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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

Οι διαβουλεύσεις μεταξύ της κυβέρνησης και των εκπροσώπων 
των Θεσμών θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα σχετικά 
με τον τρόπο εφαρμογής των νέων αντικειμενικών τιμών των 
ακινήτων στον ΕΝΦΙΑ του 2018. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
πληροφορίες από πηγές που συμμετέχουν στις διαβουλεύσεις 
αναφέρουν ότι εξετάζεται και το ενδεχόμενο σταδιακής εφαρμο-
γής των νέων τιμών για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ. Οι οριστι-
κές αποφάσεις θα ληφθούν τον Ιούνιο και θα περιληφθούν στο 
σχετικό νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή. Προϋπόθεση 
για τη σταδιακή εφαρμογή είναι πάντως η διασφάλιση του ετή-
σιου εισπρακτικού στόχου του ΕΝΦΙΑ. Στο μεταξύ σύμφωνα με 
το Insider.gr φουσκωμένα εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ θα λάβουν το 

2018 εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων στις λεγόμενες 
λαϊκές συνοικίες μετά την επικείμενη αύξηση των αντικειμενι-
κών αξιών ακινήτων, ενώ μειωμένο φόρο θα έχουν οι ιδιοκτή-
τες σε ακριβές περιοχές, όπως το Ψυχικό, όπου οι εμπορικές αξίες 
είναι πλέον πολύ χαμηλότερες από τις αντικειμενικές. Insider.gr  
Το μεγαλύτερο μέρος των νέων τιμών έχει ήδη καθοριστεί, ο 
τελικός λογαριασμός όμως παραμένει ακόμα ανοιχτός και θα 
προκύψει έπειτα από μια δοκιμαστική εκκαθάριση του φετινού 
φόρου ακινήτων, η οποία θα δείξει τον δρόμο για τις απαιτού-
μενες ή μη διορθώσεις στους συντελεστές του ΕΝΦΙΑ 2018. 
Αναλυτικά στη σελ 3

Δύο προγράμματα του ΕΣΠΑ, για τον ψηφιακό μετασχηματισμό 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, συνολικού ύψους 100 εκατ. 
ευρώ  αναμένεται να ανακοινωθούν από το υπουργείο Οικονο-
μίας και Ανάπτυξης εντός της εβδομάδας. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-
ΜΠΕ τα προγράμματα αφορούν στην υποστήριξη πολύ μικρών, 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων όλων των κλάδων τόσο για 
τα πρώτα τους ψηφιακά βήματα όσο και για την ψηφιακή τους 
αναβάθμιση με πιθανότερη ημερομηνία ανακοίνωσης για την 

έναρξή τους την 25η Μαΐου. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή 
υπουργό  Οικονομίας Αλέξη Χαρίτση, οι συγκεκριμένες δράσεις 
περιλαμβάνονται σε μια σειρά στοχευόμενων παρεμβάσεων 
που ανταποκρίνονται στην επιτακτική ανάγκη για ψηφιακό 
μετασχηματισμό των ελληνικών επιχειρήσεων. Οι προσκλήσεις 
που αναμένεται να εκδοθούν εντός της εβδομάδας αφορούν 
στις δράσεις «Ψηφιακά Βήματα» και «Ψηφιακό Άλμα».
Αναλυτικά στη σελ 4

Αναιμικές παραμένουν οι ψηφιακές επιδόσεις της Ελλάδας, κα-
θώς η χώρα μας κατατάσσεται 27η στο σύνολο των 28 κρατών 
- μελών στο Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας της Ε.Ε. 
για το 2018 (Digital Economy and Society Index-DESI 2018). 
Η Ελλάδα παραμένει ουραγός της Ευρώπης στην εν λόγω κα-
τάταξη, που αξιολογεί το βαθμό ψηφιοποίησης κάθε χώρας, 
διατηρώντας την 27η θέση, που κατείχε και το 2017, σε μεγάλη 
απόσταση από τους ψηφιακούς πρωταθλητές της Ευρώπης, 
όπως η Δανία, η Σουηδία και η Φινλανδία. Σύμφωνα με ρε-
πορτάζ της δημοσιογράφου Νατάσας Φράγκούλη στο sepe.gr 
όπως αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο σχετικό report για 
τη χώρα μας, συνολικά, τα τελευταία έτη, η Ελλάδα δεν έχει ση-
μειώσει μεγάλη πρόοδο σε σύγκριση με άλλα κράτη - μέλη. Μά-

λιστα, όπως προσθέτει, το παρελθόν έτος, η πρόοδος ήταν κατά 
τι πιο αργή από το μέσο όρο της Ε.Ε. Ο δείκτης καταγράφει την 
πρόοδο σε πέντε τομείς: Συνδεσιμότητα, Ανθρώπινο κεφάλαιο, 
Χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών, Ενσωμάτωση της ψηφιακής 
τεχνολογίας και Ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες. Όσον αφορά τη 
συνδεσιμότητα, η μετάβαση της Ελλάδας στις γρήγορες ευρυ-
ζωνικές συνδέσεις - όπως παρατηρεί η έκθεση - είναι πιο αργή 
απ’ ό,τι σε άλλα κράτη - μέλη της Ε.Ε. Στα θετικά και όσον αφορά 
τις κινητές ευρυζωνικές υπηρεσίες, η έκθεση σημειώνει ότι η κά-
λυψη 4G αυξήθηκε στην Ελλάδα και πλησιάζει τον μέσο όρο της 
Ε.Ε. Αναλυτικά στη σελ 7 και 8
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1 και 3
Τον Ιούνιο οι οριστικές αποφάσεις τον τρόπο εφαρμογής των 
νέων αντικειμενικών τιμών των ακινήτων στον ΕΝΦΙΑ του 
2018
Σελ 1 και 4
Δύο προγράμματα του ΕΣΠΑ, για τον ψηφιακό μετασχημα-
τισμό των ΜμΕ, ανακοινώνει το υπουργείο Οικονομίας εντός 
της εβδομάδας
Σελ 1, 7 και 8
Ουραγός η Ελλάδα στο Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοι-
νωνίας 2018
Σελ 3 
FabLabs – makerspaces – desktop manufacturing: την Τε-
τάρτη η εσπερίδα του ΤΕΕ και του ΒΕΑ για το σχεδιασμό, την 
κατασκευή και την παραγωγή με ευέλικτα ψηφιακά εργαλεία
Σελ 5 και 6 
Η έκθεση «Πανάγιος Τάφος: Το μνημείο και το έργο» στο Βυζα-
ντινό και Χριστιανικό Μουσείο – χαιρετισμός του Προέδρου της 
Δημοκρατίας κατά τα εγκαίνια της ψηφιακής έκθεσης 
Σελ 8 
Πρόσκληση για τη χρηματοδότηση του Κέντρου Καινοτομίας 
από την Περιφέρεια Αττικής
Σελ 9
Κύπρος: Η TOTAL ενδιαφέρεται για γεώτρηση και στο τεμάχιο 
8 της κυπριακής ΑΟΖ
Σελ 10 
Οικονομίας: Ο υψηλός ρυθμός αύξησης των επενδύσεων 
εκτιμάται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα συνεχιστεί το 
2018 και 2019 με διψήφιους ρυθμούς μεταβολής
Σελ 11
Γ. Δραγασάκης: Το αναπτυξιακό σχέδιο είναι αφετηρία για τον 
σχεδιασμό της Ελλάδας του 2030
Σελ 12
Αλλάζει ριζικά το πλαίσιο για τις ανώνυμες εταιρείες με το 
σχέδιο νόμου που τέθηκε σε διαβούλευση από το υπουργείο 
Οικονομίας
Σελ 13 
Adecco Ελλάδας: Αναδείχθηκε CEO for One Month 2018
Σελ 14
Νανορομπότ έφτιαξε νανόσπιτο, το μικρότερο σπίτι στον 
κόσμο
Σελ 15 και 16 
Τα τροχαία μειώθηκαν τα τελευταία χρόνια στην Αττική ενώ για 
το 20% έως 30% των δυστυχημάτων ευθύνεται το αλκοόλ
Σελ 17 
Prototype by TEE: ένας τεχνοδικτυακός (ψηφιακός) επιταχυ-
ντής καινοτόμων ιδεών.
Σελ 2
Προσεχώς 
Σελ 18,19,20
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου 

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.
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KOZANH

Εσπερίδα για την παρουσίαση του προγράμματος SBRI+, με 
τίτλο: «Αξιοποίηση της γνώσης για την αειφορία των συμ-
μίκτων γεφυρών σε δομημένο περιβάλλον- Valorization of 
knowledge for sustainable steel-composite bridges in built 
environment» διοργανώνει η Μελετητική Εταιρία ΔΟΜΗ Α.Ε., 
μέλος της ερευνητικής ομάδας του προγράμματος SBRI+, στις 
6 Ιουνίου 2018 και ώρα 17.00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του 
ΤΕΕ (Νίκης 4, Αθήνα). Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του ΤΕΕ, 
του Ελληνικού Τμήματος της IABSE και του ΣΕΓΜ.
Το ερευνητικό πρόγραμμα SBRI+ πραγματοποιήθηκε στα πλαί-
σια της δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα και την 
καινοτομία - HORIZON2020 και συγχρηματοδοτήθηκε από το 
Ερευνητικό Ταμείο για τον Άνθρακα και τον Χάλυβα (RFCS).
«Οι γέφυρες είναι έργα υποδομής ζωτικής σημασίας για την κοι-
νωνία, τονίζεται σε ανακοίνωση. Έτσι η εφαρμογή της μεθόδου 
Ανάλυσης στον Κύκλο-Ζωής  σε αυτό τον τύπο κατασκευών έχει  

προσελκύσει τα τελευταία χρόνια, το ενδιαφέρον των εμπλεκο-
μένων με τη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία τους.
Με την ανάπτυξη του ερευνητικού προγράμματος για αειφόρες 
σύμμικτες γέφυρες σε δομημένο περιβάλλον (SBRI 2009-2012), 
εφαρμόσθηκε μία ολιστική προσέγγιση σε τρεις διακριτούς τύ-
πους σύμμικτων γεφυρών από χάλυβα και σκυρόδεμα, συνδυ-
άζοντας τις διαφορετικές αναλύσεις αξιολόγησης κύκλου ζωής: 
την περιβαλλοντική (LCA), την οικονομική (LCC) και τη λειτουρ-
γική ανάλυση (LCP) καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.
Με βάση τα αποτελέσματα του SBRI, το πρόγραμμα SBRI+ 
αποσκοπεί στην αξιοποίηση και επέκταση της μεθοδολογίας σε 
εξειδικευμένα παραδείγματα εφαρμογής. Στόχος του είναι να δι-
αδοθούν τα αποτελέσματα της έρευνας στους ενδιαφερόμενους 
μελετητές, κατασκευαστές, υπηρεσίες και παραχωρησιούχους, 
που εμπλέκονται με την κατασκευή και λειτουργία οδικών γε-
φυρών».
Οι εργασίες της εκδήλωσης θα ξεκινήσουν με χαιρετισμό του Γ. 
Στασινού, Προέδρου ΤΕΕ και του Κ. Καλλέργη Προέδρου του 
ΣΕΓΜ.  
Στη συνέχεια θα γίνει παρουσίαση του ερευνητικού προγράμ-
ματος SBRI+ από τον Ι. Σιγάλα, Πρόοεδρο του Ελληνικού Τμή-
ματος IABSE, ενώ θα ακολουθήσουν οι ομιλίες:
Σ. Σταθόπουλος, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός: Σύμμικτες Γέφυρες 
στον Ελληνικό χώρο 
Ι. Βάγιας, Καθηγητής ΕΜΠ: Ολιστική θεώρηση της αειφορίας 

στις σύμμικτες γέφυρες 
Π. Κοτσανόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, ΕΜΠ, MSc: Σύμμικτες 
Γέφυρες – Αιτίες πρόωρης υποβάθμισης
 Κ. Σταθόπουλος, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός: Παρουσίαση των 
εγχειριδίων του ερευνητικού προγράμματος
Ε. Σταθόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ: Παρουσίαση επι-
λεγμένων παραδειγμάτων
Δ. Φάρρος, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc, MBA: Παρουσίαση 
του SBRI+ eTool.
Οι εργασίες της εσπερίδας θα ολοκληρωθούν με συζήτηση. 

•  Το Ελληνικό Κτηματολόγιο και το Τμήμα Δυτικής Μακεδο-
νίας του ΤΕΕ διοργανώνουν ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: 
«Ηλεκτρονική υποβολή διαγραμμάτων του Ν.4409/2016″ 
σήμερα στις 18.30, στην αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ/ΤΔΜ 
(Μπουσίου και Εστίας 3, Κοζάνη).
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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

23 Μαΐου 2018

Ημερίδα: «Υγραέριο και Μέτρα Πυρο-
προστασίας»
ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων 
Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Περιφε-
ρειακό Τμήμα Μεσσηνίας, ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ 
A.E., Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαμάτας

24 Μαΐου 2018 

Ημερίδα για τη βιοοικονομία
ΑΘΗΝΑ

Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός 
ΔΗΜΗΤΡΑ, Γ.Γ. Έρευνας και Τεχνολογίας, 
Ελληνικό Φόρουμ Βιοοικονομίας, Μόνιμη 
Επιτροπή Αγροτικής Έρευνας

Εσπερίδα SBRI+

06/06/2018
Αθήνα

SBRI+ Workshop
06/06/2018
Athens, Greece

Αειφόρες Σύμμικτες Γέφυρες
Sustainable Steel-Composite BridgesSBRI+
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Μια πολύ ενδιαφέρουσα εσπερίδα, με έμφαση στα σύγχρονα 
ψηφιακά εργαλεία σχεδιασμού, κατασκευής και παραγωγής, 
διοργανώνουν από κοινού το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 
με το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών, δίνοντας έμφαση στις 
νέες ευκαιρίες που δημιουργούνται για εξέλιξη ανταγωνιστι-
κών και ελκυστικών προϊόντων σε κάθε γωνιά της χώρας.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 23 Μαΐου 
2018 και ώρα 17.00, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΤΕΕ 
(Νίκης 4, 1ος όροφος, Σύνταγμα) και έχει θέμα: «Μηχανικοί, 
βιοτέχνες και μεγάλες επιχειρήσεις σχεδιάζουν, κατασκευά-
ζουν και παράγουν με ευέλικτα ψηφιακά εργαλεία, στο πλαί-
σιο του διεθνούς ανταγωνισμού / Fab Labs – makerspaces 
– desktop manufacturing.» Η εκδήλωση.
Παραδοσιακά, βιοτεχνίες και βιομηχανίες είχαν το δικό τους 
εφαρμοστήριο, εκείνο το υπεύθυνο τμήμα για την έρευνα, τoν 
σχεδιασμό και την ανάπτυξη των προϊόντων τους αλλά και 
όλων των στοιχείων που συνδέονται με αυτά, όπως η παρα-
γωγική τους διαδικασία, το πακετάρισμα, οι τρόποι διανομής 
κ.ο.κ. Σήμερα, παγκοσμίως, όπως και στην Ελλάδα, εμφανίζο-
νται εφαρμοστήρια νέου τύπου, τα οποία, χρησιμοποιώντας 
ευέλικτες μηχανές με ψηφιακές δυνατότητες, π.χ. CNC, κοπής 
laser, τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D printers), ρομπότ, κ.ά., 
που καλούνται και εργαλεία επιτραπέζιας παραγωγής, μπο-
ρούν να εξερευνήσουν νέες ευκαιρίες για εξέλιξη ανταγωνι-
στικών και ελκυστικών προϊόντων, τόσο πειραματικά, όσο και 
παραγωγικά.
Στις σημερινές συνθήκες διεθνούς ανταγωνισμού, τα επίκαιρα 
και σχετικά με το θέμα της εκδήλωσης ερωτήματα που τίθε-
νται και χρειάζεται να απαντηθούν είναι:
• πώς μπορεί η βιοτεχνία της ελληνικής μεγαλούπολης, της 

Αθήνας, να επωφεληθεί συνεργαζόμενη με εφαρμοστήρια 
που ανθίζουν σε γειτονιές της; 
• πώς μπορεί η καταρτισμένη επιστημονικά κοινότητα των 
νέων εφαρμοστηρίων, κυρίως μηχανικών, να συνδράμει 
στον καθημερινό αγώνα για ποιοτικό και οικονομικό προϊόν 
μιας βιοτεχνίας;
• ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποιες οι προκλήσεις σε αυτή 
τη συνεργασία;
• πως μπορεί μια τέτοια συνεργασία να είναι παραγωγικά και 
οικονομικά βιώσιμη τόσο για τις βιοτεχνίες, όσο και για τα 
εφαρμοστήρια;
• ποιες είναι οι καλές πρακτικές που ήδη αποτελούν καθη-
μερινότητα για κάποιες επιχειρήσεις, συνήθως μεγάλες και 
πολυεθνικές;
Οι εργασίες της εσπερίδας θα ξεκινήσουν με τους χαιρετισμούς 
του Προέδρου ΤΕΕ Γιώργου Στασινού, του Προέδρου ΒΕΑ, 
Παύλου Ραβάνη και του Κοσμήτορα της Σχολής Αρχιτεκτό-
νων Μηχανικών ΕΜΠ Καθ. Δημητρίου Ησαΐα. Θα ακολου-
θήσει εισαγωγική παρέμβαση από τον Γεώργιο Παρμενίδη, 
Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Καθηγητή Σχολής Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών ΕΜΠ, καθώς και εταιρικές παρουσιάσεις:
• Folli Follie:
Παναγιώτης Μαρκίδης, FinTech Director QIVOS
Νεφέλη Χατζημηνά, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Principal 
ArchitectScripta
Βίκυ Αναγνωστόπουλου, Chief Procurement Supply and
Administration Officer Folli Follie Group
• BiC Violex:
Αντώνιος Λύτσικας, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Τεχνικός Διευ-
θυντής

Ιωάννης Μποζίκης, Μηχανολόγος Μηχανικός, Διευθυντής 
Τμήματος Ανάπτυξης Βιομηχανικού Σχεδιασμού Προϊόντων 
– Έρευνα και Ανάπτυξη Ξυριστικών Προϊόντων
Βασίλης Νταβός, Μηχανολόγος Μηχανικός, Διευθυντής Τμή-
ματος Βιομηχανοποίησης Προϊόντων – Έρευνα και Ανάπτυξη 
Ξυριστικών Προϊόντων
• OTE-ESTATE:
Νεφέλη Χατζημηνά, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Principal 
ArchitectScripta
Γεώργιος Ταμπουρέας, Πολιτικός Μηχανικός, Διευθυντής Κα-
τασκευής OTE-ESTATE
Μανώλης Κορρές, CEng Electrical & Electronics Engineer, Τε-
χνικός Διευθυντής FOTEP
• LUDD Makerspace:
Μανώλης Λεβεδιανός, Μηχανολόγος Μηχανικός, Συνιδρυτής 
συνεταιρισμού εργαζομένων Practa
• Athens Makerfaire:
Σταύρος Μεσσήνης, Διοργανωτής Athens Makerfaire/ 
Robotex, Ιδρυτής The Cube Athens
Στη συνέχεια θα υπάρξει συνομιλία με την ομάδα του 
FabLabAthens, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ, και θα 
παρουιαστούν τα Δημοτικά Εργαστήρια Ανοιχτών Τεχνολογι-
ών (Open Labs) από τον  Θεόδωρο Καρούνο, Αντιπρόεδρος 
ΔΣ του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ).
Οι εργασίες της εσπερίδας θα ολοκληρωθούν με ανοιχτή συ-
ζήτηση και η είσοδος είναι ελεύθερη.
Δείτε εδώ αναλυτικά το πρόγραμμα:
https://bit.ly/2LixFSh
Για προεγγραφές:
https://bit.ly/2IYlmfQ

Φουσκωμένα εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ θα λάβουν το 2018 εκα-
τοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων στις λεγόμενες λαϊκές 
συνοικίες μετά την επικείμενη αύξηση των αντικειμενικών 
αξιών ακινήτων, ενώ μειωμένο φόρο θα έχουν οι ιδιοκτήτες 
σε ακριβές περιοχές, όπως το Ψυχικό, όπου οι εμπορικές αξίες 
είναι πλέον πολύ χαμηλότερες από τις αντικειμενικές. Σύμ-
φωνα με το Insider.gr  το μεγαλύτερο μέρος των νέων τιμών 
έχει ήδη καθοριστεί, ο τελικός λογαριασμός όμως παραμένει 
ακόμα ανοιχτός και θα προκύψει έπειτα από μια δοκιμαστική 
εκκαθάριση του φετινού φόρου ακινήτων, η οποία θα δείξει 
τον δρόμο για τις απαιτούμενες ή μη διορθώσεις στους συντε-
λεστές του ΕΝΦΙΑ 2018.
Σε κάθε περίπτωση, το σκηνικό θα ξεκαθαρίσει πλήρως μέσα 
στο επόμενο εικοσαήμερο. Έως τις 14 Ιουνίου, σύμφωνα με 
το χρονοδιάγραμμα στο οποίο κατέληξαν κυβέρνηση και 
δανειστές, θα έχει εκδοθεί η Υπουργική Απόφαση με τις νέες 
τιμές, ενώ έως το ίδιο χρονικό ορόσημο θα έχουν ψηφιστεί και 
οι τυχόν αλλαγές στους συντελεστές του ΕΝΦΙΑ.
Αν χρειαστούν τελικά διορθώσεις στους συντελεστές, θα φανεί 

από τις ασκήσεις προσομοίωσης τις οποίες θα τρέξει η Ανεξάρ-
τητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, το αργότερο στις αρχές Ιουνί-
ου. Με τα μέχρι σήμερα δεδομένα, πληροφορίες αναφέρουν 
ότι χωρίς παρέμβαση στους συντελεστές, για το 82% των 
ιδιοκτητών ακινήτων, το φετινό ραβασάκι του ΕΝΦΙΑ θα είναι 
το ίδιο με πέρυσι, για έναν στους δέκα (10%) θα προκύπτουν 
επιβαρύνσεις και για το υπόλοιπο 8% μειώσεις.
Ο ΕΝΦΙΑ υπολογίζεται με βάση κλιμάκια τιμών ζώνης τα 
οποία προσδιορίζουν τον βασικό φόρο. Θεωρείται δεδομένο 
ότι σε περιοχές με σημερινή τιμή ζώνης της τάξεως των 550-
600 ευρώ, οι νέες τιμές θα είναι αυξημένες. Αν στις συγκεκρι-
μένες περιοχές οι νέες τιμές δεν υπερβαίνουν τα 750 ευρώ, ο 
ΕΝΦΙΑ δεν αλλάζει. Θα συνεχίσει να υπολογίζεται με 2,8 ευρώ 
ανά τετραγωνικό μέτρο.
Αντίστοιχα στο επόμενο κλιμάκιο, από 751 έως και 1.000 
ευρώ, εφόσον μια τιμή ζώνης των 800 ευρώ ανέβει στα 
1.000 ευρώ και πάλι ο ΕΝΦΙΑ δεν επηρεάζεται. Στο συγκε-
κριμένο κλιμάκιο ο βασικός φόρος υπολογίζεται με 2,9 ευρώ 
ανά τετραγωνικό. Το ίδιο ισχύει και στα «ρετιρέ». Όσο και αν 

αυξηθούν οι τιμές ζώνης σε περιοχές με σημερινές τιμές πάνω 
από 5.000 ευρώ, ο ΕΝΦΙΑ δεν επηρεάζεται. Ο βασικός φόρος 
υπολογίζεται με 13 ευρώ ανά τετραγωνικό για κάθε ακίνητο 
με τιμή ζώνης άνω των 5.000 ευρώ.

Σε ποιες περιοχές θα αυξηθούν αντικειμενικές και 
ΕΝΦΙΑ
ΑΤΤΙΚΗ: Αγ. Βαρβάρα, Αιγάλεω, Αγιοι Ανάργυροι, Ιλιον, Κα-
ματερό, Νέα Φιλαδέλφεια, Περιστέρι, Πετρούπολη, Ταύρο, 
Χαϊδάρι, Αρτέμιδα, Αυλώνα, Αχαρνών, Βαρνάβα, Γραμματι-
κό, Κάλαμο, Κιούρκα, Καπανδρίτι, Μαλακάσα, Ωρωπό, Ανω 
Λιόσια, Ασπρόπυργο, Ελευσίνα, Ζεφύρι, Μαγούλα, Μέγαρα, 
Κινέττα, Φυλή.
ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Ρέντη, Δραπετσώνα, Κερατσίνι, Κορυδαλλό, Νί-
καια, Πέραμα, Σαλαμίνα.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ασπροβάλτα, Κορδελιό, Επανομή, Ευκαρπία, 
Διαβατά, Σίνδο, Λαγκαδά, Μενεμένη, Πολίχνη, Σταυρούπολη, 
Χαλάστρα, Χαλκηδόνα, Εξοχή, Φίλυρο, Χορτιάτη.

FABLABS - MAKERSPACES - DESKTOP MANUFACTURING: ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ Η ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΤΕΕ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΒΕΑ γΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑγΩγΗ ΜΕ ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡγΑΛΕΙΑ
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Δύο προγράμματα του ΕΣΠΑ, για τον ψηφιακό μετασχηματισμό 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, συνολικού ύψους 100 εκατ. 
ευρώ  αναμένεται να ανακοινωθούν από το υπουργείο Οικονο-
μίας και Ανάπτυξης εντός της εβδομάδας. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-
ΜΠΕ τα προγράμματα αφορούν στην υποστήριξη πολύ μικρών, 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων όλων των κλάδων τόσο για 
τα πρώτα τους ψηφιακά βήματα όσο και για την ψηφιακή τους 
αναβάθμιση με πιθανότερη ημερομηνία ανακοίνωσης για την 
έναρξή τους την 25η Μαΐου. Το ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει ότι σύμφωνα 
με τον αναπληρωτή υπουργό  Οικονομίας Αλέξη Χαρίτση, οι 
συγκεκριμένες δράσεις περιλαμβάνονται σε μια σειρά στοχευ-
όμενων παρεμβάσεων που ανταποκρίνονται στην επιτακτική 
ανάγκη για ψηφιακό μετασχηματισμό των ελληνικών επιχει-
ρήσεων. Οι προσκλήσεις που αναμένεται να εκδοθούν εντός 
της εβδομάδας αφορούν στις δράσεις «Ψηφιακά Βήματα» και 
«Ψηφιακό Άλμα».
Ψηφιακά Βήματα
Η δράση «Ψηφιακά Βήματα» είναι προϋπολογισμού 50 εκατ. 
ευρώ, και ωφελούμενες θα είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις όλων των κλάδων.
Η επιδότηση θα είναι στο  50%  ενώ η διαδικασία αξιολόγησης 
θα γίνει με αντικειμενικά κριτήρια  και με κατάταξη των επιχειρή-
σεων σε τέσσερις ψηφιακές βαθμίδες.
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου 
κυμαίνεται από 7.000 ευρώ  έως 50.000 ευρώ και προϋπόθεση 
συμμετοχής του δυνητικού δικαιούχου στη δράση θα είναι να 
υποβάλλει επενδυτικό σχέδιο που θα τον οδηγήσει κατ’ ελάχι-
στον σε μία ανώτερη ψηφιακή βαθμίδα από αυτή της αρχικής 
κατάταξης, εκτός αν έχει καταταγεί ήδη στην ανώτατη βαθμίδα. 
Επιλέξιμες είναι δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια, με-
ταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία νέων μηχανημάτων και 
λοιπού εξοπλισμού τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινω-
νιών, απαραίτητου για την λειτουργία της επιχείρησης και την 
εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ο προμηθευόμενος εξοπλισμός  θα πρέπει να είναι καινούργιος, 
αμεταχείριστος και στην κυριότητα της επιχείρησης. Δεν είναι 
επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους και 
τέλη αλλά δεν θα είναι επιλέξιμες και οι δαπάνες που αφορούν 
σε προμήθεια tablets, κινητών τηλεφώνων και τηλεοράσεων.
Επίσης επιλέξιμες  θα είναι κάθε μορφής ενέργειες και δαπάνες 
που θα αφορούν στην προμήθεια λογισμικού και σε παραμε-
τροποίηση αυτού, υπό τους ακόλουθους όρους:
-Το προμηθευόμενο λογισμικό να είναι καινούριο και η επιχείρη-
ση να είναι νόμιμος κάτοχος της άδειας χρήσης αυτού.
-Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης είναι επιλέξιμη μέχρι ένα 
έτος από το χρόνο προμήθειας.
-Το κόστος παραμετροποίησης Λογισμικού/Εφαρμογών και 
εκπαίδευσης στη χρήση αυτών είναι επιλέξιμο ως δαπάνη μέχρι 
και 20% του κόστους αγοράς του λογισμικού/εφαρμογής. Ση-
μειώνεται ότι το κόστος εκπαίδευσης είναι επιλέξιμο μόνο όταν 
περιλαμβάνεται στο τιμολόγιο του προμηθευτή εξοπλισμού- 
λογισμικού.
-Δεν θα είναι επιλέξιμη δαπάνη, οι υπηρεσίες ανάπτυξης λογι-
σμικού που γίνεται με ίδια μέσα του δικαιούχου (ιδιοπαραγωγή 
λογισμικού).
-Οι Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς 
«Software as a Service», «cloud computing» ή άλλο παρεμφε-
ρές αυτού, θα είναι επιλέξιμες.
Στην περίπτωση που διατίθεται σε συνδρομητική βάση η επιλέ-
ξιμη δαπάνη θα μπορεί να καλύπτει μόνο το χρονικό διάστημα 
υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου. Σε περίπτωση αγοράς 
λογισμικού εφαρμογών που απευθύνεται σε πελατειακό κοι-
νό, θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να εξυπηρετείται η 
πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σύμφωνα με τα ισχύοντα 
διεθνή πρότυπα.
Σε περίπτωση που ο δικαιούχος  επιλέξει την υλοποίηση ηλε-
κτρονικού καταστήματος, αυτό πέρα από το ότι θα πρέπει να 
είναι σε δυο τουλάχιστον γλώσσες, πρέπει να είναι mobile 

responsive και να συνοδεύεται από τα εξής λογισμικά: παραγ-
γελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών. Επίσης 
θα πρέπει να είναι προσβάσιμο από τα άτομα με ειδικές ανάγκες. 
Επιλέξιμες είναι κάθε μορφής υπηρεσίες που παρέχονται από 
τρίτους που αφορούν σε: φιλοξενία (hosting, collocation, κτλ.), 
σύνδεση στο Διαδίκτυο, υπηρεσίες Digital marketing (google 
ads, facebook ads), παρουσία στα Social media, υπηρεσίες ανά-
πτυξης ψηφιακού υλικού διαφήμισης, υπηρεσίες μετάφρασης 
του περιεχομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος, ανάπτυξη 
και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας, υπηρεσίες 
καταχώρησης, μετασχηματισμού (μεταφοράς) δεδομένων ή 
παραμετροποίησης λογισμικού. Τέλος επιλέξιμες θα είναι και 
δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και παρακολούθηση του επεν-
δυτικού σχεδίου.
Ψηφιακό Άλμα
Αναφορικά με τη δράση «Ψηφιακό Άλμα» και αυτή θα είναι 
προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ και ωφελούμενοι θα είναι πολύ 
μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων. Η 
επιδότηση θα είναι 50% και ο επιχορηγούμενος προϋπολογι-
σμός κάθε επενδυτικού σχεδίου θα κυμαίνεται από 55.000 έως 
400.000 ευρώ.
Ο δυνητικός δικαιούχος-επιχείρηση θα πρέπει να έχει αναβαθ-
μιστεί ψηφιακά κατά δύο τουλάχιστον βαθμίδες και συνεπώς να 
διαπιστώνεται  ουσιαστική αλλαγή στα ψηφιακά του χαρακτη-
ριστικά.
Εξαιρούνται από την παραπάνω υποχρέωση οι επιχειρήσεις 
που κατατάσσονται κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής 
τους στην ανώτερη ψηφιακή βαθμίδα Β, οι οποίες θα πρέπει να 
αναβαθμιστούν ψηφιακά κατά μία βαθμίδα, καθώς και οι επιχει-
ρήσεις που κατατάσσονται στην ανώτατη ψηφιακή βαθμίδα. Οι 
επιλέξιμες δαπάνες θα αφορούν εξοπλισμό, λογισμικό, υπηρεσί-
ες σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου όπως και 
στη δράση «Ψηφιακά Βήματα».

Την έναρξη αξιολόγησης των φακέλων που υποβλήθηκαν για το 
υπομέτρο 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία 
ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του ΠΑΑ (Πρόγραμμα 
Αγροτικής Ανάπτυξης) της Ελλάδας, περιόδου 2014-2020, γνω-
στοποίησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ειδικότερα, υποβλήθηκαν 535 αιτή-
σεις συνολικής αιτούμενης δημόσιας ενίσχυσης 600 εκατ. ευρώ. 
Συγκεκριμένα, στη δράση 4.2.1 υποβλήθηκαν 502 αιτήσεις, 
συνολικής αιτούμενης δημόσιας ενίσχυσης 574.201.491,80 
ευρώ, οι οποίες γεωγραφικά και ανά τομέα κατανέμονται κατά 

κύριο λόγο στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, 
Πελοποννήσου και στους τομείς των οπωροκηπευτικών, γα-
λακτοκομικών, ελαιούχων προϊόντων και οίνου. Για τη δράση 
4.2.2 υποβλήθηκαν 33 αιτήσεις συνολικής αιτούμενης δημόσι-
ας ενίσχυσης 26.689.613,47 ευρώ, οι οποίες κατανέμονται στις 
Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης, Πελοποννήσου και 
στους τομείς της παραγωγής προϊόντων κοσμετολογίας και 
διατροφής, πυρηνελαιουργείων, ζυθοποιίας και παραγωγής 
αποσταγμάτων.
 

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης, «στόχος της αξιολόγησης είναι η όσο το δυνατόν 
έγκαιρη και ορθή εφαρμογή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου 
λειτουργίας και εφαρμογής του Υπομέτρου 4.2 που θα θωρα-
κίζει την επιλεξιμότητα των δαπανών και θα διασφαλίζει τη 
συγχρηματοδότηση από ενωσιακούς πόρους ενός μέτρου πολι-
τικής που αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση της 
παραγόμενης προστιθέμενης αξίας της αγροτικής παραγωγής 
της χώρας».

Αύξηση 3,4% σημείωσε ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη 
βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον Μάρτιο 
εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2017, 
έναντι αύξησης 25,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύ-
γκριση το 2017 με το 2016.Το ΑΠΕ_ΜΠΕ γράφει ότι σύμφωνα 
με την ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση στον τζίρο των εγχώριων βιομηχανιών 
προήλθε:

1. Από τις εξής μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της 
βιομηχανίας:
*Αύξηση 3,7% του δείκτη κύκλου εργασιών μεταποιητικών βιο-
μηχανιών.
*Μείωση 14,5% του δείκτη κύκλου εργασιών ορυχείων- λατο-
μείων.
2. Από τις εξής μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

*Αύξηση 9,8% του δείκτη κύκλου εργασιών εγχώριας αγοράς.
*Μείωση 3,5% του δείκτη κύκλου εργασιών εξωτερικής αγοράς.
Ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 21,4% τον Μάρτιο 2018 σε 
σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2018.

ΔΥΟ ΠΡΟγΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, γΙΑ ΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜμΕ, 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡγΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

ξΕΚΙΝΑ Η ΑξΙΟΛΟγΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΥξΗΣΗ 3,4% ΣΗΜΕΙΩΣΕ Ο γΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡγΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ ΕΦΕΤΟΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΣΤΑΤ
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Το εμβληματικό έργο της συντήρησης και της αποκατάστασης 
του Ιερού Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου στον Ναό της 
Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα, που ολοκληρώθηκε με επιτυχία 
από την ομάδα των έμπειρων επιστημόνων του Εθνικού Με-
τσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), παρουσιάζεται στην περιοδική 
ψηφιακή έκθεση προηγμένης τεχνολογίας «Πανάγιος Τάφος: 
Το μνημείο και το έργο» που εγκαινιάστηκε χθες (21/5) στο 
Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο.
Η διαδραστική έκθεση για το εμβληματικό έργο διεθνούς 
εμβέλειας και παγκόσμιας σημασίας, που θα διαρκέσει έως 
τις 31/1/2019, τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δη-
μοκρατίας και διοργανώνεται με την αρωγή της Βουλής των 
Ελλήνων και τις ευλογίες του αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου και 
της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
«Δεν χρειάζεται να πω πολλά για την έκθεση, χρειάζεται να 
έρθει το κοινό να τη δει και να τη ζήσει από κοντά» δήλωσε 
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ κατά τη διάρκεια της δημοσιογραφικής ξενά-
γησης η επιστημονική υπεύθυνη για την αποκατάσταση του 
Ιερού Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου, καθηγήτρια του 
ΕΜΠ, Τώνια Μοροπούλου. «Η εμπειρία μας όταν ανοίξαμε τον 
Πανάγιο Τάφο ήταν συγκλονιστική. Στόχος μας μέσα από αυτή 
την έκθεση που εγκαινιάζει σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας, ήταν να μοιραστούμε αυτή την εμπειρία με τον κόσμο, η 
οποία δεν περιγράφεται με λόγια. Με τη βοήθεια της υψηλής 
τεχνολογίας επιχειρήσαμε να αποκαταστήσουμε το Ιερό Κου-
βούκλιο του Παναγίου Τάφου μέσα σε ελάχιστο χρόνο και με 
ελάχιστα χρήματα αλλά με τη συνδρομή όλης της ανθρωπό-
τητας, και κυρίως με τη βούληση και τη παρουσία του πατρι-
άρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλου Γ’, του κουστωδού του Τάγμα-
τος των Φραγκισκανών και του πατριάρχη των Αρμενίων».
Ακόμη, η κ. Μοροπούλου πρόσθεσε: «Μέσα στην έκθεση 

μαζί με το Ιερό Κουβούκλιο παραδώσαμε και παρουσιάζουμε 
εδώ τη μελέτη που προσέφερε το ΕΜΠ στις τρεις χριστιανικές 
κοινότητες για να μπορούν με οποιοδήποτε τρόπο θέλουν να 
συνεχίσουν το έργο. Γιατί το έργο πρέπει να επεκταθεί στο 
χώρο του Ναού της Αναστάσεως για να μπορεί να ταξιδέψει 
στους αιώνες».
Πρόκειται για τη δεύτερη στάση της έκθεσης καθώς «άνοιξε» 
στο Μουσείο του National Geographic της Ουάσινγκτον πέρυ-
σι τον Νοέμβριο, όπου παραμένει έως τον Αύγουστο του τρέ-
χοντος έτους. Η έκθεση στο Βυζαντινό Μουσείο διαρθρώνεται 
σε δυο ενότητες και χρησιμοποιεί νέες τεχνολογίες και τρισδιά-
στατα μοντέλα, ώστε να μεταφέρει νοητά τον επισκέπτη στα 
Ιεροσόλυμα, και συγκεκριμένα στον Ναό της Αναστάσεως και 
να «δει από κοντά» το μνημείο και τις εργασίες αποκατάστα-
σης του Ιερού Κουβουκλίου.
Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζεται συνοπτικά η ομόλογη 
έκθεση του National Geographic Society (NG), με τίτλο «The 
tomb of Christ», όπως έχει διατεθεί στο ΕΜΠ από τον επιμε-
λητή της έκθεσης και αρχαιολόγο του National Geographic 
Society, Fredrik Hiebert και τη διευθύντρια του μουσείου του 
National Geographic , Kathryn Keane. Στη δεύτερη ενότητα, 
εκτίθεται το επιστημονικό ψηφιακό υλικό του έργου αποκα-
τάστασης του Ιερού Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου, το 
οποίο διαθέτει και επεξεργάζεται η διεπιστημονική ομάδα του 
ΕΜΠ (ομ. καθ. Εμμ. Κορρές, καθ. Α. Γεωργόπουλος, καθ. K. 
Σπυράκος και επικ. καθ. Χ. Μουζάκης, με επιστημονικά υπεύ-
θυνη την καθ. Τ. Μοροπούλου).
«Μαζί με 70 Έλληνες επιστήμονες, αναστηλωτές, συντηρητές, 
τεχνίτες διαφόρων ειδικοτήτων, δουλέψαμε μέρα και νύχτα 
ώστε σε λιγότερο από εννέα μήνες να παραδώσουμε το Ιερό 
Κουβούκλιο στις τρεις χριστιανικές κοινότητες, αλλά και σε 

ολόκληρη την Οικουμένη. Σήμερα οι Έλληνες, αλλά και όσοι 
επισκέπτονται τη χώρα μας αξιοποιώντας τις δυνατότητες που 
παρέχει η ψηφιακή τρισδιάστατη τεχνολογία και διεπιστημονι-
κή και διαδραστική μοντελοποίηση, θα έχουν την αίσθηση ότι 
μετέχουν στο χώρο, στην ιστορία, στη γνώση, στα δρώμενα. 
Ο Πανάγιος Τάφος είναι ζωντανός για όλη την ανθρωπότητα» 
σημειώνει στον ενημερωτικό κατάλογο της έκθεσης η κ. Μο-
ροπούλου και προσθέτει:
«Όταν μετά από πέντε αιώνες, στις 26 Οκτωβρίου 2016, ανοί-
ξαμε τον Πανάγιο Τάφο και το National Geographic έδωσε την 
εικόνα και την είδηση σε όλο τον κόσμο, περισσότεροι από 
δύο δισεκατομμύρια άνθρωποι γονάτισαν νοερά μαζί μας 
μπροστά του. Η έκθεση, όπως και το έργο υπήρξαν υποθέσεις 
συλλογικές. Είμαστε ευγνώμονες σε όλους τους δημιουργούς, 
συντελεστές, χορηγούς και διοργανωτές της έκθεσης, στη δι-
επιστημονική ομάδα και τον πρύτανη του ΕΜΠ, στον πρωθυ-
πουργό της Ελλάδας, Αλέξη Τσίπρα, που στάθηκε δίπλα μας σε 
δύσκολες ώρες του έργου και της διοργάνωσης της έκθεσης, 
στον πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων για τη θερμή του 
υποστήριξη, στην υπουργό αλλά και τους συντελεστές του 
υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την ουσιαστική 
συμπαράσταση και συνεργασία, καθώς και στο υπουργείο 
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης».
Το κοινό μπορεί να επισκέπτεται την έκθεση Τρίτη με Κυριακή 
από τις 8:00 μέχρι τις 20:00 και τις Δευτέρες από τις 12:00 μέχρι 
τις 20:00. Η έκθεση διοργανώνεται με την υποστήριξη και τον 
συντονισμό του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ-
ΠΟΑ), του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνι-
ών και Ενημέρωσης και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείο 
(ΕΜΠ).

Το εμβληματικό έργο της Αποκατάστασης του Ιερού Κου-
βουκλίου του Παναγίου Τάφου και η Έκθεση Προηγμένης 
Τεχνολογίας που αναδεικνύει, ουσιαστικά παγκοσμίως, το 
έργο αυτό παρέχουν την μοναδική ευκαιρία ανάδειξης και 
του απαράμιλλου «κληροδοτήματος» του Χριστιανισμού και 
της Χριστιανικής Διδασκαλίας στον κοινό μας Ευρωπαϊκό 
Πολιτισμό. Αυτά τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προ-
κόπης Παυλόπουλος κατά τα εγκαίνια της ψηφιακής  έκθεσης 
«Πανάγιος Τάφος: Το μνημείο και το έργο» στο Βυζαντινό και 
Χριστιανικό Μουσείο. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Πρόεδρος 

της Δημοκρατίας ειδικότερα επισήμανε ότι: 
Το «κληροδότημα» τούτο συνίσταται, κατά βάση, στο ότι η 
Χριστιανική Διδασκαλία γονιμοποίησε την συμβολή του Αρ-
χαίου Ελληνικού Πνεύματος, καθώς και της θεσμικής κληρο-
νομιάς της Αρχαίας Ρώμης, στην όλη εξέλιξη του σύγχρονου 
Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, προσθέτοντας ιδίως τις εξής αρχές, 
που προϋπήρχαν μεν εν σπέρματι, πλην όμως αποτέλεσαν 
στην συνέχεια –και εξακολουθούν πάντα να αποτελούν- «πυ-
ρηνικά» στοιχεία της υπόστασής του:
Α. Πρώτον, τον Ανθρωπισμό. Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 

Πολιτισμού ο Ανθρωπισμός, με τα στοιχεία που του προσέθε-
σε η Χριστιανική Διδασκαλία, συνίσταται στο ότι ο Άνθρωπος, 
ως αυτοτελής προσωπικότητα με την δική της αξία, βρίσκεται 
στο επίκεντρο της οργάνωσης αλλά και του προορισμού της 
Ανθρωπότητας. Όχι όμως ο Άνθρωπος ως μονάδα, αλλά ο 
Άνθρωπος ως μέλος ενός ευρύτατου κοινωνικού συνόλου, το 
οποίο υπερβαίνει κάθε είδους σύνορα. Ενός κοινωνικού συ-
νόλου το οποίο ξεπερνά, κατά πολύ, τα όρια της αρχετυπικής 
απλής συνύπαρξης και διαμορφώνει πραγματική κοινωνία 
προσώπων. Συνέχεια στη σελ 6 

Η ΕΚΘΕΣΗ «ΠΑΝΑγΙΟΣ ΤΑΦΟΣ: ΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡγΟ» ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΤΔ ΣΤΑ ΕγΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ γΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 
ΙΕΡΟΥ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑγΙΟΥ ΤΑΦΟΥ
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Συνέχεια σπο τη σελ 5

Β. Δεύτερον, την Αλληλεγγύη. Η κατά την Χριστιανική Διδασκα-
λία «κοινωνία προσώπων» καθίσταται εφικτή, ως ουσιώδης 
μετεξέλιξη της απλής κοινωνικής συνύπαρξης, μέσω της κατά 
την Ευαγγελική και την Πατερική Διδασκαλία Αλληλεγγύης, η 
οποία διαδραματίζει τον ρόλο του συνδετικού κρίκου μεταξύ 
των μελών του κοινωνικού συνόλου, κατά την λογική του «ο 
συ μισείς ετέρω μη ποιήσεις» και, ακόμη περισσότερο, όπως 
προεκτέθηκε του «αγάπα τον πλησίον σου ως σεαυτόν». Πρέπει 
εδώ να σημειωθεί ότι, όπως η σημερινή συγκυρία αποδεικνύει, 
η Αλληλεγγύη, υπό τ’ ανωτέρω βασικά χαρακτηριστικά, συνι-
στά θεμελιώδη αρχή και αξία του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού υφ’ 
όλες του τις εκφάνσεις, ιδίως δε υπό την έκφανση του Ευρω-
παϊκού Νομικού Πολιτισμού. Και τούτο διότι, ακόμη και κατά 
τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 
Αλληλεγγύη αποτελεί αφενός γενική αρχή, η οποία θεσπίζεται 
σε όλα τα προοίμια των διαδοχικών Ευρωπαϊκών Συνθηκών, 
αρχής γενομένης από την Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
Άνθρακα και Χάλυβα του 1951, που συμπεριέλαβε την αρχή της 
Αλληλεγγύης όπως την είχε διατυπώσει ένας από τους πατέρες 
του Ευρωπαϊκού Οικοδομήματος, ο Ρομπέρ Σουμάν, στην δια-

κήρυξή του 1950. Και, αφετέρου, αντικείμενο νομικής ρύθμισης 
από πλειάδα διατάξεων –υπερβαίνουν τις δεκαπέντε- του δικαί-
ου των Συνθηκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήτοι του ισχύοντος 
πρωτογενούς ευρωπαϊκού δικαίου.
Γ. Τρίτον, την Ειρήνη. Κατά την Χριστιανική Διδασκαλία, η πραγ-
μάτωση των επιταγών του Ανθρωπισμού και της Αλληλεγγύης 
υπό την κατά τ’ ανωτέρω έννοιά τους προϋποθέτει, ανυπερθέ-
τως, την Ειρήνη, όχι μόνον ως πρωταρχική επιδίωξη αλλά και 
ως ενδιάθετη στάση ζωής. Με την έννοια ότι η εκ μέρους του 
Ανθρώπου οικειοθελής τήρηση της συμπεριφοράς εκείνης, που 
ανταποκρίνεται στα κελεύσματα της Ειρήνης, τον οδηγεί στην 
κατάκτηση του τελικού προορισμού του, ήτοι στην ομοίωση 
προς τον Δημιουργό του. Αυτή την πτυχή της Χριστιανικής Δι-
δασκαλίας αποδίδει, με έξοχο «δωρικό» τρόπο, ο Μακαρισμός 
του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου: «Μακάριοι οι ειρηνοποιοί, ότι 
αυτοί υιοί Θεού κληθήσονται» (5-9).
Δ. Και, τέταρτον, την Δικαιοσύνη. Βεβαίως η Δικαιοσύνη, ως 
θεμελιώδης νομική γενική αρχή, έχει τις ρίζες της –με αφετηρία 
την Αριστοτελική φιλοσοφία- στην Αρχαία Ελλάδα και, εν συνε-
χεία, στην Αρχαία Ρώμη.
1. Όμως η κατά την Χριστιανική Διδασκαλία «Δικαιοσύνη» 
υπερβαίνει το κανονιστικώς «δέον» και μετατρέπεται σε καθη-

μερινή συμπεριφορά, την οποία ο Άνθρωπος οφείλει να τηρεί 
πέρα και έξω από την θεσμική υποχρέωση που του επιβάλλει η 
κείμενη νομοθεσία. Η Πέμπτη Ωδή (Προσευχή Ησαΐου του Προ-
φήτου, ΚΣΤ, 9), που από την Παλαιά ενσωματώθηκε στην Καινή 
Διαθήκη και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Χριστιανικής Δι-
δασκαλίας, αποδίδει με άκρως αντιπροσωπευτικό τρόπο, αυτή 
την έννοια της αρχής της Δικαιοσύνης: «Δικαιοσύνην μάθετε, οι 
ενοικούντες επί της γης».
2. Συνδυαζόμενη δε, κατ’ ανάγκην, με την αρχή της Αλληλεγ-
γύης, η Δικαιοσύνη, πάντα κατά την Χριστιανική Διδασκαλία, με 
στήριγμα και την αναλογική ισότητα, οδηγεί στην διαμόρφωση 
της αρχής της Κοινωνικής Δικαιοσύνης. Με αυτόν ακριβώς τον 
τρόπο η Κοινωνική Δικαιοσύνη –όπως και η αρχή της Αλλη-
λεγγύης κατά τ’ ανωτέρω- κατέχει την σημερινή της κορυφαία 
θέση στο πλαίσιο του όλου, και όχι μόνο του νομικού, Ευρωπα-
ϊκού Πολιτισμού.
Με τις σκέψεις αυτές εύχομαι η Έκθεση Προηγμένης Τεχνολο-
γίας για το έργο Αποκατάστασης του Ιερού Κουβουκλίου του 
Παναγίου Τάφου, να έχει την μεγαλύτερη δυνατή επιτυχία και 
απήχηση και συγχαίρω, εκ προοιμίου, τους συντελεστές της.

Στο πλαίσιο ενεργοποίησης του Μνημονίου Συνεργασίας της 
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) και του Ιν-
στιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) και 
σε συνέχεια σχετικού αιτήματος του Δήμου Θερμαϊκού της Π.Ε. 
Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ  ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, κ. 
Γιάννης Καπάκης, ζήτησε με κατεπείγον έγγραφο προς το ΙΓΜΕ 

την πραγματοποίηση τεχνικογεωλογικής αναγνώρισης από 
την Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης του ΙΓΜΕ, στην οδό Ν. Βότση 
της Δ.Κ. Νέας Μηχανιώνας, στην παραλία Επανομής της Δ.Κ. 
Επανομής και στην θέση «Πάλιουρα» της παραλιακής οδού Ν. 
Μηχανιώνας-Επανομής του Δήμου Θερμαϊκού, με σκοπό την 
εξέταση κατολισθητικών φαινομένων και των επιπτώσεών 
τους, καθώς και την εκτίμηση της επικινδυνότητας για τις επη-

ρεαζόμενες κατασκευές (κατοικίες, οδικό δίκτυο και συνοδά 
έργα). Βάσει του Μνημονίου Συνεργασίας, ο Δήμος Θερμαϊκού 
δύναται να λάβει εντός 24 έως 36 ωρών εισήγηση από το ΙΓΜΕ, 
σχετικά με την επικινδυνότητα των φαινομένων και την ασφά-
λεια των επηρεαζόμενων κατασκευών της περιοχής, συνοδευ-
όμενη από πρόταση μέτρων, με στόχο τον άμεσο περιορισμό 
των επιπτώσεων.

Στην ενεργειακή αναβάθμιση της βίλας Αλλατίνι πρόκειται να 
προχωρήσει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σε μια προ-
σπάθεια βελτίωσης των υποδομών του κτιρίου στο οποίο πα-
ραμένει μέρος των υπηρεσιών της. Προηγήθηκε το περασμένο 
χρονικό διάστημα η μεταφορά μεγάλου μέρους των υπηρεσιών 
της Περιφέρειας στο νέο κτίριο, επί της οδού 26ης Οκτωβρίου, 
δίπλα στα τρία διατηρητέα κτίρια της εταιρείας φωταερίου που 
λειτούργησε στις αρχές του 1890. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ το 
Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε χθες την υποβολή πρότασης 
ένταξης του σχετικού έργου ενεργειακής αναβάθμισης της βίλας 
Αλλατίνι στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία». 
«Με την παρέμβασή μας, η βίλα Αλλατίνι είναι το πρώτο δια-
τηρητέο στην Ελλάδα, που αναβαθμίζεται ενεργειακά» τόνισε ο 
Περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας, επισημαίνοντας ότι 
πρόκειται για ένα κτίριο που αποτελεί κομμάτι της ιστορίας και 
της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Θεσσαλονίκης.

   «Το κτίριο θα συνεχίζει κανονικά να στεγάζει υπηρεσίες, σε όλη 
την περίοδο της ενεργειακής αναβάθμισης, κατά τη διάρκεια 
της οποίας θα συντηρηθεί, θα αναβαθμιστεί και θα παραμείνει 
σε χρήση και λειτουργία, για να εξυπηρετεί απρόσκοπτα τους 
πολίτες, τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις. Θα υλοποι-
ήσουμε παρεμβάσεις στο κέλυφος, στην ψύξη και θέρμανση 
του διατηρητέου, εργασίες, οι οποίες εκσυγχρονίζουν το κτίριο, 
διατηρώντας όλα τα στοιχεία του» είπε και ευχαρίστησε για τη 
συνεργασία τους, τις υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού, 
οι οποίες αδειοδοτούν τις παρεμβάσεις. Ο προϋπολογισμός του 
έργου είναι 2,1 εκατομμύρια ευρώ.
   Κατά τη συνεδρίαση, αντιδράσεις από την πλευρά των παρα-
τάξεων της αντιπολίτευσης προκάλεσε η αναφορά του αντιπε-
ριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων Γιάννη Γιώργου, ότι σύμ-
φωνα με όσα γνωρίζει και για τα οποία επιφυλάσσεται, η βίλα 
Αλλατίνι ανήκει στο ΤΑΙΠΕΔ και έχει παραχωρηθεί η χρήση της 

στην Περιφέρεια. Μετά από επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρε-
σίες, έγινε γνωστό ότι το εν λόγω ακίνητο, οικόπεδο και κτίσμα 
ανήκει κατά κυριότητα στην Περιφέρεια η οποία δεν πληρώνει 
ΕΝΦΙΑ επειδή το ιδιοχρησιμοποιεί.
   Γραπτές διαβεβαιώσεις για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της βί-
λας Αλλατίνι ζήτησε ο Θανάσης Μπασδάνης από την παράταξη 
«Περιφέρεια Πρωταθλήτρια». Να γίνει σοβαρή συζήτηση για το 
θέμα ζήτησε η Δέσποινα Χαραλαμπίδου από την «Ριζοσπαστική 
Αριστερή Ενότητα» ενώ τόνισε ότι θα πρέπει να ανοίξει το κτίριο 
και ο περιβάλλων χώρος για τους πολίτες. «Το θέμα εισήχθη 
με πρόχειρο τρόπο» ανέφερε ο Δημήτρης Μούρνος από την 
παράταξη «Συμμετέχω» ενώ ο Βασίλης Ρέβας από τη «Λαϊκή 
Συσπείρωση» είπε ότι πρέπει να γίνει στατική αναβάθμιση του 
κτιρίου. Θετικά ψήφισε η Νιόβη Παυλίδου από τους «Πολίτες 
Μπροστά» ενώ παρών δήλωσε ο Δαμιανός Ανδρέου από την 
«Οικολογία Αλληλεγγύη».

ΕΝΕΡγΟΠΟΙΗΣΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡγΑΣΙΑΣ ΤΗΣ γγΠΠ ΜΕ ΤΟ ΙγΜΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΕΤΑΙ ΕΝΕΡγΕΙΑΚΑ Η ΒΙΛΑ ΑΛΛΑΤΙΝΙ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΤΔ ΣΤΑ ΕγΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ γΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ 
ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑγΙΟΥ ΤΑΦΟΥ
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Αναιμικές παραμένουν οι ψηφιακές επιδόσεις της Ελλά-
δας, καθώς η χώρα μας κατατάσσεται 27η στο σύνολο 
των 28 κρατών - μελών στο Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας 
και Κοινωνίας της Ε.Ε. για το 2018 (Digital Economy and 
Society Index-DESI 2018). Η Ελλάδα παραμένει ουραγός 
της Ευρώπης στην εν λόγω κατάταξη, που αξιολογεί το 
βαθμό ψηφιοποίησης κάθε χώρας, διατηρώντας την 
27η θέση, που κατείχε και το 2017, σε μεγάλη απόσταση 
από τους ψηφιακούς πρωταθλητές της Ευρώπης, όπως η 
Δανία, η Σουηδία και η Φινλανδία. Όπως αναφέρει η Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή στο σχετικό report για τη χώρα μας, 
συνολικά, τα τελευταία έτη, η Ελλάδα δεν έχει σημειώσει 
μεγάλη πρόοδο σε σύγκριση με άλλα κράτη - μέλη. Μά-
λιστα, όπως προσθέτει, το παρελθόν έτος, η πρόοδος 
ήταν κατά τι πιο αργή από το μέσο όρο της Ε.Ε. Ο δείκτης 
καταγράφει την πρόοδο σε πέντε τομείς: Συνδεσιμότητα, 
Ανθρώπινο κεφάλαιο, Χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών, 
Ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας και Ψηφιακές 
δημόσιες υπηρεσίες. Όσον αφορά τη συνδεσιμότητα, η 
μετάβαση της Ελλάδας στις γρήγορες ευρυζωνικές συνδέ-
σεις - όπως παρατηρεί η έκθεση - είναι πιο αργή απ’ ό,τι σε 
άλλα κράτη - μέλη της Ε.Ε. Στα θετικά και όσον αφορά τις 
κινητές ευρυζωνικές υπηρεσίες, η έκθεση σημειώνει ότι η 
κάλυψη 4G αυξήθηκε στην Ελλάδα και πλησιάζει τον μέσο 
όρο της Ε.Ε. . Σύμφωνα με ρεπορτάζ της δημοσιογράφου 
Νατάσας Φράγκούλη στο sepe.gr οι Έλληνες, σύμφωνα 
με την αξιολόγηση του DESI 2018, είναι ενεργοί χρήστες 
των διαδικτυακών υπηρεσιών και οι εταιρείες χρησιμο-
ποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα ίδια επίπεδα 
με το μέσο όρο της Ε.Ε. Όμως, η ένταξη πιο εξελιγμένων 
ψηφιακών τεχνολογιών παραμένει σε χαμηλό επίπεδο, 
μολονότι η χρήση ηλεκτρονικών τιμολογίων προχώρησε 
σε κάποιο βαθμό. Επιπλέον, οι επιδόσεις της Ελλάδας στον 
τομέα των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών και των ψη-
φιακών δεξιοτήτων, παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα και 
μπορούν να αποτελέσουν τροχοπέδη για την περαιτέρω 
ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας. Να ση-
μειωθεί ότι ο δείκτης DESI 2018 υπολογίστηκε εκ νέου για 
τα προηγούμενα έτη για όλες τις χώρες και ως εκ τούτου, η 
βαθμολογία και η κατάταξη των χωρών μπορεί να έχουν 
μεταβληθεί σε σχέση με την προηγούμενη δημοσίευση. 

Υστερεί η Ελλάδα στα NGAs
Με συνολική βαθμολογία στον υποδείκτη της Συνδεσιμό-
τητας 43,1, η Ελλάδα κατατάσσεται τελευταία μεταξύ των 
κρατών μελών της ΕΕ. H χώρα παρουσιάζει ευρεία διαθε-

σιμότητα σταθερών ευρυζωνικών συνδέσεων με κάλυψη 
99 % (μέσος όρος ΕΕ 97%), αλλά η διείσδυση (69 %) 
προχωρά ακόμη με αργούς ρυθμούς. Οι αναλυτές σημει-
ώνουν ότι οι τιμές εξακολουθούν να είναι σχετικά υψηλές 
σε σύγκριση με το μέσο όρο της Ε.Ε. και δεν βελτιώθηκαν 
κατά τη διάρκεια του έτους.
Στο μεταξύ, η μετάβαση σε γρήγορες ευρυζωνικές συνδέ-
σεις είναι πιο αργή απ’ ό,τι σε άλλα κράτη - μέλη της Ε.Ε., 
ενώ όσον αφορά τις κινητές ευρυζωνικές επικοινωνίες η 
κάλυψη 4G παρουσιάζει θετική αύξηση κατά 8 εκατοστι-
αίες μονάδες στο 88%, πλησίον του μέσου όρου της Ε.Ε. 
(91 %). Ωστόσο, η διείσδυση, παρά την αύξηση κατά 9 
μονάδες (59/100), είναι κάτω του μέσου όρου του της Ε.Ε. 
(90/100), με τις συνδρομές, ωστόσο, σε γρήγορες ευρυ-
ζωνικές συνδέσεις έχουν αυξηθεί κατά 2% εκατοστιαίες 
μονάδες (ε.μ.), αγγίζοντας το 7%, αρκετά κάτω από το 
μέσο όρο της Ε.Ε. (33 %). Παρ’ ότι σημείωσε πρόοδο κατά 
6 μονάδες, η Ελλάδα παραμένει τελευταία μεταξύ των 
κρατών - μελών στην κάλυψη NGA ανά νοικοκυριό (50 
%), απέχοντας πολύ από το μέσο όρο της Ε.Ε. (80%). Τέ-
λος, έχει σχεδόν μηδενική κάλυψη και διείσδυση ευρυζω-
νικών επικοινωνιών υπερυψηλής ταχύτητας σε σύγκριση 
με το μέσο όρο της Ε.Ε., που έχει σταδιακά αυξηθεί από το 
παρελθόν έτος.  

Ψηφιακές δεξιότητες
Όσον αφορά το ανθρώπινο κεφάλαιο, οι επιδόσεις της Ελ-
λάδας είναι αρκετά χαμηλότερες από το μέσο όρο της Ε.Ε., 
αλλά η χώρα σημειώνει πρόοδο. Το 2017, το ποσοστό του 
ελληνικού πληθυσμού που χρησιμοποιούσε το Διαδίκτυο 
σε τακτική βάση (67%), ήταν από τα χαμηλότερα μεταξύ 
των ευρωπαϊκών χωρών (ο μέσος όρος της Ε.Ε. ήταν 81 
%).
Στο μεταξύ, ο αριθμός των ατόμων, που διαθέτουν τουλά-
χιστον βασικό επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων, έχει μείνει 
στάσιμος στο 46% και η Ελλάδα παραμένει πολύ κάτω του 
μέσου όρου της Ε.Ε. (57%). Επίσης, η χώρα εξακολουθεί 
να έχει το χαμηλότερο ποσοστό ειδικών ΤΠΕ (1,4%) στην 
Ε.Ε., ενώ συνεχίζει να πάσχει από “διαρροή εγκεφάλων”. 
Με δεδομένο ότι η χρήση των ΤΠΕ είναι αναγκαία σε πάνω 
από το 90% των θέσεων εργασίας, το χαμηλό ποσοστό 
ατόμων με τουλάχιστον βασικές ψηφιακές δεξιότητες 
μπορεί να δράσει ανασταλτικά για την οικονομική ανά-
πτυξη της χώρας. Η Επιτροπή σημειώνει, πάντως, ότι ο 
ΣΕΠΕ εφαρμόζει πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης 
νέων ανέργων ηλικίας 18-24 ετών στον τομέα των ΤΠΕ.

Όσον αφορά τις διαδικτυακές δραστηριότητες οι Έλληνες 
κάνουν μεγαλύτερη ή ίδια χρήση του Διαδικτύου σε σχέ-
ση με την Ευρώπη εν γένει. Ωστόσο, παρ’ όλο που όλο και 
περισσότεροι χρήστες έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν  
διαδικτυακές τραπεζικές υπηρεσίες το 2017 (36%) σε 
σύγκριση με το 2016 (28%), το ποσοστό παραμένει πολύ 
κάτω από το μέσο όρο της Ε.Ε. (61 %). Το ίδιο παρατηρεί-
ται και για στις αγορές μέσω Διαδικτύου, που παραμένουν 
στάσιμες στο 45 % των χρηστών του Ίντερνετ. 

Ψηφιακές επιχειρήσεις
Οι συνολικές επιδόσεις της Ελλάδας όσον αφορά την εν-
σωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας από τις επιχειρήσεις 
είναι ανεπαρκείς και προχωρούν με βραδύτερους ρυθ-
μούς από το μέσο όρο της Ε.Ε. Ωστόσο, όπως παρατηρεί 
η σχετική έκθεση, η χρήση της ηλεκτρονικής ανταλλαγής 
πληροφοριών από τις επιχειρήσεις (37%) είναι πάνω από 
το μέσο όρο της Ε.Ε. (34%). Επίσης, η χρήση των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης από τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα 
είναι στο ίδιο επίπεδο με το μέσο όρο της Ε.Ε. (21 %).
Στο μεταξύ, το 2017 το ποσοστό των επιχειρήσεων που 
χρησιμοποιούσε ηλεκτρονικά τιμολόγια (6,5%) αυξή-
θηκε, ενώ η χρήση υπηρεσιών cloud παρέμεινε στάσιμη 
(5,5%) σε χαμηλό επίπεδο.  Επιπρόσθετα, ο κύκλος ερ-
γασιών ηλεκτρονικού εμπορίου των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων είναι χαμηλός, αλλά το 60% των επιχειρή-
σεων που πραγματοποιούν πωλήσεις μέσω Διαδικτύου, 
δραστηριοποιούνται σε άλλες χώρες. 

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση
Όπως αναφέρει η έκθεση που συνοδεύει την αξιολόγηση 
του DESI, στην Ελλάδα, οι ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες 
εξακολουθούν να αποτελούν έναν από τους πιο δύσκο-
λους τομείς της ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας. Η 
χώρα προοδεύει μεν, αλλά οι επιδόσεις της είναι πολύ 
κάτω από το μέσο όρο της Ε.Ε. και βρίσκεται στην τε-
λευταία θέση μεταξύ των 28 κρατών - μελών της Ε.Ε. Το 
ποσοστό των χρηστών της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 
είναι χαμηλό (38%) σε σύγκριση με το μέσο όρο της Ε.Ε. 
(58%). Από την πλευρά της προσφοράς, όσον αφορά την 
παροχή ηλεκτρονικών δημόσιων υπηρεσιών, η Ελλάδα 
σημείωσε κάποια πρόοδο το 2017 με 14/100 προσυμπλη-
ρωμένα έντυπα σε σύγκριση με 5/100 το 2016, αλλά πα-
ραμένει πολύ κάτω από το μέσο όρο της ΕΕ (53/100) και 
βρίσκεται στην 27η θέση. 
Συνέχεια στη σελ 8 

ΟΥΡΑγΟΣ Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΔΕΙΚΤΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2018
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Στη δημιουργία και λειτουργία Κέντρου Καινοτομίας Περιφέρει-
ας Αττικής (ΚΕΚΠΑ), με στόχο την ενίσχυση των μηχανισμών 
και των επενδύσεων των ΜΜΕ στην έρευνα και την καινοτομία, 
προσανατολίζεται η Περιφέρεια Αττικής. Για τη συγκεκριμένη 
δράση, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με συνολικό προϋπολογι-
σμό 3.000.000 ευρώ, η Περιφέρει απηύθυνε πρόσκληση προς 
το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής για την υποβολή 
σχετικής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 
2014-2020.Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η δράση προβλέπει 

τριετή χρηματοδότηση του Κέντρου Καινοτομίας, το οποίο θα 
αναφέρεται σε επιχειρήσεις που εντάσσονται στο πλαίσιο της 
Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης. Το Κέντρο 
Καινοτομίας θα ενισχύει τη διασύνδεση μεταξύ των δικτύων 
έρευνας και καινοτομίας, των επιχειρήσεων και των εκπαιδευτι-
κών και ερευνητικών κέντρων της Περιφέρειας, καθώς και των 
υφιστάμενων clusters. Παράλληλα, θα υποστηρίζει με επαρκή 
τεκμηρίωση τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων από τα όργανα 
της Περιφέρειας Αττικής (περιφερειάρχη, Περιφερειακό Συμ-
βούλιο, επιτροπές κ.ά.). Επίσης, θα αναδεικνύει καλές πρακτικές, 

θα επεξεργάζεται προτάσεις και θα ενισχύει τη συμμετοχή του 
επιχειρηματικού ιστού στις υποδομές. Τέλος, το Κέντρο Καινο-
τομίας θα συνεργάζεται με το περιφερειακό οικοσύστημα και-
νοτομίας και τους σχετικούς φορείς παραγωγής, μεταφοράς και 
αξιοποίησης παραγωγικής γνώσης με ερευνητικούς, ακαδημαϊ-
κούς και επιχειρηματικούς φορείς, προκειμένου να καλλιεργήσει 
τις συνέργειες, να δημιουργήσει οικονομίες συγκέντρωσης και 
να ενισχύσει την ευρύτερη διάχυση γνώσεων, πληροφοριών 
και τεχνογνωσίας.

Ένα wearable κινητικής σταθεροποίησης, μια εφαρμογή 3D 
design σε VR και AR περιβάλλον και μία «έξυπνη» λύση για τον 
εντοπισμό δασικών πυρκαγιών είναι οι τρεις νικήτριες ιδέες του 
διαγωνισμού COSMOTE HACKATHON.Σύμφωνα με το ΑΠΕ-
ΜΠΕ ο μαραθώνιος διαγωνισμός καινοτομίας και τεχνολογίας 
διοργανώθηκε για δεύτερη χρονιά από την Cosmote με στόχο 
να δώσει βήμα σε ταλαντούχους ανθρώπους που ειδικεύονται 
σε θέματα προγραμματισμού, design, επικοινωνίας και επιχει-
ρηματικότητας και να αναδείξει ιδέες που θα κάνουν τον κόσμο 
μας καλύτερο.
Πιο συγκεκριμένα:
Το 1ο βραβείο, μαζί με χρηματικό έπαθλο ύψους 10.000 ευρώ, 
απονεμήθηκαν στην ομάδα «TremorFreeMe» για την ιδέα «A 
Novel Approach in confronting hand tremor». Πρόκειται για 
μία wearable συσκευή, η οποία βοηθά την κίνηση των αν-

θρώπων με ανεξέλεγκτο τρέμουλο στα χέρια. Μέσω ηλεκτρικής 
διέγερσης σε συνδυασμό με τη χρήση ΑΙ, επιτυγχάνει την πα-
ρακολούθηση και καταστολή της έντασης και συχνότητας του 
τρέμουλου, κατασκευάζοντας ένα patient-specific μοντέλο. Η 
ομάδα αποτελείται από τους: Θωμά Μπίκια και Μπασιάν Λέσι.
Το 2ο βραβείο και χρηματικό έπαθλο ύψους 5.000 ευρώ κέρ-
δισε η ομάδα «MaGOS» για την ιδέα «Unleash your Creativity». 
Πρόκειται για ένα set από γάντια ειδικά εξοπλισμένα, ώστε να 
επιτρέπουν στον χρήστη να αλληλεπιδρά με το τρισδιάστατο πε-
ριβάλλον με σκοπό να δημιουργήσει -για παράδειγμα- εικονικά 
γλυπτά από ηλεκτρονικό πηλό. Η ομάδα αποτελείται από τους: 
Γρηγόρη Αγριόπουλο, Κωνσταντίνο Αναστασάκη, Έλενα Βέλη, 
Βασιλαπόστολο Ουρανή και Γιώργο Προφητηλιώτη.
Το 3ο βραβείο, μαζί με χρηματικό έπαθλο ύψους 2.500 ευρώ, 
απονεμήθηκε στην ομάδα «COSMOKE» για την ιδέα «Smart 

forest survives». Η λύση έχει ως στόχο τον εντοπισμό δασικών 
πυρκαγιών. Χρησιμοποιεί αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης 
για αναγνώριση μοτίβων πυρκαγιάς μέσω εικόνας και βίντεο σε 
πραγματικό χρόνο, καθώς και ενδείξεις αισθητήρων ανίχνευ-
σης συγκέντρωσης σωματιδίων καπνού και θερμοκρασίας. Η 
ομάδα αποτελείται από τους: Νίκο Κόβα, Φωτεινή Κοντοπριά, 
Ευθύμιο Κουφογιάννη, Αβέρκιο Σιγάλα και Γιάννη Μαΐστρο.
Επίσης, δωρεάν φιλοξενία, συστηματική καθοδήγηση 
(coaching) κι εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσί-
ες(mentoring) διάρκειας 6 μηνών από το Κέντρο Στήριξης 
Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (ACEin) του Οικονομικού 
Πανεπιστήμιου Αθηνών (ΟΠΑ) θα λάβουν οι ομάδες: «Octably» 
για την ιδέα «Micro-Influencer marketing», «MaGOS» για την 
ιδέα «Unleash your Creativity» και «COSMOKE» για την ιδέα 
«Smart forest survives».

Συνέχεια από τη σελ 7 

Η εικόνα στην Ε.Ε.
Τα στοιχεία για το δείκτη DESI 2018 είναι αποκαλυπτικά όχι μόνο 
για την Ελλάδα, αλλά και για το σύνολο της Ε.Ε., η οποία γίνεται 
μεν περισσότερο ψηφιακή, αλλά η πρόοδος δεν επαρκεί, ώστε να 
φθάσει τους παγκόσμιους πρωτοπόρους και να μειώσει τις διαφο-
ρές μεταξύ των κρατών - μελών.
Πάντως, συνολικά, η εικόνα είναι θετική. Η Ε.Ε. συνέχισε να 
βελτιώνει τις ψηφιακές της επιδόσεις με το χάσμα μεταξύ των 
περισσότερο και των λιγότερο ψηφιακών χωρών να μειώνεται 
ελαφρά από τις 36 στις 34 μονάδες. Σύμφωνα με τα στοιχεία του 
DESI 2018, η Δανία, η Σουηδία, η Φινλανδία και οι Κάτω Χώρες 
πέτυχαν την υψηλότερη βαθμολογία και κατατάσσονται μεταξύ 
των παγκόσμιων πρωτοπόρων στην ψηφιοποίηση. Ακολουθούν 
το Λουξεμβούργο, η Ιρλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Βέλγιο 
και η Εσθονία. Η Ιρλανδία, η Κύπρος και η Ισπανία σημείωσαν τη 
μεγαλύτερη πρόοδο (πάνω από 15%) την τελευταία τετραετία.
Υπερυψηλές ταχύτητες
Στον πρώτο από τους υπο-δείκτες, που μετρά ο DESI, στη συνδε-
σιμότητα, η εικόνα έχει ως εξής: συνδεσιμότητα υπερυψηλής τα-
χύτητας, τουλάχιστον 100 Mbps, διατίθεται στο 58% των νοικο-
κυριών και ο αριθμός των συνδρομών αυξάνεται με γρήγορους 
ρυθμούς. Το 15% των νοικοκυριών χρησιμοποιεί ευρυζωνικές 

συνδέσεις υπερυψηλής ταχύτητας, ποσοστό διπλάσιο σε σχέση με 
δύο χρόνια πριν και πενταπλάσιο απ’ ό,τι το 2013.
Στο μεταξύ, το 80% των ευρωπαϊκών νοικοκυριών καλύπτεται 
από ευρυζωνικές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας τουλάχιστον 
30 Μegabits ανά δευτερόλεπτο (Mbps) (76% πέρυσι) και ένα 
τρίτο (33%) των ευρωπαϊκών νοικοκυριών έχουν συνδρομή 
(23% αύξηση σε σύγκριση με πέρυσι, και 166% σε σύγκριση με 
το 2013). Επίσης, οι συνδρομές για κινητά δεδομένα αυξήθηκαν 
κατά 57% από το 2013, για να φθάσουν τις 90 συνδρομές ανά 100 
κατοίκους της Ε.Ε. Τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 4G καλύπτουν, 
κατά μέσο όρο, το 91% του πληθυσμού της Ε.Ε. (84% πέρυσι).
Στο μεταξύ, οι Ευρωπαίοι χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο το 
Διαδίκτυο. Η υψηλότερη αύξηση στη χρήση διαδικτυακών υπη-
ρεσιών σημειώθηκε στις τηλεφωνικές κλήσεις και τις βιντεοκλή-
σεις. Πλέον, περίπου οι μισοί Ευρωπαίοι (46%) χρησιμοποιούν το 
Διαδίκτυο για να κάνουν τηλεφωνικές κλήσεις, που σημαίνει αύ-
ξηση κατά 20% σχεδόν σε σύγκριση με πέρυσι και πάνω από 40% 
σε σύγκριση με το 2013. Άλλοι δείκτες δείχνουν ότι το 81% των 
Ευρωπαίων χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο τουλάχιστον μία φορά την 
εβδομάδα (79% πέρυσι). 
Δεξιότητες
Ο DESI 2018 διαπιστώνει ότι, ενώ η Ε.Ε. διαθέτει σήμερα περισ-
σότερους ειδικούς ψηφιακής τεχνολογίας, το ψηφιακό χάσμα 
παραμένει. Συγκεκριμένα, έχει σημειωθεί ελάχιστη αύξηση των 

πτυχιούχων θετικών επιστημών, τεχνολογίας, μηχανικής και μα-
θηματικών (STEM) (19,1 πτυχιούχοι ανά 1.000 άτομα ηλικίας 20 
έως 29 ετών το 2015, σε σύγκριση με 18,4 το 2013). Επιπρόσθετα, 
το 43% των Ευρωπαίων εξακολουθεί να μη διαθέτει βασικές ψη-
φιακές δεξιότητες (44% πέρυσι). 
Ψηφιακές επιχειρήσεις
Από τα στοιχεία του DESI 2018 προκύπτει, εξάλλου, ότι οι επιχει-
ρήσεις στην Ε.Ε. είναι μεν πιο ψηφιακές, ωστόσο, το ηλεκτρονικό 
εμπόριο αυξάνεται με αργό ρυθμό. Παρ’ ότι όλο και περισσότερες 
επιχειρήσεις εκδίδουν ηλεκτρονικά τιμολόγια (18% σε σύγκριση 
με 10% το 2013) ή χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης για επικοινωνία με πελάτες και εταίρους (21% σε σύγκριση με 
15% το 2013), ο αριθμός των ΜμΕ, που δραστηριοποιούνται στο 
ηλεκτρονικό εμπόριο, παραμένει στάσιμος τα τελευταία χρόνια 
(17%). 
Δημόσιες υπηρεσίες
Στο μεταξύ, οι Ευρωπαίοι χρησιμοποιούν περισσότερες διαδικτυ-
ακές δημόσιες υπηρεσίες, καθώς το 58% των χρηστών του Διαδι-
κτύου, που υπέβαλαν έντυπα σε δημόσιες υπηρεσίες, προτίμησε 
τη διαδικτυακή τους υποβολή (52% το 2013). Επίσης, το 18% 
των πολιτών χρησιμοποιεί διαδικτυακές υπηρεσίες υγείας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ γΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟγΕΣ ΥγΕΙΑΣ, DESIGN & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΟΙ ΝΙΚΗΤΡΙΕΣ 
ΙΔΕΕΣ ΤΟΥ COSMOTE HACKATHON

ΟΥΡΑγΟΣ Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΔΕΙΚΤΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2018
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Ενδιαφέρον να συμμετάσχει σε ερευνητική γεώτρηση στο 
τεμάχιο 8 της κυπριακής ΑΟΖ εξέφρασε η γαλλική εταιρεία 
TOTAL, ανακοίνωσε ο υπουργός Ενέργειας της Κύπρου, 
Γιώργος Λακκοτρύπης, μετά τη συνάντηση του περιφερεια-
κού διευθυντή της εταιρείας, Στεφάν Μισέλ, με Πρόεδρο Νίκο 
Αναστασιάδη.Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ το τεμάχιο 8 αδειο-
δοτήθηκε στην ιταλική εταιρεία και το ενδιαφέρον της γαλλι-
κής εταιρείας γι αυτό «είναι μια εξέλιξη πάρα πολύ σημαντική, 
που ενδυναμώνει την κοινοπραξία στο τεμάχιο και διευρύνει 

την παρουσία της στην ΑΟΖ της Κύπρου» επεσήμανε ο κ. Λακ-
κοτρύπης, ο οποίος είπε ακόμη ότι
συνεχίζεται η αξιολόγηση των ποσοτήτων υδρογονανθρά-
κων στον στόχο «Καλύψω» του τεμαχίου 6.
Ο υπουργός πρόσθεσε ότι, παρότι τον περασμένο Φεβρουά-
ριο παρεμποδίστηκε, από την Τουρκία, η γεώτρηση στο τεμά-
χιο 3, ένας από τους πιο σημαντικούς εταίρους της Κυπριακής 
Δημοκρατίας (σσ: η TOTAL) θέλει να διευρύνει την παρουσία 
του εντός της ΑΟΖ, ειδικά σε ένα τεμάχιο, όπως το 8, το οποίο 

είναι κατ’ εξοχήν ανεξερεύνητο ακόμη».
Ο κ. Μισέλ δήλωσε, από την πλευρά του, ότι συζητήθηκε το 
ενεργειακό πρόγραμμα της εταιρείας και ότι έγινε αίτηση και 
για το τεμάχιο 8.
Για τον στόχο «Καλυψώ», ο κ. Μισέλ είπε ακόμη ότι υπήρξε 
η πρώτη γεώτρηση με θετικό αποτέλεσμα και σημείωσε ότι 
σίγουρα θα υπάρξει και επιβεβαίωση της εκτίμησης.

Σε ομαλοποίηση οδεύουν οι σχέσεις των Ελληνικών Ταχυδρο-
μείων με τη ΔΕΗ έπειτα από το τεχνικό πρόβλημα των προη-
γούμενων ημερών που είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί 
αναστάτωση σχετικά με τις πληρωμές των λογαριασμών της 
ΔΕΗ που έγιναν μέσω των ΕΛΤΑ. Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία 
απέδωσαν 22,5 εκατομμύρια ευρώ στη ΔΕΗ αποδίδοντας –
όπως είχαν επισημάνει από την πρώτη στιγμή ότι θα έκαναν 
μέσα σε διάστημα λίγων ημερών– μεγάλο μέρος του ποσού 
που συσσωρεύτηκε από την είσπραξη των λογαριασμών. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ τα χρήματα αυτά, που αποδόθη-
καν χθες στη ΔΕΗ, προήλθαν, σύμφωνα με καλά ενημερωμέ-
νες πηγές, από μέρος οφειλών του Δημοσίου προς τα ΕΛΤΑ, 
αποτελούν δηλαδή τμήμα των χρημάτων που δικαιούνται τα 
Ελληνικά Ταχυδρομεία από το 2013 έως το 2014, ως αποζη-

μίωση της καθολικής υπηρεσίας που επιτελούν και δεν ήταν 
μια ενίσχυση που δόθηκε χαριστικά από το κράτος στα ΕΛΤΑ. 
Τα 3 επιπλέον εκατομμύρια αποτελούν συμψηφισμό οφειλών 
της ΔΕΗ προς τα ΕΛΤΑ.
Επίσης , η Διοίκηση των ΕΛΤΑ ξεκίνησε τις διαδικασίες για την 
εξασφάλιση άλλων 22,5 εκατομμυρίων για την καταβολή 
μέσα στις επόμενες 10 ημέρες και των υπολοίπων οφειλομέ-
νων απο λογαριασμούς στη ΔΕΗ.
Σύμφωνα με κύκλους της Διοίκησης , παρότι τα Ελληνικά 
Ταχυδρομεία βρέθηκαν εκ νέου στο στόχαστρο διαφόρων 
συμφερόντων, «πληρώνοντας» τη γενικευμένη ύφεση που 
παρατηρείται στη ρευστότητα της αγοράς, επέδειξαν αντα-
νακλαστικά, έδρασαν αθόρυβα, μεθοδικά και χωρίς έπαρση, 
έχοντας την απόλυτη στήριξη του κυβερνητικού μηχανισμού, 

έδωσαν ένα τέλος στο θέμα που δημιουργήθηκε. Από αυτή 
την κρίση έγινε μάλιστα κατανοητό ότι η ΔΕΗ έχει ανάγκη το 
εκτεταμένο δίκτυο των Ελληνικών Ταχυδρομείων σε όλη την 
Ελλάδα, κάτι που επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι, παρά 
τη δημιουργία εντυπώσεων, που προήλθε από αβάσιμες εκτι-
μήσεις διαφόρων κύκλων, χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να 
συρρέουν στα ταχυδρομικά καταστήματα καθημερινά για 
να πληρώνουν εκεί τους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Αντιστοί-
χως την ίδια εμπιστοσύνη δείχνουν στα ΕΛΤΑ περισσότερες 
από τριακόσιες εταιρείες που εξυπηρετούνται από το δίκτυο 
των καταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων για την 
είσπραξη των οφειλών τους και είναι όλες πληρωμένες και 
εξοφλημένες, χωρίς να επηρεαστούν στο παραμικρό από το 
τεχνικό πρόβλημα των προηγούμενων ημερών.

Τουρισμός, μεταφορές και ενέργεια είναι οι τομείς στους οποί-
ους μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω η διμερής συνεργασία 
της Ελλάδας με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Αυτό επισημάνθηκε 
στη συνάντηση που είχε χθες με τον αντιπρόεδρο της Κυβέρ-
νησης και υπουργό Εξωτερικού Εμπορίου και Οικονομικών 
Σχέσεων της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, Mirko ″arovi″ ο 
αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και υπουργός Οικονομίας και 
Ανάπτυξης, Γιάννης Δραγασάκης.Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
στη συνάντηση, παρουσία του πρέσβη της Βοσνίας και Ερζε-

γοβίνης, Branko Doki″, συζητήθηκαν οι εξελίξεις στην περι-
οχή των Δυτικών Βαλκανίων και οι δυνατότητες συλλογικής 
ευημερίας που διανοίγονται από την ενίσχυση της περιφερει-
ακής συνεργασίας.
Ο κ. Δραγασάκης δήλωσε τη στήριξη της Ελληνικής Κυβέρνη-
σης στην ενταξιακή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων στην 
ΕΕ. Στην κατεύθυνση αυτή, ο κ. Δραγασάκης υπογράμμισε 
την ισχυρή βούληση της Ελλάδας αφενός στο να διαδραμα-
τίσει προωθητικό ρόλο στην επίλυση των διμερών εκκρεμο-

τήτων της, αφετέρου στο να συμβάλει ενεργά στο διάλογο για 
την υπέρβαση των ευρύτερων ανοιχτών ζητημάτων στην 
περιοχή.
Οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι υφίσταται σημαντικό περι-
θώριο για την περαιτέρω ανάπτυξη της διμερούς οικονομικής 
συνεργασίας, με έμφαση σε τομείς όπως ο τουρισμός, οι μετα-
φορές και η ενέργεια.

Ξεκίνησε σήμερα το πρωί, από το Ρέθυμνο, η εκστρατεία 
«BAMBOO BIKE RIDE», που εντάσσεται στην ευρωπαϊκή πρω-
τοβουλία EUGREENWEEK - Πράσινες Πόλεις για ένα Πράσινο 
Μέλλον. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η εκστρατεία -η οποία 
έχει βραβευτεί από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Αειφορίας 
(ESA)- έχει ορίσει ως σημείο εκκίνησης την πλατεία Αγνώστου 
Στρατιώτη, με σύνθημα «Make Crete Plastic Free». Οι διοργα-
νωτές προτρέπουν τους συμμετέχοντες να κάνουν βόλτα με 
χειροποίητα ποδηλάτα, κατασκευασμένα από μπαμπού, ενώ 
θα παρουσιάσουν εναλλακτικές επιλογές για αντικατάσταση 
του πλαστικού στην καθημερινότητα, προκειμένου να περά-

σει σε όλους το μήνυμα για πόλεις της Κρήτης πιο πράσινες, 
πιο υγιεινές. Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία διαθέτει, ως «όπλα», 
οδοντόβουρτσες από μπαμπού, βαμβάκι από μπουμπούκια 
μπαμπού, πλαστικά ποτήρια φυτικής βάσης, μαχαιροπίρουνα 
με βάση το άμυλο, τσάντες 100% φυσικά βιοδιασπώμενες 
κ.α.
Στην ίδια δράση περιλαμβάνονται ένα μικρό εκθεσιακό πε-
ρίπτερο και προβολή βίντεο σχετικά με λύσεις κυκλικής οι-
κονομίας και εναλλακτικές για το πλαστικό, ενώ θα γίνει και 
διάλογος με τους συμμετέχοντες.
Η δράση απευθύνεται σε πολίτες, αλλά και επιχειρηματίες που 

ασχολούνται με τον αειφόρο τουρισμό και την οικολογία. Έχει 
την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα της 
προβολής και μάλιστα οι διοργανωτές θα συνοδεύονται από 
τον παραγωγό ταινιών του Discovery Channel, Σαμ Έβανς, ο 
οποίος θ’ αναλάβει τη μαγνητοσκόπηση των δραστηριοτή-
των και τη λήψη συνεντεύξεων.
Μετά το Ρέθυμνο, η καμπάνια θα συνεχίσει τη διαδρομή της 
στη Γεωργιούπολη, τις Βρύσες, τον Βάμο, τις Καλύβες.

ΚΥΠΡΟΣ: Η TOTAL ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ γΙΑ γΕΩΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 8 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΑΟΖ

ΕΠΙΛΥΕΤΑΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΛΤΑ-ΔΕΗ. ΑΠΟΔΟΘΗΚΑΝ 25,5 ΕΚΑΤ.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡγΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΑΝΑΠΤΥΧΘΕΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ Η ΣΥΝΕΡγΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΣΝΙΑ ΕΡΖΕγΟΒΙΝΗ

ΡΕΘΥΜΝΟ: ξΕΚΙΝΑ Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ «BAMBOO BIKE RIDE» / ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EU-
GREENWEEK - ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ γΙΑ ΕΝΑ ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΕΛΛΟΝ
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Ο υψηλός ρυθμός αύξησης των επενδύσεων το 2017 (9,6% 
σε ετήσια βάση έναντι εκτίμησης 5% στον Προϋπολογισμό 
2018) εκτιμάται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα συνεχι-
στεί το 2018 και 2019 με διψήφιους ρυθμούς μεταβολής.
Αυτό αναφέρεται στο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Μαρ-
τίου - Απριλίου 2018 του υπουργείου Οικονομίας που δη-
μοσιοποιήθηκε χθες. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η εκτίμηση 
για τον υψηλό ρυθμό αύξησης των επενδύσεων και το 2018 
βασίζεται:
- Στην επίδραση της επικείμενης εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων 
οφειλών του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα, ύψους 3,5 
δισ. ευρώ έως τον Αύγουστο του 2018, γεγονός που ανα-
μένεται να δώσει ώθηση στις επενδύσεις (και στην ιδιωτική 
κατανάλωση) του δεύτε- ρου εξαμήνου. Σύμφωνα με σχετική 
εμπειρική μελέτη των ΔΝΤ/ΕΚΤ (22-1-2015),εκτιμάται ότι από 
1% του ΑΕΠ μείωση των ληξιπρόθεσμων θα προκληθεί αύ-
ξηση 0,6%- 0,9% του ΑΕΠ.
- Στα 3,5 δισ. ευρώ δημοσιονομικού χώρου που σύμφωνα με 
το υπό κατάρτιση ΜΠΣ θα δημιουργηθεί μετά το 2018, που θα 
ενισχύσουν τις προοπτικές της οικονομίας είτε μέσω μείωσης 
των φορολογικών συντελεστών ή μέσω άλλων τρόπων ελά-
φρυνσης της πραγματικής οικονομίας,
- στην Αναπτυξιακή Στρατηγική που περιλαμβάνει σχεδιασμό 
για: υποδομές, βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, 
ενίσχυση των εξαγωγικών δυνατοτήτων της χώρας, προσέλ-

κυση ξένων επενδύσεων, δημιουργία περισσότερων θέσεων 
εργασίας, ενίσχυση στρατηγικών τομέων της οικονομίας και 
ανάπτυξη νεοφυών και ΜμΕ επιχειρήσεων,
- στη σταδιακή αύξηση της καθαρής επενδυτικής θέσης των 
νοικοκυριών και επιχειρήσεων και στην αύξηση των κατα-
θέσεων τους που ήδη από 119 δισ. ευρώ τον Απρίλιο 2017 
ανήλθαν σε 126 δισ. το Μάρτιο 2018,
- στη σταδιακή αύξηση της χρηματοδότησης προς τις μη 
χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, όπως 
φαίνεται από τα στοιχεία της τράπεζας της Ελλάδος (+225 
εκατ. τον Μάρτιο),
- στη ταχύτερη του στόχου μείωση των «κόκκινων δανεί-
ων»3 και στην εκκαθάριση των μη βιώσιμων επιχειρήσεων, 
η οποία αναμένεται να διευκολύνει τις συνθήκες χρηματοδό-
τησης των βιώσιμων,
- στη σταδιακή άρση των capital controls βάσει βημάτων χα-
λάρωσης, τα οποία έχουν περιγραφεί στον οδικό χάρτη που 
έχει συμφωνήσει η Τράπεζα Ελλάδος μέσα σε χρονικά όρια 
που εξαρτώνται από το βαθμό εκπλήρωσης συγκεκριμένων 
προϋποθέσεων,
- στο ότι τα προ-κρίσης επίπεδα επενδύσεων ήταν στο 20% 
του ΑΕΠ ενώ το 2014 έπεσαν στο 11,4% και σήμερα παρα-
μένουν στο 12,5%, γεγονός που υποδεικνύει τα σημαντικά 
περιθώρια επαναφοράς του λόγου των επενδύσεων προς το 
ΑΕΠ στη μακροχρόνια τάση μέχρι τη σταδιακή μείωση του 

επενδυτικού κενού,
- στην πρόοδο των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων η οποία 
είναι ενθαρρυντική
- στα στοιχεία χρηματοδότησης από την ΕΤΕπ (ΕΙΒ) και την 
ΕΤΑΑ (EBRD), τα οποία για το 2018 εμφανίζονται ιδιαίτερα εν-
θαρρυντικά, με χρηματοδότηση 2 δισ. ευρώ ήδη στο πρώτο 
τετράμηνο του έτους έναντι αντίστοιχης περσινής χρηματο-
δότησης για το σύνολο του έτους,
- και στη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος.
Ακόμη στο Δελτίο σημειώνεται σχετικά με το δημόσιο τομέ-
ας ότι δεν είναι το μέγεθος το πρόβλημα, αλλά το ζητούμενο 
είναι η αποτελεσματικότητα. «Το ζητούμενο για την ελληνική 
οικονομία δεν είναι το μέγεθος του δημόσιου τομέα αλλά η 
παραγωγικότητα και η ορθολογική κατανομή των πόρων 
του (ανθρώπινων και μη), η διαφάνεια και ο έλεγχος της χρή-
σης τους, η λειτουργική ρύθμιση και εποπτεία των αγορών, 
με δύο λόγια η αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία του. Κι εδώ 
τα προβλήματα είναι σημαντικά και η μεταρρύθμιση κάτι πα-
ραπάνω από αναγκαία, με την παραγωγική αναδιάρθρωση 
να περιλαμβάνει αναγκαστικά τη δημόσια διοίκηση και το 
κράτος συνολικά. Εξέλιξη αναπότρεπτη όσο και χρονοβόρα, 
λαμβανομένου υπόψη ότι η επιζητούμενη αναδιάρθρωση 
αφορά ένα πελατειακό κράτος δεκαετιών» όπως σημειώνεται.

«Το περασμένο Σάββατο «ολοκληρώθηκε» η συζήτηση με 
τους θεσμούς και καταλήξαμε σε τεχνική συμφωνία, ουσια-
στικά μία ολοκληρωμένη συμφωνία για όσα πρέπει να γίνουν 
μέχρι τις 21 Ιουνίου, ώστε να κλείσει η τέταρτη αξιολόγηση, 
αφού επικυρωθεί στo eurogroup της επόμενης Πέμπτης», 
ανέφερε μεταξύ των άλλων ο κ. Αλέξης Χαρίτσης, αναπληρω-
τής υπουργός Οικονομίας μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό 
«στο Κόκκινο 105,5» και πρόσθεσε πως αυτή τη φορά και «σε 
αντίθεση με ότι συνέβαινε, ήταν εντελώς σαφές σε όλους ότι 
η ελληνική κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε πολύ σημαντικό 
βαθμό το δικό της σκέλος της συμφωνίας και ότι η Ελλάδα θα 
πρέπει τον Αύγουστο να βγει οριστικά από τα προγράμματα». 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αναπληρωτής υπουργός σημεί-
ωσε ότι «αυτό δεν σημαίνει ότι η δουλειά έχει τελειώσει, υπάρ-
χουν σημαντικά πράγματα που πρέπει να γίνουν τις επόμενες 
εβδομάδες, αλλά η τεχνική συμφωνία είναι στα χέρια μας και 
περιλαμβάνει πολύ σημαντικές θετικές ρυθμίσεις που κέρδισε 
η ελληνική πλευρά», όπως είπε:
- επιτάχυνση της διαδικασίας που απαιτεί ο εξωδικαστικός 

συμβιβασμός
- επέκταση στη ρύθμιση χρεών και σε αυτά που δημιουργή-
θηκαν το 2017
- σημαντική αύξηση ορίου επένδυσης από τις 50.000 ευρώ 
στις 120.000 ευρώ για την fast-track διαδικασία (χωρίς μελέ-
τη βιωσιμότητας)
- επαναφορά για την ενιαία τιμή βιβλίου
- προοδευτικότητα στην χρέωση και αναλογικότητα στον ΕΝ-
ΦΙΑ, που αποτρέπει τις μεγάλες αυξομειώσεις (ο στόχος ήταν 
να ωφεληθούν οι περιοχές με λαϊκά στρώματα που έχουν 
πληγεί από την κρίση)
- σημαντική αύξηση στα επιδόματα στέγασης (πέρα από το 
ΚΕΑ, θα καλύπτουν πολύ περισσότερους δικαιούχους από 
την αρχική πρόβλεψη)
- καμία επιπλέον επιβάρυνση στα αναπηρικά επιδόματα
Πολύ κρίσιμη επίσης είναι «η συμφωνία που επετεύχθη στα 
ζητήματα αδειοδότησης στη βιομηχανία, αφενός για απλο-
ποίηση διαδικασιών και αφετέρου για προστασία του δημό-
σιου συμφέροντος σε θέματα χωροταξίας και περιβάλλοντος. 

Η συμφωνία αυτή, αποτέλεσμα πολύ σοβαρής μελέτης του 
υπουργείου Οικονομίας, θα δώσει διέξοδο σε σειρά από πα-
ραγωγικές επενδύσεις που θα υλοποιηθούν το επόμενο διά-
στημα», συνέχισε ο κ. Χαρίτσης.
Αναφέρθηκε επίσης στο αναπτυξιακό σχέδιο που κατέθεσε η 
ελληνική κυβέρνηση και τόνισε ότι «έχει σημασία η μεθοδο-
λογία με την οποία εκπονήθηκε. Είναι μία μεγάλη κατάκτηση, 
το γεγονός ότι αυτή η ελληνική κυβέρνηση κατάφερε και 
ολοκλήρωσε την εκπόνηση ενός συνολικού, «ολιστικού σχε-
δίου»».
«Αποτελεί την συμπύκνωση και αποτύπωση μίας μακράς 
διαδικασίας διαλόγου, κριτικής και παρατηρήσεων, με παρα-
γωγικούς φορείς, την αυτοδιοίκηση, τα τελευταία δύο χρόνια, 
που κορυφώθηκε με τα περιφερειακά αναπτυξιακά συνέδρια. 
Εκπονήθηκε από την ίδια την ελληνική κυβέρνηση, όχι από 
τους εκτός της χώρας ούτε ανατέθηκε ως μελέτη σε κάποια 
ιδιωτική εταιρεία», όπως υπογράμμισε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: Ο ΥΨΗΛΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΑΥξΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΚΤΙΜΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΤΙ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΤΟ 2018 ΚΑΙ 2019 ΜΕ ΔΙΨΗΦΙΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

ΑΛ. ΧΑΡΙΤΣΗΣ: Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ, ΑΛΛΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΠΡΑγΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ γΙΝΟΥΝ ΑΚΟΜΗ
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Στην αναπτυξιακή στρατηγική, ως έναν ολοκληρωμένο και 
συνεκτικό «οδικό χάρτη» ανάπτυξης, που συγκροτείται από συ-
γκεκριμένα σχέδια και δράσεις, που θα αποτελέσουν τη στέρεη 
βάση ευρύτερων συγκλίσεων και συναινέσεων, αναφέρθηκε 
ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομίας και 
Ανάπτυξης, Γιάννης Δραγασάκης, κατά την τοποθέτησή του 
στο υπουργικό συμβούλιο. Το ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει ότι ο κ. Δρα-
γασάκης, σύμφωνα με πληροφορίες, είπε ότι η Αναπτυξιακή 
Στρατηγική καλύπτει ένα διαχρονικό έλλειμμα, καθώς η ανάγκη 
για μια συγκροτημένη αναπτυξιακή στρατηγική υπήρχε και πριν 
από την κρίση. Ωστόσο, «μετά την κρίση και την καταστροφή 
ή την απαξίωση μεγάλου μέρους του παραγωγικού δυναμικού 
της χώρας, τη μαζική ανεργία και το κλείσιμο εκατοντάδων 
χιλιάδων επιχειρήσεων, η ανάγκη για ένα σχέδιο ολιστικής 
ανάπτυξης έγινε ακόμη πιο επιτακτική» είπε ο υπουργός στην 
τοποθέτησή του, σημειώνοντας πως «παρότι υπήρξαν διάφο-
ρες μελέτες και κείμενα, σήμερα είναι η πρώτη φορά που διαθέ-
τουμε ένα κείμενο αναπτυξιακής στρατηγικής με τη μορφή μιας 
εφαρμόσιμης κυβερνητικής πολιτικής».
 Το κείμενο συμπυκνώνει προσπάθεια τριών ετών και συ-
στηματική επεξεργασία, με αποκορύφωμα τα Περιφερειακά 
Αναπτυξιακά Συνέδρια, ωστόσο, όπως τόνισε, η διαβούλευση 

θα συνεχιστεί μέσα από θεσμικά όργανα και άλλες μορφές, με 
στόχο το μετασχηματισμό της σε συγκεκριμένα σχέδια δράσης 
και μέτρα πολιτικής.
Σημείωσε ότι το συγκεκριμένο κείμενο αξιοποιεί τα συμπε-
ράσματα των Περιφερειακών Αναπτυξιακών Συνεδρίων, 
ενσωματώνει τους στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και 
υιοθετεί, θέτοντας μάλιστα σε προτεραιότητα, μεταρρυθμίσεις, 
ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες που αποσκοπούν στην επι-
τάχυνση των επενδύσεων και την αναβάθμιση της χώρας σε 
όρους διεθνούς ανταγωνιστικότητας. 
Το νέο και διαφορετικό είναι, όπως σημείωσε, είναι:
 -Η μετάβαση από την άναρχη, αποσπασματική και άνιση ανά-
πτυξη, στην ολιστική, βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη,
-ο συνδυασμός οικονομικής, κοινωνικής και οικολογικής διά-
σταση της ανάπτυξης,
-Η έμφαση στην ενδογένεια και διασυνδεσιμότητα της αναπτυ-
ξιακής διαδικασίας.
 «Η Αναπτυξιακή Στρατηγική, λοιπόν, δεν είναι κάτι αφηρημέ-
νο, αλλά ένας ολοκληρωμένος και συνεκτικός οδικός χάρτης 
της ανάπτυξης, συγκροτούμενος από επιμέρους συγκεκριμένα 
σχέδια και συγκεκριμένες δράσεις, που μπορούν να αποτελέ-
σουν στέρεη βάση ευρύτερων συγκλίσεων και συναινέσεων» 

υπογράμμισε ο κ. Δραγασάκης.
 Επίσης ανέφερε, ότι η αναπτυξιακή στρατηγική, σε συνδυασμό 
με το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα 2019-2022, συνιστούν δύο 
βασικά εργαλεία «που μας επιτρέπουν να σχεδιάσουμε το μέλ-
λον για τα επόμενα χρόνια» και ταυτόχρονα αποτελεί την αφετη-
ρία για τον σχεδιασμό της Ελλάδας του 2030,» που θα καθιστά 
τη χώρα κέντρο της ευρύτερης περιοχής της ΝΑ Ευρώπης».
 Έδωσε δε έμφαση, όχι μόνο στην οικονομική, αλλά και στην 
κοινωνική καινοτομία, που θα καταστήσει τη χώρα «πόλο 
σταθερότητας και ειρήνης ένα τόπο φιλόξενο, δημιουργικής 
συνύπαρξης και διαλόγου διαφορετικών πολιτισμικών και θρη-
σκευτικών αναφορών».
 Τέλος, αναφέρθηκε στον μηχανισμός υλοποίησης της Αναπτυ-
ξιακής Στρατηγικής και συγκεκριμένα:
 -Την Πολιτική επιτροπή υπό την ευθύνη του πρωθυπουργού 
-Πλαίσιο ενδοκυβερνητικής συνεργασίας,
- Τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού- Στοχοθεσία και έλεγχος 
υλοποίησης,
-Τη συντακτική επιτροπή- Διαρκής εμπλουτισμός σχεδίου,
- Το επιστημονικό συμβούλιο- Επιστημονική επίβλεψη και συμ-
βουλευτική,
-Τις διαδικασίες διαβούλευσης με κοινωνικούς φορείς.

Για «απαράδεκτη, δεύτερη στη σειρά, καθυστέρηση από πλευ-
ράς του υπουργείου πολιτισμού» στο έργο του τύμβου Καστά 
στην Αμφίπολη, έκανε λόγο ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μα-
κεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας,σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.
   «Το έργο τελικά εντάχθηκε τον Ιανουάριο. Σήμερα πλησιά-
ζουμε για Ιούνιο και το υπουργείο πολιτισμού δεν έχει κάνει το 
παραμικρό σε σχέση με το έργο για τον τύμβο Καστά», είπε και 
πρόσθεσε: «Καλώ το υπουργείο πολιτισμού να ξεκινήσει άμεσα 
τις εργασίες και να μην οδηγήσει τη διοίκηση της Περιφέρειας σε 
άλλα μέτρα».
   Αφορμή για την σχετική τοποθέτηση του κ. Τζιτζικώστα, όπως 
είπε ο ίδιος, ήταν η απάντησή του σε επερώτηση της παράταξης 
«Ριζοσπαστική Αριστερή Ενότητα» για την εικόνα του αρχαιο-
λογικού μουσείου Κιλκίς. Παρουσιάζοντας την επερώτηση ο 
περιφερειακός σύμβουλος της παράταξης, Γιώργος Θεοδωρό-
πουλος, ανέφερε ότι η εικόνα του μουσείου δεν είναι καλή, έκανε 
λόγο για πλήρη απαξίωσή του και σαν υποδομή και σαν αρχαιο-
λογικά ευρήματα και ζήτησε να πληροφορηθεί τις ενέργειες της 
Περιφέρειας στον τομέα αυτό.
   Απαντώντας στη συγκεκριμένη επερώτηση ο Περιφερειάρχης 

υπογράμμισε: «εμείς το θέλουμε το αρχαιολογικό μουσείο του 
Κιλκίς που πράγματι μπορεί να αποτελέσει ένα μουσείο πολύ 
σημαντικό για την τουριστική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής 
της Κεντρικής Μακεδονίας» και έκανε γνωστό ότι η Περιφέρεια 
θα ναφέρει σχετικό αίτημα στο υπουργείο Πολιτισμού.
   Στη σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
επερώτηση για την αντιπλημμυρική προστασία της Θεσσα-
λονίκης κατέθεσε η παράταξη της «Λαϊκής Συσπείρωσης», με 
αφορμή τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα στην πόλη. Ο πε-
ριφερειακός σύμβουλος,Θεόδωρος Ιγνατιάδης,επισήμανε, με-
ταξύ άλλων, ότι η κατάσταση που επικρατεί θέτει σε κίνδυνο τη 
ζωή και την περιουσία των κατοίκων της περιοχής και ρώτησε 
ποια άμεσα μέτρα θα ληφθούν για τον καθρισμό των ρεμάτων 
Κρυονερίου και Ξηροποτάμου και συνολικά των ρεμάτων που 
καλύπτουν στο ρέμα του Δενδροποτάμου.
   Απαντώντας η αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Βούλα 
Πατουλίδου, επανέλαβε ότι «το υπουργείο υποδομών έχει προ-
γραμματίσει, μετά από πολλές πιέσεις, την εκπόνηση μελετών 
και την υλοποίηση έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης της 
μείζονος περιοχής Θεσσαλονίκης. Επίσης, προγραμμάτισε την 
επικαιροποίηση του master plan των αντιπλημμυρικών έργων 

της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης έτσι ώστε να είναι 
σαφές το πρόγραμμα μεγάλων, μεσαίων και μικρών αντιπλημ-
μυρικών έργων που απαιτούνται τα επόμενα χρόνια να γίνουν 
οργανωμένα από τους τρεις φορείς, το υπουργείο, την περι-
φέρεια και τους εμπλεκόμενους δήμους για την αποτελεσμα-
τική αντιπλημμυρική προστασία και θωράκιση της ευρύτερης 
περιοχής της Θεσσαλονίκης». Παράλληλα γνωστοποίησε ότι 
μέχρι να ολοκληρωθούν τα ανωτέρω, η Περιφέρεια είναι πάντα 
σε συνεννόση με το υπουργείο ανάπτυξης για την εξασφάλιση 
της χρηματοδότησης έργων αντιπλημμυρικής προστασίας και 
εργασιών συντήρησης σε υδατορέματα της μείζονος περιοχής 
Θεσσαλονίκης.
   Σημειώνεται,ότι κατά τη συνεδρίαση του περιφερειακού 
συμβουλίου απονεμήθηκε τιμητική διάκριση στους μαθητές 
Μαρία Χατζή, Γιώργο Ασπρούγαλη, Δημήτρη Μούτσο, Ελένη 
Πριμεράκη και Σάββα Θώμογλου οι οποίοι, ως μέλη συλλό-
γων της Θεσσαλονίκης, διακρίθηκαν πριν από λίγες μέρες στην 
παγκόσμια γυμνασιάδα που έγινε στο Μαρόκο. Στην εν λόγω 
διοργάνωση η Ελλάδα κατέλαβε την πρώτη θέση σε μετάλλια 
στη γενική κατάταξη.

Το ΑΠΕ- ΜΠΕ μετέδωσε ότι σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, στη 
χθεσινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ο πρωθυ-
πουργός τόνισε προς τους υπουργούς, ότι το αργότερο μέχρι τις 
10 με 12 Ιουνίου πρέπει να έχει κλείσει το θέμα των προαπαιτου-
μένων και να ψηφιστούν, όπως και το μεσοπρόθεσμο του 2019-

2022. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, κατά τη συνεδρίαση του συμ-
βουλίου πήραν το λόγο ο υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, 
Γιάννης Δραγασάκης, ο οποίος μίλησε για την Αναπτυξιακή Τρά-
πεζα, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέ-
ξης Χαρίτσης, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Γιώργος 

Χουλιαράκης, ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, 
η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής ασφάλισης, Έφη Αχτσιό-
γλου (για το εργασιακό σχέδιο), καθώς και ο υπουργός Παιδείας 
Κώστας Γαβρόγλου και ο αναπληρωτής υπουργός Έρευνας, Κώ-
στας Φωτάκης, οι οποίοι ανέπτυξαν τα θέματα των τομέων τους

γ. ΔΡΑγΑΣΑΚΗΣ: ΤΟ ΑΝΑΠΤΥξΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΑΦΕΤΗΡΙΑ 
γΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΥ 2030

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡγΟ ΤΟΥ ΤΥΜΒΟΥ ΚΑΣΤΑ, 
ΑΝΑΦΕΡΕΙ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΑΠ. ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡγΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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Στη ριζική αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου το οποίο 
αφορά την λειτουργία των ανώνυμων εταιρειών προχωρά η 
κυβέρνηση με στόχο την μείωση της γραφειοκρατίας, περισ-
σότερη διαφάνεια αλλά και καλύτερη λειτουργία των επιχει-
ρήσεων. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ όπως αναφέρεται στην 
αιτιολογική έκθεση «οι νέες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου απο-
βλέπουν σε μια καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία 
της  επιχείρησης, αξιοποιούν την τεχνολογία, βελτιώνουν τη 
θέση των μετόχων, απλοποιούν την εταιρική καθημερινότητα 
με αντίστοιχη εξοικονόμηση κόστους».
Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, καταργούνται οι ανώνυμες μετο-
χές από την 1 Ιανουαρίου 2020. Η ρύθμιση αυτή οδηγεί στη 
απλοποίηση, αφού πλέον οι κανόνες  θα είναι ενιαίοι χωρίς 
διάκριση μεταξύ ονομαστικών και ανώνυμων μετοχών.
Το ελάχιστο ύψος του κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας 

ορίζεται πλέον στο ποσό των 25.000 ευρώ και θα πρέπει να 
καταβάλλεται ολόκληρο κατά τη σύσταση της εταιρείας.
Επίσης προβλέπεται ότι το  διοικητικό συμβούλιο μιας ΑΕ 
μπορεί, για τις μικρές και πολύ μικρές εταιρείας, να είναι και 
μονομελές από τριμελές που είναι σήμερα. Το διοικητικό συμ-
βούλιο της ΑΕ εκλέγει η γενική συνέλευση, αν δεν ορίζεται κάτι 
άλλο στον νόμο. Ωστόσο προβλεπεται ότι το πρώτο διοικητικό 
συμβούλιο της εταιρείας ορίζεται στο καταστατικό.
Ακόμη, ενσωματώνεται οδηγία της ΕΕ, η οποία αφορά την 
ενεργό συμμετοχή των μετόχων, ιδιαίτερα ως προς τα κε-
φαλαία που αφορούν την καταβολή αμοιβών σε μέλη του 
διοικητικού συμβουλίου και την διαφάνεια και εποπτεία των 
συναλλαγών συνδεδεμένων μερών. Μέτοχοι μπορούν να 
ζητήσουν με αγωγή από το δικαστήριο την εξαγορά των με-
τοχών τους από την εταιρεία εάν η παραμονή τοςυ σε αυτή 

καθίσταται, κατά τρόπο προφανή, ιδιαίτερα ασύμφορη.
 Επιπλέον, αυστηροποιούνται οι ποινές αναφορικά με την 
ψευδή πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού και συγκεκρι-
μένα τιμωρείται με φυλάκιση και με χρηματική ποινή από 
10.000 μέχρι 100.000 ευρώ ο ιδρυτής, το μέλος του διοικη-
τικού συμβουλίου ή ο διευθυντής της εταιρείας, ο οποίος εν 
γνώσει του προβαίνει σε ψευδή ή παραπλανητική δήλωση 
προς το κοινό, που αφορά την κάλυψη ή την καταβολή του 
κεφαλαίου, ή  με σκοπό την εγγραφή σε τίτλους που εκδίδει η 
εταιρεία και αφορά στοιχεία αυτής, τα οποία ασκούν ουσιώδη 
επιρροή επί των εταιρικών υποθέσεων.
 Το νομοσχέδιο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση  από το 
υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης  έως και τις 31 Μάιου 
2018 . http://www.opengov.gr/ypoian/?p=8911

Την κατάθεση μιας σειράς νομοσχεδίων τα οποία θα αναμορ-
φώσουν όλο το ελληνικό εμπορικό δίκαιο, προανήγγειλε ο 
υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Στέργιος Πιτσιόρλας, 
στο πλαίσιο της επεξεργασίας του σχεδίου νόμου για την τρο-
ποποίηση του ν. 3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης 
Ευθύνης (ΕΠΕ) στην αρμόδια κοινοβουλευτική Επιτροπή. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Πιτσιόρλας, τόνισε ότι το σχέδιο 
νόμου με το οποίο διευκολύνεται η ίδρυση και η λειτουργία 
των ΕΠΕ, αποτελεί το πρώτο μιας σειράς νομοθετημάτων που 
θα κατατεθούν μέχρι το φθινόπωρο και ως στόχο έχουν τη 

συνολική αναμόρφωση του εμπορικού δικαίου της χώρας. 
Ειδικότερα, ανέφερε ότι ήδη έχει βγει στην διαβούλευση ο νό-
μος για τις Ανώνυμες Εταιρείες (ΑΕ) και θα ακολουθήσει νομο-
σχέδιο για τους μετασχηματισμούς των εταιρειών «το οποίο 
θα καλύψει ένα μεγάλο κενό στο ελληνικό εμπορικό δίκαιο». 
Επίσης, θα υπάρξει αναμόρφωση του νόμου περί ΓΕΜΗ και 
ενδεχομένως θα γίνουν κάποιες βελτιώσεις και στον νόμο για 
τα επιμελητήρια. «Επειδή η βασική μας κατεύθυνση είναι να 
απλοποιήσουμε τα πράγματα και να δώσουμε στο ΓΕΜΗ έναν 
ρόλο πιο ουσιαστικό από αυτόν που ήδη έχει, θα κάνουμε όλες 

αυτές τις αλλαγές σε σύντομο χρονικό διάστημα και πιστεύου-
με ότι μέχρι το φθινόπωρο θα έχουμε ολοκληρώσει» είπε ο 
αρμόδιος υφυπουργός.
Ο κ. Πιτσιόρλας, ανακοίνωσε ακόμη ότι μετά την ακρόαση 
των εμπλεκόμενων φορέων, κατά την αυριανή συνεδρίαση, 
θα υπάρξουν νομοτεχνικές και ευρύτερες τροποποιήσεις του 
νομοσχεδίου για τις ΕΠΕ, στο πνεύμα της περαιτέρω διευκό-
λυνσης της λειτουργίας των εταιρειών.

Ελαφρώς μεγαλύτερο έλλειμμα σε σχέση με πέρυσι εμφάνισε 
το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών της χώρας στο πρώτο 
τρίμηνο του έτους.Το ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει ότι σύμφωνα με τα 
στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος το έλλειμμα διαμορφώ-
θηκε στα 2,8 δισ. ευρώ, κατά 53 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από 
εκείνο της ίδιας περιόδου του 2017. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται 
στη μείωση των πλεονασμάτων του ισοζυγίου υπηρεσιών 
(κυρίως) και του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων. 
Αντίθετα, τα ισοζύγια αγαθών και πρωτογενών εισοδημάτων 
σημείωσαν βελτίωση.
Αντιθέτως, το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών περιορίστηκε 
λόγω της βελτίωσης του ισοζυγίου καυσίμων, καθώς οι εξα-
γωγές καυσίμων αυξήθηκαν κατά 16,1% σε τρέχουσες τιμές 
(11,2% σε σταθερές τιμές), ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν μόνο 
κατά 3% (-12,1% σε σταθερές τιμές). Όσον αφορά το ισοζύ-
γιο αγαθών χωρίς καύσιμα, οι εξαγωγές αυξήθηκαν με ρυθμό 

14,4% (13,3% σε σταθερές τιμές), ο οποίος ήταν ταχύτερος 
από το ρυθμό αύξησης των εισαγωγών (8,7% και 8,6% σε 
τρέχουσες και σταθερές τιμές αντίστοιχα). Ωστόσο, η αύξηση 
των εισαγωγών ως απόλυτο μέγεθος ήταν μεγαλύτερη από 
εκείνη των εξαγωγών, με αποτέλεσμα την αύξηση του ελλείμ-
ματος.
Η μείωση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφεί-
λεται κυρίως στην επιδείνωση του ισοζυγίου λοιπών υπηρε-
σιών. Το ταξιδιωτικό ισοζύγιο δεν μεταβλήθηκε σημαντικά, 
παρά την άνοδο των αφίξεων μη κατοίκων ταξιδιωτών και 
των αντίστοιχων εισπράξεων κατά 12,8% και 13,8%.
Το συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαί-
ων το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρη-
ματοδότηση από το εξωτερικό κατέγραψε έλλειμμα 2,7 δισ. 
ευρώ, μεγαλύτερο κατά 101 εκατ. ευρώ από το αντίστοιχο 
του α΄ τριμήνου του 2017.

Στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι καθαρές απαι-
τήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού σημείωσαν αύ-
ξηση κατά 445 εκατ. ευρώ και οι καθαρές υποχρεώσεις των 
κατοίκων έναντι του εξωτερικού, που αντιστοιχούν σε άμεσες 
επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, κατέγραψαν αύξηση 
κατά 845 εκατ. ευρώ.
Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η καθαρή μείωση των 
απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται 
κυρίως στη μείωση (κατά 1,9 δισ. ευρώ) των τοποθετήσεων 
κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια εξωτερικού. Η 
καθαρή αύξηση των υποχρεώσεών τους οφείλεται κυρίως 
στην αύξηση (κατά 3,4 δισ. ευρώ) των τοποθετήσεων μη 
κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού 
Δημοσίου.

ΑΛΛΑΖΕΙ ΡΙΖΙΚΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ γΙΑ ΤΙΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ 
ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡγΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΘΑ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Η ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ γΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Ο ΣΤ. ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ

ΣΤΑ 2,8 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΖΥγΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑγΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 
ΠΡΩΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΤΕ
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Ο όμιλος Adecco Ελλάδας, μετά από μακρά διαδικασία αξιολόγη-
σης πολλών εκατοντάδων αιτήσεων, επέλεξε τον υποψήφιο που 
θα αναλάβει το ρόλο του CEO for One Month 2018. Ο Δημήτρης 
Ασπρούλης αναδείχθηκε ανάμεσα σε πολύ αξιόλογους υποψη-
φίους, μετά από ένα απαιτητικό κέντρο αξιολόγησης, το οποίο 
πραγματοποιήθηκε στις 15 Μαΐου. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το πρόγραμμα «CEO 
for One Month» αποτελεί μέρος της παγκόσμιας πρωτοβουλίας 
«Adecco Way to Work» του ομίλου Adecco. Η πρωτοβουλία 
αυτή έχει σχεδιαστεί, για να υποστηρίζει υποψήφιους στο ξε-
κίνημα της επαγγελματικής πορείας τους, ενώ, συγκεκριμένα, 
το πρόγραμμα CEO for One Month δίνει την ευκαιρία σε έναν 
ταλαντούχο υποψήφιο, σε κάθε χώρα όπου υλοποιείται, να δει 
πώς είναι να ηγείται μίας εταιρείας, μαθαίνοντας στο πλευρό της 
διοίκησης ενός παγκόσμιου οργανισμού.
Ο Δημήτρης Ασπρούλης επιλέχθηκε ανάμεσα από τέσσερις υπο-
ψήφιους που έφτασαν στο τελικό στάδιο της επιλογής, το κέντρο 
αξιολόγησης και θα είναι ένας από τους 48 CEOs for One Month 
που θα επιλεγούν σε όλο τον κόσμο να συμμετάσχουν στο πρό-
γραμμα στη χώρα διαμονής τους. Ο Δημήτρης θα εργαστεί για 
έναν μήνα στο πλευρό της διοίκησης του ομίλου Adecco Ελλά-
δας και του ίδιου του διευθύνοντος συμβούλου, Κωνσταντίνου 

Μυλωνά, αποκτώντας προσωπική εμπειρία και γνώση για την 
εταιρεία στην Ελλάδα, αλλά και παγκοσμίως, θα δει από κοντά 
πώς λειτουργούν τμήματα, όπως αυτά του ανθρώπινου δυνα-
μικού, της διοίκησης, των οικονομικών και του marketing και, 
στη συνέχεια, θα έχει και την ευκαιρία να διεκδικήσει τη θέση του 
Global CEO for One Month και να εργαστεί δίπλα στον CEO του 
Ομίλου, παγκοσμίως, Alain Dehaze.
Ο όμιλος Adecco έλαβε περισσότερες από 1.500 αιτήσεις στην 
Ελλάδα για τη θέση του «CEO for One Month». Η διαδικασία 
αξιολόγησης των υποψηφίων συμπεριελάμβανε πολλά στάδια, 
ανάμεσα στα οποία ήταν τα τεστ αξιολόγησης γνώσεων, οι τη-
λεφωνικές και προσωπικές συμπεριφορικού τύπου συνεντεύξεις 
και το τελικό κέντρο αξιολόγησης. Οι προκλήσεις που κλήθηκαν 
να αντιμετωπίσουν οι τέσσερις επικρατέστεροι υποψήφιοι για το 
ρόλο του CEO for One Month στο κέντρο αξιολόγησης, είχαν να 
κάνουν με το να ανταποκριθούν επιτυχώς σε ενδιαφέροντα case 
studies και role plays, που σχετίζονταν με το χώρο της εργασίας, 
αλλά και να συνεργαστούν αποτελεσματικά σαν ομάδα, για να 
επιτύχουν κοινούς στόχους. Στο τέλος της ημέρας, πραγματοποι-
ήθηκαν προσωπικές συνεντεύξεις με τον Κωνσταντίνο Μυλωνά, 
διευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου στην Ελλάδα.
Ο Δημήτρης Ασπρούλης, CEO for One Month 2018 του ομίλου 

Adecco Ελλάδας, σχολίασε σχετικά με τη διαδικασία επιλογής, 
αλλά και με το αποτέλεσμα αυτής: «Είμαι πραγματικά ενθου-
σιασμένος που μου δίνεται η ευκαιρία να είμαι «CEO for One 
Month». Όλη η διαδικασία, από την υποβολή της αίτησης μέχρι 
και το κέντρο αξιολόγησης, ήταν εξαιρετικά εποικοδομητική και 
είναι μεγάλη τιμή μου να έχω επιλεγεί ανάμεσα σε πολύ αξιόλο-
γους συνυποψηφίους. Ανυπομονώ να ξεκινήσω τη συνεργασία 
με τον κ. Μυλωνά, να μάθω πώς είναι να ηγείται κανείς έναν 
τόσο μεγάλο πολυεθνικό οργανισμό και, φυσικά, να προσφέρω 
και εγώ με τη σειρά μου, όσα περισσότερα μπορώ».
Ο Κωνσταντίνος Μυλωνάς, διευθύνων σύμβουλος του ομίλου 
Adecco Ελλάδας, δήλωσε: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους 
τους υποψήφιους που συμμετείχαν στο κέντρο αξιολόγησης. 
Θα πρέπει όλοι να είναι πολύ υπερήφανοι που έφτασαν στους 
τέσσερις καλύτερους. Κάθε φορά, εκπλήσσομαι από το πόσο με 
εμπνέουν τα επιτεύγματα και οι φιλοδοξίες των υποψηφίων και 
πραγματικά για μία ακόμα χρονιά η επιλογή για εμάς δεν ήταν 
καθόλου εύκολη. Ανυπομονώ να δουλέψω με τον Δημήτρη, 
να του προσφέρω χρήσιμες γνώσεις και εμπειρίες, αλλά και να 
μάθω από εκείνον».

Μία νέα εποχή στις υπηρεσίες Internet of Things (IoT) φέρνει η 
Vodafone Innovus.
«Η θυγατρική της Vodafone Ελλάδας, που ειδικεύεται στο ΙoT, 
ενισχύεται, επεκτείνει τις δραστηριότητές της και μετασχημα-
τίζεται προκειμένου να υπηρετήσει καλύτερα τις ανάγκες των 
πελατών σε όλες τις αγορές όπου δραστηριοποιείται» όπως ανα-
φέρεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.
«Απασχολώντας ανθρώπινο δυναμικό κορυφαίου επιπέδου, 
η Vodafone Innovus σχεδιάζει, αναπτύσσει και εφαρμόζει στην 
Ελλάδα τις πιο προηγμένες λύσεις IoT και NB-IoT, απαντώντας 

στις πλέον απαιτητικές ανάγκες όλων των επιχειρήσεων στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό.Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ οι ολοκλη-
ρωμένες υπηρεσίες Vodafone ΙοΤ full control υιοθετούνται από 
επιχειρήσεις όλων των μεγεθών, οι οποίες επιζητούν σημαντικά 
οφέλη από τη χρήση τους, όπως αυξημένη ανταγωνιστικότητα, 
εξοικονόμηση και αποτελεσματικό έλεγχο των πόρων τους και 
επιπρόσθετη αξία στις υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχουν 
στους πελάτες τους».
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας η Vodafone Innovus 
ενισχύεται με ακόμη περισσότερους πόρους κι ένα νέο brand 

name, που σηματοδοτεί την περαιτέρω επέκταση στο εξωτερικό 
και την εμπιστοσύνη του ομίλου Vodafone για νέες επενδύσεις 
και καινοτόμα προϊόντα στο ΙοΤ.
«Η Vodafone Innovus αποδεικνύει ότι η Ελλάδα καινοτομεί και 
δημιουργεί σύγχρονες υπηρεσίες και προϊόντα για τη διεθνή 
αγορά. Η πορεία της τεκμηριώνει την επιτυχημένη επιλογή της 
Vodafone να επενδύσει στην εταιρία και τους ανθρώπους της» 
δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Vodafone 
Ελλάδας, Χάρης Μπρουμίδης.

Στον κόσμο των οπτικών ινών «μυήθηκαν» 25 φοιτητές και φοι-
τήτριες του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και άλλων πολυτε-
χνικών σχολών, επισκεπτόμενοι το τεχνικό κέντρο της Wind στη 
Λεωφόρο Αθηνών. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ οι υποψήφιοι μηχα-
νικοί είχαν την ευκαιρία να μάθουν στην πράξη πώς αξιοποιείται η 
τεχνολογία των οπτικών ινών στις τηλεπικοινωνίες, καθώς ο γενι-

κός διευθυντής Δικτύου της WIND, Νίκος Πανόπουλος τους μίλησε 
αναλυτικά για το δίκτυο οπτικών ινών που κατασκευάζει η εταιρεία 
σε όλη την Ελλάδα προκειμένου να παρέχει στον καταναλωτή 
υπέρ- υψηλές ταχύτητες σύνδεσης στο Internet που ήδη σήμερα 
φτάνουν τα 100 & 200 Mbps ενώ σύντομα θα είναι διαθέσιμες και 
ταχύτητες που θα αγγίζουν το 1Gbps.

Η πρωτοβουλία της δράσης αυτής ανήκει στον τέως καθηγητή 
της ΑΣΟΕΕ, Ιορδάνη Λαδόπουλο που διοργανώνει κάθε χρόνο το 
Πανόραμα Επιχειρηματικότητας, ένα τριήμερο αφιερωμένο στους 
φοιτητές που θέλουν να έρθουν σε επαφή με μεγάλες εταιρείες της 
ελληνικής αγοράς και στελέχη του επιχειρηματικού κόσμου.

Την απόκτηση του ξενοδοχείου 5* Lazart Hotel στη Θεσσαλονί-
κη γνωστοποίησε η Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ. Όπως αναφέρεται 
σε σχετική ανακοίνωση, το Lazart Hotel διαθέτει 74 ιδιαίτερα 
ευρύχωρα δωμάτια και προσφέρει πολυτελή διαμονή σε ένα 
προνομιακό σημείο της Θεσσαλονίκης, απέναντι από τον πο-
λιτιστικό χώρο «Μονή Λαζαριστών», μόλις 10 λεπτά από την 
«καρδιά» της πόλης. Το ακίνητο είναι μισθωμένο σε εταιρεία 

του ομίλου Zeus International, ο οποίος αποτελεί τον πιο ταχέως 
αναπτυσσόμενο όμιλο που δραστηριοποιείται εμπορικά στον 
κλάδο εκμετάλλευσης και διαχείρισης ξενοδοχειακών μονάδων. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ το τίμημα για την απόκτηση του εν 
λόγω ακινήτου ανήλθε στα περίπου 7 εκατ. ευρώ. Ο διευθύνων 
σύμβουλος της Πανγαία, Αριστοτέλης Καρυτινός, δήλωσε: «Εί-
μαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για την απόκτηση ενός ποιοτικού 

ξενοδοχείου πόλης, όπως το Lazart Hotel, καθώς και για τη 
συνεργασία μας με τη Zeus International. Η εν λόγω επένδυση 
εντάσσεται απόλυτα στην επενδυτική στρατηγική μας ως προς 
την ανάπτυξή μας στον χώρο του hospitality και έρχεται σε συνέ-
χεια της προηγούμενης επένδυσής μας στην Πάτρα, όπου σύντο-
μα θα λειτουργήσει το πρώτο Moxy by Marriott στη Μεσόγειο».

ADECCO ΕΛΛΑΔΑΣ: ΑΝΑΔΕΙΧΘΗΚΕ CEO FOR ONE MONTH 2018

ZELITRON ΜΕΤΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΣΕ VODAFONE INNOVUS 
ΚΑΙ ΦΕΡΝΕΙ ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΤΟ INTERNET OF THINGS

Η WIND ΑΝΟΙγΕΙ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΤΗΣ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝγΑΙΑ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ «LAZART HOTEL» ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
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Μια γαλλική ομάδα μηχανικών νανορομποτικής χρησι-
μοποίησε ένα νέο μικρορομποτικό σύστημα για να δημι-
ουργήσει το μικρότερο σπίτι στον κόσμο. Σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μια εστιασμένη 
δέσμη ιόντων, ένα μικροσκοπικό ρομπότ, ένα μικροσκόπιο 
και άλλες τεχνολογίες νανοσυναρμολόγησης μέσα σε ένα 
θάλαμο κενού, για να φτιάξουν ένα νανόσπιτο, όπου δεν 
χωρούν ούτε καν ακάρεα.

         Οι ερευνητές του Ινστιτούτου Femto-ST της Μπε-
ζανσόν, με επικεφαλής τον Ζαν-Ιβ Ρος, έκαναν τη σχετική 
δημοσίευση στο περιοδικό «Journal of Vacuum Science 
and Technology A».
   Το νανοσύστημα κατασκευής ονομάζεται Robotex και 
λειτουργεί με ακρίβεια της τάξης των δύο νανομέτρων 
(δισεκατομμυριοστών του μέτρου). Το μικροσκοπικό σπί-
τι, που δημιουργήθηκε πάνω σε μια οπτική ίνα με πλάτος 

όσο περίπου μια ανθρώπινη τρίχα, δηλαδή 75 μικρόμετρα 
(εκατομμυριοστά του μέτρου), έχει πλάτος 20 μικρομέ-
τρων και διαθέτει πόρτα, παράθυρα και επικλινή στέγη.
         Οι ερευνητές δήλωσαν ότι ελπίζουν να ωθήσουν ακό-
μη παραπέρα τα όρια αυτής της τεχνολογίας, κατασκευ-
άζοντας ακόμη μικρότερες δομές πάνω σε νανοσωλήνες 
άνθρακα διαμέτρου 20 έως 100 νανομέτρων.

Μια καινοτόμα κατασκευή από βιοπλαστικά υλικά προω-
θεί για πρώτη φορά σε παγκόσμια κλίμακα η νεοσύστατη 
ομάδα Panther Racing AUTh που αποτελείται από φοιτητές 
του τμήματος μηχανολόγων μηχανικών του ΑΠΘ. Σύμφω-
να με το ΑΠΕ-ΜΠΕ με την πρωτότυπη μοτοσικλέτα που 
κατασκεύασαν και όπου εφαρμόζουν τα συγκεκριμένα 
πρωτοποριακά υλικά από τα οποία αποτελείται το fairing, 
σκοπεύουν να αγωνιστούν στο διεθνή πανεπιστημιακό 
διαγωνισμό MotoStudent που συνδιοργανώνεται κάθε 
δύο έτη από την MEF (Moto Engineering Foundation) 
και την TechnoPark Motorland στις εγκαταστάσεις της 
συναρπαστικής πίστας Μotorland Aragon στην Αραγονία 
της Ισπανίας. Το ραντεβού των Ελλήνων φοιτητών του 
ΑΠΘ δόθηκε για τον Οκτώβριο του 2018, όπου θα έχουν 
την ευκαιρία να ανταγωνιστούν με αντίστοιχες ομάδες από 
διάφορα πανεπιστήμια ανά τον κόσμο. Πρόκειται για ένα 
συναρπαστικό αγωνιστικό τετραήμερο το οποίο ολοκλη-
ρώνεται με έναν αγώνα ταχύτητας και αξιολογείται από 
τους διοργανωτές όχι μόνο για το αγωνιστικό κομμάτι, 
αλλά και για καινοτομίες και την τεχνολογία.
“Το fairing το σχεδιάζουμε εμείς και εφαρμόζουμε καινοτό-
μα κατασκευή από βιοπλαστικά υλικά. Είναι πρώτη φορά 
που χρησιμοποιείται κάτι τέτοιο παγκοσμίως. Το βιοπλα-
στικό είναι συνθετικό υλικό από οργανική ίνα λιναριού. 
Η διαδικασία κατασκευής του ξεκινάει από το σχεδιασμό 

του στον υπολογιστή και συνεχίζει με το ανάγλυφο του 
με πυλό, μέσω του οποίου κατασκευάζονται τα καλούπια 
και ολοκληρώνεται τοποθετώντας το βιοπλαστικό στα κα-
λούπια. Σε αυτό έχουν εφαρμοστεί όλοι οι μέθοδοι της αε-
ροδυναμικής ανάλυσης για ακόμη μεγαλύτερη απόδοση”, 
αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο επικεφαλής της ομάδας, Μίλτος 
Γιαννιός.
Ο ίδιος, αναλύοντας την καινοτόμα ιδέα του υλικού, επι-
σήμανε πως «με αυτά τα βιοπλαστικά υλικά η μοτοσικλέτα 
μας γίνεται πιο οικολογική. Επίσης, αυτό το υλικό δεν έχει 
να ζηλέψει τίποτε από τα συνηθισμένα υλικά, καθώς είναι 
το ίδιο ανθεκτικό. Είναι επίσης ασύγκριτα φθηνότερο, κα-
θώς στοιχίζει περίπου το 1/5 της τιμής των συνηθισμένων 
υλικών. Πάνω σε αυτό ωστόσο εφαρμόζεται άριστα όλη 
η τεχνογνωσία που έχει αποκτηθεί στο πανεπιστήμιο. Δυ-
στυχώς στην Ελλάδα δεν υπάρχει η συγκεκριμένη τεχνο-
γνωσία και αναγκαζόμαστε να παίρνουμε τις πρώτες ύλες 
από την Αγγλία από ένα εργοστάσιο που ανακαλύψαμε 
μετά από πολύ μεγάλη έρευνα».
Ο κινητήρας της πρωτότυπης μοτοσικλέτας είναι ο KTM RC 
250 μοντέλο του 2016, είναι μονοκύλινδρος, τετράχρονος 
και υδρόψυκτος, έχει ισχύ 37 ίππων, έχει κόπτη στροφών 
στις 13.000 σ.α.λ., ενώ η τελική του ταχύτητα φτάνει τα 
192 χλμ./ώρα. «Για εγκέφαλο στη μηχανή χρησιμοποιού-
με την πλακέτα Speeduino, που είναι μια εφαρμογή που 

χρησιμοποιεί επεξεργαστή arduino μέσω του οποίου έγινε 
η χαρτογράφηση από εμάς. Το πλαίσιο είναι από χωροδι-
κτύωμα από χρωμομολυβδένιο, το υποπλαίσο από αλου-
μίνιο, το ψαλίδι επίσης από αλουμίνιο και η τιμονόπλακα 
από αλουμίνιο αεροπορικού τύπου. Σε όλα τα παραπάνω 
κατασκευαστικά μέρη έχουν εφαρμοστεί μέθοδοι πεπερα-
σμένων στοιχείων FEA για τον έλεγχο της αντοχής τους», 
ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μίλτος Γιαννιός ο οποίος δεν 
ξέχασε να ευχαριστήσει τους χορηγούς που στηρίζουν την 
προσπάθειά τους. «Το ΑΠΘ δυστυχώς δεν έχει χρήματα για 
να στηρίξει μια τέτοια προσπάθεια. Ωστόσο έχει πληρώσει 
την εγγραφή μας στον διαγωνισμό που είναι 3.000 ευρώ. 
Είναι σημαντική βοήθεια αυτή. Από τους χορηγούς δεν 
παίρνουμε χρήματα, αλλά προϊόντα για να κάνουμε τη μο-
τοσικλέτα μας. Χωρίς αυτούς δεν θα καταφέρναμε τίποτε. 
Όμως η βοήθειά τους είναι καταλυτική για την ολοκλήρω-
ση της ιδέας μας».
Σύσσωμη η ομάδα παίρνει μέρος στην έκθεση μοτοσικλέ-
τας που διοργανώνεται από την ΔΕΘ στις εγκαταστάσεις 
της. Αναλύοντας τους λόγους ο Μίλτος Γιαννιός επισημαί-
νει πως «το κάνουμε για να γνωρίσει ο κόσμος την μεγάλη 
μας προσπάθεια. Γνωρίζουμε πως τα πράγματα είναι πολύ 
διαφορετικά στο πανεπιστήμιο από την ζωή. Αυτή η ανα-
ζήτηση χορηγών και η αναζήτηση λύσεων ουσιαστικά μας 
εντάσσει νωρίτερα μέσα στην καθημερινότητα».

Η SingularLogic, μέλος του ομίλου MIG, ενισχύει περαι-
τέρω τις εφαρμογές της που αφορούν στα συστήματα 
ERP, CRM, Retail, Hospitality, Εμπορικές και Λογιστικές 
εφαρμογές και εφαρμογές Ανθρώπινου Δυναμικού με το 
υποσύστημα Advanced Security, σύμφωνα με σχετική 
ανακοίνωση. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ  το υποσύστημα 
βοηθά τις επιχειρήσεις πελάτες της SingularLogic, να επι-
τύχουν αξιόπιστη διαχείριση και έλεγχο των δεδομένων 
τους, καθώς και να διαμορφώσουν τις διαδικασίες τους 
ευκολότερα, σύμφωνα με τις αλλαγές που επιφέρει ο Γε-

νικός Κανονοσμός για την προστασία Δεδομένων (GDPR).
H Άννα Μακρή, General Manager Products & Solutions 
στη SingularLogic ανέφερε σχετικά: «Ο κανονισμός GDPR 
είναι σίγουρα μια πρόκληση για όλους. Ωστόσο, είναι μια 
σημαντική ευκαιρία για τις επιχειρήσεις, να αξιολογήσουν 
το σύνολο των δεδομένων τους ως προς την ποιότητα 
και την αξία τους και να επανεξετάσουν τα silo αδόμητης 
πληροφορίας. Είναι η ευκαιρία να δημιουργήσουν διαδι-
κασίες και ελέγχους που θα συμβάλλουν στην αποδοτικό-
τητα του οργανισμού, είτε μιλάμε για καλύτερο customer 

experience, είτε για μείωση του «θορύβου» που προκα-
λούν τα ακατάλληλα δεδομένα στη λειτουργία της επιχεί-
ρησης αλλά και στη λήψη αποφάσεων. Στη SingularLogic, 
έχουμε φροντίσει οι πελάτες μας, πέρα από τα πολυεπίπεδα 
και ισχυρά χαρακτηριστικά ασφάλειας που ήδη διαθέτουν 
οι εφαρμογές μας, να έχουν στη διάθεσή τους πρόσθετα 
εργαλεία, που θα τους βοηθήσουν στην προσαρμογή τους 
στον Κανονισμό».

ΝΑΝΟΡΟΜΠΟΤ ΕΦΤΙΑξΕ ΝΑΝΟΣΠΙΤΟ, ΤΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΩΘΕΙ γΙΑ 
ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΕ ΠΑγΚΟΣΜΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ

ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟγΕΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΕΙ Η SINGULARLOGIC ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΑγΕΣ ΠΟΥ 
ΕΠΙΦΕΡΕΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ GDPR
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Σημαντική μείωση παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια τα 
τροχαία δυστυχήματα και ατυχήματα στην Αττική, σύμ-
φωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τροχαίας, ενώ είναι χα-
ρακτηριστικό το γεγονός, ότι το αλκοόλ ευθύνεται για το 
20% έως 30% των θανατηφόρων τροχαίων. Ενδεικτικά, 
το 2017 σε σχέση με το 2010, οι νεκροί ήταν λιγότεροι κατά 
43,51%, οι σοβαρά τραυματίες κατά 49,76% και οι ελαφρά 
τραυματίες κατά 26,86%.
   «Η μείωση αυτή είναι πολύ μεγάλη, αλλά εάν δούμε τους 
πραγματικούς αριθμούς, πίσω από τα ποσοστά, δηλαδή 
174 νεκροί, 210 σοβαρά τραυματίες και 6.300 ελαφρά 
τραυματίες το 2017, συμπεραίνουμε ότι έχουμε πάρα πολύ 
δουλειά μπροστά μας, τόσο εμείς, όσο και οι λοιποί εμπλε-
κόμενοι φορείς», τονίζει στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρα-
κτορείο Ειδήσεων ο διευθυντής της Διεύθυνσης Τροχαίας 
Αττικής, ταξίαρχος Νίκος Σπανουδάκης. 
   Μια από τις κυριότερες αιτίες πρόκλησης τροχαίων είναι 
η οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.
   «Είναι γνωστό ότι η οδήγηση υπό την επίδραση οινο-
πνεύματος, φαρμάκων ή τοξικών ουσιών αποτελεί μία 
από τις παραβάσεις οι οποίες είναι συνδεδεμένες άμεσα 
με την πρόκληση τροχαίων. Μάλιστα, όπως προκύπτει 
από τα στοιχεία μας, αιτία για το 20% έως 30% των θα-
νατηφόρων τροχαίων είναι το αλκοόλ. Όσο μεγαλώνει η 
συμμετοχή οδηγών υπό την επίδραση του οινοπνεύματος, 
τότε αυξάνει και η βαρύτητα του τροχαίου», επισημαίνει ο 
κ. Σπανουδάκης.
   Το γεγονός αυτό έχει αυξήσει τους ελέγχους της Τροχαίας. 
«Από τις Υπηρεσίες Τροχαίας διενεργούνται προληπτικοί 
έλεγχοι αλκοτέστ σε καθημερινή βάση, ιδίως κατά τις νυ-
χτερινές ώρες, πιο εντατικά τα Σαββατοκύριακα, αλλά και 
τις εορταστικές περιόδους», υπογραμμίζει ο ταξίαρχος. 
«Δυστυχώς, πρέπει να επισημάνω ότι τα αποτελέσματα 
των ελέγχων αυτών δείχνουν ότι η συγκεκριμένη παραβα-
τική συμπεριφορά οδηγών, εξακολουθεί να υφίσταται. Και 
για τον σκοπό αυτό οι έλεγχοί μας θα συνεχίζονται, ακόμη 
πιο συστηματικοί και εντατικοί». 
   Η τροχαία αστυνόμευση αποτελεί βασικό στοιχείο της 
πρόληψης δυστυχημάτων και ατυχημάτων. Κανόνες 
οδικής συμπεριφοράς, όπως για παράδειγμα ο Κώδικας 
Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) έχουν υιοθετηθεί από όλες τις 
χώρες, προκειμένου να καθορίζουν την οδική συμπεριφο-
ρά των οδηγών, η πλειονότητα των οποίων συμμορφώ-
νονται και ακολουθούν τους κανόνες αυτούς. «Ωστόσο, 

κάποιοι οδηγοί δεν θα συμμορφώνονταν εάν δεν υπήρχε 
ο «φόβος» ότι θα εντοπιστούν και θα επιβληθούν σε βάρος 
τους κυρώσεις», αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ.Σπανουδά-
κης.
   «Ακριβώς στο σημείο αυτό επεμβαίνει η τροχαία αστυνό-
μευση. Κατά συνέπεια αποδοτικές στρατηγικές αστυνόμευ-
σης πρέπει να είναι εκείνες μέσω των οποίων θα αυξάνεται 
η αίσθηση των οδηγών ότι θα ελεγχθούν και όχι εκείνες 
οι οποίες αποβλέπουν στην αύξηση των παραβάσεων που 
βεβαιώνονται. Η συχνότητα των τροχονομικών ελέγχων 
αντικειμενικά είναι αυτή που καθορίζει κυρίως την πιθανό-
τητα ελέγχου των οδηγών. Βασιζόμενοι, λοιπόν, σε αυτή 
την αντικειμενική πιθανότητα, αλλά και από προσλαμβά-
νουσες από άλλες πηγές, όπως για παράδειγμα ΜΜΕ, φί-
λους και γνωστούς, οι οδηγοί προσμετρούν τη δική τους 
πιθανότητα να ελεγχθούν. Όταν προσμετρήσουν αυτή την 
υποκειμενική πιθανότητα ως αρκετά υψηλή, τότε θα απο-
φύγουν τη διάπραξη τροχαίων παραβάσεων. Ομολογου-
μένως, η επιβολή της τροχαίας νομοθεσίας είναι ένα πολύ 
αποδοτικό μέσο για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας».
   Σημειώνεται, ότι πάγια τακτική και δράση των Υπηρεσιών 
Τροχαίας είναι να σχεδιάζουν και να υλοποιούν αστυνομι-
κούς τροχονομικούς ελέγχους οι οποίοι:
   * Λαμβάνουν χώρα για μεγάλες χρονικές περιόδους.
   * Είναι απρόβλεπτοι και δύσκολο να αποφευχθούν.
   * Συνδυάζουν ορατές (περιπολικά) και μη ορατές (συμ-
βατικά περιπολικά) δράσεις.
   * Εστιάζουν σε οδικές συμπεριφορές οι οποίες έχουν 
άμεση συσχέτιση με την πρόκληση τροχαίων ή την σο-
βαρότητα αυτών. Για παράδειγμα, υπερβολική ταχύτητα, 
οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, μη χρήση 
ζώνης ασφαλείας ή προστατευτικού κράνους, κόκκινος 
σηματοδότης, μη τήρηση αποστάσεων, χρήση κινητού 
τηλεφώνου και αντικανονικό προσπέρασμα,
   * Γίνονται σε σημεία και ώρες που θα έχουν την μεγαλύ-
τερη επίδραση στην οδική ασφάλεια.
   Ποιος είναι, όμως, ο βασικότερος παράγοντας πρόκλησης 
τροχαίων δυστυχημάτων και ατυχημάτων;
   «Από τα στατιστικά στοιχεία μας αναφορικά με τις αιτί-
ες πρόκλησης τροχαίων στην Αττική, διαπιστώνεται ότι ο 
οδηγός του οχήματος αποτελεί τον βασικότερο παράγο-
ντα», τονίζει χαρακτηριστικά ο κ. Σπανουδάκης.
   «Ο οδηγός είναι αυτός ο οποίος με την συμπεριφορά 
του, είτε αυτή συνίσταται σε συγκεκριμένες παραβατικές 

πράξεις, όπως υπερβολική ταχύτητα, οδήγηση υπό την 
επίδραση οινοπνεύματος, παραβίαση προτεραιότητας, 
απόσπαση της προσοχής, παραβίαση σήμανσης οδικού 
δικτύου και παραβίαση σηματοδοτών, είτε δεν προσδιορί-
ζεται συγκεκριμένα ή αποτελεί συνδυασμό συμπεριφορών 
των οδηγών, αποτελεί την βασική αιτία πρόκλησης οδικών 
τροχαίων σε ποσοστό άνω του 50%».
   Ένα εύλογο ερώτημα που προκύπτει, μεταξύ άλλων, για 
τα τροχαία, είναι εάν υπάρχει αύξηση των κακοσυντηρη-
μένων οχημάτων, τα τελευταία χρόνια, λόγω της κρίσης; 
Σύμφωνα με τον ταξίαρχο, από τα στατιστικά στοιχεία της 
Τροχαίας, διαπιστώνεται για την περιοχή του νομού Αττι-
κής ότι ενώ κατά τα χρόνια 2009 έως και 2013 υπήρχε αύ-
ξηση των παραβάσεων για στέρηση δελτίου τεχνικού ελέγ-
χου οχήματος (ΚΤΕΟ), στη συνέχεια, από το 2014 έως και 
σήμερα προκύπτει ότι σημειώθηκε μείωση του αριθμού 
αυτών. «Το γεγονός αυτό», διευκρινίζει ο διευθυντής της 
Τροχαίας Αττικής, «προφανώς συσχετίζεται με τη συμμόρ-
φωση των ιδιοκτητών οχημάτων με το ισχύον νομοθετικό 
πλαίσιο, αφού από 2014 τέθηκε σε εφαρμογή η διαδικασία 
ηλεκτρονικού εντοπισμού των οχημάτων που δεν έχουν 
υποστεί τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο. Οφείλουμε, βέβαια, 
να επισημάνουμε ότι ο στόλος των οχημάτων που κυκλο-
φορούν στη χώρα μας, έχει μεγάλο ηλικιακό μέσο όρο, 
γεγονός που απαιτεί την καλύτερη περιοδική συντήρησή 
τους από τους ιδιοκτήτες τους».
   Όσον αφορά τώρα τα οδικά δίκτυα της χώρας έχουν, 
αλήθεια, τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφαλείας και 
κατά πόσο ευθύνονται για την πρόκληση τροχαίων;
   Η οδική υποδομή και το οδικό περιβάλλον (οδόστρωμα, 
σήμανση, σηματοδότηση, φωτισμός, στηθαία ασφαλείας, 
διαφημίσεις, κλιματολογικές συνθήκες), αποτελούν έναν 
από τους παράγοντες που συμβάλλουν στην πρόκληση 
τροχαίων, σύμφωνα με τον κ. Σπανουδάκη. «Κατά συνέ-
πεια οι αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς μεριμνούν για την 
τήρηση των προβλεπομένων κάθε φορά προδιαγραφών. 
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οι Υπηρεσίες Τροχαίας, στο 
πλαίσιο των καθηκόντων τους, εντοπίζουν σημεία του 
οδικού δικτύου στα οποία η οδική υποδομή έχει υποστεί 
φθορές ή είναι ελλιπής ή τυχόν επικίνδυνη για πρόκληση 
τροχαίου ατυχήματος και ενημερώνουν σχετικά τις αρμό-
διες υπηρεσίες για την αποκατάστασή τους, παρακολου-
θώντας την εξέλιξη της αποκατάστασής τους». 
Συνέχεια στη σελ 16

ΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΜΕΙΩΘΗΚΑΝ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΕΝΩ γΙΑ ΤΟ 20% 
ΕΩΣ 30% ΤΩΝ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΑΛΚΟΟΛ
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Συνέχεια από τη σελ 15

Το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ εφαρμόζει ένα στοχευμένο πρόγραμμα 
την «παράβαση της εβδομάδας» για την αντιμετώπιση των επι-
κίνδυνων τροχονομικών παραβάσεων, σε όλη την επικράτεια. 
Ποιά είναι τα αποτελέσματα του προγράμματος έως τώρα; 
   «Με την καθιέρωση της «παράβασης της εβδομάδας», δίδεται 
ιδιαίτερη βαρύτητα στην διενέργεια εντατικών τροχονομικών 
ελέγχων για την διαπίστωση παραβατικών οδικών συμπε-
ριφορών οι οποίες έχουν άμεση συσχέτιση με την πρόκληση 
τροχαίων», σημειώνει ο διευθυντής της Τροχαίας Αττικής. «Τα 
αποτελέσματα της συγκεκριμένης μορφής δράσης, δείχνουν 
ότι αποτελεί ουσιαστική προληπτική τροχονομική αστυνόμευση 
προς την κατεύθυνση εντοπισμού παραβάσεων, όπως η υπερ-
βολική ταχύτητα, η οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, 
η μη χρήση ζώνης ασφαλείας ή προστατευτικού κράνους, η 
παραβίαση κόκκινου σηματοδότη, η χρήση κινητού τηλεφώνου 
και το αντικανονικό προσπέρασμα, οι οποίες επιλέγονται κάθε 
φορά σε εβδομαδιαία βάση και κατόπιν μελέτης, ανάλυσης και 
αξιολόγησης των αιτίων πρόκλησης των τροχαίων ατυχημάτων 
που έγιναν σε επίπεδο επικράτειας».
«Ο οδηγός αποφασίζει εάν το αυτοκίνητό του είναι 
ασφαλές»
   Ο οδηγός, όπως προαναφέρθηκε, έχει την μεγαλύτερη ευθύνη 
για την πρόκληση τροχαίων. 
   «Μπορεί να γίνομαι κουραστικός, αλλά πρέπει να τονίσω ότι 
ανεξάρτητα από το πόσο καλό, πόσο γρήγορο, πόσο ακριβό και 
πόσο αποδοτικό είναι το αυτοκίνητό μας, ο καθένας από εμάς 
είναι ο οδηγός που αποφασίζει εάν το αυτοκίνητό του είναι ένα 
ασφαλές μέσο μεταφοράς», επισημαίνει ο κ. Σπανουδάκης. «Κα-
λός οδηγός δεν είναι ο τέλειος οδηγός. Είναι αμφίβολο εάν υπάρ-
χει τέτοιος οδηγός. Πέρα από την επιδεξιότητα και την εμπειρία 
που έρχονται με τον χρόνο, ο καλός οδηγός πρέπει να διακρίνεται 
για την:
   * Υπευθυνότητα.
   * Συγκέντρωση προσοχής (προσήλωση).
   * Αντίληψη.

   * Υπομονή.
   * Εμπιστοσύνη.
   Βασική προϋπόθεση για ασφαλή οδήγηση είναι η αυτοσυγκέ-
ντρωση στην οδήγηση, η προσοχή και η έλλειψη βιασύνης. Εάν 
υπάρχουν αυτά, απομένει η πιστή τήρηση των διατάξεων του 
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, γιατί όλες οι παραβάσεις μπορεί 
να προκαλέσουν τροχαίο ατύχημα. Έτσι λοιπόν οι οδηγοί των 
οχημάτων θα πρέπει:
   * Να μην οδηγούν όταν έχουν πιει έστω και λίγο αλκοολούχο 
ποτό.
   * Να μην αναπτύσσουν υπερβολική ταχύτητα.
   * Να χρησιμοποιούν τη ζώνη ασφαλείας και το προστατευτικό 
κράνος και να απαιτούν να χρησιμοποιούν αυτά και οι συνεπι-
βάτες τους.
   * Να συγκρατούν με σύστημα κατάλληλο για την ηλικία, το 
ύψος & το βάρος τα μικρά παιδιά (ειδικό κάθισμα, ζώνη ασφα-
λείας κλπ).
   * Να μην πραγματοποιούν αντικανονικά προσπεράσματα.
   * Να μη χρησιμοποιούν το κινητό τηλέφωνο, είτε για την 
πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων, είτε για αποστολή μη-
νυμάτων ή είσοδο στο Internet και στις εφαρμογές κοινωνικής 
δικτύωσης.
   * Να μην παραβιάζουν τους κόκκινους σηματοδότες, τις πινακί-
δες σήμανσης και τις διαγραμμίσεις.
Οι αλλαγές στον ΚΟΚ
   Η πρόσφατη τροποποίηση του ΚΟΚ επέφερε τις εξής αλλαγές:
   Μειώθηκαν τα διοικητικά πρόστιμα κατά 50%, με εξαίρεση τις 
εξής παραβάσεις, για τις οποίες τα διοικητικά πρόστιμα παραμέ-
νουν ως έχουν σήμερα:
   - Οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος (200 ευρώ, 700 
ευρώ και 90 ημέρες αφαίρεση άδειας οδήγησης ή πλημ/μα και 
αφαίρεση άδειας οδήγησης για 6 μήνες, κατά περίπτωση),
   - Παραβίαση ρυθμιστικής πινακίδας Ρ-2 (Υποχρεωτική διακο-
πή πορείας - ΣΤΟΠ) (700 ευρώ και 20 ημέρες αφαίρεση άδειας 
οδήγησης και στοιχείων κυκλοφορίας),
   - Παραβίαση ερυθρού σηματοδότη (700 ευρώ και 60 ημέρες 
αφαίρεση άδειας οδήγησης και 20 ημέρες των στοιχείων κυκλο-

φορίας),
   - Οδήγηση οδικών οχημάτων για επίδειξη ικανότητας, εντυ-
πωσιασμό, ανταγωνισμό ή τέλεση αυτοσχέδιων αγώνων (700 
ευρώ και 30 ημέρες αφαίρεση άδειας οδήγησης και στοιχείων 
κυκλοφορίας),
   - Παράλειψη ή πλημμελής σήμανση εργασιών που εκτελούνται 
στις οδούς (1.500 ευρώ και πταίσμα).
   - Αντικανονική προσπέραση οχημάτων (700 ευρώ και 20 ημέ-
ρες αφαίρεση άδειας οδήγησης και στοιχείων κυκλοφορίας).
   Στον οδηγό ο οποίος θα διαπράξει οποιαδήποτε από τις παρα-
πάνω έξι παραβάσεις, για τρίτη φορά μέσα σε διάστημα πέντε 
ετών, η άδεια οδήγησης θα αφαιρείται δια βίου.
   Παράλληλα, οι παραβάσεις για τις οποίες αφαιρούνται επιτόπου 
τα στοιχεία κυκλοφορίας και η άδεια οδήγησης, για εξήντα ημέ-
ρες, χωρίς την επιβολή προστίμου, είναι οι εξής:
   - Χρήση κινητού τηλεφώνου εν κινήσει χωρίς ακουστικά ασύρ-
ματης επικοινωνίας ή χωρίς να είναι αυτό τοποθετημένο σε ειδι-
κή θέση για ανοικτή ακρόαση.
   - Παρεμπόδιση ραμπών διάβασης ΑμεΑ ή στάθμευση σε απο-
κλειστικές ή γενικές θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ.
   - Χρήση με οποιονδήποτε τρόπο της Λωρίδας Έκτακτης Ανά-
γκης (ΛΕΑ), έστω και για ελάχιστο χρόνο.
   - Κίνηση βαρέων οχημάτων στην αριστερή λωρίδα ή χρήση 
αυτής για προσπέραση (αφαίρεση μόνο της άδειας οδήγησης).
   - Απόρριψη εκτός του οχήματος αντικειμένων ή ουσιών που 
ρυπαίνουν ή που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά ή ατύχη-
μα.
   - Οδηγοί οι οποίοι παραβιάζουν τις διατάξεις για τη χρήση ζώ-
νης ασφαλείας.
   - Οδηγοί οι οποίοι παραβιάζουν τις διατάξεις για τη χρήση προ-
στατευτικού κράνους.
   - Μη μέριμνα οδηγού για χρήση ειδικών μέσων συγκράτησης 
και προστασίας κατά τη μεταφορά παιδιών.
   Για τις προαναφερθείσες παραβάσεις, σε περίπτωση υποτροπής 
μέσα σε διάστημα έξι μηνών, η άδεια οδήγησης αφαιρείται για 
διπλάσιο χρονικό διάστημα και ο οδηγός υποχρεούται σε επανε-
ξέταση για την επαναχορήγησή της.

Αρκετές γερμανικές πόλεις είναι έτοιμες να απαγορεύσουν τα 
παλαιότερα πετρελαιοκίνητα οχήματα από τους δρόμους στην 
προσπάθειά τους να αντισταθμίσουν τα επίπεδα ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης. Η συγκεκριμένη απόφαση πάρθηκε μετά την υπο-
βολή καταγγελίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο ανώτατο 

δικαστήριο της Ευρώπης κατά της Γερμανίας για την αποτυχία 
της να βελτιώσει την ποιότητα του αέρα στις πόλεις της.Σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ όλα αυτά όταν η Γερμανία ανακοίνωσε ότι από 
τον προηγούμενο Φεβρουάριο θα απαγόρευε την κυκλοφορία 
παλιών πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων. Να σημειώσουμε ότι 

δεκάδες γερμανικές πόλεις, όπως το Αμβούργο, το Μόναχο και 
η Στουτγάρδη, υπερβαίνουν τα όρια της ΕΕ για το οξείδιο του 
αζώτου (NOx), που είναι γνωστό ότι προκαλεί αναπνευστικά 
προβλήματα.

Την ικανοποίηση του για την αποπεράτωση ενός μεγάλου εκπαι-
δευτικού συγκροτήματος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο 
Περιστέρι εξέφρασε, στην τελετή εγκαινίων ο αντιπεριφερειάρχης 
Δυτικού Τομέα Αθηνών Σπύρος Τζόκας. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ  
το σχολικό συγκρότημα φιλοξενεί τέσσερις εκπαιδευτικές μονάδες, 
το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο, το 1ο ΕΠΑΛ, το ΔΙΕΚ και το 4ο Εργαστη-

ριακό Κέντρο Περιστερίου. Ο αντιπεριφερειάρχης αναφερόμενος 
στον συγχρονισμό της κατασκευαστικής λειτουργικότητας του 
κτιρίου, σημείωσε ότι καλύπτει πλήρως τον στόχο του, καθώς 
όπως έχει ο ίδιος διαπιστώσει μετά από «τόσα χρόνια που υπηρετώ 
την εκπαίδευση, το μεγάλο αναγκαίο ζητούμενο του σήμερα είναι 
η αρμονία μεταξύ της τεχνικής και της πνευματικής εκπαίδευσης». 

Επίσης, δήλωσε την αντίθεσή του στα έργα ΣΔΙΤ (Σύμπραξης Δη-
μόσιου - Ιδιωτικού) και στην εκπαίδευση και ευχήθηκε αγαστή 
συνεργασία μεταξύ των τεσσάρων διευθυντών, του συνόλου των 
εκπαιδευτικών και κυρίως των μαθητών προκειμένου το συγκρό-
τημα να λειτουργεί εύρυθμα και αποτελεσματικά.

ΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΜΕΙΩΘΗΚΑΝ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΕΝΩ γΙΑ ΤΟ 20% 
ΕΩΣ 30% ΤΩΝ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΑΛΚΟΟΛ

ΠΟΛΛΕΣ γΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΕΣ ΝΑ ΑΠΑγΟΡΕΥΣΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 
ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕγΚΑΙΝΙΑ ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥγΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 



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

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

THE START-UP SUPPORT NETWORK
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Σε ακόμη πιο ασφυκτικό κλοιό φόρων και υπέρογκων ει-
σφορών θα βρεθούν το 2019 πάνω από 1,4 εκατομμύρια 
ελεύθεροι επαγγελματίες (δικηγόροι, μηχανικοί, αγρότες, 
αυτοαπασχολούμενοι κ.λπ.).
Τα ποσά που θα κληθούν να πληρώσουν στο κράτος σε 
φόρους και ασφαλιστικές εισφορές φθάνουν ή ακόμη και 
ξεπερνούν το 60% του εισοδήματός τους. Το κοκτέιλ των 
επιβαρύνσεων γίνεται εκρηκτικό για τους επαγγελματίες 
με τη νέα αύξηση των εισφορών έως 18%.
Οι επιβαρύνεις δεν έχουν τέλος για τον κλάδο των επαγ-
γελματιών αφού από 1η Ιανουαρίου 2019 οι εισφορές 
τους θα υπολογίζονται στο 100% του ασφαλιστέου εισο-
δήματος.
Η έκπτωση 15% επί του εισοδήματος που ισχύει φέτος για 
τον υπολογισμό των εισφορών καταργείται από το επόμε-
νο έτος - θα λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα του καθαρού 
δηλωτέου εισοδήματος συν τις καταβλητέες εισφορές. 
Επίσης από την Πρωτοχρονιά του 2019 αυξάνεται κατά 
δύο ποσοστιαίες μονάδες η εισφορά κύριας ασφάλισης για 
τους ασφαλισμένους του τέως ΟΓΑ και θα διαμορφωθεί 
στο 18% από 16%.
Και ενώ η μεγάλη πλειοψηφία των επαγγελματιών πλη-
ρώνει ήδη εισφορές και φόρους που υπερβαίνουν το 50% 
του εισοδήματός τους, όπως εκτιμούν παράγοντες του 
κλάδου, το νέο χαράτσι θα σφίξει κι άλλο τη θηλιά στην 
ευρεία αυτή κατηγορία επαγγελμάτων που αποτελού-
σαν κάποτε τη ραχοκοκαλιά των μεσαίων εισοδημάτων 
και βασικό τροφοδότη της καταναλωτικής δαπάνης που 
στήριξε την ανάπτυξη. Αποκαλυπτικοί είναι οι πίνακες που 
παρουσιάζουν σήμερα «ΤΑ ΝΕΑ» με το ύψος των επιβα-
ρύνσεων από φόρους και εισφορές επί του ποσοστού του 
εισοδήματος των επαγγελματιών από το 2019.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ. Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τις εισφορές, τα 
ακόλουθα παραδείγματα είναι ενδεικτικά των νέων επι-
βαρύνσεων που έρχονται: Ελεύθερος επαγγελματίας που 
δηλώνει 6.500 ευρώ πλήρωσε το 2017 στον ΕΦΚΑ ποσό 
2.025 ευρώ (δηλαδή την ελάχιστη εισφορά των 168 ευρώ 
τον μήνα). Φέτος οι εισφορές υπολογίστηκαν επί του 
συνολικού ακαθάριστου εισοδήματος με έκπτωση 15%. 
Ετσι το εισόδημα των 6.500 ευρώ με την έκπτωση 15% 
διαμορφώνεται στα 5.525 ευρώ. Στο εισόδημα αυτό προ-
στίθενται οι εισφορές του 2017 (2.025 ευρώ). Επομένως 
το εισόδημα που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό 
των εισφορών του 2018 θα είναι 7.540 ευρώ (5.525 + 
2.015 = 7.540). Η εισφορά του επαγγελματία για το 2018 
είναι 26,95% για σύνταξη και ασθένεια συν 120 ευρώ τον 
χρόνο (10 ευρώ τον μήνα) εισφορά ανεργίας. Συνολικά 

Ενισχυμένο πλαίσιο προστασίας για τους αδύναμους δανει-
ολήπτες αλλά και «ράπισμα» στους στρατηγικούς κακοπλη-
ρωτές φέρνουν οι αλλαγές του Νόμου Κατσέλη-Σταθάκη, που 
συμφωνήθηκαν με τους θεσμούς και θα έχουν γίνει νόμος 
του κράτους πριν από τις 10 Ιουνίου. Ο πρώτος άξονας των 
αλλαγών στοχεύει στην πλήρη προστασία και διευκόλυνση 
των δανειοληπτών που βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία 
προκειμένου να σώσουν το σπίτι τους. Ο δεύτερος ά ξ ο ν α ς 
εισάγει επτά «κόφτες» που πετούν εκτός νόμου τους μπα-
ταχτσήδες. Συγκεκριμένα, τις επόμενες μέρες προωθούνται 
προς ψήφιση στη Βουλή 15 αλλαγές στον νόμο 3869/2010 
για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, με τις οκτώ να αφορούν 
τη διεύρυνση του πλαισίου προστασίας και υποστήριξης των 
αδύναμων πολιτών (ανέργων, μισθωτών, συνταξιούχων, 
ελευθέρων επαγγελματιών και μικροεμπόρων), είτε είναι 
οφειλέτες είτε αποτελούν εγγυητές δανείων.
Οι υπόλοιπες επτά αλλαγές βάζουν «πάγο» στους στρατηγι-
κούς κακοπληρωτές.
Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τους αδύναμους δανειολήπτες θα 
θεσμοθετηθούν οι ακόλουθες δράσεις: 
1. Δυνατότητα επιδότησης της δόσης του στεγαστικού δα-
νείου από το κράτος μέσω διενέργειας των σχετικών απαι-
τούμενων διαδικασιών απευθείας από τις τράπεζες, ακόμη 
και σε περιπτώσεις που ο οφειλέτης αγνοεί ότι τη δικαιούται. 
Να σημειωθεί ότι στον κρατικό προϋπολογισμό εγγράφεται 

60% ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΤΣΕΛΗ 

το 2018 θα πληρώσει 2.152 ευρώ ή 179 ευρώ τον μήνα, 
δηλαδή 6,5% παραπάνω.
Το 2019 όμως, που δεν θα έχει την έκπτωση εισοδήματος, 
θα πληρώσει 2.452 ευρώ ή 214 ευρώ τον μήνα, ήτοι θα 
έχει αύξηση εισφορών κατά 21,5% από το 2017 και κατά 
14% από το 2018.
Επίσης, αγρότης που δηλώνει εισόδημα 4.900 ευρώ πλή-
ρωσε το 2017 στον ΕΦΚΑ συνολικά 1.040 ευρώ (δηλαδή 
την ελάχιστη εισφορά των 87 ευρώ τον μήνα). Το 2018 
όμως το εισόδημα των 4.900 ευρώ έχει έκπτωση 15% στα 
4.165 ευρώ και πάνω σε αυτό θα προστεθούν οι εισφορές 
του 2017, οπότε το εισόδημα για τον υπολογισμό των ει-
σφορών του 2018 θα είναι 5.205 ευρώ (4.165 + 1.040 
= 5.205). Η εισφορά του θα είναι για το 2018 23,2% για 
σύνταξη, ασθένεια και αγροτική εστία, ήτοι 1.207 ευρώ 
(101 ευρώ τον μήνα).
Συνολικά το 2018 θα πληρώσει 168 ευρώ παραπάνω ή 14 
ευρώ επιπλέον κάθε μήνα, δηλαδή 16% αύξηση εισφο-
ρών από το 2017! Το 2019 όμως δεν θα έχει την έκπτωση 
εισοδήματος ενώ οι εισφορές ανεβαίνουν στο 25,2% του 
εισοδήματος, οπότε θα πληρώσει 1.539 ευρώ ή 128 ευρώ 
τον μήνα, ήτοι θα έχει αύξηση εισφορών κατά 26,7% σε 
σχέση με το 2018 και κατά 47% σε σχέση με τις εισφορές 
του 2017.
ΤΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΑ. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αναρτή-
θηκαν τα ειδοποιητήρια με τις διπλές ασφαλιστικές εισφο-
ρές κυρίας ασφάλισης και υγείας για όσους επαγγελματίες 
δήλωσαν υψηλότερο εισόδημα το 2016 σε σχέση με το 
2015, ενώ μέσα στο καλοκαίρι αναμένονται τα ειδοποι-
ητήρια του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικές Ασφάλισης και 
Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) για τις τρέχουσες και ανα-
δρομικές εισφορές υπέρ του επικουρικού (7%) και εφάπαξ 
(4%) για 200.000 αυτοαπασχολουμένους. Οι τρέχουσες 
εισφορές θα επιβληθούν επί του 85% του αθροίσματος 
του καθαρού εισοδήματος του 2016 συν τις καταβληθεί-
σες εισφορές του 2017 (με βάση το καθαρό εισόδημα του 
2015). Οι αναδρομικές θα επιβληθούν επί του καθαρού 
εισοδήματος του 2016. Σημειώνεται, πάντως, πως για την 
περίοδο 2017-2020 ισχύουν κλιμακωτές εκπτώσεις έως 
50% σε όλες τις εισφορές των μηχανικών, γιατρών, δικη-
γόρων με πάνω από 5 έτη ασφάλισης και ετήσιο εισόδημα 
από 7.032 ευρώ έως 58.000 ευρώ (π.χ. για εισοδήματα 
7.032-13.000 ευρώ ισχύουν εκπτώσεις 50% σε όλες τις 
εισφορές).
Επίσης τον Σεπτέμβριο αναμένεται εκκαθάριση των ει-
σφορών που θα έχουν καταβληθεί για το α εξάμηνο του 
2018 με βάση το 85% του καθαρού εισοδήματος που 
δηλώθηκε για το 2017 συν τις καταβλητέες εισφορές 
σύμφωνα με το δηλωθέν εισόδημα για το ίδιο έτος. Οσοι 
δηλώσουν για το 2017 υψηλότερο εισόδημα σε σχέση με 
το 2016 θα καταβάλουν τη διαφορά αναδρομικά των ει-
σφορών από τον ερχόμενο Οκτώβριο.
ΧΩΡΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ. Την ίδια ώρα περίπου 300.000 ελεύθε-

ΤΑ ΝΕΑ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-18-31                                                 22/05/2018

ΕΘΝΟΣ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-37                                                        22/05/2018

Συνέχεια στη σελ. 19

ροι επαγγελματίες και αγρότες βρίσκονται σήμερα χωρίς 
ασφάλιση γιατί δεν κατάφεραν να καταβάλουν ούτε ένα 
ευρώ πέρυσι για ασφαλιστικές εισφορές. Συγκεκριμένα, το 
25,6% των 1.155.354 μη μισθωτών (288.883) δεν κατέ-
βαλε καθόλου εισφορές το 2017, αδυνατώντας να αντε-
πεξέλθει στις ασφαλιστικές υποχρεώσεις που προέβλεπε 
το νέο σύστημα υπολογισμού των κρατήσεων με βάση το 
εισόδημα που απέκτησε από την άσκηση επαγγελματικής 
δραστηριότητας.
Υπενθυμίζεται ότι σε εκκρεμότητα βρίσκεται η απόφαση 
του ΣτΕ, στο οποίο υπήρξε προσφυγή των ελεύθερων 
επαγγελματιών και των αυτοαπασχολούμενων επιστημό-
νων ζητώντας να κριθούν αντισυνταγματικές: 
α) Η ένταξη των ελεύθερων επαγγελματιών, των αυτοα-
πασχολούμενων επιστημόνων (μηχανικοί, γιατροί, δικη-
γόροι) αλλά και των αγροτών στον ΕΦΚΑ.
β) Η επιβολή εισφοράς με βάση το εισόδημα που δηλώ-
νουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες (26,95% επί του εισοδή-
ματος).
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Συνέχεια στη σελ. 20

ΕξΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ: ΠΙΟ 
ΠΟΛΛΟΙ, ΠΙΟ ΑΠΛΑ, ΠΙΟ γΡΗγΟΡΑ

Διεύρυνση του πεδίου του νόμου ώστε να είναι περισσότεροι 
οι δικαιούχοι, απλοποίηση των διαδικασιών και κανόνες στη 
συνεργασία μεταξύ των πιστωτών είναι το τρίπτυχο των αλ-
λαγών του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, τις 
οποίες συμφώνησαν κυβέρνηση και θεσμοί. Ειδικότερα, ακό-
μα περισσότερες επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες θα 
έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στις ευεργετικές διατάξεις 
του νόμου και να έχουν μια δεύτερη ευκαιρία καθώς στη ρύθ-
μιση που προβλέπει την ένταξη και οφειλών που δημιουργή-
θηκαν το 2017 (αντί των οφειλών μέχρι 31/12/2016) αυξάνε-
ται και το ποσό προς το Δημόσιο που μπορούν να ρυθμίσουν 
οι ελεύθεροι επαγγελματίες.
Μάλιστα οι πληροφορίες αναφέρουν ότι για τις περιπτώσεις 
εκείνων που έχουν ήδη υποβάλει αίτημα υπαγωγής και δεν 
έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία θα έχουν τη δυνατότητα να 
ρυθμίσουν και τις οφειλές του 2017 σε 120 δόσεις. Σύμφωνα 
με τα όσα ισχύουν, οι οφειλές μέχρι και το 2016 ρυθμίζονται 
σε 120 δόσεις και του 2017 σε 12, βάσει της πάγιας ρύθμισης 
της ΑΑΔΕ και του ΕΦΚΑ.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι με τις αλλαγές που επίκει-
νται, το ανώτατο ποσό οφειλής των ελεύθερων επαγγελ-
ματιών προς ασφαλιστικά ταμεία και Εφορία, που σήμερα 
είναι 50.000 ευρώ, θα φτάνει πάνω από 100.000 ευρώ και 
αθροιστικά μπορεί να ξεπεράσει τα 200.000 ε υ ρ ώ 
από 100.000 που είναι σήμερα. Με την αύξηση του ανώτα-
του ποσού στον εξωδικαστικό μπορεί να υπαχθεί το 99% των 
ελεύθερων επαγγελματιών με χρέη προς το Δημόσιο.
Επιπλέον, εταίροι μιας ομόρρυθμης εταιρείας αποκτούν τη 
δυνατότητα να ρυθμίσουν και τις προσωπικές τους οφειλές 
προς Δημόσιο και τράπεζες.
Περαιτέρω προστασία 
Σε ό,τι αφορά το πλαίσιο κανόνων για την καλύτερη συνερ-
γασία μεταξύ οφειλέτη και πιστωτών, αλλά και των πιστωτών 
μεταξύ τους, οι αλλαγές που επίκεινται έχουν στόχο την περαι-
τέρω προστασία των οφειλετών. Μεταξύ άλλων συμφωνή-

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
ΣΕΛΙΔEΣ 1-24-25                                                22/05/2018

κονδύλι για τη σωτηρία της πρώτης κατοικίας δανειοληπτών 
με χαμηλά εισοδήματα, που έχουν ζητήσει την προστασία του 
Νόμου Κατσέλη.
2. Λιγότερη γραφειοκρατία για τους οφειλέτες, καθώς τρά-
πεζες και δημόσιες Αρχές θα προσκομίζουν τα απαραίτητα 
έγγραφα στο δικαστήριο.
3. Διευκόλυνση του οφειλέτη για την πληρωμή της διαφοράς 
μεταξύ της χαμηλότερης δόσης που ορίζεται από το δικαστή-
ριο σε πρώτο βαθμό και της ενδεχόμενης υψηλότερης δόσης 
που καθορίζεται από το δικαστήριο σε δεύτερο βαθμό.
4. Παροχή δικαιώματος στους εγγυητές που εκπλήρωσαν την 
υποχρέωσή τους, όπως προκύπτει από την εγγύηση, να υπο-
καταστήσουν τον πιστωτή στο σχέδιο αποπληρωμής.
5. Προστασία της πρώτης κατοικίας βάσει της εμπορικής αξί-
ας της (και όχι της αντικειμενικής), εφόσον υφίσταται έκθεση 
ανεξάρτητου εκτιμητή ακινήτων που είναι εγγεγραμμένος στο 
οικείο μητρώο του υπουργείου Οικονομικών. Αν η εκτίμηση 
της εμπορικής αξίας έχει ως αποτέλεσμα να μην εξαιρεθεί η 
κύρια κατοικία από τη ρευστοποίηση, τότε η τιμή πρώτης 
προσφοράς κατά τον πλειστηριασμό της δεν θα μπορεί να 
είναι κατώτερη από το όριο αξίας κύριας κατοικίας που τίθεται 
ως προϋπόθεση για την προστασία της.
6. Το πλάνο αποπληρωμής οφειλών για την προστασία της 
κύριας κατοικίας θα επιτρέπεται να μεταρρυθμιστεί, σύμφωνα 
με τις πραγματικές δυνατότητες του οφειλέτη.
7. Διασφάλιση ότι οι δόσεις για την απαλλαγή από τα χρέη 
(τριετούς ρύθμισης) και οι δόσεις για την προστασία της κύ-
ριας κατοικίας (εικοσαετούς ρύθμισης) δεν θα υπερβαίνουν 
αθροιστικά την ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη.
8. Η προσωρινή διαταγή θα ισχύει έως ότου οποιοσδήποτε 
διάδικος (οφειλέτης ή τράπεζα) ζητήσει τη μεταρρύθμισή της.
Παράλληλα έρχονται επτά «κόφτες» για 8 τον εντοπισμό των 
στρατηγικών κακοπληρωτών και αυτοί είναι: 
1. Η άρση του τραπεζικού απορρήτου των οφειλετών. Οι τρά-
πεζες θα έχουν πρόσβαση στην πλήρη πληροφόρηση για τα 
εισοδήματα και την περιουσία του οφειλέτη.
2. Οσοι παραποίησαν σκοπίμως την περιουσιακή τους κα-
τάσταση, μεταβιβάζοντας την περιουσία τους σε τρίτους, ή 
χρεοκόπησαν, ή απέκρυψαν μετρητά και ακίνητα (σε Ελλάδα 
και εξωτερικό) δεν μπορούν να υπαχθούν στο προστατευτικό 
πλαίσιο του νόμου.
3. Η γραμματεία των δικαστηρίων θα κάνει το πρώτο «σκα-
νάρισμα» των αιτήσεων, αν ο οφειλέτης δηλαδή έχει ξανα-
ζητήσει την προστασία του νόμου, αν δηλώνει εισόδημα από 
επιχειρηματική δραστηριότητα και το είδος αυτής.
4. Χάνει την προστασία του νόμου όποιος καθυστερεί την κα-
ταβολή των δόσεων που ορίζονται με τη δικαστική απόφαση. 
Ωστόσο θα ληφθεί μέριμνα ώστε ο οφειλέτης να έχει τη δυνα-
τότητα να υποβάλει εκ νέου αίτηση αναβίωσης της ρύθμισης, 
σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή κατάχρησης δικαιώματος από 
τους πιστωτές (π.χ. τράπεζες).
5. Χάνουν την προστασία από μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης 

όσοι οφειλέτες έχουν παραιτηθεί από δύο προηγούμενες αιτή-
σεις και υποβάλουν εκ νέου αίτηση.
6. Προβλέπεται, ωστόσο, ότι εάν η δίκη ματαιωθεί κατόπιν 
αίτησης του οφειλέτη και δεν ζητήσει νέα ημερομηνία εκδί-
κασης εντός 30 ημερών, τότε θα θεωρείται ότι ο οφειλέτης 
παραιτήθηκε της αίτησής του για υπαγωγή στον νόμο.
7.  Αναδρομική κατάργηση της παύσης ή του περιορισμού 
της τοκογονίας, σε περιπτώσεις αιτήσεων που απορρίφθηκαν 
από το δικαστήριο. Δηλαδή οι τόκοι υπερημερίας θα «τρέ-
χουν» κανονικά.

θηκε να αναστέλλονται τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης του 
Δημοσίου και για τις περιπτώσεις που αίτηση υπαγωγής στον 
εξωδικαστικό αφορά διμερή διαπραγμάτευση, ενώ παρατεί-
νεται αυτοδικαίως η προστασία του νόμου προς τους οφειλέ-
τες πέραν των 70 ημερών που ισχύει σήμερα. Ανάσα εξάλλου 
για τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες θα 
δώσει η διάταξη που αφορά τους τραπεζικούς λογαριασμούς 
που έχουν κατασχεθεί από το Δημόσιο, τις τράπεζες και τους 
ιδιώτες καθώς προβλέπεται ότι θα αποδεσμεύονται με την 
υπογραφή της σύμβασης αναδιάρθρωσης. Ετσι ο οφειλέτης 
θα αποκτά και πάλι πρόσβαση στα ποσά των λογαριασμών 
που είχαν «παγώσει».
Μία ακόμα ρύθμιση υπέρ των οφειλετών αφορά την υπο-
χρέωση του Δημοσίου και των τραπεζών να αιτιολογούν τη 
μη συμμετοχή τους στη διαδικασία του εξωδικαστικού ή/και 
την καταψήφιση των προτάσεων ρύθμισης οφειλών. Αυτό 
πρακτικά σημαίνει ότι ο οφειλέτης μπορεί να καταθέσει τεκμη-
ριωμένη ένσταση ή και να άρει τους λόγους απόρριψης του 
αιτήματος ρύθμισης. Οι πιστωτές εξάλλου, στις περιπτώσεις 
διμερούς διαπραγμάτευσης που εκκρεμούν για τρεις μήνες, 
οφείλουν πλέον να ενημερώνουν την Ειδική Γραμματεία Δι-
αχείρισης Ιδιωτικού Χρέους για την πρόοδο των διαδικασιών.
Σε ό,τι αφορά εκείνους που ασκούν επιχειρηματική δραστη-
ριότητα αλλά δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα, όπως για 
παράδειγμα οι αγρότες, αποκτούν πλέον τη δυνατότητα να 
ρυθμίσουν διμερώς, εκτός από τις οφειλές σε Ταμεία και εφο-
ρία, και τις τραπεζικές οφειλές, εφόσον συναινεί και η τράπεζα, 
όπως έχει συμβεί με τον εκκαθαριστή της παλιάς Αγροτικής.
Για τα δάνεια με εγγύηση Δημοσίου προβλέπεται ο υποχρε-
ωτικός έλεγχος προκειμένου να διαπιστωθεί αν η εγγύηση 
παραμένει σε ισχύ.
Απλοποίηση διαδικασιών 
Επίσης, καθορίζονται συγκεκριμένες προθεσμίες σε κάθε στά-
διο -ειδικότερα όταν δεν υπάρχει ρητή αναφορά του νόμου-, 
ενώ σε κάποιες περιπτώσεις αποδείχθηκε στην πράξη ότι οι 
προβλεπόμενες προθεσμίες δεν επαρκούσαν. Θα καθοριστεί 
εξάλλου η διαδικασία έγκρισης παράτασης όταν υπάρχει 
αιτιολογημένη αδυναμία του οφειλέτη να προσκομίσει σειρά 
απαραίτητων δικαιολογητικών.
Λιγότερη γραφειοκρατία για χιλιάδες επιχειρήσεις και ελεύθε-
ρους επαγγελματίες που θέλουν να υπαχθούν στον εξωδικα-
στικό, αλλά και για λογιστές, δικηγόρους οι οποίοι αναλαμβά-
νουν την υποβολή των αιτήσεων θα επιφέρουν οι αλλαγές 
του νόμου, επισπεύδοντας τις διαδικασίες.
Ετσι, καταργείται η υποχρέωση των αιτούντων να προσκομί-
ζουν όλα τα έγγραφα από Εφορία, ασφαλιστικά ταμεία και πι-
στωτικά ιδρύματα καθώς οι σχετικές πληροφορίες αντλούνται 
ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας 
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.
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ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΕξΩΔΙΚΑ ΣΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ 
ΤΗΣ ΔΕΗ ΜΕ ΧΡΕΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 1.000 ΕΥΡΩ 

ΠΟΤΕ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ... ΠΡΙΖΑ ΤΟ 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡγΕΙΑΣ 

Με μαζική αποστολή εξωδίκων σε καταναλωτές με 
ανεξόφλητες οφειλές άνω των 1.000 ευρώ ξεκίνησε τη 
δράση της η Qualco που έχει προσληφθεί από τη ΔΕΗ 
για να συνδράμει στο έργο της είσπραξης των ανεξό-
φλητων οφειλών ύψους 2,8 δισ.
Η Qualco προχωράει στοχευμένα σε αγρότες και επαγ-
γελματίες της περιφέρειας και των νησιωτικών περιο-
χών με χρέη άνω των 1.000 ευρώ που είτε δεν τα έχουν 
ρυθμίσει είτε έχουν μπει σε διακανονισμό αλλά βγήκαν 

Τον Απρίλιο του 2019 θα αρχίσει η λειτουργία του Χρημα-
τιστηρίου Ενέργειας με την έναρξη των τεσσάρων νέων 
αγορών ρεύματος, οι οποίες θα αντικαταστήσουν το μο-
ντέλο υποχρεωτικής κοινοπραξίας (mandatory pool), που 
ισχύει σήμερα.
Αυτό προβλέπει ο «οδικός χάρτης» εφαρμογής του Μο-
ντέλου Στόχου (Target Model) που έχουν θεσπίσει οι αρ-
μόδιοι φορείς, ο οποίος μάλιστα πήρε το «πράσινο φως» 
και από τους εκπροσώπους των θεσμών κατά τις πρόσφα-
τες διαπραγματεύσεις. Πάντως, σύμφωνα με πηγές του 
ΛΑΓΗΕ, η πλήρης μετάβαση στο Μοντέλο Στόχο (Target 
Model) μέσα σε 11 μόλις μήνες από σήμερα εμπεριέχει 
αρκετές προκλήσεις, χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει πως 
δεν είναι εφικτή.
Στον ίδιο «οδικό χάρτη» προβλέπονται επίσης τα επόμε-
να βήματα για τη σύσταση της Ελληνικό Χρηματιστήριο 
Ενέργειας Α.Ε. (ΕΧΕ), η οποία θα είναι υπεύθυνη για τις 
τρεις από ης τέσσερις καινούργιες ενεργειακές αγορές, 
ενώ στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα θα αναλάβει τη 
λειτουργία του mandatory pool. Όπως έχει γράψει ήδη η 
«Ν», όσον αφορά τους ιδιωτικούς φορείς που θα συμμε-
τέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΧΕ, έχει «κλειδώσει» 
η παρουσία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότη-
σης και Ανάπτυξης (20%), του Χρηματιστήριου Αξιών 
Αθηνών (21%) και του Χρηματιστήριου Αξιών Κύπρου 
(10%). Από την πλευρά των φορέων του Δημοσίου, το 
«παρών» θα δίνουν ο Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας (22%), ο ΑΔΜΗΕ (20%) και ο ΔΕΣΦΑ (7%).
Έτσι, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, εντός του πρώτου 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ  1-23                                                      22/05/2018

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ  1-15                                                      22/05/2018

Για δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι ίδιοι οι 
οφειλέτες θα υπάρξουν δύο σημαντικές ρυθμίσεις: 
1. Δικαιολογητικά που δεν επηρεάζουν συγκεκριμένους ελέγ-
χους, όπως της ακίνητης περιουσίας ή/και την επιλεξιμότητα 
της επιχείρησης, μπορούν να προσκομιστούν και μετά την 
αίτηση υπαγωγής στον εξωδικαστικό.
2. Σε ό,τι αφορά την αντικειμενική αξία ακινήτων, εκτός από 
την πράξη προσδιορισμού του ΕΝΦΙΑ, δίνεται η δυνατότητα 
κατάθεσης εναλλακτικών αποδεικτικών στοιχείων, όπως για 
παράδειγμα το έντυπο ΑΑ Γης για αγροτεμάχια.
Επίσης δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης λαθών που αφορούν 
το ακριβές ύψος της οφειλής. Διαπιστώθηκαν αποκλίσεις με-
ταξύ των στοιχείων κατά την υποβολή της αίτησης και των 
τελευταίων στοιχείων που είχε στη διάθεσή του ο οφειλέτης.
Τέλος, δίνεται η δυνατότητα να διαγράφει μια αίτηση που έχει 
λάθη ή ελλείψεις και ταυτόχρονα να επανυποβληθεί από τον 
οφειλέτη χωρίς να θεωρηθεί νέα αίτηση.

15νθήμερου του Ιουνίου, οι ανωτέρω εταιρείες θα υπο-
γράψουν τη συμφωνία μετόχων. Στα μέσα του επόμενου 
μήνα θα διενεργηθεί η γενική συνέλευση του ΛΑΓΉΕ που 
θα εγκρίνει τη σχετική διαδικασία, ώστε στη συνέχεια οι 
μέτοχοι να υπογράψουν τη συμβολαιογραφική πράξη 
ίδρυσης της ΕΧΕ.
Στην Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας θα εισφερθούν ο 
κλάδος ηλεκτρικής ενέργειας και οι σχετικές αρμοδιότη-
τες, που θα αποσχιστούν από τον ΛΑΓΗΕ. Η εταιρεία θα 
αναλάβει τη λειτουργία της προημερήσιας, της ενδοημε-
ρήσιας και της προθεσμιακής αγοράς. Μάλιστα, από τη 
στιγμή που θα ξεκινήσει να λειτουργεί το Χρηματιστήριο 
Ενέργειας, για όσο χρονικό διάστημα θα συνεχίσουν να 
υφίστανται οι δημοπρασίες ΝΟΜΕ, δηλαδή σύμφωνα με 
το ΥΠΕΝ έως το φθινόπωρο του 2019, ο μηχανισμός θα 
ενσωματωθεί στην προθεσμιακή αγορά.
Η τέταρτη αγορά, δηλαδή η αγορά εξισορρόπησης, θα 
λειτουργεί υπό την ευθύνη του ΑΔΜΗΕ. Επίσης, θα συ-
σταθεί μία θυγατρική της ΕΧΕ, η οποία θα αναλάβει την 
εκκαθάριση, τον διακανονισμό και τη διαχείριση του χρη-
ματοοικονομικού κινδύνου.
Μέχρι να ξεκινήσουν να λειτουργούν οι τέσσερις νέες αγο-
ρές, και για να μπορεί στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα η 
ΕΧΕ να αναλάβει το mandatory pool, θα πρέπει η ΡΑΕ να 
δώσει το «πράσινο φως» στους τροποποιημένους κώδι-
κες συναλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας και προθεσμιακών 
προϊόντων ΝΟΜΕ, που προβλέπουν τη συγκεκριμένη 
εταιρεία ως νέο φορέα διαχείρισης. Η δημόσια διαβούλευ-
ση των σχετικών εισηγήσεων του ΛΑΓΗΕ ολοκληρώθηκε 
χθες. Επίσης, η ΡΑΕ θα χρειαστεί να εγκρίνει τον τροποποι-
ημένο κώδικα διαχείρισης συστήματος.
Παράλληλα, με τη σύσταση της ΕΧΕ, θα πρέπει να κατατε-
θεί στη ΡΑΕ για έγκριση ο κανονισμός της εταιρείας και ο 
κανονισμός λειτουργίας των νέων αγορών. Επίσης, από 
τον έλεγχο της Ρυθμιστικής Αρχής θα περάσουν οι μέτοχοι 
της ΕΧΕ, όπως και τα μέλη του Δ.Σ. ως προς την επάρκειά 
τους. 

εκτός διότι δεν τήρησαν τις ρυθμίσεις.
Σε πρώτη φάση αποστέλλονται εξώδικα μέσω των 
οποίων οι οφειλέτες καλούνται να διακανονίσουν τα 
χρέη τους εντός 15 ημερών, ενώ σε πολλές περιπτώσεις 
οι οφειλέτες ειδοποιούνται και τηλεφωνικά. Η δεύτε-
ρη φάση αφορά όσους έχει σταλεί το εξώδικο και δεν 
έχουν ανταποκριθεί σε ένα εύλογο διάστημα, οπότε 
ακολουθεί διακοπή της ηλεκτροδότησης και στη συνέ-
χεια διεκδίκηση των οφειλών από τη ΔΕΗ με δικαστικά 
μέσα. Ο στόχος που έχει θέσει η Qualco, σύμφωνα με 
τα στοιχεία που έχουν διαρρεύσει από τη ΔΕΗ είναι η 
είσπραξη για φέτος 50 εκατ. ευρώ, ποσό που σύμφωνα 
με τις εκτιμήσεις της Επιχείρησης θα υπερκαλυφθεί και 
θα φτάσει στα 150 εκατ. ευρώ. Θα πρέπει να σημειωθεί 
ότι ο περιορισμός των ανεξόφλητων οφειλών της ΔΕΗ 
αποτελεί πλέον και μνημονιακή δέσμευση, αφού για 
τους πιστωτές οι πληρωμές του λογαριασμού ρεύμα-
τος συνδέονται με την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς 
ηλεκτρισμού. Την πορεία των ανεξόφλητων οφειλών 
παρακολουθούν και οι συστημικές τράπεζες, οι οποίες, 
όπως έχει αποκαλύψει η «Κ», διεκδικούν τα ποσά που 
θα εισπραχθούν προκειμένου να αναχρηματοδοτήσουν 
το κοινοπρακτικό ύψους 1,3 δισ. ευρώ. Με στόχο τη 
βελτίωση της ρευστότητας της εταιρείας, εξάλλου, η 
διοίκηση της ΔΕΗ αποφάσισε στη συνεδρίαση του διοι-
κητικού συμβουλίου της 27ης Απριλίου ένα πιο σφιχτό 
πρόγραμμα διακανονισμών, που προβλέπει μεγαλύτε-
ρες προκαταβολές και λιγότερες δόσεις. Οι καταναλω-
τές πελάτες της ΔΕΗ εξακολουθούν να διαχωρίζονται σε 
έξι κατηγορίες με κριτήριο τον βαθμό συνέπειας τους, 
ενώ σε όλες τις κατηγορίες ο μέγιστος αριθμός μηνιαί-
ων δόσεων της ρύθμισης είναι 24 μήνες έναντι 36 που 
ισχύει σήμερα. Για μέσο μηνιαίο λογαριασμό μέχρι 100 
ευρώ απαιτείται προκαταβολή του 10% της οφειλής, 
για μηνιαίο λογαριασμό 101-250 ευρώ το 15% και από 
250 ευρώ και πάνω το 20%.


