γιάννη Μπράχου. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ  ο κ. Μπράχος, 
τόνισε: «Στο πλαίσιο άσκησης της οικονομικής διπλωματίας, ο 
ρόλος των θεσμικών φορέων, συνδέσμων εξαγωγέων, πα-
ραγωγικών φορέων και άλλων, εν προκειμένω της ΚΕΕ, είναι 
σημαντικός για την υλοποίηση πρωτοβουλιών ενημέρωσης 
των ελληνικών επιχειρήσεων σχετικά με το εξωτερικό πε-
ριβάλλον και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα, καθώς και τις 
προοπτικές διείσδυσης στις ξένες αγορές. Πρόταση και επιδί-
ωξή μας είναι οι στοχευμένες και οργανωμένες συνέργειες, η 
συστηματοποίηση της συνεργασίας μας, η ενεργός εμπλοκή 
στην διαμόρφωση και διοργάνωση δράσεων εξωστρέφειας 
στις ξένες αγορές-στόχους, κατά τρόπο που να επιφέρει προ-
στιθέμενη αξία για την ελληνική επιχειρηματικότητα». 
Στόχος της συμφωνίας, όπως επεσήμανε ο κ. Μίχαλος, είναι 
ο από κοινού σχεδιασμός και υλοποίηση πρωτοβουλιών και 
δράσεων στήριξης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, της 
επιχειρηματικής δικτύωσης και προβολής στις αγορές του 
εξωτερικού.
Στόχοι Μνημονίου - Αντικείμενο Συνεργασίας 
Πιο συγκεκριμένα, τα μέρη συμφωνούν να συνεργαστούν 

στους παρακάτω τομείς: 
1. Ανάληψη πρωτοβουλιών και συνδιοργάνωση δράσεων με 
στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχει-
ρήσεων και πρόσβασής τους στις διεθνείς αγορές, σε θέματα 
αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Ειδικότερα:
 
- Συνδιοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και εκδηλώσε-
ων απευθυνόμενων στην επιχειρηματική κοινότητα με την 
αξιοποίηση του δικτύου των Γραφείων ΟΕΥ και του δικτύου 
επαφών της ΚΕΕ για την υλοποίηση Δράσεων Οικονομικής Δι-
πλωματίας (π.χ. ημερίδες, συνέδρια, συζητήσεις στρογγυλής 
τραπέζης, κλπ).
- Επιμόρφωση / ενημέρωση κάθε νέας σειράς υπαλλήλων, 
που πρόκειται να υπηρετήσουν σε Γραφεία ΟΕΥ, καθώς και 
των υπαλλήλων που υπηρετούν, ή πρόκειται να υπηρετή-
σουν Γραφεία ΟΕΥ, για τους στόχους, τις δυνατότητες και τα 
προβλήματα των Ελλήνων εξαγωγέων στις αγορές του εξω-
τερικού.
- Η ΚΕΕ αναλαμβάνει τη συγκέντρωση των αιτημάτων των 
ελληνικών επιχειρήσεων -μέσω των Επιμελητηρίων - μελών 
της, την ομαδοποίηση τους και τη σχετική ενημέρωση της 
Γραμματείας ΓΓ ΔΟΣ, για αμεσότερη αντιμετώπιση των ζητη-
μάτων που απασχολούν τους Έλληνες επιχειρηματίες, αλλά 
και αξιολόγησή τους για εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς 
το ενδιαφέρον τους για τις διεθνείς αγορές. 
2. Ανταλλαγή πληροφοριών δημόσιου χαρακτήρα: α) για την 

εξαγωγική δραστηριότητα σε αγορές - στόχους, β) για το συ-
ντονισμό και την παρακολούθηση του ετήσιου προγράμμα-
τος δράσεων εξωστρέφειας και επιχειρηματικών αποστολών, 
γ) για διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που επηρεάζουν την 
επιχειρηματική δραστηριότητα.
3. Συνεργασία για τη διάχυση της πληροφόρησης σε θέματα 
αμοιβαίου ενδιαφέροντος, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία 
ΤΠΕ, για παράδειγμα μέσω διαλειτουργικότητας του πλη-
ροφοριακού συστήματος ΚΕΕ με τη διαδικτυακή Πύλη του 
υπουργείου Εξωτερικών.
4. Συνεργασία για τη δυνατότητα αξιοποίησης πόρων από τα 
συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα, από τα 
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία και το Πρόγραμμα Δημο-
σίων Επενδύσεων ή / και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, με 
σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της ΓΓ ΔΟΣ & ΑΣ 
και της ΚΕΕ για την ανάληψη πρωτοβουλιών, την ανάπτυξη 
μηχανισμών και την υλοποίηση δράσεων συναφών προς 
την ενίσχυση του εξωστρεφούς προσανατολισμού των ελ-
ληνικών επιχειρήσεων, αξιοποιώντας υφιστάμενες δομές ή 
πρωτοβουλίες αλλά και διερευνώντας νέες.
5. Διερεύνηση από πλευράς ΓΓ ΔΟΣ της δυνατότητας χρη-
ματοδοτικής υποστήριξης για τη συνδιοργάνωση έκθεσης 
Ελλήνων Εξαγωγέων με προσκεκλημένους εισαγωγείς / αγο-
ραστές από τις διεθνείς αγορές (hosted buyers).

ΕΚΤ: ΥΠΕΡ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΗΡΙΖΕΙ 
ΤΙΣ ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΕΣ ΧΩΡΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΤΑΧΘΗΚΕ Ο ΜΑΡΙΟ ΝΤΡΑΓΚΙ

ΑΓΓΙΖΕΙ ΤΟ 1 ΤΡΙΣ Η ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ APPLE

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ 
ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
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«Βασική προϋπόθεση για την ανάκαμψη της οικονομίας και τη 
βελτίωση του βιοτικού επιπέδου είναι η διασφάλιση της δημο-
σιονομικής σταθερότητας» τονίζει ο Συντονιστής του Γραφείου 
Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, Φραγκίσκος Κου-
τεντάκης, σε συνέντευξή του στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό 
Πρακτορείο Ειδήσεων.
Η ελληνική οικονομία φαίνεται να ανακάμπτει, αλλά «η 
ανάκαμψη είναι εύθραυστη και θα πρέπει να προστατευθεί, 
αποφεύγοντας ενέργειες που δημιουργούν αβεβαιότητες», 
επισημαίνει ο Φ. Κουτεντάκης, προειδοποιώντας προς κάθε 
κατεύθυνση για την ανάγκη «να διασφαλισθεί ότι η χώρα δεν 
θα ξαναβρεθεί σε παρόμοια κατάσταση». Στο πλαίσιο αυτό επι-
σημαίνει ότι η τέταρτη αξιολόγηση και η ρύθμιση για το χρέος 
πρέπει να ολοκληρωθούν χωρίς καθυστερήσεις. Άλλωστε, 
όπως επισημαίνει, αναφερόμενος στην κρίση της ελληνικής 
οικονομίας, «η διαδικασία προσαρμογής ήταν οδυνηρή αλλά 
οι μεταρρυθμίσεις του πλαισίου δημοσιονομικής διαχείρισης 
ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση και πρέπει να διατηρηθούν». 
Έχει ιδιαίτερη αξία η επισήμανσή του ότι το δημοσιονομικό 
πρόβλημα της Ελλάδος δεν ήταν στην πλευρά των δαπανών 
αλλά των εσόδων. «Δεν οδηγηθήκαμε στην κρίση επειδή το 
κράτος ξόδευε πολλά, αλλά επειδή εισέπραττε λίγα. Συνεπώς, 
ήταν μάλλον αυτονόητο η δημοσιονομική προσαρμογή να 
στηριχθεί περισσότερο στα έσοδα και λιγότερο στις δαπάνες » 
αναφέρει χαρακτηριστικά.
Ο Φ. Κουτεντάκης επαναφέρει την πρόταση για ελάχιστη συ-
ναίνεση των πολιτικών κομμάτων και των κοινωνικών φο-
ρέων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της ελληνικής 
οικονομίας που διατύπωσε το Γραφείο Προϋπολογισμού του 
Κράτους στη Βουλή με την τριμηνιαία έκθεσή του. Μεταξύ των 
προκλήσεων αυτών που έχουν μεσοπρόθεσμο και μακροπρό-
θεσμο ορίζοντα είναι το υψηλό δημόσιο χρέος, οι ληξιπρόθε-
σμες οφειλές των ιδιωτών προς το δημόσιο, τα μη εξυπηρε-
τούμενα δάνεια προς τις τράπεζες, αλλά και η συρρίκνωση 
του φυσικού και ανθρώπινου κεφαλαίου. Όπως σημειώνει ο 
Φ.Κουτεντάκης « η αντιμετώπισή τους απαιτεί μακροχρόνιο 
σχεδιασμό που δεν θα λειτουργήσει αν ανατρέπεται με κάθε 
κυβερνητική αλλαγή». Συνεπώς, προσθέτει, «απαιτείται μια 
ελάχιστη συναίνεση για τις γενικές κατευθύνσεις».
Σε ότι αφορά τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, αν και ση-
μειώνει ότι το ακριβές ύψος τους μπορεί να πρέπει να συζητη-
θεί, εντούτοις προσθέτει ότι «είναι μια αναγκαιότητα που υπα-
γορεύεται από τη βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους. Συνεπώς 
δεν υπάρχουν μεγάλα περιθώρια μείωσής τους». Υπογραμμί-
ζει, ωστόσο, ότι «ακόμη και με δεδομένους τους υψηλούς 
στόχους πλεονασμάτων φαίνεται να υπάρχει δημοσιονομικός 
χώρος που επιτρέπει τη μείωση κάποιων φορολογικών συντε-
λεστών είτε την επέκταση της κοινωνικής προστασίας είτε και 

τη βελτίωση των δημοσίων υπηρεσιών». Και όπως χαρακτη-
ριστικά λέει: «η κατανομή αυτού του δημοσιονομικού χώρου 
και η επακόλουθη διαμόρφωση του μίγματος είναι θέμα πολι-
τικής επιλογής». 
Σχετικά με την κριτική που ασκήθηκε πως η πρόσφατη έκθε-
σή του δεν αναφέρεται στην πιστοληπτική γραμμή, ούτε στην 
υπερφορολόγηση, ο κ. Κουτεντάκης θα πει: «σκοπός της έκθε-
σης δεν είναι η δημιουργία εντυπώσεων και ειδήσεων, αλλά η 
αναλυτική παρουσίαση της ελληνικής οικονομίας, όπου κάθε 
διαπίστωση τεκμηριώνεται από επίσημα στοιχεία με πίνακες, 
διαγράμματα και παραπομπές στις αντίστοιχες πηγές». 
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της συνέντευξης του Φραγκί-
σκου Κουτεντάκη, Συντονιστή του Γραφείου Προϋπολογισμού 
του Κράτους στη Βουλή στο ΑΠΕ - ΜΠΕ και τον δημοσιογράφο 
Σεραφείμ Πολίτη
Σε περίπου τρεις μήνες από σήμερα ολοκληρώνεται 
το τρίτο πρόγραμμα χρηματοδότησης της χώρας 
από τους δανειστές. Μετά από οκτώ χρόνια μνημο-
νίων η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε θέση να 
πατήσει σταθερά στα πόδια της; 
Η ελληνική οικονομία φαίνεται να ανακάμπτει, όπως δείχνουν 
το ΑΕΠ, η απασχόληση και άλλες οικονομικές μεταβλητές που 
καταγράφονται στην έκθεση. Ωστόσο η ανάκαμψη είναι εύ-
θραυστη και θα πρέπει να προστατευθεί αποφεύγοντας ενέρ-
γειες που δημιουργούν αβεβαιότητες. Η τέταρτη αξιολόγηση 
και η ρύθμιση για το χρέος πρέπει να ολοκληρωθούν χωρίς 
καθυστερήσεις. Από εκεί και πέρα το μεγαλύτερο μέρος της ευ-
θύνης επιστρέφει στο εσωτερικό της χώρας όπου θα πρέπει να 
καθοριστούν οι μεσοπρόθεσμες κατευθύνσεις της οικονομικής 
πολιτικής. Κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχει άλλη επιλογή από 
το να διασφαλιστεί ότι η χώρα δεν θα ξαναβρεθεί σε παρόμοια 
κατάσταση.
Στην πρώτη σας έκθεση ως Συντονιστής του Γραφεί-
ου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή προει-
δοποιείτε ότι μετά το τέλος του προγράμματος δεν 
υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού. Ποιες παγίδες 
πρέπει να αποφύγουν η σημερινή και οι μελλοντι-
κές κυβερνήσεις;
Πρέπει να αποτελέσουν κοινό τόπο στην ανάλυση και στον 
οικονομικό σχεδιασμό τα εξής δύο σημεία: Πρώτον ότι βασική 
αιτία της κρίσης ήταν η αδυναμία ελέγχου των δημοσίων οι-
κονομικών και δεύτερον ότι με το τέλος του προγράμματος δεν 
θα πάψουν να ισχύουν δημοσιονομικοί περιορισμοί.
Η διαδικασία προσαρμογής ήταν οδυνηρή αλλά οι μεταρρυθ-
μίσεις του πλαισίου δημοσιονομικής διαχείρισης ήταν προς τη 
σωστή κατεύθυνση και πρέπει να διατηρηθούν. Βασική προ-
ϋπόθεση για την ανάκαμψη της οικονομίας και τη βελτίωση 
του βιοτικού επιπέδου είναι η διασφάλιση της δημοσιονομικής 

σταθερότητας.
Στην έκθεση τονίζετε την ανάγκη επίτευξης μιας 
ελάχιστης συμφωνίας μεταξύ των πολιτικών κομ-
μάτων και των κοινωνικών φορέων σε ένα στρατη-
γικό σχέδιο μακράς πνοής για την επόμενη μέρα. Θε-
ωρείτε ότι μπορεί να επιτευχθεί μια τέτοια ελάχιστη 
συνεννόηση μεταξύ των κομμάτων στις σημερινές 
συνθήκες πόλωσης που επικρατούν στο πολιτικό 
σκηνικό; 
Οι βασικές προκλήσεις που διαπιστώνει η έκθεση είναι μεσο-
πρόθεσμες και μακροπρόθεσμες: το υψηλό δημόσιο χρέος, οι 
ληξιπρόθεσμες οφειλές των ιδιωτών προς το Δημόσιο, τα μη 
εξυπηρετούμενα δάνεια προς τις τράπεζες και η συρρίκνωση 
του φυσικού και ανθρώπινου κεφαλαίου. Η αντιμετώπισή 
τους απαιτεί μακροχρόνιο σχεδιασμό που δεν θα λειτουργή-
σει αν ανατρέπεται με κάθε κυβερνητική αλλαγή. Συνεπώς 
απαιτείται μια ελάχιστη συναίνεση για τις γενικές κατευθύν-
σεις. Προφανώς, θα υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για την 
οικονομία και την πολιτική όπως πρέπει να υπάρχουν και να 
αντιπαρατίθενται σε ένα γόνιμο δημόσιο διάλογο. 
Στην έκθεση επισημαίνετε ότι τα υπερπλεονάσματα 
ισοδυναμούν με την υιοθέτηση υπέρ του δέοντος 
περιοριστικής δημοσιονομικής πολιτικής. Κατά την 
άποψή σας χρειάζεται αλλαγή του μείγματος οικο-
νομικής πολιτικής ή και αλλαγή των υψηλών στό-
χων για τα πλεονάσματα τα επόμενα χρόνια; 
Η δημοσιονομική σταθεροποίηση είχε και έχει σημαντικό 
οικονομικό και κοινωνικό κόστος για τους πολίτες της χώρας 
καθώς όσο υψηλότερο το πρωτογενές πλεόνασμα τόσο περισ-
σότεροι οι πόροι που αφαιρούνται από τον ιδιωτικό τομέα της 
οικονομίας. Για αυτό το ακριβές ύψος των πρωτογενών πλεο-
νασμάτων μπορεί και πρέπει να συζητηθεί. Ωστόσο, τα υψηλά 
πρωτογενή πλεονάσματα είναι μια αναγκαιότητα που υπαγο-
ρεύεται από τη βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους. Συνεπώς 
δεν υπάρχουν μεγάλα περιθώρια μείωσής τους.
Όσον αφορά το μίγμα της δημοσιονομικής πολιτικής, επιτρέψ-
τε μου να δώσω κάποια στοιχεία. Το 2009 είχαμε 10% πρωτο-
γενές έλλειμμα και η Ευρωζώνη κοντά στο 3%, δηλαδή είχαμε 
εφτά μονάδες ΑΕΠ μεγαλύτερο έλλειμμα. Οι έξι από αυτές τις 
εφτά μονάδες οφείλονταν σε χαμηλότερα έσοδα και μόλις η μία 
μονάδα σε υψηλότερες δαπάνες (πάντα σε σχέση με τον μέσο 
όρο της Ευρωζώνης). Αυτή η υστέρηση των εσόδων σε σχέση 
με την Ευρωζώνη ήταν διαχρονικό φαινόμενο - αντίθετα οι 
δαπάνες ήταν αρκετά χαμηλότερες. 

Συνέχεια στη σελ 14

«Η ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΜΨΗ», ΔΗΛΩΝΕΙ 
ΣΤΟ ΑΠΕ-ΜΠΕ Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
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Οι περικοπές στις συντάξεις που θα ισχύσουν από την 1η Ια-
νουαρίου του 2019, θα αφορούν και αυτές κάτω των 1.000 
ευρώ, σε συγκεριμένες περίπτώσεις, τόνισε ο υφυπουργός Ερ-
γασίας, Τάσος Πετρόπουλος. Σύμφωνα με το naftemporiki.gr  
ιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, ο κ. Πετρόπουλος ανέ-
φερε ότι τον Οκτώβριο θα γίνει γνωστό το ποσό της μειώσης, 
ωστόσο όπως είπε, θα υπάρξει βελτίωση. «Έχουμε μπροστά 

μας επτά μήνες» σημείωσε.
Όπως ανέφερε ο υφυπουργός Εργασίας, η μείωση στις συντά-
ξεις θα εμπεριέχει και τα επιδόματα. «Δεν υπάρχει πρόσθετη 
περικοπή επιδομάτων, οι μειώσεις στις συντάξεις δεν θα υπερ-
βαίνουν το 18%, συτό το ποσοστό δεν αφορά όλους τους συ-
νταξιούχους, αφορά ένα 25% με 30%».
Κληθείς να σχολιάσει το πότε θα καταβληθούν οι εκκρεμείς συ-

ντάξεις, ο κ. Πετρόπουλος δεσμεύτηκε ότι εκτός από ορισμένες 
περιπτώσεις η καταβολή θα γίνει έως τον προσεχή Αύγουστο.
Τέλος, σημείωσε ότι καταβάλλεται προσπάθεια, προκειμένου 
να λυθούν τα ζητήματα που υπάρχουν σε κάποια ταμεία με την 
εξέταση των πιστοποιητικών για την καταβολή των εκκρεμών 
συντάξεων.

Στα 90 εκ ευρώ ανήλθαν τα έσοδα από τη δημόσια προσφορά 
για την ομολογιακή έκδοση της Coral (Shell) με την απόδοση 
να διαμορφώνεται στο 3% και την ονομαστική αξία στα 1000 
ευρώ/έκαστη. Πάντως παρά την νευρικότητα που είχε δημι-
ουργηθεί στην αγορά λόγω QCM, Follie Follie κλπ αξιοσημεί-
ωτη είναι η υπερκάλυψη καθώς η συνολική ζήτηση ανήλθε 
στα 342,14 εκ. ευρώ Σύμφωνα με το sofokleous.gr  όπως ση-
μειώνει η διοίκηση, τα συνολικά καθαρά αντληθέντα κεφάλαια 
(μετά την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης) θα χρησιμοποιη-
θούν από την Εταιρεία στο σύνολό τους για την αποπληρωμή 
μέρους του υφιστάμενου ομολογιακού δανείου. Η αποπληρω-

μή θα πραγματοποιηθεί εντός του α’ εξαμήνου 2018.
Η Εταιρεία θα προβαίνει σε δημοσιοποίηση των προνομιακών 
πληροφοριών που σχετίζονται με τη διάθεση των αντληθέ-
ντων κεφαλαίων από το ΚΟΔ σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, των σχετικών αποφάσεων 
του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των κατ΄ εξουσιο-
δότηση Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως εκά-
στοτε ισχύουν.
Η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματι-
στηρίου Αθηνών κατά τη συνεδρίαση της 23.04.2018 ενέκρινε 
την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία Τίτλων 

Σταθερού Εισοδήματος έως 90.000 κοινών ονομαστικών ομο-
λογιών της Εταιρείας.
Η Εταιρεία ενημερώνει ότι οι ομολογίες είναι σε άυλη μορφή 
και θα πιστωθούν στη Μερίδα και το Λογαριασμό Αξιών που 
τηρεί ο κάθε δικαιούχος στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, σύμφω-
να με τα στοιχεία που δήλωσε κατά τη συμμετοχή του στη Δη-
μόσια Προσφορά. Η πίστωση των ομολογιών στις Μερίδες και 
στους Λογαριασμούς Αξιών των δικαιούχων στο Σύστημα Άυ-
λων Τίτλων θα ολοκληρωθεί σήμερα Παρασκευή 11.05.2018.

Συνέχεια από τη σελ 13

Με απλά λόγια το δημοσιονομικό πρόβλημα της Ελλάδας 
δεν ήταν στην πλευρά των δαπανών αλλά των εσόδων. Δεν 
οδηγηθήκαμε στη χρεοκοπία επειδή το κράτος ξόδευε πολλά 
αλλά επειδή εισέπραττε λίγα. Συνεπώς ήταν μάλλον αυτονό-
ητο η δημοσιονομική προσαρμογή να στηριχθεί περισσότερο 
στα έσοδα και λιγότερο στις δαπάνες. Σε όλη τη διάρκεια του 
προγράμματος, κάθε ποσοστιαία μονάδα ΑΕΠ μείωσης των 
δαπανών αντιστοιχούσε σε δύο με τρεις μονάδες αύξησης των 
εσόδων.
Ωστόσο, ακόμα και με δεδομένους τους υψηλούς στόχους πλε-
ονασμάτων, φαίνεται να υπάρχει δημοσιονομικός χώρος που 
επιτρέπει είτε τη μείωση κάποιων φορολογικών συντελεστών 
είτε την επέκταση της κοινωνικής προστασίας και τη βελτίωση 
των δημόσιων υπηρεσιών. Η κατανομή αυτού του δημοσιο-
νομικού χώρου και η επακόλουθη διαμόρφωση του μίγματος 
είναι θέμα πολιτικής επιλογής.
Στο νέο πλαίσιο εποπτείας για την Ελλάδα, το κρίσι-
μο ζητούμενο για τους δανειστές είναι ένα αποτελε-
σματικό σύστημα κινήτρων που θα εξασφαλίζει την 
υπεύθυνη στάση των μελλοντικών κυβερνήσεων, 

αναφέρετε χαρακτηριστικά στην έκθεση. Εκφράζε-
τε, ωστόσο, σοβαρές επιφυλάξεις στην περίπτωση 
που τα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους χαρακτηρίζο-
νται από αιρεσιμότητα. Ποιος είναι ο κίνδυνος; 
Όπως εξηγείται στην έκθεση, το βασικό πρόβλημα με τις αιρε-
σιμότητες είναι ότι δυσχεραίνουν την εκτίμηση των χρηματο-
δοτικών αναγκών του Ελληνικού Δημοσίου. Αν οι μελλοντικές 
υποχρεώσεις της χώρας αποτελούν αντικείμενο διαπραγμά-
τευσης και μεταβάλλονται ανάλογα με τις πολιτικές εξελίξεις 
ή τα οικονομικά στοιχεία που γίνονται γνωστά εκ των υστέ-
ρων, αυξάνεται κατακόρυφα η δυσκολία πρόβλεψης. Αυτή 
η αβεβαιότητα θα τιμολογηθεί στην αγορά ομολόγων και θα 
καταστήσει δαπανηρότερη την αποκατάσταση της κανονικής 
χρηματοδότησης του Ελληνικού Δημοσίου από τις ιδιωτικές 
αγορές. Δηλαδή υπονομεύει τον τελικό σκοπό του όλου εγχει-
ρήματος.
Η έκθεσή σας χαρακτηρίστηκε από κάποιους ως 
«χλιαρή» και ότι δεν αναφέρεστε στην πιστολη-
πτική γραμμή, ούτε στην υπερφορολόγηση. Πώς 
απαντάτε; 
Σκοπός της έκθεσης δεν είναι η δημιουργία εντυπώσεων και 
ειδήσεων αλλά η αναλυτική παρουσίαση της ελληνικής οικο-

νομίας όπου κάθε διαπίστωση τεκμηριώνεται από επίσημα 
στοιχεία με πίνακες, διαγράμματα και παραπομπές στις αντί-
στοιχες πηγές. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτή προσέγγιση μπορεί να 
φαίνεται σε κάποιους βαρετή, χλιαρή ή ακόμα και ακατανόητη 
αλλά είναι η επιστημονική μεθοδολογία οικονομικών εκθέσε-
ων και αυτή θα ακολουθήσουμε.
Όσον αφορά την πιστωτική γραμμή, από τις μέχρι σήμερα εξε-
λίξεις δεν φαίνεται να υπάρχει ως ενδεχόμενο στο τραπέζι των 
διαπραγματεύσεων. Η πιστωτική γραμμή χρειάζεται πιστωτές 
- ή τουλάχιστον εγγυητές - και κανένα κράτος-μέλος δεν έχει 
εκφράσει μέχρι σήμερα την πρόθεσή του να αναλάβει αυτό 
τον ρόλο.
Τέλος, η υπερφορολόγηση είναι ένας όρος που χρησιμοποι-
είται συχνά στον πολιτικό λόγο και στον Τύπο αλλά για να 
αποκτήσει αυστηρό περιεχόμενο θα πρέπει να προσδιοριστεί 
ποιο είναι το σωστό επίπεδο φορολογίας. Αυτό το τελευταίο 
δύσκολα μπορεί να υπολογιστεί με ακρίβεια, σίγουρα όμως 
δεν είναι εκείνο που επικρατούσε στα χρόνια προ της κρίσης. 
Όπως είδαμε προηγουμένως, η χώρα είχε ιστορική παράδοση 
στα χαμηλά δημόσια έσοδα. Πάντως η βελτίωση της φορο-
λογικής συμμόρφωσης δημιουργεί αντικειμενικά περιθώρια 
μείωσης φορολογικών συντελεστών χωρίς απώλεια εσόδων.

Τ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2019 - ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

CORAL: ΣΤΟ 3% Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΟΜΟΛΟΓΟ, ΣΤΑ 90 ΕΚ. ΕΥΡΩ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

«Η ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΜΨΗ», ΔΗΛΩΝΕΙ 
ΣΤΟ ΑΠΕ-ΜΠΕ Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
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Σημαντικές αλλαγές θα υπάρξουν από τις 25 Μαΐου στην 
Ελλάδα και στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με 
την εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού 
για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR), ο οποίος αφο-
ρά τη συλλογή, χρήση και αποθήκευση των προσωπικών 
δεδομένων. Πρόκειται για την πιο σοβαρή μεταρρύθμιση 
σε αυτό τον τομέα από την ίδρυση του διαδικτύου. Σύμ-
φωνα με το sofokleous.gr  στόχος είναι η εφαρμογή αυ-
στηρότερων κανόνων, προκειμένου οι 250 εκατομμύρια 
καθημερινοί χρήστες του διαδικτύου στην Ευρώπη και 
γενικότερα οι πολίτες να ελέγχουν καλύτερα τα online 
δεδομένα τους προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία άλλοι 
(συνήθως επιχειρήσεις και μέσα κοινωνικής δικτύωσης) 
συλλέγουν και μοιράζονται με τρίτους (π.χ. διαφημιστικές 
εταιρείες).
Οι νέοι κανόνες για την προστασία της ιδιωτικότητας θα 
είναι οι αυστηρότεροι στον κόσμο και προβλέπουν βαριές 
ποινές για τις εταιρείες που θα τους παραβιάσουν. Το πρό-
στιμο μπορεί να φθάσει το 4% των ετήσιων εσόδων μιας 
εταιρείας, δηλαδή περίπου 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια 
στην περίπτωση του Facebook. Οι ίδιοι κανόνες για την 
προστασία των δεδομένων των πολιτών και καταναλω-
τών θα ισχύουν για όλες τις εταιρείες που δραστηριοποι-
ούνται στην ΕΕ, όπου και εάν βρίσκεται η έδρα τους. 
Όταν επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα, οι εταιρείες 
(τεχνολογίας, τράπεζες, ασφαλιστικές, υγείας, λιανεμπορί-
ου κ.α.) πρέπει πλέον να παρέχουν σαφείς πληροφορίες 
για ποιούς σκοπούς τα χρησιμοποιούν, για πόσο χρονικό 
διάστημα τα αποθηκεύουν, σε ποιούς άλλους τα κοινο-
ποιούν και εάν τα δεδομένα θα διαβιβασθούν εκτός της 
ΕΕ. Οι εταιρείες πρέπει να παρέχουν στοιχεία επικοινωνίας 
των υπεύθυνων για την επεξεργασία και προστασία των 
δεδομένων. Όλες αυτές οι πληροφορίες θα πρέπει να δια-
τυπώνονται σε σαφή και απλή γλώσσα.
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να συλλέ-
γονται και να αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας μόνο 
για σαφώς καθορισμένο σκοπό. Κατά τη συλλογή τους, 
οι εταιρείες θα ενημερώνουν για ποιό σκοπό θα χρησι-
μοποιηθούν τα δεδομένα και θα διασφαλίζουν ότι δεν θα 
διατηρούνται περισσότερο χρόνο από όσο είναι αναγκαίο.
Οι χρήστες θα έχουν δικαίωμα να ζητήσουν δωρεάν πρό-
σβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που δια-
θέτει ένας οργανισμός και να λάβουν αντίγραφο. Αν π.χ. 
κάποιος έχει αγοράσει μια συσκευή παρακολούθησης της 
φυσικής κατάστασής του και έχει εγγραφεί σε μια online 
εφαρμογή υγείας που παρακολουθεί τη δραστηριότητά 
του, μπορεί να ζητήσει από τον φορέα εκμετάλλευσης της 
εφαρμογής όλες τις πληροφορίες που έχουν υποβληθεί σε 
επεξεργασία για το άτομό του (όπως οι καρδιακοί παλμοί, 
οι επιδόσεις του κ.α.).

Εφόσον κάποιος έχει αγοράσει προϊόντα από μια επιχεί-
ρηση λιανικής πώλησης στο διαδίκτυο, μπορεί να ζητήσει 
από την εταιρεία να του δώσει όλα τα δεδομένα προσωπι-
κού χαρακτήρα που αυτή διατηρεί, ακόμη και των ημερο-
μηνιών και των ειδών των αγορών του.
Ο χρήστης-καταναλωτής έχει επίσης το δικαίωμα αντίτα-
ξης στη λήψη online διαφημιστικού υλικού. Αν π.χ. αγό-
ρασε εισιτήρια στο διαδίκτυο για μια μουσική συναυλία και 
στη συνέχεια βομβαρδίζεται με ηλεκτρονικές διαφημίσεις 
για εκδηλώσεις για τις οποίες δεν ενδιαφέρεται, μπορεί να 
ενημερώσει την εταιρεία ηλεκτρονικής έκδοσης εισιτηρίων 
ότι δεν θέλει να λαμβάνει πια online διαφημιστικό υλικό και 
αυτή πρέπει αμέσως να σταματήσει να στέλνει ηλεκτρονικά 
μηνύματα.
Ακολουθούν δέκα ερωταπαντήσεις που θα βοηθήσουν τον 
καθένα να καταλάβει καλύτερα τις επερχόμενες αλλαγές.

1. Τι αφορά και ποιούς καλύπτει ο νέος Κανονι-
σμός;
Ο νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων 
(ΓΚΠΔ) της ΕΕ ρυθμίζει την επεξεργασία από άτομα, εται-
ρείες ή οργανισμούς των δεδομένων προσωπικού χαρα-
κτήρα που αφορούν άτομα στην ΕΕ.
Δεν υπάγεται σε αυτόν η επεξεργασία δεδομένων προσω-
πικού χαρακτήρα αποθανόντων προσώπων ή νομικών 
προσώπων.

2. Πότε δεν θα εφαρμόζεται ο κανονισμός;
Οι νέοι κανόνες δεν εφαρμόζονται σε δεδομένα που υπο-
βάλλονται σε επεξεργασία από ένα άτομο για αυστηρά 
προσωπικούς λόγους ή για δραστηριότητες που διενερ-
γούνται κατ’ οίκον, εφόσον δεν συνδέονται με επαγγελμα-
τική ή εμπορική δραστηριότητα. Δεν θα εφαρμόζονται αν 
π.χ. ένα άτομο χρησιμοποιεί το ιδιωτικό του βιβλίο διευ-
θύνσεων για να προσκαλέσει φίλους μέσω ηλεκτρονικού 
μηνύματος σε μια γιορτή που διοργανώνει (ισχύει η εξαί-
ρεση των οικιακών δραστηριοτήτων).

3. Ποιά θεωρούνται δεδομένα προσωπικού χα-
ρακτήρα;
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι πληροφορίες 
που αφορούν ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο εν ζωή 
άτομο. Διαφορετικές πληροφορίες οι οποίες, εάν συγκε-
ντρωθούν όλες μαζί, μπορούν να οδηγήσουν στην ταυ-
τοποίηση ενός συγκεκριμένου ατόμου, αποτελούν επίσης 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν καταστεί 
ανώνυμα, έχουν κρυπτογραφηθεί ή για τα οποία έχουν 
χρησιμοποιηθεί ψευδώνυμα, αλλά τα οποία μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την επαναταυτοποίηση ενός ατό-

μου, παραμένουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΓΚΠΔ.
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν καταστεί 
ανώνυμα έτσι ώστε το άτομο να μην είναι ταυτοποιήσιμο, 
δεν θεωρούνται πλέον δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. 
Για να είναι πραγματικά ανώνυμα τα δεδομένα, η ανωνυ-
μοποίηση πρέπει να είναι μη αντιστρέψιμη.
Ο ΓΚΠΔ προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτή-
ρα ανεξάρτητα από την τεχνολογία που χρησιμοποιείται 
για την επεξεργασία τους. Είναι τεχνολογικά ουδέτερος 
και εφαρμόζεται τόσο στην αυτοματοποιημένη όσο και 
στη χειροκίνητη επεξεργασία. Επίσης, δεν έχει σημασία ο 
τρόπος που αποθηκεύονται τα δεδομένα - σε ψηφιακή ή 
έντυπη μορφή.

4. Ποιά είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα δε-
δομένων προσωπικού χαρακτήρα και ποιά όχι;
Το όνομα και επώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας, ο αριθ-
μός ταυτότητας, η προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση 
(e-mail), o αναγνωριστικός αριθμός τραπεζικής κάρτας, 
τα δεδομένα τοποθεσίας (π.χ. GPS σε κινητό τηλέφωνο), 
η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP) και τα δεδο-
μένα υγείας που φυλάσσονται από νοσοκομείο ή γιατρό.
Παραδείγματα δεδομένων που δεν θεωρούνται προσω-
πικού χαρακτήρα, είναι ο αριθμός μητρώου εταιρείας, η 
εταιρική ηλεκτρονική διεύθυνση του τύπου «πληροφορί-
ες@εταιρεία.com» και κάθε είδους ανώνυμα δεδομένα.

5. Τι αποτελεί επεξεργασία δεδομένων;
Ο όρος «επεξεργασία» καλύπτει ένα ευρύ φάσμα πράξεων 
που πραγματοποιούνται σε δεδομένα προσωπικού χα-
ρακτήρα, είτε με χειροκίνητα είτε με αυτοματοποιημένα 
μέσα. Περιλαμβάνει τη συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, 
διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή μεταβολή, ανά-
κτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, κοινολόγηση με 
διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, συσχέ-
τιση ή συνδυασμό, περιορισμό, διαγραφή ή καταστροφή 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Παραδείγματα επεξεργασίας αποτελούν η διαχείριση προ-
σωπικού και η μισθοδοσία, η προσπέλαση/αναζήτηση 
πληροφοριών σε βάση δεδομένων επαφών που περι-
λαμβάνει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, η αποστολή 
διαφημιστικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων, η δημοσίευση/
ανάρτηση φωτογραφίας ενός ατόμου σε ιστότοπο, η απο-
θήκευση διευθύνσεων IP και η μαγνητοσκόπηση με τηλεό-
ραση κλειστού κυκλώματος.

Συνέχεια στη σελ 16

GDPR: ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 25 ΜΑΪΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
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Συνέχεια από τη σελ 15

6. Θα δει αλλαγές ο χρήστης στο Διαδίκτυο μετά τις 
25 Μαΐου;
Όχι αισθητές. Μια αλλαγή για όσους ζουν στην ΕΕ, θα είναι 
ότι θα βλέπουν πια να τους «ακολουθούν» λιγότερες online 
διαφημίσεις μετά από κάποια ηλεκτρονική αγορά τους. 
Με τους νέους κανόνες, θα γίνει πιο δύσκολη η στοχευμέ-
νη ηλεκτρονική διαφήμιση που παίρνει «κατά πόδας» τον 
χρήστη από ιστοσελίδα σε ιστοσελίδα που επισκέπτεται, 
καθώς θα είναι πιο δύσκολο για τις εταιρείες να συλλέγουν 
και να πουλάνε πληροφορίες για τις διαδικτυακές συνήθειες 
των χρηστών, αφού πρώτα πάρουν την άδεια τους. Έτσι, η 
online διαφήμιση στην Ευρώπη θα τείνει να γίνει πιο γενική, 
όπως αυτή στην τηλεόραση, και όχι τόσο στοχευμένη όπως 
στις ΗΠΑ. 

7. Ποιά θα είναι τα νέα δικαιώματα των χρηστών;
Θα έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν σαφείς και κατανοη-
τές πληροφορίες για το ποιός επεξεργάζεται τα προσωπικά 
δεδομένα τους και γιατί. Θα μπορούν να ζητούν από όλες τις 
εταιρείες να έχουν οι ίδιοι πρόσβαση και να μαθαίνουν ποιά 
ακριβώς στοιχεία οι εταιρείες διατηρούν γι’ αυτούς.
Θα έχουν επίσης το δικαίωμα στη «λήθη», δηλαδή, αν θέ-
λουν, θα απαιτούν αυτά τα δεδομένα να διαγραφούν από 
τις βάσεις δεδομένων των εταιρειών. Αυτό δεν θα αφορά 
μόνο τις εταιρείες τεχνολογίας (π.χ. Facebook ή Google), 
αλλά τράπεζες, καταστήματα λιανεμπορίου και οποιαδήπο-
τε άλλη εταιρεία ή οργανισμό κρατά προσωπικά δεδομένα, 
του εργοδότη συμπεριλαμβανομένου.
Για παράδειγμα, θα μπορεί κανείς, αν δεν είναι δημόσιο 
πρόσωπο, να ζητήσει από μία μηχανή αναζήτησης (π.χ. 
Google) να διαγράψει τους συνδέσμους (links), όπως ένα 
άρθρο εφημερίδας, που αναφέρονται σε μια προσωπική 
υπόθεση του παρελθόντος.
Αν, αντίστροφα, online προσωπικά δεδομένα χαθούν ή 
κλαπούν, η εταιρεία πρέπει μέσα σε 72 ώρες να ενημερώσει 
το άτομο και, αν δεν το κάνει, κινδυνεύει με πρόστιμο. Εάν 

κάποιος έχει υποστεί ζημία, μπορεί επίσης να ζητήσει απο-
ζημίωση προσφεύγοντας στη δικαιοσύνη. Με δεδομένες 
τις συχνές κυβερνοεπιθέσεις χάκερ κατά εταιρειών, γίνεται 
αντιληπτή η σημασία αυτού του δικαιώματος.
Αν ο χρήστης-πολίτης υποψιάζεται ότι γίνεται κατάχρη-
ση στη συλλογή δεδομένων που τον αφορούν, μπορεί να 
προσφύγει στην αρμόδια εθνική αρχή προστασίας προσω-
πικών δεδομένων, η οποία υποχρεούται να ερευνήσει το 
ζήτημα. Οι πολίτες μπορούν να προσφύγουν και ομαδικά 
εναντίον κάποιας εταιρείας, κάτι που έως τώρα ήταν ασυ-
νήθιστο στην Ευρώπη, αντίθετα με τις ΗΠΑ.
Οργανώσεις πολιτών μπορούν να προσφύγουν για λογα-
ριασμό ομάδων πολιτών. Αν μία υπόθεση κερδηθεί, ανα-
μένεται να δημιουργηθεί νομικό προηγούμενο και για άλλες 
υποθέσεις, κάτι που θα αναγκάσει τις εταιρείες να πάρουν το 
ζήτημα της ιδιωτικότητας πιο σοβαρά.
Επίσης, δίνεται το δικαίωμα της «φορητότητας δεδο-
μένων», δηλαδή δεν θα επιτρέπεται τα δεδομένα ενός 
προσώπου να «κλειδώνονται» σε μια εταιρεία ή πάροχο 
υπηρεσιών. Οι εταιρείες είναι υποχρεωμένες να επιτρέπουν 
στο χρήστη-καταναλωτή να «κατεβάζει» τα προσωπικά 
δεδομένα του και να τα μεταφέρει σε ανταγωνιστική εται-
ρεία, είτε πρόκειται για οικονομικά στοιχεία από τράπεζα σε 
τράπεζα, είτε για τη μεταφορά μιας playlist τραγουδιών από 
το Spotify σε ανταγωνιστική μουσική υπηρεσία streaming.

8. Οι χρήστες-καταναλωτές έχουν καταλάβει τι 
γίνεται;
Πολλοί όχι δυστυχώς. Ήδη αρκετές εταιρείες ενημερώνουν 
με e-mail και άλλους τρόπους τους χρήστες για τη νέα 
πολιτική τους σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, αλλά ο 
νόμος επιβάλλει οι όροι να είναι γραμμένοι απλά και όχι νο-
μικίστικα, κάτι που συχνά δεν συμβαίνει. Επίσης οι εταιρείες 
πρέπει να δίνουν στον καθένα την επιλογή να μπλοκάρει τη 
συλλογή πληροφοριών που τον αφορούν. Όμως συχνά οι 
χρήστες συναινούν βιαστικά, χωρίς να καταλαβαίνουν και 
χωρίς να αξιοποιούν τις νέες δυνατότητες που έχουν.

9. Εκτός από τους χρήστες, οι εταιρείες έχουν κάτι 
να ωφεληθούν από τους νέους κανόνες;
Οι εταιρείες πλέον θα έχουν να κάνουν όχι με μια γραφει-
οκρατική πανσπερμία διαφορετικών εθνικών κανονισμών, 
αλλά με ενιαίους πανευρωπαϊκούς και προβλέψιμους κα-
νόνες. Αυτό θα διευκολύνει, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, τις διεθνείς ψηφιακές συναλλαγές και την επέ-
κταση σε άλλες χώρες και νέες αγορές, ιδίως όσον αφορά 
τις μικρότερες εταιρείες. Οι κανόνες θα είναι ίδιοι για τις 
εγκατεστημένες στην ΕΕ εταιρείες και για όσες έχουν έδρα 

εκτός ΕΕ (π.χ. ΗΠΑ), αλλά λειτουργούν στην ΕΕ. Η αύξηση 
της εμπιστοσύνης των καταναλωτών χάρη στους νέους κα-
νόνες προστασίας των προσωπικών δεδομένων τελικά θα 
ωφελήσει οικονομικά τις εταιρείες.

10. Πόσο αποτελεσματικός θα είναι ο νέος Κανονι-
σμός στην πράξη;
Είναι πολύ νωρίς να εκτιμήσει κανείς, ίσως χρειασθούν χρό-
νια. Πολλά θα εξαρτηθούν από το πόσο αυστηρά οι εθνικές 
εποπτικές αρχές θα εφαρμόσουν τους νέους κανόνες. Δυ-
στυχώς, μια πρόσφατη έρευνα του πρακτορείου Ρόιτερς με-
ταξύ των ρυθμιστικών αρχών των χωρών της ΕΕ, κατέληξε 
στο συμπέρασμα ότι πολλοί από αυτούς τους ανεξάρτητους 
φορείς δεν είναι έτοιμοι ακόμη.
Οι 17 από τις 24 Αρχές που απάντησαν, δήλωσαν ότι είτε 
δεν έχουν την αναγκαία χρηματοδότηση, είτε επαρκές 
προσωπικό, είτε τις αναγκαίες εξουσίες για να εφαρμόσουν 
τους νέους κανόνες. Επιπλέον, σε αρκετές χώρες θα περά-
σουν μήνες, εωσότου οι κυβερνήσεις ενσωματώσουν το 
νέο ευρωπαϊκό κανονισμό στην εθνική νομοθεσία τους. 
Οι περισσότερες Αρχές θα ανταποκριθούν στα παράπονα 
των πολιτών, αλλά ελάχιστες θα δράσουν αυτόβουλα για 
να διασφαλίσουν ότι οι εταιρείες συμμορφώνονται με τους 
νέους κανόνες.
Έτσι, κρίσιμο ρόλο στην Ελλάδα και κάθε άλλη χώρα θα 
παίξει πόσο αποφασιστικά οι χρήστες-πολίτες θα διεκδική-
σουν τα δικαιώματά τους και θα αξιοποιήσουν το νέο θε-
σμικό πλαίσιο. Τελικά, θα φανεί πόσο πράγματι νοιάζονται 
οι άνθρωποι για τα προσωπικά δεδομένα τους.

GDPR: ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 25 ΜΑΪΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ



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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Σε διπλό «μέτωπο» θα δράσουν τα funds που αγοράζουν τα «κόκ-
κινα» δάνεια των Ελλήνων. Αρχικά θα προτείνουν στους οφειλέτες 
ριζοσπαστικές ρυθμίσεις που θα περιλαμβάνουν και «κούρεμα» 
μέρους του δανείου. Ωστόσο, αν η συμφωνία δεν τηρηθεί, ο δα-
νειολήπτης θα βρίσκεται με συνοπτικές διαδικασίες αντιμέτωπος 
με τον «ξαφνικό θάνατο» του πλειστηριασμού.
Το τελευταίο διάστημα οι πωλήσεις δανείων εντατικοποιούνται. 
Σήμερα έχουν περάσει στην τελική ευθεία τρία μεγάλα πρότζεκτ 
από τις Τράπεζες Πειραιώς, Εθνική και Alpha. Πρόκειται για τα 
«πακέτα» Amoeba, Earth και Jupiter, αντίστοιχα. Η συνολική αρ-
χική οφειλή των δανείων που θα πωληθούν είναι 5 δισ. ευρώ και 
στα «πακέτα» περιλαμβάνονται τόσο δάνεια χωρίς εμπράγματες 
εξασφαλίσεις όσο και δάνεια με εξασφαλίσεις, με υποθήκες δηλα-
δή σε ακίνητα.
Οπως αναφέρουν εκπρόσωποι εταιρειών διαχείρισης «κόκκινων» 
δανείων, το fund, μόλις αγοράσει το «πακέτο», προσδοκά ένα κέρ-
δος της τάξης του 20%. Ανάλογα με το δάνειο θα προτείνει, όπως 
είναι υποχρεωμένο από το θεσμικό πλαίσιο, ρύθμιση που θα περι-
λαμβάνει και «κούρεμα» της οφειλής. Οι ρυθμίσεις συνήθως είναι 
βραχυπρόθεσμες, καθώς το fund θέλει να «πάρει τα λεφτά του 
πίσω σε σύντομο χρόνο». Σε περίπτωση δε που ο δανειολήπτης 
αθετήσει τη συμφωνία ρύθμισης, τότε το δάνειο θα πηγαίνει σε 
ρευστοποίηση και πλειστηριασμό.
Βέβαια, οι ίδιες πηγές σημειώνουν στο «Εθνος» πως οι τράπεζες 
έπρεπε ευθύς εξαρχής, από τα πρώτα χρόνια της κρίσης, να είχαν 
προχωρήσει σε «κούρεμα» των δανείων, προτού η κατάσταση 
ξεφύγει και βρεθεί στο «κόκκινο» το ένα στα δύο δάνεια. Με αυτόν 
τον τρόπο, λένε, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια θα ήταν πολύ λιγό-
τερα. Η λογική του εκάστοτε fund, συμπληρώνουν, είναι αντίθετη 
από την πολιτική της τράπεζας. To fund αγοράζει ένα πακέτο π.χ. 
50 ευρώ και στα 65 ευρώ έχει «καλυφθεί». Αντίθετα, η τράπεζα 
θέλει να εισπράξει το 100% και τελικά χάνει.
Να σημειωθεί ότι η αρχική οφειλή των δανείων με εξασφαλίσεις 
που περιλαμβάνονται στο «πακέτο» προσεγγίζει τα 2 δισ. ευρώ 
και αφορά δάνεια 180 επιχειρήσεων που έχουν εξασφαλίσεις σε 
περισσότερα από 1.500 ακίνητα. Η αγορά εκτιμά ότι η τιμή πώλη-
σης του πρότζεκτ Amoeba της Τράπεζας Πειραιώς θα ξεπεράσει 
το 20%.
Μάλιστα, σήμερα φτάνει στην Αθήνα η επικεφαλής τους Ενιαίου 
Μηχανισμού Εποπτείας, Ντ α ν ι έ λ  Ν ο υ ί, και αναμένεται για άλλη 
μία φορά να ζητήσει από τους Ελληνες τραπεζίτες να «τρέξουν» 
γρηγορότερα τις διαδικασίες στο μέτωπο των «κόκκινων» δα-
νείων. Κατά τη διήμερη παραμονή της στην Αθήνα η κυρία Νουί 
θα συναντηθεί με τις διοικήσεις των συστημικών τραπεζών, με τη 
διοίκηση της Τράπεζας Ελλάδος και με αξιωματούχους της κυβέρ-
νησης. Και αναμένεται να επαναλάβει την πάγια θέση του SSM, θα 

 ΑΓΡΙΕΥΟΥΝ ΤΑ FUNDS ΓΙΑ ΤΑ 
«ΚΟΚΚΙΝΑ» ΔΑΝΕΙΑ

ζητήσει δηλαδή από τις τράπεζες να χρησιμοποιήσουν όλα τα «ερ-
γαλεία» που έχουν στη διάθεση τους, όπως είναι ο εξωδικαστικός 
μηχανισμός, να προχωρήσουν ταχύτερα στις πωλήσεις δανείων 
και με εξασφαλίσεις, και να αυξηθούν αριθμητικά οι ηλεκτρονικοί 
πλειστηριασμοί, με στόχο να διενεργούνται από το φθινόπωρο 
2.000 πλειστηριασμοί τον μήνα.
Η κυρία Νουί θα δώσει τα εύσημα στις διοικήσεις των συστημικών 
τραπεζών που ολοκλήρωσαν με επιτυχία την άσκηση αντοχής, 
ωστόσο θα υπενθυμίσει ότι τον Οκτώβριο που θα ξεκινήσουν 
ο εποπτικός έλεγχος και η αξιολόγηση (Supervisory Review and 
Evaluation Process - SREP) οι τράπεζες θα πρέπει να έχουν δώσει 
σαφές δείγμα γραφής ότι χρησιμοποιούν τα θεσμοθετημένα «ερ-
γαλεία» και μειώνουν τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα ταχύτερα 
από τους στόχους.
Τόσο ο SSM όσο και η Τράπεζα Ελλάδος σημειώνουν πως δεν 
υπάρχουν περιθώρια για καθυστερήσεις και εφησυχασμό, και 
ότι οι στόχοι για τη μείωση των προβληματικών χαρτοφυλακίων 
κατά 31 δισ. ευρώ μέχρι τα τέλη του 2019 (στα 64,6 δισ. ευρώ, 
από 95,7 δισ. τον Δεκέμβριο 2017) θα πρέπει να επιτευχθούν συ-
νολικά και εντός χρονοδιαγραμμάτων.

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-13                                                         14/05/2018
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ΕΝΤΟΝΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ

Εντυπωσιακό ενδιαφέρον για επενδύσεις στον τουριστικό τομέα 
καταγράφεται και στο πλαίσιο του προγράμματος του ΕΣΠΑ με 
τίτλο «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων».
Τη στιγμή που καταγράφονται σημαντικές επενδύσεις σε μεγά-
λες τουριστικές μονάδες, που ξένες αλυσίδες όχι απλώς επανα-
κάμπτουν, αλλά ενισχύουν την παρουσία τους στην ελληνική 
αγορά, παράλληλα κορυφώνεται το ενδιαφέρον και για μικρές 
και μεσαίες τουριστικές μονάδες, όπως αναφέρουν εκπρόσω-
ποι εταιρειών συμβούλων που ασχολούνται με mv κατάρτιση 
επενδυτικών προτάσεων στο πλαίσιο του προαναφερόμενου 
προγράμματος του ΕΣΠΑ.
Η «άνοιξη» του ελληνικού τουρισμού αποτυπώνεται και στο 
πρόγραμμα «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων του-
ριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων», που λήγει στις 15 Μαΐ-
ου και μέχρι στιγμής έχουν κατατεθεί χιλιάδες προτάσεις, όπως 
αναφέρει στη «Ν» ο κ. Αθανάσιος Στάμος σύμβουλος ανάπτυξης 
επιχειρήσεων της Αrrow Global.
Πολλοί είναι οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες που αναζητούν 
στον τουρισμό μία διέξοδο, με το 80% και πάνω εξ αυτών να 
ενδιαφέρεται κυρίως για τη δημιουργία τουριστικών καταλυ-
μάτων (βίλες, μικρά ξενοδοχεία κ.λπ.), ενώ μικρότερος αριθμός 
επιχειρηματιών ενδιαφέρεται για επιχειρήσεις ενοικίασης αυτο-
κινήτων, τουριστικών γραφείων κ.λπ.
Πρόκειται για ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα, σημειώνει ο 
κ. Στάμος, με προϋπολογισμό 120 εκατ. ευρώ, ο οποίος όμως 

αποδεικνύεται πολύ μικρός για να καλύψει το ενδιαφέρον που 
έχει καταγραφεί. Ίσως το υπουργείο θα πρέπει να δει την επέ-
κταση του προϋπολογισμού.
Όπως εκτιμάται, οι προτάσεις που έχουν κατατεθεί ξεπερνούν 
τουλάχιστον κατά τρεις φορές τον προϋπολογισμό του προ-
γράμματος είναι δηλαδή υψηλότερες των 360 εκατ. ευρώ.
Σημειώνεται ότι το ύψος επιδότησης είναι από 25.000 έως 
400.000 ευρώ και χρηματοδοτείται το 45 % των επιλέξιμων 
δαπανών, ενώ το υπόλοιπο είναι ιδία δαπάνη. Η απόσβεση της 
επένδυσης, καθώς και η ικανοποιητική απόδοσή της θεωρού-
νται βέβαιες, καθώς το διεθνές τουριστικό ρεύμα προς τη χώρα 
μας συνεχώς μεγαλώνει.
Σύμφωνα με τον κ. Στάμο, η ελκυστικότητα του προγράμματος 
είχε ως αποτέλεσμα να εμφανιστούν χρήματα από τους ενδια-
φερομένους που βρίσκονταν εκτός τραπεζικών λογαριασμών, 
σε θυρίδες και στρώματα. Επίσης ενδιαφέρον εκδηλώθηκε και 
από Έλληνες του εξωτερικού, αλλά και ξένους επενδυτές.
Η αξία του προγράμματος συνίσταται ακόμη στο γεγονός ότι οι 
τα χρήματα που θα επενδυθούν πηγαίνουν στην πραγματική 
οικονομία, γιατί αφορούν κυρίως κατασκευαστικές εργασίες 
(οικοδομή κ.λπ.), θα διαχυθούν δηλαδή σε πολλούς άλλους 
κλάδους. Είναι και αυτός ένας λόγος που θα πρέπει το αρμόδιο 
υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης να εξετάσει την αύξηση 
του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, ώστε να συμπεριληφθούν 
όσο το δυνατόν περισσότερες προτάσεις.
Αξίζει επίσης να σημειωθεί και η επισήμανση του κ. Στάμου ότι 
όλες οι υπηρεσίες στο συγκεκριμένο πρόγραμμα εργάστηκαν 
σωστά και ιδιαίτερα το Γραφείο Πληροφόρησης.
Αναφορικά τώρα με τις περιοχές που συγκεντρώνουν της πε-
ρισσότερες προτάσεις, το ενδιαφέρον διαχέεται σε όλη τη χώρα, 
ενώ πολλά είναι τα έργα που αφορούν και το ιστορικό κέντρο 
της Αθήνας, όπου πολλά παλαιά κτήρια προτείνεται να γίνουν 
μικρά ξενοδοχεία.
Παρατάσεις προσφορών για Esperia - Athens Inn 
Στο μεταξύ παράταση μέχρι τις 8 Ιουνίου 2018, λόγω έντονου 
ενδιαφέροντος, πήρε η προθεσμία κατάθεσης προσφορών για 
τη μακροχρόνια μίσθωση του πρώην ξενοδοχείου 4 αστέρων 
«Esperia», δυναμικότητας 176 δωματίων, επί της οδού Σταδίου 
22 και Εδουάρδου Λω. Για την ίδια ημερομηνία παρατάθηκε και 
η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση του 
ξενοδοχείου Athens Inn (Βικτ. Ουγκώ 13).
Με δεδομένα τη μοναδικότητα αλλά και το μεγάλο ενδιαφέρον 
από ιδιώτες επενδυτές για το πολυσυζητημένο ακίνητο των 
12.000 τ.μ. επί της οδού Σταδίου 22 και Εδουάρδου Λω, ο νέος 
διαγωνισμός λέγεται ότι θα προσελκύσει μεγάλα ονόματα από 
τον χώρο του τουρισμού, που επιδιώκουν την επαναλειτουργία 
του ως πολυτελούς ξενοδοχειακής μονάδας. Σημειώνεται ότι το 
κτήριο λειτουργούσε ως ξενοδοχείο 4 αστέρων από το 1993 και 
έβαλε λουκέτο ως ένα από τα πρώτα θύματα της κρίσης τον 
Δεκέμβριο του 2010.
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Συνέχεια στη σελ. 20

ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΣΤΟ ΨΥΓΕΙΟ

Το ενδεχόμενο περάτωσης του τρίτου προγράμματος στή-
ριξης της ελληνικής οικονομίας στις 19 Αύγουστου χωρίς 
την επίλυση του ζητήματος του χρέους εξετάζουν, σύμ-
φωνα με καλά πληροφορημένες πηγές των Βρυξελλών, οι 
ιθύνοντες της ευρωζώνης.
Και αυτό διότι αφενός διαπιστώνουν πως η ελληνική 
κυβέρνηση σπεύδει βραδέως και απρόθυμα προς το κλεί-
σιμο της τελευταίας αξιολόγησης, αφετέρου θυμούνται 
πως τα δύο πρώτα προγράμματα στήριξης της ελληνικής 
οικονομίας τινάχτηκαν στον αέρα μόλις η χώρα εισήλθε 
σε προεκλογική περίοδο. Τούτων δοθέντων και λαμβανο-
μένου υπόψη ότι το λεγόμενο μαξιλάρι των 20 δισ. ευρώ 
δίνει μεσοπρόθεσμα στην ελληνική πλευρά την ικανότητα 
να ανταποκρίνεται στις διεθνείς οικονομικές της υποχρε-
ώσεις, κυκλοφορεί μεταξύ των δανειστών όλο και περισ-
σότερο η ιδέα να αναβληθεί για το τέλος του χρόνου η 
απόφαση για τους τρόπους ελάφρυνσης της Ελλάδας από 
το άχθος του δημόσιου χρέους της.
Μια απόφαση η οποία σίγουρα θα συνοδεύεται από 
όρους, ορόσημα και προϋποθέσεις που θα προστεθούν 
και θα ενταχθούν στην ούτως ή Γερμανία αλλά και... Ιτα-
λία οι αστάθμητοι παράγοντες που θα καθορίσουν τις ευ-
ρωπαϊκές αποφάσεις άλλως αυστηρή επιτήρηση υπό την 
οποία θα τεθεί η χώρα μετά το τέλος του προγράμματος. 
Θα προβλέπει διαδοχικά μέτρα ελάφρυνσης του χρέους 
εξαρτώμενα από παράγοντες όπως οι ρυθμοί της ανάπτυ-
ξης και των αποκρατικοποιήσεων, τα οποία θα υλοποι-
ούνται υπό τον όρο της διατήρησης των διαρθρωτικών 
αλλαγών που έχουν συμφωνηθεί με την τρόικα. Από την 
άλλη βεβαίως θα παράσχει στην κυβέρνηση τη δυνατό-
τητα να μην υιοθετήσει ως το καλοκαίρι το σύνολο των 
προαπαιτούμενων μέτρων.
Οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν στην περίπτωση που επικρα-
τήσει η ιδέα της αναβολής της απόφασης για τις ρυθμίσεις 
ελάφρυνσης του χρέους είναι πολλοί, αφού το θέμα ετέ-
θη για πρώτη φορά λίγο μετά το PSI του 2012, δηλαδή 
την απόφαση για το κούρεμα του ελληνικού χρέους προς 
τους ιδιώτες. Εκτοτε τα κράτη της ευρωζώνης έχουν κατ’ 
επανάληψη δεσμευθεί πως θα υπάρξουν ρυθμίσεις και ως 
προς το ελληνικό χρέος προς αυτά, χωρίς ωστόσο να το 
πράξουν. Αν δεν το πράξουν ούτε εντός του προσεχούς 
διμήνου, τότε το μήνυμα που θα δοθεί προς πάσα κατεύ-
θυνση (αγορές, ΔΝΤ, επενδυτές κ.ά.) θα είναι εξαιρετικά 
αρνητικό και σίγουρα όχι ευεργετικό για την ανάπτυξη της 
οικονομίας.
ΣΤΗ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ. Ενδεικτικό του μείζονος ενδιαφέροντος 
που έχει στην παρούσα φάση το ζήτημα της ρύθμισης του 

ΤΑ ΝΕΑ    
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-16-41                                                 14/05/2018 

ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΤΑ ΔΑΣΙΚΑ 
ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ

Μέχρι τον Αύγουστο αναμένεται να έχει κατατεθεί και 
ολοκληρωθεί η διαβούλευση του νόμου που ετοιμάζει το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος για τις οικιστικές πυκνώσεις.
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Ελεύθερου 
Τύπου, την περασμένη βδομάδα επρόκειτο να εκδικαστεί 
ο νόμος Τσιρώνη, ο οποίος είχε κριθεί αντισυνταγματικός, 
ωστόσο το ΥΠΕΝ ζήτησε αναβολή η οποία και έγινε δεκτή. 
Ετσι, μέχρι τον Σεπτέμβριο που ορίστηκε η νέα δικάσιμος, 
θα πρέπει είναι έτοιμος ο νέος νόμος που θα ξεκαθαρίζει τα 
γκρίζα σημεία στα δασικά αυθαίρετα.
Το σχέδιο νόμου θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη δια-
χείριση των οικιστικών πυκνώσεων, ποιες ιδιοκτησίες δεν 
πληρούν τα κριτήρια και θα κατεδαφίζονται άμεσα, ποια 
κτίσματα θα αποκλειστούν από τη διαδικασία ρυθμίσεων 
(αιγιαλούς, δάση) αλλά και ποια είναι τα ακριβή χαρακτη-
ριστικά πυκνώσεων.
Αυτή τη στιγμή, η 15μελής ομάδα εργασίας που συγκρο-
τήθηκε τον Δεκέμβριο συνεδριάζει μία φορά την εβδο-
μάδα προσπαθώντας να λύσει όλα τα προβλήματα που 
εντόπισε το ΣτΕ.
Στις αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι να αξιολογεί ποιες 
είναι πράγματι οικιστικές πυκνώσεις και να εφαρμόζει τη 
δασική νομοθεσία σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές άμεσα.
Πρόβλημα από την ασυνέπεια των ΟΤΑ
 Την ίδια ώρα, πάντως, αγκάθι παραμένει η ασυνέπεια 
των ΟΤΑ, όπου ενώ η προθεσμία εκπνέει σε μόλις 3 
ημέρες και συγκεκριμένα την Τρίτη 15 Μαΐου, δεν έχουν 
κατατεθεί τα όρια οικισμού και οι οικιστικές πυκνώσεις σε 
περισσότερους από 100 δήμους. Σύμφωνα μάλιστα με τον 
αν. υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτη Φά-
μελλο, η ημερομηνία είναι καθορισμένη νομοθετικά και 
δεν τροποποιείται με υπουργική απόφαση.
Αν τελικά πράγματι το ΥΠΕΝ δεν καταφέρει να βρει τη 
χρυσή τομή δεδομένου ότι οι ΟΤΑ είναι εκπρόθεσμοι, 
αφενός θα προκύψουν προβλήματα με τους πολίτες που 
θα χρειαστεί τελικά να καταθέσουν αντιρρήσεις για να 
μη βρεθούν οι ιδιοκτησίες τους στον αέρα και αφετέρου 
η νομοθετική ρύθμιση χωρίς τα οικιστικά περιγράμματα 
θα είναι ημιτελής.
Σε κάθε περίπτωση υψηλόβαθμες πηγές από το υπουρ-
γείο επισημαίνουν στον «Ε.Τ.» πως μέχρι τον Σεπτέμβριο 
θα έχουν λυθεί τα όποια προβλήματα και η διαδικασία θα 
ολοκληρωθεί ομαλά.
Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία, 147 δήμοι 
δεν έχουν καταθέσει τα όρια οικισμού και τις οικιστικές 
πυκνώσεις.
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ελληνικού δημόσιου χρέους είναι το γεγονός ότι ήταν με-
ταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν εντατικά την περα-
σμένη Παρασκευή στη Φλωρεντία, όπου στο πλαίσιο εκ-
δήλωσης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου 
ήταν παρόντες ευρωπαίοι ιθύνοντες, όπως οι πρόεδροι 
της Επιτροπής Ζαν - Κλοντ Γιούνκερ και της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκι, αρχηγοί κρατών και 
κυβερνήσεων, όπως ο Προκόπης Παυλόπουλος και ο 
Ιταλός Σέρτζιο Ματαρέλα, αλλά και τεχνοκράτες, όπως ο 
κορυφαίος οικονομολόγος της Επιτροπής Μάρκο Μπούτι, 
ο Πολ Τόμσεν από το ΔΝΤ και ο ιδρυτής του Ινστιτούτου 
Bruegel Ζαν Πιζανί Φερί.
Μεταξύ των θεμάτων που αναπτύχθηκαν, στο πλαίσιο 
συζητήσεων εμπειρογνωμόνων, ήταν και η ρύθμιση του 
ελληνικού χρέους, όπου οι καθηγητές Πόρτες, Τσελτεμέ-
γερ και Μαδούρο παρουσίασαν τα πορίσματα τους επί 
του θέματος, επισημαίνοντας σε γενικές γραμμές τα εξής: 
το ελληνικό χρέος υπό τις παρούσες συνθήκες είναι μη 
βιώσιμο και πιθανώς θα παραμείνει μη βιώσιμο όσο και 
αν οι χώρες της ευρωζώνης επιμηκύνουν τους χρόνους 
απόσβεσής του. Τα σενάρια πάνω στα οποία βασίζεται 
κρίθηκαν υπεραισιόδοξα και οι πιθανότητες μη επαλήθευ-
σης σημαντικές.
Συνεπώς απαιτείται ονομαστική μείωση του χρέους, η 
οποία, όπως υποστήριξε ο Πορτογάλος Μαδούρο, είναι 
συμβατή προς τη νομοθεσία της ΕΕ, σε αντίθεση με τους 
ισχυρισμούς της Γερμανίας.
ΑΣΤΑΘΜΗΤΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ. Με την άποψη αυτή θα 
μπορούσε υπό προϋποθέσεις να συμφωνήσει η Γαλλία. 
Ωστόσο η στάση της Γερμανίας και ως έναν βαθμό πλέον 
της Ιταλίας είναι οι δύο αστάθμητοι σήμερα παράγοντες 
που θα καθορίσουν σε σημαντικό βαθμό τις ευρωπαϊκές 
αποφάσεις για το ελληνικό δημόσιο χρέος. Σε ό,τι αφορά 
τη Γερμανία, ο νέος υπουργός Οικονομίας Ολαφ Σολτς δεν 
έχει ακόμη δώσει σαφή δείγματα γραφής.
Προς το παρόν μιλούν αντ’ αυτού τα στελέχη του υπουρ-
γείου, δηλαδή οι άνθρωποι του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε. Κάτι 
που οδήγησε ακόμη και τον ομοϊδεάτη του πρόεδρο της 
Σοσιαλιστικής Ομάδας της Ευρωβουλής, Γερμανό Ούντο 
Μπούλμαν, να δηλώσει προ ημερών «ότι στο Βερολίνο 
υπάρχουν ακόμη πολλοί μικροί Σόιμπλε».
Στην Ιταλία, τέλος, την τρίτη κατά σειρά οικονομική δύνα-
μη της ευρωζώνης που ως σήμερα υποστήριζε σθεναρά 
την ελάφρυνση της Ελλάδας, ανησυχητικό είναι το ενδε-
χόμενο δημιουργίας ενός «αντισυστημικού» κυβερνητι-
κού σχηματισμού με έντονα στοιχεία αντιευρωπαϊσμού. 
Στην περίπτωση αυτή ενδέχεται η Ιταλία να αλλάξει ρότα, 
δυσχεραίνοντας ακόμη περισσότερο τις διαβουλεύσεις για 
το ελληνικό χρέος.
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Χωρίς μετρό θα μείνει τη Δευτέρα η Αθήνα, λόγω προει-
δοποιητικής απεργίας στην οποία αποφάσισε να προχω-
ρήσει το Σωματείο Εργαζομένων Λειτουργίας.
Το Σωματείο καταγγέλλει, μεταξύ άλλων, την έλλειψη 
προσωπικού, ανταλλακτικών και αναλώσιμων υλικών.
Οι λόγοι της απεργίας, σύμφωνα με την ανακοίνωση 
του σωματείου είναι ότι: «Στην τραγική κατάσταση που 
έχει δημιουργηθεί από την έλλειψη προσωπικού και από 
την έλλειψη ανταλλακτικών και αναλώσιμων υλικών 
έρχεται να προστεθεί η αχαρακτήριστη συμπεριφορά 
της διοίκησης που απρόσκοπτα αρνείται να συζητήσει 
με την πλειοψηφία των εργαζομένων προτιμώντας να 
συνδιαλέγεται υπογείως με κομματικά προσκείμενους 
και υποτακτικούς».
Σε άλλο σημείο της ανακοίνωσης αναφέρεται πως: «Οι 
προσπάθειες του σωματείου για την κατοχύρωση ίσων 
όρων εργασίας και αμοιβής, αξιοκρατίας και διαφάνειας 
στην εξέλιξη των εργαζομένων, όπως επίσης και η δι-
ασφάλιση μέσων και ανταλλακτικών για τη διατήρηση 
του παραγόμενου συγκοινωνιακού έργου, αφορά αυτό 
το σκοπό και όχι μια αντιπαράθεση σε ατομικό και κομ-
ματικό επίπεδο που δεν ενδιαφέρει κανέναν».
Επίσης, το σωματείο επισημαίνει ότι: «Η διάλυση των 
δημοσίων μεταφορών όπως την ξέραμε με άρμα την 
εργολαβοποίηση και εμπορευματοποίηση τους συνε-
χίζεται υπογείως με αμείωτη ένταση. Το αμαξοστάσιο 
της ΟΣΥ στο Ελληνικό που κλείνει με τα λεωφορεία να 
στέλνονται για παλιοσίδερα είναι εικόνα του μέλλοντος 
που ετοιμάζουν για τις συγκοινωνίες και για όλους μας. 
Το σωματείο μας θα αντισταθεί με κάθε πρόσφορο μέσο 
που έχουμε στα χέρια μας».

www.kathimerini.gr

OΤΑΝ ΞΥΠΝΟΥΝ ΤΑ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ

Φωτιά και λάβα. Αυτό όλη την προηγούμενη εβδομάδα 
δεν ήταν κάποιος πρωτοσέλιδος τίτλος αθλητικής εφημε-
ρίδας, ούτε πολυφορεμένο διαφημιστικό μιας νέας σειράς. 
Είχαν γεμίσει με φωτιά και λάβα στην πραγματικότητα οι 
οθόνες σε υπολογιστές και τηλεοράσεις. Εικόνες συγκλονι-
στικές που μας έρχονταν από τη μακρινή Χαβάη.
Στις 3 Μαΐου η ως τότε σχετικά ήπια ηφαιστειακή δραστη-
ριότητα είχε βίαιη συνέχεια. Ηδη από την επόμενη ημέρα 
ένας σεισμός μεγέθους 6,9 ρίχτερ και η εκτόξευση λάβας 
σε 30 μέτρα ύψος προανήγγειλαν το τι θα βλέπαμε, χωρίς 
διάλειμμα, για πολλά ακόμα εικοσιτετράωρα. Αν καθίσεις 
να δεις τις φωτογραφίες ενός φυσικού φαινομένου όπως 
αυτό στη Χαβάη μαζί με κάποιον που είναι γνώστης του 
θέματος, τα μάτια σου προσαρμόζονται και θα αρχίσουν 
να βλέπουν στις ίδιες φωτογραφίες πολύ περισσότερα 
στοιχεία.
Είχα ακριβώς την τύχη να δω τις εικόνες από τα όσα έγι-
ναν ως τώρα, στο μεγαλύτερο από τα νησιά της Χαβάης, 
με τον καθηγητή Σεισμολογίας κ. Π. Παπαδημητρίου, τον 
καθηγητή Ηφαιστειολογίας κ. Κωνσταντίνο Κυριακόπου-
λο και τον διδάκτορα Σεισμολογίας κ. Ανδρέα Καρακων-
σταντή που διδάσκουν στο Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπε-
ριβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Η ερευνητική ομάδα παρακολουθεί με αδιάπτωτο εν-
διαφέρον την εξέλιξη του φαινομένου και τις υπόγειες 
διεργασίες εξέλιξής του, συλλέγοντας πληθώρα σεισμο-
λογικών, γεωφυσικών και γεωχημικών δεδομένων. Από 
την ανάλυση αυτών προκύπτουν ακόμα και για τον μη 
εξειδικευμένο αναγνώστη πολύ ενδιαφέρουσες ενδείξεις 
για τη συμπεριφορά του μάγματος στο εσωτερικό της Γης, 
κάνοντας ορατά τα πρόδρομα σημάδια ενός επικείμενου 
γεγονότος.
Ο φλοιός της Γης, αν και έχει ένα πάχος που μπορεί να 
φθάσει και τα 80 χιλιόμετρα, δεν είναι εντελώς στεγανός. 
Το αντίθετο. Είναι εύθραυστος και ήδη έχει διαρραγεί σε 
13 μεγάλα κομμάτια, που ονομάζονται τεκτονικές λιθο-

www.in.gr

•ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Διαπραγματεύσεις - εξπρές για τα 
προαπαιτούμενα
Οι δανειστές επιστρέφουν στην Αθήνα, ο νέος γύρος συ-
ζητήσεων για την τέταρτη αξιολόγηση ξεκινά και στόχος 
είναι η επίτευξη τεχνικής συμφωνίας μέχρι το Eurogroup 
της 24ης Μαΐου στις Βρυξέλλες. Μέσα σε τέσσερις ημέρες 
θα κριθεί εάν θα βγει λευκός καπνός για το τεχνικό σκέλος 
της τέταρτης αξιολόγησης που αφορά τα νέα χρονοδια-
γράμματα υλοποίησης των προαπαιτουμένων και όχι 
την υλοποίησή τους που απαιτείται για να ολοκληρωθεί 
το πρόγραμμα. Τόσο θα διαρκέσουν οι διαπραγματεύσεις 
των επικεφαλής των δανειστών με την κυβέρνηση, η 
οποία έχει μείνει πίσω και τρέχει τώρα να κλείσει προα-
παιτούμενα.
Την αυλαία των συζητήσεων ανοίγουν σήμερα τα τεχνικά 
κλιμάκια που θα συναντηθούν με τα αντίστοιχα ελληνικά. 
Στο τραπέζι θα βρεθούν οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί, 
ο νόμος Κατσέλη και ο εξωδικαστικός μηχανισμός ενώ το 
ελληνικό ζήτημα θα συζητηθεί και το βράδυ στις Βρυξέλ-
λες κατά τη συνεδρίαση του EuroWorking Group (EWG). 
Την Τετάρτη προβλέπεται να αρχίσουν οι συναντήσεις του 
υπουργού Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου με τους 
επικεφαλής των δανειστών Ντέκλαν Κοστέλο (ΕΕ), Πίτερ 
Ντόλμαν (ΔΝΤ), Φρανσέσκο Ντρούντι (ΕΚΤ) και Νικόλα 
Τζιαμαρόλι (ESM). Με βάση τον προγραμματισμό οι συ-
ζητήσεις των δύο πλευρών θα πρέπει να ολοκληρωθούν 
μέχρι το Σάββατο καθώς το κουαρτέτο θα αναχωρήσει 
από την Αθήνα την Κυριακή.
Το ενδεχόμενο παράτασης της παραμονής τους είναι πά-
ντοτε στο τραπέζι. Ωστόσο πολλά περιθώρια δεν υπάρ-
χουν καθώς ο χρόνος πιέζει.
ΤΑ ΑΓΚΑΘΙΑ. Οι περικοπές στις συντάξεις, η αύξηση του 
ΦΠΑ σε 5 νησιά του Αιγαίου, η αναπροσαρμογή των 
αντικειμενικών αξιών, η τύχη του αφορολόγητου ορίου 
είναι από τα δύσκολα μέτωπα της τέταρτης αξιολόγησης. 
Βασικός στόχος της ελληνικής διαπραγματευτικής ομάδας 
είναι να μην τεθεί ζήτημα επίσπευσης της μείωσης του 
αφορολογήτου. Από εκεί και πέρα στο τραπέζι του Χίλτον 
θα βρεθούν: 
Οι μειώσεις στις συντάξεις: Η πορεία επανυπολογισμού 
των συντάξεων θα είναι το πρώτο θέμα που θα εξεταστεί 
από τους τεχνοκράτες. Το ψαλίδι στις συντάξεις που θα 
μπει από την Πρωτοχρονιά του 2019 θα πρέπει να απο-
δώσει 1,8 δισ. ευρώ εντός του επόμενου έτους.
Οι αλλαγές στον νόμο Κατσέλη. Η κυβέρνηση επιδιώκει να 
εξασφαλίσει την παράταση του πλαισίου προστασίας της 
κύριας κατοικίας από τους πλειστηριασμούς για τουλάχι-
στον έναν χρόνο.
Οι νέες αντικειμενικές αξίες και ο ΕΝΦΙΑ. Στο θέμα της ανα-
προσαρμογής καταγράφονται καθυστερήσεις και γκρίνιες 
από τους δανειστές. Εντός της εβδομάδας αναμένεται να 
ολοκληρώσει το έργο της η ειδική ομάδα εργασίας που 

επεξεργάστηκε τις νέες τιμές ζώνης. Αμέσως μετά πιάνει 
δουλειά η δευτεροβάθμια επιτροπή ενώ η καυτή πατάτα 
θα καταλήξει στα χέρια του Ευκλείδη Τσακαλώτου και της 
Κατερίνας Παπανάτσιου.
Λίγο πριν επιστρέψουν οι δανειστές στην Αθήνα, ο Φρα-
γκίσκος Κουτεντάκης, επικεφαλής του Γραφείου Προ-
ϋπολογισμού της Βουλής, σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ 
ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχουν μεγάλα περιθώρια μείωσης 
των πρωτογενών πλεονασμάτων καθώς είναι μια ανα-
γκαιότητα που υπαγορεύεται από τη βιωσιμότητα του 
ελληνικού χρέους.

σφαιρικές πλάκες. Αυτές συνθέτουν την επιφάνεια του 
πλανήτη μας. Η συμπεριφορά των ηφαιστείων ελέγχε-
ται από την παγκόσμια γεωμετρία των λιθοσφαιρικών 
πλακών, διότι όπως φαίνεται στους ειδικούς χάρτες τα 
ηφαίστεια κατανέμονται σε συγκεκριμένες περιοχές, όπου 
συναντάει η μία την άλλη.


