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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

Η δυνατότητα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης από τράπε-
ζα για τους πολίτες που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα «Εξοι-
κονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ», ενεργοποιείται σταδιακά από την προ-
σεχή Δευτέρα 21 Μαίου, όπως ανακοίνωσε χθες το υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ συγκε-
κριμένα, στις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα www.exoikonomisi.ypen.gr ενεργοποιείται η επι-
λογή λήψης ή μη δανείου. Εφόσον ο ενδιαφερόμενος επιλέξει τη 
λήψη δανείου, θα ακολουθεί (εντός 30 ημερών) πιστοληπτικός 
έλεγχος από την εμπλεκόμενη τράπεζα, ώστε (εντός 75 ημερών) 
να εγκριθεί το δάνειο. Αν όμως επιλέξει τη μη λήψη δανείου, η 
αίτηση θα προωθείται προς οριστική υπαγωγή. Για την αποφυ-
γή φόρτου στο πληροφοριακό σύστημα, θα ακολουθηθεί και 
πάλι ο διαχωρισμός της επικράτειας σε τρεις ομάδες Περιφερει-
ών, και η τμηματική ενεργοποίηση της συγκεκριμένης επιλογής, 
με το εξής πρόγραμμα:
- Περιφέρειες Αν. Μακεδονίας και Θράκης, Κ. Μακεδονίας, Ηπεί-
ρου, Θεσσαλίας, Δυτ. Ελλάδας από τις 21 Μαΐου στις 12 μ.
- Περιφέρειες Δυτ. Μακεδονίας, Ιονίου, Στ. Ελλάδας, Πελοπον-

νήσου, Β. Αιγαίου, Κρήτης από τις 29 Μαΐου στις 12 μ.
- Περιφέρειες Αττικής, Ν. Αιγαίου, από τις 4 Ιουνίου στις 12 μ.μ 
Διευκρινίζεται ακόμη ότι: 
• Η προθεσμία 30 ημερών προς τις τράπεζες για την πραγμα-
τοποίηση πιστωτικού ελέγχου, λογίζεται από τη χρονική στιγμή 
που ο ενδιαφερόμενος επιλέξει στο πληροφοριακό σύστημα τη 
λήψη δανείου και επισυνάψει το σύνολο των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών.
• Το ποσό για την επιχορήγηση θα παραμένει δεσμευμένο μέχρι 
και 75 ημέρες από την ημερομηνία έναρξης υποβολής αίτησης 
δανείου για την οικεία Περιφέρεια (σύμφωνα με τον παραπάνω 
πίνακα). Εντός του διαστήματος αυτού θα πρέπει να εγκριθεί το 
δάνειο ή ο ενδιαφερόμενος να «θέσει» την αίτηση σε κατάσταση 
«προς υπαγωγή» χωρίς τη λήψη δανείου.
• Για τις αιτήσεις που εντάσσονται σε «ειδική περίπτωση», η 
προθεσμία των 75 ημερών λογίζεται από την ημερομηνία ηλε-
κτρονικής ενημέρωσης του ωφελουμένου για την ολοκλήρωση 
των σχετικών ελέγχων για την έγκριση.

Σειρά μέτρων και ενεργειών καθώς και προτάσεις για τη διεύ-
ρυνση των αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Αττικής στην απο-
τελεσματικότερη αντιμετώπιση του σεισμικού κινδύνου και των 
συνεπειών του, παρουσίασε η εντεταλμένη περιφερειακή σύμ-
βουλος Πολιτικής Προστασίας Γιάννα Τσούπρα και εξειδικευμέ-
να στελέχη του χώρου, στη χθεσινή  συνεδρίαση του Περιφε-
ρειακού Συμβουλίου, με θέμα την αντισεισμική θωράκιση και 
προστασία στην Αττική. Σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ όπως τόνισε 
η κ. Τσούπρα, η Περιφέρεια -αν και δεν έχει σχετική αρμοδιότη-
τα- έχει ζητήσει από το 2016 την έκδοση των προδιαγραφών 
για τον δευτεροβάθμιο προσεισμικό έλεγχο των κτιρίων, ώστε 
να προχωρήσει και στο στάδιο αυτό. Σε ότι αφορά τα μέτρα που 
έχουν ληφθεί από την Περιφέρεια για την αντιμετώπιση σεισμι-
κού κινδύνου μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται:

- Η συγκέντρωση και χαρτογραφική απεικόνιση των χώρων 
καταφυγής - καταυλισμού που έχουν αναρτηθεί στον διαδι-
κτυακό τόπο της Περιφέρειας Αττικής.
-Η κατάρτιση μητρώου στοιχείων επικοινωνίας με τις υπη-
ρεσίες της Περιφέρειας και άλλους φορείς, ώστε να μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών.
- Η προσπάθεια για την εξασφάλιση των επικοινωνιών πε-
ριφερειάρχη, αντιπεριφερειαρχών, διεύθυνσης Πολιτικής 
Προστασίας μέσω ασυρμάτου σε περίπτωση καταστροφικού 
σεισμού για καλύτερο συντονισμό
-Το μητρώο εργοληπτών (φυσικών προσώπων ή εταιρειών) 
από τους οποίους μπορεί να γίνει διάθεση μηχανημάτων σε 
περιπτώσεις εκτάκτων καταστάσεων. 
Αναλυτικά στη σελ 4

Παρατείνεται έως τις 30 Μαΐου στις 17.00, η καταληκτική ημε-
ρομηνία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πώληση 
πλειοψηφικού πακέτου συμμετοχής (τουλάχιστον 50,1%) των 
Ελληνικών Πετρελαίων (ΕΛΠΕ), όπως ανακοίνωσε το ΤΑΙΠΕΔ. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η προθεσμία έληγε σήμερα 18 Μαΐου 

και, σύμφωνα με το Ταμείο, όλοι οι υπόλοιποι όροι της διαγωνι-
στικής διαδικασίας παραμένουν ως έχουν.

ΑΝΟΙΓΕΙ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΙΙ» 
ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ 
ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΠΕ ΕΩΣ ΤΙΣ 30 ΜΑΪΟΥ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΤΟ ΤΑΙΠΕΔ
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ΔΙΑβΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1 
Ανοίγει η πλατφόρμα του «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ» για τη λήψη 
δανείων
Σελ 1 και 4
Μέτρα της Περιφέρειας για την αντισεισμική θωράκιση της Αττικής
Σελ 1 
Παράταση του διαγωνισμού για τα ΕΛΠΕ έως τις 30 Μαΐου ανακοί-
νωσε το ΤΑΙΠΕΔ   
Σελ 3 
ΤΕΕ/ΤΚΜ: Δέκα ερωτήματα για την επέκταση του Μετρό στη δυτική 
Θεσσαλονίκη
Σελ 5 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων προτείνει την 
εξέλιξη της τεχνολογίας ενεργητικής ασφάλειας στα οχήματα
Σελ 6 
Έως το τέλος του 2018 το Bitcoin μπορεί να χρησιμοποιεί το 0,5% 
της παγκόσμιας ηλεκτρικής ενέργειας: Κάθε συναλλαγή καταναλώ-
νει το ρεύμα ενός νοικοκυριού για ένα μήνα!
Σελ 7 
Νέες επενδύσεις ύψους 61 εκατ. ευρώ από την Αθηναϊκή Ζυθοποιία
Σελ 8 
Αναπτυξιακός Νόμος: Στοιχεία από το Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων 
του υπουργείου Οικονομίας
Σελ 9 και 10
Ποιότητα του αέρα: Η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα για την προστασία 
των πολιτών από την ατμοσφαιρική ρύπανση
Σελ 10
Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης επιβεβαιώνει την απαγό-
ρευση χρήσης των τριών επικίνδυνων για τις μέλισσες νεονικοτι-
νοειδών
Σελ 11 
Περισσότερα από 3,3 δισ. δολάρια έχουν επενδυθεί σε ναυτιλιακά 
και logistics startups μόνο τα τελευταία πέντε χρόνια
Σελ 12 
Καινοτόμα προϊόντα στις υπηρεσίες τουρισμού
Σελ 13 
Με ταχύτατους ρυθμούς εξελίσσεται τo ηλεκτρονικό εμπόριο ακο-
λουθώντας την δυναμική της τεχνολογίας, επισημαίνει ο Πρόεδρος 
του GRECA
Σελ 14 
Ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός για τη χρήση των προσωπικών 
δεδομένων δημιουργεί την ανάγκη συνεχούς επιμόρφωσης στις 
επιχειρήσεις
Σελ 15
Οι  εκπρόσωποι της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοι-
νωνιών, ενημέρωσαν  τα μέλη των Επιτροπών Θεσμών και Δημόσι-
ας Διοίκησης της Βουλής
Σελ 16 
Τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών στην έδρα «Ιστορία της Φιλο-
σοφίας», εξελέγη ο καθηγητής Αλέξανδρος Νεχαμάς
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 
(Newsletter) TEE:
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Η ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ 
ΠΕΡΙβΑΛΛΟΝΤΟΣ

«ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»

ΠΕΡΑΜΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 

Η αειφορία των ακινήτων και του δομημένου περιβάλ-
λοντος στην Ελλάδα και το εξωτερικό θα αναδειχθεί στο 
Annual Sustainability Conference, που διοργανώνει το 
SBC Greece (Συμβούλιο Αειφόρων Κτιρίων Ελλάδας) 
στις 19 Μαΐου 2018, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επι-
μελητήριο Αθηνών (Ακαδημίας 7, Αθήνα).
Στο συνέδριο θα συζητηθούν, μεταξύ άλλων, οι επιπτώ-
σεις της κλιματικής αλλαγής, οι σύγχρονες τάσεις, το 
μέλλον της αειφορίας και οι επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής στα κτίρια καθώς επίσης θα παρουσιαστούν 
πιστοποιημένα αειφόρα κτίρια στην Ελλάδα.
Θεματολογία:
• Το παγκόσμιο πλαίσιο της αειφορίας
• Το διεθνές καθεστώς της αειφορίας στο δομημένο πε-

ριβάλλον
• Κτίρια και κλιματική αλλαγή
• Πιστοποιημένα αειφόρα κτίρια στην Ελλάδα
• Η σημασία της διαφάνειας και συμπεριφοράς στην 
αειφορία
• Αειφορία και η βιομηχανία των υλικών στην Ελλάδα
• Σύγχρονες τάσεις της αειφορίας
• Το μέλλον της αειφορίας για το δομημένο περιβάλλον.
  Όπως υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση, το Συμβούλιο 
Αειφόρων Κτιρίων Ελλάδας (SBC GREECE) είναι ένας 
ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός φορέας, μοναδικό και 
επίσημο μέλος του WGBC στην Ελλάδα.
Πληροφορίες: http://sbcgreece.org/conference/

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανολόγων - Ηλε-
κτρολόγων Περιφερειακό Τμήμα Μεσσηνίας, σε συνεργασία με 
την εταιρεία ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ A.E. και την Πυροσβεστική Υπηρεσία 
Καλαμάτας, διοργανώνει την Τετάρτη 23 Μαΐου 2018 και ώρα 
11:00 π.μ., στο ξενοδοχείο Pharae Palace στην Καλαμάτα, επι-
στημονική ημερίδα με θέμα: «Υγραέριο και Μέτρα Πυροπρο-
στασίας».
Οι εργασίες της εκδήλωσης θα ξεκινήσουν με χαιρετισμό του 

Κώστας Μπούρας Πρόεδρος Π.Σ.Δ.Μ.Η. - Π.Τ. Μεσσηνίας, του 
Κωνσταντίνος Θεοφιλόπουλος: Διοικητής Πυροσβεστικής Υπη-
ρεσίας Καλαμάτας – Πύραρχος και του Αναστάσιος Ανδριανό-
πουλος: Εκπρόσωπος ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Α.Ε.
Στη συνέχεια θα γίνουν οι ομιλίες:
- Χαρακτηριστικά και Ιδιότητες Υγραερίου, Νομοθεσία, Φάκελος 
Εγκατάστασης, Αποθήκευση σε Δεξαμενές και Φιάλες, Δίκτυα 
Σωληνώσεων Υγραερίου. Εισηγητής: Κωνσταντίνος Πασπαλάς 

- Επιστημονικός Συνεργάτης Α.Π.Θ.
- Μέτρα Πυροπροστασίας σε Εγκαταστάσεις Υγραερίου. Εισηγη-
τής: Παναγιώτης Δημητρακόπουλος – Επιπυραγός Πυροσβεστι-
κή Υπηρεσία Καλαμάτας
- Σχεδιασμός και Διαστασιολόγηση Δικτύου Υγραερίου, Παρα-
δείγματα Εγκαταστάσεων και Υπολογισμοί. Εισηγητής: Κωνστα-
ντίνος Πασπαλάς – Επιστημονικός Συνεργάτης Α.Π.Θ.
Η ημερίδα θα ολοκληρωθεί με ανοιχτή συζήτηση και ερωτήσεις.

- Ο Δήμος Περάματος, υπό την αιγίδα του Τεχνικού Επιμελη-
τηρίου Ελλάδος, διοργανώνει σήμερα στο Δημαρχείο Περά-
ματος (Λεωφ. Δημοκρατίας 28), ημερίδα με θέμα: «Λειτουρ-
γία εταιρειών πετρελαιοειδών εντός του οικιστικού ιστού του 
Δήμου Περάματος».

Tο πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής, οι δυσκολίες που πα-
ρουσιάζονται στην σύναψη παγκόσμιων συμφωνιών και η 
διερεύνηση λύσεων για την αντιμετώπιση των περιβαλλο-
ντικών ζητημάτων, θα εξεταστούν κατά τη διάρκεια διεθνούς 
συνεδρίου με τίτλο: «Διαπραγματεύσεις για την αντιμετώπιση 
της Κλιματικής Αλλαγής», το οποίο διεξάγεται σήμερα και αύ-
ριο στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
Το συνέδριο διοργανώνεται στο πλαίσιο του ερευνητικού προ-
γράμματος Διεθνείς Περιβαλλοντικές Συνθήκες (International 
Environmental Agreements) και χρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Horizon 2020 και πιο 
συγκεκριμένα από το Marie Sklodowska-Curie Actions.

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

23 Μαΐου 2018

Eσπερίδα: Μηχανικοί, βιοτέχνες και 
μεγάλες επιχειρήσεις σχεδιάζουν, κα-
τασκευάζουν και παράγουν με ευέλι-
κτα ψηφιακά εργαλεία
ΑΘΗΝΑ

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Βιοτεχνικό 
Επιμελητήριο Αθηνών

24 - 25 Μαΐου 2018

4ο Συνέδριο Βιώσιμης Αστικής 
Κινητικότητας (4th Conference 
on Sustainable Urban Mobility – 
CSUM2018)
ΣΚΙΑΘΟΣ

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλίας
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Σειρά ζητημάτων που χρήζουν διευκρινίσεων, όσον αφορά 
στην εξαγγελθείσα επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης στη 
δυτική πλευρά της πόλης, επισημαίνει το ΤΕΕ/ΤΚΜ σε έγγραφο 
που απέστειλε ο πρόεδρος της ΔΕ ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Πάρις Μπίλλιας, 
στον πρόεδρο της Αττικό Μετρό Α.Ε. κ. Ιωάννη Μυλόπουλο.
Συγκεκριμένα, τα δέκα ερωτήματα που θέτει το ΤΕΕ/ΤΚΜ στο 
πλαίσιο της διαβούλευσης που έχει ξεκινήσει με πρωτοβουλία 
της Αττικό Μετρό Α.Ε. είναι τα εξής:

1. Πώς συμμετέχει ο ΟΣΕΘ στον στρατηγικό και 
επιχειρησιακό σχεδιασμό της συγκεκριμένης μελέτης; Υπενθυ-
μίζεται ότι σύμφωνα με το Ν.4482/2017 που αφορά στο νέο 
ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην Περιφε-
ρειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, στο άρθρο 3 αναφέρεται: «1. Ο 
Ο.Σ.Ε.Θ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α. εκπονεί το στρα-
τηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό, συντονίζει και ελέγχει την 
παροχή του συγκοινωνιακού έργου που εκτελείται από τα λε-
ωφορεία, τα μέσα υπόγειας και επίγειας σταθερής τροχιάς και 
τα μέσα θαλάσσιας μεταφοράς στην περιοχή ευθύνης της.» 
2. Υπάρχει πρόβλεψη εκπόνησης συνολικής συ-
γκοινωνιακής μελέτης σχεδιασμού ανάπτυξης του μετρό, από 
την οποία θα τεκμηριωθούν οι διάφορες επιλογές χάραξης 
και θα δοθούν προτεραιότητες στην εκτέλεση έργων; Υπεν-

θυμίζεται ότι η διοίκηση της «Αττικό Μετρό» στο περιθώριο 
αναπτυξιακού συνεδρίου που οργάνωσε το ΤΕΕ/ΤΚΜ το 2016 
είχε προαναγγείλει συνολική συγκοινωνιακή μελέτη για τη 
Θεσσαλονίκη, βήμα απαραίτητο για ορθολογικό σχεδιασμό. 
3. Ποια είναι η πηγή χρηματοδότησης από την 
οποία θα προέλθουν τα 30εκ ευρώ; Τι προβλέπεται για την 
εξασφάλιση του 1 δις στο εγγύς μέλλον; 
4. Ποιες οι ενέργειες της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ για αντιμε-
τώπιση δεδομένων αναγκών  του έργου, όπως είναι οι σταθ-
μοί μετεπιβίβασης, καθώς και το πρόγραμμα ανάπτυξης χώ-
ρων στάθμευσης (3.700 θέσεων) που προβλέπονται επίσημα 
από την εταιρεία; 
5. Πέραν του εξυπηρετούμενου πληθυσμού και της 
γεωγραφικής κάλυψης, ποια είναι τα πλεονεκτήματα της νέας 
χάραξης σε σχέση με την προηγούμενη, με ποια οικονομοτε-
χνικά κριτήρια; Τι άλλο έχει ληφθεί υπ’ όψιν; 
6. Για ποιο λόγο δεν γίνεται στη νέα κυκλική σχεδί-
αση σύνδεση εξ αρχής με την περιοχή των νοσοκομείων «Πα-
παγεωργίου» και «424» και με τον σταθμό των ΚΤΕΛ αλλά δη-
μιουργούνται «αναμονές» για επόμενες αργότερα επεκτάσεις; 
Επισημαίνεται ότι στην τελευταία πρόταση (2010) του ενιαίου 
στρατηγικού σχεδίου υποδομών των μεταφορών της Θεσσα-
λονίκης (master plan 2020) προτείνεται ξεκάθαρα η σύνδεση 

του σταθμού Δημοκρατίας με το νοσοκομείο Παπαγεωργίου. 
Δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα;
7. Οι πρόδρομες εργασίες (μεταφορά δικτύων 
Ο.Κ.Ω., αρχαιολογικές ανασκαφές) μπορούν να ξεκινήσουν 
χωρίς ουσιαστικές και ώριμες μελέτες; Πότε προβλέπεται να 
ολοκληρωθούν οι μελέτες, με τι προϋπολογισμό και πηγή 
χρηματοδότησης;
8. Για ποιούς λόγους αποφασίστηκε να ξεκινήσουν 
οι πρόδρομες εργασίες δίχως εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 
για το σύνολο του έργου; Γιατί δεν ακολουθείται η ίδια πολιτι-
κή με την κατασκευή της γραμμής 4 στην Αθήνα;
9. Ποιά είναι η πρόβλεψη και τι θα γίνει στην περί-
πτωση καθυστέρησης των αρχαιολογικών εργασιών λόγω 
ευρημάτων πέραν των δύο ετών που προβλέπονται σήμερα; 
Ποιες είναι οι δεσμεύσεις της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας ως 
προς τα ευρήματα και κυρίως ως προς τους σχετικούς χρό-
νους; 
10. Έχει μελετηθεί εναλλακτική λύση μεταφορικού 
μέσου σε σχέση με το εκτιμώμενο κόστος; Υπάρχει σχετική 
μελέτη σκοπιμότητας; Υπάρχει αξιολόγηση σκοπιμότητας 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τεχνικής εφικτότητας των 
προτεινόμενων έργων; Υπάρχει ανάλυση κόστους- οφέλους 
της νέας γραμμής;

Προθεσμία έως τις 31 Μαΐου 2018 για την κατάρτιση ψηφια-
κού οργανογράμματος δίνει το υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης στους φορείς της δημόσιας διοίκησης και της το-
πικής αυτοδιοίκησης που ακόμα δεν το διαθέτουν. Σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ με εγκύκλιο που υπογράφει η υπουργός Όλγα 
Γεροβασίλη, υπενθυμίζεται με έμφαση ότι η μη έγκαιρη ολο-
κλήρωση των σχετικών προαπαιτούμενων ενεργειών δεν θα 

επιτρέψει την ένταξη των φορέων στο Ενιαίο Σύστημα Κινητι-
κότητας. Κοινώς, δεν θα έχουν δικαίωμα να ζητήσουν την κά-
λυψη κενών θέσεών τους μέσω μετατάξεων και αποσπάσεων. 
Στην εγκύκλιο παρέχονται αναλυτικές οδηγίες για την ορθή 
κατάρτιση και εφαρμογή του ψηφιακού οργανογράμματος.
Το τελευταίο περιλαμβάνει όλες τις οργανικές μονάδες, τους 
υπηρετούντες σε κάθε οργανική μονάδα υπαλλήλους και 

τα αντίστοιχα περιγράμματα θέσεων εργασίας όλων των 
φορέων του Δημοσίου, δηλαδή υπηρεσίες, κεντρικές και πε-
ριφερειακές, του Δημοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των 
δήμων, των Περιφερειών, των ΝΠΔΔ και των ΝΠΙΔ, εφόσον 
ανήκουν στη γενική κυβέρνηση.

Η υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων στη Δημόσια Διοίκηση 
συζητήθηκε στη συνάντηση της υπουργού Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης, Όλγας Γεροβασίλη με τους θεσμούς.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ σχετικά με τις προσλήψεις, συμφω-
νήθηκε για το 2019 η αναλογία σε σχέση με τις αποχωρήσεις 
να διαμορφωθεί στο 1:1 (μία πρόσληψη για κάθε μία αποχώ-
ρηση), ενώ να σημειωθεί ότι για φέτος ο κανόνας προσλήψε-
ων - αποχωρήσεων είναι 1:3. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι 

θεσμοί αναγνώρισαν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στις δια-
δικασίες της κινητικότητας (θα συνεχιστεί το 2018 με δύο ακό-
μη κύκλους) και της ηλεκτρονικής αξιολόγησης, για την οποία 
η υπουργός ανέφερε ότι οι εγγραφές δημοσίων υπαλλήλων 
στη νέα, ψηφιακή πλατφόρμα - διαδικασία που βρίσκεται σε 
εξέλιξη- ξεπερνούν ήδη τις 30.000.
Σχετικά με την επιλογή των επιτελικών στελεχών στο Δημόσιο 
(διοικητικοί και τομεακοί γραμματείς), η κ. Γεροβασίλη ενημέ-

ρωσε ότι οι σχετικές προκηρύξεις έχουν ολοκληρωθεί από τον 
περασμένο Φεβρουάριο, οπότε και έπαψε η συμμετοχή του 
υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης στη διαδικασία, 
ενώ πλέον η διαδικασία υλοποιείται από Ανεξάρτητες Αρχές. 
Για τον λόγο αυτό, συνάντηση με τους θεσμούς είχαν χθες και 
οι επιτελείς του ΑΣΕΠ, προκειμένου να τοποθετηθούν επί των 
όποιων καθυστερήσεων καταγράφηκαν στη διαδικασία.

Συνολικά 7.300 επενδυτικά σχέδια υποβλήθηκαν στη δράση του ΕΣΠΑ που αφορά σε νέες τουρι-
στικές μονάδες, με συνολικό ύψος επένδυσης που αγγίζει τα 2,3 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-
ΜΠΕ αυτό αναφέρει σε ανάρτηση του στο Twitter ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανά-

πτυξης Αλέξης Χαρίτσης, σημειώνοντας ότι προωθούνται από το ΕΣΠΑ στοχευμένα προγράμματα 
που απαντούν στις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας.

ΤΕΕ/ΤΚΜ: ΔΕΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΜΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ Η ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, Η ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 2019 - 
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΓΕΡΟβΑΣΙΛΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ

ΧΑΡΙΤΣΗΣ: ΣΥΝΟΛΙΚΑ 7.300 ΣΧΕΔΙΑ, ΜΕ ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΧΕΔΟΝ 2,3 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ, ΣΤΗ 
ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
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Σειρά μέτρων και ενεργειών καθώς και προτάσεις για τη 
διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Αττικής 
στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του σεισμικού 
κινδύνου και των συνεπειών του, παρουσίασε η εντε-
ταλμένη περιφερειακή σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας 
Γιάννα Τσούπρα και εξειδικευμένα στελέχη του χώρου, 
στη σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβου-
λίου, με θέμα την αντισεισμική θωράκιση και προστασία 
στην Αττική. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ όπως τόνισε η κ. 
Τσούπρα, η Περιφέρεια -αν και δεν έχει σχετική αρμοδι-
ότητα- έχει ζητήσει από το 2016 την έκδοση των προδια-
γραφών για τον δευτεροβάθμιο προσεισμικό έλεγχο των 
κτιρίων, ώστε να προχωρήσει και στο στάδιο αυτό.
Σε ότι αφορά τα μέτρα που έχουν ληφθεί από την Περι-
φέρεια για την αντιμετώπιση σεισμικού κινδύνου μεταξύ 
άλλων περιλαμβάνονται:
- Η συγκέντρωση και χαρτογραφική απεικόνιση των χώ-
ρων καταφυγής - καταυλισμού που έχουν αναρτηθεί στον 
διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Αττικής.
-Η κατάρτιση μητρώου στοιχείων επικοινωνίας με τις υπη-
ρεσίες της Περιφέρειας και άλλους φορείς, ώστε να μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών.
- Η προσπάθεια για την εξασφάλιση των επικοινωνιών πε-
ριφερειάρχη, αντιπεριφερειαρχών, διεύθυνσης Πολιτικής 
Προστασίας μέσω ασυρμάτου σε περίπτωση καταστροφι-
κού σεισμού για καλύτερο συντονισμό
-Το μητρώο εργοληπτών (φυσικών προσώπων ή εταιρει-
ών) από τους οποίους μπορεί να γίνει διάθεση μηχανημά-
των σε περιπτώσεις εκτάκτων καταστάσεων.

Από την πλευρά του ο καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής 
και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, πρόεδρος του Οργανισμού 
Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) Ευθύ-

μης Λέκκας, τόνισε ότι πρέπει να εμπλουτιστεί το σχετικό 
θεσμικό πλαίσιο με τα νέα επιστημονικά και τεχνικά δεδο-
μένα που έχει αποκομίσει η επιστημονική κοινότητα από 
τη διεθνή και εθνική σεισμική εμπειρία. Ανέφερε σειρά 
λεπτομερών στοιχείων που προήλθαν από την έρευνα 
και ανάλυση των δονήσεων και των καταστροφών που 
σημειώθηκαν σε διάφορες περιοχές του πλανήτη με σο-
βαρές απώλειες και καταστροφές. Επισήμανε ότι η χώρα 
διαθέτει ιδιαίτερα «ανθεκτικό οικιστικό ιστό και υποδομές» 
χάρη στη «σπουδαία προσφορά» των επιστημόνων στην 
αντισεισμική θωράκιση της. Και παρατήρησε ότι παρά 
τους μεγάλους και συχνούς σεισμούς, οι ανθρώπινες και 
οικονομικές απώλειες βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο 
σε σύγκριση με άλλες περισσότερο προηγμένης τεχνολο-
γίας χώρες.
Ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Γιάννης 
Καπάκης εκφράστηκε θετικά ως προς το αίτημα της Περι-
φέρειας για την ίδρυση και λειτουργία της Εθνικής Σχολής 
Πολιτικής Προστασίας (έχει ψηφιστεί με τον ν. 4249 ΤΟΥ 
2014), αναγνωρίζοντας τη σημασία της εκπαίδευσης των 
στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και εθελοντών 
πάνω σε θέματα διαχείρισης φυσικών καταστροφών. 
Αναφερόμενος στην πρόσφατη διυπηρεσιακή άσκηση της 
Περιφέρειας στον Δυτικό Τομέα Αθηνών (κινητοποίηση σε 
πραγματικό χρόνο για την απόκριση του συντονιστικού 
οργάνου πολιτικής προστασίας στο πεδίο), πρότεινε τη 
συνδιοργάνωση παρόμοιων ασκήσεων, κυρίως στο πε-
δίο της αποκατάστασης. Με παράδειγμα την περιοχή της 
Μάνδρας όπου ακόμη συνεχίζονται αυτές ο κ Καπάκης 
επισήμανε ότι οι ασκήσεις αυτές απαιτούν διευκολύνσεις 
συνεργιών επιπέδου Περιφέρειας και κεντρικών πυλώ-
νων: Λιμενικό, Πυροσβεστική κ.α. ώστε να καταρτιστεί 
ένα κοινό σχέδιο - εργαλείο για όλους σε όλες αυτές τις 

περιπτώσεις αντιμετώπισης καταστροφών.
Σε ότι αφορά τη σύσταση του Συντονιστικού Μητροπολιτι-
κού Οργάνου ππ (ΣΜΟ) το οποίο «δεν μπορεί να συσταθεί 
σε περίπτωση σεισμού γιατί ακόμη δεν έχουν βγει η προ-
διαγραφές λειτουργίας του», όπως επισήμανε νωρίτερα η 
κ Τσούπρα, ο κ Καπάκης έκανε λόγο για ενσωμάτωση κα-
λών πρακτικών στο νέο ενιαίο θεσμικό πλαίσιο, όπου «θα 
περιλαμβάνεται και η χρηματοδότηση των Περιφερειών» 
σε θέματα πολιτικής προστασίας καθώς όπως είπε «δεν 
μπορείς να έχεις ανάμιξη σε όλα τα επίπεδα καταστροφής 
χωρίς πόρους χρηματοδότησης».
Στα επιμέρους θέματα που έθεσαν, οι περιφερειακοί σύμ-
βουλοι της αντιπολίτευσης εξέφρασαν αμφιβολίες για την 
ετοιμότητα της Περιφέρειας και της χώρας γενικότερα 
στην αντιμετώπιση μεγάλου σεισμικού κινδύνου. Ο κ. 
Σγουρός εκτίμησε ότι δεν υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες 
για την Αθήνα βάση της εικόνας που παρουσιάστηκε στον 
σεισμό του 1999 «με την πυκνότητα του πληθυσμού, των 
οχημάτων και τη διακοπή τηλεπικοινωνιών».
Στο ζήτημα της χρηματοδότησης ο ανεξάρτητος περιφε-
ρειακός σύμβουλος Ιωάννης Πρωτονοτάριος, τόνισε ότι 
πρέπει να διευθετηθεί η ενσωμάτωση των νέων στοιχείων 
που προέκυψαν από τη σεισμική εμπειρία. Στοιχεία, όπως 
η ιδιομορφία της κατευθυντικότητας του σεισμικού κύ-
ματος που παρουσιάστηκε στον σεισμό του 1999 με τον 
Κηφισό να λειτουργεί ως φράγμα. Τόνισε ότι πρέπει να 
καταρτιστεί ένας ακριβής χάρτης με τις τεκτονικές δομές 
της χώρας και ότι απαιτούνται κονδύλια για την έρευνα τα 
οποία πρέπει να διαθέσει ο πρωθυπουργός ο οποίος, όπως 
είπε, γνωρίζει σε βάθος το ζήτημα καθώς έκανε διπλωμα-
τική εργασία για τον σεισμό του ‘99. Πρόσθεσε, ότι το ΤΕΕ 
έχει θέσει επιτακτικά τους ελέγχους των κτιρίων βάση συ-
γκεκριμένων προδιαγραφών.

Την κατασκευή της οδού Αρεοπόλεως στον Δήμο Περά-
ματος, εξασφάλισαν, με την υπογραφή Προγραμματικής 
Σύμβασης, η περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου και ο 
δήμαρχος Περάματος, Γιάννης Λαγουδάκης. Σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ το έργο, προϋπολογισμού 1,3 εκατομμυρίων 
ευρώ, χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας 
και αφορά σε μια περιφερειακή οδό του ‘Ανω Περάματος, η 

οποία συνδέεται με την Περάματος - Λεωφόρο Σχιστού και 
αποτελεί τη 2η οδό διαφυγής σε περίπτωση ατυχήματος 
στην περιοχή, που συγκεντρώνει δεξαμενές καυσίμων. Το 
έργο περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε μήκος περίπου 400 μέ-
τρων με γενικές εκσκαφές και καθαιρέσεις κτισμάτων, κατα-
σκευή τοίχων αντιστήριξης, οδοστρώματος από σκυρόδεμα 
καθώς και κρασπέδων και πεζοδρομίων. 

Στόχος είναι η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και η ασφά-
λεια των πολιτών, η βελτίωση της λειτουργικότητας του 
οδικού δικτύου του Δήμου καθώς και τη διευκόλυνση της 
πρόσβασης σε δομές της περιοχής (όπως ο παιδικός σταθ-
μός Αγίας Παρασκευής).

Στην άμεση καταβολή 22,5 εκατ. ευρώ στα ΕΛΤΑ, για την αποπληρωμή της καθολικής 
υπηρεσίας για το 2013 και το α’ εξάμηνο του 2014, προχωρά το υπουργείο Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, σύμφωνα με απόφαση που αναρτήθηκε 

χθες στη Διαύγεια. Το ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει ότι σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου, η κατά-
θεση του συγκεκριμένου ποσού αναμένεται να διευκολύνει τη διοίκηση των ΕΛΤΑ στην 
αποπληρωμή του χρέους που έχει προς τη ΔΕΗ.

ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ βΑΣΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΑΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1,3 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΚΑΤΑβΟΛΗ 22,5 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΣΤΑ ΕΛΤΑ, ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΠΤΕ
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Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να δημοσιοποιηθούν από την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή οι προτάσεις για τα νέα μέτρα ασφάλειας των 
αυτοκινήτων. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η Ευρωπαϊκή Ένωση 
Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) ζητά να επικεντρωθούν 
οι συγκεκριμένες προτάσεις και σε τεχνολογίες ενεργητικής 
ασφάλειας που είναι γνωστό ότι μειώνουν αισθητά τα τροχαία 
ατυχήματα. Άλλωστε τις τελευταίες δεκαετίες, τα συστήματα 
παθητικής ασφάλειας, όπως είναι ζώνες ασφαλείας, το ΑBS και 
οι αερόσακοι έχουν συμβάλει σημαντικά στην οδική ασφάλεια 
των οδηγών μειώνοντας τις συνέπειες των ατυχημάτων. Τώρα, 

τα μέτρα ενεργητικής ασφάλειας που προτείνονται έχουν σχέ-
ση με τα αυτόνομα συστήματα πέδησης έκτακτης ανάγκης ή 
την προειδοποίηση για αλλαγή της λωρίδας κυκλοφορίας ή τα 
συστήματα που προβλέπουν την κούραση του οδηγού, ανα-
μένεται να βοηθήσουν ενεργά τον οδηγό ώστε να αποφύγει 
κάποιο ατύχημα. Για τα συγκεκριμένα μέτρα υπάρχει λεπτομε-
ρής ανάλυση των στατιστικών για τα οδικά ατυχήματα από το 
Ερευνητικό Εργαστήριο Μεταφορών και το Ευρωπαϊκό Κέντρο 
Ελέγχου Ασφαλίσεων και Αναλύσεων. Οι αναλύσεις δείχνουν 
ότι τα μέτρα ενεργητικής ασφάλειας, χρησιμοποιώντας κάμερες 

και αισθητήρες για την αύξηση του οπτικού πεδίου του οδηγού 
και την ανάδειξη της «κρυφής» γωνίας είναι περίπου 50% πιο 
αποτελεσματικά και συμβάλλουν αποφασιστικά στη μείωση των 
θανατηφόρων τροχαίων. Ταυτόχρονα επανασχεδιάζονται οι 
καμπίνες των φορτηγών, όπως και οι καρότσες τους. Όμως αυτό 
δημιουργεί επιπρόσθετο πρόβλημα στη διάταξη ενός οχήματος, 
καθώς θα υπάρξει λιγότερος χώρος μεταφοράς, άρα μπορεί να 
κουβαλήσει λιγότερα πράγματα, με αποτέλεσμα να χρειαστούν 
περισσότερα οχήματα για να μεταφέρουν το ίδιο φορτίο, πράγμα 
που με τη σειρά του θα οδηγήσει σε αύξηση των εκπομπών CO2.

«Ούτε για την ιδιωτικοποίηση του νερού της Θεσσαλονίκης 
συζητάμε, ούτε για την ιδιωτικοποίηση των απορριμμάτων, 
ούτε για μεγάλες μονάδες καύσης σύμμεικτων απορριμμάτων» 
υπογράμμισε ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος, μιλώντας στον ραδιοφωνικό 
σταθμό του ΑΠΕ – ΜΠΕ «Πρακτορείο 104,9 FΜ».
Ο κ.Φάμελλος προανήγγειλε πως με την επιστροφή της αντιπρο-
σωπείας του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) 
και των δημάρχων από το Παρίσι θα επιδιώξει συνάντηση στη 
Θεσσαλονίκη, προκειμένου να συζητηθεί η διαχείριση των απο-
βλήτων της Κεντρικής Μακεδονίας.
«Θα επιδιώξω συνάντηση με τη συμμετοχή του Φορέα και της 
Περιφερειακής ‘Ενωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας για να 
δεσμευτούμε πότε θα δημοπρατηθούν τα έργα και πότε η πε-
ριοχή και ιδιαίτερα η Θεσσαλονίκη θα έχει σύγχρονες υποδομές 
απορριμμάτων» είπε χαρακτηριστικά.
Όσον αφορά την καύση σύμμεικτων απορριμμάτων διευκρίνισε 

πως «κανείς δεν έχει στη στρατηγική του την αποτέφρωση, την 
καύση. Θα πρέπει να πάμε πρώτα στην ανακύκλωση -γιατί τα 
υλικά τα χρειαζόμαστε και αποτελούν θέσεις εργασίας- και σε 
σύγχρονες μονάδες απορριμμάτων».
Σύμφωνα με τον κ.Φάμελλο «αυτό που έχει ανάγκη η Θεσσαλο-
νίκη είναι να βάλει μπροστά τα μεγάλα έργα, εφόσον η πολιτεία 
έχει δώσει τις κατάλληλες χρηματοδοτήσεις. Για να παραμείνουν 
τα έργα στη δημόσια σφαίρα με το χαμηλότερο δυνατό κόστος 
για τον πολίτη και το μεγαλύτερο όφελος για το περιβάλλον».
Για την αντιπαράθεση που σημειώθηκε μεταξύ Ν.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ 
Α’ Θεσσαλονίκης και ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, με αφορμή 
το νερό, ο αναπληρωτής υπουργός εξέφρασε την προσωπική 
του άποψη πως «όταν αναμεταδόθηκαν οι πληροφορίες για τις 
προθέσεις της Suez για συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο 
της ΕΥΑΘ, καλό ήταν να υπήρχε η διαφορετική άποψη των 
δημάρχων, τοποθετούμενων πως δεν είχαν καμία πρόθεση να 
λειτουργήσουν ως «όχημα» της Suez».

«Το σημαντικό που περιμένουμε είναι η τοποθέτηση των δη-
μάρχων στην πρόταση που περιλαμβάνεται στον «Κλεισθένη» 
ως προς τη δημοτική ιδιοκτησία ποσοστού της ΕΥΑΘ. Η κυβέρ-
νηση κατοχυρώνει πως το 51% του νερού θα είναι στην Πολι-
τεία. Εάν περάσουμε στη λογική που έχει εξαγγείλει ο κ.Μητσο-
τάκης της ιδιωτικοποιημένης ΕΥΑΘ θα έχουμε σοβαρά θέματα 
στην ποιότητα, ποσότητα και στο κόστος του νερού».
Με αφορμή την έντονη βροχόπτωση και τις ζημιές που σημει-
ώθηκαν πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη ο κ.Φάμελλος υποστήριξε 
πως «η ραγδαιότητα του φαινομένου είναι μια υπενθύμιση ότι η 
κλιματική αλλαγή ήρθε στη χώρα μας».
Συμπλήρωσε πως «επόμενο βήμα είναι το περιφερειακό σχέδιο 
για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή» και πως έχουν 
δοθεί προδιαγραφές στις περιφέρειες για την εκπόνηση των συ-
γκεκριμένων σχεδίων που θα αφορούν την αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Επίσκεψη στο έργο κατασκευής της Μονάδας Επεξεργασίας 
Απορριμμάτων (ΜΕΑ) της Περιφέρειας Ηπείρου, που υλοποι-
είται με τη μέθοδο Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα 
(ΣΔΙΤ), πραγματοποίησε χθες  ο υφυπουργός Οικονομίας και 
Ανάπτυξης Στέργιος Πιτσιόρλας. Στην επίσκεψη επίβλεψης της 
πορείας του έργου συμμετείχαν ακόμη ο περιφερειάρχης Ηπεί-
ρου Αλέξανδρος Καχριμάνης, η αντιπεριφερειάρχης Τατιάνα 
Καλογιάννη, ο ειδικός γραμματέας ΣΔΙΤ του υπουργείου Οικο-
νομίας και Ανάπτυξης, Νικόλαος Μαντζούφας και οι πρόεδροι 
των ΦΟΔΣΑ Ηπείρου.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομίας, 
η Σύμβαση ΣΔΙΤ για το έργο «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστι-
κών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου» υπογράφηκε 
στις 21 Ιουλίου 2017, μεταξύ της περιφέρειας Ηπείρου, του ιδι-
ωτικού φορέα σύμπραξης και του υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης. Η κατασκευαστική περίοδος ξεκίνησε τον Οκτώβριο 
του 2017 και πρόκειται για το ταχύτερα υλοποιούμενο έργο δια-
χείρισης απορριμμάτων στη χώρα.
Η Σύμβαση Σύμπραξης προβλέπει τη μελέτη, αδειοδότηση, χρη-

ματοδότηση, κατασκευή, ασφάλιση, λειτουργία και συντήρηση 
της Μονάδας, η οποία θα διαχειρίζεται το σύνολο των σύμ-
μεικτων απορριμμάτων της Περιφέρειας Ηπείρου, καθώς και 
οργανικά υλικά από διαλογή στην πηγή. Το συνολικό ύψος της 
επένδυσης για τη ΜΕΑ, μέγιστης δυναμικότητας 105.000 τόνων 
ετησίως, ανέρχεται σε 52,4 εκατ. ευρώ. 
Η καινοτόμος Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων, που θα 
μειώσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της διαχείρισης των 
απορριμμάτων της Περιφέρειας Ηπείρου, είναι πλήρως εναρ-
μονισμένη με τον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων 
(ΕΣΔΑ) και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αναμένεται η αποτροπή 
από την ταφή και η αξιοποίηση του 60% των ανακυκλώσιμων 
υλικών που παραμένουν στα απορρίμματα.
Στη μονάδα θα γίνεται αυτοματοποιημένη ανάκτηση ανακυ-
κλώσιμων υλικών (χαρτί, αλουμίνιο, πλαστικό, σιδηρούχα 
υλικά) και βιολογική επεξεργασία, μέσω της οποίας θα παράγο-
νται πράσινη ενέργεια και υλικό τύπου κόμποστ. Η τιμή εισόδου 
(gate fee), όπως έχει οριστικοποιηθεί από τη σύμβαση σύμπρα-
ξης, θα διαμορφωθεί μεσοσταθμικά στα 39,54 ευρώ ανά τόνο. 

Σε περίπτωση που προκύψουν επιπλέον έσοδα από τρίτους, 
κατά τη διάρκεια της Σύμβασης, επιστρέφονται κατά 50% στην 
Περιφέρεια για την ανάπτυξη περιβαλλοντικών δράσεων.
Η συμβολή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στη χρη-
ματοδότηση της επένδυσης ανέρχεται σε 20 εκατ. ευρώ, ενώ 
τα υπόλοιπα προέρχονται από ίδια κεφάλαια του αναδόχου 
και τραπεζικό δανεισμό. Ανάδοχος είναι η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή. Η 
Σύμβαση Σύμπραξης εξασφαλίζει ότι η αμοιβή του αναδόχου ει-
σπράττεται από την ημέρα λειτουργίας της ΜΕΑ, ενώ αυτή υπό-
κειται σε απομειώσεις στο βαθμό που υπάρχει έστω και μερική 
απόκλιση από τις προδιαγραφές που έχουν ορισθεί.
Στη διάρκεια της περιόδου κατασκευής εκτιμάται ότι θα δημι-
ουργηθούν τουλάχιστον 200 θέσεις εργασίας, ενώ στην 25ετή 
περίοδο λειτουργίας υπολογίζονται σε τουλάχιστον 90 θέσεις. 
Επίσης, αναμένεται να δημιουργηθεί μεγάλος αριθμός παράλ-
ληλων θέσεων απασχόλησης στους τομείς των μεταφορών, της 
εμπορίας και της διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ 
ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

“ΔΕΝ ΣΥΖΗΤΑΜΕ ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΟΥΤΕ ΓΙΑ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ” ΔΗΛΩΣΕ Ο Σ.ΦΑΜΕΛΛΟΣ, ΣΤΟ “ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ 104,9 FΜ”

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤ. ΠΙΤΣΙΟΡΛΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
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Την ικανοποίησή του για την υψηλή διείσδυση του φυσικού 
αερίου στις περιοχές της άδειας της Εταιρείας Διανομής Αε-
ρίου Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας Α.Ε. (ΕΔΑ ΘΕΣΣ), όπου το 
57% του πληθυσμού χρησιμοποιεί πλέον το συγκεκριμένο 
καύσιμο, εξέφρασε ο διευθύνων σύμβουλος της ENI gas e 
luce S.p.A., Αλμπέρτο Κιαρίνι (Alberto Chiarini), κατά την επί-
σκεψή του στον Λαγκαδά. Ο ίδιος υπογράμμισε τη δέσμευση 
της ENI gas e luce S.p.A., η οποία ασκεί τη διοίκηση της ΕΔΑ 
ΘΕΣΣ, να συνεχίσει να στηρίζει το πρόγραμμα επενδύσεων 
της δεύτερης, με στόχο την περαιτέρω επέκταση του δικτύου, 
καλύπτοντας τα αιτήματα των καταναλωτών και των επιχει-
ρήσεων. Σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ κατά την επίσκεψή του 
στον πλέον σύγχρονο τεχνολογικά σταθμό αποσυμπίεσης 
φυσικού αερίου της εταιρείας στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, ο 
οποίος δύναται άμεσα να τροφοδοτήσει την περιοχή με φυσι-
κό αέριο, ο κ. Κιαρίνι επισήμανε ότι η ΕΔΑ ΘΕΣΣ έχει ήδη ολο-
κληρώσει τις σχετικές εργασίες των εγκαταστάσεων σταθμών 
αποσυμπίεσης σε δύο δήμους, Λαγκαδά και Τυρνάβου. Σύμ-

φωνα με το πρόγραμμα ανάπτυξης 2018-2022, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ 
εντός του 2018 πρόκειται να προχωρήσει στην εγκατάσταση 
επιπλέον έξι σταθμών αποσυμπίεσης για τη σύνδεση των 
απομακρυσμένων περιοχών με το δίκτυο Φυσικού Αερίου και 
είναι έτοιμη με την οριστικοποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου 
να προχωρήσει στην τροφοδότηση τους με φυσικό αέριο.
Ο κ.Κιαρίνι, που συνοδευόταν μεταξύ άλλων από τον διευθυ-
ντής Νομικών και Ρυθμιστικών θεμάτων της ENI gas e luce 
S.p.A., Πιέτρο Γκαλίτζι (Pietro Galizzi), συνομίλησε με τον 
δήμαρχο Λαγκαδά, Γιάννη Καραγιάννη και τον αντιπεριφε-
ρειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Θεοφάνη Παπά.
Από την πλευρά του, ο γενικός διευθυντής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, 
Λεωνίδας Μπακούρας, ανέφερε ότι, οι επενδύσεις για την 
επέκταση του δικτύου πραγματοποιούνται με τεχνικό-οικο-
νομικά κριτήρια, γεγονός που εξασφαλίζει την απόδοση τους, 
προσδίδοντας όφελος στον τελικό καταναλωτή και διασφαλί-
ζοντας τη διατήρηση της τιμής όσον αφορά τα τιμολόγια δια-
νομής στα χαμηλότερα επίπεδα της αγοράς φυσικού αερίου 

στην Ελλάδα. Η
Ο δήμαρχος Λαγκαδά επεσήμανε ότι η τροφοδότηση των 
απομακρυσμένων περιοχών με φυσικό αέριο θα συνεισφέρει 
στον περιορισμό των δαπανών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
αλλά θα προσφέρει και τη δυνατότητα σε νοικοκυριά και 
επιχειρήσεις να επωφεληθούν από ένα οικονομικότερο και οι-
κολογικότερο καύσιμο. Ο κ. Παππάς τόνισε την υψηλή ικανο-
ποίηση και την αποδοχή των καταναλωτών φυσικού αερίου 
στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Θεσσαλονίκης, καθώς και 
την υποστήριξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με 
χρηματοδότηση των έργων κατασκευής δικτύων φυσικού 
αερίου, ύψους 15 εκατ. ευρώ, από ευρωπαϊκά προγράμματα.
Η επόμενη συνάντηση προβλέπεται σε σύντομο χρονικό διά-
στημα στον δήμο Λαγκαδά με σκοπό την τροφοδότηση του 
δικτύου, καθώς υπάρχουν ήδη περισσότερες από 1.000 αι-
τήσεις που πρόκειται να ενεργοποιηθούν εντός της χειμερινής 
περιόδου ούτως ώστε οι καταναλωτές να επωφεληθούν από 
την χρήση του.

Η δημιουργία και η χρήση του Bitcoin καταναλώνει ολοένα 
περισσότερο ηλεκτρισμό διεθνώς, κάθε χρόνο. Μια νέα μελέτη 
εκτιμά ότι έως το τέλος του 2018 οι ενεργειακές ανάγκες του δη-
μοφιλέστερου κρυπτονομίσματος θα φθάσουν τα 7,7 γιγαβάτ, 
σχεδόν όσο η κατανάλωση ρεύματος στην Αυστρία ή περίπου 
το 0,5% της παγκόσμιας κατανάλωσης ηλεκτρισμού. Σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η δημιουργία του διάσημου εικονικού νομίσμα-
τος και οι συναλλαγές σε αυτό γίνονται μέσα από μεγάλα δίκτυα 
υπολογιστών, που έχουν συνεχώς μεγαλύτερες απαιτήσεις 
σε ηλεκτρική ενέργεια. Το θέμα -λόγω των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεών του- αρχίζει να προσελκύει σιγά-σιγά ενδιαφέρον 
ανάλογο με τα απότομα και κερδοσκοπικά σκαμπανεβάσματα 
της αξίας του Bitcoin.
   Ο Ολλανδός ‘Αλεξ ντε Βρις της PwC, ειδικός στην τεχνολογία 
blockchain (η οποία βρίσκεται πίσω από το Bitcoin) και ιδρυ-
τής του ιστολογίου Digiconomist που ενημερώνει τους χρή-
στες κρυπτονομισμάτων, γράφει στο επιστημονικό περιοδικό 
«Joule» ότι το 2017 η ελάχιστη παγκόσμια χρήση ηλεκτρισμού 
λόγω Bitcoin υπολογιζόταν σε 2,55 γιγαβάτ ετησίως, σχεδόν 
όσο ρεύμα κατανάλωσε πέρυσι η Ιρλανδία.
   Όμως, έως το τέλος του 2018, θα πρέπει να αναμένεται υπερ-

διπλασιασμός στην ενεργειακή ζήτηση λόγω των απαιτήσεων 
του Bitcoin, στα 7,7 γιγαβάτ. Όπως εκτιμά, μια μόνο συναλλαγή 
με Bitcoin χρησιμοποιεί τόσο ηλεκτρικό ρεύμα όσο ένα μέσο 
νοικοκυριό μέσα σε ένα μήνα.
   «Το 0,5% είναι ήδη αρκούντως σοκαριστικό και είναι κάτι 
ακραία διαφορετικό σε σύγκριση με το παραδοσιακό χρημα-
τοοικονομικό σύστημα. Η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση του 
Bitcoin για ηλεκτρισμό ασφαλώς δεν θα μας βοηθήσει να πιά-
σουμε τους στόχους για την κλιματική αλλαγή» δήλωσε ο ντε 
Βρις.
   Θεωρεί πιθανό ότι αν η τιμή του Bitcoin συνεχίσει να ανεβαίνει 
την «ανηφόρα», το δίκτυο υπολογιστών που στηρίζει το κρυ-
πτονόμισμα, θα φθάσει να «τρώει» το 5% του παγκόσμιου ηλε-
κτρισμού, «πράγμα πάρα πολύ άσχημο», όπως προειδοποιεί.
   Γιατί, όμως, το Bitcoin είναι τόσο ενεργοβόρο; Το Bitcoin είναι 
ένα ψηφιακό νόμισμα «μεταξύ ομοτίμων» (peer-to-peer), το 
οποίο δεν ρυθμίζεται από κάποια κεντρική Αρχή, π.χ. κεντρική 
τράπεζα. Οι ίδιοι οι χρήστες του Bitcoin καταγράφουν τις συναλ-
λαγές τους και βεβαιώνουν ο ένας τον άλλο για το ποιός κατέχει 
τι, διατηρώντας ένα κοινό ψηφιακό αρχείο.
    Αυτό εξαρτάται από υπολογιστές διάσπαρτους σε όλο τον 

κόσμο, οι οποίοι βάζουν μια «χρονοσφραγίδα» στην αλυσίδα 
των διαδοχικών συναλλαγών, έτσι ώστε να εμποδίζουν να 
πραγματοποιηθούν διπλές συναλλαγές με το ίδιο νόμισμα. 
Όπως επιτάσσει η τεχνολογία blockchain, οι υπολογιστές στο 
δίκτυο του Bitcoin πραγματοποιούν συνεχείς μαθηματικούς 
υπολογισμούς και ανταγωνίζονται μεταξύ τους προκειμένου να 
έχουν την ευκαιρία, μία φορά κάθε δέκα λεπτά, να είναι αυτοί 
που θα δημιουργήσουν το επόμενο «μπλοκ» στην αλυσίδα των 
συναλλαγών.
   Ο χρήστης του υπολογιστή που κερδίζει, έχοντας λύσει 
πρώτος το μαθηματικό πρόβλημα, επιβραβεύεται με 12,5 νέα 
κρυπτονομίσματα (αξίας περίπου 104.000 δολαρίων σήμερα), 
μια διαδικασία γνωστή ως «εξόρυξη» του Bitcoin. Οι χρήστες 
προσθέτουν συνεχώς νέους υπολογιστές και επεκτείνουν την 
υπολογιστική ισχύ τους, άρα και τις ενεργειακές ανάγκες τους, 
προκειμένου να μεγαλώσουν το μερίδιό τους στην παγκόσμια 
«πίτα» και να αυξήσουν έτσι τις πιθανότητές τους να «εξορύ-
ξουν» νέα κρυπτονομίσματα.
         Μάλιστα, ο ντε Βρις προειδοποιεί ότι το Bitcoin μελλοντικά 
θα γίνει τόσο δαπανηρό λόγω των μεγάλων ενεργειακών ανα-
γκών του, που μπορεί να πάψει να είναι κερδοφόρο.

ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΨΗΛΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΞΕΦΡΑΣΕ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ 
ΣΥΜβΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ENI GAS E LUCE S.P.A.

ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2018 ΤΟ BITCOIN ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΟ 0,5% ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΚΑΘΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΕΙ ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΕΝΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΗΝΑ!
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Επενδύσεις ύψους 61 εκατ. ευρώ θα πραγματοποιήσει η 
Αθηναϊκή Ζυθοποιία την διετία 2017-2019, στοχεύοντας 
στην περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της στην ελληνική 
αγορά. Αυτό ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Αλέξανδρος Δανι-
ηλίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, 
μιλώντας σε δημοσιογράφους. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
παράλληλα πρόσθεσε ότι η διοίκηση βρίσκεται στην τελική 
φάση εκπόνησης ενός τριετούς επενδυτικού πλάνου για την 
περίοδο 2019-2021.
«Είμαστε στην Ελλάδα, επενδύουμε στην Ελλάδα και χτί-
ζουμε ένα καλύτερο μέλλον για τη χώρα», ανέφερε ο κ. 
Δανιηλίδης και συνέχισε: «Στην Ελλάδα η κοινωνία, λόγω 
της οικονομικής κρίσης, έχει υποστεί μια πολύ μεγάλη πίε-
ση από αρνητικά νέα. Η κρίση ήταν τόσο μεγάλη που είναι 
φυσιολογικό να υπάρχει ροπή προς το αρνητικό. Ωστόσο, 
όλοι έχουμε την ευθύνη και την ευκαιρία να κάνουμε ότι 
μπορούμε για να πάει η χώρα μπροστά. Εμείς, στο πλαίσιο 
αυτό, συνεχίζουμε να επενδύουμε στην Ελλάδα με ορμή».
Παράλληλα, επεσήμανε ότι ακόμα και στα χρόνια της κρί-
σης η Αθηναϊκή Ζυθοποιία επένδυσε 142 εκατ ευρω , από 
το 2009 έως το 2017. Την ίδια στιγμή, σημείωσε, η κερδο-
φορία της εταιρείας υπέστη πολύ σοβαρό πλήγμα. Αυτό 
σύμφωνα με τον κ. Δανιηλίδη αποδεικνύει ότι «η Αθηναϊκή 
Ζυθοποιία σκέπτεται για την Ελλάδα μακροπρόθεσμα και 
είναι δεσμευμένη ότι ήταν, είναι και θα είναι με τον τρόπο 
που πρέπει να είναι».
Η Αθηναϊκή Ζυθοποία, όπως ανέφερε ο κ. Δανιηλίδης 
στηρίζει έμπρακτα την ελληνική οικονομία και αυτό απο-
δεικνύεται από το Πρόγραμμα Συμβολαιακής Καλλιέργειας 
Κριθαριού, το οποίο συμπληρώνει εφέτος την πρώτη του 
δεκαετία επισφραγίζοντας μια επιτυχή πορεία που αποδί-

δει σημαντικούς καρπούς για την ελληνική οικονομία, τον 
πρωτογενή τομέα και τις τοπικές κοινωνίες.
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, σύμφωνα με τον κ. Δανιηλί-
δη μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα για το πώς ορισμένες 
πρωτοβουλίες μπορούν να έχουν θετική επίπτωση σε δια-
φορετικές μορφές της οικονομίας αλλά και της κοινωνίας 
στη χώρα.
«Πιστεύουμε ότι την ελληνική της ψυχή, η Αθηναϊκή Ζυ-
θοποιία δεν την έχασε ποτέ» ανέφερε και συνέχισε « η 
ελληνικότητα έχει πολλές παραμέτρους. Κάποιοι πίσω από 
κραυγές περί ελληνικότητας κρύβουν άλλα πράγματα. 
Ωστόσο, όποιος θέλει να συζητήσουμε περί ελληνικότητας, 
εμείς είμαστε ανοιχτοί αλλά αυτό να γίνει με νούμερα και με 
στοιχεία».
«Κάποιοι καταναλώνουν την ενέργεια τους στο να ασχο-
λούνται συνέχεια μαζί μας προσπαθώντας να δημιουργή-
σουν εντυπώσεις αντί να ασχολούνται με τον Έλληνα κατα-
ναλωτή και τις ανάγκες του, να ασχολούνται μαζί μας και να 
προσπαθούν να χτίσουν την εικόνα τους μέσα από αρνητική 
καμπάνια» πρόσθεσε.
Αναφερόμενος στην αντιδικία της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας με 
τη Ζυθοποιία Μακεδονίας–Θράκης τόνισε: «Εμείς δεν θέ-
λουμε να χαλάμε την ενέργειά μας σε δικαστήρια και σε ένα 
πόλεμο χαρακωμάτων. Σκοπός μας είναι να ασχοληθούμε 
σοβαρά με τον Έλληνα καταναλωτή και να προσπαθήσουμε 
να αυξήσουμε την κατακεφαλήν κατανάλωση μπύρας στην 
Ελλάδα. Υπάρχει δέσμευση προς όλους τους εργαζόμενους 
της εταιρείας μας ότι δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να 
ρίχνει λάσπη στην εταιρεία μας χωρίς νομικές επιπτώσεις».
Κληθείς να σχολιάσει την απόφαση της Επιτροπής Αντα-
γωνισμού για την επιβολή προστίμου στην εταιρεία, ο κ. 

Δανιηλίδης ανέφερε «Σεβόμαστε απόλυτα την απόφαση της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού. Ωστόσο, έχουμε το δικαίωμα να 
διαφωνούμε. Πιστεύουμε ότι σε κάποια φάση θα αποδεί-
ξουμε ότι η αγορά μπύρας ήταν και είναι ανοικτή. Ελπίζουμε 
ότι κάποια στιγμή θα είναι μια αγορά όπου όλοι οι παίκτες 
θα σκέφτονται την προστιθέμενη αξία και πως θα αυξήσουν 
την κατά κεφαλήν κατανάλωση μπύρας στην Ελλάδα».
Αναφορικά με την πορεία της αγοράς μπύρας, στο πρώτο 
πεντάμηνο του έτους, τόνισε ότι η κατανάλωση δείχνει ση-
μάδια ανάκαμψης με σύμμαχο τον καιρό που έχει βοηθή-
σει πολύ. «Η αγορά τους πρώτους πέντε μήνες έχει θετικό 
πρόσημο. Εκτιμούμε ότι υπάρχει μικρή ανάπτυξη της. Εμείς 
ακολουθούμε την τάση αυτή της αγοράς και αισιοδοξούμε 
ότι θα είναι καλή χρονιά για την εταιρεία» ανέφερε ο κ. Δα-
νιηλίδης.
Το 2017 η εταιρεία έκλεισε με τζίρο περίπου 200 εκατ. ευρώ, 
ενώ εξάγει περίπου το 10% της παραγωγής της. Σημειώνε-
ται ότι το 2017 η συνολική κατανάλωση μπύρας εκτιμάται 
πως υποχώρησε κατά 4%. Ο κ. Δανιηλίδης τόνισε ότι η 
διοίκηση συνεχίζει να αξιολογεί σε ποιες αγορές στο εξω-
τερικό υπάρχει δυνατότητα για ανάπτυξη προκειμένου να 
επικεντρωθούν περαιτέρω οι εξαγωγές της.
Ο κ. Δανιηλίδης αναφέρθηκε και στην υψηλή φορολογία 
που έχει επιβληθεί στον κλάδο και ειδικότερα στους μεγά-
λους ζυθοποιούς, σχολιάζοντας ότι «αυτό που θέτουμε είναι 
να έχουμε σοβαρό διάλογο για τα θέματα του κλάδου και 
να βρούμε λύσεις και με το κράτος αλλά και με τους υπό-
λοιπους παίκτες του χώρου, που θα είναι προς όφελος του 
καταναλωτή της ελληνικής οικονομίας και των εταιρειών».

Ανοδική πορεία ακολουθεί από το 2014 η εγχώρια αγορά καλ-
λυντικών με αποτέλεσμα την αύξηση της αξίας της την διετία 
2016 -2017, σύμφωνα με τα αποτελέσματα μελέτης της ICAP. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ σε σχέση με τα κανάλια διανομής της 
αγοράς, το μεγαλύτερο ετήσιο ρυθμό αύξησης παρουσιάζει το 
κανάλι των φαρμακείων, το οποίο τα τελευταία έτη αποκτά στα-
διακά όλο και μεγαλύτερο μερίδιο.
Ο κλάδος των καλλυντικών στην Ελλάδα περιλαμβάνει με-
γάλο αριθμό επιχειρήσεων(παραγωγικών, εισαγωγικών), η 
πλειοψηφία των οποίων ασχολείται με περισσότερες από μία 
κατηγορίες προϊόντων. Επιπλέον πολλές επιχειρήσεις, δραστη-
ριοποιούνται παράλληλα και σε άλλους κλάδους, όπως των 
φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων, των 

χημικών, των απορρυπαντικών κλπ.
Όπως προκύπτει από την μελέτη της ICAP, Ο ανταγωνισμός 
στον κλάδο είναι έντονος, λόγω του πλήθους των επιχειρήσεων 
και της υπερπροσφοράς προϊόντων και εμπορικών σημάτων 
κυρίως στο κανάλι της ευρείας διανομής (supermarket και 
τμήματα self service καταστημάτων καλλυντικών). Η πλειονό-
τητα των επιχειρήσεων δραστηριοποιείται στο συγκεκριμένο 
κανάλι, λόγω της εύκολης πρόσβασης, της προσιτής τιμής των 
προϊόντων, αλλά και της δυνατότητας επιλογής μεταξύ πολλών 
εμπορικών σημάτων.
Οι τιμές πώλησης των προϊόντων και το διαθέσιμο εισόδημα 
των καταναλωτών αποτελούν τους βασικούς παράγοντες, που 
άλλες φορές επηρεάζουν άμεσα τη ζήτηση των εξεταζόμενων 

προϊόντων και άλλες φορές την κατευθύνουν σε πιο οικονομικά 
προϊόντα.
Βάσει της μελέτης, η συνολική εγχώρια παραγωγή καλλυντι-
κών (σε τιμές χονδρικής) παρουσίασε φθίνουσα πορεία την 
περίοδο 2007-2013, με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής -2,5%.
Από το 2014 σημειώνεται ανάκαμψη. Το 2016 η εγχώρια πα-
ραγωγή εκτιμάται ότι εμφάνισε σημαντική αύξηση (+8,5%), 
ενώ ανοδική είναι η τάση και για το 2017 (+5,9%) γεγονός που 
οφείλεται και στην ενισχυμένη εξαγωγική δραστηριότητα των 
επιχειρήσεων του κλάδου.
Το μεγαλύτερο μερίδιο στην παραγωγή εκτιμάται ότι καταλαμ-
βάνουν τα προϊόντα περιποίησης δέρματος, αποσπώντας το 
44,5% το 2016.

ΝΕΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΨΟΥΣ 61 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ

ΑΝΟΔΙΚΗ Η ΑΓΟΡΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ICAP
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Στοιχεία για την πορεία του Αναπτυξιακού νόμου και των 
χρηματοδοτικών προγραμμάτων από το Δελτίο Οικονομικών 
Εξελίξεων του υπουργείου Οικονομίας που έχει στη διάθεσή 
του παρουσίασε το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Ενδεικτικά για το άμεσο μέλλον 
αναφέρονται στο Δελτίο τα εξής:
   i. Στις αρχές Απριλίου 2018 ενεργοποιήθηκε ο 2ος κύκλος 
των υποβολών των αιτήσεων υπαγωγής στα καθεστώτα 
του Ν.4399/2016, «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» και «Ενισχύσεις 
Μηχανολογικού Εξοπλισμού», ενώ είναι σε εξέλιξη και ο 2ος 
κύκλος των υποβολών των αιτήσεων του καθεστώτος της 
«Γενικής Επιχειρηματικότητας», που λήγει στις 07 Μαΐου 2018.
   ii. Στις 16 Απριλίου 2018 ολοκληρώθηκε η διαβούλευση 
των δύο νέων Καθεστώτων του Ν.4399/2016 «Συνέργειες 
και Δικτυώσεις» και «Ενισχύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για 
ΜΜΕ» και το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται η δημοσί-
ευση των αντίστοιχων προκηρύξεων.
   iii. Έχει ήδη ξεκινήσει το σχεδιασμό του Καθεστώτος «Ενδιά-
μεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί - Ταμεία Συμμετοχών», 
ενώ μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται η ολοκλήρωση και 
του καθεστώτος «Ολοκληρωμένα Χωρικά και Κλασικά Σχέ-
δια».
   iv. Σε ό,τι αφορά την ολοκλήρωση των παλιών επενδυτικών 
σχεδίων που είχαν υπαχθεί στους παλιούς Ν.3299/2004 και 
Ν.3908/2011, η Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτι-
κών Επενδύσεων έχει εντατικοποιήσει τις κληρώσεις κεντρι-
κών οργάνων ελέγχων, με στόχο την άμεση διευθέτηση των 
ολοκληρώσεων και την εκταμίευση της αναλογούσας επιχο-
ρήγησης των παλιών επενδυτικών σχεδίων.
   Ως γνωστόν, οι Αναπτυξιακοί Νόμοι εν γένει αποτελούν νομο-
θετήματα μεγάλης πολιτικής και δημοσιονομικής βαρύτητας, 
μέσω των οποίων ενισχύονται άμεσα παραπάνω από το 10% 
των μεγάλων ιδιωτικών επενδύσεων, κυρίως όμως λειτουρ-
γούν τροχιοδεικτικά δείχνουν την κατεύθυνση που θα πρέπει 
να πάρει η οικονομία. Αναλύοντας τους τρεις τελευταίους Ανα-
πτυξιακούς Νόμους από το 1998 έως το 2014 προκύπτουν τα 
εξής:
   i. Το 95% των επενδυτικών σχεδίων ήταν χαμηλής και σχετι-
κά χαμηλής τεχνολογίας
   ii. Το 46,5% των ε/σ, και το 72,2% του συνολικού προϋπολο-
γισμού αφορούσε ΑΠΕ (ιδίως Φ/Β) και τουρισμό και ένα άλλο 
σημαντικό ποσοστό αποθήκες επιχειρήσεων οι οποίες «κατα-
χρηστικά» ονομάστηκαν «logistics».
   iii. Το 95% ε/σ έλαβαν την ενίσχυση με μορφή επιχορήγησης.
   iv. Ένας ελάχιστος αριθμός επιχειρήσεων πήρε το μεγαλύτερο 
% των ενισχύσεων: 4,2% ε/σ πήρε το 43,6% των συνολικών 
επιχορηγήσεων, ενώ 6 επιχειρηματικοί όμιλοι (σε σύνολο 
14.500 ε/σ) πήραν 8,1% συνολικών ενισχύσεων.
   v. Δόθηκαν παραπάνω από 600 εκ. ως προκαταβολές που 
σε ορισμένες περιπτώσεις έφτασαν και στο 100%. Έτσι, κάποιοι 

λίγοι «μεγάλοι επενδυτές» χρηματοδοτήθηκαν με δεκάδες εκα-
τομμύρια ευρώ, τα οποία χρησιμοποίησαν ανατοκιζόμενα ως 
κεφαλαιουχικές εγγυήσεις και σε άλλες επιχειρηματικές τους 
δραστηριότητες, χωρίς μάλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις, να 
πραγματοποιήσουν τις επενδύσεις. 
   Παράλληλα οι κυβερνήσεις πρόβαλλαν μια απολύτως πλα-
σματική εικόνα μεγάλης «απορρόφησης» των κονδυλίων. Η 
αρμόδια υπηρεσία του Αναπτυξιακού Νόμου λειτουργούσε 
κάθε άλλο παρά υποδειγματικά. Είναι χαρακτηριστική η Έκθε-
ση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης το 2014, για 
τις παρελθούσες προβληματικές πρακτικές.
   Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον Γενικό Επιθεωρητή 
Δημόσιας Διοίκησης: «Οι χρόνοι διεκπεραίωσης των σταδί-
ων αξιολόγησης κυμαίνονται από λίγες ημέρες μέχρι και 60 
μήνες.[...] Οι χρόνοι διεκπεραίωσης των σταδίων ελέγχου 
[...] κυμαίνονται από λίγες ημέρες μέχρι και 36 μήνες, […]οι 
υπερβάσεις αυτές είναι συστημικές (όχι περιπτωσιολογικές) 
και δεν μπορούν να αποδοθούν σε φόρτο εργασίας. Υπάρχει 
μεγάλη ανισοκατανομή των ανατιθεμένων αξιολογήσεων και 
ελέγχων [...] ένας πυρήνας 30-40 αξιολογητών, ελεγκτών[...] 
(ποσοστό 10% του συνόλου).[...] Διεκπεραιώνει το 50% των 
ελέγχων και αξιολογήσεων. Συνολικά η υπό έλεγχο υπηρεσία 
παρουσιάζει έντονα λειτουργικά προβλήματα και βαθύτατες 
παθογένειες [...] μη εφαρμογή των οριζομένων από το σχετικό 
νομοθετικό πλαίσιο [...] κακή οργάνωση και υποστελέχωση 
της υπηρεσίας, μη ύπαρξη εξειδικευμένου τμήματος νομικής 
αρωγής, [...] απουσία ηλεκτρονικών μέσων».
    Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω ήταν τα εξής:
   i. Το 2015 να παραλήφθηκαν γύρω στα 6.000 ανολοκλήρω-
τα ε/σ με συμβασιοποιημένες οφειλές περίπου 6 δισ. ευρώ.
   ii. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε την ανάπτυξη και εφαρ-
μογή για το σύνολο των κρατικών ενισχύσεων, ενός ενιαίου 
και δύσκαμπτου πληροφοριακού συστήματος (ΠΣΚΕ), που 
επιφέρει επιβαρύνσεις στην διαχείριση των υποβαλλόμενων 
επενδυτικών σχεδίων. Τα προβλήματα αυτά κλήθηκε να τα 
αντιμετωπίσει η σημερινή κυβέρνηση και όχι αυτοί που τα 
δημιούργησαν και αυτό εξηγεί, εν μέρει τουλάχιστον, τις όποιες 
καθυστερήσεις παρουσιάζονται σήμερα.
   iii. Εισαγγελική παραγγελία (εν ισχύ) για έλεγχο από τις εισαγ-
γελικές αρχές του συνόλου των χιλιάδων επενδυτικών σχεδί-
ων του νόμου 3299/2004 (10.460) και του νόμου 2601/1998 
(2.720).
   iv. Επιβλήθηκε δημοσιονομική διόρθωση 10%. Το 2015 χρει-
άστηκαν εργώδεις προσπάθειες, για να εξαλειφθεί ο κίνδυνος η 
υπηρεσία του ΑΝ να αποκλειστεί από τη χρήση ευρωπαϊκών 
κονδυλίων.
   Τέλος, εντάχθηκε στους προηγούμενους νόμους μεγάλος 
αριθμός επενδυτικών σχεδίων χωρίς να διασφαλιστεί η χρη-
ματοδότησή τους. Στο Ν.3299/2004 υπήρξε μια «έκρηξη» 

υπαγωγών.
   Τέλος, εντάχθηκε στους προηγούμενους νόμους μεγάλος 
αριθμός επενδυτικών σχεδίων χωρίς να διασφαλιστεί η χρη-
ματοδότησή τους. Στο Ν.3299/2004 υπήρξε μια «έκρηξη» 
υπαγωγών. Από 2.725 ο αριθμός των εγκεκριμένων σχεδίων 
με το Ν.2601/98 έφτασαν τα 10.459 με το νόμο Ν.3299/04 και 
ήταν 1.276 στο Ν.3908/11.
   Για να μπορέσει να αλλάξει αυτή η χαώδης κατάσταση 
χρειάστηκε σχέδιο και πολύς κόπος και χρόνο για φανούν τα 
αποτελέσματα. Έτσι, ο Νέος Αναπτυξιακός Νομός ενσωματώ-
νει μια σειρά από καινοτομίες με συγκεκριμένη αναπτυξιακή 
στόχευση, όπως:
   i. Θέσπιση ανώτατου ορίου στο ύψος της ενίσχυσης που δύ-
ναται να λάβει κάθε υπαγόμενο επενδυτικό σχέδιο, προκειμέ-
νου να διευρυνθεί ο αριθμός των δικαιούχων.
   ii. Η κατά προτεραιότητα ενίσχυση της βιομηχανίας, ε/σ έντα-
σης γνώσης, αυξανόμενης απασχόλησης και υψηλής προστι-
θέμενης αξίας. 
   iii. Η έμφαση στην παροχή ενισχύσεων με φοροαπαλλαγές, 
για την ενίσχυση του αποτελέσματος και της απόδοσης της 
επένδυσης.
   iv. Η ενθάρρυνση της συνεργασίας και των συγχωνεύσεων 
των επιχειρήσεων
   v. Η μείωση του ελάχιστου κόστους του ε/σ ώστε και πολύ 
μικρές επιχειρήσεις να μπορούν να ενταχθούν στον Νέο Ανα-
πτυξιακό Νόμο.
   vi. Η πρόσθετη ενίσχυση επενδύσεων σε λιγότερο ευνοημένες 
περιοχές
   vii. Η απλοποίηση και ψηφιοποίηση των διαδικασιών αξιολό-
γησης και ελέγχου των ε/σ για μείωση της γραφειοκρατίας και 
τη διασφάλιση της διαφάνειας. Μετά από ανοικτή δημόσια δι-
αδικασία, εκπαίδευση και εξετάσεις αυξήσαμε τον αριθμό των 
Ελεγκτών (ΕΜΠΕ) και των Αξιολογητών (ΕΜΠΑ) και κυρίως 
αυξήσαμε τις αμοιβές τους ΕΜΠΕ-ΕΜΠΑ.
   Επίσης, όλη η διαδικασία υποβολής επενδυτικού σχεδίου 
για αξιολόγηση και κάθε αίτημα για έλεγχο και ολοκλήρωση 
γίνονται ηλεκτρονικά, ενώ τηρείται αυστηρά η σειρά προτε-
ραιότητας. Ως εκ τούτου, ο επιδιωκόμενος μετασχηματισμός 
στο αναπτυξιακό υπόδειγμα της χώρας έχει αρχίσει να απο-
τυπώνεται στο επίπεδο του Νέου Αναπτυξιακού νόμου, ήδη 
από τον πρώτο χρόνο ισχύος του, καθώς η πλειοψηφία των 
υποβληθέντων ε/σ (άνω του 50% των αιτήσεων) εστιάζεται 
στους κλάδους της βιομηχανίας, το 58% αυτών έχουν αιτηθεί 
φοροαπαλλαγών, ενώ υπάρχουν και ε/σ από μικρές επιχειρή-
σεις (24% των ε/σ και 2,8% του προϋπολογισμού που είναι ε/σ 
μικρότερες των 500.000).

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ TΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
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Η Επιτροπή υπερασπίζεται την ανάγκη των Ευρωπαίων πο-
λιτών να αναπνέουν καθαρό αέρα, σημείωνεται σε σχετικό 
δελτίο Τύπου και αναλυτικά σημειώνεται ότι  η Επιτροπή 
παρέχει στους εθνικούς, περιφερειακούς και τοπικούς φο-
ρείς πρακτικές συμβουλές που θα τους βοηθήσουν να βελ-
τιώσουν την ποιότητα του αέρα στην Ευρώπη και εντείνει 
τις δράσεις επιβολής της κατά 7 κρατών μελών που έχουν 
παραβιάσει τους συμφωνηθέντες ενωσιακούς κανόνες για 
τα όρια εκπομπής ατμοσφαιρικών ρύπων και τους κανόνες 
για την έγκριση τύπου αυτοκινήτων.
Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, κ. Καρμένου βέλα, 
δήλωσε τα εξής: «Η απόφαση να παραπεμφθούν ορισμένα 
κράτη μέλη στο Δικαστήριο της ΕΕ ελήφθη εξ ονόματος των 
Ευρωπαίων. Έχουμε δηλώσει ότι αυτή η Επιτροπή στοχεύει 
στην προστασία των πολιτών. Η απόφασή μας συνάδει με 
τον ισχυρισμό αυτόν. Κατά την τελευταία δεκαετία έχουν 
δοθεί αρκετές “τελευταίες ευκαιρίες” στα κράτη μέλη που 
παραπέμπονται στο Δικαστήριο σήμερα, ούτως ώστε να 
βελτιωθεί η κατάσταση. Είμαι βέβαιος ότι η σημερινή από-
φαση θα οδηγήσει σε βελτιώσεις για τους πολίτες με πολύ 
ταχύτερο ρυθμό. Ωστόσο, οι νομικές ενέργειες από μόνες 
τους δεν θα επιλύσουν το πρόβλημα. Για τον λόγο αυτό πα-
ρουσιάζουμε αναλυτικά την πρακτική βοήθεια που μπορεί 
να παράσχει η Επιτροπή ώστε να συμβάλει στις προσπάθει-
ες των εθνικών αρχών για καθαρότερο αέρα στις ευρωπαϊ-
κές πόλεις και κωμοπόλεις.»
Η Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, βιομηχανίας, 
Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ κα Ελζμπιέτα Μπι-
ενκόφσκα πρόσθεσε τα εξής: «Η έκβαση του αγώνα μας 
κατά της ατμοσφαιρικής ρύπανσης των αστικών περιοχών 
θα είναι επιτυχής μόνον εάν ο τομέας της αυτοκινητοβι-
ομηχανίας διαδραματίσει τον ρόλο που του αναλογεί. Το 
μέλλον βρίσκεται στα αυτοκίνητα με μηδενικές εκπομπές. 
Εν τω μεταξύ, πρέπει οπωσδήποτε να τηρείται η νομοθεσία 
για τις εκπομπές. Οι κατασκευαστές που εξακολουθούν να 
αγνοούν τη νομοθεσία πρέπει να φέρουν τις συνέπειες των 
παραβάσεών τους.»
Σε ανακοίνωσή της με τίτλο «Μια Ευρώπη που προστατεύ-
ει: Καθαρός αέρας για όλους», η οποία εγκρίθηκε χθες, η 
Επιτροπή περιγράφει τα διαθέσιμα μέτρα για την ενίσχυση 
των κρατών μελών στον αγώνα κατά της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης. Η Επιτροπή υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη 
για ενίσχυση της συνεργασίας με τα κράτη μέλη μέσω της 
συμμετοχής της στους νέους «διαλόγους για τον καθαρό 
αέρα» με τις αρμόδιες αρχές, καθώς και μέσα από τη χρήση 
της ενωσιακής χρηματοδότησης για τη στήριξη μέτρων που 
αποβλέπουν στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα.
Επιπρόσθετα, η Επιτροπή παραπέμπει τη Γαλλία, τη Γερ-

μανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία, την Ουγγαρία και 
τη Ρουμανία στο Δικαστήριο της ΕΕ, διότι δεν τήρησαν τις 
συμφωνηθείσες οριακές τιμές για την ποιότητα του αέρα και 
δεν έλαβαν κατάλληλα μέτρα ώστε η περίοδος υπέρβασης 
να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη. Η Επιτροπή εκδίδει 
επίσης συμπληρωματικές προειδοποιητικές επιστολές στη 
Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία και το Λουξεμ-
βούργο επειδή αγνόησαν τους κανόνες της ΕΕ για την έγκρι-
ση τύπου οχημάτων.
Μέτρα για την καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης
Τα μέτρα που προτείνει η Επιτροπή βασίζονται σε τρεις 
κύριους πυλώνες: τα πρότυπα ποιότητας του αέρα, τους 
εθνικούς στόχους μείωσης των εκπομπών, και τα πρότυπα 
εκπομπών για τις κυριότερες πηγές ρύπανσης, π.χ. από τις 
εκπομπές οχημάτων και πλοίων έως την ενέργεια και τη 
βιομηχανία.
Για την αντιμετώπιση των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύ-
πων από τις μεταφορές, η Επιτροπή θα ενισχύσει περαιτέρω 
το έργο της σε συνεργασία με τις εθνικές, περιφερειακές και 
τοπικές αρχές όσον αφορά μια κοινή ολοκληρωμένη προ-
σέγγιση για τις ρυθμίσεις που αφορούν την πρόσβαση των 
οχημάτων στις πόλεις, στο πλαίσιο του αστικού θεματολο-
γίου της ΕΕ.
Επιπλέον, η Επιτροπή ηγήθηκε μιας εκτενούς μεταρρύθμι-
σης με στόχο να εξασφαλιστεί ότι οι εκπομπές ατμοσφαι-
ρικών ρύπων από οχήματα μετρούνται σε πραγματικές 
συνθήκες οδήγησης 
Ενίσχυση της επιβολής
Παραπομπή 6 κρατών μελών στο Δικαστήριο
Η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα ώστε να αντιμετωπιστούν οι 
σοβαρές και διαρκείς υπερβάσεις των οριακών τιμών για 
τους δύο βασικούς ρύπους με επιπτώσεις στην υγεία: το 
διοξείδιο του αζώτου, το οποίο προκαλείται ως επί το πλεί-
στον από την οδική κυκλοφορία και τη βιομηχανία, και τα 
αιωρούμενα σωματίδια, τα οποία εντοπίζονται κυρίως σε 
εκπομπές από τη βιομηχανία, την οικιακή θέρμανση, την 
κυκλοφορία και τη γεωργία.
Η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει τη Γαλλία, τη Γερ-
μανία και το Ηνωμένο Βασίλειο στο Δικαστήριο της ΕΕ, διότι 
δεν τήρησαν τις οριακές τιμές για το διοξείδιο του αζώτου 
(NO2) και δεν έλαβαν κατάλληλα μέτρα ώστε η περίοδος 
υπέρβασης να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη. Η Ουγ-
γαρία, η Ιταλία και η Ρουμανία παραπέμπονται στο Δικα-
στήριο λόγω των σταθερά υψηλών επιπέδων αιωρούμε-
νων σωματιδίων (PM10). Τα όρια που καθορίζονται από τη 
νομοθεσία της ΕΕ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα 
(οδηγία 2008/50/ΕΚ) έπρεπε να είχαν τηρηθεί το 2010 και 

το 2005 αντίστοιχα.
Το βήμα αυτό έπεται μιας υπουργικής διάσκεψης για την 
ποιότητα του αέρα, την οποία συγκάλεσε ο Επίτροπος κ. 
Βέλα στις 30 Ιανουαρίου 2018, ως μια ύστατη προσπάθεια 
για την εξεύρεση λύσεων με στόχο την αντιμετώπιση του 
σοβαρού προβλήματος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε 
εννέα κράτη μέλη. Τα προαναφερθέντα έξι κράτη μέλη δεν 
παρουσίασαν αξιόπιστα, αποτελεσματικά και έγκαιρα μέτρα 
για τη μείωση της ρύπανσης, εντός των συμφωνηθέντων 
ορίων και το συντομότερο δυνατόν, όπως απαιτείται από τη 
νομοθεσία της ΕΕ. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να 
προβεί σε νομικές ενέργειες.
Όσον αφορά την Τσεχική Δημοκρατία, τη Σλοβακία και 
την Ισπανία, τα εφαρμοσθέντα ή προγραμματισμένα μέ-
τρα, όπως αυτά κοινοποιήθηκαν στην Επιτροπή μετά την 
υπουργική διάσκεψη για την ποιότητα του αέρα, φαίνεται 
ότι μπορούν να αντιμετωπίσουν κατάλληλα τα διαπιστωθέ-
ντα κενά, με την προϋπόθεση ότι θα εφαρμοστούν σωστά. 
Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολου-
θεί εκ του σύνεγγυς την εφαρμογή των μέτρων αυτών, κα-
θώς και την αποτελεσματικότητά τους στην αντιμετώπιση 
της κατάστασης το συντομότερο δυνατόν.
Διαδικασίες επί παραβάσει για 4 κράτη μέλη
Η Επιτροπή προβαίνει σε περαιτέρω ενέργειες στο πλαίσιο 
διαδικασιών επί παραβάσει κατά 4 κρατών μελών, επειδή 
αγνόησαν τους κανόνες για την έγκριση τύπου οχήματος 
ΕΕ. Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει συμπληρωματικές 
προειδοποιητικές επιστολές στη Γερμανία, την Ιταλία, το 
Λουξεμβούργο και το Ηνωμένο Βασίλειο.
Η νομοθεσία της ΕΕ για την έγκριση τύπου απαιτεί από τα 
κράτη μέλη να διαθέτουν αποτελεσματικά, αναλογικά και 
αποτρεπτικά συστήματα κυρώσεων, ώστε οι κατασκευα-
στές αυτοκινήτων να αποτρέπονται από την παραβίαση της 
νομοθεσίας. Όταν συντρέχει τέτοια παραβίαση της νομοθε-
σίας, για παράδειγμα με τη χρήση συστημάτων αναστολής 
που μειώνουν την αποτελεσματικότητα των συστημάτων 
ελέγχου των εκπομπών, πρέπει να διατάσσονται διορθω-
τικά μέτρα -όπως ανακλήσεις- και πρέπει να εφαρμόζονται 
κυρώσεις (άρθρα 30 και 46 της οδηγίας 2007/46 και άρθρο 
13 του κανονισμού 715/2007).
Τον Δεκέμβριο του 2016 η Επιτροπή κίνησε διαδικασίες επί 
παραβάσει κατά της Γερμανίας, του Λουξεμβούργου και του 
Ηνωμένου Βασιλείου όσον αφορά τον όμιλο Volkswagen 
και τον Ιούλιο του 2017 απέστειλε συμπληρωματικές προ-
ειδοποιητικές επιστολές με τις οποίες ζήτησε περαιτέρω 
διευκρινίσεις. 

Συνέχεια στη σελ 10 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΑΜβΑΝΕΙ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ
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Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης επιβεβαίωσε με χθεσινή 
του απόφαση τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν το 2013 στη 
χρήση τριών νεονικοτινοειδών εντομοκτόνων που θεωρού-
νται επικίνδυνα για τις μέλισσες, περιορισμοί κατά των οποίων 
είχαν προσφύγει οι εταιρείες Bayer et Syngenta. Σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ χωρίς να περιμένει την απόφαση της ευρωπαϊκής δι-
καιοσύνης, η Ευρωπαϊκή Ενωση αποφάσισε ήδη στο τέλος του 
Απριλίου να διευρύνει αυτήν την πρώτη απαγόρευση της χρή-
σης τριών ουσιών - της ιμιδακλοπρίδης της Bayer CropScience, 
της κλοθειανιδίνης των Takeda Chemical Industries και Bayer 
CropScience, καθώς και της θειαμεθοξάμης της Syngenta - σε 
όλες τις ανοικτές καλλιέργειες και όχι μόνο στα θερμοκήπια.
Το 2013, η Ευρωπαϊκή Ενωση είχε επιβάλει μερικούς περιο-

ρισμούς στην χρήση των νεονικοτινοειδών εντομοκτόνων, 
νευροτοξικών ουσιών που επιτίθενται στο νευρικό σύστημα 
των εντόμων. Οι δύο εταιρείες, η ελβετική Syngenta και η γερ-
μανική Bayer, προσέφυγαν κατά των περιορισμών χρήσης των 
προϊόντων τους, ενώ η Syngenta ζήτησε επιπλέον αποζημίωση 
ύψους 368 εκατομμυρίων ευρώ.
Το μερικό μορατόριο χρήσης αφορούσε τις καλλιέργειες που 
προσελκύουν τις μέλισσες (όπως το καλαμπόκι, η ελαιοκράμβη 
και το ηλιοτρόπιο) εκτός ορισμένων εξαιρέσεων.
Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης απέρριψε στο σύνολό 
τους τις προσφυγές των δύο εταιρειών, βασιζόμενο στις μελέτες 
που δημιουργούν ανησυχίες για τους όρους έγκρισης των νεο-
νικοτινοειδών, την στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ενωση εφαρμόζει 

κανόνες προστασίας των μελισσών.
Το 2013, η ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Τροφίμων (Efsa) 
έκανε την πρώτη αρνητική αξιολόγηση για την χρήση των τρι-
ών τοξικών ουσιών, ενώ στο τέλος του Φεβρουαρίου η υπηρε-
σία επιβεβαίωσε την αρχική της αξιολόγηση, η οποία υποστή-
ριξε την βούληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επεκτείνει την 
υπάρχουσα απαγόρευση.
«Οι κίνδυνοι που διαπιστώθηκαν από την Efsa δικαιολογούν το 
συμπέρασμα σύμφωνα με το οποίο οι τρεις ουσίες δεν πληρούν 
πλέον τα κριτήρια αδειοδότησής τους», εξηγεί στην ανακοίνω-
σή του το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Συνέχεια από τη σελ 9 

Από χθες η Επιτροπή αποστέλλει συμπληρωματικές προειδο-
ποιητικές επιστολές για να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με τις εθνικές έρευνες και τις νομικές διαδικασίες σε σχέ-
ση με τις εν λόγω παραβάσεις. Επιπλέον, μετά την ανακάλυψη 
νέων περιπτώσεων παρατυπιών όσον αφορά τη διαχείριση 
του κινητήρα σε διάφορα ντιζελοκίνητα αυτοκίνητα (Porsche 
Cayenne, Volkswagen Touareg και αρκετά οχήματα Audi A6 
και A7), η Επιτροπή ρωτά τη Γερμανία και το Λουξεμβούργο, ως 
αρμόδιες αρχές έγκρισης τύπου, ποια διορθωτικά μέτρα και ποιες 
κυρώσεις προβλέπονται. Επίσης, η Επιτροπή ζητεί διευκρινίσεις 
από το Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με τη σχεδιαζόμενη εθνική 
νομοθεσία.
Τον Μάιο του 2017 η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβά-
σει κατά της Ιταλίας, διότι δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις που 
υπέχει βάσει της νομοθεσίας για την έγκριση τύπου οχήματος ΕΕ 
όσον αφορά τα αυτοκίνητα Fiat Chrysler. Εν τω μεταξύ, η Ιταλία 
έλαβε διορθωτικά μέτρα διατάσσοντας τον όμιλο Fiat Chrysler 
Automobiles να προχωρήσει σε υποχρεωτική ανάκληση στην 
ΕΕ. Σήμερα, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων επαφών, η Επιτρο-
πή ζητεί πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα συγκεκριμένα 
διορθωτικά μέτρα που ελήφθησαν και τις κυρώσεις που επιβλή-
θηκαν.
Η συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή αποτελεί επίσημη 
αίτηση παροχής πληροφοριών. Τα κράτη μέλη έχουν πλέον στη 
διάθεσή τους δύο μήνες για να απαντήσουν στα επιχειρήματα 
που προέβαλε η Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να 
αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.
Ιστορικό
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η ποιότητα του αέρα έχει βελτιωθεί σε 
γενικές γραμμές κατά τις τελευταίες δεκαετίες, συχνά χάρη σε 
κοινές προσπάθειες από την ΕΕ και τις εθνικές, περιφερειακές και 

τοπικές αρχές. Ωστόσο, πολλοί πολίτες της ΕΕ εξακολουθούν να 
αντιμετωπίζουν απαράδεκτα εμπόδια που επηρεάζουν την ποιό-
τητα της ζωής τους. Η ατμοσφαιρική ρύπανση συνδέεται άμεσα 
με την πρόκληση χρόνιων και σοβαρών ασθενειών, όπως είναι 
το άσθμα, τα καρδιαγγειακά προβλήματα και ο καρκίνος των 
πνευμόνων.
Οι σημερινές παραπομπές αφορούν υπερβάσεις των προτύπων 
ποιότητας του αέρα.
 Διοξείδιο του αζώτου (NO2):
• Γερμανία —σε 26 ζώνες ποιότητας του αέρα, συμπεριλαμβα-
νομένων του Βερολίνου, του Μονάχου, του Αμβούργου και της 
Κολωνίας• οι ετήσιες συγκεντρώσεις που αναφέρθηκαν το 2016 
έφτασαν τα 82 μg/m3 (στη Στουτγάρδη), ενώ η οριακή τιμή 
ήταν 40 μg/m3•
• Γαλλία —σε 12 ζώνες ποιότητας του αέρα, μεταξύ των οποίων 
το Παρίσι, η Μασσαλία και η Λυών• οι ετήσιες συγκεντρώσεις 
που αναφέρθηκαν το 2016 έφτασαν τα 96 μg/m3 (στο Παρίσι)•
• Ηνωμένο Βασίλειο —σε 16 ζώνες ποιότητας του αέρα, μεταξύ 
των οποίων το Λονδίνο, το Μπέρμιγχαμ, το Λιντς και η Γλασκό-
βη• οι ετήσιες συγκεντρώσεις που αναφέρθηκαν το 2016 έφτα-
σαν τα 102 μg/m3 (στο Λονδίνο).
Συνολικά, εκκρεμούν 13 υποθέσεις επί παραβάσει κατά κρατών 
μελών (Αυστρία, Βέλγιο, Τσεχική Δημοκρατία, Γερμανία, Δανία, 
Γαλλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Πολωνία, 
Πορτογαλία και Ηνωμένο Βασίλειο).
Με βάση τη χθεσινή απόφαση, η Γερμανία, η Γαλλία και το Ηνω-
μένο Βασίλειο είναι τα πρώτα κράτη μέλη που παραπέμπονται 
στο Δικαστήριο• και οι τρεις υποθέσεις έπονται αιτιολογημένων 
γνωμών που αποστάλθηκαν τον Φεβρουάριο του 2017.
 Αιωρούμενα σωματίδια (PM10):
• Ιταλία —σε 28 ζώνες ποιότητας του αέρα, συμπεριλαμβανο-
μένων των περιφερειών Λομβαρδία, Πιεμόντε, Βένετο και Λά-
τσιο, σημειώνονται επανειλημμένες υπερβάσεις των ημερήσιων 

οριακών τιμών, συνολικά έως 89 ημέρες το 2016•
• Ουγγαρία —σε 3 ζώνες ποιότητας του αέρα, Βουδαπέστη, 
Πετς και κοιλάδα Σάγιο, σημειώνονται επανειλημμένες υπερ-
βάσεις των ημερήσιων οριακών τιμών, συνολικά 76 ημέρες το 
2016•
• Ρουμανία —στον δήμο Βουκουρεστίου έχουν σημειωθεί 
επανειλημμένες υπερβάσεις των ημερήσιων οριακών τιμών από 
τότε που η νομοθεσία της ΕΕ εφαρμόζεται στη Ρουμανία και συ-
γκεκριμένα συνολικά 38 ημέρες το 2016.
Συνολικά, εκκρεμούν 16 υποθέσεις επί παραβάσει κατά κρατών 
μελών (Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Γερμανία, 
Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Ουγγαρία, Ιταλία, Λετονία, Πορτογα-
λία, Πολωνία, Ρουμανία, Σουηδία, Σλοβακία και Σλοβενία). Η 
Βουλγαρία και η Πολωνία καταδικάστηκαν για παραβίαση της 
νομοθεσίας της ΕΕ από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στις 5 Απριλίου 2017 και στις 22 Φεβρουαρίου 2018 αντίστοιχα.
Η χθεσινή απόφαση έπεται αιτιολογημένης γνώμης που εστάλη 
στην Ιταλία τον Απρίλιο του 2017, συμπληρωματικής αιτιολο-
γημένης γνώμης που εστάλη στη Ρουμανία τον Σεπτέμβριο του 
2014, καθώς και συμπληρωματικής αιτιολογημένης γνώμης 
που εστάλη στην Ουγγαρία τον Μάρτιο του 2014.
Σε όλες τις περιπτώσεις υπέρβασης των οριακών τιμών που ορί-
ζει η ενωσιακή νομοθεσία για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού 
αέρα (οδηγία 2008/50/ΕΚ), τα κράτη μέλη πρέπει να εγκρίνουν 
σχέδια για την ποιότητα του αέρα και να διασφαλίζουν ότι τα εν 
λόγω σχέδια προβλέπουν κατάλληλα μέτρα ώστε η περίοδος 
υπέρβασης να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη. Σύμφωνα με 
την αρχή της επικουρικότητας, η νομοθεσία της ΕΕ δίνει στα κρά-
τη μέλη τη δυνατότητα να επιλέγουν ποια μέσα θα χρησιμοποιή-
σουν για να επιτύχουν τη συμμόρφωση προς τις οριακές τιμές.

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙβΕβΑΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΤΡΙΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ ΝΕΟΝΙΚΟΤΙΝΟΕΙΔΩΝ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΑΜβΑΝΕΙ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/el/ALL/%3Furi%3DCELEX:32008L0050
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Η ανάγκη μετάβασης του κλάδου της ναυτιλίας στην ψηφιακή 
εποχή, βρέθηκε στο επίκεντρο ειδικής εκδήλωσης που πραγ-
ματοποίησε πρόσφατα, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος η εται-
ρεία BCG, με τίτλο: «Το μέλλον της Ναυτιλίας - Δαμάζοντας το 
ψηφιακό κύμα». Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ οι ομιλητές, όπως 
σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, αναφέρθηκαν διεξοδικά 
στην αναδυόμενη πρόκληση της ψηφιοποίησης, στις ραγδαί-
ες αλλαγές που ήδη επιφέρει στη λειτουργία των ναυτιλιακών 
εταιρειών, αλλά και στα πλεονεκτήματα που θα προσθέσει σε 
όσους ενσωματώσουν και αξιοποιήσουν έγκαιρα τις πολλα-
πλές δυνατότητες της. Ο Βασίλης Αντωνιάδης, Senior Partner 
και επικεφαλής του γραφείου της Αθήνας της BCG, ανοίγοντας 
την εκδήλωση σημείωσε πως, στη σημερινή εποχή, η ψηφιο-
ποίηση, δεν είναι μόνο προϋπόθεση για την επιβίωση των επι-
χειρήσεων, αλλά κλειδί για την επιτυχία τους, αφού προσδίδει 
ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
Η Camille Egloff, Senior Partner και Global Leader 
Transportation & Logistics της BCG, υπογράμμισε πως κλάδοι 
άρρηκτα συνδεδεμένοι με την ναυτιλία, όπως τα logistics και 
τα λιμάνια ψηφιοποιούνται και επενδύουν στην υιοθέτηση 
νέων τεχνολογιών. Σημείωσε, μάλιστα, πως περισσότερα από 
3,3 δισ. δολάρια έχουν επενδυθεί σε ναυτιλιακά και logistics 
startups μόνο τα τελευταία πέντε χρόνια. Κλείνοντας την 

τοποθέτησή της, κάλεσε τους Έλληνες εφοπλιστές να αντιλη-
φθούν τις αλλαγές που συντελούνται και να εστιάσουν στις 
νέες ψηφιακές τεχνολογίες, επενδύοντας στην ανάπτυξη των 
κατάλληλων δυνατοτήτων στα πλαίσια ενός ευρύτερου οικο-
συστήματος καινοτομίας.
Στη σημασία και τον ρόλο που θα παίξει η τεχνητή νοημοσύνη 
τα επόμενα χρόνια στη ναυτιλία στάθηκε ο Γιάννης Μαρτίνος, 
CEO της Signal Maritime, απαντώντας σε ερώτηση για το 
πως η τεχνολογία θα κάνει τη διαφορά στο άμεσο μέλλον. 
Δήλωσε μάλιστα αισιόδοξος ότι οι Έλληνες εφοπλιστές θα 
αντιληφθούν τις ευκαιρίες που αναδύονται και θα σπεύσουν 
να τις εκμεταλλευθούν. Ιδιαίτερη μνεία έκανε στην κοινότητα 
των νεοφυών επιχειρήσεων της χώρας, τα οποία όπως είπε 
χρειάζονται στήριξη για να αναπτυχθούν και να γίνουν πιο 
καινοτόμα και δημιουργικά.
Σε παρόμοιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Jesper 
Praestensgaard, αντιπρόεδρος της Unifeeder και μέλος του 
Δ.Σ. του NYSHEX, προσθέτοντας ωστόσο πως πέρα από την 
τεχνητή νοημοσύνη υπάρχουν και άλλες καινοτομίες που 
θα αλλάξουν τα δεδομένα στον χώρο της ναυτιλίας. Αναφε-
ρόμενος στον ελληνόκτητο στόλο, αναγνώρισε πως διαθέτει 
πλούσια τεχνογνωσία, ωστόσο πρότεινε στους Έλληνες 
πλοιοκτήτες να αντιμετωπίσουν διαφορετικά τις προκλήσεις 

την ψηφιακής μετάβασης, σκεφτόμενοι εναλλακτικά και έξω 
από τα καθιερωμένα. Πρέπει, όπως είπε, να δώσουν χώρο και 
χρόνο στις νέες τεχνολογίες, οι οποίες αποτελούν μια αφορμή 
και ευκαιρία για αλλαγές, οι οποίες υπό άλλες συνθήκες δεν 
θα ήταν δυνατές.
Τις σημαντικές βελτιώσεις που έχει φέρει η υιοθέτηση καινο-
τόμων τεχνολογιών στη διαχείριση του στόλου ανέλυσε ο 
Stephen MacFarlane, CIO της V.Ships (V.Group), κάνοντας 
ειδικά αναφορά στο πρότυπο κέντρο διαχείρισης πλοίων που 
έχει δημιουργήσει η εταιρεία στη Γλασκόβη για την αύξηση 
της ανταγωνιστικότητας των πλοίων. Ο κ. Macfarlane τόνισε 
ότι πέραν από τα start ups, πρέπει και οι υφιστάμενοι παί-
κτες της ναυτιλίας να επενδύσουν στην ψηφιακή μετάβαση, 
λέγοντας πως έχουν περισσότερες πιθανότητες να πετύχουν 
σημαντικές αλλαγές, απ’ ότι τα start ups πολλά από τα οποία 
αποτυγχάνουν.
Ο κ. Ulrik Sanders, Senior Partner και Global Leader Shipping 
της BCG τέλος, επεσήμανε πως η υιοθέτηση των σύγχρονων 
τεχνολογιών θα μειώσει σημαντικά το λειτουργικό κόστος. 
Καταλυτικό ρόλο για την ορθότερη και πιο παραγωγική με-
τάβαση στη ψηφιακή εποχή, σημείωσε, είναι η πλήρη εστίαση 
της διοίκησης σε αυτή τη διαδικασία καθώς και η διάθεση 
επαρκών πόρων και χρόνου.

Την ελεύθερη διέλευση των ανέργων και των ατόμων με ειδι-
κές ανάγκες στην Εγνατία Οδό προωθεί το ΤΑΙΠΕΔ στο πλαί-
σιο της υπό κατάρτιση σύμβασης παραχώρησης, η οποία θα 
«δεσμεύει» τον επενδυτή που θα αναλάβει την διαχείριση του 
αυτοκινητοδρόμου όταν ολοκληρωθεί ο σχετικός διαγωνι-
σμός. Αυτό δήλωσε ο πρόεδρος του Ταμείου, ‘Αρης Ξενόφος, 
ο οποίος συναντάται με τους θεσμούς. Το ΑΠΕ- ΜΠΕ γράφει 
ότι σύμφωνα με πληροφορίες, το κείμενο της σύμβασης πα-
ραχώρησης που θα οριστικοποιηθεί στο αμέσως προσεχές 
διάστημα θα έχει ειδικές προβλέψεις υπέρ των ευαίσθητων 
κοινωνικών ομάδων. Μάλιστα, πρόθεση του ΤΑΙΠΕΔ είναι η 
ελεύθερη διέλευση να μην αφορά μόνο στους ανέργους και 
ΑμεΑ που είναι κάτοικοι των περιοχών της Βόρειας Ελλάδας 
από τις οποίες διέρχεται η Εγνατία Οδός, αλλά όλων των πο-
λιτών που ανήκουν σε ειδικές ομάδες. Επιπλέον, το ΤΑΙΠΕΔ 
θα προβλέπει στην σύμβαση παραχώρησης την υποχρέωση 
του ιδιώτη παραχωρησιούχου να κατασκευάσει το τμήμα της 
ΠΑΘΕ «Χαλάστρα- Πολύκαστρο». Πρόκειται για 44,2 χιλιόμε-
τρα αυτού του τμήματος στα οποία υπάρχει μόνο μία λωρίδα 
ανά κατεύθυνση και δεν υφίστανται διαχωριστική νησίδα και 

κιγκλιδώματα από τις δύο άκρες του οδοστρώματος. Πρό-
κειται για ένα πάγιο αίτημα των τοπικών κοινωνιών για την 
ασφαλή διέλευση των πολιτών από την Εγνατία Οδό, καθώς 
σε αυτό το τμήμα του αυτοκινητοδρόμου σημειώνονται 
συχνά μετωπικές συγκρούσεις και δυστυχώς θανατηφόρα 
τροχαία. 
Για το θέμα των διοδίων, ο κ. Ξενόφος ανέφερε πως το Τα-
μείο στηρίζει απόλυτα το αναλογικό σύστημα, καθώς είναι και 
κοινωνικά δίκαιο και επιχειρηματικά σωστό. Υπάρχει, πρό-
σθεσε, δυσκολία με τους δυο διαγωνισμούς (του ΤΑΙΠΕΔ για 
επέκταση της σύμβασης και του υπουργείου για αναλογικά 
διόδια), γεγονός που προκάλεσε δυσκολία στον διαγωνισμό 
του Ταμείου. «Είμαστε σε μία προσέγγιση», είπε, «ώστε να 
υπάρξει ένα αναλογικό σύστημα που να είναι συμβατό με 
οποιοδήποτε άλλο αναλογικό σύστημα. Εμείς δεν θα είχαμε 
καμία αντίρρηση για το αναλογικό σύστημα εάν είχε προηγη-
θεί του διαγωνισμού μας ή εάν γινόταν μετά. Να εφαρμοστεί 
η αναλογικότητα στα διόδια με την τεχνική που θα επιλέξει ο 
επενδυτής».
Για τα περιφερειακά λιμάνια, ο κ. Ξενόφος ανέφερε ότι το 

Ταμείο είναι σε πλήρη σύμπνοια με την πολιτική πλευρά για 
την υποπαραχώρηση δραστηριοτήτων (όχι καθολική παρα-
χώρηση, ούτε πώληση) των λιμένων, αλλά και τη δημιουργία 
ενός πλαισίου ανταποδοτικότητας. Πρόσθεσε δε, ότι στα δέκα 
περιφερειακά λιμάνια προτεραιότητα αποτελούν η Αλεξαν-
δρούπολη, η Καβάλα, η Ηγουμενίτσα και η Κέρκυρα.
 Ο κ. Ξενόφος σημείωσε ότι το α’ τετράμηνο υπήρξε ρεκόρ στις 
επιδόσεις του Ταμείου από τη σύστασή του, καθώς λογιστικά 
ξεπεράστηκε το 1 δισ. ευρώ. Αυτό αφορά σε ΟΤΕ, ΟΛΘ και 
ΔΕΣΦΑ, χωρίς τα ακίνητα. Για τα ΕΛΠΕ δήλωσε ότι την επό-
μενη εβδομάδα θα υπάρξει μια καλή εικόνα για το ενδιαφέρον 
των επενδυτών, ενώ για το «Ελ. Βενιζέλος» υπάρχει σύγκλιση 
μεταξύ Ταμείου και Βρυξελλών και αισιοδοξία ότι εντός του 
μηνός θα έχει κλείσει η σύμβαση για την επέκταση της πα-
ραχώρησης. Ενώ, απαντώντας στις χθεσινές δηλώσεις του 
υπουργού Μεταφορών, είπε ότι «ενδεχομένως ο υπουργός 
να αναφερόταν σε μία δυστοκία του Ταμείου στο παρελθόν. 
Οι επιδόσεις μας νομίζω ότι αναγνωρίζονται και υπάρχει ικα-
νοποίηση και στην κυβέρνηση και την αγορά».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 3,3 ΔΙΣ. ΔΟΛΑΡΙΑ ΕΧΟΥΝ ΕΠΕΝΔΥΘΕΙ ΣΕ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΚΑΙ LOGISTICS 
STARTUPS ΜΟΝΟ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ

ΤΟ ΤΑΙΠΕΔ ΠΡΟΩΘΕΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ
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Μερικά παραδείγματα από τις δυνατότητες που προσφέρει 
η τεχνολογία για να εμπλουτίσει ο ταξιδιώτης την εμπειρία 
του και τον τρόπο που αυτές συνδέονται με την ανάπτυξη 
του τουρισμού, παρουσιάστηκαν σε ημερίδα που διοργα-
νώθηκε στο ΕΚΕΤΑ από την αντιπεριφέρεια Τουρισμού και 
Πολιτισμού της Κεντρικής Μακεδονίας. Σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ στόχος της ημερίδας, σύμφωνα με τον αντιπερι-
φερειάρχη Τουρισμού και Πολιτισμού της ΠΚΜ Αλέξανδρο 
Θάνο, ήταν να έρθουν σε επαφή οι επαγγελματίες του του-
ρισμού (ξενοδόχοι κτλ) με καινοτόμες εφαρμογές και υπη-
ρεσίες που μπορούν να αξιοποιήσουν για να προσδώσουν 
προστιθέμενη αξία στο τουριστικό τους προϊόν.
Τα εν λόγω προϊόντα αφορούν σε τεχνολογίες βασισμένες 
στην τεχνητή και επαυξημένη πραγματικότητα, στη βιώσι-
μη μετακίνηση με ποδήλατα, με χρήση γεωεντοπισμού και 
στην ανάδειξη έξυπνων οικοσυστημάτων τουρισμού μέσω 
διασύνδεσης υγείας φροντίδας .
Να «παίρνεις» στα χέρια σου το στεφάνι της Βεργίνας
Η δυνατότητα να περιηγηθεί κανείς σε μουσεία και χώρους 
χωρίς να βρίσκεται εκεί και να αγγίξει εκθέματα, όπως το 
στεφάνι στο μουσείο της Βεργίνας, είναι μια από τις υπη-
ρεσίες που προσφέρουν οι τεχνολογίες εικονικής και επαυ-
ξημένης πραγματικότητας. Σύμφωνα με τον Θάνο Τσακίρη, 
συνεργαζόμενο Ερευνητή του ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ, η τεχνολογία 
αυτή παρέχει τη δυνατότητα ανάπτυξης εφαρμογών πολι-
τιστικού περιεχομένου (περιήγηση σε εικονικές αναπαρα-
στάσεις ιστορικών χώρων, έργων τέχνης κλπ.) καθώς και 
τη δυνατότητα δημιουργίας εξολοκλήρου φανταστικών κό-
σμων, εμπειριών και δημιουργικών εφαρμογών στις οποίες 
ο θεατής έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο.
Φορώντας μια ειδική μάσκα και με τον κατάλληλο εξοπλι-

σμό ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να ταξιδέψει σε «άλλους» 
κόσμους, στη φύση και την ιστορία σε μέρη που υπάρχουν, 
αλλά είναι αδύνατον να μεταβεί και σε μέρη που υπάρχουν 
μόνο στις αφηγήσεις. Όπως ανέφερε ως παράδειγμα, ο 
κ.Τσακίρης, η περίπτωση του Αγίου Όρους είναι ενδεικτι-
κή, καθώς οι γυναίκες θα μπορούσαν να το επισκεφθούν 
“εικονικά”.
Ορισμένα από τα προϊόντα εικονικής και επαυξημένης 
πραγματικότητας θα έχουν την ευκαιρία να “δοκιμάσουν” 
όσοι επισκεφθούν το τουριστικό περίπτερο, που ετοιμάζεται 
στην περιοχή του Βασιλικού Θεάτρου στην παραλία, αλλά 
και στο περίπτερο της Αριστοτέλους, όπως ανέφερε ο κ.Τσα-
κίρης.
Η νέα υπηρεσία e-bike hotel
Μετά την υπηρεσία κοινόχρηστων ποδηλάτων, που πλέον 
αποτελεί κομμάτι της ζωής του πολίτη όχι μόνο στην Ελλάδα 
αλλά και στο εξωτερικό, η εταιρία BrainBox έρχεται να προ-
τείνει μια νέα υπηρεσία: Το e-bike Hotel. Αυτή η υπηρεσία 
θα παρέχει στους πελάτες ενός ξενοδοχείου τη δυνατότητα 
να νοικιάζουν ηλεκτρικά ποδήλατα και να μετακινούνται, σε 
εύρος 100 χλμ., χωρίς να...κοπιάζουν, καθώς πρόκειται για 
υποβοηθούμενα ποδήλατα (pedelec) ειδικών προδιαγρα-
φών για κοινή χρήση.
Ο πελάτης του ξενοδοχείου θα έχει πρόσβαση στα ποδή-
λατα μέσω εφαρμογής στο κινητό του τηλέφωνο (iOS και 
Android), το οποίο θα μπορεί να το παίρνει από το ξενο-
δοχείο και να το αφήνει σε κάποιο άλλο σημείο της πόλης 
χωρίς να έχει την υποχρέωση να επιστρέψει με αυτό.
«Με το σύστημα e-bike Hotel το ξενοδοχείο προσφέρει 
στους πελάτες του η δυνατότητα χρήσης ηλεκτρικών ποδη-
λάτων, σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα εναλλακτικής μετα-

κίνησης χωρίς να απαιτείται κάποια επένδυση, η ανάλωση 
άλλων πόρων του δυναμικού του καταλύματος, ή διατάρα-
ξη της συνηθισμένης λειτουργίας», όπως επεσήμανε ο κ.Δη-
μητριάδης, ενώ το ξενοδοχείο, ή to κατάλυμα θα λαμβάνει 
ποσοστό επί των κερδών.
Έξυπνα οικοσυστήματα τουρισμού «στην υγειά σας»
Πολλοί από τους τουρίστες που επισκέπτονται έναν προορι-
σμό ανησυχούν για την υγεία τους ή τη διατροφή τους. Για 
παράδειγμα ένα άτομο με διαβήτη θα ήθελε ενδεχομένως 
να νοιώθει μεγαλύτερη ασφάλεοα, γνωρίζοντας ότι το ξε-
νοδοχείο στο οποίο διαμένει μπορεί να του εξασφαλίζει ορι-
σμένες παροχές που θα είχε ανάγκη. Σε αυτές τις υπηρεσίες 
αναφέρθηκε η Ειρήνη Πατσιούρα, project manager έργων 
καινοτομίας της εταιρείας VIDAVO. Η εταιρία δραστηριοποι-
είται στον ανερχόμενο χώρο της τηλεματικής - τηλεϊατρικής 
στην υγεία και ευεξία, έναν τομέα που ανήκει στον ευρύτερο 
κλάδο των υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας (e-health).
Όπως ανέφερε η κ.Πατσιούρα, ο τουρίστας θα μπορεί, μέσω 
μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, να συμπληρώσει μια βάση 
δεδομένων με το ιστορικό και τις ανάγκες του, προκειμένου 
οι υπηρεσίες και παροχές του ξενοδοχείου να είναι προσαρ-
μοσμένες στις ιδιαιτερότητες του.
Ένα άλλο σημείο στο οποίο αναφέρθηκε η κ.Πατσιούρα 
αφορά τους τουρίστες τρίτης ηλικίας: «Για εκείνους έχουμε 
δημιουργήσει μια σειρά υπηρεσιών (που μπορούν να χρη-
σιμοποιηθούν και από άλλες ηλικίες) προκειμένου η διαμο-
νή τους να είναι όσο πιο ασφαλής γίνεται. Ως παράδειγμα 
ανέφερε μια ειδική συσκευή με GPS την οποία θα μπορεί το 
ξενοδοχείο να παρέχει σε έναν ηλικιωμένο και εκείνη με τη 
σειρά της να ενημερώνει - είτε αυτόματα, είτε με το πάτημα 
ενός κουμπιού - όταν το άτομο βρίσκεται σε κίνδυνο».

Επιχειρηματική αποστολή στην Αγία Πετρούπολη διοργανώ-
νει στις 23-26 Μαΐου η ΔΕΘ-Helexpo AE, ενόψει του Διεθνούς 
Οικονομικού Φόρουμ «St. Petersburg International Economic 
Forum» (SPIEF 2018). H αποστολή θα πραγματοποιηθεί υπό 
τον συντονισμό των υπουργείων Εξωτερικών και Οικονομίας 
και Ανάπτυξης, σε συνεργασία με το Ελληνορωσικό Επιμε-
λητήριο Ελλάδας και με την υποστήριξη των επιμελητηρί-
ων Εμποροβιομηχανικό Αθήνας (ΕΒΕΑ) και Θεσσαλονίκης 
(ΕΒΕΘ), Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ και 
ΒΕΘ), των συνδέσμων Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), 
Βιομηχανιών και Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ και 
ΣΕΒΕ), της Γενικής Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών 
Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) και της Ελληνικής Συνομοσπον-

δίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ). Σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ στόχος της αποστολής, που αριθμεί 28 άτομα, 
είναι να δώσει την ευκαιρία σε εξωστρεφείς επιχειρήσεις να δι-
ερευνήσουν τη ρωσική αγορά και να έχουν επαφές και συζη-
τήσεις με τοπικές εταιρείες, προκειμένου να επιδιώξουν συμ-
φωνίες για εξαγωγές, joint ventures, συμπράξεις, μεταφορά 
τεχνογνωσίας και επενδύσεις. Το πρόγραμμα της αποστολής 
θα περιλαμβάνει τρία σκέλη: τη συμμετοχή στις εργασίες 
του Φόρουμ, τη διοργάνωση ημερίδας με θέμα τις ευκαιρίες 
ελληνορωσικής συνεργασίας και τη διοργάνωση b2b επιχει-
ρηματικών συναντήσεων με τη συνδρομή του Roscongress 
Foundation, διοργανωτή του SPIEF και στρατηγικού συνερ-
γάτη της ΔΕΘ-Helexpo.

Η ΔΕΘ-Helexpo είχε υπογράψει πριν από έναν χρόνο σύμ-
φωνο συνεργασίας με το Roscongress Foundation, έναν από 
τους μεγαλύτερους διοργανωτές συνεδρίων και εκδηλώσε-
ων οικονομικού και κοινωνικού χαρακτήρα στη Ρωσία. Το 
Roscongress Foundation δημιουργήθηκε το 2007 με σκοπό 
να συμβάλει στην ανάπτυξη των οικονομικών προοπτικών 
της Ρωσίας. Διοργανώνει δε κάθε χρόνο το Διεθνές Οικονομι-
κό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, μια εκδήλωση διεθνούς 
βεληνεκούς και κύρους. Στο SPIEF θα μιλήσει ο Ρώσος Πρόε-
δρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, ενώ είναι τιμώμενος προσκεκλημένος 
ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Η ΔΕΘ-HELEXPO AE
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Τον κλάδο του eCommerce στηρίζει έμπρακτα το PayByBank, μία 
υπηρεσία του Ιδρύματος Πληρωμών WorldBridge, με την έναρξη 
της συνεργασίας του με τον Ελληνικό Σύνδεσμο Ηλεκτρονικού Εμπο-
ρίου (Greek eCommerce Association - GRECA), σύμφωνα με σχετική 
ανακοίνωση. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ το PayByBank καινοτομεί 
αυτοματοποιώντας τις πληρωμές μέσω τραπεζικής κατάθεσης, τον 
μόνο τρόπο πληρωμής που δεν είχε αυτοματοποιηθεί σε αυτό τον 
βαθμό μέχρι τώρα. Έτσι, τα ηλεκτρονικά καταστήματα και οι επιχει-
ρήσεις μπορούν μέσω ενός κωδικού πληρωμής (ταυτότητα οφειλής) 
να λαμβάνουν και να επεξεργάζονται αυτοματοποιημένα και σε 
πραγματικό χρόνο (real-time) τις πληρωμές που δέχονται τραπεζικά 
και όχι μόνο.

Ταυτόχρονα ο καταναλωτής δεν χρειάζεται να ενημερώνει την επιχεί-
ρηση για την πληρωμή του, ενώ το σύστημα διαχείρισης παραγγε-
λιών της επιχείρησης ενημερώνεται στη στιγμή και αυτόματα (24/7).
Από την πλευρά του, ο Φώτης Αντωνόπουλος, Πρόεδρος του Ελλη-
νικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου, δήλωσε «To ηλεκτρονικό 
εμπόριο εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς, ακολουθώντας την 
δυναμική της τεχνολογίας. Ένας κλάδος που παρατηρούμε ότι πα-
ρουσιάζει σημαντικότατη ανάπτυξη και καινοτομία είναι αυτός των 
ηλεκτρονικών πληρωμών. Είναι, λοιπόν, χαρά μας σαν GRECA να 
συνεργαστούμε με το PayByBank, που παρέχει μια αυτοματοποιη-
μένη, πολύ πρακτική και ασφαλή λύση ηλεκτρονικών πληρωμών, 
βελτιώνοντας ακόμα περισσότερο την online αγοραστική εμπειρία 

των καταναλωτών».
Ο Κωνσταντίνος Βαρβίας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της 
WorldBridge ΑΕ, δήλωσε: «Το σύνθημά μας είναι η πληρωμή με 
κατάθεση άλλαξε και έχουμε τη χαρά να βλέπουμε αυτό να πραγ-
ματώνεται σε δεκάδες επιχειρήσεις που προσφέρουν ήδη στιγμιαία 
τραπεζική κατάθεση (PayByBank) στους πελάτες τους, αυτοματοποι-
ώντας τις παραγγελίες και χρησιμοποιώντας παραγωγικότερα τους 
ανθρώπους τους, προσφέροντας εν τέλει καλύτερη εμπειρία στους 
πελάτες τους. Η φιλοσοφία μας ταυτίζεται σε πολλά σημεία με αυτήν 
του GRECA και μέσω της συνεργασίας μας πιστεύουμε ότι θα βοηθή-
σουμε στην περαιτέρω προώθηση του ηλεκτρονικού εμπορίου στη 
χώρα μας».

Στις 14 και 15 Μαΐου 2018, στο Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Γεωργία που 
διοργανώθηκε από τον ΟΟΣΑ στο Παρίσι, με αντικείμενο τη χρήση των 
ψηφιακών τεχνολογιών στη γεωργία και τα τρόφιμα, συμμετείχε ο Γενι-
κός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων 
Χ. Κασίμης.
Κατά τη διάρκειά του, συζητήθηκαν οι αλλαγές που πραγματοποιούνται 
στο αγροτροφικό σύστημα με τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας και 
την συλλογή δεδομένων, καθώς και οι συνέπειές τους στην χάραξη πο-
λιτικών.  Συμμετείχαν ομιλητές από όλες τις χώρες και από όλο το φάσμα 
των, εμπλεκόμενων με το αντικείμενο, παραγόντων και διερευνήθηκαν 
ειδικότερα ζητήματα, από το είδος των νέων ψηφιακών τεχνολογιών 
μέχρι τις απαραίτητες πολιτικές που απαιτούνται για την υιοθέτησή τους.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η συζήτηση για τις ψηφιακές τεχνο-

λογίες και τις κανονιστικές ρυθμίσεις για την διασφάλιση της εμπιστοσύ-
νης, διαφάνειας και ιχνηλασιμότητας στο αγροτροφικό σύστημα, τόσο 
στο εσωτερικό μιας χώρας, όσο και στις διεθνείς εμπορικές της σχέσεις, 
καθώς και η αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών όχι μόνο για την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροτροφικού τομέα αλλά και 
για την βελτίωση του σχεδιασμού, εφαρμογής και παρακολούθησης 
των αγροτικών και περιβαλλοντικών πολιτικών, ενώ επισημάνθηκε  η 
συμβολή τους στον σχεδιασμό εργαλείων για την διαχείριση του κινδύ-
νου στην αγροτική παραγωγή.
Τέλος, στο φόρουμ αναδείχθηκαν και μια σειρά ζητήματα που αφορούν 
στην ιδιοκτησία, την αξιοπιστία και τον έλεγχο των δεδομένων και τους 
κινδύνους που μπορεί να προκύπτουν σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό 
περιβάλλον, με πιθανή συνέπεια  την ενίσχυση των ανισοτήτων εντός 

του ίδιου του αγροτροφικού τομέα.
«Όλα τα παραπάνω σηματοδοτούν την ανάγκη μιας διευρυμένης συ-
ζήτησης και στη χώρα μας, όπου αυξάνονται τόσο οι επιχειρηματικές,  
όσο και οι πολιτικές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της χρήσης των 
νέων ψηφιακών τεχνολογιών στον ελληνικό αγροτροφικό τομέα. Χρει-
άζεται να ξεκινήσουμε τη συζήτηση για τον σχεδιασμό, το κανονιστικό 
πλαίσιο και την διασύνδεση των πολιτικών, που θα μας επιτρέψουν να 
αποκομίσουμε τα περισσότερα οφέλη και να αποφύγουμε πιθανούς 
κινδύνους», δήλωσε σχετικά ο Γενικός Γραμματέας κ.  Κασίμης.

Το τέλος επί των ηλεκτρονικών συσκευών είναι νόμος του κράτους 
και εφαρμόζεται, υπογραμμίζει ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, 
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Νίκος Παππάς, με αφορμή τον 
θόρυβο που δημιουργήθηκε από τον καθορισμό τέλους στις κινη-
τές ηλεκτρονικές συσκευές. Ο υπουργός ΨΗΠΤΕ τονίζει επίσης, ότι 
η συγκεκριμένη κυβέρνηση έχει στηρίξει και συνεχίζει, όσο καμία 
άλλη, τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών, τα οποία πρέ-
πει να διασφαλιστούν. Ο Νίκος Παππάς υπογραμμίζει ακόμη ότι 
πρέπει να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη πορεία προς τον αναγκαίο 
ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας και της κοινωνίας. Σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ αναλυτικά η δήλωση του υπουργού ΨΗΠΤΕ 
έχει ως εξής: «Αυτή η κυβέρνηση έχει στηρίξει και συνεχίζει να 
στηρίζει όσο καμία άλλη κυβέρνηση, μέσα μάλιστα σε δύσκολες 

δημοσιονομικές συνθήκες, τα πνευματικά δικαιώματα των δημι-
ουργών. Συγκεκριμένα:
α. Διασφάλισε νέους πόρους και έδωσε νέα κίνητρα, μέσω του 
ΠΔΕ, για την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων.
β. Προσέφερε εργαλεία για τον εντοπισμό της λογοκλοπής στο δια-
δίκτυο, στα μέλη του Μητρώου Online Media.
γ. Ανακοινώνει άμεσα τις λεπτομέρειες του σχεδίου για τη στήριξη 
του Τύπου.
δ. Σε επίπεδο Ευρώπης, δε, έδωσε τη μάχη και την κέρδισε για την 
επιβολή τέλους στις επιγραμμικές πλατφόρμες (τύπου Netflix) και 
για την ποσόστωση του 30% (τουλάχιστον) για το ευρωπαϊκό 
περιεχόμενο, με σκοπό την ενίσχυση των δημιουργών και των 
ανεξάρτητων παραγωγών.

ε. Στήριξε εκδότες και δημιουργούς στη δικαστική διαμάχη με την 
Google.
Το τέλος επί των ηλεκτρονικών συσκευών είναι νόμος του κράτους 
και εφαρμόζεται.
Η δίκαιη αμοιβή των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών 
θα διασφαλιστεί. Μελλοντικές αλλαγές στη νομοθεσία δεν θα πρέ-
πει να μεταβάλουν το συνολικό της ύψος.
Κατά τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να εξασφαλιστεί και η απρόσκοπτη 
πορεία προς τον αναγκαίο ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομί-
ας και της κοινωνίας.
Πάντα υπάρχουν τρόποι ώστε να υπηρετούνται με συνέπεια και 
οι δύο παραπάνω ανάγκες» καταλήγει η δήλωση του υπουργού 
ΨΗΠΤΕ.

Για αντι- αναπτυξιακό χαράτσι στις ηλεκτρονικές συσκευές που υπο-
νομεύει τον αναγκαίο ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, κάνει 
λόγο σε ανακοίνωση ο ΣΕΒ, αναφερόμενος στο τέλος αποζημίωσης 
των δικαιούχων πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων. Σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ 
«η νέα διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του χαρατσιού, σε συν-

δυασμό με το εξαιρετικά υψηλό τέλος κινητής τηλεφωνίας και τον 
υψηλό ΦΠΑ, θα λειτουργήσουν ανασταλτικά ως προς τη ζητούμενη 
ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας, τον ψηφιακό μετασχηματισμό 
των επιχειρήσεων αλλά και την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στην 
ψηφιακή εποχή», αναφέρει ο Σύνδεσμος. Υποστηρίζει επίσης ότι η 
έλλειψη σαφούς πλαισίου για τον καθορισμό της εύλογης αμοιβής και 

του τρόπου διανομής της στους δικαιούχους, δημιουργεί προϋπο-
θέσεις αδιαφάνειας και αθέμιτου ανταγωνισμού, ενώ η αναδρομική 
ισχύς έρχεται σε αντίθεση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Ο ΣΕΒ καλεί την κυβέρνηση «να ανακαλέσει την διάταξη, η οποία κι-
νείται σε αντίθετη κατεύθυνση με την υπόλοιπη ΕΕ που προωθεί τον 
περιορισμό των συγκεκριμένων επιβαρύνσεων».

ΜΕ ΤΑΧΥΤΑΤΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ ΕΞΕΛΙΣΣΕΤΑΙ ΤO ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ 
ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ GRECA

ΟΟΣΑ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΦΟΡΟΥΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ: «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΑ 
ΤΡΟΦΙΜΑ: ΑΠΟΚΟΜΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΟΦΕΛΗ

Ν. ΠΑΠΠΑΣ: ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ 
ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ. ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΝ

ΣΕβ: ΑΝΤΙ- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
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Η χρήση των προσωπικών δεδομένων και η εφαρμογή του νέου 
κανονισμού δημιουργεί την ανάγκη συνεχούς επιμόρφωσης και 
θωρακισμού των υπολογιστικών συστημάτων των επιχειρήσε-
ων καθώς και την επικαιροποίηση αλλά και την κρυπτογράφηση 
των αρχείων που χρησιμοποιούν. Σύμφωνα με το ΑΣΠΕ-ΜΠΕ 
αυτό αναφέρθηκε στο πλαίσιο εκδήλωσης που πραγματοποίη-
σε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθήνας (ΕΕΑ) σχετικά με τις 
αλλαγές που φέρνει ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός για τη χρήση 
των προσωπικών δεδομένων.
Την εκδήλωση, στην οποία κεντρικός ομιλητής ήταν ο Μανώλης 
Σφακιανάκης, αντιστράτηγος εα της ΕΛΑΣ και συνιδρυτής του 
GDPR Greece, διοργάνωσε το Επιμελητήριο στο πλαίσιο των 
δράσεών του για την πληρέστερη ενημέρωση και τη συνεχή 
παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τα μέλη του. 
Στον χαιρετισμό του, ο πρόεδρος του ΕΕΑ Γιάννης Χατζηθεοδο-

σίου αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες του Επιμελητηρίου για την 
ομαλότερη μετάβαση επιχειρηματιών και επαγγελματιών στην 
ψηφιακή εποχή, ενώ σχετικά με τη χρήση των προσωπικών 
δεδομένων και την εφαρμογή του ευρωπαϊκού κανονισμού από 
τις 25 Μαΐου, τόνισε ότι δεν χρειάζεται πανικός καθώς εκτιμά ότι 
στόχος είναι η πάταξη του δόλου. Στάθηκε όμως στην ανάγκη 
ενημέρωσης όλων για το νέο πλαίσιο έτσι ώστε να μη βρεθεί 
κανείς προ εκπλήξεως. 
Ο Μ. Σφακιανάκης τόνισε ότι πλέον με τον ευρωπαϊκό κανονισμό 
εισάγεται μία νέα κουλτούρα η οποία θα πρέπει να γίνει βίωμα 
όλων μέσα από τις σωστές πρακτικές. Εκτίμησε ότι δεν χρειάζεται 
άγχος, αλλά λογική και στρατηγική για την εφαρμογή του κανο-
νισμού και επισήμανε την ανάγκη ενημέρωσης επαγγελματιών, 
επιχειρηματιών αλλά και του υπαλληλικού τους προσωπικού, 
προκειμένου να κατανοήσουν όλοι πλήρως τις αλλαγές που έρ-

χονται στη χρήση των προσωπικών δεδομένων και τους κινδύ-
νους που μπορεί να απειλήσουν τη λειτουργία μίας επιχείρησης. 
Παράλληλα ανέφερε ότι απαιτείται συνεχής επιμόρφωση και 
θωρακισμός των υπολογιστικών συστημάτων των επιχειρήσε-
ων καθώς και επικαιροποίηση αλλά και κρυπτογράφηση των 
αρχείων που χρησιμοποιούν. Επίσης ανακοίνωσε ότι σύντομα 
θα προχωρήσει στη δημιουργία «Ακαδημίας», με στόχο να προ-
σφέρει καλύτερη ενημέρωση σε όσους επιθυμούν. 
Ο κ. Σφακιανάκης και οι συνεργάτες του απάντησαν σε δεκάδες 
ερωτήσεις του κοινού, ενώ ο κ. Χατζηθεοδοσίου διευκρίνισε 
ότι όσες ερωτήσεις δεν στάθηκε δυνατό να τεθούν, μπορούν να 
κατατεθούν μέσω mail στο Επιμελητήριο και δεσμεύθηκε ότι θα 
απαντηθούν όλες. Τέλος, ενημέρωσε ότι οι δράσεις του ΕΕΑ θα 
συνεχιστούν με στόχο την συνεχή παροχή ποιοτικών υπηρεσιών 
προς τα μέλη του.

Πρωτογενές πλεόνασμα 7,5 δισ. ευρώ εμφανίζει σε ταμειακή 
βάση ο Κρατικός Προϋπολογισμός στο τετράμηνο Ιανουαρίου 
- Απριλίου 2018, έναντι ελλείμματος 404 εκατ. ευρώ την αντί-
στοιχη περίοδο πέρυσι. Το ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει ότι σύμφωνα με 
τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, το ταμειακό αποτέλεσμα 
της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε έλλειμμα 599 εκατ. ευρώ, 

έναντι ελλείμματος 188 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 
2017.
Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογι-
σμού διαμορφώθηκαν σε 14,530 δισ. ευρώ, από 13,468 δισ. 
ευρώ πέρυσι.
Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, στις 

οποίες περιλαμβάνονται και δαπάνες ύψους περίπου 464 εκατ. 
ευρώ που αφορούν την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφει-
λών (έναντι 544 εκατ. ευρώ πέρυσι), αυτές διαμορφώθηκαν 
σε 15,380 δισ. ευρώ, από 16,512 δισ. ευρώ την περίοδο Ια-
νουαρίου-Απριλίου 2017.

Στην πρώτη θέση μεταξύ 90 πόλεων στο κόσμο όσον αφορά 
στη διάθεση ταλαντούχων ατόμων να την επιλέξουν ως πόλη 
εγκατάστασης κατατάσσεται η Αθήνα στην ετήσια έρευνα The 
Global Talent Competitiveness Index 2018, που εκδίδεται 
σε συνεργασία του INSEAD, THE ADECCO GROUP και TATA 
COMMUNICATIONS. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ερευνα που αξιο-
λογεί 90 μεγάλες πόλεις στον κόσμο ως προς την ανταγωνιστικό-
τητα ταλέντου, δηλ. τις συγκριτικές δυνατότητες που προσφέρει 
μια πόλη για τη διαβίωση ανθρώπων με υψηλές ειδικότητες 
(ταλέντα).
Όπως επισημαίνεται στο εβδομαδιαίο δελτίο του ΣΕΒ, που σχο-
λιάζει την έρευνα, για την κατάταξη χρησιμοποιείται μια πλειάδα 
17 παραμέτρων σε 5 ενότητες (διαμόρφωση [enable], προσέλ-
κυση [attract], ανάπτυξη [grow], συγκράτηση [retain], και διε-
θνικότητα [be global]).
Στην γενική κατάταξη, η Αθήνα εμφανίζεται στη 28η θέση (και 
στη 15η θέση ανάμεσα σε ευρωπαϊκές πόλεις), ενώ έχει και την 
υψηλότερη βαθμολογία ανάμεσα σε όλες τις πόλεις του κόσμου 
στην ενότητα «συγκράτηση». Οι παράμετροι που ενσωματώ-
νονται στην ενότητα αυτή είναι η προσωπική ασφάλεια, η πυ-
κνότητα γιατρών, οι μηνιαίες δαπάνες διαβίωσης και το μηνιαίο 
ενοίκιο.
«Προφανώς, η Αθήνα είναι μια πόλη με χαμηλό κόστος διαβίω-

σης, υπερπληθώρα ιατρικού προσωπικού και, με σχετικά ικανο-
ποιητικό δείκτη προσωπικής ασφάλειας», επισημαίνει ο ΣΕΒ και 
προσθέτει: «Ενδεικτικά, η Νέα Υόρκη έχει συνολικό δείκτη 50,7 
στην ενότητα «συγκράτηση», έναντι 87,4 της Αθήνας, καθώς η 
προσωπική ασφάλεια αξιολογείται με 81, αλλά η πυκνότητα για-
τρών με 34,2, οι μηνιαίες δαπάνες με 64,1 και το μηνιαίο ενοίκιο 
με 23,5. Το υψηλό κόστος διαβίωσης, δηλαδή, παίζει καθορι-
στικό ρόλο στη βαθμολογία της Νέας Υόρκης, όπως η υψηλή 
πυκνότητα γιατρών και το χαμηλό κόστος διαβίωσης ασκούν 
καθοριστική επίδραση στη βαθμολογία της Αθήνας».
Η Ζυρίχη είναι η πρωταθλήτρια πόλη της γενικής κατάταξης, χω-
ρίς όμως να πρωτεύει σε καμιά από τις 5 ενότητες παραμέτρων.
Η εικόνα για τα επιμέρους κριτήρια έχει ως εξής:
-Η Αθήνα έχει υψηλή βαθμολογία όσον αφορά στα νοικοκυριά 
με ίντερνετ, την ποιότητα ζωής και περιβάλλοντος, τον αριθμό 
φοιτητών στα πανεπιστήμια, την προσωπική ασφάλεια, την 
πυκνότητα γιατρών, τις μηνιαίες δαπάνες και το μηνιαίο ενοίκιο.
-Η βαθμολογία είναι χαμηλή στη δαπάνη για Έρευνα και Ανά-
πτυξη, την παρουσία μεγάλων διεθνών επιχειρήσεων, το κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ, την παρουσία σημαντικών πανεπιστημίων και 
τη χρήση κοινωνικών δικτύων, την παρουσία διεθνών οργα-
νισμών, και, τέλος, τη συνδεσιμότητα με αεροδρόμιο (σε σχέση 
με πληθυσμό και διεθνείς διασυνδέσεις). «Για να γίνει, συνεπώς, 

η Αθήνα ένας κόμβος Έρευνας και Τεχνολογίας όπου ζουν και 
εργάζονται άνθρωποι με υψηλές δεξιότητες, απαιτείται μια 
καταλληλότερη υποδομή, κοινωνική και οικονομική, που να 
εξυπηρετεί τις ανάγκες των ταλαντούχων ατόμων», καταλήγει 
ο ΣΕΒ, σημειώνοντας παράλληλα ότι είναι σημαντικό ότι η τάση 
αυτή καταγράφεται παρά την πλήρη απουσία μιας συγκροτημέ-
νης στρατηγικής κινήτρων «διακράτησης ταλέντου» στη χώρα, 
αντίστοιχης με αυτές που εφαρμόζουν πολλές άλλες Ευρωπαϊκές 
χώρες, όπως η Πορτογαλία και η Κύπρος.
Τέλος, σχολιάζοντας πρόσφατες εξελίξεις ο Σύνδεσμος αναφέρει 
ότι «η προσφάτως ψηφισθείσα από τη Βουλή ρύθμιση για την 
επιβολή «ψηφιακού» τέλους 6% για ηλεκτρονικές συσκευές 
εγγραφής ήχου και εικόνας και για ηλεκτρονικούς αποθηκευ-
τικούς δίσκους άνω των 4GB, πέραν της ήδη εφαρμοζόμενης 
επιβάρυνσης 2% επί της αξίας σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, 
smartphones και tablets, καθώς και η στάση της επίσημης Πο-
λιτείας απέναντι στην πιθανότητα εγκατάστασης στην Ελλάδα 
Κέντρου Πρωτονικής Θεραπείας για καρκινοπαθείς, με βάση 
τεχνογνωσία του CERN στους επιταχυντές, είναι απογοητευτικές 
και αντιστρατεύονται την προοπτική του μετασχηματισμού της 
χώρας σε τεχνολογικό κόμβο».

Ο ΝΕΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ 
ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΥΨΟΥΣ 7,5 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΣΤΟ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018, 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΕβ: ΠΡΩΤΗ Η ΑΘΗΝΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΤΑΛΑΝΤΟΥΧΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
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Όσο προχωρούν και εξελίσσονται οι νέες τεχνολογίες, τόσο 
απροστάτευτος είναι ο πολίτης σε ό,τι αφορά τη διασφάλι-
ση του απορρήτου των επικοινωνιών του, παραδέχθηκαν 
οι εκπρόσωποι της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου 
των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ), που ενημέρωσαν σε κοινή συ-
νεδρίασή τους, τα μέλη των Επιτροπών Θεσμών και Δημό-
σιας Διοίκησης της Βουλής, για τα πεπραγμένα του 2016. 
Τόνισαν, εξάλλου, την ανάγκη εκσυγχρονισμού του θεσμι-
κού πλαισίου και ενίσχυσης τόσο του προσωπικού όσου 
και των υποδομών της Αρχής, ώστε να ανταποκριθεί στις 
νέες τεχνολογικές προκλήσεις. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ, Χρήστος Ζαμπίρας, υπεραμύνθηκε 
των προσπαθειών που καταβάλλει η Αρχή για τη διασφά-
λιση του τηλεφωνικού απορρήτου των πολιτών, τονίζο-
ντας ότι στα πλαίσια των δυνατοτήτων της, με μειωμένο 
προσωπικό και περιορισμένη οικονομική ενίσχυση, κάνει 
το καλύτερο δυνατό και υπάρχει το καλύτερο δυνατό απο-
τέλεσμα. Ανέφερε, δε, ακόμα ότι «ανεξέλεγκτα βαλιτσάκια» 
βρίσκονται σε χέρια ιδιωτών, οι οποίοι παρακολουθούν 
τηλεφωνικές συνδιαλέξεις πολιτών, ενώ σημείωσε ότι στα 
τρία νόμιμα φορητά συστήματα συνακροάσεων που δια-
θέτουν η ΕΥΠ και η Ελληνική Αστυνομία, ίσως έπρεπε να 
γίνονται περισσότεροι έλεγχοι από την ΑΔΑΕ.
«Μέσα στο πλαίσιο της καθηκόντων της και με τα μέσα που 
διαθέτει η ΑΔΑΕ κάνει το καλύτερο δυνατό. Πάντα υπάρ-
χουν περιθώρια βελτίωσης. Θα ήταν χρήσιμος ένας ουσια-
στικός διάλογος με τη Βουλή και εμείς είμαστε διατεθιμένοι 
να τον κάνουμε» είπε ο κ. Ζαμπίλας.
«Χωρίς μεσολάβηση παρόχου υπάρχουν τα τεχνικά μέσα 
στη διάθεση προσώπων, ώστε να έχουν, χωρίς συγκατα-
θέσεις, συνακροάσεις;» ρώτησε τον επικεφαλής της ΑΔΑΕ 
ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος και 
έλαβε την απάντηση: «Υπάρχει νομοθετική πρόβλεψη, ΕΥΠ 
και αστυνομία να έχουν συστήματα νόμιμων συνακροάσε-
ων και να μπορούν για συγκεκριμένους λόγους να άρουν 
το απόρρητο των επικοινωνιών, εφόσον υπάρχει εισαγγε-
λική έγκριση. Εμείς κάνουμε ελέγχους για την τήρηση της 
άρσης του απορρήτου. Την ενεργοποίηση, όμως, για την 
άρση απορρήτου την κάνει ο πάροχος. Εμάς απλά μας κοι-
νοποιούνται οι ενέργειες. Για το αν έχει τηρηθεί η νόμιμη 
διαδικασία, για παράδειγμα στην έρευνα ενός εγκλήματος, 
δεν μπορεί η ΑΔΑΕ να υπεισέλθει. Είναι αρμοδιότητα των 
δικαστικών Αρχών να το ελέγξουν».
«Υπάρχει πεποίθηση της κοινής γνώμης ότι δεν είναι ασφα-
λής. Από πλευράς τεχνολογικής ασφάλειας, υπάρχει το 
απόρρητο στις τηλεπικοινωνίες, ή να αποδεχτεί η κοινωνία 
ότι η ψηφιακή τεχνολογία είναι προσβάσιμη, ανοικτή, αλλά 

όχι ασφαλής. Μπορείτε να διαβεβαιώσετε ότι οι υπηρεσίες 
παροχής και σταθερής τηλεφωνίας συμμορφώνονται στο 
κανονιστικό πλαίσιο;» επέμεινε ο κ. Βενιζέλος.
«Εμείς ελέγχουμε κατά πόσο ο πάροχος τηρεί τις τεχνικές 
προϋποθέσεις. Απ΄ ό,τι μας δηλώθηκε, υπάρχουν τρία 
κρατικά βαλιτσάκια που έχουν η ΕΥΠ και η Αστυνομία. 
Ξέρουμε για τρία και ελέγχουμε τρία. Υπάρχουν βαλιτσά-
κια, όπως λέγεται, και σε ιδιώτες, αλλά δεν μπορούμε να 
το ελέγξουμε αυτό. Κάναμε προτάσεις για θέματα ελέγχου 
αυτών των... βαλιτσακίων, αλλά δεν έχουν ευδοκιμήσει. 
Είναι ανέλεγκτα αυτά» σημείωσε ο κ. Ζαμπίρας και πρό-
σθεσε:
«Οι αρμοδιότητες της ΑΔΑΕ, σύμφωνα με τους νόμους, 
είναι να ελέγχει στην ελληνική επικράτεια τους παρόχους 
τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών υπηρεσιών. Οι 
εταιρείες πρέπει να εφαρμόζουν και να υλοποιούν τις πο-
λιτικές ασφάλειας των πολιτών και να ελέγχονται για τη 
τήρησή τους από την ΑΔΑΕ. Δεν έχει, όμως, θεσμοθετηθεί 
και δεν μπορεί από τον νόμο η ΑΔΑΕ να ελέγξει τα δίκτυα. 
Κάναμε προτάσεις, αλλά δεν έχουν θεσμοθετηθεί ακόμα».
 
Έμφαση δόθηκε από τους βουλευτές - μέλη των δύο Επι-
τροπών στο θέμα τόσο της κυβερνοασφάλειας όσο και του 
διαδικτύου, με αφορμή και τις τελευταίες αποκαλύψεις για 
την εταιρεία Facebook, με τους εκπροσώπους της ΑΔΑΕ 
να παραδέχονται τους μεγάλους κινδύνους, αλλά και να 
αναγνωρίζουν την αδυναμία όχι μόνο της ελληνικής ανε-
ξάρτητης Αρχής αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο της δια-
σφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών των πολιτών.
«Αυτό είναι ένα διεθνές πρόβλημα. Δεν μπορεί η ΑΔΑΕ 
να ελέγξει υπερεθνικούς φορείς, όπως η Google ή το 
Facebook. Εμείς, επειδή υπάρχουν αυτοί οι κίνδυνοι, δί-
νουμε συμβουλές μέσω της ιστοσελίδας μας και φυλλαδί-
ων που έχουμε εκδώσει, πώς μπορεί ο πολίτης να προστα-
τευτεί από αυτούς τους κινδύνους στο διαδίκτυο. Είναι ένα 
πολύ σοβαρό θέμα που δεν μπορεί μια χώρα από μόνη της 
να το αντιμετωπίσει. Χρειάζεται διακρατική συνεργασία 
και νομοθετική επεξεργασία, γίνονται προσπάθειες και σε 
επίπεδο ΕΕ να θεσπιστούν κανόνες γι αυτές τις εταιρείες. Το 
κακό βρίσκει πάντα τρόπους και μεθόδους που ξεπερνούν 
τη νομοθεσία» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ζαμπίρας.
Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Δια-
σφάλισης Υποδομών, Απορρήτου Υπηρεσιών και Εφαρμο-
γών Διαδικτύου, Γιάννης Ψαλλίδας, σημείωσε ότι είναι υπό 
διαμόρφωση ο ευρωπαϊκός κανονισμός, που θα προβλέ-
πει τη διαδικασία, τους όρους, τις προϋποθέσεις και τους 
κανόνες για τη διασφάλιση του απόρρητου των ιδιωτικών 

επικοινωνιών.
«Αναμένουμε τον κανονισμό. Δεν μπορούμε να κάνουμε 
κάτι άλλο, περιμένουμε» τόνισε ο κ. Ψαλλίδας. «Η ΑΔΑΕ 
παρακολουθεί τις εξελίξεις και τις διαδικασίες, αποκτά 
εμπειρία που μπορεί να είναι χρήσιμη για τους ελέγχους 
στο εσωτερικό της χώρας» συμπλήρωσε ο κ. Ζαμπίρας.
Από την πλευρά του, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Μιχάλης Κά-
τσης επεσήμανε ότι με τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες υπάρ-
χει μεν μεγάλη και γρήγορη πρόσβαση, ωστόσο υπάρχει 
και το «τυράκι πίσω από την κολοσσιαία αυτή φάκα» και 
αφορά τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων.
«Αυτό το φακέλωμα, ως προς τις συνήθειες του ατόμου ή 
τις πολιτικές του απόψεις, υπάρχει ο κίνδυνος να πουληθεί 
σε μια κυβέρνηση για να χειραγωγήσουν τις μάζες» είπε 
ο κ. Κάτσης, αναφέροντας ως παράδειγμα την εταιρεία 
Facebook, που κατηγορήθηκε ότι πούλησε απόρρητα προ-
σωπικά δεδομένα 50 εκατομμύριων χρηστών, τα οποία 
είχε επεξεργαστεί και το θέμα ερευνάται από τις αμερικα-
νικές Αρχές.
Η βουλευτής της ΝΔ Μισέλ Ασημακοπούλου ζήτησε να 
μάθει ποια είναι η συμμετοχή της ΑΔΑΕ στη κατάρτιση της 
εθνικής κυβερνοασφάλειας, σημειώνοντας ότι τον Μάρτιο 
του 2018 εγκρίθηκε από τον αρμόδιο υπουργό η οδηγία 
ΝΙΣ NIS (Network and Information Systems) που ήταν η 
πρώτη νομοθετική πράξη της ΕΕ για την ασφαλεια των δι-
κτύων και των πληροφοριών.
Για ένα πολύ σοβαρό θέμα που έχει να κάνει με τις εται-
ρείες κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, που λειτουργούν 
καταχρηστικά, έκανε λόγο ο βουλευτής των ΑΝΕΛ Γιώργος 
Λαζαρίδης.
«Να ξέρετε όλοι ότι όσο προχωρά η τεχνολογία τόσο μει-
ώνεται η ασφάλεια του απορρήτου των προσωπικών δε-
δομένων των πολιτών. Έχω την αίσθηση ότι κάποιες δυ-
νάμεις, όχι εξωήγινες, δεν θέλουν να λειτουργήσει η ΑΔΑΕ. 
Δεν μπορεί να έχουμε απαρτία επτά μελών, να μην αλλάζει 
η νομοθεσία και να έχουμε ένα παρωχημένο νομοθετικό 
πλαίσιο. Αν δεν ενισχυθεί με πρόσωπα και χρήμα η ΑΔΑΕ, 
δεν θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε» επεσήμανε από 
την πλευρά του ο αντιπρόεδρος της Αρχής Μιχάλης Σακ-
κάς.
Τέλος, ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ ανέφερε ότι η ανεξάρτητη 
Αρχή θα προχωρήσει σε συνεργασία με την περιφερειακή 
διοίκηση και τους δήμους της χώρας, στη διοργάνωση 
ενημερωτικών ημερίδων των πολιτών, με στόχο την ενη-
μέρωσή τους για τους νέους κινδύνους στην επικοινωνία 
τους.

ΟΙ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΑΝ  ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ βΟΥΛΗΣ
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Με το Βραβείο Αριστείας Κλινικο-εργαστηριακού Έργου και Εφαρ-
μογής Καινοτόμων Μεθόδων και Τεχνικών τιμάται στις 18 Μαΐου 
η Ελληνίδα επιστήμονας η οποία το 2012 «πάγωσε τον χρόνο» με 
την πρώτη παγκοσμίως κυτταροσκελετική ανάλυση ανθρώπινων 
εμβρύων μετά από κατάψυξη με τη μέθοδο της υαλοποίησης. 
Πρόκειται για την επίκουρη καθηγήτρια Εμβρυολογίας - Γενετικής 
στην Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή του Τμήματος Ιατρικής της 
Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ, Αικατερίνη Χατζημελετίου, με 
την έρευνα της οποίας αποδείχτηκε η ασφάλεια της νέας τεχνολο-
γίας κατάψυξης που επιτρέπει να γεννιούνται υγιή παιδιά έχοντας 
«παγώσει τον χρόνο».
Μιλώντας στο ΑΠΕ - ΜΠΕ, με αφορμή τη βράβευσή της, η κ Χα-
τζημελετίου, ανέφερε ότι η μελέτη αυτή ήταν ένα ερευνητικό πρω-
τόκολλο για να τη διερεύνηση της ασφάλεια της τεχνικής. «Από τη 
στιγμή που έχει διευκρινιστεί η ασφάλεια λέμε ότι είναι ασφαλές να 
χρησιμοποιείται η μέθοδος αυτή για κλινικούς σκοπούς και να γεν-
νιούνται παιδιά με αυτή τη μέθοδο. Η κυτταροσκελετική ανάλυση 
έγινε πιο παλιά δεν έγινε τώρα. Απλώς είναι η πρώτη παγκοσμίως, 
η οποία έγινε το 2012, για την ασφάλεια και δημοσιεύτηκε την ίδια 

χρονιά στο περιοδικό «Human Reproduction» στο οποίο μάλιστα 
έγινε εξώφυλλο. Έκτοτε, δεν έχει ξαναγίνει παρόμοια μελέτη και 
σήμερα γεννιούνται ολοένα και περισσότερα παιδιά με αυτή τη 
μέθοδο. Τα παιδάκια που γεννήθηκαν με αυτή τη μέθοδο αυτή τη 
στιγμή δεν φαίνεται, τουλάχιστον στα πρώτα χρόνια της ζωής τους, 
να αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα υγείας. Φαίνεται, δηλαδή, 
στατιστικά ότι δεν διαφέρουν ως προς τις χρωμοσωμικές ανωμα-
λίες, ή τη νευροβιολογία, ή άλλα προβλήματα, σε σχέση με μωρά 
που δεν έχουν καταψυχθεί και οδήγησαν σε εγκυμοσύνη μετά από 
εξωσωματική και, νομίζω, και σε σχέση με παιδιά από εγκυμοσύνες 
με φυσιολογική σύλληψη», πρόσθεσε η κ Χατζημελετίου.
Η υαλοποίηση είναι μία μέθοδος κρυο - συντήρησης, η οποία χρη-
σιμοποιώντας υψηλές συγκεντρώσεις κρυο -προστατευτικών μέ-
σων, επιτρέπει την ταχεία μετατροπή ενός υγρού μέσου σε στερεό, 
χωρίς τη δημιουργία κρυστάλλων πάγου.
Η υαλοποίηση εφαρμόζεται:
-σε πλεονάζοντα έμβρυα, μετά την ολοκλήρωση ενός φρέσκου 
θεραπευτικού κύκλου εξωσωματικής γονιμοποίησης με εμβρυο-
μεταφορά.

-σε όλα τα έμβρυα όταν η γυναίκα παρουσιάσει σύνδρομο υπερ-
διέγερσης ωοθηκών και για τη δική της ασφάλεια αποφεύγεται η 
εμβρυομεταφορά στον φρέσκο κύκλο.
-σε πλεονάζοντα έμβρυα που έχουν διαγνωστεί ως φυσιολογικά 
μετά από βιοψία και προεμφυτευτική γενετική διάγνωση στο στά-
διο της αυλάκωσης (τρίτη ημέρα μετά τη γονιμοποίηση) και αφού 
έχει ολοκληρωθεί η εμβρυομεταφορά 1-2 φυσιολογικών εμβρύ-
ων στον φρέσκο κύκλο, ώστε να είναι διαθέσιμα στο ζευγάρι για 
μελλοντική εμβρυομεταφορά, εφόσον τα χρειαστεί.
-σε όλα τα έμβρυα μετά από βιοψία και προεμφυτευτική γενετική 
διάγνωση στο στάδιο της βλαστοκύστης (πέμπτη ημέρα μετά τη 
γονιμοποίηση).
-σε όλα τα έμβρυα όταν το ενδομήτριο δεν είναι δεκτικό.
Τα έμβρυα προς υαλοποίηση, αρχικά, εκτίθενται σε μία σειρά 
κρυοπροστατευτικών διαλυμάτων και μετά τοποθετούνται σε ει-
δικές παγιέτες/φορείς, που σφραγίζονται ερμητικά και βυθίζονται 
κατευθείαν σε υγρό άζωτο στους -196°C, όπου και αποθηκεύονται 
σε ειδικά δοχεία φύλαξης. 

Την τελευταία του πνοή, σε ηλικία 78 ετών, άφησε χθες ο ιδρυτής 
και πρόεδρος της Aegean, Θεόδωρος Βασιλάκης.
«To Διοικητικό Συμβούλιο και οι εργαζόμενοι της AEGEAN εκφρά-
ζουμε τη βαθύτατη θλίψη μας για την απώλεια του Ιδρυτή και 
Προέδρου της εταιρίας μας, Θεόδωρου Βασιλάκη. O Πρόεδρος 

μας ήταν για όλους μας η πηγή έμπνευσης από την πρώτη πτήση, 
τον πρώτο μας επιβάτη μέχρι σήμερα. Οι αξίες που πρέσβευε, όσο 
και το όραμά του θα συνεχίσουν να μας οδηγούν» αναφέρεται σε 
ανακοίνωση της εταιρείας.Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η εξόδιος 
ακολουθία θα τελεστεί το Σάββατο, 19 Μαΐου 2018 στις 12:30, στον 

Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως Σωτήρος, στην Κηφισιά.
Η οικογένεια αντί στεφάνων παρακαλεί να γίνουν δωρεές για το 
Παιδικό Χωριό SOS Κρήτης. 

Η Ακαδημία Αθηνών εξέλεξε χθες τακτικό μέλος της τον καθη-
γητή Αλέξανδρο Νεχαμά στην έδρα «Ιστορία της Φιλοσοφίας». 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Αλέξανδρος Νεχαμάς γεννήθηκε 
το 1946 στην Αθήνα. Περάτωσε πανεπιστημιακές φιλοσοφικές 
σπουδές με μεγάλη επιτυχία στις ΗΠΑ, ενώ το 1971 αναγορεύ-
θηκε διδάκτωρ Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου του Princeton 
με διατριβή επί του θέματος «Κατηγόρηση και η Θεωρία των 
Ειδών («ιδεών») στον Φαίδωνα» (Predication and the Theory of 
Forms in thePhaedo), με επιβλέποντα καθηγητή τον κορυφαίο 
Πλατωνιστή (και Σωκρατιστή) Γρηγόριο Βλαστό. Το ίδιο έτος 
έγινε, σε ηλικία 25 ετών, Associate Professor στο Πανεπιστήμιο 
του Pittsburgh και το 1981 τακτικός καθηγητής της Φιλοσοφίας 
στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Το 1990 επέστρεψε, ως τακτικός πάντοτε 
καθηγητής και μάλιστα σε διακεκριμένη έδρα, στο Πανεπιστήμιο 
του Princeton, όπου και συνέχισε μία άκρως επιτυχημένη πανε-
πιστημιακή σταδιοδρομία. 
Στο πλαίσιο αυτό ο κ. Νεχαμάς έχει αποκομίσει σωρεία τιμητικών 
διακρίσεων: Μεταξύ άλλων, έγινε επίτιμος διδάκτορας του Πα-
νεπιστημίου Αθηνών (1993), του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης (2011) και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 

(2011), ενώ το 2000 βραβεύθηκε για διακεκριμένα επιτεύγ-
ματα στον τομέα των ελληνικών σπουδών από την Ακαδημία 
Αθηνών. Είναι μέλος της Αμερικανικής Ακαδημίας Τεχνών και 
Επιστημών (1994), ενώ τα έτη 2003-2004 διετέλεσε πρόεδρος 
της «Αμερικανικής Φιλοσοφικής Ένωσης». Το αισθητικού περι-
εχομένου βιβλίο του «Only a promise of happiness: The Place of 
Beauty in a World of Art» επελέγη από την Ένωση Αμερικανών 
Εκδοτών ως το καλύτερο φιλοσοφικό βιβλίο της χρονιάς για το 
έτος 2008. 
Μεταξύ των φιλοσοφικών του έργων, που έχουν τύχει ιδιαί-
τερα ευνοϊκής υποδοχής, είναι τα βιβλία «Nietzsche: Live as 
Literature» (Harvard University Press, 1985), το οποίο μετα-
φράστηκε σε 10 ξένες γλώσσες, συμπεριλαμβανομένης της κι-
νεζικής και κορεατικής, και όπως αναφέρεται στο Times Literary 
Supplement (16 Μαΐου 1986) από τον καθηγητή στο Cambridge 
Michael Tanner, το έργο αυτό του κ. Νεχαμά «είναι το καλύτερο 
και σημαντικότερο βιβλίο για τον Nίτσε στην αγγλική γλώσσα». 
Επίσης έγραψε το «The Art of Living: Socratic Reflections from 
Plato to Foucault» (1998), με θέμα τον ιδιόρρυθμο τρόπο με τον 
οποίο ο Πλάτων παρουσιάζει και προβάλλει τον Σωκράτη και η 

επ’ αυτού αντίδραση τριών άλλων φιλοσόφων, οι οποίοι ασχο-
λήθηκαν σοβαρά με το ζήτημα: o Montaigne, o Nietzsche και ο 
Foucault. 
«Με κάποια έννοια θα μπορούσε, ίσως, να υποστηριχθεί ότι 
το κέντρο βάρους του φιλοσοφικού έργου του κυρίου Νεχαμά 
εστιάζεται και στα ενενήντα εννέα ξενόγλωσσα άρθρα του φιλο-
σοφικού περιεχομένου που δημοσιεύτηκαν, από το έτος 1973 και 
εφεξής, κατά το πλείστον σε έγκυρα διεθνή περιοδικά του κλά-
δου, πολλά από τα οποία μεταφράστηκαν και ανατυπώθηκαν 
και σε άλλα περιοδικά και συλλογικά έργα. Αυτά τεκμηριώνουν, 
κατ’ εξοχήν, την διεθνή απήχηση του έργου του και την εξέχουσα 
θέση που κατέχει ανάμεσα στους ομοτέχνους του», αναφέρει στη 
σχετική ανακοίνωσή της η Ακαδημία Αθηνών.
Τέλος, όπως καταλήγει η ανακοίνωση, «από τα περιεχόμενα 
στο βιβλίο ‘Αρετές της Αυθεντικότητας (Virtues of Authenticity) 
Δοκίμια για τον Πλάτωνα και τον Σωκράτη’, Princeton University 
Press, 1999, 16 μελετήματα, πρέπει ειδικότερα να αναφερθεί το 
τέταρτο υπό τον τίτλο: «Φωνές της σιωπής: Ο Σωκράτης του 
Γρηγόριου Βλαστού» (Voices of Silence: On Gregory Vlastos’s 
Socrates) και μάλιστα η εμβριθής Εισαγωγή του βιβλίου».

βΡΑβΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΠΟΥ “ΠΑΓΩΣΕ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ”

ΑΠΕβΙΩΣΕ Ο ΙΔΡΥΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ AEGEAN, ΘΕΟΔΩΡΟΣ βΑΣΙΛΑΚΗΣ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ», 
ΕΞΕΛΕΓΗ Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΕΧΑΜΑΣ



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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Στην καθολική άρση του τραπεζικού απορρήτου για όσους 
εντάσσονται στις ευνοϊκές διατάξεις του νόμου Κατσέλη έχουν 
καταλήξει οι θεσμοί με το υπουργείο Οικονομίας. Η άρση του 
τραπεζικού απορρήτου θα θεσμοθετηθεί τόσο για τις νέες αιτή-
σεις που θα υποβληθούν από εδώ και στο εξής όσο και για αυτές 
που έχουν ήδη υποβληθεί και, σύμφωνα με πληροφορίες, θα 
γίνει με τους εξής τρόπους: 
• Οσοι έχουν υποβάλει αίτηση μέχρι σήμερα θα πρέπει εντός συ-
γκεκριμένου χρονικού διαστήματος να προσκομίσουν υπεύθυ-
νη δήλωση ότι δέχονται να αρθεί το τραπεζικό τους απόρρητο. 
Σε περίπτωση που δεν προσκομίσουν την υπεύθυνη δήλωση, η 
αίτησή τους δεν θα εκδικαστεί.
• Οσοι υποβάλουν αίτηση εφεξής θα πρέπει να συναινέσουν 
στην άρση του τραπεζικού τους απορρήτου. Σε περίπτωση που 
δεν συναινέσουν, η αίτησή τους δεν θα παραλαμβάνεται από 
το δικαστήριο και άρα ο φάκελος θα θεωρείται ημιτελής και η 
αίτηση προστασίας δεν θα εκδικάζεται.
Η άρση του τραπεζικού απορρήτου ισχύει σήμερα μόνο για 
όσους κάνουν αίτηση ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό, 
δηλαδή για τις επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν την υποχρέωση 
να αποκαλύψουν το σύνολο των περιουσιακών τους στοιχεί-
ων, είτε κινητών είτε ακίνητων. Η επέκταση της υποχρέωσης 
αποκάλυψης της περιουσιακής κατάστασης και από τα φυσικά 
πρόσωπα ήταν βασικό αίτημα των τραπεζών, στο πλαίσιο της 
προσπάθειας εντοπισμού των στρατηγικών κακοπληρωτών, 
που εκτιμάται ότι είναι περίπου το ένα τρίτο όσων έχουν κάνει 
αίτηση να ενταχθούν στον νόμο Κατσέλη.
Αν και η καταχρηστική συμπεριφορά που διαπιστώνεται από 
αιτούντες του νόμου Κατσέλη δεν συνεπάγεται ότι όλοι έχουν 
υψηλές καταθέσεις, το βέβαιο είναι ότι η άρση του τραπεζικού 
απορρήτου θα βοηθήσει στον εντοπισμό των στρατηγικών κα-
κοπληρωτών, προκειμένου η προστασία του νόμου να δίνεται 
μόνο σε αυτούς που τη δικαιούνται.
Βελτιώσεις 
Να σημειωθεί ότι η ισχύς του νόμου Κατσέλη λήγει στα τέλη του 
2018 και ένα από τα θέματα που θα συζητηθεί με τους θεσμούς 
στις συναντήσεις που θα συνεχιστούν σήμερα είναι η παράτασή 
του για ακόμη ένα χρόνο.
Στις αλλαγές που συζητούνται είναι επίσης σειρά βελτιωτικών 
ρυθμίσεων που θα αποτρέψουν την κατάχρηση του νόμου. 
Μεταξύ αυτών είναι: 
• Η άμεση απώλεια της προστασίας σε περίπτωση που κάποιος 
δεν είναι συνεπής στη ρύθμιση που θα ορίσει το δικαστήριο. 
Μοναδική εξαίρεση θα αποτελεί η συνδρομή λόγων που δικαι-
ολογούν ανωτέρα βία.
• Η απώλεια της προστασίας σε περίπτωση που κάποιος οφειλέ-

ΑΡΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΓΙΑ 
ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ Ν. ΚΑΤΣΕΛΗ 

της ζητήσει δύο αναβολές, μια πρακτική που υιοθετείται συχνά 
από τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, ανανεώνοντας επί μα-
κράν την ασυλία του νόμου.
• Η απώλεια της προστασίας σε περίπτωση που ο οφειλέτης δεν 
προσέλθει στο δικαστήριο κατά την ημέρα εκδίκασης της υπό-
θεσής του. Ο νόμος θα δίνει περιθώριο 30 ημερών στον οφειλέ-
τη να πάρει νέα δικάσιμο και αν δεν το κάνει, θα θεωρείται ότι 
παραιτείται της προστασίας.
• Ο αναδρομικός επανυπολογισμός των τόκων σε περίπτωση 
που η προσφυγή του απορριφθεί από το δικαστήριο. Σήμερα 
οι τόκοι «παγώνουν» με την υποβολή από τον οφειλέτη της αί-
τησης υπαγωγής στον νόμο Κατσέλη και αποτελεί κίνητρο για 
τους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Η ρύθμιση αποσκοπεί στο 
να αποτρέψει αυτούς που σκοπίμως κάνουν αίτηση υπαγωγής 
στην προστασία του νόμου Κατσέλη, παρά το γεγονός ότι γνω-
ρίζουν ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
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ΟΙ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΟΥ 2017 ΣΤΙΣ 120 
ΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ

Μεγάλη ανάσα σε χιλιάδες επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγ-
γελματίες θα δώσει απόφαση που εντάσσει πλέον και τις οφειλές 
που δημιουργήθηκαν το 2017 στις 120 δόσεις του εξωδικαστικού 
μηχανισμού. Την ίδια ώρα «βαδίζουμε» προς παράταση του νό-
μου Κατσέλη - Σταθάκη.
Συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά την ένταξη των οφειλών που δημι-
ουργήθηκαν το 2017 (προς ΔΟΥ, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες 
κ.λπ.), η συμφωνία έκλεισε χθες κατά τη διαπραγμάτευση της 
ελληνικής πλευράς με τους θεσμούς.
Η ατζέντα περιελάμβανε και χρηματοπιστωτικά θέματα που 
αφορούν τον νόμο Κατσέλη - Σταθάκη, την άρση του τραπεζικού 
απορρήτου, τις πρόσθετες φοροαπαλλαγές που φέρονται να ζη-
τούν τα funds.
Οι θεσμοί ζήτησαν -όπως αναφέρουν καλά πληροφορημένες 
πηγές- να λήξει η ισχύς του νόμου Κατσέλη στο τέλος του 2018. 
«Βγήκατε από την κρίση, δεν υπάρχει ανάγκη να είναι σε ισχύ ο 
νόμος» φέρεται να είπαν οι εκπρόσωποι των δανειστών στην ελ-
ληνική πλευρά.
«Η ελληνική κοινωνία εξακολουθεί να είναι δέσμια της κρίσης. Το 
πρόβλημα παραμένει» απάντησαν οι αξιωματούχοι της κυβέρνη-
σης.
Τελικώς κυβέρνηση και θεσμοί συμφώνησαν ο νόμος Κατσέλη να 
παραμείνει σε ισχύ, μέχρι να υπάρξει ουσιαστική βελτίωση στους 
δείκτες ανεργίας -που σήμερα προσεγγίζει το 20%- και αύξηση 
του κατώτατου μισθού, που προς το παρόν είναι 586 ευρώ μεικτά 
(και 511 ευρώ για τους κάτω των 25 ετών). Σήμερα κλιμάκια της 
ελληνικής πλευράς και των θεσμών θα καταλήξουν στα ποσοστά 
αύξησης του κατώτατου μισθού και της μείωσης της ανεργίας. Και 
μέχρι να «πιαστούν» τα συγκεκριμένα ποσοστά, ο νόμος Κατσέλη 
θα συνεχίσει να ισχύει, με αυστηρότερα ωστόσο κριτήρια.

ΕΘΝΟΣ
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Οπως είναι για παράδειγμα η άρση του τραπεζικού απορρήτου, 
τόσο για όσους θα ενταχθούν στον νόμο Κατσέλη, αλλά και όσους 
έχουν ήδη υπαχθεί στις ευνοϊκές διατάξεις του και βρίσκονται σε 
αναμονή εκδίκασης της υπόθεσής τους.
Μάλιστα σε όσους έχουν πάρει ήδη δικάσιμο, θα δοθεί εύλογο 
χρονικό περιθώριο (2 με 3 μήνες) προκειμένου να δώσουν τη 
συγκατάθεσή τους και το πλήρες περιουσιολόγιό τους. Αν δεν 
συναινέσουν στην άρση του τραπεζικού τους απορρήτου, τότε 
αυτομάτως θα «βγαίνουν» από τον νόμο Κατσέλη.
Τραπεζικό απόρρητο
 Η άρση του τραπεζικού απορρήτου είναι κομβικής σημασίας 
καθώς θα μπορούν να αποκλείονται εξαρχής οι στρατηγικοί 
κακοπληρωτές, εκείνοι δηλαδή που βρήκαν «καταφύγιο» στον 
νόμο, και παρότι έχουν καταθέσεις σε τράπεζες εντός και εκτός 
Ελλάδας και σημαντική ακίνητη περιουσία, δεν εξυπηρετούν τα 
δάνειά τους.
Με την άρση του απορρήτου ειδική επιτροπή δικαστών που θα 
συγκροτηθεί για τον λόγο αυτό, θα αναλαμβάνει τον έλεγχο των 
οικονομικών στοιχείων δανειοληπτών που κάνουν χρήση του νό-
μου Κατσέλη. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν πληρούν 
τα κριτήρια -δηλαδή έχουν αποκρύψει περιουσιακά στοιχεία ή 
έχουν μεταβιβάσει μέρος της περιουσίας τους- τότε θα χάνουν την 
προστασία του νόμου.
Σε ό,τι αφορά τώρα τις πωλήσεις δανείων σε ξένα funds, το θεσμι-
κό πλαίσιο παραμένει ως έχει -είναι από τα καλύτερα σε επίπεδο 
ΕΕ σε ό,τι αφορά την προστασία των καταναλωτών-ενώ δεν 
«πέρασε» το αίτημα των funds που ζητούσαν περισσότερες φο-
ροαπαλλαγές.

ΤΕΛΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΦΙΑ

Στην τελική ευθεία έχουν μπει τα παζάρια με τους δανειστές 
για τις αλλαγές στις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων και τις 
ανατροπές στον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ.
Οι αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ και οι νέες αντικειμενικές τιμές θα 
απασχολήσουν τις σημερινές συζητήσεις των θεσμών με 
την κυβέρνηση όπως ανέφερε χθες αξιωματούχος. Μέχρι τα 
μέσα Ιουνίου, το υπουργείο Οικονομικών θα δημοσιοποιή-
σει την απόφαση για τις νέες αντικειμενικές αξίες καθώς και 
τους συντελεστές του ΕΝΦΙΑ. Το οικονομικό επιτελείο της 
κυβέρνησης με τους θεσμούς συμφώνησαν ότι μέχρι τις 14 
Ιουνίου θα πρέπει να έχει υπογραφεί η υπουργική απόφαση 
που θα αλλάζει τις τιμές σε 10.000 ζώνες σε όλη την επικρά-
τεια. Μέχρι την ίδια ημερομηνία θα πρέπει να έχει κριθεί και 
η τύχη του ΕΝΦΙΑ που θα κληθούν να πληρώσουν φέτος 
πάνω από 7 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων.
Μαζί με τον ΕΝΦΙΑ συμπαρασύρονται και δεκάδες άλλες 
επιβαρύνσεις που επιβάλλονται με βάση τα ακίνητα (από 

www.in.gr
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αγοραπωλησίες μέχρι γονικές παροχές και δωρεές) ενώ 
αντιθέτως άλλοι που κατέχουν ακίνητα σε ακριβά προάστια 
και πλήρωναν ήδη συμπληρωματικό φόρο, μπορεί να πλη-
ρώσουν πλέον λιγότερα σε φόρους, αφού σε τέτοιες περιο-
χές καταγράφονται και μειώσεις τιμών.
Να σημειωθεί ότι με το χρόνο των εκλογών να είναι ανοι-
κτός, η κυβέρνηση δεν θέλει να φουσκώσει το λογαριασμό 
του ΕΝΦΙΑ που θα λάβουν τον Αύγουστο και θα κληθούν να 
πληρώσουν φέτος τα νοικοκυριά.

ΠΡΕΣΙΝΓΚ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΕΟΣ

Προθεσμία λίγων ημερών, μέχρι το Eurogroup της 24ης 
Μαΐου ή έστω μέχρι τις αρχές Ιουνίου, δίνει το ΔΝΤ στους 
Ευρωπαίους εταίρους για να επιλυθούν οι διαφορές στο 
σχέδιο ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους. Αυτό διεμήνυ-
σαν ο εκπρόσωπος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, 
Τζέρι  Ράις, καθώς και ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στο ΔΝΤ, 
Μιχάλης Ψαλιδόπουλος.
Ειδικότερα, ο κ. Ράις είπε χθες το απόγευμα ότι στενεύουν 
τα χρονικά περιθώρια για τη συμμετοχή του Ταμείου στο 
ελληνικό πρόγραμμα, καθώς, όπως είπε, υπάρχουν ακόμα 
ανοιχτές διαφορές ανάμεσα στους θεσμούς για το ζήτημα 
της ελάφρυνσης του χρέους, παρά την πρόοδο που έχει 
επιτευχθεί στις συζητήσεις.
«Επομένως, το θέμα για την ελάφρυνση του χρέους είναι 
το ζήτημα που παραμένει προς επίλυση. Οι συζητήσεις 
βρίσκονται σε εξέλιξη και οι διαφορές έχουν μειωθεί, αλλά 
υπάρχουν ορισμένες διαφορές που παραμένουν και πρέπει 
να επιλυθούν.
Αυτό θα έπρεπε να γίνει, όπως ανέφερε ο Πολ (Τόμσεν), 
ίσως πριν από χθες», τόνισε ο κ. Ράις απαντώντας σε σχε-
τική ερώτηση.
«Ο χρόνος τελειώνει και ο Πολ (Τόμσεν) ανέφερε ότι η συ-
νεδρίαση του Eurogroup την επόμενη εβδομάδα είναι πολύ 
σημαντική. Συνεπώς, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε σκληρά 
με τους Έλληνες και τους Ευρωπαίους εταίρους μας. Εξακο-
λουθούμε να ελπίζουμε όπ θα έχουμε μια επιτυχή κατάληξη, 
ιδίως όσον αφορά το ζήτημα της ελάφρυνσης του χρέους», 
ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο εκπρόσωπος του Ταμείου επανέλαβε την πάγια θέση του 
ΔΝΤ για τα δύο σκέλη του προγράμματος, λέγοντας πως 
η Ελλάδα έχει επιτύχει σημαντική πρόοδο στον τομέα των 
μεταρρυθμίσεων και πως πλέον απομένει να ρυθμιστεί το 
ζήτημα του χρέους.
«Υπενθυμίζουμε ότι έχουμε έγκριση του προγράμματος 
επί της αρχής. Η ενεργοποίησή του εξαρτάται από τις με-
ταρρυθμίσεις, όπου έχουμε σημειώσει πολύ καλή πρόοδο, 
και το δεύτερο σκέλος, δηλαδή την ελάφρυνση του χρέους. 
Το ΔΝΤ έχει θέσει αυτό το ζήτημα ξεκάθαρα στο τραπέζι 
σχετικά με το τι πιστεύουμε ότι χρειάζεται η Ελλάδα για την 
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πρόσθετη ελάφρυνση του χρέους», τόνισε.
Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, ο κ. Ράις εξήγησε πως οι απο-
φάσεις του Eurogroup της επόμενης εβδομάδας καθίστα-
νται ιδιαίτερα κρίσιμες.
Σύμφωνα με τον κ. Ράις, η ενεργοποίηση του προγράμ-
ματος και η συμμετοχή του ΔΝΤ θα αποτελεί εχέγγυο για 
τη βιωσιμότητα του χρέους, κάτι που, όπως εκτίμησε, θα 
τονώσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών και θα λειτουρ-
γήσει ευεργετικά για την ελληνική οικονομία. «Η συμμετοχή 
μας σημαίνει εξορισμού ότι θα έχουμε μια καλή συμφωνία 
για το χρέος. Αυτό θα είναι σημαντικό. Πιστεύουμε ότι θα 
βοηθήσει την Ελλάδα να προχωρήσει, να προσελκύσει ξέ-
νες επενδύσεις και πιστεύουμε ότι η ελάφρυνση του χρέους 
είναι απαραίτητη για μια βιώσιμη ανάπτυξη».
Ακόμα, όμως, και στην περίπτωση που δεν υπάρξει συμ-
φωνία, ο κ. Ράις ξεκαθάρισε πως το Ταμείο θα συνεχίσει 
να στηρίζει την Ελλάδα, διευκρινίζοντας παράλληλα πως 
η μεταπρογραμματική εποπτεία είναι μια προβλεπόμενη 
διαδικασία που ακολουθείται για όλες τις χώρες που έχουν 
συμμετάσχει σε πρόγραμμα. «Δεν είχαμε χρηματοδοτική 
στήριξη για την Ελλάδα από το 2014. Επομένως, εδώ και 
αρκετά χρόνια το ΔΝΤ δεν έχει χρηματοδοτικό πρόγραμμα 
για mv Ελλάδα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υποστηρίζουμε 
την Ελλάδα. Συμμετέχουμε στις συζητήσεις... θα συνεχί-
σουμε να συμμετέχουμε στην Ελλάδα σε κάποιο βαθμό. Θα 
υπάρχει παρακολούθηση μετά το πρόγραμμα.
Αυτό ισχύει για όλες τις χώρες, όπου είχαμε ένα πρόγραμμα 
όπως η Ιρλανδία, η Πορτογαλία ή η Κύπρος», ανέφερε ο 
εκπρόσωπος του ΔΝΤ.
Εν τω μεταξύ και ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στο ΔΝΤ Μι-
χάλης Ψαλιδόπουλος τόνισε πως το ΔΝΤ ζητεί από τους 
ευρωπαϊκούς θεσμούς μέσα στο επόμενο διάστημα λεπτο-
μερή και ποσοτικοποιημένα στοιχεία για την προωθούμενη 
ελάφρυνση του ελληνικού δημόσιου χρέους, πρσ ειδοποι-
ώντας μάλιστα ότι με τα σημερινά δεδομένα το χρέος είναι 
βιώσιμο έως το 2030.
Ενημερώνοντας χθες την επιτροπή Οικονομικών Υποθέ-
σεων της Βουλής, ο κ. Μ. Ψαλιδόπουλος επισήμανε ότι «η 
υπάρχουσα ανάλυση θεωρεί το χρέος της Ελλάδας βιώσιμο 
έως το 2030», αλλά μετά το 2030 «υπερτερούν οι αρνητικοί 
παράγοντες» και το χρέος χαρακτηρίζεται μη βιώσιμο. Με 
αυτά τα δεδομένα, το ΔΝΤ καλεί τους ευρωπαϊκούς θεσμούς 
να αποφασίσουν άμεσα «για την έκταση, το βάθος και τη 
μορφή» της ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους. «Την επό-
μενη εβδομάδα συνέρχεται το Eurogroup και το Ταμείο διά 
του διευθυντή του Ευρωπαϊκού Τμήματος διεμήνυσε ότι 
είναι η τελευταία ευκαιρία που δίνεται. Εάν θέλουν οι Ευρω-
παίοι να συμμετάσχει το ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα είναι 
η ώρα να πουν τα μέτρα για το χρέος, τα οποία έχουν κατά 
νου» εξήγησε ο κ. Ψαλιδόπουλος.
«Αυτό που χρειάζεται είναι κάποια νούμερα τα οποία να 
μπορούν να μπουν στην ανάλυση χρέους του Ταμείου και 
να δώσουν την εικόνα ότι το ελληνικό χρέος είναι βιώσιμο 

ανέφερε ο κ. Ψαλιδόπουλος. Σημείωσε, μάλιστα, ότι εάν 
ανακοινωθεί κάτι το οποίο θα κριθεί ικανοποιητικό από το 
Ταμείο, τότε στις αρχές του Ιουνίου θα ενεργοποιηθεί το 
πρόγραμμά του, με προοπτική να λήξει στα τέλη Αυγού-
στου, δέκα ημέρες μετά τη λήξη του Προγράμματος του 
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης. Αν δεν δοθούν αυτά 
τα οποία ζητάει το Ταμείο, τότε το πρόγραμμα δεν θα ενερ-
γοποιηθεί» ανακοίνωσε, αλλά ξεκαθάρισε ότι το Ταμείο «θα 
είναι παρόν σας ανάγκες των μελών του, είτε είναι χώρες 
της Ε.Ε. είτε είναι η ίδια η Ελλάδα».

ΚΛΕΙΔΩΣΕ ΤΟ «ΜΑΧΑΙΡΙ» ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ-
ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ

Τα «φτερά» των κυβερνητικών βουλευτών που μέχρι και χθες 
υποστήριζαν πως η κυβέρνηση θα μπορούσε να επαναδια-
πραγματευθεί τις περικοπές στις συντάξεις και στο αφορολό-
γητο έκοψαν οι θεσμοί, οι οποίοι ξεκαθάρισαν στην ελληνική 
διαπραγματευτική ομάδα πως τα μέτρα ύψους 3,6 δισ. ευρώ 
που έχουν ψηφιστεί για τη διετία 2019-2020 θα εφαρμοστούν 
ανεξαρτήτως του πλεονάσματος που θα επιτευχθεί εφέτος.
Το μόνο θέμα για το οποίο πλέον πανηγυρίζει ανοιχτά η κυ-
βέρνηση είναι για το ότι η μείωση του αφορολογήτου δεν 
θα έρθει νωρίτερα, ήτοι από το 2019, αλλά θα εφαρμοστεί 
το 2020, δηλαδή από την επόμενη κυβέρνηση. Ανώτατος 
αξιωματούχους του υπουργείου Οικονομικών που μετείχε 
χθες στη συνάντηση του Ευκλείδη Τσακαλώτου με τους Ντέ-
κλαν Κοστέλο (Ευρωπαϊκή Επιτροπή), Φραντσέσκο Ντρούντι 
(ΕΚΤ), Νικόλα Τζιαμαρόλι (ESM) και Πίτερ Ντόλμαν (ΔΝΤ) 
για τα δημοσιονομικά εμφανίσθηκε να επιχαίρει για το ότι 
το αφορολόγητο δεν θα μειωθεί μέσα στους επόμενους έξι 
μήνες. «Δεν υπάρχει περίπτωση να μειωθεί το αφορολόγητο 
από το 2019», είπε.
Ο ίδιος πάντως παραδέχθηκε πως η περικοπή των συντάξε-
ων είναι αναπόφευκτη και πως τα όσα έχουν συμφωνηθεί 
στο μέτωπο αυτό θα τηρηθούν. Αυτό σημαίνει πως από την 
1η Ιανουαρίου 2019 περίπου 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι 
θα έρθουν αντιμέτωποι με περικοπές στις συντάξεις τους και 
900.000 εξ αυτών θα έχουν μεγάλες μειώσεις.
Ενδεικτικό των εξοντωτικών μέτρων που εφαρμόζει και θα 
εφαρμόσει η κυβέρνηση είναι ότι το «σκληρό» ΔΝΤ δεν εξέ-
φρασε στις διαβουλεύσεις καμία αντίρρηση για το πρωτογε-
νές πλεόνασμα της φετινής χρονιάς και του 2019, δείχνοντας 
πως πλέον δεν αμφιβάλλει πως οι στόχοι θα πιαστούν.
Το πόσο βαθιά θα μπει το μαχαίρι των περικοπών σε συνταξι-
ούχους και μισθωτούς την επόμενη τριετία θα το αποτυπώσει 
το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής, το 
οποίο καταρτίζεται την παρούσα περίοδο από το υπουργείο 
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ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΙΔΩΠΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΘΑ ΑΡΧΙΣΟΥΝ 
ΝΑ ΤΡΕΧΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ

Η ΕΦΟΡΙΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΔΗΜΟΣΙΟ

Κινητικότητα ξανά στο μέτωπο των ιδιωτικοποιήσεων εντός 
του Ιουνίου με εξελίξεις να αναμένονται στην Εγνατία Οδό, 
το Ελευθέριος Βενιζέλος, τα ΕΛΠΕ και τα περιφερειακά λι-
μάνια. Αυτά προκύπτουν από δηλώσεις του προέδρου του 
ΤΑΙΠΕΔ Αρη Ξενόφου, ο οποίος προχθές το βράδυ συναντή-
θηκε με τους εκπροσώπους των θεσμών.

 Μια εκκρεμότητα που έχει εξαγγελθεί πολλάκις στο πα-
ρελθόν και σχεδιάζεται τελικά να πραγματοποιηθεί μέσα 
στην επόμενη διετία περιλαμβάνεται στο επιχειρησιακό 
σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Είναι 
η διασύνδεση της φορολογικής διοίκησης με όλες τις κρί-
σιμες δημόσιες υπηρεσίες προκειμένου να καταπολεμηθεί 
η ταλαιπωρία των φορολογούμενων αλλά και η φοροδια-
φυγή. Αναλυτικά το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ για το 
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Εξάλλου ο Ξενόφος σε ενημέρωση που έκανε χθες στους δη-
μοσιογράφους έδωσε έμφαση στις επιδιώξεις του Ταμείου 
ως προς τον διαγωνισμό για την παραχώρηση της Εγνατίας 
Οδού. Οπως έκανε γνωστό έχει προτείνει στο σχέδιο της 
σύμβασης να υπάρχει δέσμευση για τον μελλοντικό παρα-
χωρησιούχο ώστε να επιτρέπεται η ελεύθερη διέλευση των 
ανέργων και των ατόμων με αναπηρία. Παράλληλα, επιδι-
ώκει και την υποχρέωσή του να αναβαθμίσει την ασφάλεια 
των υποδομών στο τμήμα της ΠΑΘΕ Χαλάστρα - Πολύκα-
στρο.
ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΠΕ. Κατά τ’ άλλα ο πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ περιέ-
γραψε πως σε ό,τι αφορά τον διαγωνισμό πώλησης των 
ΕΛΠΕ θα υπάρχει μετά και την παράταση που δόθηκε για 
την εκδήλωση ενδιαφέροντος στις 30 Μαΐου ορατότητα ως 
προς την έκβασή του εντός του επόμενου μήνα. Τον Ιού-
νιο επίσης αναμένεται να ξεκαθαρίσει και το θέμα που έχει 
ανακύψει με την Εγνατία Οδό. Σύμφωνα με τον Ξενόφο, «η 
δυσκολία προέκυψε στον διαγωνισμό παραχώρησης της 
σύμβασης της Εγνατίας με τον διαγωνισμό για τα αναλογικά 
διόδια. Οι υποψήφιοι επενδυτές δεν έχουν τη δυνατότητα με 
σαφήνεια να αποτιμήσουν τα έσοδα γιατί αυτό το σύστημα 
δεν έχει λειτουργήσει». Κατά τον ίδιο «το αναλογικό σύστη-
μα θα πρέπει να εγκατασταθεί με την τεχνική που θα επιλέξει 
ο επενδυτής».
Ο πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ απάντησε στα σχόλια του υπουρ-
γού Μεταφορών Χρήστου Σπίρτζη για την καθυστέρηση 
στις αποκρατικοποιήσεις, σημειώνοντας πως στο πρώτο 
τετράμηνο έχει σημειωθεί ρεκόρ από συστάσεως του Ταμεί-
ου ως προς το ύψος των λογιστικών εσόδων. Αυτά είναι 1 
δισ. ευρώ».
Πάντως, για το θέμα της εμπλοκής της σύμβασης επέκτασης 
της παραχώρησης του Διεθνούς Αεροδρομίου Αθηνών στις 
Βρυξέλλες, ο Ξενόφος εκτίμησε ότι θα έχει τελειώσει εντός 
του επόμενου μήνα, εκφράζοντας την αισιοδοξία του. 
Τέλος, όπως είπε, το Ταμείο δίνει και προτεραιότητα στα 
τέσσερα από τα δέκα περιφερειακά λιμάνια για την παρα-
χώρηση δραστηριοτήτων τους. Εδειξε εκείνα της Καβάλας, 
της Ηγουμενίτσας, της Αλεξανδρούπολης και της Κέρκυρας.

2018 και τα επόμενα χρόνια προβλέπει τα εξής:
-σταδιακή εφαρμογή της αυτόματης ενημέρωσης Μη-
τρώου Φορολογουμένων μέσω Διασύνδεσης με τα 
υπόλοιπα Μητρώα της Δημόσιας Διοίκησης. Στην πράξη 
φορολογούμενος δεν θα χρειάζεται να επισκέπτεται την 
εφορία ή ακόμη και το taxisnet προκειμένου να δηλώνει 
μεταβολές στη οικογενειακή του κατάσταση, όπως είναι ο 
γάμος, το διαζύγιο, η αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας κα Το 
μητρώο της εφορίας θα ενημερώνεται αυτόματα για τις 
μεταβολές. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ήδη περιστασιακά 
η εφορία λαμβάνει δεδομένα μητρώου των φορολογού-
μενων και ενημερώνει τα στοιχεία (π.χ. αριθμούς ταυτο-
τήτων από την αρχείο της Ελληνικής Αστυνομίας)
-η διασύνδεση του Φορολογικού Μητρώου με το Γ.Ε.ΜΗ., 
για ενημέρωσή του με μεταβολές νομικών προσώπων και 
νομικών οντοτήτων και διαγραφή τους. Στην πράξη οι 
μεταβολές που γίνονται σε διευθύνσεις επαγγελματικής 
εγκατάστασης, δραστηριότητας και άλλα χαρακτηριστι-
κά θα περνούν αυτόματα και στο μητρώοι της εφορίας 
απαλλάσσοντας τις επιχειρήσεις από περιττές επισκέψεις 
στις εφορίες
-η Ανάπτυξη διαλειτουργικών εφαρμογών με το Υπουρ-
γείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, το Υπουργείο 
Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων (πληροφοριακό σύ-
στημα Εργάνη) και Αλληλεγγύης και την Επιτροπή Κεφα-
λαιαγοράς. Με τη διασύνδεση η ΑΑΔΕ θα έχει άμεση πρό-
σβαση τα στοιχεία των φορολογούμενων που αφορούν 
στα οχήματα που τους ανήκουν, στα ασφαλιστικά και 
εργασιακά τους δεδομένα (π.χ. προσλήψεις, απολύσεις, 
μερική απασχόληση) προκειμένου να αντλεί δεδομένα 
για διασταυρώσεις αλλά και και προσυμπλήρωση φορο-
λογικών δηλώσεων. Επίσης, τα στοιχεία θα αξιοποιούνται 
στο πλαίσιο φορολογικών ελέγχων για την απόκρυψη 
φορολογητέας ύλης (π.χ. οχημάτων που συνεπάγονται 
τεκμαρτό εισόδημα)
-ανάπτυξη διαλειτουργικών εφαρμογών με την Κτημα-
τολόγιο Α.Ε. Με τη διασύνδεση θα γίνεται διασταύρωση 
μεταξύ των ακινήτων που έχει δηλώσει ο φορολογού-
μενος στο έντυπο Ε9 και των ακινήτων που έχει δηλώσει 
στο κτηματολόγιο. Υπάρχουν έντονες ενδείξεις στη φορο-
λογική διοίκηση ότι φορολογούμενοι δεν έχουν δηλώσει 
το σύνολο της ακίνητης περιουσίας τους στην εφορία 
προκειμένου να αποφύγουν τον ΕΝΦΙΑ και τα τεκμήρια.

Οικονομικών, προκειμένου να κατατεθεί προς ψήφιση στη 
Βουλή στις αρχές Ιουνίου, ως μέρος του πολυνομοσχεδίου 
για τα προαπαιτούμενα. Στο νέο Μεσοπρόθεσμο η κυβέρνη-
ση θα ενσωματώσει χαμηλότερη εκτίμηση για την ανάπτυξη 
της ελληνικής οικονομίας το 2018, καθώς από το 2,3% θα τη 
μειώσει στο 2% περίπου.
Πλέον επικοινωνιακά η κυβέρνηση ρίχνει το βάρος της στα 
λεγάμενα «αντίμετρα», δηλαδή σε παρεμβάσεις ανακούφισης 
ευπαθών ομάδων που θα χρηματοδοτηθούν από τη δημο-
σιονομική υπεραπόδοση, δηλαδή το όποιο ποσό πάνω από 
το πρωτογενές πλεόνασμα του 3,5%. Στη βάση αυτή ο ανώ-
τατος αξιωματούχος που υπουργείου Οικονομικών είπε πως 
γίνεται τεχνική δουλειά ώστε να ποσοτικοποιηθεί το κομμάτι 
της δημοσιονομικής υπεραπόδοσης που θα μεταφερθεί από 
το 2018 στο 2019. «Πρέπει να εκτιμήσουμε πόσο μεγάλη θα 
είναι αυτή η υπέρβαση, ώστε να καταλήξουμε στα περιθώρια 
μείωσης φόρων και σε στοχευμένες παρεμβάσεις στις δαπά-
νες», είπε, δείχνοντας πως η κυβέρνηση θα παίξει το χαρτί των 
αντιμέτρων για να διασκεδάσει τις εντυπώσεις.
Ανοιχτά μέτωπα 
Πάντως, από τις χθεσινές διαπραγματεύσεις καταδείχτηκε 
πως ακόμη τα ανοιχτά μέτωπα είναι πολλά. Ο ΕΝΦΙΑ του 
2018, οι αλλαγές στον νόμο Κατσέλη και ο διορισμός νέων 
γενικών γραμματέων στα υπουργεία είναι ανάμεσα στα δύ-
σκολα ζητήματα.
Είναι ενδεικτικό πως στη συνάντηση της υπουργού Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης, Ολγας Γεροβασίλη, με τους θεσμούς τα 
στελέχη των ΔΝΤ, Ε.Ε., ΕΚΤ και ESM έδειξαν δυσαρέσκεια για 
το γεγονός ότι οι νέοι γενικοί γραμματείς δεν έχουν τοποθε-
τηθεί ακόμη, με την υπουργό να ρίχνει το μπαλάκι στο ΑΣΕΠ, 
στελέχη του οποίοι ενημέρωσαν τους τεχνοκράτες για το ότι 
κλήθηκαν να επιλέγουν για 69 θέσεις μεταξύ 7.000 βιογρα-
φικών.
Οι σημερινές συζητήσεις με τους θεσμούς θα επικεντρωθούν 
στην τεχνική πρόταση της κυβέρνησης για τον υπολογισμό 
του ΕΝΦΙΑ του 2018, καθώς και σε επιμέρους ζητήματα 
δημοσιονομικής φύσης. Εάν ολοκληρωθούν εγκαίρως οι 
διαπραγματεύσεις, θα ξεκινήσει η διαδικασία σύνταξης του 
προσχεδίου συμφωνίας από τους θεσμούς, το οποίο θα δοθεί 
αύριο στην ελληνική πλευρά.


