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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

Με την διαδικασία του επείγοντος εισάγεται προς συζήτηση και 
ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής το πολυνομοσχέδιο της 
κυβέρνησης με τα προαπαιτούμενα για το κλείσιμο της τέταρτης 
αξιολόγησης.  Το πολυνομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή την 
Παρασκευή και περιλαμβάνει πληθώρα διατάξεων που πρέπει 
άμεσα να υλοποιηθούν, όπως έχει συμφωνηθεί με τους ευρω-
παϊκούς θεσμούς. Εισάγεται προς επεξεργασία στις συναρμόδιες 
κοινοβουλευτικές επιτροπές την Δευτέρα και Τρίτη, 11 και 12 
Ιουνίου.  Συγκεκριμένα, η επεξεργασία του θα ξεκινήσει την 
Δευτέρα στις 12.00 το μεσημέρι στις επιτροπές Οικονομικών, 
Παραγωγής και Εμπορίου, Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκη-
σης, καθώς και Κοινωνικών Υποθέσεων. Την Τρίτη το πρωί θα 
ακολουθήσει η ακρόαση φορέων και την ίδια ημέρα το απόγευ-
μα θα ολοκληρωθεί η συζήτηση επί των άρθρων.     Στην Ολο-
μέλεια θα εισαχθεί την Τετάρτη 13 Ιουνίου το πρωί (10.00) μέχρι 
αργά το βράδυ και θα συνεχίσει την Πέμπτη 14 Ιουνίου από το 
πρωί έως τις 3.00 το μεσημέρι, οπότε και θα ψηφιστεί.  Ο λόγος 
που θα ολοκληρωθεί η διαδικασία συζήτησης και ψήφισής του 
το μεσημέρι, είναι ότι θα πρέπει την ίδια ημέρα να δημοσιευθεί 
στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.  Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
στο πολυνομοσχέδιο προβλέπονται σε βασικούς τομείς ρυθμί-
σεις ως εξής: 
Σταδιακή κατάργηση των δημοπρασιών λιγνιτικής 
και υδροηλεκτρικής παραγωγής της ΔΕΗ
Τη σταδιακή κατάργηση των δημοπρασιών λιγνιτικής και 
υδροηλεκτρικής παραγωγής της ΔΕΗ, καθώς και της χρέωσης 
των προμηθευτών ρεύματος υπέρ του λογαριασμού χρημα-
τοδότησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προβλέπουν 
οι διατάξεις αρμοδιότητας του υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας που κατατέθηκαν στη Βουλή με το πολυνομοσχέδιο. 
Ειδικότερα, η σταδιακή κατάργηση των ΝΟΜΕ συνδέεται με 
την πρόοδο στη διαδικασία πώλησης των λιγνιτικών μονάδων 
Μεγαλόπολης και Φλώρινας της ΔΕΗ, που βρίσκεται σε εξέλιξη.
Οι μεταποιητικές επιχειρήσεις θα ξεκινούν τη λει-
τουργία τους με απλή γνωστοποίηση
Σχεδόν όλες οι μεταποιητικές, επιχειρήσεις θα μπορούν να ξεκι-
νούν τη λειτουργία τους με απλή γνωστοποίηση που θα υπο-
βάλλεται ηλεκτρονικά, με εξαίρεση τις οικονομικές δραστηριό-
τητες υψηλού κινδύνου για τους εργαζόμενους, τους περίοικους 
και το περιβάλλον, οι οποίες θα υπόκεινται σε εκ των προτέρων 
έγκριση. Το απλοποιημένο σύστημα αδειοδότησης συμπληρώ-
νεται από το νέο πλαίσιο ελέγχων και εποπτείας της αγοράς και 
επικαιροποιούνται οι κυρώσεις, καθώς πλέον εισάγονται κυρώ-
σεις για παράνομες πράξεις ή παραλείψεις σχετικά με τις διαδι-
κασίες γνωστοποίησης, έγκρισης και τους όρους λειτουργίας. 

Προτεραιότητες  για την Οικονομία και την Ανάπτυξη
Για την Οικονομία και την Ανάπτυξη, οι βασικές προτεραιότητες 
της κυβέρνησης, όπως περιγράφονται στο πολυνομοσχέδιο 
μεταξύ άλλων είναι οι εξής: Νέος αναπτυξιακός νόμος: α) Προ-
κήρυξη επόμενων κύκλων των ήδη ενεργοποιημένων καθε-
στώτων και ενεργοποίηση των καθεστώτων «Ενισχύσεις Και-
νοτομικού χαρακτήρα για ΜΜΕ», «Συνέργειες και Δικτυώσεις» 
και «Ολοκληρωμένα Χωρικά και Κλαδικά σχέδια», β) Δημιουρ-
γία Ταμείου Συμμετοχών (Fund of Funds) με διαχειριστή την ΤΑ-
ΝΕΟ ΑΕ, και στόχο τη συμμετοχή σε ΜΜΕ υπό δυσκολία, αλλά 
με προοπτικές ανάπτυξης, γ) αξιολόγηση του συνόλου των 
καθεστώτων του αναπτυξιακού νόμου ώστε να διερευνηθεί η 
επίτευξη των τεθέντων στόχων και η τυχόν αναμόρφωσή τους.
Επίσπευση της επανάληψης άκαρπων πλειστηρια-
σμών 
Στο πολυνομοσχέδιο από το υπουργείο Οικονομικών, περιλαμ-
βάνονται δύο άρθρα αρμοδιότητας υπουργείου Δικαιοσύνης 
και αφορούν, την επανάληψη των άκαρπων πλειστηριασμών, 
και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας σε οφειλέτες που πτώχευ-
σαν.
Ασφαλιστικό και παρεμβάσεις στην αγορά εργασίας
Τη συνέχεια της εφαρμογής της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης 
και τις παρεμβάσεις στην αγορά εργασίας, όπως είναι η αύ-
ξηση του κατώτατου μισθού, η επαναφορά των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων και η καταπολέμηση της αδήλωτης και 
επισφαλούς εργασίας, περιγράφει ως βασικές προτεραιότητες 
της, η κυβέρνηση, στο πολυνοσμοχέδιο. 
Ιδρύεται Φορέας Διαχείρισης Κοινοχρήστων χώρων 
εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου 
Κοσμά
Την ίδρυση Φορέα Διαχείρισης Κοινοχρήστων χώρων εντός 
του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά, προβλέ-
πει μεταξύ άλλων το πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα για 
την ολοκλήρωση της τέταρτης αξιολόγησης. Σκοπός του ιδρυ-
όμενου Φορέα, ο οποίος θα έχει τη μορφή ΝΠΙΔ, κοινωφελούς 
και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, είναι η διαχείριση και η λει-
τουργία όλων των κοινόχρηστων χώρων, υποδομών, έργων 
και εξοπλισμού που βρίσκονται εντός του πρώην αεροδρομίου 
όταν θα υλοποιηθεί η αξιοποίησή του, καθώς και η είσπραξη και 
διαχείριση οποιωνδήποτε ανταποδοτικών τελών και ανάλογων 
χρεώσεων. 
Αναλυτική παρουσίαση τι προβλέπει το πολυνομοσχέδιο σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στις σελ 3 έως 10 
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1, 3,4,5,6,7,8,9 και 10
Με την διαδικασία του επείγοντος στη Βουλή το πολυνομο-
σχέδιο της κυβέρνησης με τα προαπαιτούμενα για το κλεί-
σιμο της τέταρτης αξιολόγησης - Τι προβλέπει κατά τομείς 
και υπουργεία 
Σελ 11 
Επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ επίκεινται 
στον ξενοδοχειακό τομέα της Χαλκιδικής, δηλώνει στο ΑΠΕ-
ΜΠΕ ο πρόεδρος της ΠΟΞ 
Σελ 12
ΔΕΗ: Αποφάσεις για τους έξυπνους μετρητές
Σελ 13 
Ρύθμιση χρεών  Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων προς τη 
ΔΕΗ - Ρυθμίζονται οι οφειλές των αγροτών προς τους ΟΕΒ
Σελ 14 
Η TechnipFMC ανέθεσε τον υποθαλάσσιο αγωγό μεγάλου 
βάθους, Karish, στη Σωληνουργεία Κορίνθου
Σελ 15 και 16  
Έρευνα του ΑΠΕ-ΜΠΕ για τα βιομηχανικά ρομπότ στην Ελ-
λάδα: Δεν υπάρχουν ακόμη πολλά  αλλά η ζήτηση γι’ αυτά 
αυξήθηκε κατακόρυφα το 2018
Σελ 17 
Σ. Φάμελλος «Θα δώσουμε σακούλες πολλαπλών χρήσεων, 
ως αντάλλαγμα του «τέλους» που κατέβαλαν οι πολίτες»
Σελ 18 
Oι ετήσιες επενδύσεις στην ΕΕ στον τομέα των αυτοκινήτων 
και των ανταλλακτικών αυξήθηκαν κατά 7,4% φτάνοντας 
τα 53,8 δισ. ευρώ
Σελ 19 
Ρεκόρ αφίξεων και χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας το 2018 
στην Ελλάδα. Προτεραιότητα ο τουρισμός Υγείας για το 
υπουργείο τουρισμού
Σελ 20 
Οκτώ προγράμματα στην Ελλάδα έχει χρηματοδοτήσει η 
Google με 1,8 εκατ. ευρώ, μέσω του διεθνούς Ταμείου Και-
νοτομίας Ψηφιακών Ειδήσεων
Σελ 23
Prototype by TEE & Attica Region: ένας τεχνοδικτυακός 
(ψηφιακός) επιταχυντής καινοτόμων ιδεών.
Σελ 2
Προσεχώς 
Σελ 24,25,26
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου 

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση του ΤΕΕ 
(Newsletter) TEE:
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ENErgY EffIcIENcY cONfErENcE 2018: «ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 
& ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΥΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ»

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΔΡΑΣΗ

Το Energy Efficiency Conference 2018 με τίτλο: «Προ-
κλήσεις & Ευκαιρίες Υπό το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο» θα 
πραγματοποιηθεί για 6η συνεχή χρονιά, στις 27 Ιουνίου 
2018, στο αμφιθέατρο OTEAcademy στην Αθήνα.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, η φετινή διοργάνωση  
πρόκειται να καταδείξει πώς το νέο νομοθετικό πλαίσιο 
αναμένεται να επηρεάσει την παραγωγή, διανομή και 
διαχείριση των ενεργειακών πόρων και κατά συνέπεια 
τη ζήτηση και κατανάλωσή τους από βιομηχανικούς και 
λιανικούς καταναλωτές, έχοντας ως συνέπεια τη δημι-
ουργία σημαντικών oφελών για όλα τα εμπλεκόμενα 
μέρη, όπως τεχνικές εταιρείες, ESCOs, βιομηχανία, δημό-
σια και ιδιωτικά κτίρια, ξενοδοχεία, εταιρείες μεταφορών 
και υποδομών.
Σε αυτό το πλαίσιο, επιμέρους θέματα που θα συζη-
τηθούν είναι: αειφορικός βιομηχανικός σχεδιασμός, 
smartgrids και αειφορικός κτιριακός σχεδιασμός, ενερ-
γειακές επιθεωρήσεις και πιστοποιήσεις, χρήση καθαρών 

και εναλλακτικών πηγών ενέργειας, πράσινες μεταφορές, 
βιομηχανική και κτιριακή συντήρηση, συστήματα και λο-
γισμικά ενεργειακής διαχείρισης κ.ά.
Το συνέδριο πραγματοποιείται με την υποστήριξη του 
Ελληνικού Ινστιτούτου Παθητικού Κτιρίου - ΕΙΠΑΚ,  
(http://www.eipak.org), του Συνδέσμου Ελληνικών 
Χημικών Βιομηχανιών - ΣΕΧΒ (http://haci.gr) (ΣΕΧΒ) και 
του Hellenic Association for Energy Economics - ΗΑΕΕ 
(https://www.haee.gr). Πληροφορίες: Μαρία Βασιλι-
κούδη, τηλ.: 210 6617 777 (εσωτ. 109), e: mvasilikoudi@
boussias.com , http://www.energyefficiencyconference.gr/

Συνέδριο με τίτλο: «Η Αγορά Ενέργειας στην Νοτιοανατολι-
κή Ευρώπη Διανομή & Προμήθεια Ενέργειας//Συμπιεσμένο 
& Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο» διοργανώνουν το Ενεργει-
ακό Βήμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης και το Διεθνές Πανεπι-
στήμιο της Ελλάδος, την Πέμπτη 14 Ιουνίου και ώρα 14:00, 
στην αίθουσα του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.
Στο συνέδριο θα συμμετέχουν με εισηγήσεις τους εκπρό-
σωποι φορέων και επιχειρήσεων της αγοράς ενέργειας, 
που θα παρουσιάσουν τις δραστηριότητές τους σε θέματα 
δικτύων και μεταφορών, στη διανομή και την προμήθεια 
της ενέργειας αλλά και στις νέες τεχνολογίες όσον αφορά το 
CNG και το LNG.
Στο πλαίσιο των εργασιών του συνεδρίου, θα δοθεί η ευ-
καιρία για  ανάδειξη των πρόσφατων τεχνολογικών και 
επιστημονικών εξελίξεων και συγκεκριμένα στην ανάπτυξη 
των υποδομών καθώς και των υπηρεσιών στους τομείς της 
ενέργειας.

To 7o Συνέδριο του ΙΣΝ για την Κοινωφελή Δράση θα πραγ-
ματοποιηθεί από τις 21 Ιουνίου έως τις 23 Ιουνίου στο Κέντρο 
Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), στο πλαίσιο του 
Summer Nostos Festival,. 
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, «το  συνέδριο θα διερευ-
νήσει μία από τις πιο πολυσυζητημένες έννοιες της εποχής μας, 
αυτή της Ανατροπής (Disruption). Ο 21ος αιώνας εξελίσσεται 
ταχύτατα σε μία εποχή που καθορίζεται από τις ανατροπές σε 
παγκόσμιο επίπεδο, καθώς οι κοινωνικοοικονομικές αλλαγές 
και οι πρωτοποριακές τεχνολογικές εξελίξεις έχουν σημαντι-
κό αντίκτυπο και ανατρέπουν τους παγιωμένους τρόπους 
λειτουργίας και τα μοντέλα που αφορούν τον κάθε τομέα της 
ζωής, συμπεριλαμβανομένης και της κοινωφελούς δράσης. 
Το συνέδριο θα διερευνήσει, μεταξύ άλλων, τις επιπτώσεις 
της διαδεδομένης ανισότητας στη διατάραξη της κοινωνικής 
συνοχής, τόσο με όρους οικονομικούς, όσο και ως προς την 
άνιση πρόσβαση στις ίσες ευκαιρίες.
Παράλληλα, το συνέδριο θα παρουσιάσει ανθρώπους οι οποί-
οι, μέσω του πρωτοποριακού τους έργου, προσπαθούν να 
ανατρέψουν αυτόν τον φαύλο κύκλο της ανισότητας και να 
επιφέρουν θετικές αλλαγές τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκό-
σμιο επίπεδο».

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

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

12 Ιουνίου 2018

Τεχνική ημερίδα: «Εξοικονόμηση κατ’ οί-
κον ΙΙ – εφαρμογή του προγράμματος και 
σχετιζόμενες πολεοδομικές διαστάσεις»
ΑΘΗΝΑ

Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων 
Ενεργειακών Επιθεωρητών

13 - 16 Ιουνίου 2018

Διεθνές Συνέδριο “NAXOS 2018 6th 
International Conference on Sustainable 
Solid Waste Management” 
ΝΑΞΟΣ

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, σε 
συνεργασία με το Δήμο Νάξου & Μικρών 
Κυκλάδων και τον Δήμο Αρχαίας 
Ολυμπίας 

21 Ιουνίου 2018

Ημερίδα: «Νέα ΤΟΤΕΕ Υαλοπινάκων & Σύγ-
χρονες Αρχιτεκτονικές Εφαρμογές» 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & 
Βιοτεχνών Υαλοπινάκων, ΤΕΕ/ΤΚΜ
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Τι προβλέπουν οι διατάξεις του υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας 
Τη σταδιακή κατάργηση των δημοπρασιών λιγνιτικής και υδροη-
λεκτρικής παραγωγής της ΔΕΗ, καθώς και της χρέωσης των προ-
μηθευτών ρεύματος υπέρ του λογαριασμού χρηματοδότησης των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προβλέπουν οι διατάξεις αρμοδιό-
τητας του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που κατατέθη-
καν στη Βουλή με το πολυνομοσχέδιο. Πρόκειται για τις ρυθμίσεις που 
συμφωνήθηκαν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων μεταξύ 
του υπουργού ΠΕΝ Γιώργου Σταθάκη και των εκπροσώπων των 
δανειστών. Ειδικότερα, η σταδιακή κατάργηση των ΝΟΜΕ συνδέεται 
με την πρόοδο στη διαδικασία πώλησης των λιγνιτικών μονάδων 
Μεγαλόπολης και Φλώρινας της ΔΕΗ, που βρίσκεται σε εξέλιξη. 
Σύμφωνα με τη διάταξη, οι προς δημοπράτηση ποσότητες ενέργειας 
(που καθορίζει η ΡΑΕ με γνώμονα την επίτευξη του τελικού στόχου 
για μείωση του μεριδίου αγοράς της ΔΕΗ στο 50% ως το 2020) 
μειώνονται κατά 50 % με τη δημοσίευση της προκήρυξης του δι-
αγωνισμού για πώληση των μονάδων (που έχει ήδη γίνει). Όταν 
υπογραφεί η σύμβαση αγοραπωλησίας των μονάδων, η οποία 
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα τοποθετείται τον Οκτώβριο, τότε ο 
μηχανισμός αναπροσαρμογής των δημοπρατούμενων ποσοτήτων 
ενέργειας καταργείται. Στο ενδιάμεσο θα ενσωματωθεί στο Χρημα-
τιστήριο Ενέργειας που θα έχει τεθεί σε λειτουργία. Σε ό,τι αφορά τη 
χρέωση προμηθευτή για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η οποία 
έχει μειωθεί από τον περασμένο Απρίλιο στο 65% της αρχικής τιμής, 
θα μειωθεί στο 50% από την 1η Ιανουαρίου 2019, στο 30% από την 
1η Ιανουαρίου 2020 και θα καταργηθεί τη χρονιά αυτή. Η διάταξη 
προβλέπει επίσης ότι ο λογαριασμός χρηματοδότησης των ανανε-
ώσιμων πηγών για τα έτη 2018, 2019 και 2020 πρέπει να διατηρεί 
αποθεματικό ασφαλείας ύψους 70 εκατ. ευρώ. Τυχόν πλεόνασμα πέ-
ραν του αποθεματικού θα διανέμεται στους προμηθευτές. Οι διατάξεις 
ρυθμίζουν θέματα σχετικά με τη χρηματοδότηση του λογαριασμού 
των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατη-
γικής 2019-2022 για την Ενέργεια και το Περιβάλλον
Οι δράσεις που έχουν αναληφθεί ή πρόκειται να αναληφθούν στους 
τομείς Χωροταξίας, Περιβάλλοντος, της Ενέργειας και των Ορυκτών 
Πόρων, όπως περιγράφονται στο πολυνομοσχέδιο «για την ολοκλή-
ρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών 
Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρα-
τηγικής 2019-2022», είναι οι εξής:
Επίτευξη των Εθνικών και Ευρωπαϊκών στόχων για την αντιμετώπι-
ση της κλιματικής αλλαγής. Μεταβολή του ενεργειακού μείγματος, με 
σταδιακή αύξηση του μεριδίου των ΑΠΕ, μείωση της συμμετοχής του 
λιγνίτη και αξιοποίησης του φυσικού αερίου ως «καύσιμου γέφυρα». 
Ενεργοποίηση Εθνικής Επιτροπής για την Ενέργεια και το Κλίμα και 
κατάρτιση του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα.
Εφαρμογή του νέου πλαισίου διαγωνισμών για τη στήριξη των μο-
νάδων ΑΠΕ. Επανεκτίμηση του πλαισίου το 2020.
Δημιουργία νέας οντότητας ανταλλαγής ενέργειας (HENEX) για τη 
χονδρική αγορά ενέργειας. Ενεργοποίηση των τεσσάρων επιμέρους 
αγορών του Χρηματιστηρίου Ενέργειας και πλήρη λειτουργία του 

Target Model.
Προώθηση πρωτοβουλιών ενεργειακής εξοικονόμησης. Αναβάθμι-
ση του κτιριακού αποθέματος της χώρας στη βάση της Οδηγίας 27. 
Μέτρα ενεργειακής αποδοτικότητας για τις ΜΜΕ. Αναβάθμιση υπο-
δομών για την εξοικονόμηση ενέργειας στον κλάδο των μεταφορών. 
Επάρκεια και ασφάλεια εφοδιασμού για το σύνολο της χώρας. Δια-
σύνδεση των νησιών, ιδιαίτερα των μεγαλύτερων, με το ηπειρωτικό 
σύστημα. Μέγιστη δυνατή διείσδυση των ΑΠΕ σε μικρότερα νησιά 
που δεν θα συνδεθούν. Προώθηση της Πρωτοβουλίας για τα Ενερ-
γειακά Νησιά και τα «Έξυπνα» Νησιά. 
Ανάδειξη της χώρας σε ενεργειακό διαμετακομιστικό κόμβο, μέσω 
της κατασκευής αγωγών φυσικού αερίου (ΤΑΡ, IGB, EastMed, 
Poseidon) και σχετικών υποδομών (Διαμετακομιστικός Σταθμός 
Αλεξανδρούπολης, υποδομές CNG, αναβάθμιση Σταθμού Υγροποι-
ημένου Φυσικού Αερίου Ρεβυθούσας). 
Αποκέντρωση της παραγωγής ενέργειας και ενίσχυση της συμμετο-
χής των καταναλωτών, μέσα από την υλοποίηση του θεσμικού πλαι-
σίου για τον ενεργειακό συμψηφισμό και τις Ενεργειακές Κοινότητες.
Απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου και επέκταση του δικτύ-
ου.
Εφαρμογή του νέου στρατηγικού σχεδίου για την ανάπτυξη της ΔΕΗ. 
Εφαρμογή της απόφασης του Ευρωδικαστηρίου σχετικά με την πρό-
σβαση στον λιγνίτη. 
Ανάπτυξη συστήματος «Πράσινων Πιστοποιητικών» στην αγορά 
ενέργειας. 
Εκσυγχρονισμός του πλαισίου έρευνας και εξόρυξης υδρογονανθρά-
κων. Αναβάθμιση της ΕΔΕΥ και προσέλκυση ξένων και εγχώριων 
επενδύσεων, διασφαλίζοντας το δημόσιο συμφέρον και την προστα-
σία του περιβάλλοντος.
Αναδιάρθρωση της ΔΕΠΑ 
Διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου για τη γεωθερμία.
Υιοθέτηση πλέγματος πρωτοβουλιών για την καταπολέμηση της 
ενεργειακής φτώχειας (ΚΟΤ, ταμείο επανασύνδεσης) και τη συγκρά-
τηση του ενεργειακού κόστους (ελάφρυνση ΥΚΩ, «πάγωμα» ΕΤΜΕ-
ΑΡ, μείωση ΠΧΕΦΕΛ).

Αντιστοίχως, στον τομέα της Χωροταξίας και του 
Περιβάλλοντος προωθούνται: 
Ολοκλήρωση των Μεταρρυθμίσεων Χωροταξικού Σχεδιασμού και 
εφαρμογή της δευτερεύουσας νομοθεσίας για το νέο θεσμικό πλαίσιο.
Αναθεώρηση του Περιφερειακού Χωροταξικού Σχεδιασμού.
Σχεδιασμός τοπικών χωρικών σχεδίων για όλη τη χώρα.
Διαμόρφωση Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού για τον 
Τουρισμό, για τον Ορυκτό Πλούτο και για τις Ιχθυοκαλλιέργειες.
Αναμόρφωση Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και για τη Βιομηχανία.
Εφαρμογή νέου θεσμικού πλαισίου για τον θαλάσσιο χωρικό σχεδι-
ασμό.
Πλήρης λειτουργικότητα του νέου φορέα για το Κτηματολόγιο.
Εφαρμογή χωριστής διαλογής στην πηγή και προώθηση της ανακύ-
κλωσης.
Λειτουργία υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών απο-
βλήτων, με ελαχιστοποίηση της ταφής.

Κατασκευή και λειτουργία υποδομών διαχείρισης επικίνδυνων απο-
βλήτων και ηλεκτρονικού μητρώου αποβλήτων.
Έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων για όλους τους οικισμούς με 
ισοδύναμο πληθυσμό άνω των 2000 κατοίκων (Οικισμοί Γ’ προτε-
ραιότητας σύμφωνα με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ).
Ολοκλήρωση του έργου των δασικών χαρτών και κύρωσή τους στο 
σύνολο της χώρας έως το 2020.
Ολοκλήρωση της 20-ετούς Εθνικής Στρατηγικής για τα Δάση με στό-
χο την αειφόρο διαχείριση και την αύξηση της συνεισφοράς τους στο 
ΑΕΠ της χώρας.
Ολοκλήρωση περιφερειακών σχεδίων προσαρμογής στην κλιματική 
αλλαγή και λειτουργία εθνικού παρατηρητηρίου.
Εθνική Στρατηγική για την Κυκλική Οικονομία και Προώθηση Δράσε-
ων Κυκλικής Οικονομίας.
Στελέχωση με προσωπικό αορίστου χρόνου και ενίσχυση με εξοπλι-
σμό όλων (νέων και διευρυμένων) των Φορέων Διαχείρισης Προ-
στατευόμενων Περιοχών.
Στήριξη αναπτυξιακών δράσεων για τη δίκαιη μετάβαση των λιγνιτι-
κών περιοχών σε καθεστώς χαμηλής λιγνιτικής εξάρτησης

Απλούστευση εγκατάστασης και λειτουργίας Συστη-
μάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών
Για τα έργα ή δραστηριότητες «Συστημάτων Περιβαλλοντικών 
Υποδομών», δεν απαιτείται έγκριση εγκατάστασης ή άλλη διοικητική 
πράξη στις περιπτώσεις που οι δραστηριότητες αυτές είναι συμβατές 
με τις θεσμοθετημένες χρήσης γης της περιοχής όπου εγκαθίστα-
νται. Στην περίπτωση που δεν προκύπτει συμβατότητα, απαιτείται 
βεβαίωση χωροθέτησης στη βάση εξειδικευμένων χωροθετικών 
κριτηρίων που θα οριστούν σε εθνικό επίπεδο, και ενδεικτικά αφο-
ρούν σε αποστάσεις από οικιστικά κέντρα, συμβατότητα χρήσεων, 
περιβαλλοντικούς - πολιτιστικούς πόρους και η οικεία Περιφέρεια 
είναι αρμόδια για τη χορήγηση αυτής της έγκρισης. Όσον αφορά στις 
περιβαλλοντικές υποδομές, για πρώτη φορά διαχωρίζονται από τις 
αμιγώς βιομηχανικές δραστηριότητες, καθώς διαμορφώνεται ένα 
διακριτό, σαφές πλαίσιο αδειοδότησης, στο οποίο θα υπαχθούν οι 
σχετικές δραστηριότητες.
Στο πλαίσιο της διαδικασίας απλοποίησης της αδειοδότησης των 
περιβαλλοντικών υποδομών, έχουν εξεταστεί οι δραστηριότητες: πα-
ροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων, συλλογή 
μη επικίνδυνων απορριμμάτων και δραστηριότητες εξυγίανσης.
Για το πλαίσιο των κυρώσεων που επιβάλλονται σε παραβάσεις 
σχετικές με τη λειτουργία των έργων και δραστηριοτήτων «Συστη-
μάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών», προσδιορίζεται ότι για τις 
εγκαταστάσεις που υπόκεινται σε διαδικασία γνωστοποίησης, όπου 
στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται η κύρωση της προσωρινής ή 
οριστικής αφαίρεσης άδειας ή έγκρισης λειτουργίας, ως τέτοια θα νο-
είται στο εξής η προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας της δρα-
στηριότητας με τη σφράγισή τους από τη διεύθυνση Περιβάλλοντος 
και Χωρικού Σχεδιασμού της οικείας Περιφέρειας.

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
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Σχεδόν όλες οι μεταποιητικές επιχειρήσεις θα 
μπορούν να ξεκινούν τη λειτουργία τους με 
απλή γνωστοποίηση
Σχεδόν όλες οι μεταποιητικές, επιχειρήσεις θα μπορούν να 
ξεκινούν τη λειτουργία τους με απλή γνωστοποίηση που θα 
υποβάλλεται ηλεκτρονικά, με εξαίρεση τις οικονομικές δρα-
στηριότητες υψηλού κινδύνου για τους εργαζόμενους, τους 
περίοικους και το περιβάλλον, οι οποίες θα υπόκεινται σε εκ 
των προτέρων έγκριση. 
Αυτό προβλέπεται στο πολυνομοσχέδιο, ενώ το απλοποιημέ-
νο σύστημα αδειοδότησης συμπληρώνεται από το νέο πλαί-
σιο ελέγχων και εποπτείας της αγοράς και επικαιροποιούνται 
οι κυρώσεις, καθώς πλέον εισάγονται κυρώσεις για παράνο-
μες πράξεις ή παραλείψεις σχετικά με τις διαδικασίες γνωστο-
ποίησης, έγκρισης και τους όρους λειτουργίας. Προστατεύεται 
έτσι πιο αποτελεσματικά το δημόσιο συμφέρον, η υγεία και η 
ασφάλεια των πολιτών και των εργαζομένων, αλλά και οι επι-
χειρήσεις από πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού.. 
Υπενθυμίζεται ότι η πλειονότητα των οικονομικών δραστη-
ριοτήτων έχει ήδη υπαχθεί στο νόμο 4442/2016 για το νέο 
αδειοδοτικό καθεστώς, ενώ πάνω από το 90% θα έχει ενταχθεί 
μέχρι τα μέσα Ιουνίου 2018 με τα άρθρα του νομοσχεδίου. Ει-
δικότερα για τη μεταποίηση, 206 οικονομικές δραστηριότητες 
θα ενταχθούν στο νέο απλοποιημένο αδειοδοτικό καθεστώς, 
ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό τους σε 238. 
Σημειώνεται ότι, ενώ διατηρείται η υποχρέωση ηλεκτρονικής 
υποβολής της γνωστοποίησης λειτουργίας μίας επιχείρησης 
αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 
Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ 
- ΑΔΕ), εισάγεται πρόβλεψη για το διάστημα μέχρι την ενερ-
γοποίηση του συστήματος, με την οποία ορίζεται ο κατά 
περίπτωση αρμόδιος φορέας υποδοχής της γνωστοποίησης 
και διατηρείται η υποχρέωση κατάθεσης παράβολου για την 
υποβολή της γνωστοποίησης. 
Ενεργοποιείται η ουσιαστική ρύθμιση της διάταξης περί απλο-
ποίησης της διαδικασίας, καθώς πλέον δεν υποβάλλονται 
δικαιολογητικά κατά την υποβολή της γνωστοποίησης, αλλά 
αυτά θα τηρούνται στην εγκατάσταση, όπου αυτή λειτουργεί 
και σχετικά με τα κριτήρια για τη διενέργεια ελέγχων από τις 
αρμόδιες ελεγκτικές αρχές ορίζεται ότι μέχρι την εξειδίκευση 
των κριτηρίων αξιολόγησης κινδύνου και την κατάταξη των 
επιχειρήσεων σε βαθμό επικινδυνότητας, η κατάταξη θα γίνε-
ται ύστερα από εκτίμηση της αρμόδιας αρχής. 
Ακόμη, για να σταματήσουν οι παρερμηνείες, αποσαφηνίζε-
ται ότι για τις δραστηριότητες που υπόκεινται σε καθεστώς 
γνωστοποίησης, όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται 
η «άδεια λειτουργίας», «υπεύθυνη δήλωση λειτουργίας» ή 

«ενημέρωση», ως τέτοια νοείται εφεξής η γνωστοποίηση. 
Προβλέπεται η έκδοση κανονιστικής απόφασης, με την οποία 
θα καθορίζονται τα δικαιολογητικά, η διαδικασία, οι όροι και 
το περιεχόμενο για τις διαδικασίες γνωστοποίησης και έγκρι-
σης και θα εξειδικεύονται περαιτέρω οι προβλεπόμενες από το 
νόμο κυρώσεις και προβλέπονται οι όροι και οι προϋποθέσεις 
υπό τις οποίες απαλλάσσονται από την έγκριση εγκατάστασης 
τα επαγγελματικά εργαστήρια, οι μηχανολογικές εγκαταστά-
σεις παροχής υπηρεσιών χαμηλής όχλησης και οι αποθήκες 
χαμηλής όχλησης, για τις οποίες ορίζεται πλέον το καθεστώς 
γνωστοποίησης. Περαιτέρω, ορίζονται συγκεκριμένες δρα-
στηριότητες, ανεξαρτήτως βαθμού όχλησης, και νέοι Κωδικοί 
Αριθμοί Δραστηριότητας για τους οποίους ορίζεται το καθε-
στώς της έγκρισης μετά από έλεγχο. 
Ορίζεται περαιτέρω ότι μέχρι την 31η Μαρτίου 2020, η λει-
τουργία των εγκαταστάσεων των δραστηριοτήτων που 
παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά ως προς την εκτίμηση 
και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων (από 
εξορυκτικές δραστηριότητες μέχρι τουριστικές εγκαταστά-
σεις), υπόκεινται σε έγκριση λειτουργίας μετά από έλεγχο, και 
από 1η Απριλίου 2021 θα υπόκεινται στο καθεστώς της γνω-
στοποίησης. 
Με τη διάταξη του άρθρου 3Α που προστίθεται στον ν. 
2244/1994 επιτρέπεται η εγκατάσταση εφεδρικών σταθμών 
ηλεκτροπαραγωγής με σκοπό τη λειτουργία τους σε περίπτω-
ση διακοπής της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω βλάβης 
ή αδυναμίας των εγκαταστάσεων του δικτύου διανομής, ή 
του συστήματος μεταφοράς και ορίζεται ο φορέας και ο τρό-
πος ελέγχου. Ορίζεται επίσης ότι το χρονικό πλαίσιο ισχύος για 
αποφάσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας και οι αποφάσεις 
απαλλαγής από τη λήψη άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας 
εφεδρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής.
Εγκατάσταση μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων 
- Οχλήσεις. 
Στο καθεστώς γνωστοποίησης θα υπάγονται και οι δραστηρι-
ότητες που εγκαθίστανται, εκσυγχρονίζονται ή επεκτείνονται 
σε περιοχές που καθορίζονται χρήσεις γης βιομηχανίας - βι-
οτεχνίας Τοπικών και Ειδικών Χωρικών Σχεδίων, για λόγους 
απλούστευσης και επιτάχυνσης των σχετικών διαδικασιών. 
Έτσι επεκτείνεται και σε αυτές τις δραστηριότητες το καθε-
στώς της γνωστοποίησης και δίνεται επίσης η δυνατότητα να 
ενημερώνεται έγκαιρα η αρμόδια υπηρεσία προς αποφυγή 
λαθών στη χωροθέτηση. Στην ίδια παράγραφο ορίζεται ο 
τρόπος γνωστοποίησης, το αρμόδιο όργανο διενέργειας επι-
τόπιων ελέγχων και προβλέπεται και η καταβολή σχετικού 
παράβολου. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ολοκληρωμέ-
νου συστήματος, προβλέπεται εναλλακτικά η υποβολή με 

κατάθεση στην αρμόδια αρχή, προκειμένου η μεταρρύθμιση 
να εφαρμοστεί άμεσα. 
Ποιοι εξαιρούνται
 Ακόμη, ορίζονται οι δραστηριότητες που εξαιρούνται από το 
καθεστώς γνωστοποίησης και εξακολουθούν να υπάγονται σε 
καθεστώς έγκρισης, για λόγους αυξημένου βαθμού επικινδυ-
νότητας και ειδικότερα: 
α) για τις δραστηριότητες της ΚΥΑ 172058/2016 (Β’ 354) 
«Καθορισμός κανόνων, μέτρων και όρων για την αντιμετώ-
πιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκατα-
στάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, 
σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2012/18/ΕΕ 
«για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων 
σχετιζομένων με επικίνδυνες ουσίες και για την τροποποί-
ηση και στη συνέχεια την κατάργηση της οδηγίας 96/82/
ΕΚ του Συμβουλίου» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012. Αντικατάσταση της 
υπ’ αριθ. 12044/613/2007 (Β΄376), όπως διορθώθηκε 
(Β΄2259/2007)» (Οδηγία SEVESO),
 β) για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρ-
μογής του ν. 4409/2016 (Α’ 136) «Πλαίσιο για την ασφάλεια 
στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογο-
νανθράκων, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροπο-
ποίηση του Π.δ. 148/2009 και άλλες διατάξεις» και γ) για τις 
δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της υπ’ 
αριθμ. Δ3/Α/οικ. 4303 ΠΕ 26510/2012 «Τεχνικός κανονισμός 
«Συστήματα μεταφοράς Φυσικού Αερίου με Μέγιστη Πίεση 
Λειτουργίας άνω των 16 bar»» (Β’ 603)». 
Ακόμη, προβλέπεται η αναθεώρηση της κατάταξης των βι-
ομηχανικών - μεταποιητικών δραστηριοτήτων σε βαθμούς 
όχλησης, με στόχο την δημιουργία ενός σύγχρονου, σαφούς 
και απλοποιημένου πλαισίου κατάταξης που θα αποτυπώνει 
την έννοια της όχλησης με όρους πολεοδομικούς-χωρικούς. 
Η παραπάνω αναθεώρηση θα πραγματοποιηθεί στη βάση 
του συνυπολογισμού πολεοδομικών παραμέτρων και πε-
ριβαλλοντικών παραμέτρων επιπτώσεων. Συγκεκριμένα οι 
πολεοδομικές παράμετροι περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων θό-
ρυβο, δονήσεις, εκπομπές, οσμές, κυκλοφοριακούς φόρτους, 
ασφάλεια, αποστάσεις από αστικό ιστό κ.ά. Οι περιβαλλοντικές 
παράμετροι περιλαμβάνουν την κατάταξη έργων και δρα-
στηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες της διαδικα-
σίας εκτίμησης των επιπτώσεων συγκεκριμένων έργων και 
δραστηριοτήτων στο περιβάλλον σύμφωνα με τις Οδηγίες 
2011/92/EΕ και 2014/52/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου και τον ν. 4014/2011.
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Οι ρυθμίσεις και οι στόχοι για την Οικονομία και 
την Ανάπτυξη
Για την Οικονομία και την Ανάπτυξη, οι βασικές προτεραιότητες 
της κυβέρνησης, όπως περιγράφονται στο πολυνομοσχέδιο 
«για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στό-
χων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων – Μεσοπρόθεσμο 
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022» είναι οι εξής:
Νέος αναπτυξιακός νόμος: α) Προκήρυξη επόμενων κύκλων 
των ήδη ενεργοποιημένων καθεστώτων και ενεργοποίηση των 
καθεστώτων «Ενισχύσεις Καινοτομικού χαρακτήρα για ΜΜΕ», 
«Συνέργειες και Δικτυώσεις» και «Ολοκληρωμένα Χωρικά και 
Κλαδικά σχέδια», β) Δημιουργία Ταμείου Συμμετοχών (Fund of 
Funds) με διαχειριστή την ΤΑΝΕΟ ΑΕ, και στόχο τη συμμετοχή σε 
ΜΜΕ υπό δυσκολία, αλλά με προοπτικές ανάπτυξης, γ) αξιολό-
γηση του συνόλου των καθεστώτων του αναπτυξιακού νόμου 
ώστε να διερευνηθεί η επίτευξη των τεθέντων στόχων και η 
τυχόν αναμόρφωσή τους.
Χρηματοδότηση από πολυμερείς αναπτυξιακές τράπεζες για την 
παροχή ρευστότητας προς τις μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρή-
σεις.
Μόχλευση πόρων των διαρθρωτικών ταμείων. Εντός του 2018 
θα ολοκληρωθεί η επιλογή των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτι-
κών οργανισμών για το ταμείο επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) 
και το Ταμείο Υποδομών (Infrafof) και θα υπογραφούν οι επι-
μέρους επιχειρησιακές συμφωνίες. Ταυτόχρονα το 2018 είναι σε 
πλήρη εξέλιξη η υλοποίηση του προγράμματος «Εξοικονομώ 
κατ  ́ οίκον» αλλά και του EquiFund (Tαμείο επενδυτικών 
Συμμετοχών).
Αναμόρφωση του νόμου περί στρατηγικών επενδύσεων με 
στόχο την προσέλκυση άμεσων ξένων και μεγάλων εγχώριων 
επενδύσεων.
Δημιουργία καθεστώτος ενισχύσεων για έργα έρευνας και ανά-
πτυξης για τα κέντρα παροχής ενδοομιλικών υπηρεσιών.
Ολοκλήρωση της «Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής 2018-
2021»
Υλοποίηση του σχεδίου δράσης για την ανάπτυξη των εξαγω-
γών και τη διεύρυνση της εξαγωγικής βάσης της Ελληνικής 
Οικονομίας.
Μεταρρύθμιση για την απλούστευση των επιμέρους διαδικασι-
ών αδειοδότησης των οικονομικών δραστηριοτήτων και σχέδιο 
δράσης για την άσκηση εποπτείας και τη διαδικασία ελέγχου 
των οικονομικών δραστηριοτήτων. Ανάπτυξη Ολοκληρωμέ-
νου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων 
και Ελέγχων.
Υλοποίηση Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης και Δράσης σε κρί-
σιμους Βιομηχανικούς Κλάδους με σημαντική συμβολή στη δι-
αμόρφωση του εθνικού ΑΕΠ, με πιλότο τον κλάδο της εγχώριας 
φαρμακοβιομηχανίας.
Δημιουργία φορέα για τη διασύνδεση των κλάδων Αγροδια-
τροφής – Βιομηχανίας - Τουρισμού.
Επέκταση των Υπηρεσιών μίας στάσης στο σύνολο του κύκλου 

ζωής της επιχείρησης, δημιουργία παρατηρητηρίου επιχειρη-
ματικότητας.
Αναβάθμιση λειτουργιών και υποδομών του ΕΣΗΔΗΣ.
Τροποποίηση νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία 
του Ελληνικού Σήματος, ανάπτυξη σύγχρονης Πλατφόρμας Κα-
ταναλωτή και τηλεφωνικής γραμμής 1520, αναμόρφωση του 
συστήματος εποπτείας της αγοράς και αναβάθμιση του ρόλου 
και της λειτουργίας του ΣΥΚΑΠ.
Ψηφιοποίηση του μητρώου εμπορικών σημάτων, με σκοπό την 
πλήρη ηλεκτρονικοποίηση του κύκλου ζωής των εμπορικών 
σημάτων.
Ψήφιση Νόμου, ίδρυση και λειτουργία της Ανεξάρτητης Αρχής 
Πιστοληπτικής Αξιολόγησης.
Σύνταξη Εθνικής Στρατηγικής για την επίλυση του προβλήματος 
των μη εξυπηρετούμενων δανείων και ευρύτερα του ιδιωτικού 
χρέους.
Σχεδιασμός σημαντικών αναπτυξιακών έργων, σε συνεργασία 
με Υπουργεία, Δήμους και Περιφέρειες σε τομείς όπως κοινωνι-
κές υποδομές, διαχείριση απορριμμάτων, περιβάλλον, αξιοποί-
ηση δημόσιας περιουσίας κ.ά. αξιοποιώντας το εργαλείο ΣΔΙΤ.

Αποκρατικοποιήσεις με συνολικά έσοδα ύψους 
3,955 δισ. ευρώ 
Σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο, την περίοδο 2018- 2022 
προβλέπονται συνολικά έσοδα ύψους 3,955 δισ. ευρώ από το 
πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων του ΤΑΙΠΕΔ, τα οποία κατα-
νέμονται σε 2,031 δις. ευρώ εφέτος, σε 1,204 δισ. ευρώ το 2019, 
σε 238 εκατ. ευρώ το 2020, σε 212 εκατ. ευρώ το 2021 και σε 
270 εκατ. ευρώ το 2022.
 Τα έσοδα του 2018 θα προέλθουν από τους διαγωνισμούς που 
έχουν κλείσει σε προηγούμενα έτη και λαμβάνονται οι επόμενες 
δόσεις (π.χ. ΟΠΑΠ, ψηφιακό μέρισμα, ηλεκτρονικές δημοπρασί-
ες ακινήτων), την πώληση λοιπών ακινήτων, καθώς και νέους 
διαγωνισμούς που θα διεξαχθούν ή διεξήχθησαν και πρόκειται 
να ολοκληρωθούν μέσα στο έτος, π.χ. ΟΛΘ, ΟΤΕ, ΕΕΣΣΤΥ, ΔΕ-
ΣΦΑ κ.ά. Από το 2019 και μετά, τα έσοδα θα προέλθουν κυρίως 
από διαγωνισμούς που βρίσκονται σε εξέλιξη ή πρόκειται να 
διεξαχθούν, σύμφωνα με το πρόγραμμα του ΤΑΙΠΕΔ, όπως π.χ. 
Εγνατία Οδός, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, ΕΛΠΕ, ΔΕΠΑ, ΔΕΗ 
κ.ά.
 Σημειώνεται, παράλληλα, ότι με διάταξη του πολυνομοσχεδίου 
ορίζεται πως το υπερταμείο αμετάκλητα και άνευ όρων εγγυάται 
στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) την έγκαιρη 
εκπλήρωση από το δικαιούχο κράτος- μέλος των υποχρεώσε-
ων του δικαιούχου κράτους μέλους βάσει της σύμβασης, και 
υπόσχεται στον ESM ότι κάθε φορά που το δικαιούχο κράτος- 
μέλος δεν καταβάλλει ποσό οφειλόμενο βάσει ή σε σχέση με τη 
σύμβαση, το υπερταμείο μετά από αίτημα θα φέρει την ευθύνη 
καταβολής αυτού του ποσού σαν να ήταν ο κύριος οφειλέτης, 
εφόσον τα συνολικά καταβλητέα ποσά βάσει αυτής της εγγύη-
σης δεν θα υπερβαίνουν συνολικά τα 25 εκατ. ευρώ.

Ιδρύεται Φορέας Διαχείρισης Κοινοχρήστων 
χώρων εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελλη-
νικού - Αγίου Κοσμά
Την ίδρυση Φορέα Διαχείρισης Κοινοχρήστων χώρων εντός του 
Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά, προβλέπει 
μεταξύ άλλων το πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα για 
την ολοκλήρωση της τέταρτης αξιολόγησης.
Σκοπός του ιδρυόμενου Φορέα, ο οποίος θα έχει τη μορφή ΝΠΙΔ, 
κοινωφελούς και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, είναι η διαχεί-
ριση και η λειτουργία όλων των κοινόχρηστων χώρων, υποδο-
μών, έργων και εξοπλισμού που βρίσκονται εντός του πρώην 
αεροδρομίου όταν θα υλοποιηθεί η αξιοποίησή του, καθώς και 
η είσπραξη και διαχείριση οποιωνδήποτε ανταποδοτικών τελών 
και ανάλογων χρεώσεων.
Ειδικότερα, ο Φορέας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την πα-
ροχή υπηρεσιών καθαριότητας, την περισυλλογή και μεταφορά 
απορριμμάτων, την παροχή υπηρεσιών ηλεκτροφωτισμού, τη 
μέριμνα και τη λήψη μέτρων για την απρόσκοπτη πρόσβαση 
στους κοινόχρηστους χώρους, τη συντήρηση και διαχείριση 
οδικών υποδομών, την ονομασία των οδών, πλατειών, την 
τοποθέτηση πινακίδων πληροφορίας και την αρίθμηση κτισμά-
των, τη διενέργεια δημοπρατήσεων στο πλαίσιο των αρμοδιο-
τήτων του, την έγκριση, τον έλεγχο και την παραλαβή έργων 
και εργασιών τα οποία ο Φορέας έχει δημοπρατήσει στο πλαίσιο 
των αρμοδιοτήτων του, τη συντήρηση και αποκατάσταση ζη-
μιών του πάσης φύσεως εξοπλισμού, καθώς και τη φύλαξή του 
και την παραλαβή και αποθήκευση των πάσης φύσεως εφοδί-
ων και υλικών συντήρησης, καθώς και τη διαχείριση αυτών.
Στην αρμοδιότητα του Φορέα δεν συμπεριλαμβάνεται η έκταση 
του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής.
Οι πόροι και τα έσοδα του φορέα θα προέρχονται, μεταξύ άλ-
λων, από το υπουργείο Οικονομικών, από την παροχή υπηρε-
σιών ή δραστηριοτήτων για την εξυπηρέτηση του σκοπού του, 
από ενισχύσεις από την ΕΕ, αλλά και από τα ανταποδοτικά τέλη 
που εισπράττουν οι δήμοι εντός των οποίων βρίσκεται το ακί-
νητο για τη χρήση κοινοχρήστων χώρων, για ηλεκτροφωτισμό 
και αποκομιδή των απορριμμάτων. Ο τρόπος υπολογισμού των 
ανταποδοτικών τελών, το ύψος και ο συντελεστής τους, καθώς 
επίσης και ο τρόπος είσπραξής τους προσδιορίζονται με απόφα-
ση του Φορέα και εγκρίνονται με κοινή υπουργική Απόφαση 
των υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών.
Η σύνθεση του ΔΣ θα είναι εννεαμελής και θα απαρτίζεται από 
ένα μέλος, υποδεικνυόμενο από τους δήμους εντός των οποίων 
βρίσκεται το ακίνητο, ως πρόεδρο, τρία μέλη, υποδεικνυόμενα 
από τον δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης, ένα μέλος, από τον 
δήμο Γλυφάδας, ένα μέλος από τον δήμο Αλίμου, από ένα μέλος 
θα ορίζουν οι υπουργοί Οικονομικών και Εσωτερικών και ένα 
μέλος θα ορίζεται από τη διοίκηση της εταιρείας «Ελληνικό Α.Ε.».
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Ασφαλιστικές ρυθμίσεις και  παρεμβάσεις στην 
αγορά εργασίας

Τη συνέχεια της εφαρμογής της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης και 
τις παρεμβάσεις στην αγορά εργασίας, όπως είναι η αύξηση του 
κατώτατου μισθού, η επαναφορά των συλλογικών διαπραγ-
ματεύσεων και η καταπολέμηση της αδήλωτης και επισφαλούς 
εργασίας, περιγράφει ως βασικές προτεραιότητες της, η κυβέρ-
νηση, στο πολυνοσμοχέδιο «για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας 
Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων 
– Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-
2022». Συγκεκριμένα, αναφέρει τα εξής:
Κύριες συντάξεις
Η ασφαλιστική μεταρρύθμιση, που θεσμοθετήθηκε με τους νό-
μους 4336/15 και 4387/16, έθεσε τις βάσεις για τη μακροπρόθε-
σμη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος.
Με το ν. 4336/15 εναρμονίστηκαν οι προϋποθέσεις συνταξιοδό-
τησης μεταξύ των ασφαλισμένων, όσον αφορά στα όρια ηλικίας 
και στους αντίστοιχους χρόνους ασφάλισης, αποτρέποντας ταυ-
τόχρονα σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα την 
αύξηση της συνταξιοδοτικής δαπάνης λόγω πρόωρων συνταξι-
οδοτήσεων. Παράλληλα, με το ν.4387/16 ρυθμίστηκαν θέματα 
που αφορούν στην αποκατάσταση της ισονομίας μεταξύ παλαιών 
ασφαλισμένων, αλλά και μεταξύ παλαιών και νέων ασφαλισμέ-
νων, καθώς και στην ενίσχυση του κοινωνικού και αναδιανεμη-
τικού χαρακτήρα του ασφαλιστικού συστήματος.
Για το έτος 2019 συνεχίζεται η εφαρμογή της ασφαλιστικής μεταρ-
ρύθμισης, εξασφαλίζοντας:
Λειτουργία του ενοποιημένου φορέα κύριας ασφάλισης ΕΦΚΑ, 
στον οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι συντάξεις του Δημοσίου, 
με ριζική απλοποίηση του συστήματος απονομής σύνταξης και 
βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του.
Εφαρμογή κανόνων ισονομίας με ενιαίους κανόνες εισφορών και 
παροχών για το σύνολο των ασφαλισμένων ιδιωτικού και δημό-
σιου τομέα.
Μείωση γραφειοκρατικού κόστους, ευκολότερη και ταχύτερη 
απονομή συντάξεων.
Παράλληλα έχει ολοκληρωθεί η προετοιμασία για την εφαρμο-
γή από 1/1/2019 των διατάξεων του ν.4472/2017. Ήδη, με τις 
διατάξεις του ν. 4387/2016, όπως ισχύουν και μετά την τροπο-
ποίησή τους με τον ν. 4472/2017, προκύπτουν υψηλότερα πο-
σοστά αναπλήρωσης για τα χαμηλότερα εισοδήματα, λόγω της 
λειτουργίας της εθνικής σύνταξης, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζεται 
η χορήγηση υψηλότερων συντάξεων σε όσους έχουν καταβάλλει 
υψηλότερες εισφορές και συνταξιοδοτούνται με πολλά έτη ασφά-
λισης. Επομένως, το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο διασφαλίζει ότι 
οι συνταξιοδοτικές παροχές βρίσκονται σε αντιστοιχία με τις απο-
δοθείσες εισφορές, προστατεύοντας παράλληλα τις οικονομικά 
ασθενέστερες ομάδες.
Σημαντικές είναι επίσης οι οργανωτικές και διοικητικού χαρακτήρα 
αλλαγές που έγιναν μέχρι σήμερα με στόχο την αποτελεσματικότε-
ρη λειτουργία του ΕΦΚΑ και την ταχύτερη απονομή συντάξεων. 
Για το σκοπό αυτό σχεδιάστηκε και εφαρμόζεται ένα επιχειρησιακό 
σχέδιο δράσης, οι βασικοί άξονες του οποίου είναι:

αφενός, η εκκαθάριση των ληξιπροθέσμων αιτήσεων συντα-
ξιοδότησης (για τις οποίες δεν υφίστανται νομικού χαρακτήρα 
εμπλοκές ή καθυστερήσεις) και
αφετέρου, η συνολική αναδιοργάνωση των διοικητικών και μη-
χανογραφικών υπηρεσιών που υποστηρίζουν τις συνταξιοδοτι-
κές διαδικασίες.
Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού αυτού σχεδίου:
1. σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν μηχανογραφικές εφαρμογές 
που υποστηρίζουν την έκδοση συνταξιοδοτικών αποφάσεων με 
το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο,
2. επεκτάθηκε το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο συντάξεων,
3. προσδιορίστηκαν πρότυπα για την υλοποίηση ηλεκτρονικού 
απογραφικού δελτίου συντάξεων, για την άμεση ηλεκτρονική δι-
ακίνηση των συνταξιοδοτικών αιτημάτων από τις περιφερειακές 
υπηρεσίες στην Κεντρική Υπηρεσία Απονομής Συντάξεων,
4. σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν εφαρμογές διασύνδεσης του 
Ε.Φ.Κ.Α. με άλλες υπηρεσίες (ΕΡΓΑΝΗ, εκπαιδευτικά ιδρύματα 
κ.ά.),
5. σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν εφαρμογές διασύνδεσης για 
την υλοποίηση της ηλεκτρονικής ανταλλαγής χρόνων ασφάλισης 
μεταξύ των ενταχθέντων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων,
6. σχεδιάστηκαν και εκπονούνται εκπαιδευτικά προγράμματα κα-
τάρτισης του προσωπικού.
Επικουρικές συντάξεις
Στόχος των παρεμβάσεων του ν.4387/2016 για την επικουρική 
ασφάλιση, είναι η σταδιακή ισορροπία του συστήματος. Για το 
σκοπό αυτό θεσπίζονται μεταξύ άλλων διαρθρωτικές αλλαγές 
στον τρόπο υπολογισμού της παροχής για τους (νέους) συνταξι-
ούχους (άρθρο 96, παρ.1) εισάγοντας σταδιακά για τα έτη ασφά-
λισης από 1.1.2015 και εφεξής το σύστημα της νοητής κεφαλαιο-
ποίησης (NDC).
Στο σύστημα της νοητής κεφαλαιοποίησης, οι καταβαλλόμενες 
παροχές είναι άμεσα συνδεδεμένες με τις καταβαλλόμενες εισφο-
ρές και το ύψος των απονεμόμενων συντάξεων είναι απόλυτα 
συνδεδεμένο με την ηλικία του συνταξιούχου και τις συσσωρευ-
μένες εισφορές του (μακροπρόθεσμη ισορροπία), ενώ παράλλη-
λα δεν παγιώνονται ελλείμματα που πιθανά μπορεί να προκύψουν 
στα ετήσια οργανικά αποτελέσματα του Φορέα (βραχυπρόθεσμη 
ισορροπία). Το σύστημα της νοητής κεφαλαιοποίησης συνδέεται 
άμεσα με το μακροοικονομικό περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσε-
ται, εξασφαλίζοντας έτσι την οικονομική ισορροπία του και συνε-
πώς τη βιωσιμότητά του, άρα και τις παροχές για τις μελλοντικές 
γενεές. Σημειώνεται επίσης ότι το σύστημα της νοητής κεφαλαιο-
ποίησης παρέχει διαφάνεια, αφού δημιουργούνται και τηρούνται 
ατομικές μερίδες κατά ασφαλισμένο.
Αγορά εργασίας
1.1 Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου στην 
αγορά εργασίας
Τρεις είναι οι βασικές πυλώνες σχετικά με την εργασία για το επό-
μενο έτος:
(1) Αύξηση του κατώτατου μισθού
(2) Επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων
(3) Καταπολέμηση της αδήλωτης και επισφαλούς εργασίας
1.1.1 Προσδιορισμός του κατώτατου μισθού

Το 2012 ο κατώτατος μισθός υπέστη μια σημαντική μείωση της 
τάξεως του 22%, η οποία στηρίχτηκε στη λογική της ενίσχυσης 
της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της χώρας. Εντούτοις, οι επι-
πτώσεις της μείωσης αυτής ήταν δραματικές στις εισοδηματικές 
κατανομές, καθώς αυξήθηκε το ποσοστό των χαμηλόμισθων και 
οδηγήθηκε σε έξαρση το φαινόμενο της εργασιακής φτώχειας.
Μετά από έξι χρόνια, ήρθε η στιγμή ο κατώτατος μισθός να επα-
ναπροσδιοριστεί, ώστε να συμβάλει στην αύξηση της παραγω-
γικότητας και στη βελτίωση των μακροχρόνιων οικονομικών 
αποτελεσμάτων.
Η αύξηση του κατώτατου μισθού θα γίνει σύμφωνα με το υπάρ-
χον νομικό πλαίσιο και ακολουθώντας το μοντέλο της Πορτογα-
λίας, -τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχουν γίνει τέσσερεις αυξήσεις 
του κατώτατου μισθού, η κάθε μία της τάξεως του 5%. Για να 
μπορέσει να προσδιοριστεί το ποσοστό αύξησης του κατώτατου 
μισθού, θα εκπονηθεί μία μελέτη όπου θα εξετάζονται οι επιπτώ-
σεις της αύξησης αυτής στην παραγωγικότητα, την ανεργία, την 
ανταγωνιστικότητα και την εισοδηματική κατανομή. Η μελέτη θα 
είναι αντικείμενο διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους, 
ενώ την τελική απόφαση θα λαμβάνει το κράτος.
1.1.2 Συλλογικές Διαπραγματεύσεις
Το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο είναι άμεσα συνδεδεμένο με το 
θεσμό των συλλογικών διαπραγματεύσεων, γεγονός που αποτυ-
πώνεται και στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Πυλώνα. Καθοριστική 
πολιτική για το 2018 είναι η επαναφορά, μετά την ολοκλήρωση 
του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής, δύο βασικών 
αρχών των συλλογικών διαπραγματεύσεων: της αρχής της επε-
κτασιμότητας και της αρχής της ευνοϊκότερης ρύθμισης.
Η επαναφορά των δύο αυτών συμπληρωματικών αρχών θα 
βοηθήσει στην προώθηση του κοινωνικού διαλόγου, δίνοντας 
κίνητρα για συμμετοχή στις συλλογικές διαπραγματεύσεις σε 
εργαζόμενους και εργοδότες. Παράλληλα προωθείται ο υγιής 
ανταγωνισμός για το σύνολο της οικονομίας, συμβάλλοντας την 
ίδια στιγμή στη μείωση των εισοδηματικών ανισοτήτων και στην 
επίτευξη μιας πιο δίκαιης εισοδηματικής κατανομής.
1.1.3 Καταπολέμηση της αδήλωτης και επισφαλούς εργασίας
Η αδήλωτη εργασία αποτελεί φαινόμενο που συνδέεται με χαμη-
λής ποιότητας θέσεις εργασίας και μέσο στρέβλωσης του ανταγω-
νισμού. Παράλληλα, οι θέσεις αυτές χαρακτηρίζονται από κακές 
εργασιακές συνθήκες, χαμηλά εισοδήματα, υψηλή επικινδυνό-
τητα σε θέματα υγείας και ασφάλειας και απουσίας κοινωνικής 
ασφάλισης.
Η κυβέρνηση έχει θέσει στο επίκεντρο των πολιτικών της την κα-
ταπολέμηση του φαινομένου αυτού. Βασικό εργαλείο αποτελεί ο 
Οδικός Χάρτης για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας. Ο 
Χάρτης αυτός επικυρώθηκε σε τριμερές επίπεδο και στη σύνταξη 
και εφαρμογή του έχει συμβάλει η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας 
(ΔΟΕ). Ο Χάρτης έχει αρχίσει να υλοποιείται από τον Ιανουάριο του 
2017, ενώ η εφαρμογή του χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, Διαρθρωτικούς Πόρους και τον Κρατικό Προ-
ϋπολογισμό. 
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Ασφαλιστικές ρυθμίσεις και  παρεμβάσεις στην 
αγορά εργασίας

Στόχος του είναι η μετάβαση από τη χρήση μόνο τιμωρητι-
κών πολιτικών, σε ένα νέο πλαίσιο το οποίο θα συνδυάζει 
μέτρα αναγκαστικής συμμόρφωσης με μέτρα οικειοθελούς 
συνεργασίας. Η αντιμετώπιση του φαινομένου της ψευδούς 
αυτοαπασχόλησης, η διεξαγωγή ελέγχων στον αγροτικό το-
μέα, καθώς και ο εκσυγχρονισμός του τρόπου που ελέγχεται 
η υποδηλωμένη εργασία είναι μερικές από τις κύριες δράσεις 
που περιλαμβάνονται στον Οδικό Χάρτη.
Στόχος των μεταρρυθμίσεων που συντελούνται δεν είναι 
μόνο η αντιμετώπιση της αδήλωτης, αλλά στο επίκεντρο 
βρίσκεται και η επισφαλής εργασία. Οι μόνιμες και ασφαλείς 
θέσεις εργασίας συμβάλλουν ουσιαστικά στην αντιμετώπιση 
των εισοδηματικών ανισοτήτων, στην αύξηση της παραγω-
γικότητας της εργασίας, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλουν στην 
κοινωνική προστασία. Οι απόψεις αυτές υποστηρίζονται και 
από τον ΟΟΣΑ, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την επερχό-
μενη έκθεσή του για την απασχόληση, όπου αναφέρονται οι 
ποιοτικές θέσεις εργασίας ως βασικό κομμάτι των αυριανών 
πολιτικών, λαμβάνοντας υπόψη μισθολογικές και μη-μισθο-
λογικές συνθήκες, καθώς και η δημιουργία μιας συμμετοχικής 
αγοράς εργασίας.
Ο ν.4488/2017 ήταν ένα πρώτο βήμα σε αυτή την κατεύθυν-
ση. Ο νόμος περιλαμβάνει διατάξεις που προστατεύουν τον 
εργαζόμενο από την αδήλωτη, υποδηλωμένη ή απλήρωτη 
εργασία και θέτει αυστηρούς κανόνες για τα ωράρια και την 
καταβολή μισθών. Συμπληρωματικό στον υπάρχοντα νόμο 
είναι το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινω-
νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΠΕΚΑΑ-
),το οποίο προσθέτει διατάξεις που λειτουργούν σαν δίχτυ 
προστασίας για τους εργαζόμενους. Επιπρόσθετα, μέσα στο 
2018 θα εκπονηθεί ένα πρόγραμμα για την προστασία των 
εγκλωβισμένων εργαζομένων, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί 
από το ΕΚΤ. Στόχος του προγράμματος θα είναι να βοηθήσει 
του εργαζόμενους σε φθίνοντες κλάδους να προσαρμοστούν 
στο νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας.
Ιδιαίτερη σημασία δίνεται επίσης στη διενέργεια τριμερών 
συμφιλιωτικών διαδικασιών. Οι διαδικασίες αυτές λειτουρ-
γούν ως βασικός μηχανισμός τόσο επίλυσης εργασιακών δι-
ενέξεων, όσο και διάγνωσης και έγκαιρης αντιμετώπισης των 
επιπτώσεων που έχει στους εργαζομένους η διαρθρωτική 
προσαρμογή της οικονομίας και των επιχειρήσεων.
Ενισχύθηκε παράλληλα η προστασία της παρένθετης μητρό-
τητας και της υιοθεσίας, ενώ επεκτάθηκαν οι προστατευτικές 
ρυθμίσεις για τη χορήγηση ειδικής άδειας στους γονείς παι-
διών με βαριά νοητική στέρηση, σύνδρομο Down και αυτι-
σμό.
1.2 Μέτρα για την επιστροφή στην εργασία
Βασικές προτεραιότητες για το 2018 είναι η προστασία των 

ανέργων, καθώς και η επιστροφή τους σε ποιοτικές θέσεις 
εργασίας. Η ανεργία το Δεκέμβριο του 2017 έφτασε στο 20%, 
παρόλα αυτά η χώρα συνεχίζει να είναι αντιμέτωπη με πολύ 
υψηλά ποσοστά μακροχρόνια ανεργίας και ανεργίας των 
νέων.
Μία από τις πιο σημαντικές μεταρρυθμίσεις που αναμένεται 
να υλοποιηθούν στη διάρκεια του έτους αφορά στον τρόπο με 
τον οποίο εισάγονται στα προγράμματα οι άνεργοι. Από μία 
πολιτική κλειστών προσκλήσεων, η κυβέρνηση θα προχωρή-
σει στην εκπόνηση προγραμμάτων ανοιχτού τύπου. Αναλυτι-
κή περιγραφή του νέου τύπου προγραμμάτων γίνεται και στο 
«Στρατηγικό Πλαίσιο για τον Ανασχεδιασμό των Ενεργητικών 
Πολιτικών Απασχόλησης». Βασικό ρόλο σε αυτό το νέο τύπο 
προγραμμάτων έχει ο εργασιακός σύμβουλος του ΟΑΕΔ, 
αφού θα είναι υπεύθυνος για την καταγραφή των δεξιοτήτων 
του ανέργου, την υποστήριξή του, καθώς και για την κατεύ-
θυνσή του προς μια πιο κατάλληλη για αυτόν εναλλακτική.
Ο ΟΑΕΔ τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε συνεχή αναβάθμιση 
μέσω του προγράμματος «Επαναπροσδιορισμός του Επιχει-
ρησιακού Μοντέλου του ΟΑΕΔ». Ενδεικτικές ενέργειες του 
προγράμματος είναι η ενδυνάμωση των πληροφοριακών 
συστημάτων, με στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών και 
άρα την αμεσότερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση 
των ανέργων. Συμπληρωματικά στα παραπάνω, δημιουρ-
γείται, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, πρωτόκολλο 
ποιότητας για τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης.
Παράλληλα, υλοποιούνται στοχευμένα προγράμματα  για ει-
δικές ομάδες πληθυσμού (πρώην φυλακισμένοι, πρόσφυγες, 
ΑμεΑ) σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, με τη συνεργασία 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Δημόσιων Οργανισμών, 
Υπουργείων και των κοινωνικών εταίρων.
Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Απα-
σχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία (EaSI), το 2017 υλο-
ποιήθηκε το πρόγραμμα «Three steps to finding a job» με 
δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την Εγγύηση 
για τη Νεολαία, ενώ σε συνέργεια υλοποιείται το πρόγραμμα 
‘NΕΕΤs on Board’ από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑΑ-Απ-
ΚΟ. Επίσης, από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑΑ-ΑπΚΟ 
υλοποιήθηκαν δράσεις επαγγελματικού προσανατολισμού, 
κατάρτισης, επιδότησης για σύσταση επιχείρησης και επιδό-
τησης μετεγκατάστασης σε απολυμένα άτομα, καθώς και σε 
νέους εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Πα-
γκοσμιοποίηση.
Στο σχεδιασμό των δράσεων συμβάλλει καθοριστικά ο Μη-
χανισμός Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας, με 
την παροχή της απαιτούμενης πληροφόρησης για τους δυνα-
μικούς κλάδους και επαγγέλματα.
Τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε εξέλιξη μια σειρά από δρά-
σεις που αφορούν στην ενίσχυση της σύνδεσης της Επαγ-
γελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) με την αγορά 
εργασίας και την οικονομία, στην ενημέρωση των νέων για 

την επαγγελματική κατάρτιση, στη βελτίωση της ποιότητας, 
καθώς και στη στενότερη διασύνδεση της αρχικής με τη συνε-
χιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση. Ειδικότερα ο ΟΑΕΔ, στον 
τομέα της Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρ-
τισης λειτουργεί Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας 
διετούς φοίτησης και Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(ΙΕΚ), είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για τη Μαθητεία 
και συμμετέχει μαζί με το ΥΠΠΕΘ στην υλοποίηση συμπράξε-
ων με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων (ΚΕΕ) στην προ-
σέλκυση επιχειρήσεων με στόχο τη διάθεση περισσότερων 
θέσεων Μαθητείας στο πλαίσιο της δράσης της Επιτελικής 
Δομής ΑπΚO «Αναβάθμιση και Διεύρυνση του θεσμού της 
Μαθητείας-Συμπράξεις Μαθητείας». Στο μελλοντικό σχεδια-
σμό του, o ΟΑΕΔ περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη λειτουργία 
εργαστηρίου επαγγελματικής κατάρτισης στα καταστήματα 
κράτησης που λειτουργούν στην Επικράτεια, καθώς και τη 
δημιουργία προγραμμάτων εξειδίκευσης συνεχιζόμενης 
επαγγελματικής κατάρτισης σε ειδικότητες αιχμής για τους 
αποφοίτους των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας.
Από το 2017 έχει τεθεί σε λειτουργία η online εφαρμογή στο 
portal του ΟΑΕΔ, μέσω του οποίου παρέχεται η δυνατότητα 
σε πιστοποιημένους εργοδότες να υποβάλουν προσφερόμε-
νες θέσεις Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης για όλες τις δομές 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με στόχο ένας 
αριθμός θέσεων Μαθητείας να μετατραπεί στο μέλλον σε 
θέσεις εργασίας.
1.3 Προώθηση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας
Για την προώθηση και στήριξη της Κοινωνικής και Αλληλέγ-
γυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) έχει εκπονηθεί από την Ειδική Γραμ-
ματεία ΚΑΛΟ το «Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη του Οικο-
συστήματος της ΚΑΛΟ 2017-2023» με προτάσεις αξιοποίησης 
διαθέσιμων εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων σε συνέργεια 
με τις δράσεις του «Σχεδίου Δράσης Συστημικής Παρέμβασης 
για την ανάπτυξη της ΚΑΛΟ» της Επιτελικής Δομής ΑπΚΟ. Στο 
ανωτέρω πλαίσιο και με βάση την εξειδίκευση των δράσεων 
από την Επιτελική Δομή ΑπΚΟ, πρόκειται να υλοποιηθούν, 
μεταξύ άλλων, δράσεις στήριξης και προώθησης της ΚΑΛΟ 
που αφορούν στη σύσταση 140 Κέντρων Στήριξης ΚΑΛΟ 
από φορείς ΚΑΛΟ ως δομές ενημέρωσης και συμβουλευτικής 
υποστήριξης κοινωνικών επιχειρηματιών /υποψηφίων κοι-
νωνικών επιχειρηματιών, στην επιχορήγηση φορέων ΚΑΛΟ 
για την ανάπτυξη της δραστηριότητάς τους, στη σύσταση του 
Ταμείου ΚΑΛΟ (ΝΠΙΔ) και στην προώθηση της Κοινωνικής και 
Αλληλέγγυας Οικονομίας στην τυπική, μη τυπική εκπαίδευση 
και στην επαγγελματική κατάρτιση. Το 2017 πραγματοποιή-
θηκε η πρώτη Εθνική Έκθεση Φορέων ΚΑΛΟ και προγραμμα-
τίζονται εκθέσεις σε όλες τις Περιφέρειες, ενώ δημιουργήθηκε 
και λειτουργεί Πλατφόρμα Δικτύωσης φορέων ΚΑΛΟ. 

Συνέχεια στη σελ 8

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
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Επίσπευση της επανάληψης άκαρπων πλειστη-
ριασμών και διευκόλυνση της επαναδραστηριο-
ποίησης επιχειρηματιών που πτώχευσαν 
Στο πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή από 
το υπουργείο Οικονομικών, αναφορικά με «τις διατάξεις για την 
ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Δι-
αρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δη-
μοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022» περιλαμβάνονται δύο 
άρθρα αρμοδιότητας υπουργείου Δικαιοσύνης και αφορούν, 
την επανάληψη των άκαρπων πλειστηριασμών, και την παρο-
χή δεύτερης ευκαιρίας σε οφειλέτες που πτώχευσαν.
Αναλυτικότερα, στο άρθρο 23 του πολυνομοσχεδίου προ-
στίθενται τρία εδάφια στο άρθρο 966 του Κώδικα Πολιτικής 
Δικονομίας που αφορά την κατάσχεση της κινητής περιουσίας 
του οφειλέτη και την μη κατακύρωση ακινήτου που βγαίνει σε 

πλειστηριασμό (άκαρπος πλειστηριασμός).
Κατά την εισηγητική έκθεση του νομοσχεδίου, η επίμαχη τρο-
πολογία αποσκοπεί στην επίσπευση της όλης διαδικασίας επα-
νάληψης του πλειστηριασμού: Σήμερα προβλέπεται ότι αν δεν 
παρουσιαστούν πλειοδότες, το πράγμα που πλειστηριάζεται 
κατακυρώνεται στην τιμή της πρώτης προσφοράς σε εκείνον 
υπέρ του οποίου έγινε η εκτέλεση, αν το ζητήσει. Αν δεν υπο-
βληθεί αίτηση, γίνεται νέος πλειστηριασμός μέσα σε 40 ημέρες 
και αν στο νέο πλειστηριασμό δεν γίνει και πάλι κατακύρωση, 
τότε το αρμόδιο δικαστήριο (μετά από σχετική διαδικασία) μπο-
ρεί να διατάξει νέο πλειστηριασμό μέσα σε 30 ημέρες με την ίδια 
ή κατώτερη τιμή.
Με το άρθρο 23 του πολυνομοσχεδίου, επισπεύδονται οι δια-
δικασίες και οι 30 ημέρες γίνονται 8 εργάσιμες ημέρες - και σε 8 
ημέρες πρέπει να εκδίδεται η σχετική απόφαση από την ημέρα 

της συζήτησης.
Η δεύτερη τροποποίηση που επιφέρει το πολυνομοσχέδιο, 
αφορά τον Πτωχευτικό Κώδικα και συγκεκριμένα τον αποστιγ-
ματισμό της πτώχευσης και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας σε 
οφειλέτες - φυσικά πρόσωπα - που πτώχευσαν χωρίς να τους 
βαρύνει κακόπιστη συμπεριφορά. 
Συγκεκριμένα, στο άρθρο 24 του σχεδίου νόμου, προβλέπεται η 
δυνατότητα δεύτερης ευκαιρίας σε φυσικά πρόσωπα, τα οποία 
ελλείψει πτωχευτικής περιουσίας δεν δύνανται να πτωχεύσουν 
και παραμένουν σε διαρκή εκκρεμότητα, τόσο τα ίδια, όσο και 
οι τρίτοι που συνέχονται επιχειρηματικά με αυτά. Σύμφωνα με 
την εισηγητική έκθεση, στόχος του άρθρου είναι η επαναδρα-
στηριοποίηση των επιχειρηματιών εκείνων, που παρά τις έντι-
μες προσπάθειες απέτυχαν να διαφύγουν τον «συναλλακτικό 
θάνατο».

Συνέχεια από τη σελ 7 

1.4 Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των ΦΚΑ και του ΟΑΕΔ
Η κρίση των ακινήτων της τελευταίας δεκαετίας είχε άμεση 
επίπτωση στα ακίνητα των ΦΚΑ και ΟΑΕΔ. Ένα τεράστιο τμήμα 
τους έμενε ανενεργό, συμβάλλοντας αρνητικά στην κρίση του 
κέντρου των πόλεων και στο φαινόμενο «ντόμινο» με καθίζηση 
τιμών της κτηματαγοράς, όπως και με κλείσιμο γειτονικών κυρί-
ως εμπορικών και τουριστικών επιχειρήσεων, λόγω της βαριάς 
υποβάθμισης περιοχών.    Το απόθεμα των ακινήτων των ΦΚΑ 
ανέρχεται συνολικά στα 1.126 ακίνητα σε όλη την Ελλάδα, εκ 
των οποίων 49% είναι κενά. Από αυτά τα 650 είναι στην Αττική 
και τα 256 στο Κέντρο της Αθήνας, έκτασης 1.160.000 τ.μ.
Η ερήμωση αυτή των κτιρίων εκτιμάται ότι προκάλεσε, σύμφω-
να με τα δεδομένα της περιόδου 2010-2016, απώλειες στην αξία 
γης    περίπου 420 εκατομμύρια ευρώ και αντίστοιχες απώλειες 
16.000 θέσεων εργασίας.
Από τον Ιούνιο του 2017 δρομολογήθηκε το πιλοτικό πρό-
γραμμα ανάκτησης των ακινήτων του Ιστορικού Κέντρου της 
Αθήνας, με στόχο την αναστροφή    του αρνητικού κλίματος, την 
ανάκτηση των απωλεσθέντων εσόδων και αξιών και τη δημι-
ουργία θετικής επίδρασης στην ευρύτερη αγορά.    Για αυτό το 
σκοπό οργανώθηκε ένα σχέδιο στρατηγικών χρήσεων με βάση 
πολεοδομικά πρότυπα για ιστορικά κέντρα πόλεων αντλώντας 
από την εμπειρία της Αθήνας    και των ευρωπαϊκών ιστορικών 
πόλεων. Στόχος είναι το  citybranding  με παράλληλη οικονο-
μική και κοινωνική ανταπόδοση μέσω φιλικών στο χαρακτήρα 
της πόλης χρήσεων τουρισμού, εμπορίου, υπηρεσιών, κατοικί-
ας.       
Στο πρόγραμμα ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος για οικονομί-
ες κλίμακας και στέγαση υπηρεσιών του ευρύτερου δημοσίου, 

ενώ ξεκίνησε ο δεύτερος κύκλος πρόσκλησης προς ιδιώτες για 
στοχευμένες χρήσεις. Το πιλοτικό πρόγραμμα θεωρείται μέχρι 
στιγμής επιτυχές, και επεκτείνεται στην πόλη του Πειραιά για 
30 περίπου ακίνητα στο  seafront  και στην πόλη του Βόλου σε 
μεγάλα πρώην βιομηχανικά ακίνητα σε συνεργασία με το Πανε-
πιστήμιο Θεσσαλίας
Προβλέψεις για  υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, ταχεία απο-
κλιμάκωση της ανεργίας και δημοσιονομικό χώρο για μείωση 
της φορολογίας και κοινωνικές δράσεις
Υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, αλλά και ταχεία αποκλιμάκω-
ση της ανεργίας και δημοσιονομικό χώρο για μείωση της φο-
ρολογίας και κοινωνικές δράσεις, προβλέπει το Μεσοπρόθεσμο 
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2019- 2022 που 
κατατέθηκε στη Βουλή μαζί με το πολυνομοσχέδιο.
 Όπως επισημαίνεται από την κυβέρνηση, βασική επιδίωξη του 
ΜΠΔΣ είναι η διαμόρφωση πολιτικών που θα συνδυάζουν, με 
συνέπεια και συνέχεια, την αναγκαία δημοσιονομική ισορροπία 
με την κοινωνικά δίκαιη κατανομή των βαρών της οικονομικής 
προσαρμογής σήμερα, αλλά και την ορθολογική απόδοση του 
μερίσματος της οικονομικής ανάκαμψης τα επόμενα χρόνια.
 Σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο, εφέτος προβλέπεται πρωτο-
γενές πλεόνασμα 3,56% του ΑΕΠ, το οποίο αυξάνεται σε 3,96% 
του ΑΕΠ το 2019, σε 4,15% του ΑΕΠ το 2020, σε 4,53% του ΑΕΠ 
το 2021 και σε 5,19% του ΑΕΠ το 2022. Έτσι, από το 2019 και 
μετά θα υπάρξει επιπλέον δημοσιονομικός χώρος, τον οποίο η 
κυβέρνηση, όπως αναφέρεται στο ΜΠΔΣ, προτίθεται να αξιο-
ποιήσει, ώστε, σε κάθε περίπτωση, το πρωτογενές αποτέλεσμα 
της περιόδου 2019- 2022 να μην υπερβεί το 3,5% του ΑΕΠ.
 Συγκεκριμένα, θα χρησιμοποιηθεί για την υιοθέτηση μόνιμων 
μειώσεων φόρων, που θα συμβάλλουν στην αύξηση του δια-
θέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών και της ανταγωνιστικό-

τητας των επιχειρήσεων, καθώς και της στοχευμένης ενίσχυσης 
των πρωτογενών δαπανών, με στόχο τη διατηρήσιμη μείωση 
της ανεργίας, την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας και την 
επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο.
 Όπως αναλύεται στο Μεσοπρόθεσμο:
 1. Το 2019, δημοσιονομικός χώρος 700 εκατ. ευρώ θα διατε-
θεί αποκλειστικά σε παρεμβάσεις μείωσης των φορολογικών 
βαρών.
 2. Ο πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος του 2020 θα διατεθεί 
κατά 75% σε νέες φορολογικές ελαφρύνσεις και κατά 25% σε 
κοινωνικές δαπάνες, ενώ αυτός των ετών 2021- 2022 θα δια-
τεθεί ισόποσα μεταξύ φορολογικών ελαφρύνσεων και κοινωνι-
κών δαπανών.
 Στο Μεσοπρόθεσμο περιλαμβάνονται τα ήδη ψηφισμένα μέ-
τρα, όπως η αναπροσαρμογή των συντάξεων το 2019 (ύψος 
1,434 δισ. ευρώ από την αναπροσαρμογή στις κύριες συντάξεις 
πλην Δημοσίου και 1,121 δισ. ευρώ από την αναπροσαρμογή 
των κύριων συντάξεων του Δημοσίου) και η μείωση του αφο-
ρολόγητου το 2020 (παρέμβαση ύψους 1,920 δισ. ευρώ). Το 
σύνολο των παρεμβάσεων στα ασφαλιστικά ταμεία αγγίζει τα 
3,020 δισ. ευρώ το 2019, αλλά σε καθαρή βάση το σύνολο των 
επικαιροποιημένων παρεμβάσεων περιορίζεται σε 2,156 δισ. 
ευρώ. Ωστόσο, ταυτόχρονα, συμπεριλαμβάνονται τα ψηφισμέ-
να αντίμετρα, τα οποία αφορούν, μεταξύ άλλων, στη μείωση 
του ΕΝΦΙΑ κατά 209 εκατ. ευρώ από το 2020, του φορολογι-
κού συντελεστή φυσικών προσώπων από το 22% στο 20% 
με ετήσιο κόστος 877 εκατ. ευρώ, καθώς και του φορολογικού 
συντελεστή 29% σε 26% για τις επιχειρήσεις με κόστος 461 εκατ. 
ευρώ τον πρώτο χρόνο εφαρμογής.

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ασφαλιστικές ρυθμίσεις και  παρεμβάσεις στην αγορά εργασίας
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Οι προβλέψεις και οι στόχοι για Ανάπτυξη, επεν-
δύσεις και μείωση της ανεργίας
 
Το ΑΕΠ προβλέπεται να αυξηθεί 2% εφέτος (στα 182,959 δισ. 
ευρώ) και στη συνέχεια, κατά 2,4% το 2019 (στα 189,743 δισ. 
ευρώ), κατά 2,3% το 2020 (στα 197,218 δισ. ευρώ), κατά 2,1% 
το 2021 (στα 204,572 δισ. ευρώ) και κατά 1,8% το 2022 (στα 
212,002 δισ. ευρώ). Σύμφωνα με το ΜΠΔΣ, η ανάπτυξη εκτι-
μάται ότι μεσοπρόθεσμα θα προέλθει από τις συνιστώσες της 
τελικής εγχώριας ζήτησης, με κύρια επίδραση αυτή της διατη-
ρήσιμης, εύρωστης αύξησης των επενδύσεων. Η συνεισφορά 
των επενδύσεων στην πραγματική ανάπτυξη εκτιμάται ότι θα 
κορυφωθεί στις 1,6 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ το 2019, με 
το μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης των επενδύσεων στο 9,2% με-
ταξύ 2018 και 2022.
 Η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να διπλασιάσει τη συνει-
σφορά της στην αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ το 2019, και 
να τη διατηρήσει περίπου στο 0,8% του ΑΕΠ στην υπόλοιπη 
μεσοπρόθεσμη περίοδο. Ειδικότερα, η ιδιωτική κατανάλωση 
θα αυξηθεί κατά 0,5% εφέτος, κατά 1% το 2019, και κατά 1,2% 
κάθε χρόνο την περίοδο 2020- 2022. Οι ιδιωτικές επενδύσεις θα 
αυξηθούν κατά 11,1% εφέτος, κατά 12,1% το 2019, κατά 9,4% 
το 2020, κατά 7,7% το 2021 και κατά 5,7% το 2022. Η αύξηση 
αυτή, επισημαίνεται, θα πραγματοποιηθεί εν μέσω αντίστοιχης 
αύξησης στην πραγματική μισθολογική δαπάνη της οικονομίας 
κατά 1,8% μεταξύ 2019 και 2022, και στον πραγματικό μέσο 
μισθό κατά 0,5% την περίοδο 2018- 2022.
 Τα εν λόγω στοιχεία για την εξέλιξη των μισθών υποδηλώνουν 
τη συνέχιση της ανοδικής τάσης στην απασχόληση μισθωτών, 
με μέσο ρυθμό 1,2% την περίοδο 2019- 2022. Ίδιου ρυθμού 
αύξηση αναμένεται κατά μέσο όρο και για τη συνολική απασχό-
ληση, με την ανεργία να μειώνεται στο 14,3% του εργατικού 
δυναμικού στο τέλος της μεσοπρόθεσμης περιόδου. Ειδικότερα, 
η ανεργία από 19,9% εφέτος, θα αποκλιμακώνεται σε 18,2% 
το 2019, σε 16,6% το 2020, σε 15,4% το 2021 και σε 14,3% το 
2022.
 Στα υπόλοιπα μεγέθη του Μεσοπρόθεσμου, ο πληθωρισμός 
προβλέπεται να αυξηθεί 0,6% εφέτος, κατά 1,2% το 2029, κατά 
1,3% το 2020, κατά 1,5% το 2021 και κατά 1,7% το 2022. Οι 
εξαγωγές θα αυξηθούν κατά 5,6% εφέτος, κατά 4,6% το 2019, 
κατά 4,4% το 2020 και κατά 3% κάθε χρόνο το 2021 και το 
2022. Μικρότερη θα είναι η αύξηση των εισαγωγών, κατά 
5,5% εφέτος, κατά 4,4% το 2019, κατά 4,2% το 2020 και κατά 
2,9% κάθε χρόνο το 2021 και το 2022.

Δημόσιο χρέος
 Όπως αναφέρεται στο Μεσοπρόθεσμο, η ολοκλήρωση των 
βραχυπρόθεσμων μέτρων ελάφρυνσης του δημοσίου χρέους, 
μέσω των οποίων βελτιστοποιήθηκε το χρονοδιάγραμμα απο-
πληρωμής χρεολυσίων και μειώθηκε σημαντικά ο επιτοκιακός 
κίνδυνος μετά τη βελτίωση της αναλογίας χρέους / σταθερού 
επιτοκίου στο σύνολο του χαρτοφυλακίου, είχε θετικό αντίκτυ-

πο στην επιτυχή συνέχιση της εκδοτικής δραστηριότητας της 
χώρας στις διεθνείς αγορές.
 Το προσεχές χρονικό διάστημα είναι ιδιαίτερα κρίσιμο, επιση-
μαίνεται, καθώς πρέπει να επιβεβαιωθεί η απρόσκοπτη πρό-
σβαση του Δημοσίου στις κεφαλαιαγορές και να συνεχιστούν 
οι επαφές με τους θεσμικούς εταίρους για τα μεσοπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους και την περαι-
τέρω δημιουργία ταμειακών διαθεσίμων ασφαλείας, τα οποία 
θα εξασφαλίσουν τις χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας για 
μεγάλο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, πρέπει να ληφθεί υπόψη 
η αναμενόμενη ενσωμάτωση στο ύψος του δημοσίου χρέους, 
στο τέλος του 2022, των εκτιμώμενων αναβαλλόμενων τόκων 
που προέκυψαν στο πλαίσιο των αποφάσεων αναφορικά με το 
δεύτερο πρόγραμμα. 
 Για τον λόγο αυτό, έχουν ήδη τεθεί οι ακόλουθοι βασικοί στόχοι 
αναφορικά με τη μελλοντική στρατηγική διαχείρισης δημοσίου 
χρέους:
 * Κάλυψη των ετήσιων μικτών χρηματοδοτικών αναγκών του 
Δημοσίου μέσω μίας συνεχούς και μόνιμης πρόσβασης στις 
διεθνείς κεφαλαιαγορές, βασιζόμενη σε μία αποτελεσματική 
στρατηγική εμπέδωσης σχέσεων εμπιστοσύνης και προσέγγι-
σης επενδυτών.
 * Ενεργή διαχείριση των κινδύνων αγοράς που ενυπάρχουν 
στο χαρτοφυλάκιο του ελληνικού δημόσιου χρέους.
 * Διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων τόσο του κράτους όσο 
και των λοιπών φορέων Γενικής Κυβέρνησης.
 * Διαχείριση της βραχυχρόνιας ταμειακής ρευστότητας του 
Δημοσίου.
 Σύμφωνα με τους σχετικούς πίνακες του Μεσοπρόθεσμου, 
το δημόσιο χρέος διαμορφώνεται σε 335 δισ. ευρώ εφέτος 
(183,1% του ΑΕΠ), σε 323,3 δισ. ευρώ το 2019 (170,4% του 
ΑΕΠ), σε 318,3 δισ. ευρώ το 2020 (161,4% του ΑΕΠ), σε 313,3 
δισ. ευρώ το 2021 (153,1% του ΑΕΠ) και σε 318,7 δισ. ευρώ το 
2022 (150,3% του ΑΕΠ).
 Στο Μεσοπρόθεσμο περιγράφονται συγκεκριμένοι εξωγενείς 
παράγοντες κινδύνου (π.χ. σχέσεις Ευρώπης- ΗΠΑ), οι οποίοι, 
εφόσον πραγματοποιηθούν, ενδέχεται να επιδράσουν δυσανά-
λογα σε οικονομίες με υψηλό ιδιωτικό και δημόσιο χρέος, όπως 
είναι η Ελλάδα. Για τον λόγο αυτό, βραχυπρόθεσμα η δημιουρ-
γία ταμειακών αποθεματικών, που βρίσκεται σήμερα σε εξέλιξη 
προκειμένου να διευκολυνθεί η εξυπηρέτηση των χρηματοδο-
τικών αναγκών της ελληνικής οικονομίας στην αμέσως μετά το 
τέλος του Προγράμματος εποχή, θεωρείται από την κυβέρνηση 
ως εκ των ων ουκ άνευ για τη θωράκισή της.
 Στο πλαίσιο αυτό, ο κεντρικός λογαριασμός του Δημοσίου 
μετονομάζεται σε «Ελληνικό Δημόσιο- Ενιαίος Λογαριασμός 
Θησαυροφυλακίου» («Ενιαίος Λογαριασμός») και όλοι οι λογα-
ριασμοί της Κεντρικής Διοίκησης τηρούνται υποχρεωτικά στην 
Τράπεζα της Ελλάδος και εντάσσονται στον Ενιαίο Λογαριασμό. 
Ο υπουργός Οικονομικών μέσω του Ενιαίου Λογαριασμού πα-
ρακολουθεί και προγραμματίζει με ενιαίο τρόπο τις ταμειακές 
ροές από και προς αυτόν, προσδιορίζει το ύψος των διαθεσίμων 
και τις ανάγκες δανεισμού και διαχειρίζεται τα διαθέσιμα προς 

τοποθέτηση πλεονάσματα. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης 
φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, δύναται, μεταξύ άλλων, να 
μειώνεται το ύψος της ετήσιας επιχορήγησης του φορέα από 
τον προϋπολογισμό.

Προσλήψεις
 Ο όρος προσλήψεων/αποχωρήσεις από 1:4 το 2017 και 1:3 
εφέτος, γίνεται 1:1 κάθε χρόνο την περίοδο 2019- 2022. Συνολι-
κά προβλέπονται 42.521 προσλήψεις και 44.174 αποχωρήσεις 
(ειδικά για την κεντρική διοίκηση προβλέπονται 32.759 προ-
σλήψεις και 31.901 αποχωρήσεις).
 Σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο, το τρέχον έτος, εκτιμάται ότι 
μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 7.266 προσλήψεις, με 
βάση τόσο τον κανόνα προσλήψεων του τρέχοντος έτους, όσο 
και το υπόλοιπο προσλήψεων προηγούμενων ετών που δεν 
υλοποιήθηκαν, των προσλήψεων για τις οποίες δεν απαιτείται 
έκδοση απόφασης κατανομής (όπως προσλήψεις σε εκτέλεση 
δικαστικών αποφάσεων κ.λπ.) και των εισαγωγών ένστολων 
στις παραγωγικές σχολές.
 Ειδικότερα, στον προγραμματισμό προσλήψεων περιλαμβάνο-
νται κατά κύριο λόγο τα εξής:
 *Για τις εισαγωγές ένστολων στις παραγωγικές σχολές των 
υπουργείων Εθνικής ‘Αμυνας, Εσωτερικών (πρώην υπουργείο 
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη) και Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής, για το 2018 και καθένα από τα επόμενα 
έτη της περιόδου 2019- 2022, έχει προβλεφθεί αριθμός προ-
σλήψεων στο πλαίσιο του εκάστοτε ετήσιου προγραμματισμού 
προσλήψεων, οι οποίες περιλαμβάνονται στα ανώτατα όρια δα-
πανών του τακτικού προϋπολογισμού αυτών των υπουργείων.
 *Στο υπουργείο Υγείας, προβλέπονται οι προσλήψεις διαφό-
ρων ειδικοτήτων, με βάση προκηρύξεις προηγούμενων ετών, 
οι οποίες περιλαμβάνονται στα ανώτατα όρια δαπανών του τα-
κτικού προϋπολογισμού τόσο του υπουργείου Υγείας, όσο και 
των γενικών κρατικών δαπανών ως νέες προσλήψεις.
 *Στο υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, έχει υπολογισθεί η πρόσληψη δικαστικών 
υπαλλήλων, καθώς και η πρόσληψη λοιπού προσωπικού στα 
δικαστήρια και δικαστικές υπηρεσίες, με βάση προκηρύξεις 
προηγουμένων ετών, και έχουν περιληφθεί ως νέες προσλήψεις 
στις γενικές κρατικές δαπάνες.
 *Στο υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, έχει 
υπολογισθεί η πρόσληψη μελών ΔΕΠ, με βάση εγκριτικές απο-
φάσεις προηγουμένων ετών της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, 
όπως ισχύει, για την κάλυψη των σχετικών αναγκών, και έχουν 
περιληφθεί ως νέες προσλήψεις στις γενικές κρατικές δαπάνες.
 *Στον ΟΑΕΔ, στους ΟΤΑ, καθώς και στους λοιπούς υποτομείς 
της Γενικής Κυβέρνησης, έχει υπολογισθεί η πρόσληψη εργα-
σιακών συμβούλων και λοιπού προσωπικού, με βάση εγκρι-
τικές αποφάσεις προηγουμένων ετών της Επιτροπής της ΠΥΣ 
33/2006, όπως ισχύει, για την κάλυψη των σχετικών αναγκών. 
Συνέχεια στη σελ 10 

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
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Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)

Συνέχεια από σελ 9 
 Σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο, για το 2018 προβλέπεται η 
υλοποίηση έργων που αντιστοιχούν σε πόρους συνολικού 
ύψους 6,75 δισ. ευρώ. Από αυτά, ποσό ύψους 5,75 δισ. ευρώ 
αφορά σε συγχρηματοδοτούμενα έργα (αναλυτικότερα περί-
που 4,06 δισ. ευρώ αναμένεται να διατεθούν για την έναρξη 
και υλοποίηση έργων του ΕΣΠΑ 2014- 2020, ενώ περίπου 
1,69 δισ. ευρώ θα διατεθεί για λοιπά συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα). Τέλος, ποσό ύψους 1 δισ. ευρώ θα διατεθεί για 
την υλοποίηση έργων χρηματοδοτούμενων από αμιγώς εθνι-
κούς πόρους. Για την περίοδο 2019- 2022, οι διαθέσιμοι πόροι, 
ώστε να επιτευχθούν οι αναπτυξιακοί στόχοι και ταυτόχρονα να 
ικανοποιηθούν οι πολιτικές και νομικές δεσμεύσεις που έχουν 
αναληφθεί, ανέρχονται συνολικά σε 29,2δισ. ευρώ.
 Μεταξύ των έργων είναι εκείνα για τα προγράμματα αγροτι-
κής ανάπτυξης και αλιείας, καθώς και διαχείρισης των μετα-
ναστευτικών και προσφυγικών ροών, επενδυτικές δαπάνες 
των υπουργείων και των περιφερειών (για την ενίσχυση της 
κοινωνικής συνοχής, της απασχόλησης και της εκπαίδευσης), 
ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, συντηρήσεις υπο-
δομών, κάλυψη εκτάκτων αναγκών (όπως η αποκατάσταση 
ζημιών σε έργα υποδομής από σεισμούς, πυρκαγιές και άλλες 
φυσικές καταστροφές κ.ά. και η ενίσχυση των πληγέντων από 
αυτές), καθώς και έργα ενίσχυσης της βιομηχανίας στον τομέα 
της ενεργειακής εξοικονόμησης.

Οι  προτεραιότητες του υπουργείο Εσωτερικών
Τις προτεραιότητες του υπουργείου Εσωτερικών για την 
επόμενη τετραετία περιγράφει το πολυνομοσχέδιο «για την 
ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και 
Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022». Συγκεκριμένα, 
προβλέπει:
Ενίσχυση πολιτικών για την υλοποίηση έργων που θα δημιουρ-
γήσουν τις προϋποθέσεις για ίσες ευκαιρίες μεταξύ των φύλων 
και για την προάσπιση της κοινωνικής συνοχής και των ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων.
Χρηματοδότηση έργων για τη βελτίωση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών στο πλαίσιο της διαχείρισης θεμάτων Ιθαγένειας 
τόσο σε επίπεδο Κεντρικής Υπηρεσίας όσο και Αποκεντρωμέ-
νων Διοικήσεων.
Αναβάθμιση της διαδικασίας στοχοθεσίας των προϋπολογι-
σμών των ΟΤΑ από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλει-
ας των ΟΤΑ. Θα εφαρμοστεί άμεσα η νέα διαδικασία οικονομικής 
στοχοθεσίας των ΟΤΑ, η οποία θα είναι προσανατολισμένη στην 
πρόληψη των δημοσιονομικών κινδύνων και στη διασφάλιση 
της δημοσιονομικής βιωσιμότητας του συνόλου των ΟΤΑ. Με 
τη νέα διαδικασία, τα κριτήρια στοχοθέτησης και παρακολού-
θησης απλοποιούνται και καθίστανται πιο ουσιαστικά. Επιπρο-
σθέτως, η διαδικασία παρακολούθησης θα ενσωματωθεί στον 

Κόμβο Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, με 
στόχο τη μείωση του διοικητικού βάρους για το σύνολο των 
εμπλεκομένων.
Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Κόμβου Διαλει-
τουργικότητας. Είναι ήδη σε εξέλιξη η ένταξη των οικονομικών 
στοιχείων του συνόλου των νομικών προσώπων της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας. Η ολοκλήρω-
ση του εγχειρήματος θα συμβάλλει στη μείωση του διοικητικού 
φόρτου για τους εμπλεκομένους φορείς, στην περαιτέρω προ-
τυποποίηση και αυτοματοποίηση των ελέγχων και στη μείωση 
του χρόνου και του κόστους επεξεργασίας των στοιχείων και 
εκτέλεσης των διοικητικών εργασιών. Ταυτόχρονα έχει εξασφα-
λισθεί χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ για την υλοποίηση έργου 
αναβάθμισης του Κόμβου και ανάδειξής του σε βασικό εργαλείο 
άσκησης του ρόλου των οργάνων που εμπλέκονται στη δημο-
σιονομική εποπτεία και τον έλεγχο των ΟΤΑ.
Επικαιροποίηση των διατάξεων περί οικονομικής διοίκησης 
των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, με την έκδοση προ-
εδρικού διατάγματος, το οποίο θα αντικαταστήσει το β.δ. της 
17-5/15-6-1959.
Κωδικοποίηση και συστηματοποίηση των απαιτούμενων δικαι-
ολογητικών και κρατήσεων για την εκκαθάριση των δαπανών 
των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, με παράλληλη πρό-
βλεψη ενός μηχανισμού συνεχούς επικαιροποίησης αυτών.
Επικαιροποιείται και απλοποιείται η νομοθεσία που διέπει την 
βεβαίωση και είσπραξη των θεσμοθετημένων εσόδων της Το-
πικής Αυτοδιοίκησης, με σκοπό την ενίσχυση της φορολογικής 
αποκέντρωσης και τη δημιουργία ενός σύγχρονου, διαφανούς 
και δίκαιου φορολογικού καθεστώτος σε τοπικό επίπεδο.
Κωδικοποιείται το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τα έσοδα των 
ΟΤΑ, αξιοποιώντας τους διαθέσιμους πόρους του Επιχειρησι-
ακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση του Δημοσίου Τομέα 
2014-2020».
Θεσμοθέτηση Ηλεκτρονικής Βάσης Καταγραφής Ακίνητης Περι-
ουσίας των ΟΤΑ, με στόχο τη βέλτιστη διαχείριση και αξιοποίη-
ση της ακίνητης περιουσίας τους και τη δυνατότητα επιτελικού 
σχεδιασμού και υλοποίησης αναπτυξιακών δράσεων.
Συγκροτούνται και υλοποιούνται δύο νέα επενδυτικά προ-
γράμματα για τους ΟΤΑ της χώρας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι και ΙΙ), με 
σκοπό την ενδυνάμωση της ισόρροπης, βιώσιμης και δίκαιης 
ανάπτυξης, τη βελτίωση των υποδομών, την αύξηση της απα-
σχόλησης και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής 
οικονομίας, συνολικού προϋπολογισμού 2,3 δις ευρώ για την 
πενταετία 2018-2022.
Αναμόρφωση των Δομών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων 
με εξορθολογισμό των θέσεων ευθύνης, καλύτερη αξιοποίηση 
του ανθρώπινου δυναμικού που υπηρετεί σε αυτές και ποιοτι-
κότερη παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες.
Επαναπροσδιορισμός των ασκούμενων αρμοδιοτήτων από 
την Κεντρική και Περιφερειακή κρατική διοίκηση και την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση μέσα από την καταγραφή και επεξεργασία των 
αρμοδιοτήτων τους
Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων / εφαρμογών δια-

βούλευσης των ΟΤΑ με τους πολίτες και τους εκπροσώπους 
τοπικών φορέων τους καθώς και διενέργειας ηλεκτρονικών 
συναλλαγών (ενδεικτικά: υποβολή αιτήσεων, έκδοση πιστοποι-
ητικών) μεταξύ ΟΤΑ και πολιτών με στόχο την εμβάθυνση της 
Δημοκρατίας.
Θωράκιση της Νομιμότητας μέσα από τον σχεδιασμό και την 
υλοποίηση ηλεκτρονικού συστήματος διασύνδεσης των Αυ-
τοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας ΟΤΑ μεταξύ τους, αλλά και με το 
ΣΕΕΔΔ, το Συνήγορο του Πολίτη και το Υπουργείο Εσωτερικών.
Σχεδιασμός προγραμμάτων επιμόρφωσης των μονίμων υπαλ-
λήλων των ΟΤΑ, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των ΑΥΕ 
- ΟΤΑ και του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και σχεδιασμός 
προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης των αιρετών.

Οι στόχοι και οι προτεραιότητες για τη Ναυτιλία 
και τη Νησιωτική Πολιτική
Οι προτεραιότητες της κυβέρνησης για τη Ναυτιλία και τη Νη-
σιωτική Πολιτική, όπως περιγράφονται στο πολυνομοσχέδιο 
μεταξύ άλλων έχουν ως εξής:
 
Ενίσχυση της ναυτιλιακής διπλωματίας και ανάπτυξη των διμε-
ρών ναυτιλιακών μας σχέσεων με ενεργό ρόλο και παρουσία 
στους διεθνείς οργανισμούς.
Σχεδιασμός και εφαρμογή εθνικής λιμενικής πολιτικής, με στόχο 
την ανάπτυξη της λιμενικής υποδομής μας, την ενίσχυση του 
ρόλου των ελληνικών λιμένων στο εθνικό και περιφερειακό 
διεθνές μεταφορικό σύστημα και την αναβάθμιση του επιπέδου 
των παρεχόμενων λιμενικών υπηρεσιών προς τους χρήστες, 
με την αξιοποίηση χρηματοδοτικών μηχανισμών της Ε.Ε, του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων EFSI και άλ-
λων χρηματοδοτικών εργαλείων για επενδύσεις βελτίωσης και 
ανάπτυξης στους ελληνικούς λιμένες.
Αναβάθμιση των ακτοπλοϊκών υπηρεσιών καθώς και των 
υπηρεσιών θαλασσίου τουρισμού με δράσεις που στοχεύουν 
στην ανάπτυξη της κρουαζιέρας και του yachting.
Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών που εφαρμόζονται διεθνώς στους 
λιμένες και στους σταθμούς εξυπηρέτησης πλοίων, φορτίων, 
επιβατών και χερσαίων μεταφορικών μέσων, με στόχο την υιο-
θέτηση και ανάπτυξή τους στους ελληνικούς λιμένες.
Εκμετάλλευση των χερσαίων χώρων της ζώνης Λιμένα και αξι-
οποίηση της περιουσίας των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε και των 
Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων.
Διαφύλαξη της εδαφικής συνοχής και διασύνδεση μεταξύ των 
νησιωτικών περιοχών και της ενδοχώρας, μέσω των επιδοτή-
σεων άγονων γραμμών διασφαλίζοντας ένα αποτελεσματικό 
σύστημα ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών.
Εφαρμογή του μεταφορικού ισοδύναμου με στόχο την προ-
στασία της νησιωτικότητας και την εφαρμογή ολοκληρωμένης 
νησιωτικής πολιτικής για τα νησιά της Ελληνικής Επικράτειας.
Κάλυψη αναγκών υδροδότησης των νησιών και ενίσχυση των 
υφιστάμενων μονάδων αφαλάτωσης στα νησιά.

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
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Την εκτίμηση ότι στο ξενοδοχειακό δυναμικό του νομού Χαλ-
κιδικής χρειάζεται να προστεθούν τα επόμενα χρόνια άλλες 
5.000-6.000 κλίνες τεσσάρων και πέντε αστέρων, προκειμέ-
νου η ειδυλλιακή χερσόνησος να εξελίξει το προϊόν της στον 
βαθμό που απαιτεί το αυξανόμενο τουριστικό ενδιαφέρον 
για την περιοχή, εκφράζει σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ 
ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ), 
Γρηγόρος Τάσιος, επικεφαλής και της τοπικής ‘Ενωσης Ξενο-
δόχων (ΕΞΧ). Εκτιμά ότι το ύψος των νέων επενδύσεων, που 
βρίσκονται αυτή τη στιγμή στα «σκαριά» στον κλάδο είτε σε 
σχετικά πρώιμο είτε σε προχωρημένο στάδιο, θα ανέλθει μέ-
χρι το 2020 -εφόσον αυτές τελικά υλοποιηθούν- σε περίπου 
250 εκατ. ευρώ, τα οποία θα προστεθούν στα εκατοντάδες 
εκατομμύρια ευρώ, που έχουν ήδη «πέσει» στην περιοχή τα 
τελευταία χρόνια, από μεγάλους ξενοδοχειακούς ομίλους.
Ο ίδιος, που κατέχει και την ιδιότητα του πρώτου αντιπροέ-
δρου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων 
(ΣΕΤΕ), υπογραμμίζει και τη σημαντική θετική επίδραση, που 
έχουν στην τοπική -και όχι μόνο- οικονομία οι επενδύσεις που 
γίνονται για δημιουργία νέων μονάδων ή εκσυγχρονισμό και 
επέκταση υφιστάμενων στη Χαλκιδική. ‘Οπως υποστηρίζει, 
τα επαγγέλματα της οικοδομής και των οικοδομικών υλικών, 
που είχαν οδηγηθεί σε μαρασμό την τελευταία δεκαετία, λόγω 
της οικονομικής κρίσης και της συνακόλουθης κατάρρευσης 
του κλάδου των κατασκευών, επιστρέφουν στην αγορά, 
χάρη στις επενδύσεις στα ξενοδοχεία.
‘Εως και 350 εκατ. ευρώ «έπεσαν» σε νέα ξενοδοχεία σε μια 
πενταετία
Αναλυτικότερα, σε περίπου 300-350 εκατ. ευρώ υπολογίζεται 
ότι ανήλθαν την τελευταία πενταετία οι επενδύσεις για την κα-
τασκευή νέων ξενοδοχείων στη Χαλκιδική, σύμφωνα πάντα 
με τον κ.Τάσιο. Μεταξύ των νέων πολυτελών μονάδων, που 
προστέθηκαν στο δυναμικό της περιοχής, περιλαμβάνονται 
το «Miraggio Thermal Spa Resort» στη θέση Κάνιστρο στο 
Παλιούρι με την εντυπωσιακή μαρίνα του, το «Ikos Olivia» 
στη Γερακινή, το «Pomegranate Wellness Spa Hotel» στα 
Νέα Μουδανιά, το «Sani Dunes» στη Σάνη στην Κασσάνδρα 
και το «Eagles Villas» στην Ουρανούπολη.
Στο ποσό αυτό προστίθενται δεκάδες μικρότερες επενδύσεις 
εκσυγχρονισμού και επεκτάσεων, οι οποίες χωρίζονται, κατά 
τον πρόεδρο της ΠΟΞ και της ΕΞΧ, σε δύο κατηγορίες: «πρώ-
τον, έχουμε τις επενδύσεις εκσυγχρονισμού σε μικρά καταλύ-
ματα, που είναι της τάξης των 100.000 ευρώ κατά μέσο όρο 
και, δεύτερον, τις επενδύσεις εκσυγχρονισμού και επέκτασης 
σε μεγαλύτερες μονάδες, 150-200 δωματίων, που κινούνται 
κοντά στο εύρος του 1,5 εκατ. ευρώ. Το 2017 και το 2018 

είχαμε κατά μέσο όρο ετησίως 30-40 καταλύματα που προ-
έβησαν σε επενδύσεις εκσυγχρονισμού και επέκτασης» εξηγεί.
Νέες επενδύσεις 250 εκατ. ευρώ καθοδόν προς το 2020
Το ...ειδύλλιο διαρκείας, που αναπτύσσουν με τη Χαλκιδική 
‘Ελληνες και ξένοι τουρίστες, ανοίγει τις «πόρτες» για περισ-
σότερες επενδύσεις στα επόμενα χρόνια, οι οποίες εκτιμώνται 
σε περίπου 250 εκατ. ευρώ και εφόσον πραγματοποιηθούν 
-γιατί ορισμένες εξ αυτών βρίσκονται επί μακρόν στα γρα-
νάζια της γραφειοκρατίας, σύμφωνα με τον κ.Τάσιο- θα 
προσθέσουν στο δυναμικό της περιοχής άλλες 1.500 κλίνες 
τουλάχιστον μέχρι το 2020. Η πιο ώριμη από αυτές τις επεν-
δύσεις, που είναι ήδη αδειοδοτημένη και ξεκινά άμεσα, πραγ-
ματοποιείται στη Νέα Ποτίδαια, όπου τους επόμενους μήνες 
θα αρχίσει να «σηκώνεται» από το έδαφος το νέο πεντάστερο 
ξενοδοχείο της «Νέα Ακτή Πόρτες  Α.Ε.», στο πλαίσιο επένδυ-
σης της τάξης των 14 εκατ. ευρώ. Στόχος είναι το νέο ξενο-
δοχείο, με 130 πολυτελη δωμάτια, να ολοκληρωθεί και να 
αρχίσει να υποδέχεται επισκέπτες από το καλοκαίρι του 2019. 
Το νέο ξενοδοχείο της «Νέα Ακτή Πόρτες  Α.Ε.» χωροθετείται 
σε κοντινή απόσταση από το «Portes Beach», την τετράστερη 
μονάδα της ίδιας εταιρείας, δυναμικότητας περίπου 200 δω-
ματίων, στην οποία επενδύθηκαν πρόσφατα περί τα 2 εκατ. 
ευρώ για ανακαινίσεις.
Σύνθετα τουριστικά καταλύματα αναμένεται να αναγερθούν 
στην έκταση του «Ξενία» στο Παλιούρι (επένδυση στην οποία 
εμπλέκεται ο όμιλος Σαββίδη) και στον ‘Αγιο Ιωάννη της 
Χαλκιδικής. «Οι δύο επενδύσεις είναι της τάξης των 50 εκατ. 
ευρώ περίπου έκαστη. Η πρώτη βρίσκεται εδώ και καιρό στα 
γρανάζια της γραφειοκρατίας και η δεύτερη, στον ‘Αγιο Ιω-
άννη, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Κεντρικό Αρχαιολογικό 
Συμβούλιο (ΚΑΣ). Υπάρχει επίσης νέα επένδυση, στα χαρτιά 
προς το παρόν, στη φάση της μελέτης και αδειοδότησης, για 
τη δημιουργία δύο μονάδων 5 αστέρων και 300 κρεβατιών 
έκαστη, στην περιοχή Ξηροποτάμι στον δήμο Αριστοτέλη. Η 
έκταση έχει αποκτηθεί και η επένδυση, ρωσικών συμφερό-
ντων, με τη συμμετοχή στο σχήμα και του ινδικού επιχειρη-
ματικού κολοσσού ΤΑΤΑ, είναι -κατά τον κ.Τάσιο- της τάξης 
των 100 εκατ. ευρώ.
«Αυτή τη στιγμή στον νομό Χαλκιδικής έχουμε συνολικά 
55.000 κλίνες. Αυτές οι επενδύσεις που είναι μπροστά μας 
εκτιμάται ότι θα προσθέσουν άλλες 1500 κλίνες τουλάχιστον, 
μέχρι το 2020. Η δική μας προσέγγιση, ως ΕΞΧ, είναι ότι χρει-
άζεται να προστεθούν στο δυναμικό του νομού άλλες 5000-
6000 κλίνες τεσσάρων και πέντε αστέρων, ώστε να εξελίξουμε 
το προϊόν μας. Επίσης, δεν θα μας φαινόταν καθόλου άσχημο, 
αν ερχόταν στον νομό μια μεγάλη ξένη αλυσίδα και σε ό,τι 

αφορά το ξένο μάνατζμεντ. Κάτι τέτοιο αμέσως δίνει υπερα-
ξία στον προορισμό, τον προβάλει και στο εξωτερικό και τον 
καθιστά σήμα κατατεθέν στον κλάδο» σημειώνει ο κ.Τάσιος.
Το όφελος όμως, δεν αφορά μόνο τον ξενοδοχειακό κλάδο 
καθεαυτόν, καθώς διαχέεται ευρύτερα στην οικονομία και 
ιδίως στις επιχειρήσεις της οικοδομής και των οικοδομικών 
υλικών. «’Ολος αυτός ο κύκλος των επενδύσεων φέρνει πα-
ράλληλη δράση σε όλα τα επαγγέλματα της οικοδομής, που 
ανθούσαν προ δεκαετίας και τώρα έχουν μείνει χωρίς δου-
λειές... Αυτές οι επιχειρήσεις και τα επαγγέλματα, χάρη στις 
επενδύσεις στον ξενοδοχειακό κλάδο, βρίσκονται ξανά πίσω 
στην αγορά. Παρατηρούμε ότι υπάρχει σημαντικός αριθμός 
επιχειρήσεων, κυρίως από την Κεντρική Μακεδονία, αλλά όχι 
μόνο -μιλάω πχ, για τεχνικές εταιρείες από τη Θεσσαλονίκη και 
την Αθήνα, που πλασάρονται στην περιοχή, για να πάρουν 
δουλειές. Αυτές είτε αναλαμβάνουν project με αυτεπιστασία 
είτε αναθέτουν υπεργολαβίες, συμμετέχοντας στις διαγωνι-
στικές διαδικασίες για τις μονάδες» εξηγεί ο κ.Τάσιος.
Και ενεργειακή αναβάθμιση
Ερωτηθείς αν βρίσκονται σε εξέλιξη και επενδύσεις ενεργεια-
κής αποδοτικότητας στα ξενοδοχεία, από τις οποίες ωφελού-
νται και επιχειρήσεις του κλάδου πχ, των μονώσεων, ο πρόε-
δρος της ΠΟΞ και πρώτος αντιπρόεδρος του ΣΕΤΕ επισημαίνει: 
«Ωφελούνται επίσης εταιρείες που διαθέτουν προϊόντα στον 
ενεργειακό τομέα, ηλιακή ενέργεια, μονώσεις (κουφώματα 
και τοιχοποιία κτλ). Άλλωστε πλέον υπάρχει το κίνητρο του 
νόμου 4095/2017, με βάση το οποίο το πρόστιμο μειώνεται 
έως και 50%, αν για την υπαγωγή αυθαίρετων κατασκευών 
και χρήσεων ολοκληρωθούν εργασίες ενεργειακής αναβάθ-
μισης με βάση μελέτη αρμόδιου μηχανικού. Αυτό πλέον κά-
νουν οι περισσότερες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, που μπορεί 
να είχαν π.χ. ένα μικρό αυθαίρετο όπως ένα μπαλκόνι».
‘Ολα «ακουμπούν» στον τουρισμό
Ο τουρισμός εν ολίγοις, καταλήγει, δεν έχει όφελος μόνο για τις 
τουριστικές επιχειρήσεις. Ο τουρισμός είναι για όλους, αφού 
και όλες οι άλλες οικονομικές δραστηριότητες ακουμπούν 
εκεί, όπως και επαγγέλματα όπως του πολιτικού μηχανικού 
και του αρχιτέκτονα, του οινολόγου, του κρεοπώλη ή του 
ανθοπαραγωγού, του τεχνίτη, του κατασκευαστή επίπλων, 
του σεφ και του εστιάτορα, του εμπόρου λευκών ειδών και 
του διακοσμητή» (σ.σ. υπενθυμίζεται ότι ο ΣΕΤΕ ξεκίνησε 
πρόσφατα την καμπάνια https://www.axiagiaolous.gr/, στο 
επίκεντρο της οποίας βρίσκεται το σύνθημα «τουρισμός: αξία 
για όλους»).

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΩΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ ΕΠΙΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ 
ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΔΗΛΩΝΕΙ ΣΤΟ ΑΠΕ-ΜΠΕ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΟΞ 
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Μέσα στο καλοκαίρι θα ληφθούν αποφάσεις για την προμήθεια 
και εγκατάσταση έξυπνων μετρητών κατανάλωσης ρεύματος 
δήλωσε χθες ο πρόεδρος και διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ, 
Μανώλης Παναγιωτάκης, στο περιθώριο της γενικής συνέ-
λευσης των μετόχων επισημαίνοντας ότι το δίκτυο διανομής 
στο οποίο περιλαμβάνονται και οι μετρητές θα έχει ολοένα αυ-
ξανόμενη αξία για τον όμιλο τα επόμενα χρόνια.Σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ οι έξυπνοι μετρητές θα παρέχουν, μεταξύ άλλων, τη 
δυνατότητα τηλεμέτρησης της κατανάλωσης ρεύματος, καθώς 
και διακοπής της παροχής, εφαρμογής διαφορετικών τιμολογί-
ων στη διάρκεια του εικοσιτετραώρου κ.α. Έτσι, θα οδηγήσουν 
σε μείωση του κόστους καταμέτρησης και αποκοπών για τον 
διαχειριστή του δικτύου, θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση 
των αιχμών ζήτησης ρεύματος, καθώς και των ληξιπροθέσμων 
οφειλών.
   Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει προκηρύξει από ετών διαγωνισμό για την εγκα-

τάσταση 170.000 έξυπνων μετρητών, πιλοτικά σε 5 περιοχές 
της χώρας (Ξάνθη, Λέσβος, Λευκάδα, Αττική και Θεσσαλονίκη) 
Ωστόσο ο διαγωνισμός έχει σταματήσει ύστερα από προσφυγή 
του δεύτερου ΚΑΤ’Α σειρά μειοδότη στο Συμβούλιο της Επικρα-
τείας και απόφαση της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
   Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΔΕΗ και καθώς ο χρόνος πιέζει, 
δεν αποκλείεται η ακύρωση της διαδικασίας και η προκήρυξη 
νέου διαγωνισμού με μικρότερο αντικείμενο σε 2-3 πόλεις 
της επικράτειας. Ακολούθως για το στάδιο της εγκατάστασης 
προκρίνεται η λύση της κατάτμησης της επικρατείας σε πέντε 
ή περισσότερες περιοχές ώστε το έργο να ολοκληρωθεί πιο 
σύντομα.
   «Τα επόμενα χρόνια θα φανεί η σημασία του ΔΕΔΔΗΕ» τονίζει 
ο πρόεδρος της ΔΕΗ. Από τα δίκτυα διανομής περνά σε μεγάλο 
βαθμό η ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, η απο-
κεντρωμένη παραγωγή, η μετατροπή των καταναλωτών σε 

«prosumers» (δηλαδή οι καταναλωτές και παραγωγούς μαζί).
   Σημειώνεται ότι την προσεχή Δευτέρα θα υπογραφεί σύμβαση 
δανειοδότησης ύψους 45 εκατ. ευρώ με την Ευρωπαϊκή Τρά-
πεζα Επενδύσεων, για έργα ενίσχυσης και εκσυγχρονισμού των 
δικτύων διανομής ρεύματος.
   Στους σχεδιασμούς της ΔΕΗ περιλαμβάνεται επίσης μέσα στο 
έτος η έξοδος στις αγορές. Η ακριβής χρονική στιγμή θα εξαρ-
τηθεί από το γενικότερο κλίμα την πορεία του προγράμματος 
μείωσης των ληξιπρόθεσμων οφειλών και την αναβάθμιση της 
πιστοληπτικής ικανότητας της επιχείρησης. Υπενθυμίζεται ότι 
χθες ο κ Παναγιωτάκης ανακοίνωσε συμφωνία με τις τράπεζες 
για την αναχρηματοδότηση κοινοπρακτικού δανείου ύψους 
1,3 δισ. ευρώ και για γραμμή χρηματοδότησης ύψους 175 
εκατομμυρίων που θα χρησιμοποιηθεί εφόσον κριθεί αναγκαίο 
το 2019.

Αύξηση 1,9% σημείωσε η βιομηχανική παραγωγή στη χώρα 
τον Απρίλιο εφέτος, ενώ ειδικά η παραγωγή των μεταποιητικών 
βιομηχανιών αυξήθηκε 2,4%.
Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης 
βιομηχανικής παραγωγής παρουσίασε αύξηση 1,9% τον 
Απρίλιο 2018 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απρι-
λίου 2017, έναντι αύξησης 0,4% που σημειώθηκε κατά την 
αντίστοιχη σύγκριση το 2017 με το 2016. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-
ΜΠΕ η εξέλιξη αυτή προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των 
δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

1. Από την αύξηση:
*Κατά 2,4% του δείκτη παραγωγής μεταποιητικών βιομη-
χανιών. Στην άνοδο αυτή συνέβαλε, κυρίως, η αύξηση στην 
παραγωγή: βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και σκευα-
σμάτων (24,5%), κατασκευής μεταλλικών προϊόντων (16,5%), 
μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού (19,4%), μηχανοκίνητων 
οχημάτων, ρυμουλκούμενων, ημιρυμουλκούμενων (174,9%) 
και επίπλων (12,4%).
*Κατά 2,2% του δείκτη παραγωγής ηλεκτρισμού.
*Κατά 0,2% του δείκτη παροχής νερού.

2. Από τη μείωση κατά 6,4% του δείκτη παραγωγής ορυχείων- 
λατομείων.
Ο μέσος γενικός δείκτης της περιόδου Ιανουαρίου- Απριλίου 
2018 σημείωσε οριακή αύξηση 0,02% σε σύγκριση με τον αντί-
στοιχο δείκτη το 2017.
Ενώ, ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε μείω-
ση 2,9% τον Απρίλιο 2018 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη 
του Μαρτίου 2018.

Εγκαινιάστηκε χθες το νέο λιμάνι της Ερείκουσας, που απο-
τελεί πλέον το μεγάλο οικονομικό και κοινωνικό πνεύμονα 
των Διαποντίων Νήσων. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ οι εργα-
σίες επέκτασης και κατασκευής του νέου Λιμανιού Ερείκουσας 
υλοποιήθηκαν από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων στο πλαί-
σιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ιονίων Νήσων 2014-
2020 με προϋπολογισμό 7.327.237 ευρώ.
Το συγκεκριμένο έργο πνοής για τον τόπο, είχε απενταχθεί τον 
Αύγουστο του 2014, αλλά μετά από την επιμονή της παρού-
σας Περιφερειακής Αρχής επανεντάχθηκε και υλοποιήθηκε 
άμεσα μέσα από το ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΠΕΠ Ιονίων Νήσων) .
Το νέο λιμάνι της Ερείκουσας παίρνει σήμερα επισήμως «σάρ-
κα και οστά» στη θέση του παλαιού λιμανιού, ενώ οι επεμβά-
σεις που έγιναν αφορούσαν την επέκταση του λιμενοβραχίο-
να, την κατασκευή χερσαίων εγκαταστάσεων, την κατασκευή 
οδοποιίας για τη σύνδεση του λιμένα με τον οικισμό και τη δη-
μιουργία λιμενολεκάνης συνολικού εμβαδού 26 στρεμμάτων, 

που θα μπορεί να δεχθεί συνολικά πάνω από 100 αλιευτικά ή 
τουριστικά σκάφη καθώς και τα πλοία που εκτελούν τη συ-
γκοινωνία και προσεγγίζουν το νησί της Ερείκουσσας.
Ντεμπούτο στο νέο λιμάνι της Ερείκουσας έκαναν χθες το 
βράδυ 22 πανέμορφα ιστιοπλοϊκά σκάφη του Ιστιοπλοϊκού 
Ομίλου Κέρκυρας, ΠΟΙΑΘ, στο πλαίσιο του ιστιοπλοϊκού αγώ-
να (Regatta) Κέρκυρα - Ερείκουσας, που διοργανώθηκε και 
εντάχθηκε στις εκδηλώσεις των εγκαινίων του λιμένα, από 
την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμ-
ματος «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020, με τον τίτλο «Δρόμοι της 
θάλασσας» (Ways of the Sea), στην πανευρωπαϊκή καμπάνια 
Europe in my Region 2018, αναδεικνύοντας έτσι το διαχρονι-
κό ρόλο της θάλασσας στη ζωή και την ανάπτυξη του νησιού. 
Σήμερα αναμένεται να γίνει κολυμβητικός αγώνας ανοιχτής 
θαλάσσης, στον όρμο Ερείκουσας με ανοικτή συμμετοχή, σε 
συνεργασία με τον Ναυτικό Όμιλο Κέρκυρας (ΝΑΟΚ), ενώ 
αμέσως μετά θα ακολουθήσουν τα εγκαίνια του έργου «Επέ-

κταση Λιμένα Ερείκουσας» παρουσία του Γενικού Γραμματέα 
Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Χρήστου 
Λαμπρίδη, του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, 
Αντιναύαρχου Π.Ν. Νικόλαου Τσούνη και του Αρχηγού του 
Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιναύαρχου 
ΛΣ Σταμάτιο Ράπτη και του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Θε-
όδωρου Γαλιατσάτου.
Στο νησί επιβιβάστηκαν το πρωί εκατοντάδες πολίτες, που με-
ταφέρθηκαν δωρεάν από την Κέρκυρα, με το πλοίο κλειστού 
τύπου «Kerkyra Express».
Οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν με την ξενάγηση στο νέο 
έργο του Λιμένα Ερείκουσας, ενώ θα υπάρξει Πολιτιστικό πρό-
γραμμα με τη συμμετοχή της Φιλαρμονικής Ένωσης Καποδί-
στριας και της Δημοτικής Χορωδίας «Δημόδοκος» καθώς και 
φωτογραφική αναφορά στο ναυτικό παρελθόν του νησιού.

ΔΕΗ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΥΠΝΟΥΣ ΜΕΤΡΗΤΕΣ

ΑΥΞΗΣΗ 1,9% ΣΗΜΕΙΩΣΕ Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΕΦΕΤΟΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ 
ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΣΤΑΤ

ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ  ΤΟ ΝΕΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ, Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
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Τελευταία ευκαιρία για ρύθμιση των χρεών προς τους Ορ-
γανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων, προκειμένου και αυτοί να 
τακτοποιήσουν τις οφειλές τους κυρίως προς την ΔΕΗ, που 
ξεπερνούν τα 45 εκατομμύρια ευρώ, δίνει τροπολογία που πε-
ριελήφθη στο νόμο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Διαφορετικά τα 
χρέη θα μεταφερθούν στις ΔΟΥ για είσπραξη.
Την ίδια ώρα αίσθηση προκαλούν τα στοιχεία της ΔΕΗ για το 
ύψος των χρεών ανά Οργανισμό, που παρουσιάζει το ΑΠΕ 
- ΜΠΕ. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, υπάρχουν ΟΕΒ που 
χρωστούν εκατομμύρια ευρώ για κατανάλωση ρεύματος. Εν-
δεικτική είναι και η αναφορά του προέδρου και διευθύνοντος 
συμβούλου της ΔΕΗ Μανώλη Παναγιωτάκη στη γενική συ-
νέλευση των μετόχων την περασμένη εβδομάδα, όπου έκανε 
λόγο για στρατηγικούς κακοπληρωτές, δηλαδή οφειλέτες που 
δεν καλύπτουν τις υποχρεώσεις τους, ενώ έχουν την δυνατό-
τητα να το κάνουν.
Η ρύθμιση που ψηφίστηκε προβλέπει ότι οι οφειλέτες των ΟΕΒ 
έχουν 12 μήνες προθεσμία προκειμένου να εξοφλήσουν τις 
ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους, ή να τις ρυθμίσουν μέχρι 
και σε 36 δόσεις. Για όσους δεν προσέλθουν ή δεν τηρήσουν 
το διακανονισμό προβλέπεται η μεταφορά του χρέους στη 
ΔΟΥ για είσπραξη με αναγκαστικά μέτρα. Πρόκειται για μέτρο 
που, όπου εφαρμόστηκε στο παρελθόν αποδείχθηκε αποτελε-
σματικό και για το λόγο αυτό η μεταφορά των χρεών στις ΔΟΥ 
γίνεται τώρα υποχρεωτική δια νόμου.
«Με την έναρξη της φετεινής αρδευτικής περιόδου παρουσιά-
στηκε μια σειρά σοβαρών προβλημάτων, ανά την επικράτεια, 
από μαζικές διακοπές ηλεκτροδότησης σε αρδευτικές εγκατα-
στάσεις. Αιτία, οι συσσωρευμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές ΟΕΒ 
(Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων) προς τη ΔΕΗ», επιση-
μαίνει σε δηλώσεις της προς το ΑΠΕ - ΜΠΕ η βουλευτής του 
ΣΥΡΙΖΑ Παναγιώτα Βράντζα που εισηγήθηκε την τροπολογία 

στη Βουλή. «Αυτό, προσθέτει, είχε ως αποτέλεσμα, να τίθεται 
σε κίνδυνο η ίδια η παραγωγή και η βιωσιμότητα πολλών 
αγροτικών επιχειρήσεων. Με τη συγκεκριμένη τροπολογία 
επιχειρείται κυρίως η άμεση αντιμετώπιση της κατάστασης, 
αφού δίνεται η δυνατότητα τόσο στους ΟΕΒ, όσο και στους 
παραγωγούς να ρυθμίσουν τις ληξιπρόθεσμές οφειλές τους. 
Επίσης αίρεται η ομηρία συνεπών παραγωγών που ανήκουν 
σε ασυνεπείς οργανισμούς. Βεβαίως το ζήτημα της άρδευσης, 
το οποίο συναρτάται άμεσα με τη διαχείριση των υδάτων της 
χώρας και το κόστος της αγροτικής παραγωγής, απαιτεί σο-
βαρή αντιμετώπιση και μακροχρόνιο σχεδιασμό. Η επί πολλές 
δεκαετίες έλλειψη στοχευμένης και σχεδιασμένης πολιτικής για 
το θέμα, όπως η μη δημιουργία ενιαίων φορέων διαχείρισης 
υδάτων, σε συνδυασμό με την κακοδιαχείριση πολλών Γε-
νικών και Τοπικών ΟΕΒ, αλλά και το απαρχαιωμένο θεσμικό 
πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία τους, οδήγησαν σε αδιέξοδα. 
Η σημερινή κυβέρνηση καλείται, και θα το κάνει, να αντιμετω-
πίσει και αυτό το πρόβλημα».
Σε υψηλούς τόνους ήταν η αναφορά του προέδρου και διευ-
θύνοντος συμβούλου της ΔΕΗ, Μανώλη Παναγιωτάκη, στη 
γενική συνέλευση των μετόχων της επιχείρησης όπου τόνισε 
πως «οι αγρότες είναι επαγγελματίες με δικαιώματα αλλά και 
υποχρεώσεις για τη λειτουργία των δραστηριοτήτων τους, και 
η εμπειρία λέει ότι ο σωστός επαγγελματίας που προσέχει είναι 
αυτός που τακτοποιεί τις υποθέσεις του χωρίς να δίνει δικαι-
ώματα». Ακόμη, ότι «οι ΓΟΕΒ και οι ΤΟΕΒ είναι φορείς με συ-
γκεκριμένη αποστολή, οι οποίοι επιβάλλεται να λειτουργούν με 
συγκεκριμένες αρχές και αξίες για την εξυπηρέτηση των συμ-
φερόντων των μελών τους. Και βέβαια πρακτικές ασυνέπειας 
έναντι της ΔΕΗ, η οποία τους έχει στηρίξει όλα τα χρόνια και 
εξακολουθεί να τους στηρίζει και σήμερα σε συνθήκες έντονου 
ανταγωνισμού, δεν είναι ούτε αποδεκτές αλλά ούτε και ωφέλι-
μες για τα μέλη τους. Σε τελευταία ανάλυση, σημείωσε ο κ. Πα-

ναγιωτάκης, η ΔΕΗ και μέσω αυτής οι υπόλοιποι καταναλωτές 
δεν έχουν καμία υποχρέωση να επωμίζονται τις επιπτώσεις μη 
ορθής διαχείρισης».
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΕΗ που παρουσιάζει το ΑΠΕ 
- ΜΠΕ, συνολικά 206 ΟΕΒ χρωστούν στη ΔΕΗ 45.657.507 
ευρώ (περιλαμβάνονται και χρέη που έχουν ρυθμιστεί). Πιο 
αναλυτικά:
-Ανά Περιφέρεια, τα μεγαλύτερα χρέη έχουν Οργανισμοί από 
την Πελοπόννησο (12.601.163 ευρώ). Ακολουθούν η Στε-
ρεά Ελλάδα (μαζί με την Αιτωλοακαρνανία) όπου οι οφειλές 
είναι 11.419.282 ευρώ, η Θεσσαλία (9.397.750), η Ήπειρος 
(6.976.419), η Μακεδονία (4.156.538). Η Κρήτη (777.730 
ευρώ), η Θράκη (320.007 ευρώ) και το Ιόνιο (8.618 ευρώ) 
έχουν τα λιγότερα χρέη.
-Τέσσερις ΟΕΒ από το Μεσολόγγι χρωστούν 10.279.546 εκα-
τομμύρια ευρώ, ή το 20% του συνόλου των οφειλών από όλη 
τη χώρα.
-Ο ΤΟΕΒ Λεσινίου (Μεσολόγγι) είναι ο μεγαλύτερος οφειλέτης 
της ΔΕΗ με 4.053.222 ευρώ. Ακολουθούν οι ΤΟΕΒ Νεοχωρίου 
(Μεσολόγγι) με 2.928.829 ευρώ, Μυρτουντίων (Ανδραβίδα) 
με 2.507.064 Ευρώ, ο ΓΟΕΒ Αργοναυπλίας με 2.298.382,45 
Ευρώ και ο ΓΟΕΒ Πηνειού Αλφείου (Πύργος) με 2.251.206 
Ευρώ.
-Από τα 45,6 εκατ. ευρώ που είναι το συνολικό χρέος μόνο τα 
7 εκατ. ευρώ είναι σε ενεργό διακανονισμό. Τα υπόλοιπα 38,6 
εκατ. ευρώ είναι ληξιπρόθεσμα χωρίς διακανονισμό.
«Είναι προφανές από την κατά τα ανωτέρω εντοπισμένη ασυ-
νέπεια ότι αυτή δεν οφείλεται σε αντικειμενικούς λόγους ούτε 
σχετίζεται με το αγροτικό εισόδημα. Πρόκειται κατά κανόνα για 
εσκεμμένες πρακτικές, με έντονο το στοιχείο του στρατηγικού 
κακοπληρωτή», επεσήμανε ο πρόεδρος της ΔΕΗ.

Βελτιωμένη προσφορά για την απόκτηση του 100% της Ελλη-
νικής Εταιρείας Συντήρησης Σιδηροδρομικού Υλικού (ΕΕΣΣΤΥ) 
κατέθεσε η ΤΡΑΙΝΟΣΕ, σύμφωνα με πληροφορίες από το ΤΑΙ-
ΠΕΔ. Η προσφορά θα ανοιχθεί και θα αξιολογηθεί την ερχό-

μενη εβδομάδα από το διοικητικό συμβούλιο του Ταμείου, το 
οποίο, άλλωστε, είχε καλέσει την ΤΡΑΙΝΟΣΕ να προχωρήσει σε 
βελτιωμένη προσφορά.Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ σημειώνε-
ται ότι η ΤΡΑΙΝΟΣΕ, που ανήκει εξ ολοκλήρου στους ιταλικούς 

σιδηροδρόμους Ferrovie dello Stato Italiane (FSI), ήταν ο μο-
ναδικός ενδιαφερόμενος στον διαγωνισμό και έχει εκπονήσει 
επιχειρησιακό σχέδιο ύψους 20 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη 
και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών της ΕΕΣΣΤΥ.

Τεράστια είναι τα προβλήματα που προκαλεί το Προεδρικό Δι-
άταγμα (Π/Δ) 31/2018, που αφορά τα ναυαγοσωστικά μέτρα 
στις παραλίες, υποστηρίζει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας 
(ΚΕΔΕ). Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ σε επιστολή του προς τον 
υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Παναγιώτη 
Κουρουμπλή, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης, αφού 

επισημαίνει τα προβλήματα που προκύπτουν σε περίπτωση 
εφαρμογής του νέου Π/Δ, ζητά την επαναφορά των σχετικών 
διατάξεων του Π/Δ 23/2000,προκειμένου να διασφαλιστεί 
η άρτια ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών εκ μέρους 
των δήμων. Μεταξύ άλλων, επισημαίνει ο κ.Πατούλης, η 
εφαρμογή των νέων διατάξεων υποχρεώνει τους δήμους να 

προχωρήσουν σε «προμήθεια πρόσθετων και διαφορετικών 
υλικοτεχνικών μέσων τα οποία έχουν μεγάλο κόστος. Επίσης 
υποχρεούνται στην πρόσληψη επιπλέον προσωπικού (ναυα-
γοσωστών, συντονιστών, χειριστών σκαφών)».

ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΕΗ - 
ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΕΒA

ΝΕΑ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΟΥ Π/Δ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ, ΖΗΤΑ Η ΚΕΔΕ
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Συμφωνία με την TechnipFMC υπέγραψε η Σωληνουργεία 
Κορίνθου, θυγατρική της Cenergy Holdings SA, για την πα-
ραγωγή και προμήθεια των σωλήνων χάλυβα για τον υπο-
θαλάσσιο αγωγό του κοιτάσματος φυσικού αερίου Karish 
της Energean στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ η συμφωνία περιλαμβάνει 90 χλμ. σωλήνων 
LSAW (ευθείας ραφής) διαμέτρου 24 και 30 ιντσών για τον 
υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου που συνδέει τον δι-
ανομέα, που βρίσκεται σε μέγιστο βάθος 1.750 μέτρων, με 
τον χερσαίο τερματικό σταθμό.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η ανάθεση ενός υποθα-

λασσίου αγωγού μεγάλου βάθους, αποτελεί σταθμό στη 
δυναμική πορεία ανάπτυξης της Σωληνουργεία Κορίνθου, 
ως προμηθευτής των μεγαλύτερων εταιριών έρευνας και 
παραγωγής υποθαλάσσιων ενεργειακών κοιτασμάτων
Οι σωλήνες για την κατασκευή του υποθαλάσσιου αγωγού 
θα παραχθούν στο εργοστάσιο της Σωληνουργεία Κορίν-
θου στην Ελλάδα μέσα στο 2018.
Η TechnipFMC κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στον 
κλάδο πετρελαίου και φυσικού αερίου σε τεχνολογίες 
αξιοποίησης κοιτασμάτων στην ξηρά ή υποθαλάσσια. Με 
παρουσία σε 48 χώρες και πάνω από 37.000 άτομα προ-

σωπικό, η TechnipFMC έχει την δυνατότητα να συνεισφέ-
ρει θετικά στα οικονομικά μεγέθη των έργων που υλοποιεί 
με τη χρήση τεχνολογιών που έχει αναπτύξει, συστημάτων 
παραγωγής και ολοκληρωμάτων λύσεων.
Η Energean Oil & Gas (LSE:ENOG) είναι ιδιωτική εταιρία 
έρευνας και παραγωγής (E&P) με παρουσία στην περιοχή 
της Ανατολικής Μεσογείου όπου κατέχει 13 άδειες, επιβε-
βαιωμένα αποθέματα 390 εκατ. βαρέλια ισοδύναμου πε-
τρελαίου, ενώ διαθέτει και λειτουργεί μονάδες παραγωγής 
με εμπειρία για πάνω από 37 χρόνια.

Η TEcHNIPfMc ΑΝΕΘΕΣΕ ΤΟΝ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟ ΑΓΩΓΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΘΟΥΣ, KArISH, ΣΤΗ 
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Περιοδεία στην Κοιλάδα του Αχελώου θα πραγματοποιήσει 
ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την Ανθρωπιστική βοήθεια και 
Διαχείριση Κρίσεων, Χρήστος Στυλιανίδης, προκειμένου να 
παρουσιάσει το νέο ευρωπαϊκό σύστημα RescEu για την 
αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών. Σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ η παρουσίαση του RescEU θα γίνει από τον Επίτρο-
πο Στυλιανίδη σε ημερίδα που θα γίνει στο Περδικάκι Αιτωλο-
ακαρνανίας, με τη συμμετοχή των ευρωβουλευτών Γιώργου 
Γραμματικάκη, Στέλιου Κούλογλου και του βουλευτή Σπύρου 
Δανέλλη.

   Η ημερίδα με θέμα «Η Ευρώπη σε σταυροδρόμι: Προκλήσεις 
και προοπτικές για το μέλλον» θα πραγματοποιηθεί την Παρα-
σκευή 22 Ιουνίου 2018 και ώρα 11:00-12:15. Τη συζήτηση θα 
συντονίσει ο δημοσιογράφος Αντώνης Αλαφογιώργος.
   Μετά την ημερίδα, ο Επίτροπος και οι ευρωβουλευτές θα 
πραγματοποιήσουν περιοδεία στα πολιτιστικά μνημεία της 
Κοιλάδας του Αχελώου και επίσκεψη σε μικρά έργα της περι-
οχής που έχουν χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
   Φορείς και οι φιλόξενοι κάτοικοι της περιοχής θα προσφέρουν 
παραδοσιακά προϊόντα της Κοιλάδας του Αχελώου στην πλα-

τεία του χωριού Αυλάκι, με σκοπό να γνωρίσουν οι καλεσμένοι 
τοπικά προϊόντα και γεύσεις που με την ιδιαίτερη ταυτότητα 
και την εξαιρετική ποιότητά τους εντοπίζουν και αναδεικνύουν 
τις παραδόσεις, την τοπική τεχνογνωσία και την ιστορία του 
τόπου.
   Η ημερίδα θα μεταδίδεται ζωντανά μέσω Δορυφόρου. Επί-
σης, θα μεταδίδεται και από τα social media(https://www.
facebook.com/acheloosvalleygreece/) και το διαδίκτυο. (Στην 
παρακάτω διεύθυνση βρίσκεται ο κώδικας για αναμετάδοση: 
link μετάδοσης  https://youtu.be/55DXUGwLRm8

Εκδήλωση για την επίσημη παρουσίαση της σειράς γραμμα-
τοσήμων «EUROPA 2018 - Γέφυρες», οργάνωσαν σήμερα 
το μεσημέρι τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, σε συνεργασία με την 
«ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε.» στον εκθεσιακό χώρο της γέφυρας «Χαρίλαος 
Τρικούπης», στο Αντίρριο. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η εδική 
σειρά EUROPA εκδίδεται κάθε χρόνο στις 49 χώρες μέλη της 
PostEurop με κοινή θεματολογία. Το θέμα της φετινής έκδοσης, 
για όλες τις χώρες - μέλη, είναι οι γέφυρες και η ελληνική έκδο-
ση EUROPA 2018 αποτελείται από ένα διπλό γραμματόσημο με 
τις γέφυρες Ρίου -Αντιρρίου και Πλάκας.
Εκ μέρους των ΕΛΤΑ, απηύθυνε χαιρετισμό η περιφερειακή 
διευθύντρια Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας Αναστασία 
Βανδώρου τονίζοντας ότι «πρόκειται για μία συλλογική δρά-
ση, στο πλαίσιο της ταχυδρομικής συνεργασίας των χωρών, 
αλλά και της ενίσχυσης των ιστορικών και πολιτιστικών δε-
σμών τους», προσθέτοντας ότι «η σειρά γραμματοσήμων 
του 2018, που εμπνέεται από τις γέφυρες, μας ταξιδεύει σε 
άλλες εποχές, μάς γνωρίζει την ιστορία και την αρχιτεκτονική 
σημαντικών μνημείων της Ηπείρου, ενώ μας παρουσιάζει 
και τα σημερινά επιτεύγματα.» Αναφερόμενη στον ρόλο των 
ελληνικών ταχυδρομείων, είπε ότι «πιστά στο θεσμό, αλλά και 
στο χρέος τους, που δεν είναι άλλο από την εξυπηρέτηση και 

την ανθρώπινη επικοινωνία, κυκλοφόρησαν στις 24 Μαΐου 
ένα διπλό γραμματόσημο με τις γέφυρες Ρίου- Αντιρρίου και 
της Πλάκας.»
Ακόμη, είπε ότι «τα ελληνικά ταχυδρομεία ήταν και θα είναι 
γέφυρα επικοινωνίας, ενώ με τα γραμματόσημα θα είναι η γέ-
φυρα για τα νοητά μας ταξίδια, όσο οι επιστολές και τα θέματά 
μας μεταφέρονται με ταχύτητα και ασφάλεια όπως ακριβώς 
επιθυμούμε».
Επίσης, ευχαρίστησε την καλλιτέχνιδα Μυρσίνη Βαρδοπούλου 
που φιλοτέχνησε τα γραμματόσημα.
Από την πλευρά του ο διευθυντής επικοινωνίας και Αειφόρου 
Ανάπτυξης της «Γέφυρας ΑΕ» Γιάννης Φρέρης υπογράμμισε 
στον χαιρετισμό του ότι σήμερα είναι «ημέρα τιμής για εμάς, 
διότι τα εθνικά μας ταχυδρομεία τιμούν την γέφυρα Ρίου 
- Αντιρρίου επιλέγοντάς την για να εκπροσωπήσει, μαζί με 
εκείνη της Πλάκας, την χώρα μας σε αυτή την πανευρωπαϊκή 
πρωτοβουλία την αφιερωμένη στις γέφυρες».
Ακόμη, ανέφερε ότι «οι γέφυρες με όλες τους τις εκφάνσεις, 
αυτές που έχουν τσιμέντο και ατσάλι και αυτές που έχουν με-
ταφορικές και αλληγορικές μεταφορές, είναι πολιτισμός διότι οι 
γέφυρες είναι αυτές που υπερβαίνουν τα χάσματα, τα προκα-
λούν και στέκονται στο τέλος νικήτριες»

Όπως πρόσθεσε, «οι γέφυρες είναι ένα εξέχον σύμβολο της 
Ευρώπης και της προσπάθειας ενοποίησης της και είναι βέβαιο 
πως είναι και αυτός ένας από τους λόγους που τα ευρωπαϊκά 
ταχυδρομεία επέλεξαν αυτή τη χρονιά να την αφιερώσουν στις 
γέφυρες».
Στην συνέχεια, ο Γιάννης Φρέρης μετέφερε χαιρετισμό του 
προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της «Γέφυρας Α.Ε.», 
Παναγιώτη Παπανικόλα, ο οποίος δεν μπόρεσε να παρευρεθεί 
στην παρουσίαση, ενώ κλείνοντας υπογράμμισε, απευθυνό-
μενος προς στους συμμετέχοντες στην εκδήλωση, ότι «εμείς οι 
άνθρωποι της γέφυρας, που κάθε μέρα με πολύ έντονη συνεί-
δηση του ρόλου μας, κάνουμε ότι μπορούμε για να κρατηθού-
με στο ύψος των υποχρεώσεών μας, να κρατηθούμε στο ύψος 
των δικών σας δικαιωμάτων και απαιτήσεων να απολαμβά-
νετε από τη δικιά μας δουλειά άριστη στη δημόσια υπηρεσία».
Στην εκδήλωση παρέστησαν μεταξύ άλλων ο περιφερειάρχης 
Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας, ο πρόεδρος του πε-
ριφερειακού συμβουλίου Γιώργος Αγγελόπουλος, ο αντιπερι-
φερειάρχης Νίκος Μπαλαμπάνης, φιλοτελιστές, κ.α.

ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΧΡ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΑΔΑ 
ΤΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ ΓΙΑ ΤΟ rEScEU

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΣΤΟΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ «ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ», ΣΤΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟ Η 
ΣΕΙΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ «EUrOPA 2018 – ΓΕΦΥΡΕΣ»
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Η παρουσία ρομπότ στην ελληνική βιομηχανία και σε 
άλλες παραγωγικές δραστηριότητες δεν θα μπορούσε να 
χαρακτηρισθεί ικανοποιητική, αλλά είναι ελπιδοφόρα. Η 
Ελλάδα υπολείπεται των αναπτυγμένων χωρών στη χρήση 
ρομποτικών συστημάτων στην παραγωγική διαδικασία, 
παρόλα αυτά σταδιακά διαφαίνονται σαφή σημάδια βελ-
τίωσης της κατάστασης, όπως δείχνει έρευνα του Αθηνα-
ϊκού και Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων.Σύμφωνα 
με ρεπορτάζ του Πάυλου Δρακόπουλου όσο κι αν φαίνεται 
περίεργο, κανείς δεν γνωρίζει με βεβαιότητα στην Ελλάδα 
πόσα βιομηχανικά ρομπότ είναι εγκατεστημένα, επειδή δεν 
υπάρχουν επίσημα στατιστικά στοιχεία για τα ρομποτικά 
συστήματα και κανένας εγχώριος φορέας (ούτε ο ΣΕΒ) δεν 
ασχολείται με την καταμέτρηση.
Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Διεθνούς 
Ομοσπονδίας Ρομποτικής (IFR), ενώ το 2005 η ελληνική 
βιομηχανία χρησιμοποιούσε δύο ρομπότ ανά 10.000 εργα-
ζομένους, ο αριθμός τους ανήλθε σε 17 ρομπότ ανά 10.000 
εργαζόμενους το 2016. Με δεδομένο ότι, σύμφωνα με την 
ΕΛΣΤΑΤ, οι απασχολούμενοι στην εγχώρια μεταποίηση 
φθάνουν περίπου τους 350.000, προκύπτει ότι στη χώρα 
μας θα πρέπει να είναι εγκατεστημένα περίπου 600 ρομπο-
τικά βιομηχανικά συστήματα.
Όμως αυτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και 
αποτελεί μια υπερεκτίμηση, καθώς σύμφωνα με παράγο-
ντες της ελληνικής αγοράς, ο αριθμός των βιομηχανικών 
ρομπότ στη χώρα μας είναι περίπου 250. Η απόκλιση οφεί-
λεται στο ότι η IFR παίρνει τα στοιχεία της για κάθε χώρα 
από τις ξένες εταιρείες που κάνουν εξαγωγές ρομποτικών 
συστημάτων, μεταξύ άλλων και στην Ελλάδα. Στη συνέ-
χεια όμως αρκετά από αυτά τα συστήματα επανεξάγονται, 
καθώς οι λίγες ελληνικές εταιρείες που ασχολούνται με την 
ανάπτυξη βιομηχανικών ρομποτικών εφαρμογών και την 
εγκατάσταση των ρομπότ στην παραγωγή (integrators), 
κλείνουν συμφωνίες στο εξωτερικό και αναλαμβάνουν να 
εγκαταστήσουν βιομηχανικά ρομπότ σε άλλες χώρες.
Αν για λόγους διεθνών συγκρίσεων δεχθεί κανείς τα στοι-
χεία της IFR, παρόλη την αύξηση μέσα σε μια δεκαετία, που 
δείχνει ότι υπάρχει δυνατότητα για περαιτέρω ανάπτυξη, η 
Ελλάδα υπολείπεται σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς ο μέσος 
όρος διεθνώς είναι 74 ρομπότ ανά 10.000 εργαζομένους 
(έναντι 66 το 2015). Η μεγαλύτερη αναλογία ρομπότ βρί-
σκεται στη Ν. Κορέα (631) και ακολουθούν κατά σειρά Σι-
γκαπούρη (488), Γερμανία (309), Ιαπωνία (303), Σουηδία 

(223), Δανία (211), ΗΠΑ (189) και Ιταλία (185).
Συγκριτικά, η Ελλάδα υστερεί σε αναλογία βιομηχανικών 
ρομπότ σε σχέση με χώρες όπως η Σλοβακία (135), η 
Πορτογαλία (57), το Ισραήλ (31) και η Τουρκία (23), ενώ 
υπερτερεί έναντι της Ρουμανίας (15), της Βραζιλίας (10), 
της Ρωσίας (3) και της Ινδίας (3).
Η Ελλάδα δεν φτιάχνει ρομπότ, αλλά τα εξάγει!
Όλα τα βιομηχανικά ρομπότ στην Ελλάδα είναι στατικά 
(συνήθως κινούμενοι βραχίονες) και κανένα δεν είναι 
αυτόνομα κινούμενο ή ανθρωποειδές. Κανένα επίσης δεν 
παράγεται στη χώρα μας, καθώς εισάγονται όλοι οι ρο-
μποτικοί βραχίονες και οι ρομποτικές πλατφόρμες, που 
είναι κυρίως είναι ιαπωνικής κατασκευής. Καμία ελληνική 
εταιρεία δεν έχει καταφέρει να «σταθεί» ανταγωνιστικά 
στην παραγωγή ρομποτικών συστημάτων, καθώς οι ξένες 
εταιρίες έχουν «αχτύπητα» χαμηλές τιμές και ασυναγώνι-
στα υψηλή τεχνογνωσία.
Αυτό που όμως κάνουν μερικές ελληνικές εταιρείες 
(integrators) και μάλιστα είναι ανταγωνιστικές διεθνώς 
από άποψη κόστους, είναι να βάζουν τη δική τους προστι-
θέμενη αξία, αναλαμβάνοντας να αναπτύξουν το κατάλλη-
λο επιπρόσθετο υλικό και λογισμικό, ώστε τελικά να δημι-
ουργηθεί ένα πλήρες ρομποτικό σύστημα που θα μπορεί 
να ενσωματωθεί σε μια εγχώρια εταιρεία με τις δικές της 
ανάγκες. Οι κυριότερες τέτοιες εταιρείες στη χώρα μας είναι 
οι Gizelis Robotics, Sabo, Ζήνων κ.α.
Η χρήση ρομποτικών συστημάτων στην παραγωγή στην 
Ελλάδα αφορά δύο ευρείες κατηγορίες: Η μία περιλαμβάνει 
εργασίες παλετοποίησης, πακεταρίσματος κλπ, ενώ η άλλη 
εργασίες επεξεργασίας υλικού και κατεργασίας, όπως οι 
διαδικασίες συγκόλλησης, κατεργασίας μετάλλου, αφαίρε-
σης υλικού, συναρμολόγησης κ.α.
Στην Ελλάδα υπάρχει σήμερα μια ευρεία γκάμα εφαρμο-
γών και από τις δύο κατηγορίες, καθώς έχουν εγκαταστα-
θεί αρκετά ρομποτικά συστήματα. Μεταξύ άλλων, γίνεται 
χρήση ρομποτικών συστημάτων σε εργασίες συγκόλλησης 
στην παραγωγή ηλιακών συστημάτων θέρμανσης νερού, 
έναν τομέα όπου η Ελλάδα είναι εξαιρετικά ανταγωνιστική. 
Παρόμοιες περιπτώσεις αποτελούν η χρήση ρομπότ σε βι-
ομηχανίες παραγωγής ξυριστικών, προϊόντων αλουμινίου 
κ.α.
Η πιο αυτοματοποιημένη εταιρεία στην Ελλάδα είναι η BIC 
που χρησιμοποιεί πλέον περίπου 40 ρομποτικά συστήμα-
τα, ενώ αρκετά έχουν επίσης η Calpak (σύντομα θα έχει 

γύρω στα δέκα) και η ΦΑΓΕ. ‘Αλλες εγχώριες εταιρείες που 
χρησιμοποιούν ρομποτικά συστήματα, είναι: Αθηναϊκή Ζυ-
θοποιΐα, ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, 3Ε, Αλουμίνιο Ελλάδος, Chipita, 
Unilever, General Mills Ελλάς κ.α.
Παλαιότερα στην Ελλάδα ο κλάδος μεταλλικών κατασκευ-
ών (συγκολλήσεις κ.α.) είχε το προβάδισμα σε χρήση 
ρομπότ, αλλά μετά την κρίση την πρωτοκαθεδρία στην 
αυτοματοποίηση έχει ο κλάδος τροφίμων. Η φαρμακοβι-
ομηχανία είναι κατ’ εξοχήν κλάδος με μεγάλες ρομποτικές 
προοπτικές μελλοντικά.
Υστέρηση έως το 2017 αλλά και εκρηκτική αύξηση της ζή-
τησης το 2018
Ο μηχανολόγος μηχανικός Παναγιώτης Λάγιος, project 
manager της Gizelis Robotics, του No 1 integrator στην 
Ελλάδα (με πάνω από 60 ρομποτικές εφαρμογές) και με 
σημαντικές επίσης εξαγωγές (20 ρομποτικές εφαρμογές 
σε Γαλλία, Γερμανία, Αγγλία, Πολωνία κ.α.), δήλωσε στο 
ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «ως ελληνική βιομηχανία είμαστε πάρα πολύ 
πίσω στη διείσδυση βιομηχανικών ρομπότ και η κρίση συ-
νέβαλε σε αυτό».
Σύμφωνα με την εταιρεία, το ελάχιστο κόστος ενός ρομπο-
τικού βραχίονα είναι 40.000 ευρώ, το μέσο κόστος γύρω 
σα 100.000 ευρώ, ενώ το ανώτατο μπορεί να ξεπεράσει και 
το ένα εκατομμύριο ευρώ, αν η εταιρεία που το εγκαθιστά 
έχει μεγάλες απαιτήσεις.
Ο κ. Λάγιος διαβεβαιώνει ότι αυτό το κόστος επένδυσης 
αξίζει τα λεφτά του, επειδή «τα ρομπότ βελτιώνουν την 
ανταγωνιστικότητα και κυρίως ανεβάζουν στα ύψη την 
ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων». Επίσης καθη-
συχάζει ότι η εισαγωγή των ρομπότ στην παραγωγή δεν 
μειώνει τη συνολική απασχόληση, όχι μόνο επειδή το ρο-
μπότ έχει χειριστή, αλλά κυρίως επειδή, αυξάνοντας τον 
κύκλο εργασιών και τα κέρδη μιας εταιρείας, οδηγεί στο 
να δημιουργηθούν έξτρα συνδεδεμένες και έμμεσες θέσεις 
εργασίας, στην ίδια την εταιρεία (σε άλλα τμήματά της) και 
σε «δορυφορικές» εταιρείες όπως σε προμηθευτές της.
Είναι άκρως ενθαρρυντικό ότι, σύμφωνα με τον κ. Λάγιο, 
«βλέπουμε μια εκρηκτική αύξηση της ζήτησης για βιομη-
χανικά ρομπότ στην Ελλάδα μετά το τέλος του 2017. Το 
2018 έχει μπει με ιλιγγιώδη ρυθμό και έχουμε ήδη αρκε-
τές παραγγελίες φέτος». Εξέφρασε την ελπίδα ότι «δεν θα 
υπάρξουν εκλογές ή πολιτική αβεβαιότητα γιατί έχει απο-
δειχθεί ότι κάθε φορά αυτό φρενάρει τα πάντα στη δουλειά 
μας». Συνέχεια στη σελ 16 

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΑΠΕ-ΜΠΕ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΡΟΜΠΟΤ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΚΟΜΗ 
ΠΟΛΛΑ  ΑΛΛΑ Η ΖΗΤΗΣΗ ΓΙ’ ΑΥΤΑ ΑΥΞΗΘΗΚΕ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΤΟ 2018
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Συνέχεια από τη σελ 15 

Όσον αφορά τη στάση των ελλήνων εργαζόμενων απέναντι 
στην προοπτική να εγκατασταθούν ρομπότ στην εταιρεία τους, 
ο κ. Λάγιος που έχει αρκετές προσωπικές εμπειρίες, δήλωσε ότι 
«αρχικά είναι συχνά τρομοκρατημένοι για τη θέση εργασίας 
τους, αλλά μετά την εκπαίδευση και την εξοικείωσή τους κα-
ταλαβαίνουν τη χρησιμότητά τους και φθάνουν στο σημείο να 
παραπονιούνται, αν το ρομπότ χαλάσει!».
Από την άλλη, δεν έχουν λείψει κάποια εργατικά ατυχήματα 
που εμπλέκουν τα ρομπότ και αυτό, κατά τον κ. Λάγιο, οφεί-
λεται στο ότι καμιά φορά παραβιάζονται από τους εργαζομέ-
νους τα συστήματα ασφαλείας που συνοδεύουν το ρομποτικό 
σύστημα. «Στο εξωτερικό, όπως και σε άλλα θέματα, είναι 
πιο αυστηροί στο ζήτημα της ασφάλειας, ενώ στη χώρα μας 
υπάρχει ένα πρόβλημα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όχι στις 
πολυεθνικές στην Ελλάδα, που είναι τυπικές».
Ζητείται εθνική στρατηγική για την 4η βιομηχανική επανάστα-
ση
«Στη χώρα μας δραστηριοποιούνται καινοτόμες επιχειρήσεις 
ανάπτυξης ρομποτικών συστημάτων, γεγονός που καθιστά 
το μέλλον εξαιρετικά ελπιδοφόρο. Η Ελλάδα έχει πραγματο-
ποιήσει σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση του εκσυγ-
χρονισμού των παραγωγικών διαδικασιών με τη βοήθεια 
ρομποτικών συστημάτων τα τελευταία δέκα χρόνια. Παρόλα 
αυτά, εξακολουθεί να υπολείπεται των ανεπτυγμένων, καθώς 
και αρκετών αναπτυσσόμενων χωρών και έχει σαφώς αρκετό 
δρόμο να διανύσει προκειμένου να διατηρηθεί σε συγκρίσιμα 
επίπεδα», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο ειδικός στη βιομηχανική 
ρομποτική δρ Σωτήρης Μακρής του Εργαστηρίου Συστη-
μάτων Παραγωγής και Αυτοματισμού (LMS) του Τμήματος 
Μηχανολόγων Μηχανικών και Αεροναυπηγών του Πανεπι-
στημίου Πατρών. 
Στο ερώτημα αν η Ελλάδα κινδυνεύει να χάσει το τρένο της 
τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, δηλαδή της εισαγωγής 
της τεχνητής νοημοσύνης στην παραγωγή, η απάντηση του κ. 
Μακρή είναι ότι «βρισκόμαστε ακόμα στο τρένο των εξελίξεων 
σε αυτό τον τομέα, όμως επιβάλλεται η συγχρονισμένη ανά-
πτυξη της ρομποτικής τεχνολογίας μαζί με συμπληρωματικά 
πεδία ανάπτυξης, όπως η υπολογιστική νοημοσύνη, το Διαδί-
κτυο των Πραγμάτων και το 5G. Τόσο στην Ευρώπη, όσο και 
σε παγκόσμιο επίπεδο, οι ανεπτυγμένες χώρες έχουν αναπτύξει 
εθνική στρατηγική σχετικά με την ιδέα της τέταρτης βιομηχανι-
κής επανάστασης. Μια τέτοια πρωτοβουλία θα ήταν εξαιρετικά 
χρήσιμη και στην Ελλάδα, καθώς θα έδινε τη δυνατότητα να 
τεθούν οι βάσεις μια οργανωμένης στρατηγικής βιομηχανικής 
ανάπτυξης για το μέλλον».

Κοινή διαπίστωση αποτελεί ότι η Ελλάδα διαθέτει σημαντικό 
αριθμό ανθρώπων, που είναι εξαιρετικά ικανοί να πραγμα-
τοποιήσουν ένα τέτοιο εγχείρημα. «Είναι σχετικά απλό το να 
αποκτήσει κανείς ένα ρομποτικό βραχίονα. Αυτό το οποίο είναι 
σχετικά πιο δύσκολο, είναι να αποκτήσει τους κατάλληλους αν-
θρώπους. Η χώρα μας διαθέτει πληθώρα τέτοιων ανθρώπων, 
συνεπώς υπάρχουν διαθέσιμα όλα τα εφόδια για την είσοδό 
της στην εποχή της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης», λέει 
ο κ. Μακρής.
Σε ελληνικά ερευνητικά κέντρα και πανεπιστημιακά εργαστή-
ρια, έχουν αναπτυχθεί πολλά καινοτόμα ρομποτικά συστήμα-
τα, ενώ γίνονται αξιόλογες εκπαιδευτικές προσπάθειες και σε 
επίπεδο σχολείων για να προαχθεί η ανάπτυξη ρομποτικών 
συστημάτων. Πρόοδοι καταγράφονται και στον πρωτογενή 
τομέα, π.χ. ήδη στην κτηνοτροφία υπάρχουν ρομπότ που 
εκτελούν εργασίες συλλογής γάλακτος ή λήψης δεδομένων 
σχετικά με την κατάσταση των ζώων.
«Θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο, αν η πολιτεία υποστήριζε την ει-
σαγωγή της νέας τεχνολογίας στην καθημερινότητα και ακόμα 
περισσότερο στη βιομηχανική πραγματικότητα», τονίζει ο κ. 
Μακρής.
 Ο ίδιος είναι αισιόδοξος πως τα ρομπότ δεν θα αυξήσουν την 
ανεργία. Όπως εκτιμά, «η εισαγωγή ρομποτικών συστημάτων 
αναμένεται να οδηγήσει στη δημιουργία νέου τύπου εργασι-
ών στην Ελλάδα». Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και στην Κίνα 
ακολουθείται ήδη αυτός ο δρόμος.
Όπως επισημαίνει ο κ. Μακρής, «στην Κίνα που διαθέτει τον 
μεγαλύτερο αριθμό ρομπότ στον κόσμο σήμερα, το επίπεδο 
των πραγματικών μισθών έχει αυξηθεί μιάμιση φορά στα 
τελευταία δέκα χρόνια, σε αντίθεση με τη χώρα μας όπου το 
επίπεδο των μισθών έχει υποχωρήσει σημαντικά. Σε άλλες χώ-
ρες όπως η Γερμανία και το Μεξικό, η εισαγωγή ρομποτικού 
αυτοματισμού έχει οδηγήσει σε αύξηση του αριθμού θέσεων 
εργασίας. Συνεπώς, η εισαγωγή ρομπότ όχι μόνο δεν αφαιρεί 
θέσεις εργασίας, αλλά δημιουργεί νέες θέσεις».
Πρόσφατες μελέτες εξάλλου έχουν δείξει ότι είναι πολύ πιο 
αποτελεσματική μια λύση συνεργασίας των ρομπότ με τον 
άνθρωπο, παρά η αυτοματοποίηση όλων των παραγωγι-
κών διαδικασιών. Ένα παράδειγμα τέτοιας εφαρμογής έχει 
αναπτυχθεί στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος 
ROBO-PARTNER, όπου το LMS του Πανεπιστημίου Πάτρας έχει 
ηγετικό ρόλο.
Τα ρομπότ θέλουν κατάλληλη βιομηχανία
«Χωρίς την κατάλληλη βιομηχανία, δεν υπάρχει ανάγκη για 
ρομπότ σε μεγάλη κλίμακα στη χώρα μας. Ορισμένες βιομηχα-
νίες έχουν ρομπότ για κάποιες ανάγκες, όμως κανένα εργοστά-
σιο δεν είναι αυτοματοποιημένο, παρά μόνον πολύ μερικά», 

τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο καθηγητής Ευάγγελος Παπαδόπουλος 
της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ, Διευθυντής 
του Εργαστηρίου Αυτομάτου Ελέγχου και Ρυθμίσεως Μηχα-
νών & Εγκαταστάσεων, όπου γίνεται σημαντική ρομποτική 
έρευνα.
Όπως επισημαίνει, «από Έλληνες ερευνητές έχουν δημιουρ-
γηθεί μερικά ρομπότ, όχι όμως βιομηχανικά, εκτός ίσως από 
κάποια κινούμενα ρομπότ (mobile wheeled robots) που θα 
μπορούσαν να θεωρηθούν έτσι. Τα βιομηχανικά ρομπότ είναι 
πλέον εμπορεύματα, που αγοράζονται με τιμοκατάλογο ‘από 
το ράφι’. Οι εγχώριες εταιρείες ρομποτικής είναι εισαγωγείς και 
integrators, δηλαδή εισάγουν ρομπότ και παρεμφερή συστή-
ματα και τα προσαρμόζουν στις ανάγκες του πελάτη».
Για τη γεωργία στην Ελλάδα επισημαίνει ότι «στην Ελλάδα, 
στην καλύτερη περίπτωση, να έχουμε αυτοματισμούς και 
λογισμικό διαχείρισης, συχνά με στοιχεία δορυφορικά». Όσον 
αφορά τον τριτογενή τομέα των υπηρεσιών, όπως λέει, «δεν 
υπάρχουν ρομπότ, μόνο ‘έξυπνο’ λογισμικό. Εξαίρεση ίσως 
αποτελούν τα τηλεχειριζόμενα ρομπότ DaVinci ορισμένων 
νοσοκομείων».
Για το ελληνικό κράτος αναφέρει ότι «δεν έχει καμία στάση ή 
άποψη πάνω στο ζήτημα...», ενώ για τις ελληνικές εταιρείες 
ότι «εξετάζουν τα οικονομικά της εισαγωγής των ρομπότ σε 
συνδυασμό με το τεχνολογικό επίπεδο του προσωπικού τους. 
Αρκετές θέλουν να τα εισαγάγουν, αλλά συνήθως διστάζουν».
Το μέλλον
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το μέλλον της βιομηχανίας θα είναι 
«έξυπνο», ψηφιακό και ρομποτικό. Τα 3,05 εκατομμύρια θα 
φθάσει το 2020 ο αριθμός των βιομηχανικών ρομπότ παγκο-
σμίως, από 1,47 εκατομμύρια το 2014, δηλαδή θα υπάρξει 
υπερδιπλασιασμός τους μέσα σε μία εξαετία, σύμφωνα με 
τη Διεθνή Ομοσπονδία Ρομποτικής (International Robotics 
Federation-IFR). Το 2018, τα ρομπότ που είναι εγκατεστημένα 
σε βιομηχανίες και σε άλλες επιχειρήσεις διεθνώς, αναμένεται 
να φθάσουν τα 2,32 εκατομμύρια.
  Όλο και περισσότερα εργοστάσια σε όλο τον κόσμο γίνονται 
«έξυπνα», με περισσότερους αυτοματισμούς, περισσότερα ρο-
μπότ και μηχανές ψηφιακά συνδεδεμένες. Με αυτό τον τρόπο, 
συνεχώς μειώνεται ο χρόνος ανάπτυξης και παραγωγής νέων 
προϊόντων, ενώ αυξάνεται η ποιότητά τους. Ενώ στο παρελ-
θόν μόνο μεγάλες εταιρείες αυτοκινήτων και ηλεκτρονικών 
εγκαθιστούσαν ρομπότ, τώρα πια ολοένα μικρότερες εταιρείες 
σε πολλούς άλλους κλάδους κάνουν το ίδιο. Η Ελλάδα δεν έχει 
χρόνο για χάσιμο...

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΑΠΕ-ΜΠΕ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΡΟΜΠΟΤ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΠΟΛΛΑ  
ΑΛΛΑ Η ΖΗΤΗΣΗ ΓΙ’ ΑΥΤΑ ΑΥΞΗΘΗΚΕ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΤΟ 2018
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«Ετοιμάζουμε από τον Οργανισμό Ανακύκλωσης να δώσουμε 
σακούλες πολλαπλών χρήσεων, ως αντάλλαγμα του «τέλους» 
που κατέβαλαν οι πολίτες. Ούτε ένα ευρώ δεν μένει στο ταμείο 
του κράτους, θα επιστραφεί όλο με πάνινες σακούλες, σακού-
λες πολλαπλών χρήσεων» δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φαμέλλος, στο ρ/σ 

«Στο Κόκκινο». Σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ ο ΑΝΥΠΕΝ τόνισε 
ακόμα πως: «Όταν συνδέεται παραγωγή προϊόντων μίας χρή-
σης με την λάθος καταναλωτική και οικολογική συμπεριφορά, 
τότε δυστυχώς τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ αρνητικά. Γι 
αυτό έχουμε ξεκινήσει την εκστρατεία για την κυκλική οικονο-
μία, που είναι ήδη σε δημόσια διαβούλευση».

«Είναι μειονέκτημα ότι στην Ελλάδα το 83% των υλικών που 
εισέρχονται στην κατανάλωση καταλήγουν σε ταφή. Μπο-
ρούσαν να γυρίσουν στην οικονομία, να δημιουργήσουν 
νέους πόρους και προστασία του περιβάλλοντος» κατέληξε ο 
κ. Φάμελλος.

Κλείσιμο επιχειρήσεων, μείωση της παραγωγής και απολύσεις 
προσωπικού, λόγω των μειωμένων βαρδιών στα εργοστάσια, 
είναι μερικά από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμε-
τωπίζει ο κλάδος της βιομηχανίας πλαστικών λόγω της εφαρ-
μογής από 1η Ιανουαρίου 2018 του περιβαλλοντικού τέλους 
στη λεπτή σακούλα μεταφοράς, σύμφωνα με εκπροσώπους 
του Συνδέσμου Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδας (ΣΒΠΕ).
   Ο ΣΒΠΕ ιδρύθηκε το 1958 και μέλη του είναι 250 βιομηχανίες 
πλαστικών που αντιπροσωπεύουν περίπου το 80% της ελ-
ληνικής παραγωγής πλαστικών. Ο ετήσιος όγκος παραγωγής 
είναι της τάξεως των 750.000 τόνων. Ο αριθμός των απασχο-
λουμένων άμεσα ή έμμεσα εκτιμάται στις 20.000. Ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών είναι της τάξεως των 2 δισ. ευρώ.
   Εκπρόσωποι του Συνδέσμου Βιομηχανιών Πλαστικών Ελ-
λάδας, στο πλαίσιο ενημερωτικής συνάντησης με δημοσιο-
γράφους, ανέφεραν ότι, από την αρχή του έτους έως και τον 
Μάιο, η χρήση της πλαστικής σακούλας συνολικά μειώθηκε 
κατά περίπου 80%, ποσοστό που φανερώνει ότι η Ελλάδα έχει 
ήδη πετύχει τους στόχους του 2025 καθώς τον στόχο του 2019 
που ήταν 90 σακούλες ανά κάτοικο και έτος η χώρα τον έχει 
ξεπεράσει.
   Όπως προβλέπεται από την υφιστάμενη νομοθεσία, το τέλος 
το οποίο ανέρχεται σε 0,04 ευρώ/σακούλα, θα αυξηθεί από 
αρχές Ιανουαρίου 2019 σε 0,09 ευρώ/σακούλα, γεγονός που 
σύμφωνα με τον ΣΒΠΕ θα οδηγήσει σε «ξαφνικό θάνατο» δε-
κάδες επιχειρήσεις του κλάδου.
   Ο Σύνδεσμος ζητά να μην αυξηθεί το τέλος και έχει υποβάλει 
σχετικό αίτημα στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
και στον Εθνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ).
   Παράλληλα, επισημαίνει ότι οι βιομηχανίες πλαστικών θα 
δεχθούν ισχυρό πλήγμα από τη νέα πολιτική της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για περιορισμό ή ακόμα και κατάργηση πλαστικών 
μια χρήσης (καλαμάκια, ποτήρια κ.ά) καθώς οι ελληνικές επι-
χειρήσεις έχουν εξαγωγική δραστηριότητα κυρίως στις χώρες 
της ΕΕ.
   Ισχυρό πλήγμα, πάντως, εκτιμάται ότι θα δεχθούν οι βιομη-

χανίες πλαστικών και από τη νέα πολιτική της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για περιορισμό ή ακόμη και κατάργηση πλαστικών 
μιας χρήσης (καλαμάκια, ποτήρια κ.ά.), καθώς, πέραν της 
εγχώριας αγοράς, οι ελληνικές εταιρείες έχουν και πλούσια 
εξαγωγική δραστηριότητα, κυρίως στις χώρες της Ε.Ε.
   Πλαστικές σακούλες Μύθοι, Πλάνες και Πραγματικότητα
   Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλά-
δας (ΣΒΠΕ), οι κατηγορίες που έχουν «εκτοξευθεί» εναντίον 
των σακουλών είναι πολλές, τα επιχειρήματα όμως αδύναμα. 
«Επειδή λοιπόν κάποιοι είπαν ότι οι πλαστικές σακούλες είναι 
πηγή για πολλά δεινά του περιβάλλοντος δεν σημαίνει ότι 
πρέπει να αποδεχθούμε τις κατηγορίες και να καταργήσουμε 
τις σακούλες. Εάν προχωρούσαμε σε μία τέτοια διαδικασία 
αμέσως μετά θα διαπιστώναμε ότι πολλά προβλήματα του πε-
ριβάλλοντος δεν λύθηκαν και θα μας έμενε η απογοήτευση. Ας 
προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε το θέμα όσο γίνεται βαθύ-
τερα με απώτερο στόχο να βοηθήσουμε και να βοηθηθούμε. 
Να βοηθήσουμε ώστε και σωστή χρήση των υλικών συσκευ-
ασίας να γίνεται και οι επιπτώσεις στο περιβάλλον να είναι όσο 
γίνεται λιγότερες. Να βοηθήσουμε χρησιμοποιώντας ένα πρα-
κτικό και φθηνό υλικό συσκευασίας, το οποίο θα απλουστεύσει 
την καθημερινότητά μας» επισημαίνει ο Σύνδεσμος.
   Πώς παράγονται οι πλαστικές σακούλες
   Η πρώτη ύλη των πλαστικών σακουλών είναι παράγωγα 
προϊόντα του πετρελαίου. Η πρώτη ύλη δεν είναι το πετρέλαιο, 
αλλά παράγωγα προϊόντα από τη διαδικασία παραγωγής 
του πετρελαίου. Για να παραχθεί μία πλαστική σακούλα όταν 
η πρώτη ύλη είναι έτοιμη χρειάζεται ανάλογα με τη δομή και 
το μέγεθος του κάθε εργοστασίου από λίγες ώρες έως λίγες 
ημέρες. Σημειώνεται ότι οι απαιτούμενες θερμοκρασίες για τη 
διαμόρφωση της πρώτης ύλης που έχει τη μορφή ρυζιού σε 
πλαστικό film από όπου θα γίνουν οι σακούλες είναι της τάξε-
ως των 200οC και για να επιτευχθούν οι θερμοκρασίες αυτές 
χρειάζονται 2 έως 3 ώρες.
   Πώς χρησιμοποιούνται οι πλαστικές σακούλες
   - Ψώνια από το σούπερ μάρκετ στο σπίτι.

   - Μεταφορά απλών πραγμάτων από το σπίτι στο γραφείο, 
στο εργοστάσιο, στο σπίτι συγγενών ή φίλων.
   - Μεταφορά των καθημερινών σκουπιδιών.
   Είναι ένα απλό υλικό συσκευασίας που χρησιμοποιείται από 
τους πολλούς για πολλά πράγματα και για αρκετό χρόνο. Το 
πώς διαχειρίζονται οι πλαστικές σακούλες μετά τη χρήση τους 
εξαρτάται από το είδος της τελευταίας χρήσης τους είναι όμως 
σωστό και επιβεβλημένο να επιλέγεται η ορθότερη απόθεσή 
τους και όχι η εγκατάλειψη τους ώστε να μην ρυπαίνουν τα 
πλαϊνά των δρόμων, τα δάση, τις παραλίες κ.τ.λ. Όσον αφορά 
τα scraps της παραγωγικής διαδικασίας, αυτά ανακυκλώνο-
νται μέσα στο ίδιο το εργοστάσιο και επαναχρησιμοποιούνται 
μετά από λίγες ώρες έως λίγες ημέρες. Σε κάθε περίπτωση δεν 
πετιέται τίποτα, η ανακύκλωση επιτυγχάνεται 100%.
   Οι «μύθοι» της πλαστικής σακούλας
   Είναι μύθος και πλάνη, σύμφωνα με τον ΣΒΠΕ, ότι εξοικονο-
μούνται εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από την κατάργηση 
της πλαστικής σακούλας.
   - Το πετρέλαιο δεν είναι πρώτη ύλη των πλαστικών. Πρώτη 
ύλη των πλαστικών είναι τα παράγωγα της διαδικασίας του 
πετρελαίου για τα οποία παράγωγα έχουμε να επιλέξουμε δύο 
δρόμους:
   * συγκέντρωση και χρησιμοποίηση ως πρώτη ύλη για τα 
πλαστικά
   * αφήνονται ελεύθερα να διαχυθούν στην ατμόσφαιρα με 
ολέθρια αποτελέσματα για τη ρύπανση του περιβάλλοντος.
   - Οι πλαστικές σακούλες παράγονται σε ένα δευτερόλεπτο, 
χρησιμοποιούνται για 15 λεπτά και καταστρέφονται μετά από 
δεκαετίες ή και κατά ορισμένους μετά από 400 ή και 1000 χρό-
νια. H χρήση των πλαστικών σακουλών ξεκίνησε τη δεκαετία 
του 1960 άρα τα περί εκατοντάδων ετών για την καταστροφή 
τους χρειάζονται εκατοντάδες χρόνια ακόμη για να αποδει-
χθούν. 
Συνέχεια στη σελ 18

Σ. ΦΑΜΕΛΛΟΣ «ΘΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, 
ΩΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΤΟΥ “ΤΕΛΟΥΣ” ΠΟΥ ΚΑΤΕΒΑΛΑΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ»

Η ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΣΤΗ ΛΕΠΤΗ ΣΑΚΟΥΛΑ ΠΛΗΤΤΕΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΚΛΑΔΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
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Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, οι ετήσιες επενδύσεις της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των αυτοκινήτων και των 
ανταλλακτικών αυξήθηκαν κατά 7,4%, φθάνοντας πέρσι 
στα 53,8 δισ. ευρώ, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 
χρόνων.Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ το ποσό φαντάζει τερά-
στιο, καθώς η οικονομική κρίση των τελευταίων χρόνων έχει 
πλήξει πολλές χώρες της Ευρώπης. Μάλιστα οι συγκεκριμένες 
επενδύσεις βρίσκονται πιο μπροστά από τις αντίστοιχες που 
γίνονται στο χώρο των φαρμάκων και της τεχνολογίας. Αυτό 
έχει ως αποτέλεσμα οι επενδύσεις στην αυτοκινητοβιομηχανία 

της ΕΕ σε σχέση με άλλες περιοχές του κόσμου να οδηγούν την 
κούρσα των επενδύσεων, αφήνοντας σε δεύτερη θέση την 
Ιαπωνία στην παγκόσμια κατάταξη με επενδύσεις στο χώρο 
των αυτοκινήτων στα 29,8 δισ. ευρώ, τις ΗΠΑ στην τρίτη θέση 
με 18,5 δισ. ευρώ και στην τέταρτη θέση την Κίνα με 5,4 δισ. 
ευρώ.
Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας 
χορήγησε πέρυσι πάνω από 8.700 διπλώματα ευρεσιτεχνίας 
για τα αυτοκίνητα. Τα περισσότερα -μάλιστα- έχουν να κάνουν 
με τη μείωση της εκπομπής των ρύπων.

Στην ΕΕ και στον τομέα των αυτοκινήτων ασχολούνται συνο-
λικά 13,3 εκατομμύρια άτομα ή το 6,1% του απασχολούμενου 
πληθυσμού της ΕΕ. Οι 3,4 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην 
αυτοκινητοβιομηχανία αντιπροσωπεύουν πάνω από το 11% 
της συνολικής απασχόλησης στην μεταποιητική βιομηχανία. 
Τα μηχανοκίνητα οχήματα αντιπροσωπεύουν περίπου 413 
δισ. ευρώ σε φορολογικές εισφορές για τις χώρες της ΕΕ. Πέρσι 
η αυτοκινητοβιομηχανία εξήγαγε 5,9 εκατομμύρια αυτοκίνητα 
δημιουργώντας εμπορικό πλεόνασμα ύψους 90,3 δισ. ευρώ 
για την ΕΕ.

Οι χώρες της ΕΕ θέλουν να διευκολύνουν τον εντοπισμό των 
ιδιοκτητών οχημάτων της αλλοδαπής οι οποίοι δεν πληρώ-
νουν διόδια χορηγώντας αμοιβαία πρόσβαση στα εθνικά 
δεδομένα σχετικά με τις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων. Το 
Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα γενική προσέγγιση σχετικά με 
επικαιροποιημένους κανόνες τηλεδιοδίων, στους οποίους πε-
ριλαμβάνεται η νομική βάση γι αυτή την ανταλλαγή πληροφο-
ριών. Οι πιθανές διοικητικές ή νομικές επιπτώσεις θα διέπονται 
από το εθνικό δίκαιο της χώρας στην οποία δεν καταβλήθηκαν 
τα διόδια.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ το σχέδιο οδηγίας θα βελτιώσει 
εξάλλου τη διαλειτουργικότητα των ηλεκτρονικών συστημά-

των διοδίων ανά την Ευρώπη καταργώντας τους διοικητικούς 
φραγμούς, όπως τις τοπικές τεχνικές προδιαγραφές, και χορη-
γώντας στους παρόχους τηλεδιοδίων ευκολότερη πρόσβαση 
στην αγορά είσπραξης διοδίων. Στόχος είναι οι χρήστες των 
οδικών δικτύων να μπορούν να ταξιδεύουν ανά την ΕΕ και να 
πληρώνουν τα τηλεδιόδια με μία μονάδα επί του οχήματος, μία 
σύμβαση και ένα τιμολόγιο.
«Οι νέοι αυτοί κανόνες περί τηλεδιοδίων θα διασφαλίζουν ότι 
όλοι οι χρήστες των οδικών δικτύων πληρώνουν τα διόδιά 
τους, οπουδήποτε και αν βρίσκονται στην ΕΕ. Η αυξημένη 
διαλειτουργικότητα εξάλλου μεταξύ των διαφορετικών συ-
στημάτων διοδίων θα συμβάλει στην καλύτερη κινητικότητα 

ανά την ΕΕ.»
κ. Ivaylo Moskovski, Υπουργός Τεχνολογίας των Πληροφορι-
ών και Επικοινωνιών της Βουλγαρίας
Στη γενική του προσέγγιση, το Συμβούλιο ενίσχυσε και αποσα-
φήνισε τις διατάξεις περί προστασίας των δεδομένων.
Τα νέα μέτρα θα ισχύσουν 30 μήνες μετά από την έναρξη ισχύ-
ος της οδηγίας.
Το σχέδιο οδηγίας πρέπει να εγκριθεί από το Συμβούλιο και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν τεθεί σε ισχύ.

Συνέχεια από τη σελ 17 

 Επίσης, είναι μύθος, σύμφωνα με τον ΣΒΠΕ ότι:
   - Ρυπαίνουν τους δρόμους, τις παραλίες, τις θάλασσες, τα 
δάση κ.λπ. «Οι σακούλες δεν περπάτησαν από μόνες τους έως 
τις παραλίες και τα δάση. εμείς δεν τις αποθέσαμε σωστά είτε 
από νοοτροπία, είτε από έλλειψη οργάνωσης και υποδομών 
και έφτασαν ως εκεί. Στην συντριπτική πλειοψηφία, βλέπουμε 
σακούλες που χρησιμοποιήθηκαν ως σακούλες απορριμμά-
των, το περιεχόμενο των οποίων με την πάροδο του χρόνου 
διασκορπίστηκε... Συνεπώς δεν πρέπει να ενοχοποιούμε το 
υλικό συσκευασίας αλλά να αναρωτηθούμε γιατί τα απορρίμ-
ματα μας δεν έχουν διαχειρισθεί σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία. Ας μην λοιπόν μεμφόμεθα τις σακούλες για τα 
όποια δεινά δημιουργούν, αλλά τους εαυτούς μας σαν άτομα 
και σαν οργανωμένες κοινωνίες για όσα συμβαίνουν. Δεν νο-
μίζω ότι σκεπτόμαστε να καταργήσουμε τα αυτοκίνητα επειδή 
σκοτώνουν αδέσποτα ζωάκια ή επειδή με τα καυσαέρια τους 

ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα. Απεναντίας πρέπει να προσπαθή-
σουμε και τα αδέσποτα να περιορίσουμε και καλύτερους κινη-
τήρες και να αναπτύξουμε για λιγότερη αποβολή καυσαερίων. 
Οι πλαστικές σακούλες όπως άλλωστε συμβαίνει με όλα τα 
προϊόντα, καθιερώθηκαν στην αγορά όχι με νομοθετικές ρυθ-
μίσεις ούτε με εξαναγκαστικές πράξεις. Η πρακτικότητα τους, 
η λειτουργικότητα τους και η πολύ χαμηλή τιμή τους, τους 
έδωσαν την θέση που σήμερα έχουν σαν ένα κυρίαρχο υλικό 
συσκευασίας. Ας αφήσουμε λοιπόν την αγορά να αποφασίσει 
εάν θα συνεχίσει να τις αποδέχεται ως ένα κυρίαρχο χρηστικό 
προϊόν ή θα περιορίσει τη χρήση τους. Είναι άδικο με πρακτι-
κές ατεκμηρίωτες και αναποτελεσματικές να κατηγορείται ένα 
προϊόν, ο περιορισμός κατανάλωσης του οποίου σε τίποτε και 
κανέναν δεν θα ωφελήσει. Είναι άδικο οι επιχειρηματικές πρω-
τοβουλίες - που είναι θεμιτές - για καθιέρωση εναλλακτικών 
υλικών συσκευασίας να μην στηρίζονται στα πλεονεκτήματα 
των εναλλακτικών αυτών συσκευασιών, αλλά στην κατασυ-
κοφάντηση των πλαστικών σακουλών. Οι πλαστικές σακούλες 

όπως άλλωστε συμβαίνει με όλα τα προϊόντα πρέπει να χρησι-
μοποιούνται στο μέτρο που χρειάζονται και όχι να σπαταλώ-
νται, να χρησιμοποιούνται όσο γίνεται περισσότερες φορές και 
να ανακυκλώνονται. Έτσι μπορούν να γίνουν πάλι πλαστικές 
σακούλες ή άλλα χρήσιμα προϊόντα όπως σωλήνες, τελάρα, 
δοχεία κ.τ.λ.»
   Είναι μύθος, σύμφωνα με τον ΣΒΠΕ ότι στην Ιρλανδία, που 
επιβλήθηκε φόρος, σημειώθηκε μείωση 90% (από τις 328 σα-
κούλες κατά κεφαλήν το χρόνο στις 21 σακούλες), μέσα σε 5 
μήνες. «Αυτό είναι η μισή αλήθεια. Η άλλη μισή είναι ότι αυξή-
θηκαν οι σακούλες απορριμμάτων κατά 70%» τονίζει.
   Τέλος είναι μύθος, σύμφωνα με τον ΣΒΠΕ, ότι τo αλλοιωμέ-
νο πλαστικό στη θάλασσα γίνεται τροφή του πλαγκτόν των 
ψαριών και τελικά του ανθρώπου διαμέσου της τροφικής 
αλυσίδας. «Το πλαστικό είναι αδρανές υλικό. Επομένως δεν 
αφομοιώνεται αλλά αποβάλλεται» επισημαίνεται.

OΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΕ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
ΑΥΞΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ 7,4% ΦΤΑΝΟΝΤΑΣ ΤΑ 53,8 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ

Η ΕΕ ΚΑΘΙΣΤΑ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ ΤΗΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΔΙΟΔΙΩΝ - 
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ

Η ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΣΤΗ ΛΕΠΤΗ ΣΑΚΟΥΛΑ ΠΛΗΤΤΕΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΚΛΑΔΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
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Ρεκόρ αφίξεων τουριστών αναμένει και φέτος το υπουργείο 
Τουρισμού που εκτιμά ότι ο αριθμός τους θα αυξηθεί κατά 2 
εκατ σε σχέση με πέρυσι και θα ξεπεράσει τα 32 εκατ. Γεγονός 
που μεταφράζεται και σε αύξηση των εσόδων, τα οποία πέρυσι 
υπολογίσθηκαν σε 14.7 δις ευρώ. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ τα 
στοιχεία αυτά παρέθεσε ο Γ. Τζιάλλας γ.γ. τουριστικής πολιτι-
κής και ανάπτυξης του υπουργείου τουρισμού, στην ημερίδα 
για τον τουρισμό υγείας της Ελλάδας, που οργανώθηκε από 
το Διεθνές Κέντρο Τουρισμού Υγείας και το Παγκόσμιο Ινστι-
τούτο Ελλήνων Γιατρών, υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλό-
γου Αθηνών και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, στο 
Huffington Center στο Λος Αντζελες των ΗΠΑ.
Ο κος Τζιάλλας έδωσε έμφαση και σε μια άλλη θετική εξέλιξη 
που αφορά τον τουρισμό στη χώρα μας και τις νέες θέσεις 
εργασίας. Όπως είπε χαρακτηριστικά « για πρώτη φορά στη 
χώρα από το 2001, τον φετινό Απρίλιο υπήρξαν 100.000 νέες 
θέσεις εργασίας (προσλήψεις μείον τις αποχωρήσεις) από τις 
οποίες το 80% έγιναν στον τουρισμό και οι μισές από αυτές 
είναι μόνιμες και όχι εποχικές θέσεις εργασίας».
Στόχος, όπως είπε ο γ.γ του υπουργείου τουρισμού είναι να δο-
θεί έμφαση στο θεματικό τουρισμό, όπως ο ιατρικός τουρισμός 
και άλλες μορφές τουρισμού και να επεκταθεί η τουριστική πε-
ρίοδος, αναδεικνύοντας νέους προορισμούς στη χώρα.
Ήδη όπως τόνισε προχωρά το πρόγραμμα για τον ιαματικό 
τουρισμό. «Αρχικά έχουν δεσμευθεί 25 εκατ. ευρώ τα οποία θα 
κληθούν να αξιοποιήσουν οι δήμοι που έχουν πιστοποιημένες 
ιαματικές πηγές. Μέχρι τώρα έχουν αναγνωριστεί και πιστο-
ποιηθεί 60 ιαματικές πηγές στη χώρα και προχωρά η εξέταση 
και άλλων αιτήσεων».
Όπως είπε ο κος Τζιάλλας, ο ιατρικός τουρισμός που αφορά 
καθαρά ιατρικές πράξεις, ιαματικό τουρισμό και τουρισμό 
ευεξίας, θα στηριχθεί ακόμη περισσότερο από το υπουργείο 
τουρισμού και υγείας που θα βοηθήσουν την ιδιωτική πρω-

τοβουλία να αναπτύξει αυτή την πολύτιμη για την οικονομία 
μορφή τουρισμού.
Ο Γ. Πατούλης πρόεδρος του ΙΣΑ ,της ΚΕΔΕ, και του Διεθνούς 
Κέντρου Τουρισμού Υγείας, τόνισε ότι γίνεται συντονισμένη 
προσπάθεια για την ανάδειξη της Ελλάδας σε κορυφαίο προ-
ορισμό, στον παγκόσμιο χάρτη του ιατρικού τουρισμού. Όπως 
είπε «ο τζίρος της παγκόσμιας αγοράς του τουρισμού υγείας 
εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια ενώ 
παρουσιάζει ρυθμό αύξησης 15%-25%, με περίπου 35 εκα-
τομμύρια διασυνοριακούς ασθενείς σε όλο τον κόσμο να ξο-
δεύουν κατά μέσο όρο 3.800-6.000 δολάρια ανά ιατρική επί-
σκεψη, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών που σχετίζονται 
με ιατρικές υπηρεσίες, διασυνοριακές και τοπικές μετακινήσεις, 
ενδονοσοκομειακή παραμονή και καταλύματα».
Ο κος Πατούλης κατέληξε λέγοντας ότι συνεχίζονται οι πα-
ρεμβάσεις στην κεντρική διοίκηση στο εσωτερικό όσο και στο 
εξωτερικό, για να γίνει η Ελλάδα ένας από τους πιο ανταγωνι-
στικούς προορισμούς Τουρισμού Υγείας διεθνώς.
Ο πρόξενος της Ελλάδας στο Λος Αντζελες , Γ. Καραχάλιος στην 
ομιλία του, είπε ότι είναι πλέον γνωστό σε όλους ότι ο τουρι-
σμός στην Ελλάδα βρίσκεται σε καλό δρόμο, δίνοντας έμφαση 
στις ειδικές μορφές τουρισμού, τονίζοντας πως « ο ιαματικός 
τουρισμός δεν θα ωφελήσει μόνο γιατί θα προσφέρει θέσεις 
εργασίας, αλλά γιατί θα αναδείξει την εικόνα της χώρας και την 
αξιοπιστία της όσον αφορά την ιατρική επιστήμη και τις δυνα-
τότητες της στην Ελλάδα».
Για την προσπάθεια να χτιστεί ένα brand name που να αφορά 
όλες τις ιατρικές ειδικότητες στην Ελλάδα, όπως ήδη έχει επι-
τευχθεί με την εξωσωματική γονιμοποίηση και άλλους τομείς, 
για τους οποίους γίνεται πλέον λόγος στο εξωτερικό μίλησε ο 
Κ. Πάντος, αντιπρόεδρος του διεθνούς κέντρου Τουρισμού 
Υγείας. Συγκεκριμένα τόνισε, ότι «η καλή φήμη για τις υπηρε-
σίες υγείας στην Ελλάδα, αποκτάται μόνο όταν βασισθεί στην 

εμπιστοσύνη. Είναι σημαντικό να τηρούμε αυτά που υποσχό-
μαστε, καθώς οι πιθανοί χρήστες των ιατρικών πράξεων που 
προσφέρει ο ιατρικός τουρισμός, είναι σήμερα ενημερωμένοι 
και επιλέγουν με πολύ αυστηρά κριτήρια.
Το ενδιαφέρον προκάλεσε η ομιλία του A. Mehrez, ιδιοκτήτη 
και ιδρυτή του Crossflix.com, η σύζυγος του οποίου, μετά από 
15 αποτυχημένες προσπάθειες υποβοηθούμενης αναπαραγω-
γής στην Αμερική , επέλεξε την Ελλάδα για να κάνει πραγματι-
κότητα το όνειρο της για ένα παιδί. «Επιστρέφουμε στα μέσα 
του μήνα στη Αθήνα με την ελπίδα ότι αυτή τη φορά η σύζυγος 
μου θα καταφέρει να μείνει έγκυος και να αποκτήσουμε ένα 
παιδί που τόσο επιθυμούμε» τόνισε χαρακτηριστικά.
Από την πλευρά του ο Γ. Δατσέρης αντιπρόεδρος της Ελλη-
νικής Εταιρείας Υαλοειδούς- Αμφιβληστροειδούς, τόνισε η 
οφθαλμολογία πλέον στη χώρα μας έχει αναπτυχθεί σε υψη-
λό επίπεδο, γι αυτό έχει αρχίσει να επιλέγεται και από πολίτες 
άλλων χωρών. «Μας εμπιστεύονται πλέον κάτοικοι και άλλων 
χωρών για εξειδικευμένες θεραπείες, ενώ είναι εντυπωσιακό 
το γεγονός πως αρκετοί γιατροί από το εξωτερικό έρχονται 
πλέον στη Ελλάδα να εκπαιδευτούν σε εξειδικευμένα γνωστικά 
αντικείμενα».
Στην ημερίδα συμμετείχαν και μίλησαν επίσης ο Γιώργος 
Σώρας International Network Manager του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, 
ο Μιχάλης Μακριδάκης, Διευθυντής Πωλήσεων OUT OF THE 
BLUE, CAPSIS HOTELS, o Πέτρος Μαμαλάκης, Γενικός Γραμμα-
τέας ELITOUR, o Αλέξανδρος Πρίνος, Πρόεδρος & Διευθύνων 
Σύμβουλος Medi Πρίνου, η Αλεξάνδρα Μαστρογιαννάκη 
- Μαρίνη, Μικροβιολόγος - βιοπαθολόγος, η Ελένη Χόβρη, 
Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας - Εκδότρια, Πρόεδρος της Med-
ProfessionalMedical Communication Group και ο Γιώργος 
Ταγαράς, ΙδρυτήςTagaras HellenicGastronomia

ΡΕΚΟΡ ΑΦΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟ 2018 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Την τελευταία του πνοή, άφησε στα 88 του χρόνια, ο ιδρυτής 
και πρόεδρος της ΒΙΑΝΕΞ Παύλος Γιαννακόπουλος Σύμφωνα 
με το ΑΠΕ- ΜΠΕ με ανακοίνωσή της η φαρμακοβιομηχανία 
αποχαιρετά «με βαθιά θλίψη και ανείπωτο πόνο» τον ιδρυτή 
και πρόεδρο της σημειώνοντας ότι «ο Παύλος Γιαννακόπουλος 
μπορεί να μην είναι πια κοντά μας, όμως, ό, τι μεγαλειώδες δη-
μιούργησε και όλους όσους ευεργέτησε είναι εδώ για να τον 
θυμίζουν για πάντα».
Στην ίδια ανακοίνωση γίνεται αναφορά στο έργο του εκλιπό-
ντος ο οποίος «με πείσμα σπαρτιάτικο και οξύνοια χαρακτηρι-

στική συστήνει αυτήν που έμελε να γίνει η μεγαλύτερη φαρ-
μακοβιομηχανία της Ελλάδας και μια από τις μεγαλύτερες της 
Ευρώπης. Στα 70 χρόνια ενεργής επαγγελματικής παρουσίας 
του Πατριάρχη της ελληνικής βιομηχανίας, μόνο επιτυχίες, 
επενδύσεις και χιλιάδες θέσεις εργασίας σημειώνονται. Όλες 
οι εταιρείες Κολοσσοί του φαρμάκου επιθυμούν να συνάψουν 
συνεργασία μαζί του, το όνομά του ταυτίζεται με το ήθος, 
την ακεραιότητα και την αποτελεσματικότητα, ενώ ο ίδιος 
ακούραστος δε σταματά να αναζητεί νέους δρόμους έρευνας 
και ανάπτυξης. Έχοντας πάντα τον Άνθρωπο ως βασική του 

αξιακή προτεραιότητα, δημιουργεί σχέσεις ζωής με τους ερ-
γαζομένους του και όποιον συναναστρέφεται». Ως ελάχιστο 
φόρο τιμής, όπως αναφέρεται, η ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε αποφάσισε η 
σημαία της να κυματίζει μεσίστια σε όλες τις εγκαταστάσεις 
και τα γραφεία της έως και την ημέρα της κηδείας, ενώ η 10η 
Ιουνίου κηρύσσεται για την εταιρεία ως επίσημη μέρα Πένθους 
και Αργίας εφεξής. Συλλυπητήριες ανακοινώσεις εξέδωσαν ο 
πρόεδρος της Βουλής, κόμματα και φορείς 

ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΟΥ ΠΝΟΗ, ΑΦΗΣΕ ΣΤΑ 88 ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΑ, 
Ο ΙΔΡΥΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΙΑΝΕΞ ΠΑΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
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Η Google έχει στηρίξει, έως σήμερα, 461 προγράμματα καινο-
τομίας στον χώρο των μέσων ενημέρωσης και των ειδήσεων 
σε 29 χώρες της Ευρώπης, με συνολικό ποσό χρηματοδότησης 
94 εκατ. ευρώ, μέσω του Ταμείου Καινοτομίας Ψηφιακών Ει-
δήσεων (Digital News Innovation Fund), το οποίο αποτελεί μέ-
ρος της πρωτοβουλίας Google News Initiative. Σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ από τα προγράμματα αυτά, τα οκτώ υλοποιούνται 
στην Ελλάδα, με συνολική χρηματοδότηση 1,8 εκατομμυρίων 
ευρώ από τη Google. Οι φορείς υλοποίησης είναι το Αριστοτέ-
λειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ο «Δημόκριτος», το Ίδρυμα 

Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), το Πανεπιστήμιο Πειραιά, το 
Athens Technology Center, το enikos.gr και η Liquid Media.
   Το Digital News Innovation Fund πρόκειται να διαθέσει συ-
νολικά 150 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να προωθήσει 
καινοτόμα προγράμματα στο ευρωπαϊκό ‘οικοσύστημα’ ειδή-
σεων. Aπό αυτό το ποσό αυτό έχουν ήδη απορροφηθεί μέσa 
σε σχεδόν τρία χρόνια τα 94 εκατ. ευρώ, ενώ θα ακολουθήσει 
και ένας επόμενος γύρος χρηματοδότησης.
   Συνολικά, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, έχουν κατατεθεί έως 
τώρα περισσότερες από 4.800 αιτήσεις για χρηματοδότηση 

προγραμμάτων. Μεταξύ άλλων, πρόκειται για προγράμματα 
που προάγουν την ποιοτική δημοσιογραφία και καταπολε-
μούν την παραπληροφόρηση (π.χ. μέσω της διασταύρωσης 
των γεγονότων με τη βοήθεια σύγχρονων τεχνολογιών), βοη-
θούν τους μικρότερους παραγωγούς ειδήσεων να έχουν ισχυ-
ρότερη φωνή στον ψηφιακό χώρο, στηρίζουν τους εκδότες να 
μετατρέψουν το περιεχόμενό τους σε έσοδα, αυτοματοποιούν 
τη ροή εργασίας ή περιεχομένου, ενισχύουν το εξατομικευμένο 
περιεχόμενο και την εμπλοκή των χρηστών κ.α.

Ερευνητές του Ινστιτούτου Νοητικών Κυβερνητικών Συστημά-
των του Εθνικού Ινστιτούτου Πυρηνικών Ερευνών (MIFI) της 
Ρωσίας ανέπτυξαν ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, που 
παίζει το ρόλο του εικονικού βοηθού του μουσικοσυνθέτη. Το 
σύστημα είναι σε θέση να καταλαβαίνει τη συναισθηματική 
διάθεση του ανθρώπου συνθέτη και να ακολουθεί τη λογική 
του. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ πάρα την ύπαρξη μιας αρκετά 
ανεπτυγμένης θεωρίας μουσικής, η διαδικασία σύνθεσης της 
μουσικής δύσκολα τυποποιείται με αλγόριθμους εξαιτίας της 
αδιάρρηκτης σχέσης που έχει η μουσική με τη συναισθηματική 
ζωή του δημιουργού. Γι’ αυτό, η έρευνα της μουσικής δημιουρ-
γίας αποτελεί μεγάλη πρόκληση για τους ειδικούς της τεχνητής 
νοημοσύνης.
   Οι Ρώσοι ερευνητές κατάφεραν για πρώτη φορά να δημιουργή-
σουν «συνέργειες» μεταξύ ανθρώπου και λογισμικού, έτσι ώστε 
το πρόγραμμα να λαμβάνει πληροφορίες για τη συναισθηματική 
κατάσταση και τις προθέσεις του μουσικοσυνθέτη, πράγμα που 
επιτρέπει στον υπολογιστή να γίνει η συνέχεια του ανθρώπινου 
νου και του σώματος.

   Ο εικονικός βοηθός του μουσικοσυνθέτη μπορεί από μόνος 
του να δημιουργεί μουσικά κομμάτια μεγάλης αισθητικής αξίας, 
ανάλογου επιπέδου με έναν άνθρωπο. Το πρόγραμμα είναι ικα-
νό να συμπληρώνει μόνο του τις νότες του μουσικοσυνθέτη με 
τις δικές του νότες και συγχορδίες σε διάφορους συνδυασμούς, 
δήλωσαν στο ρωσικό πρακτορείο RIA Novosti οι ερευνητές του 
Ινστιτούτου, με επικεφαλής τον καθηγητή Αλεξέι Σαμσονόβιτς, οι 
οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό επιστήμης 
των υπολογιστών «Procedia Computer Science».
   Το νέο πρόγραμμα διαφέρει ριζικά από τα προηγούμενα χάρη 
στην ικανότητά του να διατηρεί μια συναισθηματική σχέση με 
τον άνθρωπο, επεσήμανε ο Σαμσονόβιτς. «Οι περισσότερες 
εφαρμογές αυτού του τύπου αποτελούν νευρωνικά δίκτυα που 
τους έμαθαν να δημιουργούν μουσική και να ζωγραφίζουν. 
Αλλά η ιδέα μας ήταν να μπορούν να καταλάβουν τη διάθεση 
του ανθρώπου και να ακολουθούν τη λογική του», όπως είπε.
   Η αλληλοκατανόηση μεταξύ του μουσικοσυνθέτη και του ει-
κονικού βοηθού του επιτυγχάνεται χάρη στη συστημοποίηση 
και στην αποθήκευση στο πρόγραμμα διάφορων τύπων συναι-

σθηματικών αντιδράσεων του ανθρώπου στα μουσικά στοιχεία 
όπως οι συγχορδίες και τα μουσικά διαστήματα.
   Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί έναν σημασιολογικό «χάρτη» 
που επιτρέπει στον εικονικό μουσικοσυνθέτη όχι μόνο να συνε-
χίζει μία μελωδία του χρήστη-μουσικοσυνθέτη, σύμφωνα με τα 
γούστα του τελευταίου, αλλά και να καταλαβαίνει σε πραγματικό 
χρόνο τις αλλαγές της διάθεσης του συνθέτη, προτείνοντας και 
δημιουργώντας συνεχώς νέες και διαφορετικές μελωδίες πάνω 
στις ανθρώπινες.
     Οι Ρώσοι επιστήμονες πιστεύουν πως η νέα αυτή τεχνολογία 
έχει επεκτασιμότητα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μελλοντικά 
όχι μόνο στη μουσική αλλά και σε πολλά άλλα είδη ψηφιακής 
δημιουργίας, καθώς επίσης σε συστήματα ανθρώπου-μηχανής.
Σύνδεσμος για την επιστημονική δημοσίευση:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050918300851

Ένας νέος αμερικανικός υπερυπολογιστής με την ονομασία 
Summit (Κορυφή) κατέκτησε κυριολεκτικά την κορυφή των 
υπερυπολογιστών, καθώς είναι πλέον αυτός ο πιο ισχυρός και 
«έξυπνος» στον κόσμο. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Summit 
είναι εγκατεστημένος στο Εθνικό Εργαστήριο Oak Ridge (ORNL) 
του υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ στο Τενεσί και φθάνει τα 
200.000 τρισεκατομμύρια υπολογισμούς το δευτερόλεπτο 
(petaflops).
Τον τίτλο του Νο 1 υπερυπολογιστή έως τώρα κατείχε ο κινεζικός 
Sunway TaihuLight του Εθνικού Κέντρου Υπερυπολογιστών της 
Κίνας στην πόλη Γουσί, με μέγιστη απόδοση 93 petaflops.
Ο Summit είναι ένα σύστημα IBM AC922 αποτελούμενο από 

4.608 servers με συνολική μνήμη άνω των 10 petabytes. Είναι 
περίπου οκτώ φορές ισχυρότερος από τον έως τώρα καλύτερο 
αμερικανικό υπερυπολογιστή, τον Titan, επίσης του Εργαστηρί-
ου Oak Ridge, ο οποίος βρισκόταν στην πέμπτη θέση της παγκό-
σμιας κατάταξης.
Αν οι Κινέζοι δεν έχουν κάποιο κρυφό «άσο», η επόμενη επίσημη 
κατάταξη Top 500 των υπερυπολογιστών θα επιβεβαιώνει την 
ανατροπή της ιεραρχίας. Με τα έως τώρα δεδομένα, στην πρώτη 
πεντάδα βρίσκονται κατά σειρά ένας αμερικανικός υπερυπολογι-
στής, δύο κινεζικοί, ένας ελβετικός και ένας ιαπωνικός.
Ο Summit είναι ένας επιστημονικός υπερυπολογιστής που θα 
χρησιμοποιηθεί σε έρευνες στο πεδίο της ενέργειας, των νέων 

υλικών, της τεχνητής νοημοσύνης, της αστροφυσικής, της βιοϊ-
ατρικής κ.α., ανοίγοντας το δρόμο για νέες ανακαλύψεις που έως 
τώρα ήσαν αδύνατες.
«Η δημιουργία του υπερυπολογιστή Summit δείχνει την ισχύ 
της αμερικανικής ηγεσίας στις επιστημονικές καινοτομίες και 
στην ανάπτυξη τεχνολογίας. Φέρνει τη χώρα μας ένα βήμα πιο 
κοντά στο στόχο της δημιουργίας έως το 2021 ενός συστήματος 
υπερυπολογιστή στην εξακλίμακα (σ.σ. με ισχύ τουλάχιστον 1 
exaflops)», δήλωσε με υπερηφάνεια ο υπουργός Ενέργειας των 
ΗΠΑ Ρικ Πέρι, σύμφωνα με ανακοίνωση του ORNL

ΟΚΤΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙ Η gOOgLE ΜΕ 1,8 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ, 
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΡΩΣΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΕΝΑΝ «ΕΞΥΠΝΟ» 
ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΒΟΗΘΟ ΜΟΥΣΙΚΟΣΥΝΘΕΤΗ

ΟΙ ΗΠΑ ΕΧΟΥΝ ΞΑΝΑ ΤΟΝ ΝΟ 1 ΥΠΕΡΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ
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ΑπευθυνετΑι σε Απόφόιτόυσ των κλΑδων τησ μηχΑνικησ, 
τησ Αρχιτεκτόνικησ κΑι των θετικων κΑι εφΑρμόσμενων 
επιστημων.

Ολοκληρωμένη κατάρτιση στους ακόλουθους τομείς:

- τεχνολογίες πράσινης ενέργειας

- ενέργεια στον κτηριακό τομέα

- τεχνική ανάλυση ενεργειακών συστημάτων

- ενεργειακή οικονομία

- ενέργεια και περιβάλλον

- ενεργειακή πολιτική

Αιτήσεις εισδοχής για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 
μέχρι 21 Ιουνίου 2018 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://applications.ouc.ac.cy/admissions?sap-language=EL

Εξ αποστάσεως  Μεταπτυχιακό  Πρόγραμμα  

Αειφόρα Ενεργειακά Συστήματα - 
Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Κτιρίων

Πληροφορίες για το πρόγραμμα:
Ανοικτό πανεπιστήμιο κύπρου, τηλ.: 00357 22 411802,
http://www.ouc.ac.cy/web/guest/s2/programme/ses/



Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για:  

Το νέο πρότυπο 
ISO12944:2018
Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός 
σιδηρών επιφανειών.

Επιπλέον θέματα που θα παρουσιαστούν:
Παθητική πυροπροστασία 
Τεχνολογία Avantguard®

Αθήνα, 21 Ιουνίου 2018 (17:00-21:00*)  
Ελαιών loft 
*Θα ακολουθήσει standing buffet

Απευθύνεται σε:
• Εταιρείες μεταλλικών κατασκευών
• Μελετητές μεταλλικών έργων υποδομής
• Επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται 

σε έργα αντισκωριακής προστασίας 
μεταλλικών κατασκευών

*Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εγγραφούν 
εώς 13 Ιουνίου 2018  
Περιορισμένες θέσεις. Όλες οι παρουσιάσεις θα 
γίνουν στα Αγγλικά

Η ροή της εκδήλωσης θα αποσταλεί στους 
συμμετέχοντες μετά τις 13 Ιουνίου 2018

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ 
ΕΔΩ*

http://www.hempel.gr/el-GR/about-hempel/seminar-registration


To Prototype by TEE & ATTICA REGION 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 & ATTICA REGION είναι µία πρωτοβουλία του ΤΕΕ 
και της Περιφέρειας Αττικής, η οποία υλοποιείται καταρχάς 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.

τεχνοδικτυακός
επιταχυντής

καινοτόµων ιδεών

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

THE START-UP SUPPORT NETWORK
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Αυστηρότερο καθεστώς εγγυήσεων για έναρξη επιχειρη-
ματικής δραστηριότητας, με σκοπό τον περιορισμό της 
φοροδιαφυγής, προβλέπει το πολυνομοσχέδιο για τα προ-
απαιτούμενα της 4ης αξιολόγησης, με το οποίο ταυτόχρονα 
επέρχονται σημαντικές αλλαγές σε όλους τους τομείς της 
φορολογίας.
Συγκεκριμένα, όσοι φορολογούμενοι -φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα- είχαν ασκήσει κατά το παρελθόν επιχειρηματικές 
δραστηριότητες, αλλά πτώχευσαν ή κατέστησαν αφερέγ-
γυοι, αφήνοντας πίσω τους ληξιπρόθεσμες φορολογικές 
οφειλές άνω των 100.000 ευρώ, θα πρέπει να παράσχουν 
σημαντικού ύψους χρηματικές εγγυήσεις στην ΑΑΔΕ αν θέ-
λουν να ξεκινήσουν νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες.
Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 111 του πολυνομοσχεδίου, 
οι καπνοβιομηχανίες και οι λοιπές επιχειρήσεις καπνικών, 
τα προϊόντα των οποίων κατάσχονται από τις τελωνειακός 
αρχές σε μεγάλες ποσότητες ως λαθραίως διακινούμενα, θα 
καλούνται να πληρώνουν στη Φορολογική Διοίκηση ποσά 
μαμούθ, από 100%-400% των διαφυγόντων φόρων και 
δασμών, ως αποζημιώσεις οφειλόμενες στο πλαίσιο αντικει-
μενικής ευθύνης έναντι του Ελληνικού Δημοσίου για το γε-
γονός της εκτροπής των βιομηχανοποιημένων καπνών τους 
στο παράνομο εμπόριο, ανεξάρτητα από το εάν υπάρχει 
υπαιτιότητα, ακόμη και εάν είχαν συμμορφωθεί από κάθε 
άποψη προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις ισχύ-
ουσες τελωνειακός διατάξεις! Επίσης, με βάση το άρθρο 110 
του πολυνομοσχεδίου, κάθε νέος επιχειρηματίας θα απαλ-
λάσσεται εξ ολοκλήρου από κάθε υποχρέωση σχετική με τον 
ΦΠΑ κατά το πρώτο έτος λειτουργίας της επιχείρησής του.
Τι προβλέπεται
 Πιο αναλυτικά, με τα άρθρα 110 -112 του πολυνομοσχεδίου 
προβλέπονται τα εξής: 1. Η Φορολογική Διοίκηση θα απαι-
τεί εγγύηση από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή 
νομική οντότητα που πρόκειται να ασκήσει δραστηριότητα 
επιχειρηματικού περιεχομένου, εάν: α) το ίδιο το φυσικό 
πρόσωπο, οποτεδήποτε κατά το τρέχον και τα προηγού-
μενα πέντε, πριν από την υποβολή της δήλωσης έναρξης, 
φορολογικά έτη, πτώχευσε ή κατέστη εν γένει αφερέγγυο 
ή υπήρξε διευθυντής, πρόεδρος, διαχειριστής, διευθύνων 
σύμβουλος ή πρόσωπο εντεταλμένο στη διοίκηση νομικού 
προσώπου ή οντότητας ή ήταν «συνδεδεμένο πρόσωπο» 
με άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, που 
πτώχευσαν ή κατέστησαν αφερέγγυα κατά τον ίδιο ως άνω 
χρόνο, είτε β) μέτοχος με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 
33% ή εταίρος ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του νο-
μικού προσώπου ή της νομικής οντότητας υπήρξε οποτεδή-
ποτε κατά το τρέχον και τα 5 προηγούμενα φορολογικά έτη, 
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πριν από την υποβολή της δήλωσης έναρξης, διευθυντής, 
πρόεδρος, διαχειριστής, διευθύνων σύμβουλος ή πρόσωπο 
εντεταλμένο στη διοίκηση νομικού προσώπου ή οντότητας 
ή ήταν «συνδεδεμένο πρόσωπο» με άλλο φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο ή νομική οντότητα, που πτώχευσαν ή κατέστησαν 
εν γένει αφερέγγυα κατά τον ίδιο ως άνω χρόνο.
Η εγγύηση θα απαιτείται υπό την πρόσθετη προϋπόθεση ότι 
η πτώχευση ή άλλη αφερεγγυότητα είχε ως αποτέλεσμα να 
οφείλεται στη φορολογική διοίκηση κατά τον χρόνο υποβο-
λής της δήλωσης έναρξης συνολική βασική ληξιπρόθεσμη 
φορολογική οφειλή από φόρο εισοδήματος, φόρο προστι-
θέμενης αξίας, παρακρατούμενους φόρους μισθωτών υπη-
ρεσιών και πρόσημα τουλάχιστον 100.000 ευρώ. Εξαιρού-
νται ληξιπρόθεσμες φορολογικές οφειλές, οι οποίες κατά την 
υποβολή της δήλωσης έναρξης τελούν σε αναστολή που 
έχει χορηγηθεί με προσωρινή διαταγή, δικαστική απόφα-
ση, πράξη διοικητικού οργάνου ή εκ του νόμου , καθώς και 
οφειλές οι οποίες έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση 
τμηματικής καταβολής η οποία τηρείται και έχουν καταβλη-
θεί τουλάχιστον 3 δόσεις αυτής.
Ως αφερέγγυο για την εφαρμογή του παρόντος πρόσωπο, 
πλέον αυτού που πτώχευσε, νοείται και κάθε πρόσωπο που 
έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης εν λειτουρ-
γία, σε διαδικασία εξυγίανσης, σε ειδική διαχείριση του άρ-
θρου 68 του ν.
4307/2014, καθώς και κάθε πρόσωπο που έχει υπαχθεί στη 
ρύθμιση του ν. 3869/2010 (νόμου Κατσέλη). Εξαιρούνται 
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δημόσιες επιχειρήσεις 
ή επιχειρήσεις νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, αμι-
γείς ή μικτές επιχειρήσεις ΟΤΑ και των συνδέσμων δήμων, 
δημόσιοι οργανισμοί, καθώς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού 
δικαίου , που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται, τα-
κτικώς, από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του 
ετήσιου προϋπολογισμού τους ή τη διοίκηση των οποίων 
ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως 
μέτοχος.
Η εγγύηση, σύμφωνα με την παραπάνω περίπτωση, θα 
απαιτείται μόνο μετά από απόφαση της φορολογικής διοίκη-
σης, από την οποία προκύπτει ότι συντρέχουν οι προϋποθέ-
σεις της ανωτέρω περίπτωσης και με την οποία προσδιορί-
ζεται το ύψος της εγγύησης.
Το ύψος της εγγύησης προσδιορίζεται λαμβάνοντας υπόψη 
ενδεικτικά το ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών της ανω-
τέρω περίπτωσης καθώς και τη νομική μορφή του υποβάλ-
λοντος τη δήλωση προσώπου.
2.  Για τα φυσικά πρόσωπα, που προβαίνουν σε νέα έναρξη 
εργασιών και κατά την άσκηση προηγούμενης δραστηριό-
τητας επιχειρηματικού περιεχομένου ο Αριθμός Φορολογι-
κού Μητρώου (ΑΦΜ) τους είχε ανασταλεί ή πληρούνται οι 
προϋποθέσεις αναστολής αυτού , θα απαιτείται η κατάθεση 
εγγύησης. Το ύψος της εγγύησης θα μπορεί να είναι χαμηλό-
τερο από 15.000 ευρώ και θα προσδιορίζεται λαμβάνοντας 
υπόψη το ύψος της φοροδιαφυγής, τον λόγο της αναστολής 
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και την τυχόν υποτροπή. Η εν λόγω εγγύηση καταπίπτει αυ-
τοδικαίως σε περίπτωση νέας αναστολής χρήσης του ΑΦΜ.
Τα ανωτέρω θα εφαρμόζονται και στην περίπτωση που 
νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα υποβάλλει δήλωση 
έναρξης και μέτοχος με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 
33% ή εταίρος ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του νο-
μικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, που υποβάλλει 
τη δήλωση: α) υπήρξε οποτεδήποτε κατά το τρέχον και τα 
προηγούμενα 5 φορολογικά έτη διευθυντής, πρόεδρος, δι-
αχειριστής, διευθύνων σύμβουλος ή πρόσωπο εντεταλμένο 
στη διοίκηση νομικού προσώπου ή οντότητας ή ήταν «συν-
δεδεμένο πρόσωπο» με άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
ή νομική οντότητα του οποίου ο ΑΦΜ είχε ανασταλεί ή β) 
άσκησε οποτεδήποτε κατά το τρέχον και τα προηγούμενα 5 
φορολογικά έτη, ως φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο, 
δραστηριότητα επιχειρηματικού περιεχομένου και ο ΑΦΜ 
του είχε ανασταλεί.
Οι παραπάνω αλλαγές θα έχουν εφαρμογή από την 
1η/1/2019 και μετά.
Βαριά πρόστιμα 
3. Οι επιχειρήσεις καπνικών προϊόντων (οι αδειοδοτημέ-
νες καπνοβιομηχανίες, τα αδειοδοτημένα επαγγελματικά 
εργαστήρια, οι εισαγωγείς βιομηχανοποιημένων καπνών 
από τρίτη χώρα και οι παραλήπτες βιομηχανοποιημένων 
καπνών από άλλο κράτος-μέλος) οφείλουν να κοινοποιούν 
κατάλογο των εμπορικών τους σημάτων ή των σημάτων 
για τα οποία διαθέτουν άδεια χρήσης προς την Ανεξάρτητη 
Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), καθώς και τα στοιχεία 
γνησιότητας, όπως τροποποιούνται και ισχύουν. Η πρώτη 
υποβολή του καταλόγου αυτού λαμβάνει χώρα εντός δύο 
μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου. Για 
κάθε ημέρα καθυστέρησης στην υποβολή του καταλόγου 
των εμπορικών σημάτων επιβάλλεται από το αρμόδιο 
Τελωνείο πρόστιμο 100 ευρώ με ανώτατο όριο τις 5.000 
ευρώ. Ο κατάλογος αυτός υποχρεωτικά επανυποβάλλεται 
επικαιροποιημένος απ’ όλους τους ανωτέρω εντός μηνός 
από την προσθήκη ή διαγραφή εμπορικού σήματος.
4. Οι επιχειρήσεις καπνικών προϊόντων υποχρεούνται σε 
πληρωμές αποζημιωτικής φύσης προς το ελληνικό Δημόσιο 
οφειλόμενες εξ αντικειμενικής ευθύνης σε κάθε περίπτωση 
που κατάσχονται γνήσια βιομηχανοποιημένα καπνά τους, 
σε ποσότητες 50.000 τεμαχίων και άνω. Σε κάθε τέτοια 
περίπτωση, η ΑΑΔΕ, εντός 30 εργασίμων ημερών από την 
επιβολή της κατάσχεσης, προβαίνει σε γνωστοποίηση της 
κατάσχεσης στην επιχείρηση, με επιστολή της αρμόδιας Τε-
λωνειακής Αρχής. Εντός τριάντα 30 εργάσιμων ημερών από 
τη γνωστοποίηση της κατάσχεσης στην επιχείρηση, μικτά 
κλιμάκια από εκπροσώπους των Γενικών Διευθύνσεων Τε-
λωνείων, Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και Γενικού Χημεί-
ου του Κράτους και εκπροσώπων της επιχείρησης, μετά από 
πρόσκληση που κοινοποιείται σε αυτούς από υπάλληλο της 
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«Φωτιά» θα πάρει ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων 
(ΕΝΦΙΑ) για περίπου 1.000.000 φορολογούμενους που κα-
τοικούν σε 86 περιοχές της Αττικής, της Θεσσαλονίκης κ.α.
Οι 250 ιδιώτες εκτιμητές κατάφεραν να καταλήξουν (!) στο ότι 
οι αντικειμενικές τιμές (τιμές ζώνης) στις λαϊκές περιοχές θα 
πρέπει να αυξηθούν από τα επίπεδα των 600 - 1.000 ευρώ 
ανά τ.μ. που βρίσκονται σήμερα και να καταλήξουν πάνω από 
τα 750 και μέχρι τα 1.200 ευρώ ανά τ.μ.! Στις περιοχές αυτές, 
αν τελικά εγκριθούν οι προτεινόμενες αυξήσεις των αντικει-
μενικών τιμών κατά 10% - 50%, ο ΕΝΦΙΑ θα αυξηθεί μέχρι 
και πάνω από 30%. Συγκεκριμένα: Σε όσες περιοχές ισχύουν 
σήμερα τιμές ζώνης από 600 έως 750 ευρώ, ο συντελεστής 
προσδιορισμού του κύριου ΕΝΦΙΑ ανέρχεται σε 2,8 ευρώ ανά 
τ.μ. Οι αυξήσεις που προωθούνται θα ανεβάσουν τις τιμές σε 
επίπεδα άνω των 750 ευρώ, όπου στην κλίμακα υπολογισμού 
του ΕΝΦΙΑ ισχύει συντελεστής φόρου 2,9 ευρώ ανά τ.μ.
Θα ανεβάσουν τις τιμές
 Σε όσες περιοχές ισχύουν σήμερα τιμές ζώνης από 750 έως 
1.000 ευρώ, ο συντελεστής προσδιορισμού του κύριου ΕΝ-
ΦΙΑ ανέρχεται σε 2,9 ευρώ ανά τ.μ.
Οι αυξήσεις που προωθούνται θα ανεβάσουν τις τιμές σε επί-
πεδα άνω των 1.000 ευρώ, όπου στην κλίμακα υπολογισμού 
του κύριου ΕΝΦΙΑ ισχύει συντελεστής φόρου 3,7 ευρώ ανά 
τ.μ.
Συνεπώς στις περιοχές αυτές ο κύριος ΕΝΦΙΑ θα αυξηθεί κατά 
περίπου 30%.
Παραδείγματα για το νέο χαράτσι 
1. Διαμέρισμα πρώτου ορόφου 80 τ.μ. στη Δρα-
πετσώνα. Η τιμή ζώνης ανέρχεται σήμερα στα 700 ευρώ το 
τετραγωνικό μέτρο, με τις αλλαγές η τιμή ζώνης θα φτάσει τα 
780 ευρώ / τ.μ. Αυτή η εξέλιξη θα οδηγήσει στην αλλαγή κλι-
μακίου για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ από 2,8 σε 2,9.0 ΕΝΦΙΑ 
από 224 ευρώ θα φθάσει τα 232 ευρώ.
2. Διαμέρισμα πρώτου ορόφου 80 τ.μ. στο Κάτω Παγκράτι. 
Η τιμή ζώνης ανέρχεται σήμερα στα 1.200 ευρώ το τετραγω-
νικό μέτρο. Με τις αλλαγές η τιμή ζώνης θα φτάσει τα 1.600 
ευρώ / τ.μ. Αυτή η εξέλιξη θα οδηγήσει στην αλλαγή κλιμακί-
ου για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ από 3,7 σε 4,5.0 ΕΝΦΙΑ από 
296 ευρώ θα φθάσει τα 360 ευρώ.
3. Διαμέρισμα 100 τ.μ. στη Θεσσαλονίκη (5ο διαμέρισμα). Η 
τιμή ζώνης ανέρχεται σήμερα στα 2.450 ευρώ το τετραγω-
νικό μέτρο, με τις αλλαγές η τιμή ζώνης θα φτάσει τα 2.600 
ευρώ / τ.μ. Αυτή η εξέλιξη θα οδηγήσει στην αλλαγή δύο κλι-
μακίων και ο ΕΝΦΙΑ από 710 ευρώ θα φτάσει στα 900 ευρώ.
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αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής προ 5 ημερών, μεταβαίνουν 
στην Τελωνειακή Υπηρεσία ή όπου αλλού φυλάσσονται τα 
λαθραία βιομηχανοποιημένα καπνά της επιχείρησης και 
λαμβάνουν τέσσερα όμοια δείγματα βιομηχανοποιημένων 
καπνών για εργαστηριακή εξέταση, δύο για την επιχείρηση 
και δύο για την ΑΑΔΕ.
Εάν τα κατασχεθέντα βιομηχανοποιημένα καπνά είναι 
λαθραία βιομηχανοποιημένα καπνά της επιχείρησης, τότε 
επιβάλλεται αμελλητί, με καταλογιστική πράξη του προϊστα-
μένου του αρμοδίου Τελωνείου, η υποχρεωτική πληρωμή 
προς το ελληνικό Δημόσιο:
 (α) Ποσού που ισούται με το 100% των φόρων και δασμών 
που θα βεβαιώνονταν εάν τα λαθραία βιομηχανοποιημένα 
καπνά της επιχείρησης καπνικών προϊόντων είχαν διατεθεί 
νόμιμα προς ανάλωση στο έδαφος της Ελληνικής Δημοκρα-
τίας.
(β) Εάν τα γνήσια βιομηχανοποιημένα καπνά της επιχείρη-
σης που έχουν κατασχεθεί εντός ενός ημερολογιακού έτους 
στην Ελληνική Επικράτεια, ανέρχονται σε συνολικό αριθμό 
που υπερβαίνει τα 20.000.000 τεμάχια, η επιχείρηση προ-
βαίνει σε συμπληρωματική πληρωμή ποσού ίσου με το 
200% του ποσού των φόρων και δασμών επί του συνόλου 
των ποσοτήτων που έχουν κατασχεθεί εντός του έτους αυ-
τού, οι οποίοι θα βεβαιώνονταν εάν τα βιομηχανοποιημένα 
καπνά της επιχείρησης είχαν διατεθεί νόμιμα προς λιανική 
πώληση στο έδαφος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Εφόσον 
η ποσότητα των κατασχεμένων βιομηχανοποιημένων 
καπνών ανέρχεται σε συνολικό αριθμό που υπερβαίνει τα 
40.000.000 τεμάχια, η επιχείρηση θα προβαίνει σε συμπλη-
ρωματική πληρωμή ποσού ίσου με το 400% του ποσού των 
φόρων και δασμών επί του συνόλου των ποσοτήτων που 
έχουν κατασχεθεί εντός του έτους αυτού, οι οποίοι θα βεβαι-
ώνονταν εάν τα βιομηχανοποιημένα καπνά της επιχείρησης 
είχαν διατεθεί νόμιμα προς λιανική πώληση στο έδαφος της 
Ελληνικής Δημοκρατίας.
Το ποσό της περίπτωσης αυτής διατίθεται για τη χρηματο-
δότηση των προσπαθειών καταπολέμησης της λαθραίας 
διακίνησης καπνικών προϊόντων.
Οι προϋποθέσεις του καταλογισμού δεν συντρέχουν αν τα 
λαθραία βιομηχανοποιημένα καπνά εκλάπησαν από τρίτους 
ή διέφυγαν της κατοχής της επιχείρησης από λόγους ανωτέ-
ρας βίας. Τα γεγονότα αυτά πρέπει να αποδεικνύονται επαρ-
κώς από τις επιχειρήσεις καπνικών προϊόντων.
Αλλαγές στον ΦΠΑ 
5. Στις περιπτώσεις πράξεων (παραδόσεων αγαθών ή/και 
παροχών υπηρεσιών) μεταξύ συγγενικών ή/και συνδεδε-
μένων προσώπων κατά τη φορολογία εισοδήματος, ως 
φορολογητέα αξία λαμβάνεται πλέον η κανονική αξία, για 
τις περιπτώσεις που η αντιπαροχή - τίμημα είναι κατώτερη 
από αυτήν.
6. Στις περίπτωσης πλειστηριασμού ως φορολογητέα αξία 
λαμβάνεται το εκπλειστηρίασμα, προκειμένου να μην υφί-
σταται αμφισβήτηση για τη φορολογητέα βάση σε περίπτω-

ση πλειστηριασμού.
7. Επιτρέπεται πλέον να υπάγονται στο ειδικό καθεστώς των 
μικρών επιχειρήσεων, που συνεπάγεται απαλλαγή από την 
υποχρέωση είσπραξης και απόδοσης ΦΠΑ και όσοι φορολο-
γούμενοι προβαίνουν, για πρώτη φορά, σε δήλωση έναρ-
ξης επιχειρηματικής ή αγροτικής δραστηριότητας.
8. Παύει να είναι υποχρεωτική η διετής παραμονή στο καθε-
στώς των απαλλασσόμενων επιχειρήσεων και οι υποκείμε-
νοι μπορούν να μεταταχθούν στο κανονικό καθεστώς από 
το επόμενο έτος.
9. Δεν λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του ορίου 
υπαγωγής στο ειδικό καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων 
οι μεταβιβάσεις παγίων και οι απαλλασσόμενες πράξεις χω-
ρίς δικαίωμα έκπτωσης.
10. Τέλος, καλύπτεται το νομοθετικό κενό και πλέον με την 
υπέρβαση του ορίου των 10.000 ευρώ ο υποκείμενος υπο-
χρεούται άμεσα να επιβάλει ΦΠΑ και να εφαρμόσει το κανο-
νικό καθεστώς από την πρώτη πράξη παράδοσης αγαθών ή 
υπηρεσιών με την οποία πραγματοποιείται η υπέρβαση του 
ορίου, ανεξάρτητα από τον χρόνο υποβολής της δήλωσης 
μεταβολών, ώστε να μην υπάρχει έδαφος καταστρατήγη-
σης της διάταξης.
• Είκοσι σημαντικές αλλαγές στις διατάξεις του Κώδικα 
Φορολογίας Εισοδήματος επέρχονται με τα άρθρα 115-
117 του πολυνομοσχεδίου για τα προαπαιτούμενα της 4ης 
αξιολόγησης, που κατατέθηκε στη Βουλή την περασμένη 
Παρασκευή.
Μεταξύ άλλων, θεσπίζονται ευνοϊκές φορολογικές διατάξεις 
για τα φυσικά πρόσωπα που απασχολούνται περιστασιακά 
ή ευκαιριακά, παρέχονται φορολογικά κίνητρα προς όλες 
τις επιχειρήσεις που διαθέτουν υπαλληλικό προσωπικό για 
να προχωρήσουν σε προσλήψεις νέων εργαζομένων υπό 
καθεστώς πλήρους απασχόλησης, θεσπίζονται νέες φοροα-
παλλαγές για όσους παραχωρούν δωρεάν ακίνητα σε συγ-
γενείς τους, καθιερώνεται ειδικός τρόπος προσδιορισμού 
των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα για τις 
αλλοδαπές επιχειρήσεις και οργανισμούς που εκμεταλλεύο-
νται αεροσκάφη ή πλοία υπό ξένη σημαία, η διαχείριση των 
οποίων δεν γίνεται από την Ελλάδα.
Επιπλέον, καθιερώνονται ρητές εξαιρέσεις από το καθεστώς 
φορολόγησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων για 
ορισμένες περιπτώσεις πωλήσεων τίτλων από φυσικά πρό-
σωπα, καθορίζεται ο τρόπος καταβολής του φόρου εισοδή-
ματος που προκύπτει από δηλώσεις φορολογούμενων που 
συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που 
τηρούν απλογραφικά βιβλία, αλλάζει ριζικά ο ορισμός των 
κρατών που χαρακτηρίζονται ως «μη συνεργάσιμα φορο-
λογικά», επέρχονται αλλαγές στις φορολογικές αποσβέσεις 
για υπηρεσίες μεταφορών και για δραστηριότητες εξοικο-
νόμησης νερού και ενέργειας και καθιερώνονται νέα ισχυρά 
φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της παραγωγής νέων 
οπτικοακουστικών μέσων.
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Εφυγαν και έριξαν μαύρη πέτρα πίσω τους σε ποσοστό που 
προσεγγίζει το 82%. Ερευνα της ICAP για το brain drain, τα 
συμπεράσματα της οποίας δημοσιεύει η «Κ», αποκαλύπτει ότι 
36% των «μυαλών» που εγκατέλειψαν την Ελλάδα, λόγω της 
κρίσης, δηλώνουν ότι δεν θα γυρίσουν ποτέ στη γενέτειρα, ενώ 
επιπλέον ποσοστό της τάξεως του 46% εκτιμά ότι θα χρειαστεί 
πάνω από τρία χρόνια για να εξετάσει το ενδεχόμενο επιστρο-
φής. Μόλις οι 11 στους 100 δηλώνουν ότι μπορεί να γυρίσουν 
μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, ενώ για νωρίτερα το συζητά η 
ισχνή μειοψηφία του 7%. Ακόμη και αυτοί που θα συζητούσαν 
το ενδεχόμενο επιστροφής, δηλώνουν ότι θα το έκαναν μόνο 
αν είχαν μια πολύ καλή επαγγελματική πρόταση που θα τους 
εξασφάλιζε ετήσιες μεικτές αποδοχές άνω των 40.000 ευρώ. 
Δηλαδή, θέτουν ως προϋπόθεση για να επιστρέψουν κάτι που 
αποτελεί «είδος υπό εξαφάνιση» στην Ελλάδα: μια καλοπληρω-
μένη θέση εργασίας.
Είναι η τέταρτη συνεχόμενη χρονιά κατά την οποία η εταιρεία 
διενεργεί τη συγκεκριμένη έρευνα και αυτή τη φορά το δείγμα 
αφορούσε 1.068 άτομα από 61 χώρες. Οι απαντήσεις δόθηκαν 
ηλεκτρονικά στο διάστημα από 16 Απριλίου έως 30 Μαΐου φέ-
τος, κάτι που σημαίνει ότι σε αυτές έχουν αποτυπωθεί όλες οι 
τρέχουσες εξελίξεις στην Ελλάδα. Οπως επισημαίνει ο Κώστας 
Ζούλιας, διευθυντής του τμήματος human capital consulting, 
«ο πληθυσμός του brain drain ωριμάζει και εξελίσσεται και όσοι 
από αυτούς επιτυγχάνουν στις νέες τους πατρίδες, κατά μεγάλο 
ποσοστό θα παραμείνουν εκεί, χωρίς να υπάρχει τρόπος για την 
Ελλάδα να αξιοποιήσει τις εμπειρίες και τις γνώσεις που έχουν 
αποκτήσει με παραγωγικό τρόπο».
Ο βασικότερος λόγος που επικαλέστηκαν οι ερωτηθέντες από 
την ICAP για να δικαιολογήσουν την απόφασή τους να εργα-
στούν εκτός Ελλάδας «πληγώνει», καθώς δεν είναι παράγοντας 
που εξαλείφεται με την έξοδο από την οικονομική κρίση. Σε 
ποσοστό 44% οι ερωτηθέντες επικαλέστηκαν την έλλειψη αξιο-
κρατίας και τη διαφθορά στην Ελλάδα, ενώ η οικονομική κρίση 
έρχεται δεύτερη σε ποσοστό 36%. Το 27% των ερωτηθέντων 
προέβαλε τις καλύτερες εργασιακές συνθήκες που επικρατούν 
στο εξωτερικό, ενώ η εξεύρεση υψηλότερων αποδοχών αποτε-
λεί τον κυριότερο λόγο για το 25% των ερωτηθέντων.
Οι μισθοί τους οποίους εξασφαλίζουν όσοι μετακινούνται εκτός 
Ελλάδας είναι πολύ υψηλοί για τα ελληνικά δεδομένα. Ετσι, 
ετήσιες αποδοχές έως και 20.000 ευρώ έχουν μόλις οι 18 στους 
100. Ο ένας στους 3 εισπράττει από 21 έως 40.000 ευρώ, ενώ 
περίπου ο ένας στους δύο σπάει προς τα πάνω το φράγμα των 
40.000 ευρώ ετησίως (σ.σ.: το 18% κυμαίνεται από 41 έως 
60.000 ευρώ, το 17% από 61 έως 10.000 ευρώ και το 13% από 

Ετοιμα να κονταροχτυπηθούν για την είσοδο στην εγ-
χώρια κτηματαγορά, κυρίως σε επαγγελματικά ακίνητα, 
είναι δεκάδες ξένα επενδυτικά σχήματα, που διαβλέπουν 
σημαντικές ευκαιρίες αποδόσεων τα επόμενα χρόνια, 
της τάξης του 7%-8% σε ετήσια βάση. Κορυφαίες εται-
ρείες διαχείρισης, όπως Apollo, Fortress, Bain και DK, 
βρίσκονται ήδη σε συζητήσεις με τις αρμόδιες διευθύν-
σεις των τραπεζών και «σκανάρουν» τα προβληματικά 
επιχειρηματικά χαρτοφυλάκια που βρίσκονται προς 
πώληση.
Οπως επισημαίνει τραπεζική πηγή μιλώντας στο 
«Βήμα», η ανάγκη των συστημικών ομίλων να ξεφορ-
τωθούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα ως και το τέλος 
του 2019 τουλάχιστον το 10% των «κόκκινων» ανοιγ-
μάτων τους έχει κινητοποιήσει διεθνή funds, τα οποία 
εξετάζουν επενδύσεις αρκετών εκατομμυρίων ευρώ 
μέσω της δευτερογενούς αγοράς χρέους που δημιουρ-
γείται σταδιακά στη χώρα μας.
Επιτυχία στο πρώτο deal
Η πρώτη ρευστοποίηση δανείων με εγγυήσεις ακίνητα, 
που ολοκληρώθηκε από την Τράπεζα Πειραιώς τις προ-
ηγούμενες ημέρες, κατέδειξε την ισχυρή ζήτηση από το 
εξωτερικό.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στον διαγωνισμό που διε-
νεργήθηκε έλαβαν πληροφορίες για το προς πώληση 
πακέτο συνολικά 32 funds, ενώ τέσσερα από αυτά κα-
τέθεσαν στην τράπεζα δεσμευτικές προσφορές. Οπως 
επισημαίνει ο κ. Γεώργιος Γεωργακόπουλος, ανώτερος 
γενικός διευθυντής της Τράπεζας Πειραιώς, «η προσφο-
ρά επαγγελματικών χώρων υψηλών προδιαγραφών 
κινείται σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με τη ζήτηση, δί-
νοντας στους τραπεζικούς ομίλους με ποιοτικά ενέχυρα 
τη δυνατότητα να πετύχουν σημαντικά έσοδα από την 
πώλησή τους».
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100 χιλιάδες ευρώ και πάνω).
Εκτός από τον υψηλότερο μισθό, όσοι έφυγαν εκτός Ελλάδας 
δηλώνουν ότι απολαμβάνουν και άλλες παροχές όπως η ια-
τροφαρμακευτική περίθαλψη (σε ποσοστό 75%), ένα συνταξι-
οδοτικό πρόγραμμα (σε ποσοστό 63%), κινητό τηλέφωνο (σε 
ποσοστό 41%) αλλά και έξοδα μετακίνησης (σε ποσοστό 37% 
ή τα κουπόνια (σε ποσοστό 20%).
Στους συνεντευξιαζόμενους τέθηκε το ερώτημα ποιος θα ήταν 
ο ελάχιστος ετήσιος μεικτός μισθός με τον οποίο θα επέστρεφαν 
στην Ελλάδα. Σε ποσοστό 37% απάντησαν 50.000 ευρώ και 
πάνω, ενώ το 13% θα «συμβιβαζόταν με 40.000 έως 50.000 
ευρώ. Το 21% πέφτει στα 30 έως 40.000 ευρώ, ενώ το 21% 
περιορίζεται στα 20 έως 30.000 ευρώ. Στο επίπεδο των 10 έως 
20.000 ευρώ, η έρευνα καταγράφει ποσοστό μόλις 8%. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι, όπως προκύπτει από τις φορολογικές δη-
λώσεις, ετήσιο εισόδημα άνω των 20.000 ευρώ ετησίως από 
μισθωτές υπηρεσίες δεν έχει, πλέον, στην Ελλάδα ούτε ο ένας 
στους 6.
Ακόμη όμως και αν υπήρχαν καλά αμειβόμενες θέσεις εργα-
σίας για να οδηγήσουν στον επαναπατρισμό του ανθρώπινου 
δυναμικού που έφυγε, έπρεπε να αντιμετωπιστεί και το θέμα 
της υπερφορολόγησης της εργασίας: «Αν συγκρίνουμε έναν 
μισθωτό με μηνιαίο καθαρό εισόδημα γύρω στα 1.730 ευρώ 
στην Ελλάδα και την Κύπρο, θα διαπιστώσουμε ότι οι φόροι 
και οι εισφορές που αποδίδει στο κυπριακό κράτος αποτελούν 
μόλις το 14% του μεικτού μισθού του, ενώ στο ελληνικό το 
45%», υποστηρίζει από την πλευρά του ο Αρης Σκέρτσος, γε-
νικός διευθυντής του ΣΕΒ, συμπληρώνοντας ότι «η μείωση της 
υπερφορολόγησης της εργασίας αποτελεί μείζονα προτεραιό-
τητα για περισσότερες επενδύσεις, νέες θέσεις απασχόλησης και 
επαναπατρισμό των άξιων Ελλήνων και Ελληνίδων που έχουν 
εγκαταλείψει τη χώρα».
Πρώτοι στις... διαρροές οικονομολόγοι και μηχανικοί
Με το brain drain η Ελλάδα χάνει πολύτιμο ανθρώπινο κεφά-
λαιο όπως προκύπτει και από την επεξεργασία των βιογραφι-
κών όσων έχουν αποχωρήσει. Οι 53 στους 100 έχουν μετα-
πτυχιακό, ενώ οι 8 στους 100 έχουν και διδακτορικό. Χωρίς 
πτυχίο είναι μόλις το 8%. Μάλιστα, όταν ερωτώνται για τη χώρα 
απόκτησης του πτυχίου του μεταπτυχιακού ή του διδακτορικού 
απαντούν ως εξής:
1. Σε ποσοστό 80% απέκτησαν το πρώτο πτυχίο στην Ελλάδα 
(κάτι που σημαίνει ότι οι κύριες σπουδές χρηματοδοτήθηκαν με 
πόρους του Ελληνα φορολογούμενου).
2. Σε ποσοστό 42% απέκτησαν μεταπτυχιακό στο Ηνωμένο Βα-
σίλειο με δεύτερη την Ελλάδα σε ποσοστό 27%, ενώ το διδακτο-
ρικό αποκτήθηκε σε ποσοστό 35% στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε 
ποσοστό 25% στην Ελλάδα.
Στο εξωτερικό διαρρέουν κυρίως οικονομολόγοι, μηχανικοί 
και επιστήμονες με ειδίκευση στον χώρο της πληροφορικής. 
Ετσι, τα οικονομικά πτυχία (μαζί με αυτά της διοίκησης και του 
marketing) έρχονται στην πρώτη θέση της κατάταξης σε ποσο-
στό 35%, ενώ ακολουθούν οι μηχανικοί σε ποσοστό 19%.

Η πληροφορική είναι στην τρίτη θέση με ποσοστό 12%, ενώ 
παρά την αντίληψη που έχει δημιουργηθεί, οι γιατροί κατατάσ-
σονται στις κατώτερες θέσεις της σχετικής κατάταξης με ποσο-
στό μόλις 5%.


