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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

Η αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών αναμένεται 
να δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στους ιδιοκτήτες 
ακινήτων και μάλιστα ορισμένοι εξ αυτών θα χάσουν τις 
εκπτώσεις που προβλέπονται στον ΕΝΦΙΑ. Συμφωνα με την 
«Καθημερινή» συγκεκριμένα, όσοι διαπιστώσουν ότι στην πε-
ριοχή τους αυξάνονται οι τιμές ζώνης και μέχρι σήμερα είχαν 
απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ, θα πρέπει να ενημερωθούν εάν η 
νέα αντικειμενική αξία του ακινήτου τους υπερβαίνει για πα-
ράδειγμα τις 85.000 ευρώ εάν πρόκειται για άγαμο. Στην πε-
ρίπτωση αυτή, ο φορολογούμενος θα κληθεί να πληρώσει το 
σύνολο του φόρου, χάνοντας την έκπτωση του 50% που είχε 
από τον ΕΝΦΙΑ το 2017. Σημειώνεται ότι: Εκπτωση 50% στον 
ΕΝΦΙΑ χορηγείται στον φορολογούμενο, τον ή τη σύζυγο και 
τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του εφόσον πληρούνται 
σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
1. Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του 
προηγούμενου φορολογικού έτους δεν υπερβαίνει τις 9.000 
ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο 
και κάθε εξαρτώμενο μέλος.
2. Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέ-
χουν δικαιώματα ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδή-
ματος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς 
του, λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και 
του είδους του δικαιώματος, δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγω-
νικά και η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή 
προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού 
φόρου, δεν υπερβαίνει το ποσό των 85.000 ευρώ για τον 
άγαμο, των 150.000 ευρώ για τον έγγαμο (και τον ή τη σύζυ-
γό του ή τη μονογονεϊκή οικογένεια) με ένα εξαρτώμενο τέκνο 
και των 200.000 ευρώ για τον έγγαμο (τον ή τη σύζυγό του 
και τα εξαρτώμενα τέκνα τους ή τη μονογονεϊκή οικογένεια) 
με δύο εξαρτώμενα τέκνα.
3. Ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα 
της οικογένειάς του είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.

Παπανάτσιου: Οι παρεμβάσεις στον ΕΝΦΙΑ έγιναν 
με γνώμονα την προστασία της μικρής και μεσαίας 
ακίνητης περιουσίας
Με τις παρεμβάσεις στον ΕΝΦΙΑ το υπουργείο Οικονομικών 
ελαχιστοποιεί την όποια συνέπεια στη μικρή και στη μεσαία 
ακίνητη περιουσία από τις αναπροσαρμογές στις αντικειμε-

νικές τιμές των ακινήτων αναφέρει με δήλωσή της στο ΑΠΕ- 
ΜΠΕ η υφυπουργός Οικονομιών Κατερίνα Παπανάτσιου. 
Από το υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζεται ότι δεν υπήρξε 
καμία παρέμβαση στις αναπροσαρμογές των αντικειμενικών 
τιμών των ακινήτων για τις οποίες αποκλειστικά αρμόδιες 
ήταν οι επιστημονικές επιτροπές που είχαν συσταθεί καθώς 
και οι εκτιμητές.
Η κ. Παπανάτσιου έδωσε χθες στη Βουλή αναλυτικότερα 
παραδείγματα σχετικά με το πώς διαμορφώνεται ο ΕΝΙΑ του 
2018 μετά τις αναπροσαρμογές στις αντικειμενικές τιμές των 
ακινήτων, από τα οποία προκύπτει ότι το 97% των φορολο-
γουμένων φυσικών προσώπων θα έχει μειωμένη ή αμετά-
βλητη ή ελάχιστη αύξηση επιβάρυνση.

Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι από τις νέες αντικει-
μενικές
Μετά από μια διετία χαμηλών αντικειμενικών αξιών και ενώ 
στην αγορά ακινήτων οι εμπορικές αξίες παραμένουν κατεδα-
φισμένες, το υπουργείο Οικονομικών προχώρησε σε αύξηση 
των τιμών ζώνης σε πολλές περιοχές της Αθήνας και σε πολ-
λές περιοχές της Ελλάδος. Σύμφωνα με το insider.gr από τα 
στοιχεία που δημοσιοποίησε  η κυβέρνηση προέκυψε πως οι 
υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών, οι εκτιμητές και οι 
ειδικές ομάδες που είχαν συσταθεί για να προσδιορίζουν τις 
τιμές εκκίνησης δεν πρόλαβαν να επεξεργαστούν σε βάθος 
τις τιμές ζώνη-ζώνη ανά περιοχή, και έτσι επελέγη μια μικρή 
διόρθωση με συγκεκριμένα κριτήρια.
Η κυβέρνηση επέλεξε να αναπροσαρμόσει υψηλότερα τις 
ανώτατες τιμές ζώνης στις λαϊκές συνοικίες και να αυξήσει τις 
κατώτατες τιμές ζώνης σε ακριβές περιοχές της Αττικής.

Δηλώσεις Ε. Τσακαλώτου και Ν. Μπακογιάννη στη 
Βουλή
«Θα εκπλαγείτε θετικά με τα αποτελέσματα για τον φόρο στον 
ΕΝΦΙΑ για τις φτωχές γειτονιές»,είπε  ο υπουργός Οικονο-
μικών Ευκλείδης Τσακαλώτος στη Βουλή.  Είχε προηγηθεί 
παρέμβαση της βουλευτού της ΝΔ Ντόρας Μπακογιάννη που 
έθεσε ζήτημα για το πως θα διαμορφωθεί ο ΕΝΦΙΑ στις εργα-
τικές συνοικίες. Αναλυτικά στις σελ 3 και 4 
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1, 3 και 4
Οι εξελίξεις και οι εκτιμήσεις για τις νέες αντικειμενικές τιμές των 
ακινήτων
Σελ 5
H Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα χρηματοδοτήσει 32 έργα μεταρ-
ρύθμισης στην Ελλάδα
Σελ 6 
Μέχρι τέλος Ιουνίου έτοιμο το μητρώο ακινήτων βραχυχρό-
νιας διαμονής, είπε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής
Σελ 7 
Στην Ολομέλεια το πολυνομοσχέδιο για το κλείσιμο της αξιολό-
γησης και το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο
Σελ 8 
Συμφωνία Ελλάδας - Ιταλίας για την ασφάλεια στις υπεράκτιες 
δραστηριότητες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων
Σελ 9 
Θεσσαλονίκη: Έργα πρασίνου προωθούνται κατά προτεραιό-
τητα για χρηματοδότηση από το πρόγραμμα βιώσιμης αστικής 
ανάπτυξης
Σελ 10 
Η επανάσταση του fintech: Πλαστικό χρήμα, ηλεκτρονικά πορ-
τοφόλια, ρολόγια και... κοσμήματα, στην υπηρεσία της νέας 
εποχής πληρωμών
Σελ 11
Επιδείνωση των επιχειρηματικών προσδοκιών στη Βιομηχα-
νία σημειώθηκε τον Μάιο, σύμφωνα με έρευνα του ΙΟΒΕ
Σελ 12 
Γερμανία: Η VW θα πληρώσει πρόστιμο 1 δισεκ. ευρώ για το 
σκάνδαλο των ντιζελοκινητήρων
Σελ 13 
Μείωση της τάξης του 30% στη μελλοντική παραγωγή λαχα-
νικών στη Νότια Ευρώπη, λόγω κλιματικής αλλαγής και λειψυ-
δρίας, προβλέπει νέα μελέτη
Σελ 14 και 15
Μια Ευρώπη που προστατεύει: η ΕΕ καταβάλλει προσπάθειες 
για να ενισχύσει την ανθεκτικότητα και να αντιμετωπίσει απο-
τελεσματικότερα τις υβριδικές απειλές
Σελ 15 
Βέλγιο: Μέτρα για την καταπολέμηση του φαινομένου της εξά-
πλωσης των «ψεύτικων πανεπιστημίων» προβλέπει διάταγμα 
που ενέκρινε η κυβέρνηση
Σελ 16 
Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο: Το πρόγραμμα DUAL Hellas, 
για τον τουρισμό, θα ξεκινήσει τον Νοέμβριο του 2018
Σελ 17 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ στο ΑΠΕ-ΜΠΕ του Προέδρου και Διευθύνοντος 
συμβούλου της WIND: «Ανάπτυξη και επενδύσεις σε δίκτυα 
νέας γενιάς από τη WIND»
Σελ 19
Prototype by TEE & Attica Region: ένας τεχνοδικτυακός (ψηφι-
ακός) επιταχυντής καινοτόμων ιδεών.
Σελ 2
Προσεχώς 
Σελ 20,21,22
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου 

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση του ΤΕΕ 
(Newsletter) TEE:

ΕΝΦΙΑ: Ποιοι κινδυνεύουν να χάσουν έκπτωση 50% ή απαλλαγή
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΞΕΝΕΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΕΠΟΧ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥζΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΩΡΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

«ΕΛΛΑΔΑ - ΕΥΡΩΠΗ 2020, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ 
ΜΑΘΗΣΗ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» 

ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Στις 3 Ιουλίου 2018 θα πραγματοποιηθεί το 1ο ετήσιο Forum  
«InvestGR – Ξένες Επενδύσεις στην Ελλάδα», στο ξενοδοχείο 
Hilton Athens, με τη συμμετοχή κορυφαίων εκπροσώπων του 
πολιτικού κόσμου και των επικεφαλής ξένων εταιρειών στην 
Ελλάδα.
Πρόκειται για μια νέα πρωτοβουλία που υλοποιεί από φέτος η 
PUBLIC AFFAIRS & NETWORKS, με την υποστήριξη της Αντι-
προσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και την 
ακαδημαϊκή υποστήριξη του International MBA, του Οικονομι-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Σύμφωνα με τους διοργανωτές, στόχος του φόρουμ είναι η 
βελτίωση του επενδυτικού πλαισίου και η ανάδειξη της Ελλά-
δας ως ελκυστικού προορισμού για τις άμεσες ξένες επενδύσεις.

O Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών (ΣΕΠΟΧ), 
διοργανώνει δημόσια συζήτηση για τα θέματα χωρικού σχεδι-
ασμού στο πλαίσιο του Νόμου Για τον Έλεγχο και προστασία 
του Δομημένου Περιβάλλοντος (Ν 4495/2017), σε συνδυασμό 
με την προτεινόμενη Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Κλεισθένης 1), στην Αίθουσα Εκ-
δηλώσεων ΤΕΕ (Σύνταγμα Νίκης 4, 1ος όροφος), την Δευτέρα 
25 Ιουνίου και ώρα: 16.00.
Στόχοι της συζήτησης είναι:
-η ενημέρωση των συντελεστών του χωρικού σχεδιασμού για 
τη σύνδεση του με τη δόμησης με το σχεδιασμό και το ρόλο της 
τοπικής αυτοδιοίκησης σύμφωνα με την προτεινόμενη αυτοδι-
οικητική μεταρρύθμιση (Κλεισθένης 1)

-η ανάπτυξη διαλόγου μεταξύ των συντελεστών του χωρικού 
σχεδιασμού.
Έχουν κληθεί να εισηγηθούν και να ενημερώσουν οι:
- Σταυρούλα Αγρίου, Πολιτικός Μηχανικός, Ειδική Συνεργάτης 
του ΥΠΕΝ, μέλος της συντακτικής ομάδας του 4495/2017 Για 
τον Έλεγχο και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος
-Δημοσθένης Παπασταμόπουλος, Αρχιτέκτων Μηχανικός, 
Διευθυντής του Γραφείου Υπουργού Εσωτερικών και μέλος 
της συντακτικής ομάδας του Νομοσχεδίου Μεταρρύθμιση του 
θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Κλεισθένης 1).
Στη συζήτηση έχουν κληθεί και παρεμβαίνουν επιπλέον του 
ΣΕΠΟΧ εκπρόσωποι του Πράσινου Ταμείου, της ΚΕΔΕ, του ΤΕΕ 
και του ΙΤΑ.

To 2o Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή και τίτλο: «Ελ-
λάδα - Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Διά Βίου Μάθηση, Έρευνα, 
Καινοτομία, Νέες Τεχνολογίες και Οικονομία» θα διεξαχθεί στην 
πόλη της Λαμίας, από τις 28 ως τις 30 Σεπτεμβρίου 2018.
 Η θεματολογία του συνεδρίου θα καλύψει τις οικονομικές δια-
στάσεις των τομέων της Εκπαίδευσης, της Διά Βίου Μάθησης, 

της Έρευνας, των Νέων Τεχνολογιών, της Καινοτομίας και τις 
σχέσεις τους με την οικονομία. Το συνέδριο βρίσκεται υπό την 
αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Παυλόπουλου.
 Ως τελικός χρόνος υποβολής των περιλήψεων εργασιών ορί-
στηκε η 30η Ιουνίου 2018. 
Πληροφορίες: http://www.inoek-conferences.gr

•  Συνέδριο με θέμα: «Η Αγορά Ενέργειας στην Νοτιοανα-
τολική Ευρώπη Διανομή & Προμήθεια Ενέργειας//Συμπι-
εσμένο & Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο» διοργανώνουν το 
Ενεργειακό Βήμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης και το Διε-
θνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, σήμερα, στην αίθουσα 
του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

•  Η Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του 
Πολυτεχνείου Κρήτης και η Ελληνική Εταιρία Επιχειρησια-
κών Ερευνών διοργανώνουν διεθνές επιστημονικό συνέ-
δριο (στις εγκαταστάσεις του Μεσογειακού Αγρονομικού 
Ινστιτούτου Χανίων), από σήμερα και ως τις 16 Ιουνίου 
2018, με θέμα: «Η συμβολή της Επιχειρησιακής Έρευνας, 
των Νέων Τεχνολογιών και της Καινοτομίας στον Αγροτι-
κό & Τουριστικό τομέα». 

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

press@central.tee.gr

Προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

15 Ιουνίου 2018
Εκδήλωση: «Δεδομένα Παρατηρήσης 
Γης & Βιώσιμη Ανάπτυξη» 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΕΕ/ΤΚΜ, Διαβαλκανικό Κέντρο Περι-
βάλλοντος

18 - 21 Ιουνίου 2018

16ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Σεισμικής 
Μηχανικής (16ECEE – 16th European 
Conference on Earthquake Engineering) 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ελληνικό Τμήμα Αντισεισμικής Μηχανικής 
ΕΕ, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ

21 Ιουνίου 2018

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

Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & 
Βιοτεχνών Υαλοπινάκων, ΤΕΕ/ΤΚΜ
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Παπανάτσιου: Οι παρεμβάσεις στον ΕΝΦΙΑ έγιναν με 
γνώμονα την προστασία της μικρής και μεσαίας ακί-
νητης περιουσίας

Με τις παρεμβάσεις στον ΕΝΦΙΑ το υπουργείο Οικονομικών ελα-
χιστοποιεί την όποια συνέπεια στη μικρή και στη μεσαία ακίνητη 
περιουσία από τις αναπροσαρμογές στις αντικειμενικές τιμές των 
ακινήτων αναφέρει με δήλωσή της στο ΑΠΕ- ΜΠΕ η υφυπουρ-
γός Οικονομιών Κατερίνα Παπανάτσιου. Από το υπουργείο Οι-
κονομικών διευκρινίζεται ότι δεν υπήρξε καμία παρέμβαση στις 
αναπροσαρμογές των αντικειμενικών τιμών των ακινήτων για 
τις οποίες αποκλειστικά αρμόδιες ήταν οι επιστημονικές επιτροπές 
που είχαν συσταθεί καθώς και οι εκτιμητές.
Η κ. Παπανάτσιου έδωσε χθες στη Βουλή αναλυτικότερα παρα-
δείγματα σχετικά με το πώς διαμορφώνεται ο ΕΝΙΑ του 2018 μετά 
τις αναπροσαρμογές στις αντικειμενικές τιμές των ακινήτων, από 
τα οποία προκύπτει ότι το 97% των φορολογουμένων φυσικών 
προσώπων θα έχει μειωμένη ή αμετάβλητη ή ελάχιστη αύξηση 
επιβάρυνση.
 
Ειδικότερα από τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών προκύ-
πτουν τα ακόλουθα:
 
Οι μειώσεις στον ΕΝΦΙΑ
 Για 1.470.962 Φυσικά πρόσωπα (το 23%) θα υπάρχει μείωση .
Από τους φορολογούμενους αυτούς:
-για 893.032 η μείωση θα είναι έως 50 ευρώ (μέσο όρο 12 ευρώ)
-για 351.090 θα υπάρχει μείωση 50-100 ευρώ.
-για 213.483 θα υπάρχει μείωση από 100-150 ευρώ.
-για 13357 θα υπάρχει μείωση πάνω από 500 ευρώ
 
Αμετάβλητος
 
Για 3.995.181 Φυσικά πρόσωπα (62%) δεν θα υπάρχει καμία 
μεταβολή
 
Οι αυξήσεις
 
Για 737.709 Φυσικά πρόσωπα (12%) θα υπάρχει μια μικρή αύ-
ξηση.
Για 160.000 φυσικά πρόσωπα η αύξηση θα είναι από 50-200 
ευρώ.
Για 48.961 φυσικά πρόσωπα θα υπάρχει αύξηση πάνω από 200 
ευρώ (0,7%)
 
Από τους παραπάνω :
 
-για 737.709 θα υπάρχει μια μικρή αύξηση από 1 έως 50 ευρώ.
-για 100.161 θα υπάρχει αύξηση 50-100 ευρώ
-για 91.466 θα υπάρχει αύξηση 100-500 ευρώ
-για 17.335 θα υπάρχει αύξηση πάνω από 500 ευρώ
 
Στο μεταξύ για θεαματική συγκράτηση των τιμών του ΕΝΦΙΑ και 
για θεαματικά τελικά αποτελέσματα που δικαιώνουν τις προσπά-

θειες της κυβέρνησης στη διαπραγμάτευση με τους δανειστές, 
μίλησε η υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου κατά 
τη συζήτηση του πολυνομοσχεδίου με τα προαπαιτούμενα για το 
κλείσιμο της 4ης Αξιολόγησης.
«Αποδείχτηκε ότι ούτε και εδώ υπάρχουν δράκοι. Τα στοιχεία 
για τις επιβαρύνσεις στον ΕΝΦΙΑ διαψεύδουν όσους μιλούσαν 
για υπέρμετρες αυξήσεις σε βάρος κοινωνικών ομάδων και λα-
ϊκών περιοχών. Για το 97% των φυσικών προσώπων το ποσό 
είναι μειωμένο, αμετάβλητο ή ελάχιστο και το ίδιο συμβαίνει για 
το 91% των νομικών προσώπων» υποστήριξε η Παπανάτσιου.
Πρόσθεσε δε, ότι η χώρα είχε ήδη δεσμευτεί από το 2012 για τον 
ΕΝΦΙΑ και είχε ενσωματωθεί στη συμφωνία με τους δανειστές, 
ενώ υπογράμμισε ότι η υπουργική απόφαση, αναφέρει ρητά 
ότι οι νέες αντικειμενικές αξίες θα ληφθούν υπόψη μόνο για τον 
υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ το 2018.
Μίλησε ακόμα για θετικές φορολογικές διατάξεις που δίνουν 
κίνητρα για αύξηση της απασχόλησης και συνεισφέρουν στην 
επανεκκίνηση της επιχειρηματικότητας , με στόχο, όπως είπε, να 
επανέλθει η χώρα στην κανονικότητα.
«Ποτέ δεν μας άρεσαν τα μεγάλα λόγια. Ποτέ δεν είπαμε ότι ο 
δρόμος είναι εύκολος. Είχαμε όμως την ευθύνη να συνεχίσουμε 
στα δύσκολα και να το πάμε μέχρι τέλους. Τα μέτωπα ήταν πολλά 
αλλά όπως φαίνεται το τοπίο ξεκαθαρίζει. Και το στοίχημα για 
εμάς είναι αν θα είναι μια δίκαιη ανάπτυξη ή αν θα είναι ένα ακόμα 
«success story» χωρίς μέλλον» κατέληξε η κ. Παπανάτσιου.

Δηλώσεις Ε. Τσακαλώτου και Ν. Μπακογιάννη στη 
Βουλή
«Θα εκπλαγείτε θετικά με τα αποτελέσματα για τον φόρο στον 
ΕΝΦΙΑ για τις φτωχές γειτονιές», επανέλαβε ο υπουργός Οικο-
νομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
απευθυνόμενος στα κόμματα της αντιπολίτευσης που ζήτησαν 
στοιχεία για τη διαμόρφωση του ΕΝΦΙΑ με βάση της νέες αντι-
κειμενικές αξίες. «Είναι εξαιρετικά μικρές οι εξαιρέσεις, μια ή δύο 
περιπτώσεις που θα δείτε αύξηση, όπως για παράδειγμα περιοχές 
δίπλα στο μετρό».
 
Είχε προηγηθεί παρέμβαση της βουλευτού της ΝΔ Ντόρας Μπα-
κογιάννη που έθεσε ζήτημα για το πως θα διαμορφωθεί ο ΕΝΦΙΑ 
στις εργατικές συνοικίες, για τις περιοχές που ανεβαίνουν οι τιμές 
του ΕΝΦΙΑ αν και είναι περιοχές, όπως η Δραπετσώνα ή το Ζεφύ-
ρι και που μάλιστα δεν έχουν και όγκο συναλλαγών τέτοιον, που 
να επιτρέπει στην κυβέρνηση να αποφασίζει να αυξήσει την τιμή 
ζώνης.

Με τις παλιές αντικειμενικές αξίες οι φόροι μεταβίβα-
σης και τα τεκμήρια 
Mε τις παλιές αντικειμενικές θα πραγματοποιούνται στους επόμε-
νους έξι μήνες οι μεταβιβάσεις ακινήτων, καθώς οι νέες τιμές που 
ανακοινώθηκαν ισχύουν μόνο για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ. 
Σύμφωνα με το sofoklousin αυτό διευκρινίζει η απόφαση της 
υφυπουργού Οικονομικών Αικατερίνης Παπανάτσιου που δημο-
σιεύθηκε χθες το βράδυ στο ΦΕΚ και ορίζει τον χρόνο εφαρμογής 
των νέων τιμών στους 20 φόρους και τέλη που βαρύνουν τα 

ακίνητα. 
Ειδικότερα προβλέπει ότι η απόφαση που καθορίζει τις νέες τι-
μές των ακινήτων ισχύει από την 1-1-2019. Η επίμαχη φράση 
(τελευταία παράγραφος της πολυσέλιδης απόφασης) αναφέρει 
συγκεκριμένα: «Η ισχύς της παρούσας απόφασης ξεκινά από 
την 1η Ιανουαρίου 2019. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».
Ωστόσο στην τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, λίγο μετά 
τη δημοσίευση στο ΦΕΚ, ορίζεται ότι οι νέες τιμές θα εφαρμο-
στούν για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ του 2018.
Δηλαδή, από τους 20 φόρους και τέλη που επηρεάζουν οι αντι-
κειμενικές αξίες, μόνο για τον ΕΝΦΙΑ θα εφαρμοστούν φέτος, ενώ 
για τους υπόλοιπους 19 φόρους θα ισχύουν από την 1-1-2019.
Κάποιοι θα βιαστούν, άλλοι θα περιμένουν
Αυτό σημαίνει ότι οι φόροι μεταβίβασης των ακινήτων, επί 
συναλλαγών που θα πραγματοποιηθούν μέχρι και την 31η Δε-
κεμβρίου 2018, θα γίνουν με τις παλιές τιμές. Είναι ίσως η πρώτη 
φορά που οι ενδιαφερόμενοι πωλητές και αγοραστές ακινήτων 
και γενικά η κτηματαγορά, που γνωρίζει σε ποιες τιμές θα μετα-
βιβάσει τα ακίνητα, τόσο στο τρέχον εξάμηνο (παλιές τιμές) όσο 
και μετά την 1η Ιανουαρίου 2019, που θα ισχύσουν οι νέες τιμές.
Πρακτικά αυτό τους λύνει τα χέρια αφού γνωρίζουν ήδη τις τιμές 
προ και μετά της αναπροσαρμογής. Ειδικότερα:
1. Στις 3.792 ζώνες όπου οι τιμές αυξάνονται από την 
1η Ιανουαρίου 2019, αν πρόκειται να προβούν σε αγορά ή πώ-
ληση ακινήτου, συμφέρει η ολοκλήρωση της διαδικασίας μέχρι 
την 31η Δεκεμβρίου, ώστε να προλάβουν τις νέες τιμές και την 
αύξηση του φόρου μεταβίβασης.
2. Στις 2.122  ζώνες όπου οι τιμές θα μειωθούν από 
την 1-1-2019, συμφέρει η αναβολής της όποιας δικαιοπραξίας 
επί ακινήτων, ώστε αυτή να γίνει από το 2019 με βάση τις νέες 
τιμές, που θα είναι μειωμένες, και άρα μειωμένος και ο φόρος 
μεταβίβασης.
3. Στις 4.302 ζώνες, όπου οι τιμές παρέμειναν αμετά-
βλητες, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα ως προς την επιλογή του 
χρόνου διενέργειας της συναλλαγής.
Αναβολή ενός έτους για τα τεκμήρια
Αναβολή επέρχεται και στην επίδραση των τεκμηρίων. Σημει-
ώνεται ότι οι αντικειμενικές αξίες επηρεάζουν την αντικειμενική 
δαπάνη διαβίωσης των φορολογουμένων, καθώς η αξίας των 
κατοικιών υπολογίζεται με συντελεστές επί της ισχυουσών τιμών.
Καθώς οι νέες τιμές εφορίας των ακινήτων θα τεθούν σε ισχύ από 
την 1-1-2019, θα εφαρμοστούν για τον υπολογισμό των τεκμη-
ρίων των ακινήτων του έτους 2019, για τα οποία ο φορολογού-
μενος θα υποβάλλει δήλωση το 2020.
Δηλαδή για το τεκμήριο της χρήσης 2018 (θα φορολογηθεί το 
2019) δεν αλλάζει τίποτα. Στο πλαίσιο αυτό, δεν αυξάνονται 
από φέτος τα τεκμήρια για όσους έχουν ακίνητα σε περιοχές που 
καταγράφηκαν ανατιμήσεις και αντίστοιχα, δεν μειώνονται από 
φέτος τα τεκμήρια για όσους έχουν ακίνητα σε περιοχές όπου 
μειώθηκαν οι τιμές.
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ΕΝΦΙΑ: Ποιοι κινδυνεύουν να χάσουν έκπτωση 50% ή απαλλαγή
Η αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών αναμένεται να δημιουργήσει σημαντικά προβλή-
ματα στους ιδιοκτήτες ακινήτων και μάλιστα ορισμένοι εξ αυτών θα χάσουν τις εκπτώσεις που 
προβλέπονται στον ΕΝΦΙΑ. Συμφωνα με την «Καθημερινή» συγκεκριμένα, όσοι διαπιστώσουν ότι 
στην περιοχή τους αυξάνονται οι τιμές ζώνης και μέχρι σήμερα είχαν απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ, θα 
πρέπει να ενημερωθούν εάν η νέα αντικειμενική αξία του ακινήτου τους υπερβαίνει για παράδειγμα 
τις 85.000 ευρώ εάν πρόκειται για άγαμο. Στην περίπτωση αυτή, ο φορολογούμενος θα κληθεί να 
πληρώσει το σύνολο του φόρου, χάνοντας την έκπτωση του 50% που είχε από τον ΕΝΦΙΑ το 2017. 
Σημειώνεται ότι: Εκπτωση 50% στον ΕΝΦΙΑ χορηγείται στον φορολογούμενο, τον ή τη σύζυγο και 
τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
1. Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους δεν 
υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρ-
τώμενο μέλος.
2. Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα ο υπόχρεος δήλωσης 
φορολογίας εισοδήματος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του, λαμβανομέ-
νου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους του δικαιώματος, δεν υπερβαίνει τα 150 
τετραγωνικά και η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπο-
λογισμό του συμπληρωματικού φόρου, δεν υπερβαίνει το ποσό των 85.000 ευρώ για τον άγαμο, 
των 150.000 ευρώ για τον έγγαμο (και τον ή τη σύζυγό του ή τη μονογονεϊκή οικογένεια) με ένα 
εξαρτώμενο τέκνο και των 200.000 ευρώ για τον έγγαμο (τον ή τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα 
τέκνα τους ή τη μονογονεϊκή οικογένεια) με δύο εξαρτώμενα τέκνα.
3. Ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του είναι φορολο-
γικοί κάτοικοι Ελλάδας.
Πλήρης απαλλαγή
Στην περίπτωση ατόμων με αναπηρία άνω του 80%, τρί¬τε¬κνους και πολύτεκνους, η έκπτωση 
φτάνει στο 100%, επομένως παρέχεται πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ, εφόσον συντρέχουν 
αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους δεν 
υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρ-
τώμενο μέλος.
2. Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα ο υπόχρεος δήλωσης 
φορολογίας εισοδήματος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του, λαμβανο-
μένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους του δικαιώματος, δεν υπερβαίνει τα 
150 τετραγωνικά μέτρα.
3. Ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειας του είναι φορολο-
γικοί κάτοικοι Ελλάδας.
4. Ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων ισούται ή υπερβαίνει τα τρία, ή ο φορολογούμενος, ο ή η 
σύζυγος ή οποιοσδήποτε από τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του έχει αναπηρία σε ποσοστό 
80% και άνω.
Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι από τις νέες αντικειμενικές
Μετά από μια διετία χαμηλών αντικειμενικών αξιών και ενώ στην αγορά ακινήτων οι εμπορικές 
αξίες παραμένουν κατεδαφισμένες, το υπουργείο Οικονομικών προχώρησε σε αύξηση των τιμών 
ζώνης σε πολλές περιοχές της Αθήνας και σε πολλές περιοχές της Ελλάδος. Σύμφωνα με το insider.
gr από τα στοιχεία που δημοσιοποίησε  η κυβέρνηση προέκυψε πως οι υπηρεσίες του υπουργείου 
Οικονομικών, οι εκτιμητές και οι ειδικές ομάδες που είχαν συσταθεί για να προσδιορίζουν τις τιμές 
εκκίνησης δεν πρόλαβαν να επεξεργαστούν σε βάθος τις τιμές ζώνη-ζώνη ανά περιοχή, και έτσι 
επελέγη μια μικρή διόρθωση με συγκεκριμένα κριτήρια.
Η κυβέρνηση επέλεξε να αναπροσαρμόσει υψηλότερα τις ανώτατες τιμές ζώνης στις λαϊκές συνοι-
κίες και να αυξήσει τις κατώτατες τιμές ζώνης σε ακριβές περιοχές της Αττικής.
Οι μεγαλύτερες αυξήσεις στις ανώτατες τιμές ζώνης ανά περιοχή εντοπίζονται στο 1ο Διαμέρισμα 
Αθηνών με την αύξηση να διαμορφώνεται στα 1.450 ευρώ και ακολουθούν το 2ο Διαμέρισμα 
Αθηνών με αύξηση 500 ευρώ, ο Βύρωνας με αύξηση της ανώτατης τιμής ζώνης κατά 400 ευρώ 
και το Νέο Ψυχικό με αύξηση 350 ευρώ. Αυξήσεις στις ανώτατες τιμές ζώνης ύψους 100 ευρώ 
καταγράφονται σε Άλιμο, Αγία Παρασκευή, Βουλιαγμένη, Βριλήσσια, Ίλιον και Υμηττό.
Οι μεγαλύτερες αυξήσεις στις κατώτατες τιμές ζώνης ανά περιοχή εντοπίζονται στη Βουλιαγμένη 
(300 ευρώ), στη Νέα Ερυθραία (250 ευρώ), στην Αργυρούπολη (200 ευρώ), στην Εκάλη (200 
ευρώ), στο Ελληνικό (200 ευρώ), στον Υμηττό (100 ευρώ), στη Φιλοθέη (100 ευρώ), στη Γλυφάδα 
(150 ευρώ), αλλά και στο Ίλιον (100 ευρώ), στο Καματερό (100 ευρώ) και στην Αγία Βαρβάρα 
(100 ευρώ). Οι μεγαλύτερες μειώσεις στις ανώτατες τιμές ζώνης ανά περιοχή εντοπίζονται στο Ψυ-
χικό (πτώση 2.050 ευρώ), στην Εκάλη (πτώση 700 ευρώ), στη Φιλοθέη (πτώση 550 ευρώ), στη 
Κηφισιά (πτώση 500 ευρώ), στη Νέα Ερυθραία (πτώση 500 ευρώ), στο 3ο Διαμέρισμα Αθηνών 
(πτώση 400 ευρώ) και στο 7ο Διαμέρισμα Αθηνών (πτώση 150 ευρώ), περιοχές που από το 2007 
έως και το 2016 οι αντικειμενικές αξίες είχαν μείνει υψηλά και δεν συμβάδιζαν με τις εμπορικές τιμές.

ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ/Τ.Μ.)

  
  ΠΑΛΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ

Περιοχές                           Κατώτατη Ανώτατη Κατώτατη Ανώτατη
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 900 950 950 1.000
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ 700 950 800 1.000
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 900 1.250 900 1250
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1.200 1.700 1.250 1.800
ΑΙΓΑΛΕΩ   800 1.200 800 1.250
ΑΛΙΜΟΣ  1.250 2.400 1.300 2.500
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ 1.250 2.100 1.300 2.000
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 1.100 1.600 1.300 1.600
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 2.100 8.800 2.400 8.900
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ  1.450 1.700 1.400 1.800
ΒΥΡΩΝΑΣ  900 1.300 900 1.700
ΓΑΛΑΤΣΙ  950 1.250 1.000 1.300
ΓΛΥΦΑΔΑ  1.250 4.600 1.400 4.450
ΔΑΦΝΗ  950 1.100 1.000 1.150
ΕΚΑΛΗ  1.700 4.550 1.900 3.850
ΕΛΛΗΝΙΚΟ  1.250 2.800 1.450 2.800
ΖΩΓΡΑΦΟΥ  1.200 1.450 1.250 1.450
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ  1.200 1.550 1.200 1.550
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1.050 1.550 1.100 1.550
ΙΛΙΟΝ  750 900 850 1.000
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ  950 1.650 950 1.650
ΚΑΛΛΙΘΕΑ  1.000 1.800 1.050 1.650
ΚΑΜΑΤΕΡΟ  750 850 850 900
ΚΗΦΙΣΙΑ  1.050 4.000 1.100 3.500
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ  1.100 1.300 1.150 1.350
ΜΕΛΙΣΣΙΑ  1.250 1.650 1.300 1.700
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 900 1.100 950 1.150
ΜΟΣΧΑΤΟ  1.000 1.800 1.050 1.800
ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ 1.150 3.450 1.400 2.950
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ  900 1.450 900 1.450
ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ 1.250 1.900 1.300 1.900
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 950 2.000 1.000 2.000
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 850 1.200 900 1.200
ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ 900 1.050 950 1.050
ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ  1.450 1.950 1.450 2.300
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 1.250 2.800 1.300 2.750
ΠΑΠΑΓΟΥ  2.050 2.050 2.050 2.050
ΠΕΝΤΕΛΗ  1.750 2.300 1.750 2.300
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ  750 1.100 800 1.150
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 900 1.100 950 1.150
ΠΕΥΚΗ  1.250 1.600 1.300 1.650
ΤΑΥΡΟΣ  800 950 800 1.000
ΥΜΗΤΤΟΣ  1.050 1.100 1.150 1.200
ΦΙΛΟΘΕΗ  2.300 5.250 2.400 4.700
ΧΑΙΔΑΡΙ  850 1.250 850 1.300
ΧΑΛΑΝΔΡΙ  1.250 2.250 1.250 2.200
ΧΟΛΑΡΓΟΣ  1.200 1.800 1.250 1.800
ΨΥΧΙΚΟ  2.950 6.250 2.900 4.200
1ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 950 7.000 950 8.450
2ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 950 8.500 950 9.000
3ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 900 2.750 900 2.350
4ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 900 1.200 900 1.200
5ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 1.000 1.250 1.050 1.250
6ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 900 1.550 900 1.500
7ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 1.050 3.000 1.050 2.850

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

5

Εκδήλωση με θέμα «Δεδομένα Παρατήρησης Γης & Βιώσιμη Ανά-
πτυξη», οργανώνει το ΤΕΕ/ΤΚΜ σε συνεργασία με το Διαβαλκανι-
κό Κέντρο Περιβάλλοντος, την Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018 και 
ώρα 10:00 στο Αμφιθέατρο του Τμήματος (Μ.Αλεξάνδρου 49). 
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση στόχος της εκδήλωσης είναι, να 
αναδειχθεί η σημασία αυτών των δεδομένων και τεράστιο εύρος 
δυνατοτήτων χρήσης τους για βιώσιμη ανάπτυξη, στη βάση της 
χαρακτηριστικής εκτίμησης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δια-
στήματος, πως κάθε ευρώ επένδυσης σε Δεδομένα Παρατήρησης 
Γης, αποδίδει έξι ευρώ στον επενδυτή.
Ανάμεσα στα επιμέρους θέματα που θα εξεταστούν, είναι η αξιο-
ποίηση της καινοτόμου βιομηχανίας του διαστήματος ως μοχλού 
ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας, η δυνατότητα συνδυαστικής 

χρήσης επίγειων και δορυφορικών δεδομένων για παροχή υπη-
ρεσιών σε τομείς κοινωνικής ωφέλειας, ενδεικτικές περιπτώσεις 
χρήσης των δεδομένων παρατήρησης γης, κ.α.
Στην 1η ενότητα, που είναι αφιερωμένη στη «χρήση των Δεδομέ-
νων Παρατήρησης Γης για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη», θα μιλήσουν οι 
Αθανάσιος Πότσης, Μέλος ΔΣ ΕΛ.Δ.Ο., Γεώργιος Ζαλίδης ( i-BEC), 
Jorge A. Sanchez, Πρόεδρος ΔΣ si-Cluster, CSFO Corallia, Αργυρώ 
Καββαδά, Associate, Science Program Management at NASA 
Headquarters Earth Science Division.
Στη 2η ενότητα όπου θα παρουσιαστούν «Ενδεικτικές περιπτώσεις 
εφαρμογής των δεδομένων παρατήρησης Γης και υπηρεσιών», 
θα μιλήσουν οι Ιωάννης Γήτας, Διευθυντής του Εργαστηρίου 
Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης του Τμήματος Δα-

σολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΕΠαΔαΠ,  Μιχάλης Σιούτας, 
Διδάκτωρ Μετεωρολόγος, Κέντρο Μετεωρολογικών Εφαρμογών 
ΕΛΓΑ, Κώστας Γιουτίκας, Αντιπεριφερειάρχης ΠΚΜ, Αριστοτέλης 
Βαρθολομαίος, Αγρ-Τ. Μ. Α.Π.Θ., Μεταδιδακτορικός Ερευνητής 
Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Α.Π.Θ, Βάια Μουστάκα, 
Αγρ-ΤΜ Ερευνητική ομάδα OSWIND, ΑΠΘ.
Στην 3η ενότητα θα κάνουν σχετικές παρουσιάσεις εκπρόσω-
ποι από τις εξειδικευμένες εταιρείες: GEOSENSE, GET,  PLANETEC 
HELLAS, NEUROPUBLIC,  SCIENTACT, TERRASPATIUM, ενώ την 
εκδήλωση στηρίζει και η TOTALVIEW. Μπορείτε να δείτε το ανα-
λυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης στον ιστότοπο του ΤΕΕ/ΤΚΜ, 
www.tkm.tee.gr

Με την παρουσίαση των συμπερασμάτων ολοκληρώθηκαν οι 
τριήμερες εργασίες του διεθνούς εργαστηρίου «Μετρό και Αστική 
Ανάπτυξη: Ο άξονας της οδού Εγνατίας» στο δημαρχιακό μέγαρο 
της πόλης. Ο κ.Μπουτάρης, στη διάρκεια της τοποθέτησής του στο 
εργαστήριο, που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο συμμετοχής του κε-
ντρικού δήμου στο δίκτυο των «100 Ανθεκτικών Πόλεων», υπο-
στήριξε πως «η Εγνατία οδός, ο πιο εμπορικός και παλαιότερα ο 
πιο πλούσιος δρόμος της πόλης πρέπει να ζωντανέψει». Σύμφωνα 
με το ΑΠΕ- ΜΠΕ όπως είπε: «τα τελευταία χρόνια ο συγκεκριμένος 
δρόμος «φυτοζωεί. Τα καταστήματα, οι επιχειρήσεις φυτοζωούν 
λόγω της οικονομικής κρίσης και της καθυστέρησης χρόνων στην 
κατασκευή του Μετρό. Επίσης, είναι έντονα τα κυκλοφοριακά 
προβλήματα». Ο κ. Μπουτάρης, υποστήριξε πως θα πρέπει όλοι 
οι φορείς - δημοσίου και ιδιωτικού τομέα - να καθίσουν σε ένα 
τραπέζι και να βρουν τρόπους για να αποκτήσει η οδός Εγνατία 
την παλιά της αίγλη.
Ο αντιδήμαρχος Αστικής Ανθεκτικότητας και Αναπτυξιακών Προ-

γραμμάτων, Γιώργος Δημαρέλος, πρόσθεσε πως «το πρόβλημα 
θα πρέπει να αντιμετωπιστεί συνολικά. Να μην λειτουργούν 
ανταγωνιστικά το Μετρό με τα άλλα μέσα μεταφοράς. Να παίξει 
καθοριστικό ρόλο ο άξονας της οδού Εγνατίας, να «ρεφάρουν» οι 
επιχειρηματίες για τη ζημιά των τελευταίων χρόνων, να υπάρχουν 
επενδύσεις και να ξαναπάρει ζωή η αγορά».
Στη διάρκεια της συζήτησης για την αστική ανάπλαση της οδού 
Εγνατίας, παράλληλα με την κατασκευή και ολοκλήρωση του 
Μετρό, τονίστηκε πως τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει πλέον 
να έχει ο σχεδιασμός είναι: κινητικότητα, μεταφορές, περιβάλλον, 
αναβάθμιση δημοσίου χώρου, πολιτισμός και τεχνολογία.
Η συγκοινωνιολόγος, αναπληρώτρια διευθύντρια ΙΜΕΤ, Γεωργία 
Αϋφαντοπούλου, στην πρόταση της είπε πως «πρέπει να αναπτυ-
χθεί ένα σχέδιο για όλο τον άξονα. Με διαφορετικά κυκλοφοριακά 
χαρακτηριστικά, με μειωμένο αριθμό λωρίδων για τα οχήματα και 
απόδοση του δημοσίου χώρου στους κατοίκους. Με έμφαση στις 
κάθετες συνδέσεις και τις πεζοδρομήσεις».

Στο τριήμερο εργαστήριο συμμετείχαν εκπρόσωποι από ιδιωτι-
κούς, δημόσιους, ακαδημαϊκούς φορείς της Θεσσαλονίκης και του 
εξωτερικού. Μεταξύ αυτών η Αττικό Μετρό, το Ινστιτούτο Βιώσι-
μης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του ΕΚΕΤΑ, το 
Επαγγελματικό Επιμελητήριο (ΕΕΘ), το Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο (ΕΒΕΘ), η Εφορεία Αρχαιοτήτων, το Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο, η ΓΑΙΟΣΕ, ο ΟΣΕ, υπηρεσίες του δήμου, καθώς 
επίσης η Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας και η Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων. Από το εξωτερικό συμμετείχαν κατασκευα-
στικές εταιρείες και επενδυτικά funds για την αξιοποίηση ακινήτων, 
όπως οι Arup, AT Osborne, Cisco, Siemens, CBR Ellis κ.α.
Παρόντες, ήταν, επίσης, η διευθύντρια του πρωθυπουργικού 
γραφείου στη Θεσσαλονίκη, Κατερίνα Νοτοπούλου, ο πρόεδρος 
του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης, Κώστας 
Αμπατζάς και ο πρόεδρος της ΕΥΑΘ, Γιάννης Κρεστενίτης.

Απόφαση με την οποία εγκρίνονται 32 πρόσθετα αιτήματα της 
Ελλάδας για τεχνική υποστήριξη μέσω του Προγράμματος Στή-
ριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (ΠΣΔΜ) εξέδωσε χθες  η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτρο-
πής, τα έργα θα χρηματοδοτηθούν από τη συνιστώσα της τεχνικής 
βοήθειας στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επεν-
δυτικών Ταμείων για την Ελλάδα, κατόπιν εκούσιας μεταφοράς, 
από την τελευταία, 20 εκατ. ευρώ στο ΠΣΔΜ. Τα νέα μέτρα θα 
προστεθούν στα πάνω από 100 έργα μεταρρύθμισης που έχει ήδη 
συντονίσει η Επιτροπή στην Ελλάδα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.  
«Πλησιάζοντας στη λήξη του προγράμματος στήριξης της σταθε-
ρότητας, η Ελλάδα βρίσκεται σε μια σημαντική καμπή. Είναι σημα-
ντικό η χώρα να συνεχίσει τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας και 
της διοίκησης και η Επιτροπή έχει δεσμευτεί να υποστηρίξει αυτές 
τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες. Οι μεταρρυθμίσεις χρειάζο-
νται χρόνο για να αποδώσουν, αλλά αν εφαρμοστούν πλήρως, 

μπορούν να οδηγήσουν σε ισχυρή και βιώσιμη ανάπτυξη. Βλέ-
πουμε ήδη τα πρώτα θετικά σημάδια στην Ελλάδα - η οικονομία 
αναπτύσσεται, η εμπιστοσύνη ενισχύεται, η απασχόληση έχει ξε-
κινήσει να αυξάνεται σταθερά, οι επενδύσεις ξεκίνησαν να επανα-
κάμπτουν, το οποίο εντέλει σημαίνει περισσότερες και καλύτερης 
ποιότητας δουλειές», δήλωσε σχετικά ο Βάλντις Ντομπρόβσκις, 
αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για το ευρώ. 
Σύμφωνα με την Επιτροπή, οι εν λόγω μεταρρυθμίσεις στοχεύ-
ουν να βοηθήσουν την Ελλάδα να αντιμετωπίσει οικονομικές και 
κοινωνικές προκλήσεις, να καταστήσουν την χώρα πιο συνεκτική 
και πιο ανταγωνιστική. Το ευρύ φάσμα των έργων θα συνεισφέρει 
στην τόνωση της απασχόλησης και της ανάπτυξης και στη βελτί-
ωση της καθημερινής ζωής των ανθρώπων με απτούς τρόπους.
Ειδικότερα, η τεχνική βοήθεια αφορά μεταρρυθμίσεις στην εί-
σπραξη των εσόδων, τον εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκη-
σής σε εθνικό και τοπικό επίπεδο και τη βελτίωση της ποιότητας 

και της αποδοτικότητας του δικαστικού συστήματος. Επιπλέον, η 
βοήθεια της Επιτροπής θα υποστηρίξει επίσης την καταπολέμηση 
της απάτης, της διαφθοράς και της νομιμοποίησης εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες, ενώ θα διατεθεί περαιτέρω στήριξη 
για να στηρίξει τις αρχές να βελτιώσουν το επενδυτικό κλίμα, να 
προωθήσουν τις εξαγωγές, να διαχειριστούν τους φυσικούς πό-
ρους και να εφαρμόσουν πρωτοβουλίες της Ενεργειακής Ένωσης. 
Μεταξύ άλλων, η Ελλάδα θα επωφεληθεί επίσης από τη στήριξη 
για μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση και στα συστήματα κοινωνι-
κής πρόνοιας, καθώς και από μέτρα για να ενισχυθεί η πρόσβαση 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση. Η τεχνική 
υποστήριξη αποσκοπεί επίσης στην περαιτέρω ενίσχυση των 
πλαισίων για την αφερεγγυότητα και στη διαχείριση των μη εξυ-
πηρετούμενων δανείων. Τέλος, θα παρασχεθεί υποστήριξη για 
την εφαρμογή της στρατηγικής της Ελλάδας για την ανάπτυξη.

ΚΕΡΔΗ… ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ, ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ 
ΓΗΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΝΑ “ζΩΝΤΑΝΕΨΕΙ” Ο ΑΞΟΝΑΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 
ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ

H ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙ 32 ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

6

Μέχρι το τέλος του Ιουνίου θα είναι έτοιμο το μητρώο 
ακινήτων βραχυχρόνιας διαμονής (πλατφόρμες τύπου 
Airbnb), όπως επισήμανε ο διοικητής της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Γιώργος Πιτσιλής, στη 
διάρκεια ομιλίας του στην πρώτη συνάντηση των επικε-
φαλής των φορολογικών διοικήσεων των κρατών-μελών 
της ΕΕ, με θέμα «Με το βλέμμα στο 2025-Στρατηγικός Διά-
λογος», που πραγματοποιείται από το πρωί στη Θεσσαλο-
νίκη. Σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ όπως επισήμανε ο ίδιος, 
«είμαστε σε διαδικασία συζητήσεων με τις πλατφόρμες, 
τύπου Airbnb, αλλά και τις εθνικές, για το θέμα των στοι-
χείων, και μέχρι το τέλος του τρέχοντος μηνός, θα είναι 
έτοιμο το μητρώο, στο οποίο θα πρέπει οι ιδιοκτήτες ακι-
νήτων βραχυχρόνιας διαμονής να καταχωρούν τα στοι-
χεία τους και τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου».
   Κατά τον κ.Πιτσιλή, η πίεση που ασκείται ευρύτερα σε 
τέτοιες πλατφόρμες για την παροχή στοιχείων φαίνεται να 
αποδίδει και στο πλαίσιο αυτό, απευθυνόμενος στους επι-
κεφαλής των φορολογικών διοικήσεων των κρατών-με-
λών της ΕΕ, ζήτησε να υπάρξει κοινή συνεννόηση, ώστε 
να ασκηθεί ακόμη πιο έντονη και στοχευόμενη πίεση και 
έτσι σε κοινή γραμμή, να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό 
αποτέλεσμα που θα ευνοήσει το σύνολο.
         Κατά την ομιλία του ο κ. Πιτσιλής υπογράμμισε την 
ανάγκη για στενότερο διάλογο και συνεργασία μεταξύ 
των φορολογικών διοικήσεων της ΕΕ, έτσι ώστε να επι-
τευχθούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα και σημείω-
σε χαρακτηριστικά «δεν μπορούμε πλέον να λειτουργούμε 
απομονωμένος ο ένας από τον άλλο, παρά τα διαφορετικά 
φορολογικά συστήματα που έχει κάθε χώρα-μέλος της ΕΕ. 
Οι πολίτες και οι ηγεσίες περιμένουν περισσότερη δουλειά 
από εμάς».
   Στο περιθώριο της σημερινής συνάντησης, ο κ. Πιτσιλής 
σημείωσε ότι οι συμμετέχοντες θα συζητήσουν το πώς θα 
πετύχουν βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών μετα-
ξύ τους και ενίσχυσης της συνεργασίας τους για την κοινή 
αντιμετώπιση των προβλημάτων, ενώ πρόσθεσε πως θα 
συζητηθούν οι αλλαγές που έπονται, υπό το πρίσμα της 
κλιματικής αλλαγής, του δημογραφικού και της ανάπτυ-
ξης της τεχνολογίας, που εξελίσσεται πλέον με γεωμετρική 
πρόοδο.
   «Δεν είναι μόνο οι χάκερς, αλλάζει συνολικά ο τρόπος 
που ασκείται η επιχειρηματική δραστηριότητα. Είμαστε 
στην 4η τεχνολογική επανάσταση. Οι συζητήσεις που γί-

νονται αφορούν μεταξύ άλλων, τεχνητή νοημοσύνη, το 
Διαδίκτυο των Πραγμάτων, το blockchain, τα κρυπτονο-
μίσματα και τις εναλλακτικές μορφές πληρωμών. Σε όλες 
αυτές τις προκλήσεις, εμείς πρέπει να μπορούμε να βρού-
με απαντήσεις, αξιόπιστες και γρήγορες, για να μπορέσου-
με να χτίσουμε την εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία που 
χρειάζεται με τους πολίτες της ΕΕ» είπε χαρακτηριστικά.
   Ερωτηθείς για το εάν μια ενιαία φορολογική πολιτική σε 
επίπεδο ΕΕ θα μπορούσε να λειτουργήσει ευεργετικά, έστω 
και σε ορισμένα πεδία, ο κ. Πιτσιλής επισήμανε «Εμείς δεν 
είμαστε εδώ να μιλήσουμε για πολιτικές, αυτό αφορά τους 
υπουργούς. Εμείς θα συζητήσουμε για την ενίσχυση της 
συνεργασίας των φορολογικών διοικήσεων. Θα δούμε 
πως εμείς θα υλοποιήσουμε φορολογικές πολιτικές, βά-
σει και της ευρωπαϊκής ατζέντας, έτσι ώστε να κάνουμε 
τις διοικήσεις μας πιο αποτελεσματικές. Θα δούμε, πως 
θα μετουσιώσουμε σε έργο αυτό που μας ζητούν οι πο-
λιτικές ηγεσίες και οι πολίτες και πως θα ενημερώσουμε 
αξιόπιστα και τους δύο για όσα έρχονται , δηλαδή για τις 
προκλήσεις και τους κινδύνους. Θα θέσουμε επί τάπητος, 
τι πρέπει εμείς να κάνουμε, για να γίνουμε καλύτεροι».
   Στη συνάντηση των επικεφαλής των φορολογικών 
διοικήσεων των κρατών-μελών της ΕΕ θα τεθούν οι 
προτεραιότητες του καθενός «και θα δούμε πως θα τις 
συντονίσουμε και πως ΕΕ μπορεί να μας βοηθήσει για να 
πετύχουμε τους στόχους μας. Μαζευόμαστε εδώ για να 
ανταλλάξουμε βέλτιστες πρακτικές και εμπειρίες «, σημεί-
ωσε.
Καινοτομία και στενότερη συνεργασία ζήτησε ο 
Πιερ Μοσκοβισί
         Να σκεφτούν «out of the box», κάλεσε τους επικε-
φαλής των φορολογικών διοικήσεων της ΕΕ ο Επίτροπος 
επί Οικονομικών, Φορολογικών και Τελωνειακών Υποθέ-
σεων, Πιερ Μοσκοβισί, στη διάρκεια βιντεοσκοπημένου 
χαιρετισμού, που προβλήθηκε στην έναρξη της σημερινής 
συνάντησης στη Θεσσαλονίκη.
         Τονίζοντας ότι η ΕΕ απαρτίζεται από κράτη μέλη με 
διαφορετικά φορολογικά συστήματα, ο ίδιος επισήμανε 
ωστόσο ότι κοινός στόχος όλων αποτελεί μια φορολογία 
απλή, δίκαιη και αποτελεσματική για όλους. 
   Υπογραμμίζοντας ότι το κάθε φορολογικό σύστημα επη-
ρεάζει μεν την κάθε αγορά ξεχωριστά στην ΕΕ, ο κ.Μο-
σκοβισί επισήμανε ωστόσο ότι «επηρεάζει όμως και την 
ανταγωνιστικότητα της ΕΕ συνολικά».

   Στο πλαίσιο αυτό κάλεσε τους συμμετέχοντες στη ση-
μερινή συνάντηση να εισάγουν καινοτομία στη δραστηρι-
ότητά τους, αλλά και να συνεργαστούν πιο στενά μεταξύ 
τους, έτσι ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή αποτελε-
σματικότητα, αλλά και να είναι η ΕΕ καλύτερα οχυρωμένη 
απέναντι στις προκλήσεις που έπονται. Χρειαζόμαστε νέες 
και φρέσκες ιδέες από εσάς» είπε χαρακτηριστικά.
Όχι σε ενιαία φορολογική πολιτική-Ναι σε στενό-
τερη συνεργασία
         Τη θέση του ότι απαιτείται οι φορολογικές διοικήσεις 
των κρατών-μελών της ΕΕ να έχουν μια κοινή προσέγγιση 
στην αντιμετώπιση διαφόρων θεμάτων και κυρίως των 
προκλήσεων του μέλλοντος, που όπως τόνισε είναι ίδιες 
για όλους, ανεξαρτήτως του αν είσαι Ιταλός, ή Έλληνας, 
διατύπωσε ο γενικός διευθυντής της DG TAXUD (Γενική 
Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ενωσης) της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Στέφεν Κουέστ, στη διάρκεια της 
ομιλίας του στη σημερινή συνάντηση.
    Βέβαια, όπως ξεκαθάρισε, η προαναφερόμενη θέση του 
δεν σημαίνει κοινή φορολογική πολιτική στην ΕΕ , αλλά 
«στενότερη συνεργασία και διαρκή και εποικοδομητικό 
διάλογο μεταξύ των αρμόδιων στελεχών των κρατών με-
λών της ΕΕ, ώστε με ανοιχτά συστήματα να επιτυγχάνεται 
το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα». «Θα είμαστε πιο δυνα-
τοί και αποτελεσματικοί εάν ενισχύσουμε τη συνεργασία 
μεταξύ μας», είπε χαρακτηριστικά. Μεταξύ άλλων, ο ίδιος 
αναφέρθηκε στην Θεσσαλονίκη, που ήταν και πολιτιστική 
πρωτεύουσα της Ευρώπης στο παρελθόν και χαρακτη-
ριστικά είπε «ίσως αύριο να αποτελέσει την φορολογική 
πρωτεύουσα της ΕΕ».
   Υπογραμμίζεται ότι στη σημερινή συνάντηση δίνουν 
το «παρών» 75 συμμετέχοντες από το σύνολο των κρα-
τών-μελών της ΕΕ, μεταξύ των οποίων επτά άτομα από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και καθηγητές. Τονίζεται 
ότι είναι η πρώτη φορά που συγκεντρώνονται όλοι μαζί 
οι επικεφαλής των φορολογικών αρχών της ΕΕ και το όλο 
εγχείρημα αποτέλεσε ελληνική πρωτοβουλία. Στόχο απο-
τελεί η διοργάνωση να μετεξελιχθεί σε θεσμό και να διορ-
γανώνεται κάθε χρόνο στη Θεσσαλονίκη. Η φετινή πρώτη 
συνάντηση αποτελεί την πρώτη που γίνεται σε πανευρω-
παϊκό επίπεδο, γίνεται με συνδιοργάνωση της Κομισιόν 
και τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, 
Προκόπη Παυλόπουλου.

ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΤΟΙΜΟ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ, 
ΕΙΠΕ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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Ξεκίνησε χθες στην Ολομέλεια η συζήτηση του πολυνομοσχεδί-
ου για το κλείσιμο της αξιολόγησης και το Μεσοπρόθεσμο Πλαί-
σιο που αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα Πέμπτη. Η κυβέρνηση 
έχει δηλώσει πως το νομοσχέδιο πρέπει να ψηφιστεί πριν από 
τη Eurogroup της 21ης Ιουνίου, που κρίνει την ολοκλήρωση 
του προγράμματος και το ζήτημα του χρέους. Αντιρρήσεις 
αντισυνταγματικότητας πρόβαλε η ΔΗΣΥ, με την έναρξη στην 
Ολομέλεια, της σχετική συζήτησης.Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
οι εκπρόσωποι της Δημοκρατικής Συμπαράταξης διατύπωσαν 
αντιρρήσεις για το άρθρο 60 παρ. 5 του νομοσχεδίου, που προ-
βλέπει ότι δεν ισχύει η παύση ή ο περιορισμός της τοκογονίας αν 
απορριφθεί από τα δικαστήρια αίτηση υπαγωγής των οφειλών 
στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου ρύθμισης οφειλών δανεί-
ων στις τράπεζες. Επιπλέον, αντέδρασαν στο άρθρο 109, καταγ-
γέλλοντας ότι η κυβέρνηση βάζει εγγύηση περιουσία που έχει 
υπαχθεί στο υπερταμείο, μεταξύ των οποίων και οι μετοχές των 
Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας. Τέλος, πρόβαλαν αντιρρήσεις και 
για το άρθρο που προβλέπει τη μεταφορά ταμειακών διαθεσί-
μων σε ενιαίο λογαριασμό, από τους ΟΤΑ και τη Βουλή, σημειώ-
νοντας ότι θίγεται η αυτοτέλειά τους. «Η κυβέρνηση έχει ζηλέψει 
και τις διομολογήσεις της Υψηλής Πύλης» δήλωσε χαρακτηρι-
στικά ο Ανδρέας Λοβέρδος, που κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι 

υπέκυψε στις απαιτήσεις των δανειστών να τεθούν τα ταμειακά 
διαθέσιμα στη βούληση της κυβέρνησης.
Τις αντιρρήσεις αντισυνταγματικότητας στήριξε η αντιπολίτευ-
ση. Το ΚΚΕ, πάντως, δια των εκπροσώπων του, χαρακτήρισε 
υποκριτική τη συζήτηση, επικαλούμενο σωρεία αντισυνταγ-
ματικών διατάξεων που έχουν ψηφιστεί από τη σημερινή και τις 
προηγούμενες κυβερνήσεις.
Οι ενστάσεις αντισυνταγματικότητας δεν έγιναν αποδεκτές από 
την πλειοψηφία.
Νωρίτερα, ο υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος, 
είπε για τους τόκους υπερημερίας ότι το Σύνταγμα ρητά προβλέ-
πει πού επιτρέπεται η αναδρομικότητα και πρόσθεσε ότι στόχος 
είναι να μην ευνοηθούν στρατηγικοί κακοπληρωτές που προ-
σφεύγουν στη Δικαιοσύνη αν και μπορούν να εξυπηρετήσουν 
τα δάνειά τους. Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Σταύρος Κοντονής, 
επισήμανε ότι το δικαστήριο είναι εκείνο που κρίνει αν κάποιος 
πρέπει να προστατευθεί βάσει των διατάξεων για τα «κόκκινα 
δάνεια» και το δικαστήριο κρίνει αν κάποιος δανειολήπτης δεν 
χρειάζεται να προστατευθεί και άρα πρέπει να καταβάλει τους 
τόκους για το δάνειο του.
Αναφορικά με τη μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων, ο 
υπουργός Οικονομικών επικαλέστηκε το παράδειγμα της Βου-

λής που τοποθέτησε τα 3/4 του αποθεματικού της στην ΤτΕ και 
κέρδισε χρήματα, για να επισημάνει ότι αντίστοιχο κέρδος είχαν 
οι δήμοι που ακολούθησαν τον ίδιο δρόμο. Είπε ακόμη ότι δεν 
θίγεται η αυτοτέλεια των ΟΤΑ και δεν θίγεται ούτε και η αυτοτέ-
λεια της Βουλής.
Για τις δε εγγυήσεις στο υπερταμείο, ο κ. Τσακαλώτος εξέφρασε 
την... ανησυχία του για τη «συλλογική αμνησία» που χτύπησε 
-όπως είπε- τους 222 βουλευτές, οι οποίοι ψήφισαν τον Ν. 
4336, το νόμο, δηλαδή, που προέβλεψε πως όταν συγκροτηθεί 
το υπερταμείο θα είναι αντισυμβαλλόμενος για το δάνειο που 
έλαβε η χώρα το 2015 και θα έχει κάποιες εγγυήσεις.
Στο αυτοδιοίκητο της Βουλής αναφέρθηκε και ο πρόεδρος του 
Σώματος, Νίκος Βούτσης, ο οποίος επισήμανε ότι η Βουλή έχει 
ιδιαίτερο κωδικό στην ΤτΕ από τον οποίο γίνεται όλη η διαδικα-
σία πληρωμών της. Τα αποθεματικά της Βουλής ήδη κατά τα 
3/4 έχουν κατατεθεί στην ΤτΕ και η κίνηση αυτή αποφέρει στη 
Βουλή περί τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Ο κ. Βούτσης επεσήμανε ότι 
το πολυνομοσχέδιο αφορά το υπόλοιπο 1/4 του αποθεματικού 
της Βουλής και δεν θίγεται το γεγονός ότι η Βουλή έχει δικό της 
προϋπολογισμό.

Καθαρό τοπίο στον ενεργειακό τομέα διαμορφώνεται κατά τη με-
ταμνημονιακή περίοδο, με τις υποδομές υπό δημόσιο έλεγχο και 
το εμπορικό κομμάτι σε λειτουργία υπό τον ιδιωτικό τομέα, επισή-
μανε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης 
μιλώντας χθες στη Βουλή κατά τη συζήτηση του πολυνομοσχεδί-
ου για την τέταρτη αξιολόγηση. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ  «και 
στον ενεργειακό τομέα, ο κύκλος που άνοιξε με τη συμφωνία του 
2015, κλείνει. Έγινε μεγάλος μετασχηματισμός, η συμφωνία απο-

δείχθηκε ρεαλιστική και εφαρμόσιμη και έφερε σαν αποτέλεσμα τη 
σταθεροποίηση της οικονομίας», τόνισε ο υπουργός.
Αναφερόμενος στα ενεργειακά, ο κ. Σταθάκης επανέλαβε ότι το 
2019 θα ενεργοποιηθεί το ευρωπαϊκό μοντέλο-στόχος (target 
model) για τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας το 
οποίο σε συνδυασμό με την πώληση των λιγνιτικών μονάδων 
Μεγαλόπολης και Φλώρινας θα οδηγήσει αρχικά σε αποκλιμά-
κωση και τελικά σε κατάργηση των δημοπρασιών λιγνιτικής και 

υδροηλεκτρικής παραγωγής της ΔΕΗ (ΝΟΜΕ).
Επίσης ως το 2020 θα καταργηθεί το τέλος προμηθευτή που χρη-
ματοδοτεί το λογαριασμό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Αναφέρθηκε τέλος στις διεθνείς διασυνδέσεις στον τομέα της ηλε-
κτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου που ανοίγουν όπως 
είπε δρόμους για διασύνδεση της Ελλάδας με όλες τις χώρες των 
Βαλκανίων.

Με απόφαση της Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κας Χριστι-
άνας Καλογήρου, ενεργοποιήθηκαν δύο προσκλήσεις για την 
ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων, συνολικού προϋ-
πολογισμού 6 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
η  πρώτη πρόσκληση είναι για την ενεργειακή αναβάθμιση δη-
μοσίων κτιρίων στα πλαίσια της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης 
(Β.Α.Α.) και αφορά τις περιοχές του αστικού ιστού των πόλεων 
της Μυτιλήνης και της Χίου. 
Η δεύτερη πρόσκληση αφορά παρεμβάσεις ενεργειακής ανα-
βάθμισης δημοσίων κτιρίων στις περιοχές Ολοκληρωμένης 
Χωρικής Ανάπτυξης (Ο.Χ.Ε.), δηλαδή στα νησιά Άγιος Ευστράτι-
ος, Ικαρία, Λήμνος, Οινούσσες, Ψαρά, Φούρνοι Κορσεών.

Σύμφωνα με τις προσκλήσεις μπορούν να χρηματοδοτηθούν 
παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης που αφορούν το κτιρια-
κό κέλυφος, τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και λοιπές 
τεχνικές παρεμβάσεις που βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση 
των δημόσιων κτιρίων.
Η ημερομηνία υποβολής των προτάσεων ξεκινάει στις 
25/06/2018  και ολοκληρώνεται στις 22/10/2018.
Δικαιούχοι είναι οι Δήμοι των περιοχών ΒΑΑ και ΟΧΕ.
Η κα. Χριστιάνα Καλογήρου δήλωσε σχετικά:
«Αξιοποιούμε τις δυνατότητες του Επιχειρησιακού Προγράμμα-
τος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και δίνουμε τη δυνατότητα 
να υποβληθούν προτάσεις από τους Δήμους για την ενεργειακή 

αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων.
Με τον τρόπο αυτό συμβάλλουμε στη μείωση του ενεργειακού 
αποτυπώματος στα νησιά μας, με το συνεπακόλουθο όφελος 
για το περιβάλλον και την παράλληλη μείωση των λειτουργι-
κών δαπανών.
Μπορούν, επομένως, να χρηματοδοτηθούν έργα σε σχολεία, 
νοσοκομεία, χώρους συνάθροισης κοινού (π.χ. πολιτιστικά κέ-
ντρα) και άλλα δημόσια κτίρια, που βελτιώνουν την ποιότητα 
ζωής των κατοίκων των νησιών μας».

ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ 
ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥ 2015 ΣΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΠΟΔΕΙΧΘΗΚΕ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΗ 
ΚΑΙ ΕΦΕΡΕ ΣΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΕΦΕΡΕ Ο Γ. ΣΤΑΘΑΚΗΣ

6 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Π. ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
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Συμφωνία συνεργασίας για την ασφάλεια στις υπεράκτιες δρα-
στηριότητες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων υπέ-
γραψε χθες η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων 
(ΕΔΕΥ) με τη Γενική Διεύθυνση για την ασφάλεια εξορυκτικών 

και ενεργειακών δραστηριοτήτων - UNMIG, του Υπουργείου 
Οικονομικής Ανάπτυξης της Ιταλίας.Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η 
συμφωνία προβλέπει ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας 
στον συγκεκριμένο τομέα, στην κατάρτιση σχεδίων αντιμετώπι-

σης έκτακτης ανάγκης, καθώς και στο θέμα του decommissioning 
(παροπλισμού) και επαναχρησιμοποίησης των υπεράκτιων εγκα-
ταστάσεων παραγωγής που θα έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο 
ζωής τους.

Σε παύση εκπροσώπησης των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων 
που δεν σπεύδουν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς τη ΔΕΗ 
προσανατολίζεται η επιχείρηση, θεωρώντας ότι τα μεγάλα χρέη 
που είναι εντοπισμένα σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας δεν 
οφείλονται σε αδυναμία πληρωμής αλλά σε στρατηγική αθέτησης 
των υποχρεώσεών τους. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ αυτό σημαί-
νει ότι οι ΟΕΒ, εφόσον δεν βρουν διαφορετικό προμηθευτή - εκτός 
ΔΕΗ - είτε θα μείνουν χωρίς ρεύμα, είτε θα μεταπέσουν στο καθε-
στώς του Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας, δηλαδή πάλι στη 
ΔΕΗ αλλά με υψηλότερα κατά 10 % τιμολόγια.
Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, 
Μανώλης Παναγιωτάκης, υπογραμμίζει το γεγονός ότι πάνω από 
το 20% του συνολικού χρέους (δηλαδή 10,2 εκατ. ευρώ σε σύνο-
λο 45 εκατ.) προέρχεται από ΟΕΒ της περιοχής Αιτωλοακαρνανίας, 
κάτι που - όπως τόνισε - σημαίνει πως το φαινόμενο δεν οφείλεται 

σε αδυναμία πληρωμής ή σε μείωση του αγροτικού εισοδήματος 
καθώς οι αγρότες σε άλλες περιοχές της χώρας είναι συνεπείς στις 
υποχρεώσεις τους. Σημειώνεται πάντως ότι σε αρκετές περιπτώ-
σεις έχουν εκδοθεί προσωρινές διαταγές που απαγορεύουν στη 
ΔΕΗ να κόψει το ρεύμα σε ΟΕΒ, παρά τα χρέη που συσσωρεύτη-
καν.
Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ, συνολικά 206 ΟΕΒ χρωστούν στη ΔΕΗ 45.657.507 
ευρώ από τα οποία μόνο τα 7 εκατ. είναι ρυθμισμένα σε διακα-
νονισμό. Υπενθυμίζεται επίσης ότι πρόσφατα ψηφίστηκε διάταξη 
που δίνει τη δυνατότητα ρύθμισης των χρεών των αγροτών προς 
τους ΟΕΒ προκειμένου και εκείνοι να μπορέσουν να ρυθμίσουν τις 
οφειλές προς τη ΔΕΗ.
Στο «μέτωπο» των ληξιπροθέσμων οφειλών σημαντική θεωρεί-
ται η εξέλιξη με την ΛΑΡΚΟ η οποία σταμάτησε να συσσωρεύει νέα 

χρέη. Ωστόσο η ΔΕΗ θεωρεί ότι πρέπει να γίνουν αρκετά ακόμη 
στην κατεύθυνση της μείωσης του κόστους παραγωγής καθώς 
αφενός το συνολικό χρέος είναι τεράστιο (της τάξης των 280 εκατ. 
ευρώ) και αφετέρου η βελτίωση της κατάστασης οφείλεται στην 
άνοδο της τιμής του νικελίου, δηλαδή σε εξωγενείς παράγοντες.
Στο μεταξύ η διαδικασία αποεπένδυσης της ΔΕΗ αναφορικά με 
τις λιγνιτικές μονάδες Μεγαλόπολης και Φλώρινας εξελίσσεται 
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Εντός των ημερών όπως έγινε 
γνωστό θα οριστούν τα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών στις 
οποίες θα μεταφερθούν οι προς πώληση μονάδες στο πλαίσιο της 
διαγωνιστικής διαδικασίας που έχει ήδη προκηρύξει η ΔΕΗ. Σημει-
ώνεται πως στο μεσοδιάστημα μέχρι την πώληση των μονάδων 
η ΔΕΗ θα παράσχει υπηρεσίες προς τις εν λόγω θυγατρικές προ-
κειμένου να μπορούν να υποβάλλουν προσφορές και να συμμε-
τέχουν στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Η ζήτηση για το πετρέλαιο θα αυξηθεί σταθερά το 2019 χάρη 
στην ισχυρή παγκόσμια οικονομία και τις σταθερές τιμές, αν και 
οι εμπορικές εντάσεις παραμένουν ο μεγαλύτερος κίνδυνος, όπως 
ανακοίνωσε σήμερα ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA).
Ο IEA ανακοίνωσε ότι αναμένει ότι η παγκόσμια ζήτηση για πετρέ-
λαιο να αυξηθεί κατά 1,4 εκατ. βαρέλια την ημέρα τον επόμενο 
χρόνο, ξεπερνώντας τα 100 εκατ. βαρέλια την ημέρα έως το δεύ-
τερο τρίμηνο του έτους. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Οργανισμός 
αναμένει η ζήτηση να αυξηθεί με τον ίδιο ρυθμό φέτος, παραμέ-
νοντας αμετάβλητος σε σχέση με την προηγούμενη πρόβλεψη 

του Μαΐου.
«Ένα ισχυρό οικονομικό πλαίσιο και η πρόβλεψη για πιο σταθερές 
τιμές αποτελούν παράγοντες κλειδί. Οι κίνδυνοι περιλαμβάνουν 
πιθανώς υψηλότερες τιμές και αναταράξεις στο εμπόριο. Κάποιες 
κυβερνήσεις εξετάζουν μέτρα για να περιορίσουν τις πιέσεις τιμών 
για τους καταναλωτές», ανέφερε στη μηνιαία έκθεσή του ο ΙΕΑ.
«Υπάρχει η πιθανότητα αναθεώρησης προς τα κάτω των οικονο-
μικών μας προβλέψεων τους επόμενους λίγους μήνες. Η παγκό-
σμια οικονομία νιώθει τον αντίκτυπο από τις υψηλότερες τιμές 
πετρελαίου».

Η τιμή του πετρελαίου έχει αυξηθεί κατά ένα τρίτο στα 77 δολάρια 
το βαρέλι περίπου, κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 
2014, από τότε που ο ΟΠΕΚ και άλλοι παραγωγοί, μεταξύ των 
οποίων και η Ρωσία, άρχισαν να μειώνουν την παραγωγή τον 
Ιανουάριο του 2017 κατά 1,8 εκατ. βαρέλια την ημέρα.
Ο Οργανισμός Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών (ΟΠΕΚ) συνεδριά-
ζει αργότερα αυτό το μήνα για να συζητήσει την πολιτική για την 
παραγωγή, την ώρα που παρατείνονται οι μειώσεις στη Βενεζου-
έλα και υπάρχει η προοπτική για νέες αμερικανικές κυρώσεις σε 
βάρος του Ιράν αργότερα φέτος.

Μείωση 1,2% σημειώθηκε στην κατανάλωση πετρελαιοειδών 
στη χώρα πέρυσι, καθώς περιορίστηκαν τόσο οι μετακινήσεις με 
τα αυτοκίνητα, όσο και η θέρμανση με υγρά καύσιμα σε διαμερί-
σματα και μονοκατοικίες.Το ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφιε ότι σύμφωνα με την 
ΕΛΣΤΑΤ, η συνολική κατανάλωση ανήλθε πέρυσι σε 7.186.497 
μετρικούς τόνους από 7.272.582 μετρικούς τόνους το 2016, και 
προήλθε κατά κύριο λόγο από τη μείωση στην κατανάλωση 

της βενζίνης σούπερ κατά 61,4%, της αμόλυβδης βενζίνης κατά 
3,5% και του πετρελαίου θέρμανσης κατά 2,3%. Στον αντίποδα, 
σημειώθηκε αύξηση στις ακόλουθες κατηγορίες πετρελαιοειδών: 
βενζίνη σούπερ αμόλυβδη 98/100 (5,6%), υγραέριο (1,7%) και 
πετρέλαιο κίνησης (0,1%). Η κατανάλωση των κατηγοριών μα-
ζούτ χαμηλού θείου και μαζούτ υψηλού θείου ανήλθε αντίστοιχα 
σε 371.730 και 155.168 μετρικούς τόνους.

Οι περιφέρειες που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη κατανάλω-
ση είναι η Αττική και η Κεντρική Μακεδονία και ακολουθούν οι 
περιφέρειες της Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, 
Πελοποννήσου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κρήτης, 
Ηπείρου, Νοτίου Αιγαίου και Δυτικής Μακεδονίας. Η χαμηλότερη 
κατανάλωση παρατηρείται στις περιφέρειες των Ιονίων Νήσων 
και του Βορείου Αιγαίου.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΙΤΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΥΠΕΡΑΚΤΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ

ΔΕΗ: ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙζΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΓΓΕΙΩΝ 
ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΥΨΗΛΑ ΧΡΕΗ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΙΕΑ): Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ζΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΑ 
ΑΥΞΗΘΕΙ ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΟ 2019 ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΜΕΙΩΣΗ 1,2% ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΠΕΡΥΣΙ, 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΣΤΑΤ
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Έργα πρασίνου προωθούνται, κατά προτεραιότητα, για 
χρηματοδότηση από το πρόγραμμα βιώσιμης αστικής 
ανάπτυξης στη Θεσσαλονίκη. Η Μητροπολιτική Επιτροπή 
Θεσσαλονίκης ενέκρινε σήμερα την προτεραιοποίηση των 
υποψήφιων πράξεων και την υποβολή της στην ειδική 
υπηρεσία διαχείρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας. Στις υποψήφιες 
πράξεις περιλαμβάνονται προτάσεις για την αναβάθμιση 
πυρήνων τοπικού αστικού πρασίνου και τη δημιουργία 
πράσινων δωμάτων και κάθετων κήπων. Σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ σε ό,τι αφορά την αναβάθμιση πυρήνων 
τοπικού αστικού πρασίνου προβλέπονται η ανάπλαση της 
πλατείας Αγίου Σπυρίδωνα και αναπλάσεις πάρκων γειτο-
νιάς στο Δήμο Θεσσαλονίκης, οι διαμορφώσεις τεσσάρων 
χώρων πρασίνου, στο Δήμο Καλαμαριάς, η δημιουργία 
πυρήνων τοπικού αστικού πρασίνου άνωθεν της εσωτε-
ρικής περιφερειακής οδού, στο Δήμο Κορδελιού - Ευό-
σμου, η διαμόρφωση του πάρκου Τριανταφυλλοπούλου, 
στο Δήμο Πυλαίας - Χορτιάτη, η διαμόρφωση πράσινου 
υπαίθριου χώρου, επί της οδού Ρ. Φεραίου, στο Δήμο 
Νεάπολης - Συκεών και η δημιουργία χώρου πρασίνου, 
μεταξύ των οδών Καραντινού και Ρόδων, στο Δήμο Αμπε-
λοκήπων - Μενεμένης.

   Τα έργα για πράσινες στέγες και δώματα περιλαμβάνουν 
έξι προτάσεις για κατασκευή φυτεμένων δωμάτων σε 
τέσσερα σχολεία και για διαμορφώσεις σχολικών αυλών 
με βιοκλιματικά κριτήρια σε άλλα δύο σχολεία, στο Δήμο 
Θεσσαλονίκης. Αντίστοιχες προτάσεις προβλέπονται για 
ένα σχολείο στο Δήμο Παύλου Μελά, δύο σχολεία και δη-
μόσια κτίρια στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης, επτά 
σχολεία στο Δήμο Κορδελιού - Ευόσμου και κτίρια δημο-
τικών υπηρεσιών στο Δήμου Νεάπολης - Συκεών.
   Παράλληλα, στη σημερινή συνεδρίαση της Μητροπολι-
τικής Επιτροπής, έγινε ενημέρωση για την περαιτέρω εξει-
δίκευση της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης με συγκε-
κριμένα έργα, που θα προωθηθούν κατά προτεραιότητα 
και έχουν συνολικό προϋπολογισμό 14,5 εκατομμύρια 
ευρώ. Σε αυτά περιλαμβάνεται και έργο για την προστα-
σία, τη διαχείριση και την αξιοποίηση του παράκτιου με-
τώπου, ύψους τριών εκατομμυρίων ευρώ.
   Υπηρεσιακοί παράγοντες, από τη διαχειριστική αρχή της 
Περιφέρειας, επισήμαναν, μεταξύ άλλων, ότι επιλέξιμα 
είναι τα έργα με μελετητική ωριμότητα και τόνισαν ότι οι 
επιλογές των έργων γίνονται από τους Δήμους. Από την 
πλευρά του ο πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής, 
Μιχάλης Τζώλλας, τόνισε ότι η διαχειριστική αρχή θα 

ελέγξει τους Δήμους στην πορεία υλοποίησης των έργων 
και θα έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει στην απέντα-
ξη ενός έργου εφόσον κρίνει ότι δεν πληρούνται βασικές 
προϋποθέσεις.
   Από την πλευρά των παρατάξεων της αντιπολίτευσης 
ο Βασίλης Γάκης, από την «Περιφέρεια Πρωταθλήτρια», 
ανάφερε παραδείγματα αξιοποίησης χώρων, για την 
δημιουργία πυρήνων πρασίνου από ιδιώτες και διερωτή-
θηκε για το ύψος των ποσών που θα διατεθούν σε κάθε 
παρέμβαση. Η Δέσποινα Χαραλαμπίδου, από τη «Ριζο-
σπαστική Αριστερή Ενότητα», έθεσε ερωτήματα για τις 
επιλογές των έργων, εκτίμησε ότι θα ήταν δυνατό, υπό 
προϋποθέσεις, να πολλαπλασιαστούν τα έργα πρασίνου 
στην πόλη, ενώ διατύπωσε επιφυλάξεις για την συντή-
ρησή τους από την πλευρά των Δήμων, δεδομένων των 
ελλείψεων σε πόρους και προσωπικό. Από τη «Λαϊκή 
Συσπείρωση», ο Θεόδωρος Ιγνατιάδης, τάχθηκε κατά 
της στρατηγικής της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης καθώς, 
όπως είπε, έχει στόχο την εξυπηρέτηση του κεφαλαίου 
που θα κερδίσει από την κατασκευή των έργων, ενώ για 
ένδεια ιδεών και προτάσεων έκανε λόγο η Νιόβη Παυλί-
δου, από τους «Πολίτες Μπροστά».

Η ανάπτυξη της υγιούς επιχειρηματικότητας, η ενδυνάμωση 
των νέων οικονομολόγων και η ενίσχυση της απασχόλησης 
και της καινοτομίας στην Αττική, βρίσκεται στο επίκεντρο του 
Μνημονίου Συνεργασίας που υπέγραψαν η περιφερειάρχης 
Αττικής και πρόεδρος του Δ.Σ. του Περιφερειακού Ταμείου 
Ανάπτυξης (ΠΤΑ. Αττικής), Ρένα Δούρου και ο πρόεδρος του 
Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΟΕΕ), Κωνσταντίνος 
Κόλλιας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Το Μνημόνιο αυτό είναι κομμάτι της συγκεκριμένης στρα-
τηγικής μεθοδολογίας που ακολουθούμε στην Περιφέρεια», 
τόνισε η περιφερειάρχης και αναφέρθηκε σε μια στρατηγική 
«ποικίλων και πολύμορφων συνεργασιών με όσους φορείς 
της δημόσιας και ιδιωτικής επιχειρηματικότητας, μπορούμε 
να οικοδομήσουμε ένα νέο, επωφελές και βιώσιμο, επι-
χειρείν». «Ένα επιχειρείν στραμμένο στην καινοτομία, την 
εξωστρέφεια, τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 
τη στήριξη των προσπαθειών όλων εκείνων που θέλουν να 
δουν τον τόπο μας να υπερβαίνει επιτέλους τις δομικές αδυνα-
μίες και τις χρόνιες παθογένειες που τον κρατούν στο χθες. Να 
δουν τον τόπο μας να μην επαναλαμβάνει τα ίδια λάθη που 
μας έφεραν τη χρεοκοπία», συνέχισε, προσθέτοντας: «ο μό-

νος τρόπος να γυρίσουμε σελίδα στον τρόπο του σκέπτεσθαι 
και του πράττειν, είναι η συστηματική δουλειά και η επένδυση 
στην καινοτομία και τον νέο τρόπο σκέψης - μακριά από γρα-
φειοκρατίες και τυπολατρίες».
Αναφερόμενη στη συνεργασία επισήμανε ότι σηματοδοτεί μια 
ιδιαίτερη προσέγγιση, στη βάση του τριπτύχου: ενημέρωση- 
επιμόρφωση- ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΟΕΕ, Κωνσταντίνος 
Κόλλιας, δήλωσε ότι «οι θεσμοθετημένοι φορείς της Πολιτεί-
ας, όπως το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, και οι φορείς 
της αυτοδιοίκησης, όπως η Περιφέρεια Αττικής, οφείλουν να 
συνεργάζονται προς όφελος της οικονομίας με σκοπό την 
επανεκκίνησή της», ενώ όπως σημείωσε η συμφωνία θα 
ωφελήσει και τους οικονομολόγους και λογιστές- φοροτεχνι-
κούς που πλήττονται από την κρίση.
Βασικός στόχος του Μνημονίου Συνεργασίας είναι η υλοποί-
ηση ενός συνολικού πλαισίου συνεργασίας για την εφαρμογή 
ολοκληρωμένων παρεμβάσεων σε αντικείμενα ενδιαφέ-
ροντος των οικονομολόγων της Περιφέρειας, καθώς και η 
στήριξη των μακροχρόνια άνεργων οικονομολόγων και η 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην Αττική. 

Συγκεκριμένα, το Μνημόνιο Συνεργασίας προβλέπει, μεταξύ 
άλλων:
- Τη διενέργεια ερευνών και την εκπόνηση μελετών με στόχο 
τη διάγνωση της υφιστάμενης κατάστασης στον κλάδο των 
οικονομολόγων στην Περιφέρεια Αττικής.
- Την υλοποίηση ενημερωτικών ημερίδων με σκοπό την 
ενδυνάμωση των νέων οικονομολόγων, μέσω καινοτόμων 
ιδεών, ώστε να συμβάλλουν καθοριστικά στην παραγωγική 
ανασυγκρότηση της χώρας.
- Την ενίσχυση των μακροχρόνια άνεργων οικονομολόγων 
μέσω εκπαιδευτικών σεμιναρίων για την προσαρμογή στα 
νέα δεδομένα της αγοράς εργασίας.
- Την προώθηση συνεργασιών μέσω καλών πρακτικών με 
σκοπό την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.
- Τη συνεργασία για τη διερεύνηση/ωρίμανση προτάσεων 
έργων που δύνανται να χρηματοδοτηθούν από ερευνητικά ή 
Ευρωπαϊκά Προγράμματα.
- Την επιμόρφωση, μέσω της καθοδήγησης και της μεταφο-
ράς γνώσης και τεχνογνωσίας των μελών του Οικονομικού 
Επιμελητηρίου στα διεθνή κι ευρωπαϊκά αναπτυξιακά προ-
γράμματα.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΡΟΩΘΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ρ. ΔΟΥΡΟΥ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΥΡΙΣΟΥΜΕ ΣΕΛΙΔΑ
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Μια πραγματική επανάσταση παραγωγής νέων καινοτόμων 
ιδεών αλλάζει τον τρόπο πληρωμών που γνωρίζουμε μέχρι 
σήμερα αλλά και το μεγαλύτερο μέρος των τραπεζικών υπη-
ρεσιών και προϊόντων. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ και τούτο 
καθώς νέα τεχνολογικά «εργαλεία» εισέρχονται στα μεγάλα 
διεθνή κέντρα νεοφυούς επιχειρηματικότητας της Ευρώπης, 
με επίκεντρο το Λονδίνο, το Βερολίνο, το Παρίσι και το Άμ-
στερνταμ, επιτρέποντας σε «τρίτους παίκτες», εκτός από τις 
παραδοσιακές τράπεζες, να δραστηριοποιηθούν στον τομέα 
πληρωμών και γενικότερα τραπεζικών εργασιών. Όλα τούτα, 
δε, υπό το φως και της κοινοτικής οδηγίας PSD2 η οποία ανοί-
γει θεσμικά τον δρόμο για την εξέλιξη αυτή.
Στο πλαίσιο αυτό, οι τράπεζες, το οικοσύστημα των νεοφυ-
ών επιχειρήσεων με επίκεντρο τις τεχνολογικές εταιρίες στον 
τομέα των χρηματοοικονομικών (fintech), επενδυτικά κεφά-
λαια, εταιρίες συμβούλων, διεθνή γραφεία νομικών υπηρε-
σιών και οργανισμοί, αναζητούν την καινοτόμο ιδέα που θα 
γίνει μεταλλάξει τον τομέα των πληρωμών.
Χαρακτηριστικό του ενδιαφέροντος για την δημιουργία νέων 
προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των πληρωμών είναι η 
πρόσφατη ανακοίνωση της Visa Europe για συνολικές επεν-
δύσεις 100 εκατ. δολ. σε εταιρίες fintech στην Ευρώπη.
Ειδικότερα, όπως ανέφερε η διευθύνουσα σύμβουλος της 
Visa Europe Charlotte Hogg, η Visa ενισχύει και κάνει πιο απλή 
και επωφελή την συνεργασία της με το οικοσύστημα των 

fintech προς όφελος και όλων των πλευρών και του τελικού 
καταναλωτή. Η Visa δίνει έμφαση μεταξύ άλλων σε fintech 
αρχικών σταδίων που προτείνουν λύσεις στον τομέα των 
αόρατων πληρωμών (invisible payments), αλλά και λύσεων 
που ενισχύουν την διαχείριση και τον έλεγχο των οικονομι-
κών των καταναλωτών προς όφελος τους.
Τι έχουμε όμως να περιμένουμε στον τομέα των πληρωμών 
τα αμέσως επόμενα χρόνια; Αλλάζουν ριζικά ο τρόπος πλη-
ρωμών που ξέραμε μέχρι σήμερα; Το πλαστικό χρήμα αποσύ-
ρεται σταδιακά και δίνει την θέση στο ψηφιακό χρήμα (digital 
money) και τα ηλεκτρονικά πορτοφόλια;
Η νέα εποχή στον τομέα των πληρωμών θα δίνει την δυνα-
τότητα στους πολίτες να έχουν στη διάθεσή τους μια σειρά 
εναλλακτικών τρόπων πληρωμών, αναφέρει ο Jonathan 
Vaux, επιτελικό στέλεχος στον τομέα της καινοτομίας της Visa 
Europe. To πλαστικό χρήμα όπου κυριαρχούν πλέον οι ανέ-
παφες πληρωμές αλλά και το ψηφιακό χρήμα θα συνυπάρ-
χουν, ενώ θα αυξάνονται και οι συσκευές (wearables) μέσω 
των οποίων θα γίνονται συναλλαγές. Ρολόγια, κοσμήματα, 
πορτ κλε και μια σειρά άλλων αντικειμένων ενσωματώνουν 
τεχνολογία που επιτρέπει πληρωμές.
Ολοένα και περισσότεροι καταναλωτές έχουν στη διάθεση 
και χρησιμοποιούν κατά περίπτωση όλα τα παραπάνω μέσα 
πληρωμών.
Η ανάπτυξη των μέσων αυτών πληρωμής εξαρτάται και από 

τα σημεία αποδοχής τους που αυξάνονται με ταχύτατους 
ρυθμούς διεθνώς, αλλά και τις συνεργασίες που θα συνά-
πτουν χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με εμπορικές επιχειρήσεις 
που παράγουν τα προϊόντα, αναφέρει.
Σημαντικές εξελίξεις αναμένονται και στον τομέα της ταυτο-
ποίησης. Κάθε συσκευή μπορεί να προσφέρει διαφορετικό 
τρόπο ταυτοποίησης με χρήση βιομετρικών συστημάτων 
ταυτοποίησης. Το αποτύπωμα του χεριού για να ανοίξει το 
κινητό, η αναγνώριση προσώπου για κάποια άλλη συσκευή 
κλπ. Στο τομέα αυτό αναμένονται με ενδιαφέρον και το γενι-
κότερο ρυθμιστικό πλαίσιο.
Το ζητούμενο στις συναλλαγές είναι να γίνονται ευκολότερα, 
με ασφάλεια και ταχύτητα, ταιριάζοντας στο προφίλ του κάθε 
συναλλασσόμενου, αναφέρει χαρακτηριστικά, επισημαίνο-
ντας ότι η ασφάλεια στις ψηφιακές συναλλαγές διασφαλίζεται 
από την τεχνολογία «token», η οποία -με απλά λόγια- μετα-
τρέπει τα στοιχεία της συναλλαγής σε ένα μοναδικό κωδικό, ο 
οποίος δεν μπορεί να υποκλαπεί.
Αναφέρεται επίσης , στα κέντρα καινοτομίας που έχει δημι-
ουργήσει η Visa ανά τον κόσμο στη διάρκεια των τελευταίων 
20 μηνών, στα οποία αναπτύσσονται καινοτόμες ιδέες σε συ-
νεργασία με νεοφυείς επιχειρήσεις, που σταδιακά θα γίνονται 
πράξη και θα αφορούν μεταξύ άλλων ακριβώς τομείς όπως 
η ταυτοποίηση με νέους σύγχρονους βιομετρικούς τρόπους, 
νέες εφαρμογές σε καθημερινές πληρωμές κλπ.

Στη συγκεκριμένη διοργάνωση τον πρώτο λόγο έχει η 
διάνοια, ο νους, η σκέψη, η δημιουργία. Και τελικά η 
«σπίθα»... Ο λόγος για το «the Mindspark», ένα event 
για το μάρκετινγκ, τη δημιουργικότητα και την καινοτόμο 
σκέψη, που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη στις 12 
και 13 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της 83ης ΔΕΘ, μεταφέ-
ροντας τους επισκέπτες του στην «Κοιλάδα του Πυριτίου» 
και προσφέροντας ένα διήμερο γνώσης, έμπνευσης και 
ανακάλυψης. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο global brand 
strategist, Peter Economides, ο marketing & business 
development leader, Tom Katsioulas από τη Silicon 
Valley και ο θεμελιωτής του αθωνικού management, Θο-
δωρής Σπηλιώτης, θα βρεθούν για δύο ημέρες στη Θεσ-
σαλονίκη. Με αφορμή τη συμμετοχή των ΗΠΑ στην 83η 
ΔΕΘ ως τιμώμενης χώρας, οι παγκοσμίου φήμης ειση-
γητές θα μεταφέρουν το κοινό τού «the Mindspark» στη 

Silicon Valley και στον αμερικάνικο τρόπο του επιχειρείν. 
Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν 
μαζί τους τα μυστικά του marketing, του branding, της 
επιχειρηματικότητας στην Αμερική, ενώ θα γνωρίσουν τις 
αρχές του αθωνικού μάνατζμεντ.
Το κοινό θα μοιραστεί 12 ώρες με τους κορυφαίους ειση-
γητές και επαγγελματίες σε τρεις ενότητες, κατά τις οποίες 
θα εξερευνήσει νέα πεδία. Θα έχει την ευκαιρία να θέσει 
ερωτήματα και να ανταλλάξει απόψεις με τους εισηγητές, 
ενώ θα έρθει σε επαφή με ανθρώπους που αναζητούν την 
γνώση και επενδύουν στην προσωπική τους ανάπτυξη.
Επίσης 30 κυνηγοί της γνώσης θα έχουν τη δυνατότητα να 
συμμετάσχουν σε μια ξεχωριστή μέρα με τρία masterclass 
από τους διακεκριμένους εισηγητές στην Τεχνόπολη Θεσ-
σαλονίκης (http://www.technopolis.gr). «Όσοι βρεθούν 
στο «the Mindspark» θα προβληματιστούν, θα αμφι-

σβητήσουν, θα απομυθοποιήσουν και θα χτίσουν μια 
νέα πραγματικότητα, στην οποία θα είναι αυτοί πρωτα-
γωνιστές» υπογραμμίζεται σε σημερινή ανακοίνωση της 
ΔΕΘ-Helexpo AE.
Το «the Mindspark Θεσσαλονίκης» διοργανώνεται από 
την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης και την ΔΕΘ-Helexpo. Η 
διάθεση των εισιτηρίων θα πραγματοποιηθεί σε τρεις 
περιόδους, ηλεκτρονικά και από τα σημεία φυσικής διά-
θεσης της Viva.gr. Mέχρι τις 20 Ιουνίου οι ενδιαφερόμενοι 
θα μπορούν να προμηθευτούν εισιτήρια σε προνομιακή 
τιμή (early birds), ενώ από την 21η Ιουνίου μέχρι και τις 
5 Σεπτεμβρίου θα είναι διαθέσιμα εισιτήρια της δεύτερης 
περιόδου. Τα εισιτήρια για την εκδήλωση θα είναι διαθέ-
σιμα μέχρι εξαντλήσεώς τους.

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ FINTECH: ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΟΡΤΟΦΟΛΙΑ, 
ΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ... ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ, ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΣΤΗΝ 83Η ΔΕΘ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ...ΣΠΙΘΙζΕΙ, Η SILICON VALLEY ΕΡΧΕΤΑΙ ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΚΑΙ 30 ΚΥΝΗΓΟΙ ΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑζΗΤΟΥΝ ΝΕΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
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Επιδείνωση των επιχειρηματικών προσδοκιών στη Βιο-
μηχανία σημειώθηκε τον Μάιο, σε αντίθεση με το σύνολο 
του οικονομικού κλίματος, όπου σημειώνεται βελτίωση, 
λόγω κυρίως της ανόδου των επιμέρους δεικτών στις 
Υπηρεσίες και τις Κατασκευές.
Σύμφωνα με έρευνα οικονομικής συγκυρίας του Ιδρύμα-
τος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, η βελτίωση 
του συνολικού κλίματος είναι συμβατή με τις τρέχουσες 
εξελίξεις στην οικονομία, όπου ήδη στο πρώτο τρίμηνο 
του έτους καταγράφεται μια σημαντική μεγέθυνση της 
τάξης του 2,3% (σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 
2017). Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ  «βρισκόμαστε γενικά σε 
μια περίοδο αναμονής, καθώς ολοκληρώνεται το τρέχον 
Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής, και σημαντι-
κές αβεβαιότητες παραμένουν κυρίως για τους ακριβείς 
όρους εξόδου από το Πρόγραμμα. Το πλαίσιο αξιολόγη-
σης της δημοσιονομικής και μεταρρυθμιστικής πολιτικής 
μετά τον Αύγουστο, η δυνατότητα άντλησης ρευστότητας 
από τους εταίρους και πιστωτές, ο ρόλος του ΔΝΤ, τα με-
σοπρόθεσμα μέτρα ελάφρυνσης του δημόσιου χρέους, 
είναι ζητήματα για τα οποία ακόμα εκκρεμούν οι τελικές 
αποφάσεις. Επιπροσθέτως σημαντικές εξελίξεις στο πεδίο 
της πολιτικής και των εξωτερικών σχέσεων – όπως η σχέ-
ση με την Τουρκία και τη FYROM - πιθανώς να επηρεά-

σουν επίσης τις οικονομικές προσδοκίες στους επόμενους 
μήνες» επισημαίνεται στην έρευνα του ΙΟΒΕ.
Στη βιομηχανία, με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία της 
ΕΛΣΤΑΤ, προκύπτει μείωση της παραγωγής τον Απρίλιο 
κατά 3% σε σχέση με τον Μάρτιο, αλλά άνοδος σε σχέση 
με τον Απρίλιο του 2017 (2%). Στο διεθνές περιβάλλον - 
που επηρεάζει ιδιαίτερα τους εξωστρεφείς κλάδους – η 
απόφαση των ΗΠΑ για την επιβολή δασμών σε συγκεκρι-
μένες κατηγορίες προϊόντων φαίνεται να αναζωπυρώνει 
την ένταση η οποία είχε καταγραφεί τους προηγούμενους 
μήνες. Η πιθανή διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής αντί-
στοιχων πολιτικών, αλλά πολύ περισσότερο η ευρύτερη 
αστάθεια που δημιουργεί στο παγκόσμιο εμπόριο, θα επη-
ρεάσει αρνητικά τις προσδοκίες ανόδου του. Και σίγουρα 
οι αντίστοιχες εμπορικές κινήσεις ως αντίδραση από την 
πλευρά της ΕΕ, είναι βέβαιο ότι θα αναδιατάξουν το αντα-
γωνιστικό περιβάλλον, προς κατευθύνσεις που δεν είναι 
δυνατόν ακόμα να αξιολογηθούν.
Σύμφωνα με την έρευνα του ΙΟΒΕ, ο δείκτης προσδοκιών 
στη βιομηχανία προπορεύεται των μηνιαίων μεταβολών 
ανά έτος του δείκτη βιομηχανικής παραγωγής. Οι δύο 
δείκτες είναι πολύ κοντά, με τον δείκτη προσδοκιών να 
αποτυπώνει συνήθως με προβάδισμα ενός ή δύο μηνών 
την εξέλιξη στην πραγματική μεταβολή της βιομηχανικής 

παραγωγής. Ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στη 
Βιομηχανία διαμορφώνεται τον Μάιο ελαφρώς χαμηλό-
τερα έναντι του προηγούμενου μήνα, στις 101,7 (από 
103,4) μονάδες, υψηλότερα από το αντίστοιχο περυσινό 
επίπεδο (92,8 μον.).
Από τις βασικές μεταβλητές του δείκτη, το ισοζύγιο των 
εκτιμήσεων για τις παραγγελίες και τη ζήτηση επιδεινώ-
νεται, ενώ το ισοζύγιο στις εκτιμήσεις για τα αποθέματα 
αποκλιμακώνεται, αλλά παραμένει θετικό. Αυτό σημαίνει 
ότι το επίπεδο των αποθεμάτων των επιχειρήσεων του 
τομέα βρίσκεται σε υψηλότερα από τα φυσιολογικά για 
την εποχή επίπεδα. Ως προς τις προβλέψεις για την παρα-
γωγή τους προσεχείς μήνες, αυτές παραμένουν στα ίδια 
επίπεδα.
Γενικά η καλή εικόνα της περιόδου σε όρους πωλήσεων 
και παραγωγής φαίνεται να είναι αποτέλεσμα αρκετών 
παλαιότερων παραγγελιών, ενώ η ροή νέων παραγγελι-
ών δεν είναι ικανοποιητική. Πάντως οι εξαγωγές εξακο-
λουθούν να στηρίζουν δυναμικά την εγχώρια μεταποίη-
ση, καθώς ήδη οι εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων το 
πρώτο τρίμηνο του έτους, χωρίς μάλιστα να περιλαμβά-
νονται τα καύσιμα κινούνται ανοδικά με +13,1%, σύμ-
φωνα με τον ΠΣΕ.

Ευρεία σύσκεψη με τους τοπικούς φορείς για όλα τα θέματα 
που αφορούν στον τουρισμό και την τουριστική ανάπτυξη 
της Χαλκιδικής, πραγματοποίησε η Υπουργός Τουρισμού 
κα Έλενα Κουντουρά στο Επιμελητήριο Χαλκιδικής, στον 
Πολύγυρο. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ συμμετείχαν ο 
Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Γιάννης Κουφίδης και τα 
μέλη του Δ.Σ, ο αντιπεριφερειάρχης κ. Γιάννης Γιώργος, ο 
Δήμαρχος Πολυγύρου, κ. Αστέριος Ζωγράφος, ο αντιδή-
μαρχος Αριστοτέλη κ. Αργύρης Τσακνής, ο αντιδήμαρχος 
Σιθωνίας κ. Νικόλαος Χριστοδούλου, ο πρόεδρος της ΠΟΞ 
και πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής και του 
Τουριστικού Οργανισμού Χαλκιδικής κ. Γρηγόρης Τάσιος, 
ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ενοικιαζομένων Καταλυμά-
των Χαλκιδικής, κ. Δημήτρης Χαδαλής, ο Πρόεδρος της 
Ένωσης Κάμπινγκ κ. Αντώνης Δεληδημητρίου, καθώς 
και εκπρόσωποι τουριστικών συλλόγων και σωματείων 
και των λιμενικών αρχών της περιοχής. Επίσης παρέστη 

η βουλευτής Χαλκιδικής κα Κατερίνα Ιγγλέζη.
Η Υπουργός αναφέρθηκε στην διαρκώς ανοδική πορεία 
της τουριστικής κίνησης στη Χαλκιδική την τελευταία τρι-
ετία και στην εξαιρετική συνεργασία με τους φορείς του 
τουριστικού κλάδου και με τους δήμους στην τουριστική 
προώθηση και προβολή των προορισμών της. Έδωσε 
έμφαση στις στοχευμένες ενέργειες για την επιμήκυνση 
της τουριστικής περιόδου, την προώθηση νέων προορι-
σμών της Χαλκιδικής, όπως επίσης και στην προσέλκυ-
ση επισκεπτών υψηλής αγοραστικής δύναμης και νέων 
επενδύσεων για την ενίσχυση της διαθεσιμότητας και της 
ποιότητας, που αποτέλεσαν στρατηγικούς στόχους της 
υλοποιούμενης τουριστικής πολιτικής.
Επίσης συζητήθηκαν οι ευκαιρίες που παρουσιάζει η Χαλ-
κιδική για την περαιτέρω ανάπτυξη και προώθηση θεμα-
τικών τουριστικών προϊόντων, με έμφαση στην ενίσχυση 
του πολιτιστικού τουρισμού, του θρησκευτικού, του θα-

λάσσιου καθώς και της γαστρονομίας και της περαιτέρω 
σύνδεσης του τουρισμού με την παραγωγική τοπικών 
προϊόντων.
Οι φορείς παρουσίασαν τα ζητήματα που τους απασχο-
λούν και τις προτάσεις τους όσον αφορά κυρίως τις υπο-
δομές και τη διασφάλιση της νόμιμης λειτουργίας των 
καταλυμάτων και κάμπινγκ όπως επίσης και γενικότερα 
θέματα που δεν άπτονται της αρμοδιότητας του Υπουργεί-
ου Τουρισμού, όμως συνδέονται με την τουριστική εικόνα 
και την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Η Υπουργός 
επισήμανε ότι θα μεταφέρει στα συναρμόδια υπουργεία 
τα αιτήματά τους.
Η κα Κουντουρά συναντήθηκε επίσης και με το Δήμαρχο 
Αριστοτέλη Χαλκιδικής, κ. Γιώργο Ζουμπά και συζήτησε 
θέματα τουριστικής ανάπτυξης του Δήμου.

ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΕ ΤΟΝ 
ΜΑΙΟ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΙΟΒΕ

ΕΥΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
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Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Volkswagen ανακοίνωσε 
σήμερα ότι δέχτηκε να καταβάλει πρόστιμο ύψους 1 δισεκα-
τομμυρίου ευρώ στη Γερμανία, παραδεχόμενη έτσι την ευθύνη 
της για την υπόθεση του παράνομου λογισμικού στους ντιζελο-
κινητήρες των οχημάτων της. Η εισαγγελία του Μπρούνσβικ 
απέδειξε τις παραλείψεις της εταιρείας στο θέμα αυτό και την 
διέταξε να πληρώσει πρόστιμο, ανέφερε στην ανακοίνωσή 
της. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η Volkswagen αποδέχτηκε την 
απόφαση και δεν πρόκειται να ασκήσει έφεση καθώς θεωρεί ότι 
η εξέλιξη αυτή «αποτελεί ένα επιπλέον σημαντικό βήμα» για να 
ξεπεραστεί η κρίση των τελευταίων ετών.
Το 2015 η εταιρεία παραδέχτηκε ότι χρησιμοποιούσε ένα λογι-

σμικό το οποίο παραποιούσε τα αποτελέσματα στους ελέγχους 
για τις εκπομπές καυσαερίων. Συνολικά, η εταιρεία είχε εγκατα-
στήσει αυτό το λογισμικό σε 11 εκατομμύρια οχήματα σε όλον 
τον κόσμο. Έτσι, τα αυτοκίνητα εμφανίζονταν εντός των ορίων 
για εκπομπή επικίνδυνων ρύπων όταν ελέγχονταν στο εργα-
στήριο, αλλά όταν κυκλοφορούσαν στον δρόμο ξεπερνούσαν 
αυτά τα όρια κατά 40 φορές.
Η καταβολή του προστίμου βάζει τέλος στη διοικητική διαδικα-
σία σε βάρος της Volkswagen, όμως νυν και πρώην διευθυντικά 
στελέχη της εταιρίας έχουν μπει στο στόχαστρο των δικαστικών 
αρχών στη Γερμανία και τις ΗΠΑ. Πολλοί Γερμανοί εισαγγελείς 
διεξάγουν έρευνες για απάτη, χειραγώγηση των μετοχών ή 

αναληθείς διαφημίσεις, σε βάρος υπαλλήλων της Volkswagen 
και των θυγατρικών της, Audi και Porsche, όπως επίσης και 
εναντίον στελεχών της Daimler και της εταιρείας οικιακών συ-
σκευών Bosch.
Έρευνες είναι σε εξέλιξη επίσης εναντίον του πρώην διευθύνο-
ντα συμβούλου της VW, Μάρτιν Βίντερκορν, του διαδόχου του 
στη θέση αυτή Μάρτιν Μίλερ και του νυν προέδρου της εταιρεί-
ας Χέρμπερτ Ντις.
Στις ΗΠΑ έχουν ασκηθεί διώξεις σε βάρος οκτώ στελεχών της 
VW, μεταξύ των οποίων και ο Βίντερκορν που κατηγορείται για 
«απάτη» και «συνωμοσία».

Στην παροχή κινήτρων με στόχο την εισαγωγή νέων διεθνών 
δρομολογίων και κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών, 
προχωράει η Fraport Greece. Συγκεκριμένα, η εταιρεία διαχείρι-
σης των 14 περιφερειακών αεροδρομίων αποφάσισε την υλο-
ποίηση του επιχειρηματικού στόχου για ανάπτυξη της κίνησης, 
εφαρμόζοντας πρόγραμμα κινήτρων, διάρκειας 2 ετών, αρχής 
γενομένης από τον χειμώνα του 2018 - 2019, με την παροχή 
εκπτώσεως της τάξεως του 50% στα αεροναυτιλιακά τέλη κατά 
τους χειμερινούς μήνες.Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ το πρόγραμ-
μα, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, 
στοχεύει στην υποστήριξη των αεροπορικών εταιρειών, ώστε 

να εισάγουν νέα, διεθνή δρομολόγια κατά τη χειμερινή περίοδο. 
«Μολονότι η τιμολογιακή πολιτική αεροναυτιλιακών τελών που 
ισχύει, είναι ήδη ανταγωνιστική, η Fraport Greece δεσμεύεται 
να συμβάλλει έμπρακτα προς την κατεύθυνση της επιμήκυν-
σης της τουριστικής περιόδου. Συγκεκριμένα, αποφάσισε να 
παράσχει εκπτώσεις στα αεροναυτιλιακά τέλη της τάξεως του 
50%, διευρύνοντας μ’ αυτόν τον τρόπο τις προοπτικές οικονο-
μικής ανάπτυξης των 14 αεροδρομίων και ενδυναμώνοντας 
τις συνεργασίες με τις αεροπορικές εταιρείες» σημειώνεται στην 
ανακοίνωση. 
Ο γενικός διευθυντής Εμπορικής και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης 

της Fraport Greece, Γιώργος Βήλος, εξέφρασε την πεποίθηση ότι 
«το συγκεκριμένο κίνητρο θα βοηθήσει στην αύξηση της επιβα-
τικής κίνησης κατά τους χειμερινούς μήνες και στην επιμήκυνση 
της τουριστικής περιόδου που αποτελεί το μεγαλύτερο ζητούμε-
νο και πρόκληση τόσο για τις τοπικές κοινωνίες όσο και για εμάς. 
Kαταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διατη-
ρηθεί και να τονωθεί η ανοδική τάση που καταγράφεται στα 14 
αεροδρόμια, αποδεικνύοντας ότι πιστεύουμε στη δυναμική του 
ελληνικού τουριστικού προϊόντος».

Το εργοτάξιο της Εθνικής Πινακοθήκης επισκέφτηκε χθες η 
υπουργός Πολιτισμού Λυδία Κονιόρδου, προκειμένου να ενη-
μερωθεί για την πορεία των έργων, δεδομένου ότι οι εργασίες 
που αφορούν στη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος με 
σκοπό να προχωρήσουν το ταχύτερο δυνατό, ξεκίνησαν ώστε 
το δεύτερο εξάμηνο του 2019, να παραδοθεί το κτίριο στην 
Εθνική Πινακοθήκη Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου. Σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ την κ.Κονιόρδου υποδέχτηκε η διευθύντρια της 
Εθνικής Πινακοθήκης, Μαρίνα Λαμπράκη-Πλάκα, η οποία την 
ξενάγησε στους διάφορους χώρους του νέου μουσείου και την 
ευχαρίστησε για την αμέριστη υποστήριξή της.

 Η υπουργός επισκέφθηκε όλους τους χώρους, από την επιβλη-
τική αίθουσα υποδοχής έως τις αίθουσες των μόνιμων συλλο-
γών και των περιοδικών εκθέσεων, τους χώρους διοίκησης, 
βιβλιοθήκης, τα εργαστήρια συντήρησης, τις υπόγειες αποθή-
κες των έργων τέχνης, οι οποίες έχουν πλήρως ολοκληρωθεί, 
καθώς και τα ήδη εγκατεστημένα μηχανοστάσια. Στη συζήτηση 
που ακολούθησε με όλους τους συντελεστές η υπουργός ενη-
μερώθηκε για τα επόμενα στάδια ολοκλήρωσης του έργου και 
δήλωσε ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί από κοντά και να 
στηρίζει το όλο εγχείρημα. Η επίσκεψη διήρκεσε περισσότερο 
από δύο ώρες.

Την υπουργό συνόδευσαν στην επίσκεψη, ο διευθυντής του 
γραφείου της, Βαγγέλης Πολίτης-Στεργίου και επιτελικά στελέχη 
του υπουργείου Πολιτισμού. 
Παρόντες ήταν εκπρόσωποι της κατασκευαστικής εταιρείας 
ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε., που έχει αναλάβει την εκτέλεση του έργου, 
οι τεχνικές υπηρεσίες του Υ.Π.Π.Ο.Α. που έχουν την ευθύνη της 
επίβλεψης, καθώς και εκπρόσωποι της εταιρείας ΒΕTAPLAN 
Α.Ε., που εκτελεί έργο τεχνικού συμβούλου για την Β΄φάση της 
επέκτασης της ΕΠΜΑΣ, η οποία πραγματοποιείται με δωρεά του 
Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (πτέρυγα Ι.Σ.Ν.).

Η αποπεράτωση πολυχώρου πολιτισμού στο Μαρούσι και η 
κατασκευή πλατείας 5,5 στρεμμάτων με τριώροφο υπόγειο 
χώρο στάθμευσης στο κέντρο της Νέας Ιωνίας, δημοπρατού-
νται από την Περιφέρεια Αττικής. Έργα και υποδομές στις οποίες 
«επενδύουμε με γνώμονα τον πολιτισμό, την αλληλεγγύη και 
την βελτίωση της ποιότητας» επισημαίνει ο αντιπεριφερειάρχης, 
Γιώργος Καραμέρος προσθέτοντας ότι «Με τις παρεμβάσεις αυ-
τές δίνουμε λύσεις σε αιτήματα δεκαετιών που αναβαθμίζουν, 
αφενός τις πολιτιστικές και κοινωνικές δράσεις στο Μαρούσι και 
αφετέρου την εμπορική δραστηριότητα της Νέας Ιωνίας με πα-
ράλληλη αντιμετώπιση της έλλειψης υπαίθριων χώρων αναψυ-

χής και στάθμευσης».Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η παρέμβαση 
στο Μαρούσι αφορά στην αποπεράτωση του ημιτελούς, εδώ 
και 16 χρόνια, κτιρίου του ναού Αγ. Αναργύρων ώστε να αξιο-
ποιηθεί ως πολύκεντρο πολιτιστικών εκδηλώσεων, διαλέξεων, 
εκθέσεων και δράσεων αλληλεγγύης, ενώ θα φιλοξενεί και Σχο-
λή Βυζαντινής Μουσικής. Με την αποπεράτωση, το ισόγειο θα 
παραχωρηθεί σε Σωματείο με ωφελούμενους νέους και παιδιά 
με αναπηρία. Το έργο, προϋπολογισμού 1.730.000 ευρώ, απο-
τελεί προϊόν συνεργασίας της Περιφέρειας Αττικής και της Ιεράς 
Μητρόπολης Κηφισίας Αμαρουσίου και Ωρωπού με την έγκρι-
ση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Το έργο στη Νέα Ιωνία, προϋπολογισμού 11.500.000 ευρώ, θα 
μετατρέψει αναξιοποίητο οικοδομικό τετράγωνο του δήμου, σε 
καλαίσθητη πλατεία με διευρυμένες περιοχές πρασίνου, σκιερές 
καθιστικές περιοχές και μονοπάτια περιπάτου. Ο υπογειος χώρος 
στάθμευσης δυναμικότητας 350 θέσεων, θα εξυπηρετεί και τους 
επισκέπτες του εμπορικού κέντρου της πόλης καθώς βρίσκεται 
σε απόσταση 100 μέτρων από το σταθμό ΗΣΑΠ (στάση Νέας 
Ιωνίας). Με την παρέμβαση θα αναδειχθεί η διατηρητέα καμι-
νάδα που δεσπόζει στο μέσο σχεδόν του χώρου της πλατείας 
και αποτελεί μνημείο της βιομηχανικής κληρονομιάς της πόλης.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Η VW ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΠΡΟΣΤΙΜΟ 1 ΔΙΣΕΚ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ 
ΤΩΝ ΝΤΙζΕΛΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

Η FRAPORT GREECE ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ. - EΚΠΤΩΣΗ 50% ΣΤΑ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΤΕΛΗ

ΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΕ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Λ. ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΜΑΡΟΥΣΙ ΚΑΙ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
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Σημαντικές μειώσεις στις αποδόσεις των καλλιεργειών λαχανι-
κών θα υπάρξουν διεθνώς έως τα μέσα του αιώνα, λόγω του 
συνδυασμού διαφόρων περιβαλλοντικών παραγόντων, όπως 
η κλιματική αλλαγή, η λειψυδρία και η μείωση της βιοποικιλό-
τητας. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ
Αυτό προβλέπει νέα διεθνής επιστημονική μελέτη, που εκτιμά 
ότι στη Νότια Ευρώπη (της Ελλάδας συμπεριλαμβανομένης) 
η αύξηση της θερμοκρασίας και η έλλειψη νερού μπορούν να 
οδηγήσουν σε μέση μείωση 31% στις γεωργικές καλλιέργειες 
των λαχανικών. Μεγάλες μειώσεις προβλέπονται επίσης σε 
μεγάλα τμήματα της Αφρικής και της Νότιας Ασίας.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τη δρα Πολίν Σίλμπικ της Σχολής 
Υγιεινής και Τροπικής Ιατρικής του Λονδίνου, οι οποίοι έκαναν 
τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό της Εθνικής Ακαδημίας 
Επιστημών των ΗΠΑ (PNAS), προβλέπουν ότι χωρίς τη λήψη 
κατάλληλων μέτρων που θα αμβλύνουν τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις στη γεωργία, οι μέσες μειώσεις στις διεθνείς απο-
δόσεις των λαχανικών μπορεί να φθάσουν το 35%, ενώ στα 

όσπρια το 9%.
Οι επιστήμονες προτείνουν την εισαγωγή νέων ποικιλιών και 
την εισαγωγή βελτιωμένων γεωργικών πρακτικών, ενώ επι-
σημαίνουν ότι εκτός από την ποσότητα, μπορεί να επηρεασθεί 
επίσης αρνητικά η ποιότητα και η θρεπτική αξία των λαχανι-
κών και των οσπρίων. Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι 
αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις πρέπει να αναμένονται 
επίσης στις καλλιέργειες δημητριακών και ρυζιού.
Οι ερευνητές αξιολόγησαν όλες τις πειραματικές μελέτες και τις 
έρευνες πεδίου που έχουν γίνει μετά το 1975 σε 40 χώρες (και 
στην Ελλάδα) σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην 
αποδοτικότητα των καλλιεργειών λαχανικών και οσπρίων, 
καθώς και στη θρεπτική αξία των παραγόμενων προϊόντων.
Παρόλο που ορισμένες μελέτες έχουν δείξει ότι τα αυξημένα 
επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα λόγω της 
κλιματικής αλλαγής μπορεί να ευνοήσουν την αποδοτικότητα 
της γεωργίας, η νέα σφαιρική μελέτη καταλήγει στο συμπέρα-
σμα ότι τα όποια οφέλη θα υπεραντισταθμισθούν από τις πολύ 

περισσότερες αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
«Η μελέτη μας δείχνει ότι οι περιβαλλοντικές αλλαγές όπως η 
αύξηση της θερμοκρασίας και η έλλειψη του νερού για άρ-
δευση θα αποτελέσουν πραγματική απειλή για την παγκόσμια 
γεωργική παραγωγή, με περαιτέρω πιθανές επιπτώσεις για τη 
διατροφική ασφάλεια και την υγεία του πληθυσμού» δήλωσε 
η Σίλμπικ.
«Τα λαχανικά και τα όσπρια αποτελούν ζωτικό συστατικό μιας 
ισορροπημένης και βιώσιμης διατροφής και όλοι οι ειδικοί 
συμβουλεύουν αυτά να συμπεριλαμβάνονται σε μεγαλύτε-
ρες ποσότητες στη διατροφή μας. Όμως, όπως δείχνει η νέα 
ανάλυση, αυτή η συμβουλή συγκρούεται με τις αναμενόμενες 
επιπτώσεις των περιβαλλοντικών αλλαγών, που θα μειώσουν 
τη διαθεσιμότητα αυτών των σημαντικών τροφών, αν δεν 
αναληφθούν πρωτοβουλίες» πρόσθεσε.
Σύνδεσμος για την επιστημονική δημοσίευση: http://www.
pnas.org/content/early/2018/06/05/1800442115

Η ανάπτυξη της συνεργασίας ελληνικών και αλβανικών επιχει-
ρήσεων αποτέλεσε αντικείμενο της συνάντησης εργασίας που 
είχαν, χθες, αντιπροσωπεία του Επαγγελματικού Επιμελητηρί-
ου Αθήνας με την πρέσβη της Αλβανίας στην Ελλάδα Αντριάνα 
Χόμπνταρι. Επικεφαλής της αντιπροσωπείας του επιμελητηρί-
ου ήταν ο πρόεδρος Γιάννης Χατζηθεοδοσίου συνοδευόμενος 
από τον Α΄ αντιπρόεδρο Νίκο Γρέντζελο και το μέλος του ΔΣ 
του ΕΕΑ Κοντούρη Χρηστάκη.Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. 
Χατζηθεοδοσίου, αφού εξέθεσε τον ρόλο και το έργο του ΕΕΑ 
στις Ελληνικές επιχειρήσεις, πρότεινε να συνεργαστούν τα δύο 
μέρη με στόχο:
Α)Την οργανωμένη συνάντηση του ΕΕΑ με επιχειρήσεις Αλβα-
νών πολιτών στην Ελλάδα καθώς και με επιχειρηματικές και 

κοινωνικές οργανώσεις τους και
Β) τη σύνδεση του ΕΕΑ με επιμελητήρια και επιχειρηματικούς 
φορείς της Αλβανίας για την ανάπτυξη συνεργασιών κοινού 
ενδιαφέροντος.
 Προς το σκοπό αυτό, το ΕΕΑ προτίθεται να αναλάβει ορισμέ-
νες πρωτοβουλίες δεδομένου ότι έχει αρκετά μέλη που είναι 
αλβανοί πολίτες, όπως την οργάνωση της προτεινόμενης εκ-
δήλωσης συνάντησης επιχειρηματιών με τη συνεργασία της 
πρεσβείας και τον προγραμματισμό μετάβασης αντιπροσω-
πείας του ΕΕΑ στην Αλβανία για συναντήσεις με επιμελητήρια 
και τοπικούς επιχειρηματικούς φορείς.
Επίσης, προσφέρθηκε να εκτελέσει προγράμματα εκμάθησης 
γλώσσας σε επιχειρηματίες αλβανούς που σκοπεύουν να 

συνεργαστούν ή να αναπτύξουν επιχειρηματική δράση στην 
Ελλάδα. Το αυτό θα ισχύει και για Έλληνες που θέλουν να δρα-
στηριοποιηθούν στην Αλβανία. 
Η συζήτηση επεκτάθηκε στην αμοιβαία επιθυμία ανάπτυξης 
επενδυτικών πρωτοβουλιών και από τα δύο μέρη, στην ανά-
γκη εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και στο θετικό έδαφος 
που αναπτύσσεται ήδη στην Ελλάδα από επιχειρήσεις προς 
αυτό το σκοπό. Η πρέσβης, από πλευράς της, δέχτηκε με χαρά 
την πρωτοβουλία του ΕΕΑ, ανέφερε ότι πολιτική της αλβανι-
κής κυβέρνησης είναι η ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών και 
η εξωστρέφεια των αλβανικών επιχειρήσεων και συμφώνησε, 
κατ’ αρχήν, με τις προτάσεις του ΕΕΑ.

Η Intercontinental International ΑΕΑΠ ανακοίνωσε την 
απόκτηση ενός επαγγελματικού ακινήτου 2.364,39 τμ στη 
Λιβαδειά Βοιωτίας, επί οικοπέδου τριών προσόψεων (Δελ-
φών-Ορχομενού-Αρκαδίου). Το ακίνητο είναι εκμισθωμένο 
σε αλυσίδα υπεραγοράς τροφίμων, με «κλειστό» μακροχρόνιο 

μισθωτήριο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το τίμημα ανήλθε 
σε 2.310.700,00 ευρώ και χρηματοδοτήθηκε από τα ίδια κε-
φάλαια. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Διευθύνων Σύμβουλος 
της εταιρείας, Μάριος Αποστολίνας, δήλωσε σχετικά: «To εν 
λόγω ακίνητο αποτελεί το πέμπτο μας σούπερ μάρκετ. Στην 

επαρχία αναδύονται επενδυτικές ευκαιρίες υψηλών μισθωτι-
κών αποδόσεων, τις οποίες είμαστε έτοιμοι να εκμεταλλευτού-
με, αυξάνοντας τη γεωγραφική διασπορά του χαρτοφυλακίου 
μας».

Σε τροχιά τέθηκε μία νέας γενιάς, χαμηλής ταχύτητας, μαγνητι-
κή αμαξοστοιχία στην κεντρική επαρχία Χουνάν. Το συγκεκρι-
μένο τρένο μπορεί να τρέξει με ταχύτητα πάνω από 160 χλμ 
την ώρα, σε σύγκριση με την ανώτατη ταχύτητα της πρώτης 
γενιάς που προηγήθηκε και έφθανε τα 100 χλμ την ώρα, ενώ 
μπορεί να μεταφέρει μέχρι και 500 επιβάτες στα τρία βαγόνια 
του.Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η πρώτη γενιά των μαγνητικών 
αυτών τρένων τέθηκε σε λειτουργία στην Κίνα τον Μάιο του 

2016 στην Τσανγκσά, πρωτεύουσα της επαρχίας Χουνάν. 
Εκτοτε έχουν διανύσει πάνω από 1,7 εκατ. χλμ και έχουν μετα-
φέρει σχεδόν 6 εκατ. επιβάτες. Το νέο μοντέλο είναι κατάλληλο 
για λειτουργία μεταξύ κεντρικών και δορυφορικών πόλεων, 
ενώ το προηγούμενο ήταν κατάλληλο για λειτουργία μέσα 
στην πόλη. Η εταιρία που τα κατασκευάζει αναπτύσσει επίσης 
ένα πιο προηγμένο μαγνητικό μοντέλο με μέγιστη ταχύτητα 
200 χλμ. ανά ώρα.

Tο μαγνητικό τρένο είναι ένα τρένο που χρησιμοποιεί τεχνολο-
γία μαγνητικής αιώρησης, κινείται με την υψηλή ταχύτητα των 
400 έως 500 χιλιομέτρων την ώρα και βρίσκεται υψωμένο, 
δηλαδή αιωρούμενο ελάχιστα πάνω από τις ράγες του.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 30% ΣΤΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΕΥΡΩΠΗ, 
ΛΟΓΩ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ, ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ

Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL

ΚΙΝΑ: ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΕΘΗΚΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΤΡΕΝΟ, ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΧΟΥΝΑΝ
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Σε συνέχεια της επίθεσης στο Salisbury και ύστερα από πρό-
σκληση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή και η Ύπατη Εκπρόσωπος πρότειναν χθες περαιτέρω 
βήματα για την αξιοποίηση του έργου που έχει ήδη επιτευχθεί 
για την αντιμετώπιση των υβριδικών απειλών, καθώς και των 
χημικών, βιολογικών, ραδιολογικών και πυρηνικών απειλών 
(ΧΒΡΠ).
Παρουσιάζουν επίσης στοιχεία σχετικά με τη συνολική υλο-
ποίηση του κοινού πλαισίου για την αντιμετώπιση υβριδικών 
απειλών. Επιπλέον, η Επιτροπή αξιολογεί την πρόοδο που έχει 
σημειωθεί σε βασικά ζητήματα ασφάλειας, συμπεριλαμβανο-
μένου του σχεδίου δράσης στον τομέα των ΧΒΡΠ.
Η Ύπατη Εκπρόσωπος και αντιπρόεδρος της Επιτροπής Φεντε-
ρίκα Μογκερίνι δήλωσε: «Σε μια εποχή νέων προκλήσεων σε 
όλο τον κόσμο, εντείνουμε τις προσπάθειές μας στο εσωτερικό 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αντιμετωπίσουμε τις υβριδικές 
απειλές – στο πεδίο του κυβερνοχώρου, της παραπληροφό-
ρησης ή της αντικατασκοπείας. Μαζί με τα κράτη μέλη και τους 
εταίρους μας, όπως το NATO, εργαζόμαστε για την ενίσχυση, 
αφενός, των ικανοτήτων μας να αντιμετωπίζουμε υβριδικές 
απειλές και, αφετέρου, της ανθεκτικότητάς μας σε χημικούς, 
βιολογικούς, ραδιολογικούς και πυρηνικούς κινδύνους, ώστε 
να προστατεύουμε αποτελεσματικά τους πολίτες μας.»
Ο Eπίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και 
Ιθαγένειας Δημήτρης Αβραμόπουλος δήλωσε: «Η ασφάλεια 
αποτελεί προτεραιότητά μας από την πρώτη κιόλας μέρα – 
πρέπει, όμως, να κάνουμε περισσότερα για να στερήσουμε 
από τους εχθρικά διακείμενους ξένους παράγοντες και τους 
τρομοκράτες τα μέσα και τον χώρο για να δράσουν. Σήμερα, 
επιταχύνουμε ακόμη περισσότερο τις προσπάθειές μας για να 
εμποδίσουμε την πρόσβασή τους σε απειλητικές για τη ζωή 
χημικές ουσίες – οικοδομώντας μια ανθεκτικότερη Ευρώπη, 
πλήρως εξοπλισμένη για να αντιμετωπίζει πολύπλοκες και 
δυναμικές απειλές για την ασφάλεια.»
Ο αρμόδιος για την Ένωση Ασφάλειας Eπίτροπος Τζούλιαν 
Κινγκ δήλωσε: «Η επίθεση στο Salisbury μάς υπενθύμισε με 
σκληρό τρόπο ότι η απειλή που συνιστούν οι χημικοί, βιολο-
γικοί, ραδιολογικοί και πυρηνικοί κίνδυνοι είναι πραγματική. 
Σήμερα, συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε το σχέδιο δράσης στον 
τομέα των ΧΒΡΠ του ξεκινήσαμε πέρυσι, ώστε να προετοι-
μαστούμε καλύτερα για την αντιμετώπιση τέτοιων απειλών, 
καθώς και άλλων υβριδικών απειλών, οι οποίες μπορούν να 
προκαλέσουν σοβαρή ζημία και να διασπείρουν την αστάθεια. 
Πρέπει να επιδείξουμε ιδιαίτερη προσοχή ενόψει των επικείμε-
νων εκλογών.»

Ενίσχυση της ικανότητας αντίδρασης της ΕΕ σε υβρι-
δικές απειλές
Οι υβριδικές δραστηριότητες από κρατικούς και μη κρατικούς 
φορείς εξακολουθούν να συνιστούν σοβαρή και ανησυχητική 
απειλή για την ΕΕ και τα κράτη μέλη της. Οι περίοδοι εκλογών, 
για παράδειγμα, έχει αποδειχτεί ότι αποτελούν έναν ιδιαίτερα 
στρατηγικό και ευαίσθητο στόχο. Ενώ η οικοδόμηση ανθεκτι-
κότητας έναντι αυτών των απειλών και η ενίσχυση των ικανο-
τήτων είναι κατά κύριο λόγο αρμοδιότητα των κρατών μελών, 
η ΕΕ καταβάλλει προσπάθειες για τη δημιουργία ικανοτήτων 
αντιμετώπισής αυτών των απειλών μέσω, μεταξύ άλλων, της 
συνεργασίας με διεθνείς εταίρους, όπως το ΝΑΤΟ. Για να ενι-
σχυθεί περαιτέρω η συλλογική αντίδραση στις εξελισσόμενες 
απειλές, η Επιτροπή και η Ύπατη Εκπρόσωπος έχουν προσδιο-
ρίσει τους τομείς στους οποίους πρέπει να ληφθούν πρόσθετα 
μέτρα:
Επίγνωση της κατάστασης: η Μονάδα Ανάλυσης Υβριδικών 
Απειλών, η οποία συγκροτήθηκε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 
Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και αποτελεί ήδη έναν σημα-
ντικό φορέα, λαμβάνει και αναλύει πληροφορίες. Χρειάζεται, 
όμως, περισσότερη εμπειρογνωσία για την αντιμετώπιση 
ολόκληρου του φάσματος των υβριδικών απειλών. Με τον 
τρόπο αυτό, η εν λόγω μονάδα θα διευρυνθεί με εξειδικευμένα 
μέσα στον τομέα των χημικών, βιολογικών, ραδιολογικών και 
πυρηνικών κινδύνων (ΧΒΡΠ), της αντικατασκοπείας και της 
ανάλυσης των κινδύνων στον κυβερνοχώρο.
Στρατηγική επικοινωνία: με βάση την προηγούμενη εμπειρία, 
η Ύπατη Εκπρόσωπος και η Επιτροπή θα αναπτύξουν περαιτέ-
ρω τις ικανότητες στρατηγικής επικοινωνίας της ΕΕ, εξασφα-
λίζοντας συστηματική αλληλεπίδραση και συνοχή μεταξύ των 
υφιστάμενων δομών. Οι ικανότητες αυτές θα επεκταθούν και 
σε άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ και στα κράτη μέλη, και θα 
περιλαμβάνουν την ασφαλή διαδικτυακή πλατφόρμα για την 
παραπληροφόρηση, η οποία έχει ήδη ανακοινωθεί.
Ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της αποτροπής στον τομέα 
της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο: η ΕΕ πρότεινε πέρυσι μέσα 
για τη δημιουργία ικανοτήτων και την αντιμετώπιση των 
απειλών στον κυβερνοχώρο, όπως η πρόταση πλαισίου για 
την πιστοποίηση της κυβερνοασφάλειας, η εντολή για έναν 
ισχυρότερο και εκσυγχρονισμένο οργανισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, το σχέδιο στρα-
τηγικής για τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και των 
οργανισμών της EE σε περίπτωση επίθεσης και η «εργαλειο-
θήκη για τη διπλωματία στον κυβερνοχώρο». Το Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο θα πρέπει να επιταχύνουν τον ρυθμό των 
εργασιών τους για να ολοκληρώσουν τις διαπραγματεύσεις 

σχετικά με την πράξη για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο 
και να συμφωνήσουν σε νέους κανόνες για τη συγκέντρωση 
ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων. Επιπλέον, τίθεται σε 
εφαρμογή ειδική πλατφόρμα κατάρτισης και εκπαίδευσης για 
τον συντονισμό της εκπαίδευσης στον τομέα της άμυνας στον 
κυβερνοχώρο. Ο καταλογισμός των ευθυνών για τις επιθέσεις 
στον κυβερνοχώρο είναι επίσης σημαντικός και η ΕΕ ενθαρ-
ρύνει τα κράτη μέλη να συνεχίσουν το έργο τους σε αυτόν τον 
τομέα.
Ενίσχυση της ανθεκτικότητας έναντι εχθρικών δραστηριο-
τήτων συλλογής πληροφοριών: ο συντονισμός μεταξύ των 
κρατών μελών, καθώς και μεταξύ των κρατών μελών και 
άλλων διεθνών οργανισμών, ιδίως του ΝΑΤΟ, έχει καθοριστι-
κή σημασία. Η ΕΥΕΔ και η Επιτροπή θα θέσουν σε εφαρμογή 
βελτιωμένα πρακτικά μέτρα για τη διατήρηση και την ανά-
πτυξη της διαδραστικής ικανότητας της ΕΕ να αντιμετωπίζει 
εχθρικές δραστηριότητες συλλογής πληροφοριών κατά των 
θεσμικών οργάνων. Η Μονάδα Ανάλυσης Υβριδικών Απειλών 
θα ενισχυθεί με εμπειρογνωσία αντικατασκοπείας, με στόχο να 
παρέχει λεπτομερείς αναλύσεις και ενημερώσεις.
Η Ύπατη Εκπρόσωπος και η Επιτροπή παρουσιάζουν επίσης 
σήμερα την πρόοδο εφαρμογής των 22 μέτρων που καθο-
ρίζονται στο κοινό πλαίσιο για την αντιμετώπιση υβριδικών 
απειλών, τα οποία εκτείνονται από τη βελτίωση της ανταλ-
λαγής πληροφοριών έως την ενίσχυση της προστασίας των 
υποδομών ζωτικής σημασίας, την ασφάλεια στον κυβερνο-
χώρο και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των κοινωνιών 
μας έναντι της ριζοσπαστικοποίησης και του εξτρεμισμού. Τα 
κράτη μέλη έχουν λάβει στήριξη μέσω αυτού του πλαισίου, και 
η αντίδραση της ΕΕ σε υβριδικές απειλές δοκιμάστηκε επιτυχώς 
σε μια σειρά κοινών ασκήσεων με το ΝΑΤΟ.
Αυξημένη ετοιμότητα έναντι χημικών, βιολογικών, 
ραδιολογικών και πυρηνικών απειλών
Τον Οκτώβριο του 2017, η Επιτροπή παρουσίασε ένα σχέδιο 
δράσης για την ενίσχυση της ετοιμότητας και της ανθεκτικότη-
τας έναντι χημικών, βιολογικών, ραδιολογικών και πυρηνικών 
(ΧΒΡΠ) κινδύνων που απειλούν την ασφάλεια σε επίπεδο ΕΕ. 
Η επίθεση στο Salisbury και η αυξανόμενη ανησυχία σχετικά 
με το ενδιαφέρον και την ικανότητα των τρομοκρατών να 
χρησιμοποιούν τέτοιες ουσίες δείχνουν ότι οι προκλήσεις στον 
τομέα της ασφάλειας που αφορούν πυρηνικές, ακτινολογικές, 
βιολογικές και ιδίως χημικές απειλές, είναι πραγματικές. Η ΕΕ θα 
εξετάσει μέτρα για την ενίσχυση του σεβασμού των διεθνών 
κανόνων και προτύπων, μεταξύ άλλων μέσω ενός πιθανού 
ενωσιακού καθεστώτος κυρώσεων για τα χημικά όπλα. 
Συνέχεια στη σελ 15 

ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ: Η ΕΕ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙ ΤΗΝ 
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΑ ΤΙΣ ΥΒΡΙΔΙΚΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ
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Η Ανώτατη Εκπαιδευτική Επιτροπή της γαλλόφωνης Ομοσπον-
δίας Βαλλονίας-Βρυξελλών ενέκρινε ομόφωνα πρόταση για την 
έκδοση διατάγματος το οποίο στόχο έχει την καταπολέμηση του 
φαινομένου της εξάπλωσης «ψεύτικων πανεπιστημίων» σε ολό-
κληρη τη χώρα, σύμφωνα με τη βελγική τοπική εφημερίδα «7 
sur 7». Το διάταγμα εκπονήθηκε και συντάχθηκε γραπτώς από 
βουλευτές όλων των βασικών πολιτικών κομμάτων του Βελγίου 
και στη συνέχεια εγκρίθηκε από την κυβέρνηση. Σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ τα ψεύτικα πανεπιστήμια αναγνωρίζονται ως ιδρύμα-
τα που υιοθετούν ψευδώς ένα όνομα το οποίο ανήκει σε επίσημο 
ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκδίδοντας διπλώματα, χωρίς 
επίσημη αναγνώριση. Το 2016, καταρτίστηκε κατάλογος των εν 

λόγω ιδρυμάτων τα οποία ήταν 41 συνολικά, μεταξύ των οποί-
ων δέκα στη Βαλλονία και 23 στις Βρυξέλλες. Ορισμένα εξ αυτών 
παραδίδουν έγκυρα μαθήματα (ειδικά στην εκπαίδευση πιλότων 
αεροσκαφών ή στον ψηφιακό ή τεχνολογικό τομέα), άλλα εκδί-
δουν ψευδή διπλώματα έναντι χρημάτων ή πωλούν κύκλους 
μαθημάτων που δεν αναγνωρίζονται από την Ομοσπονδία Βαλ-
λονίας-Βρυξελλών ή παρέχουν μόνο εκπαίδευση η οποία δεν 
είναι συναφής, δεν αναγνωρίζεται και επομένως είναι δύσκολο 
να αξιοποιηθεί στην αγορά εργασίας.
Για την καταπολέμηση αυτού του αυξανόμενου φαινομένου, 
το διάταγμα επιδιώκει να αναγκάσει τα εν λόγω ιδρύματα να 
ανακοινώσουν με σαφήνεια σε όλες τις πλατφόρμες επικοινω-

νίας τους ότι τα πτυχία που εκδίδουν δεν έχουν νομική αξία. Σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης ενδέχεται να επιβληθεί διοικητικό 
πρόστιμο από 500 έως 5.000 ευρώ, ενώ οι φοιτητές που έχουν 
εξαπατηθεί θα έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν επιστροφή 
των τελών εγγραφής τους. Επίσης ιδρύματα που εκμεταλλεύο-
νται προστατευόμενους όρους όπως «πανεπιστήμιο», «ανώτατο 
εκπαιδευτικό ίδρυμα» ή «σχολή» θα τιμωρούνται με πρόστιμα.
Τέλος, τα μη αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα θα πρέπει 
να κοινοποιούν τις δραστηριότητές τους στην Ομοσπονδία, 
διαφορετικά μπορεί να τους ασκηθεί προσφυγή για την παύση 
λειτουργίας τους ενώπιον εθνικού δικαστηρίου.

Συνέχεια από τη σελ 14

Παράλληλα, η Επιτροπή με τα κράτη μέλη θα επιταχύνουν τις πε-
ραιτέρω εργασίες κατά των χημικών απειλών, έως το τέλος του 
2018, μεταξύ άλλων με τους εξής τρόπους:
•κατάρτιση καταλόγου χημικών ουσιών που συνιστούν ιδιαίτε-
ρη απειλή για την ασφάλεια•
•θέσπιση διαλόγου με φορείς της αλυσίδας εφοδιασμού για την 
αντιμετώπιση απειλών από χημικές ουσίες που μπορούν να χρη-
σιμοποιούνται ως πρόδρομες ουσίες•
•βελτίωση της ανίχνευσης χημικών απειλών επανεξετάζοντας τα 
σενάρια περί απειλών και αναλύοντας τις υφιστάμενες μεθόδους 
ανίχνευσης.
•ευαισθητοποίηση των πρώτων παρεμβαινόντων, ειδικότερα, 
του προσωπικού επιβολής του νόμου και πολιτικής προστασίας•
•καταγραφή των αποθεμάτων βασικών ιατρικών αντιμέτρων, 
εργαστηριακού δυναμικού, ικανοτήτων επεξεργασίας και άλλων 
ικανοτήτων και τακτική χαρτογράφηση της διαθεσιμότητάς τους 
σε ολόκληρη την ΕΕ.
Πρόοδος σχετικά με τα ζητήματα προτεραιότητας 
στον τομέα της ασφάλειας
Η έκθεση προόδου για την Ένωση Ασφάλειας, που παρουσίασε 
σήμερα η Επιτροπή, παρέχει ενημέρωση σχετικά με την αφαίρε-
ση διαδικτυακού τρομοκρατικού περιεχομένου και τη μελλοντι-
κή πορεία όσον αφορά την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης, 

σε συνέχεια της τελικής έκθεσης της ομάδας εμπειρογνωμόνων 
υψηλού επιπέδου για τη ριζοσπαστικοποίηση, η οποία δημοσι-
εύτηκε στις 18 Μαΐου. Επίσης, η έκθεση εξετάζει την πρόοδο που 
σημειώθηκε σε άλλους τομείς προτεραιότητας, συμπεριλαμβα-
νομένης της διαλειτουργικότητας, της ανταλλαγής πληροφορι-
ών, της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και της χρηματοδότησης 
της τρομοκρατίας.
Τέλος, η Επιτροπή παρουσιάζει σήμερα ένα σχέδιο δράσης της 
ΕΕ για τη βελτίωση της ασφάλειας των επιβατών και του προσω-
πικού σιδηροδρομικών μεταφορών, υλοποιώντας τη δέσμευσή 
της για καλύτερη προστασία των δημόσιων χώρων. Το σχέδιο 
δράσης στοχεύει στην πρόληψη και την αντιμετώπιση πιθανών 
επιθέσεων σε σιδηροδρομικές υπηρεσίες μέσω ενός νέου πλαι-
σίου συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών, 
μεταξύ άλλων μέσω μιας νέα ευρωπαϊκής πλατφόρμας ασφάλει-
ας επιβατών σιδηροδρομικών μεταφορών.
Η Επιτροπή παρουσίασε επίσης σήμερα έκθεση σχετικά με τις 
επιπτώσεις πιθανών περιορισμών στις πληρωμές σε μετρητά η 
οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τέτοιοι περιορισμοί δεν θα 
μπορούσαν να αποτρέψουν ουσιαστικά τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας. Στο παρόν στάδιο, η Επιτροπή δεν προτίθεται να 
παρουσιάσει νομοθετική πρωτοβουλία γι’ αυτό το θέμα.
Επόμενα στάδια
Η σημερινή κοινή ανακοίνωση σχετικά με τις υβριδικές απειλές 
ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το έργο που επιτελείται 

ήδη και τους τομείς όπου πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες. 
Εναπόκειται στα κράτη μέλη της ΕΕ, στην Επιτροπή και στην 
Ύπατη Εκπρόσωπο να διασφαλίσουν ότι θα δοθεί συνέχεια το 
ταχύτερο δυνατό.
Η Επιτροπή θα συνεχίσει τις εργασίες της σχετικά με όλα τα ζητή-
ματα προτεραιότητας στον τομέα της ασφάλειας, ιδίως ενόψει της 
άτυπης συνόδου των αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων που θα 
ασχοληθεί με την εσωτερική ασφάλεια τον Σεπτέμβριο.
Ιστορικό
Η ασφάλεια αποτελεί πολιτική προτεραιότητα της Επιτροπής 
Γιούνκερ από την έναρξη της θητείας της – από τις πολιτικές κα-
τευθυντήριες γραμμές του Ιουλίου 2014 του προέδρου Γιούνκερ 
έως την πρόσφατη ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης 
στις 13 Σεπτεμβρίου 2017.
Οι υβριδικές δραστηριότητες από κρατικούς και μη κρατικούς 
φορείς εξακολουθούν να συνιστούν σοβαρή και οξεία απειλή για 
την ΕΕ και τα κράτη μέλη της. Οι υβριδικές δράσεις είναι πολυ-
διάστατες, καθώς συνδυάζουν καταναγκαστικά και ανατρεπτικά 
μέτρα και χρησιμοποιούν συμβατικά και μη συμβατικά μέσα και 
τακτικές. Έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι δύσκολο να εντο-
πιστούν ή να αποδοθούν σε άτομα ή ομάδες. Η επίθεση στο ΗΒ 
τον Μάρτιο με τη χρήση νευροτοξικού παράγοντα υπογράμμισε 
το ευρύ φάσμα του υβριδικού πολέμου, αλλά και την ανάγκη για 
μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε αυτόν τον τομέα.

Σε μονοψήφιο αριθμό ανέρχεται ο αριθμός των μικρομεσαίων 
εξαγωγικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα που πραγματοποιεί τις 
εργασίες του ψηφιακά, γεγονός που «δεν μας ικανοποιεί», όπως 
τόνισε ο νεοεκλεγείς πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Β. Ελ-
λάδας (ΣΕΒΕ), Δρ. Γιώργος Κωνσταντόπουλος, προαναγγέλλο-
ντας τη διοργάνωση του 6ου Συνεδρίου Export Summit, στις 21 
Ιουνίου 2018 στη Θεσσαλονονίκη, και με θέμα «The digital e-ra, 
Business on the move, Exports in the fast lane».Σύμφωνα με το 
ΑΠΕ- ΜΠΕ καταγράφονται «ελάχιστες» οι επιχειρήσεις που έχουν 
προσαρμοστεί στο ψηφιακό περιβάλλον της οικονομίας, είπε ο 

κ. Κωνσταντόπουλος, σε συνέντευξη τύπου, χαρακτηρίζοντας 
επιτακτική την ανάγκη να μπει η ψηφιακή λογική στο «επιχειρη-
ματικό τους DNA».
   Σύμφωνα με τον κ. Κωνσταντόπουλο, οι νέες τεχνολογικές και 
επιχειρηματικές τάσεις που διαμορφώνονται από τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό του διεθνούς εμπορίου (e service, e logistics, 
e consulting κλ.π.) αποτελούν μονόδρομο για την ανάπτυξη 
των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων και γί  αυτό - όπως 
επισήμανε - η θεματολογία του συνεδρίου θα καλύψει όλες τις 
σύγχρονες τάσεις και τεχνολογίες του Ψηφιακού Επιχειρείν, έτσι 

ώστε να αποτελέσουν τα εργαλεία των δυναμικών εξαγωγικών 
επιχειρήσεων για να ενισχύσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέ-
κτημα στις διεθνείς αγορές, να βελτιώσουν τις παραγωγικές και 
οργανωτικές τους διαδικασίες και να αποκομίσουν τα μέγιστα 
οφέλη από την εφαρμογή τους.»Δεν υπάρχει ταβάνι για τις ελ-
ληνικές εξαγωγές», υπογράμμισε και συμπλήρωσε ότι ναι μεν 
η αύξησή τους τα τελευταία χρόνια μάς χαροποιεί, αλλά ακόμη 
απέχουμε από το να είμαστε ικανοποιημένοι
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Με στόχο τη στήριξη, ενίσχυση και αύξηση της ανταγωνιστικότη-
τας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, το Ελληνογερμανικό 
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο ανακοίνωσε, στο πλαίσιο 
δύο ενημερωτικών εκδηλώσεων στην Κρήτη και στην Αθήνα, 
την έναρξη επαγγελματικών σεμιναρίων και ενδοεπιχειρησιακής 
εκπαίδευσης στον Τουρισμό και την Εστίαση, υπό τον τίτλο DUAL 
Hellas. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ το πρόγραμμα DUAL Hellas, που 
θα ξεκινήσει τον Νοέμβριο του 2018, ακολουθεί το γερμανικό πρό-
τυπο της Διττής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, το οποίο χαρακτηρί-
ζεται από υψηλή κατάρτιση και διεθνή αναγνώριση. Συγκεκριμέ-
να, το πρόγραμμα αποτελείται από τρεις κύκλους σεμιναρίων και 
καλύπτει τρεις ειδικότητες τουριστικών επαγγελμάτων: Ειδικός/ή 
Εστιατορίου (F&B), Ξενοδοχοϋπάλληλος, Μάγειρας/Μαγείρισσα. 
Κάθε κύκλος σεμιναρίων περιλαμβάνει θεωρητική και εργαστηρι-
ακή εκπαίδευση κατά τη χειμερινή περίοδο (Νοέμβριος - Μάρτιος) 
στην Αθήνα και συνοδεύεται από ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση 
κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής σεζόν (Απρίλιος - Οκτώβριος) 
σε συνεργαζόμενες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα, 
στις οποίες εργάζονται οι εκπαιδευόμενοι/ες με πλήρη μισθό και 
ασφάλιση.
Στόχος του προγράμματος DUAL Hellas είναι να αναβαθμιστούν οι 
επαγγελματικές γνώσεις και οι προοπτικές των εργαζομένων μέσω 
επαγγελματικής εκπαίδευσης ενταγμένης στην αγορά εργασίας, 
συμβάλλοντας στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας μέσω της 
αύξησης της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουριστικού 
προϊόντος. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι εκπαιδευ-
όμενοι/ες μπορούν να συμμετάσχουν σε εξετάσεις, προκειμένου να 
αποκτήσουν πιστοποιητικό Διττής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
που χορηγεί το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμε-
λητήριο, αναγνωρισμένο από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων 
Γερμανίας (DIHK).
Οι συνεργαζόμενες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, έχουν, μέσω του 
προγράμματος DUAL Hellas, τη δυνατότητα επιλογής εκπαιδευο-
μένων/εργαζομένων με συνεντεύξεις, διαμόρφωσης των εκπαι-
δευτικών προγραμμάτων και απασχόλησης άρτια εκπαιδευμένου 
προσωπικού σε όλη τη διάρκεια της καλοκαιρινής σεζόν. Η ανάγκη 
αυτή αποτυπώθηκε και από τις παρεμβάσεις εκπροσώπων κλαδι-
κών φορέων και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων κατά την διάρκεια 
των ενημερωτικών εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν σε 
Αθήνα και Κρήτη.

Στη διάρκεια της πρώτης ενημερωτικής εκδήλωσης στην Κρήτη 
(στις 30/05), ο Γιώργος Πελεκανάκης, πρόεδρος της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων, επισήμανε την ανάγκη για 
ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό σε μια τουριστική βιομηχανία που 
άμεσα ή έμμεσα απασχολεί περίπου 800 χιλιάδες εργαζόμενους. 
Τόνισε, επίσης, την ιδιαιτερότητα της Ελλάδας που υποδέχεται και 
φιλοξενεί σχεδόν τριπλάσιο αριθμό επισκεπτών από αυτόν του 
πληθυσμού της.
O Δημήτρης Κουμπαράκης, πρόεδρος του Παγκρήτιου Συλλόγου 
Διευθυντών Ξενοδοχείων, επισήμανε τις σημαντικές ελλείψεις που 
υπάρχουν στην Κρήτη για ειδικευμένο προσωπικό σχεδόν στο σύ-
νολο των ξενοδοχειακών μονάδων, ενώ ο Χρήστος Μπαλάσκας, 
F&B Manager στο ξενοδοχείο Alexander Beach στην Κρήτη, τόνισε 
ότι διακρίνει όλο και περισσότερο την επιθυμία νέων να εργαστούν 
στον τουριστικό τομέα, κρίνοντας ότι έτσι θα εξασφαλίσουν ένα 
σίγουρο επαγγελματικό μέλλον.
Στην Αθήνα, η ενημερωτική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 
12 Ιουνίου στο Palmyra Beach Hotel της Γλυφάδας, όπου θα 
διεξαχθούν από τον Νοέμβριο και τα εκπαιδευτικά σεμινάρια του 
επιμελητηρίου.
Από γερμανικής πλευράς στην εκδήλωση παρέστη ο Στέφεν 
Μπέγιερ, προϊστάμενος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για χώρες 
εκτός Γερμανίας της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Γερμανίας 
(DIHK), ο οποίος τόνισε ότι το μοντέλο της επαγγελματικής εκπαί-
δευσης μπορεί να έχει εφαρμογή διεθνώς και ότι η συμμετοχή 
των επιχειρήσεων και των φορέων τους στη διαμόρφωση των 
σχετικών προγραμμάτων εξασφαλίζει τριπλά οφέλη τόσο για τους 
εκπαιδευόμενους επαγγελματίες / εργαζόμενους του μέλλοντος 
όσο και για τις επιχειρήσεις, αλλά και τις κοινωνίες και τις εθνικές 
οικονομίες γενικότερα.
Σε παρέμβασή της η Καλλιόπη Καραντεμoίρη, διευθύντρια Αν-
θρώπινου Δυναμικού στα ξενοδοχεία Electra υπογράμμισε την 
αναγκαιότητα για ειδικευμένο και εκπαιδευμένο επαγγελματικά 
προσωπικό που αντιμετωπίζουν όλες οι ξενοδοχειακές επιχειρή-
σεις στην Ελλάδα, ενώ ο Δημήτρης Κουρσάρης, Hotel Manager 
στο Airotel Parthenon, επισήμανε το υψηλό επίπεδο θεωρητικής 
κατάρτισης που είχαν οι εκπαιδευόμενοι στο ξενοδοχείο του και την 
ανάγκη να συνεχιστεί και να διαδοθεί το μοντέλο της διττής επαγ-
γελματικής εκπαίδευσης στον τουρισμό.
Από την πλευρά του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, ο γενικός 

διευθυντής και Μέλος Δ.Σ. Δρ. Αθανάσιος Κελέμης τόνισε ότι στόχος 
του προγράμματος DUAL Hellas είναι να θέσει νέες βάσεις στην ολο-
κληρωμένη επαγγελματική κατάρτιση των νέων και να αποτελέσει 
υπόδειγμα για άλλες παρόμοιες πρωτοβουλίες και επαγγέλματα 
στον τουρισμό, αλλά και σε άλλους τομείς. «Η Γερμανία είναι ο νού-
μερο ένα τουριστικός εταίρος της Ελλάδας και το Ελληνογερμανικό 
Επιμελητήριο θα συνεχίσει να αποτελεί ένα κανάλι διασύνδεσης 
των επιχειρήσεων και της κοινωνίας για πρότυπα προγράμματα 
διττής εκπαίδευσης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κελέμης.
Και στις δύο εκδηλώσεις απονεμήθηκαν στους επιτυχόντες, που 
έλαβαν μέρος στις πρόσφατες εξετάσεις του Ελληνογερμανικού 
Επιμελητηρίου, τα πρώτα πιστοποιητικά διττής επαγγελματικής 
εκπαίδευσης στα επαγγέλματα: Μάγειρας/Μαγείρισσα, Ξενοδοχο-
ϋπάλληλος και Ειδικός/ή Εστιατορίου. Τα πιστοποιητικά, διεθνούς 
αναγνώρισης, χορηγεί η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Γερμα-
νίας (DIHK) και το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο.
Στη διάρκεια των δύο εκδηλώσεων χορηγήθηκαν επίσης τα αντί-
στοιχα πιστοποιητικά στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, στις οποίες οι 
επιτυχόντες εργάστηκαν και ολοκλήρωσαν την ενδοεπιχειρησιακή 
εκπαίδευσή τους και συγκεκριμένα στα ξενοδοχεία:
• Airotel Alexandros Hotel, Αθήνα
• Airotel Stratos Vasilikos, Αθήνα
• Aldemar Olympian Village, Πύργος Ηλείας
• Aldemar Royal Mare, Κρήτη
• Aldemar Knossos Royal, Κρήτη
• Alexander Beach Hotel & Village Malia, Κρήτη
• Aquila Atlantis Iraklio, Κρήτη
• Atlantica Creta Paradise, Κρήτη
• Atlantica Imperial Resort & Spa, Ρόδος
• Atlantica Kalliston Resort & Spa, Κρήτη
• Atlantica Sensatori Resort, Κρήτη
• Elounda Bay Palace, Κρήτη
• Grecotel Astir Egnatia, Αλεξανδρούπολη
• Grecotel Athene Palace, Αθήνα
• Grecotel Creta Palace, Κρήτη
• Grecotel Mykonos Blue, Μύκονος
• Robinson Club Sisi, Αθήνα
• The Margi Athens, Βουλιαγμένη.

Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας για την ανάπτυξη του του-
ρισμού υγείας, παρουσίασε ο γ.γ. Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης 
Γιώργος Τζιάλλας σε ημερίδα που πραγματοποίησαν στο Λος ‘Αντζελες 
των ΗΠΑ το Διεθνές Κέντρο Τουρισμού Υγείας (IHTC) και το Παγκόσμιο 
Ινστιτούτο Ελλήνων Γιατρών, με στόχο τη δημιουργία νέων συνεργασι-
ών στην αμερικανική τουριστική αγορά και την προώθηση της Ελλάδας 
ως παγκόσμιου ελκυστικού προορισμού για τουρισμό υγείας. Σύμφω-
να με το ΑΠΕ-ΜΠΕ εστιάζοντας σε αυτά, ο κ. Τζιάλλας, όπως αναφέρει 
ανακοίνωση του υπουργείου Τουρισμού, στάθηκε στην παροχή υψη-
λής ποιότητας ιατρικών υπηρεσιών σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές σε 
σύγκριση με άλλες αναπτυγμένες χώρες, στο υψηλού επιπέδου επιστη-

μονικό δυναμικό και υποδομές, στην ανάδειξη του εξαιρετικού κλίματος 
της Ελλάδας και της φυσικής ομορφιάς των προορισμών της, αλλά και 
στην προώθηση των δεκάδων αναγνωρισμένων ιαματικών πηγών 
και κέντρων θαλασσοθεραπείας ανά την Ελλάδα
Αναφερόμενος στο νέο θεσμικό πλαίσιο του ιαματικού τουρισμού που 
διαμόρφωσε το υπουργείο Τουρισμού και επέτρεψε την αναγνώριση 
δεκάδων αναγνωρισμένων ιαματικών πηγών ανά την Ελλάδα και 
την ανάπτυξη νέων, ανακοίνωσε νέα χρηματοδοτικά εργαλεία μέσω 
προγράμματος ΕΣΠΑ που θα προσφέρει τη δυνατότητα στους δήμους 
να αξιοποιήσουν τους ιαματικούς τους πόρους. Επιπλέον, έκανε λόγο 
για το νέο θεσμικό πλαίσιο ανάπτυξης των θεματικών τουριστικών 

προϊόντων της Ελλάδας, που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση και, 
σύμφωνα με το οποίο, ο τουρισμός υγείας αποτελεί βασικό άξονα 
ανάπτυξης του θεματικού τουρισμού, καθώς έχει τη δυνατότητα να 
δημιουργεί σημαντικές οικονομικές και αναπτυξιακές προεκτάσεις για τις 
τοπικές κοινωνίες.
Ακόμη, ο κ.Τζιάλλας παραβρέθηκε σε εκδήλωση που διοργάνωσε ο 
γενικός πρόξενος της Ελλάδας στο Λος Άντζελες, Γρηγόρης Καραχάλι-
ος, στο πλαίσιο της ημερίδας του Διεθνούς Κέντρου Τουρισμού Υγείας 
(IHTC) και πραγματοποίησε συνάντηση μαζί του.

ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ DUAL HELLAS, ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, 
ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2018

ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΩΣ ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ Ο Γ.Γ. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΟ ΛΟΣ ΑΝΤζΕΛΕΣ
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Στο επενδυτικό πρόγραμμα της wind Hellas, που ξεκίνησε από το 
2015, ύψους 500 εκατ. ευρώ με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2020 
αναφέρεται ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Wind 
Hellas Nάσος Ζαρκαλής σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ ΜΠΕ.
Τα κεφάλαια αυτά αφορούν επενδύσεις σε δίκτυα νέας γενιάς, σε 
κινητή και σταθερή, αναπτύσσοντας υποδομές που θα δώσουν 
ώθηση στην ελληνική οικονομία και θα δημιουργήσουν προο-
πτικές ανάπτυξης. Σύμφωνα με τον ίδιο για το 2018, οι επενδύ-
σεις θα κυμανθούν μεταξύ 95 με 105 εκατ. ευρώ και αφορούν τη 
συνεχιζόμενη επέκταση των υποδομών νέας γενιάς.
Ερ. Κύριε Ζαρκαλή, ποια είναι τα πρώτα μηνύματα της αγοράς 
σχετικά με τη νέα υπηρεσία Wind Vision; Αν και είναι πολύ νωρίς 
φαίνεται να προσελκύετε νέους πελάτες;
Η είσοδος μας στην αγορά της συνδρομητικής τηλεόρασης είναι 
μια ιστορική στιγμή για την εταιρεία μας και μέρος του στρατηγι-
κού μετασχηματισμού που συντελέστηκε στη WIND τα τελευταία 
πέντε χρόνια ώστε σήμερα να είμαστε ένας ολοκληρωμένος 
τηλεπικοινωνιακός πάροχος. Μετά την κινητή, τη σταθερή τηλε-
φωνία και το Internet, η συνδρομητική τηλεόραση είναι ο τρίτος 
πυλώνας ανάπτυξης της WIND. Η εμπορική της πορεία είναι 
εξαιρετική και ήδη η WIND VISION έχει ενισχύσει ακόμη περισ-
σότερο τη φήμη της μάρκας μας και τη συνολική εμπειρία των 
πελατών μας. Πρόκειται για μια υπηρεσία πρωτοποριακή, με τα 
πλέον προηγμένα τεχνολογικά χαρακτηριστικά στην αγορά και 
μεγάλες συνεργασίες σε επίπεδο περιεχομένου, όπως τη στρατη-
γική συνεργασία που έχουμε συνάψει με το Netflix. Μας τιμά το 
γεγονός ότι η Netflix επέλεξε τη WIND VISION ως partner στην 
ελληνική αγορά, αναγνωρίζοντας την τεχνολογική καινοτομία 
της υπηρεσίας μας.
Ερ. Το 2017, όπως ο ίδιος έχετε πει διασφαλίστηκε η αναπτυξιακή 
τροχιά της Wind Hellas. Tι προβλέπεται για το 2018; Η πορεία της 
έχει να κάνει με την ανάκαμψη της οικονομίας;
Το 2017 ως δεύτερος χρόνος ανάπτυξης για τη WIND, εδραίωσε 

την ανοδική πορεία μας, η οποία συνεχίζεται και το 2018. Ήδη το 
τρέχον έτος ξεκίνησε με ένα πολύ δυνατό τρίμηνο για την εται-
ρεία μας καθώς σημειώσαμε άνοδο σε όλους τους δείκτες, οικο-
νομικούς και λειτουργικούς. Σε ετήσια βάση, τα συνολικά έσοδα 
από υπηρεσίες του πρώτου φετινού τριμήνου αυξήθηκαν κατά 
4,2% σε Euro 121 εκατ., το EBITDA αυξήθηκε κατά 19,8% στα 
Euro 24,2 εκατ. ενώ μας εμπιστεύονται 4,5 εκατομμύρια πελάτες 
κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, ιδιώτες και επιχειρήσεις κάθε 
μεγέθους.
Ασφαλώς η θετική πορεία της WIND υποστηρίζεται και από την 
δυναμική ανάκαμψης που αρχίζει να επιδεικνύει η ελληνική οικο-
νομία και ο κλάδος μας συνολικά. Θέλω να επισημάνω ωστόσο 
ότι είναι κυρίως αποτέλεσμα του ψηφιακού μετασχηματισμού 
της εταιρείας μας, των εντατικών και συνεχιζόμενων επενδύ-
σεων μας στα δίκτυα νέας γενιάς, της δημιουργίας εξαιρετικών 
προϊόντων και υπηρεσιών επικοινωνίας και της επίμονης προ-
σπάθειας μας να προσφέρουμε στον συνδρομητή της WIND μια 
άριστη εμπειρία επικοινωνίας και εξυπηρέτησης.
Ερ. Θα μας δώσετε μια εικόνα για τις επενδύσεις που έχει κάνει η 
εταιρείας σας τα τελευταία χρόνια αλλά και για τα επόμενα επεν-
δυτικά σας σχέδια;
Με την πεποίθηση ότι οι τηλεπικοινωνιακές υποδομές είναι τα 
θεμέλια του ψηφιακού μετασχηματισμού της ελληνικής οικονο-
μίας και κοινωνίας, ήδη από το 2015 έχουμε εξαγγείλει και υλο-
ποιούμε πλάνο επενδύσεων, ύψους 500 εκατ. Ευρώ, με ορίζοντα 
ολοκλήρωσης το 2020. Τα κεφάλαια αυτά κατευθύνονται στα 
Δίκτυα Νέας Γενιάς σε κινητή (4G, 4G+) και σταθερή (οπτικές 
ίνες), αναπτύσσοντας υποδομές που θα δώσουν ώθηση στην 
ελληνική οικονομία και θα δημιουργήσουν προοπτικές ανάπτυ-
ξης. Ήδη μέχρι σήμερα έχουμε εκτελέσει το 60% του πλάνου μας, 
ξεπερνώντας τα 300 εκατ. Ευρώ.
Για το 2018, εκτιμούμε ότι οι επενδύσεις θα κυμανθούν μεταξύ 95 
με 105 εκατ. Euro και αφορούν τη συνεχιζόμενη επέκταση των 

υποδομών νέας γενιάς για να προσφέρουμε ακόμα υψηλότερες 
ταχύτητες και μεγαλύτερη κάλυψη στο σταθερό και το κινητό.
Ερ. Και όλα αυτά μέσα στο πιο ασφυκτικό φορολογικό καθεστώς, 
για επιχειρήσεις και καταναλωτές, στην Ευρώπη...
Ναι, και είναι ένας από τους λόγους που η αγορά έφθασε σε 
χείριστο σημείο. Έχουμε ένα από τα δυσμενέστερα φορολογικά 
καθεστώτα στην Ευρώπη, ιδίως στην κινητή όπου η συνολική 
φορολογία ξεπερνά το 40%. Στην σταθερή επιβλήθηκε ένας νέος 
φόρος από την αρχή του 2017, στην συνδρομητική τηλεόραση 
στο μέσον του 2016. ‘Αρα, λειτουργούμε σε ένα πολύ δύσκολο 
περιβάλλον σε ότι αφορά τις φορολογικές συνθήκες. Ευελπι-
στούμε ότι κάποια στιγμή ο διάλογος με την πολιτεία θα αποδώ-
σει καρπούς διότι αυτή η υπέρ-φορολόγηση δρα εις βάρος του 
καταναλωτή και, δυστυχώς, εις βάρος των δημόσιων εσόδων 
από τον κλάδο αυτό.
Ερ. Ποια είναι η εκτίμηση σας για την αγορά τηλεπικοινωνιών τα 
επόμενα χρόνια; Ποιοι θα είναι οι κύριοι μοχλοί ανάπτυξης;
Σίγουρα για μια αγορά που είναι σε μέγεθος κοντά στο 2% του 
ΑΕΠ της χώρας, οι μακροοικονομικές συνθήκες παίζουν πολύ 
μεγάλο ρόλο για τις προοπτικές της. Αν λοιπόν επιβεβαιωθούν 
οι προβλέψεις ότι οι οικονομικές συνθήκες την επόμενη 5ετία 
θα παρουσιάσουν βελτίωση, αυτό από μόνο του θα είναι ένας 
καταλύτης ανάπτυξης της συνολικής αγοράς τηλεπικοινωνιών.
Από εκεί και πέρα, ο κύριος μοχλός ανάπτυξης στην κινητή έχει 
να κάνει με την εκρηκτική ανάπτυξη των δεδομένων (data). Η 
διείσδυση στα smartphones, η χρήση υπηρεσιών data αλλά και 
ο όγκος των δεδομένων που χρησιμοποιεί ο Έλληνας κατανα-
λωτής απέχει πολύ από την υπόλοιπη Ευρώπη. Η ευρωπαϊκή 
αγορά δείχνει περίπου που θα είμαστε τα επόμενα 5 χρόνια. 
Στην σταθερή τηλεφωνία, η ανάπτυξη θα έρθει από τη ζήτηση 
του πολύ γρήγορου Internet βασισμένου στις επενδύσεις που 
γίνονται στις οπτικές ίνες και στις υπηρεσίες που θα δοθούν πάνω 
από τα νέα δίκτυα.

Δύο ελληνίδες γεωεπιστήμονες συμμετείχαν σε διεθνή ωκε-
ανογραφική αποστολή, που εξερεύνησε την τεκτονική ζώνη 
(Charlie-Gibbs Fracture Zone) της μεσωκεάνιας ράχης του Ατ-
λαντικού, ανάμεσα στην Ιρλανδία και στη Νέα Γη του Καναδά, 
η γεωλογική μελέτη της οποίας πραγματοποιείται για πρώτη 
φορά. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η αποστολή «TOSCA: Tectonic 
Ocean Spreading at the Charlie-Gibbs Fracture Zone» πραγμα-
τοποιήθηκε με το ωκεανογραφικό πλοίο R/V Celtic Explorer και 
διήρκεσε τρεισήμιση εβδομάδες.
Επικεφαλής της ωκεανογραφικής αποστολής και της ομάδας 
των επιστημόνων από πέντε χώρες (Ιρλανδία, Αγγλία, Γερμανία, 
Ελλάδα και Καναδά) ήταν η ελληνίδα Δρ. Αγγελική Γεωργιοπού-
λου, λέκτορας στη Σχολή Γεωεπιστημών του Πανεπιστημιακού 
Κολλεγίου του Δουβλίνου. Συμμετείχε επίσης η επίκουρη καθη-
γήτρια Δρ. Παρασκευή Νομικού του Τμήματος Γεωλογίας και 
Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών, σύμφωνα με 

ανακοίνωση του ΕΚΠΑ.
Πρόκειται για το μεγαλύτερο σε ηλικία ρήγμα μετασχηματισμού 
στον Ατλαντικό Ωκεανό, το οποίο κόβει και μετακινεί την Με-
σο-ωκεάνια ράχη εδώ και 90 εκατομμύρια χρόνια. Τα ρήγματα 
αυτά οριζόντιας ολίσθησης είναι παρόμοια με το ρήγμα του Αγί-
ου Ανδρέα στη Δυτική Αμερική και το ρήγμα της Ανατολίας στην 
Τουρκία και στην Ελλάδα, ενώ έχει δώσει πολλούς μεγάλους 
σεισμούς στο παρελθόν και πρόσφατα.
Αντίθετα με τα θεωρητικά μοντέλα που περιγράφουν την απο-
μάκρυνση των τεκτονικών πλακών με συνακόλουθη βύθιση 
της ενδιάμεσης περιοχής, σε αυτή την περιοχή του Ατλαντικού ο 
ωκεάνιος φλοιός ανυψώνεται εντυπωσιακά σε μια άγνωστη μέ-
χρι τώρα οροσειρά, που οι κορυφές της φτάνουν τα 4.000 μέτρα, 
αλλά κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Τέτοια υποθαλάσ-
σια όρη έχουν βρεθεί και σε άλλα σημεία κατά μήκος της μεσωκε-
άνιας ράχης του Ατλαντικού, αλλά και στον Ινδικό ωκεανό.

Συλλέχθηκαν 150 δείγματα πετρωμάτων, συνολικά περίπου 200 
κιλών, από το υποβρύχιο ρομπότ Holland I κατά τη διάρκεια 86 
ωρών εξερεύνησης, ενώ χαρτογραφήθηκαν πάνω από 10.000 
τετραγωνικά χιλιόμετρα ωκεάνιου πυθμένα, περίπου όσο η 
έκταση της Κρήτης. Διαπιστώθηκε ότι τα υποθαλάσσια όρη 
παρουσιάζουν και βιολογικό ενδιαφέρον, καθώς σφύζουν από 
θαλάσσια είδη, ψάρια, κοράλλια και σπόγγους. Εντοπίστηκε μά-
λιστα βρεφοκοινότητα με περισσότερα από 70 αυγά σαλαχιού, η 
πρώτη φορά που ανακαλύπτεται σε τόσο βαθειά νερά.
Οι επιστήμονες θα αναλύσουν στα εργαστήριά τους τα δεδομένα 
που συλλέχθηκαν, ώστε να κατανοήσουν πώς δημιουργήθηκαν 
αυτές οι υποθαλάσσιες οροσειρές, πότε και πώς δημιουργήθη-
καν οι κατολισθήσεις και πώς η γεωλογία επηρεάζει την ανάπτυ-
ξη του τοπικού θαλάσσιου οικοσυστήματος.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ WIND: 
“ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ WIND”

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΥΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΕ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΔΙΕΘΝΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟ



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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Απολύτως βέβαιος ότι θα υπάρχει μία ολική συμφωνία 
στο Eurogroup στις 21 Ιουνίου είναι ο επικεφαλής του 
Euroworking Group (EWG) Χανς Φίλμπριφ, παρόλο που το 
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν θα συμμετάσχει με χρηματο-
δότηση στο ελληνικό πρόγραμμα.
Ο επικεφαλής του Euroworking Group δήλωσε πως το Διε-
θνές Νομισματικό Ταμείο θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα 
με κάποιο τρόπο και αν δεν συμμετάσχει πλήρως με ένα νέο 
πρόγραμμα, τότε θα ενεργοποιήσει τη διαδικασία του άρθρου 
4 που ισχύει για όλα τα κράτη-μέλη του Ταμείου.
Ο ίδιος όμως δεν διστάζει να δηλώσει «λίγο ανήσυχος» για το 
πώς θα αντιδράσουν οι αγορές αν δεν συμμετάσχει πλήρως 
το Ταμείο στο ελληνικό πρόγραμμα.
Την ανάγκη τα μέτρα ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους 
να λάβουν τη σφραγίδα του ΔΝΤ τόνισε και ο Ολιβιέ Μπαγί, 
επικεφαλής του γραφείου του επιτρόπου Οικονομίας Πιερ 
Μοσκοβισί, ο οποίος δήλωσε πρώτη φορά ξεκάθαρα ότι το 
ΔΝΤ δεν θα συμμετάσχει με χρηματοδότηση στο ελληνικό 
πρόγραμμα, καθώς δεν υπάρχει πλέον το απαιτούμενο χρο-
νικό περιθώριο.
Ομως, παρά την ανησυχία που εξέφρασε ο επικεφαλής του 
Euroworldng Group για τη μη πλήρη συμμετοχή του ΔΝΤ, 
αυτό που πλέον είναι επίσης σίγουρο είναι ότι η Ελλάδα δεν θα 
ζητήσει την ενεργοποίηση μίας πιστοληπτικής γραμμής που 
θα θωράκιζε απόλυτα την ελληνική οικονομία στην έξοδό της 
από το μνημόνιο. «Η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να τη ζητή-
σει και δεν βλέπω αυτό το ενδεχόμενο να γίνεται πραγματικό-
τητα», είπε ο κ. Φίλμπριφ.
Ο κ. Μπαγί διευκρίνισε ότι κανείς στο Eurogroup δεν θεωρεί 
ότι η Ελλάδα πρέπει να λάβει πιστωτική γραμμή, περιλαμβα-
νομένης και της Γερμανίας.
Ο κ. Φίλμπριφ είπε πως η τελευταία δόση που πρέπει να ανα-
μένει η Ελλάδα θα είναι γύρω στα 11 - 12 δισ. ευρώ, ενώ το 
ύψος του «μαξιλαριού ρευστότητας» που θα επιτρέψει την 
ασφαλή έξοδο της χώρας στις αγορές δεν έχει αποφασιστεί 
ακόμα.
Σήμερα αποφασίζεται και η εκταμίευση του εναπομείναντος 1 
δισ. ευρώ από την τρίτη αξιολόγηση, που δεν εγκρίθηκε την 
περασμένη εβδομάδα. Τότε δεν είχε ικανοποιηθεί πλήρως ο 
όρος -να έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα εξόφλησης ληξι-
πρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς τους ιδιώτες-, κα-
θώς οι πληρωμές ήταν 60 εκατομμύρια κάτω από τον στόχο. 
Το ποσό δεν είναι σημαντικό, ωστόσο μία αρνητική απόφαση 
για την εκταμίευση της δόσης θα αποτελέσει άσχημη ένδειξη 
για τις αγορές λίγο πριν από τη λήξη του μνημονίου.
Οσον αφορά τη μεταμνημονιακή εποχή, ο κ. Φίλμπριφ είπε 
πως τρία είναι τα βασικά στοιχεία που πρέπει να τηρήσει η 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ-ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΙΣ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 
«ΒΛΕΠΕΙ» Ο ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ EWG

ελληνική κυβέρνηση. Πρώτον, να συνεχίσει να εφαρμόζει τις 
μεταρρυθμίσεις, δεύτερον, να διατηρήσει πειθαρχία στα δη-
μοσιονομικά της και τέλος η χώρα να μείνει πολιτικά σταθερή, 
χωρίς να εννοεί αλλαγή κυβέρνησης. «Εννοώ να μην υπάρχει 
η πολιτική αστάθεια του 2015», είπε ο ίδιος και χαρακτήρισε 
το 2015 χειρότερη χρονιά της ζωής του εξαιτίας των διαπραγ-
ματεύσεων με την ελληνική κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ.
Η ενισχυμένη εποπτεία στην οποία θα περιέλθει η Ελλάδα θα 
έχει τριμηνιαίους ελέγχους από τους θεσμούς, οι οποίοι θα συ-
ντάσσουν έκθεση συμμόρφωσης.
Βασικός όρος αναμένεται να είναι η τήρηση των συμφωνηθέ-
ντων και η ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων.
Και ενώ δεν υπάρχει συγκεκριμένη ρήτρα στην τήρηση των 
συμφωνηθέντων, τα κέρδη των κεντρικών τραπεζών ΑΝΕΑ’ς 
και SΝΡ’ς αναμένονται να επιστρέφονται στα ελληνική ταμεία 
μόνο αν τηρούνται οι παραπάνω όροι. Αν η ελληνική κυβέρ-
νηση θελήσει να αντιστρέψει κάποιο μέτρο που είχε πάρει, 
τότε πρέπει να πάρει πρώτα την έγκριση του Eurogroup.

H ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-22                                                        14/06/2018

Την αλλαγή της διοίκησης της ΕΛΛΑΚΤΩΡ μέσω του διορι-
σμού ενός νέου διοικητικού συμβουλίου, χωρίς τη συμμετο-
χή του σημερινού διευθύνοντος συμβούλου, κατά την ετήσια 
γενική συνέλευση των μετόχων της 29ης Ιουνίου, πρότειναν 
χθες μέσω σχετικής ανακοίνωσής τους οι Αναστάσιος και 
Δημήτρης Καλλιτσάντσης, υποβάλλοντας παράλληλα την 
παραίτησή τους από τη θέση του προέδρου και του αντιπροέ-
δρου, αντίστοιχα, του κατασκευαστικού ομίλου.
Οι δύο βασικοί μέτοχοι της ΕΛΛΑΚΤΩΡ χαρακτηρίζουν την 
κίνησή τους αυτή ως «πρωτοβουλία για την άρση του διοικη-
τικού αδιεξόδου», κάνοντας λόγο για «θεμελιώδεις διαφορές 
με τους άλλους βασικούς μετόχους σχετικά με τη στρατηγική, 
την οργάνωση και την εταιρική διακυβέρνηση».
     Το αντίπαλο «στρατόπεδο» των δύο άλλων βασικών με-
τόχων, των Λεωνίδα Μπόμπολα (διευθύνων σύμβουλος του 
ομίλου) και Δημήτρη Κούτρα (αντιπρόεδρος), απάντησε με 
μια ήπιων τόνων γενικόλογη ανακοίνωση, υπογεγραμμένη 
από τον πρώτο, χωρίς να ανοίγει τα χαρτιά του για το τι θα 
πράξει στη γενική συνέλευση.
Η διαμάχη μεταξύ των δύο πλευρών διαρκεί χρόνια, εντάθηκε 
όμως τελευταία με δημόσιες ανακοινώσεις που δείχνουν ότι 
οι διαφορές δεν είναι δυνατόν να γεφυρωθούν. Η διέξοδος 
που προκρίνεται, σύμφωνα με πληροφορίες, και από τις 
δύο πλευρές είναι να εξαγοράσει η μία την άλλη, ωστόσο 
είναι προφανές πως δεν πρόκειται για μια απλή συναλλαγή. 
Οι παραιτηθέντες από τη διοίκηση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, οι οποίοι 
ωστόσο διατήρησαν τη συμμετοχή τους στο δ.σ. της επιχείρη-
σης, κατέθεσαν επισήμως αίτημα για εκλογή νέου διοικητικού 
συμβουλίου από τους μετόχους, κατά την επικείμενη γενική 

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: ΑΙΤΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ 
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Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
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συνέλευση. Το αίτημα ανάκλησης και των 9 μελών του δ.σ. 
και την εκλογή νέων υπέβαλε συγκεκριμένα η ελεγχόμενη 
από τους δύο εταιρεία Pemanoaro Lim, η οποία εκπροσω-
πεί ποσοστό 5% του μετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης. 
Σύμφωνα με πληροφορίες την πρότασή τους για αλλαγή της 
διοίκησης θα την πλαισιώσουν και με μια πρόταση για συνο-
λική αναδιάρθρωση του ομίλου, την οποία έχει εκπονήσει ο 
διεθνής οίκος Rothschild.
Οι κκ. Αναστάσιος και Δημήτριος Καλλιτσάντσης δηλώνουν 
πεπεισμένοι πως το υφιστάμενο διοικητικό συμβούλιο της 
ΕΛΛΑΚΤΩΡ δεν μπορεί να προωθήσει τις αναγκαίες μεταρ-
ρυθμίσεις, αλλά και πως η εταιρεία βρίσκεται αντιμέτωπη με 
τον άμεσο κίνδυνο της περαιτέρω υποχώρησης της θέσης της 
στην εγχώρια αγορά.
Απευθύνονται στο σύνολο των μετόχων του ομίλου, υποβάλ-
λοντας συγκεκριμένες προτάσεις και ζητώντας από τη γενική 
συνέλευση να λάβει επίσημη θέση επί αυτών. Ονομάζουν την 
πρωτοβουλία τους «CHANGE4ELLAKT0R» («Αλλαγή για την 
ΕΛΛΑΚΓΩΡ»), ενώ η πρότασή τους για το νέο δ.σ. περιλαμ-
βάνει τους ίδιους και τα εξής γνωστά στελέχη: Γεώργιο Προ-
βόπουλο (διετέλεσε μεταξύ άλλων διοικητής της Τράπεζας 
της Ελλάδος), Ιορδάνη Αϊβάζη (πρώην γενικός διευθυντής 
Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών- CF0 και εκτελεστικός γενι-
κός διευθυντής - Chief Operating Officer της OTE Α.Ε.), Πανα-
γιώτης (Τάκης) Δουμάνογλου (τραπεζίτης, έχει διατελέσει σε 
ανώτατες εκτελεστικές θέσεις, συμπεριλαμβανομένης αυτής 
του διευθύνοντος συμβούλου, σε αναγνωρισμένες επενδυ-
τικές τράπεζες του εσωτερικού Alpha Finance, ΕΤΕΒΑ, IBG), 
Μιχαήλ Κατούνας (αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της 
QInvest LLC, ενός από τους ηγετικούς επενδυτικούς Ομίλους 
της Μέσης Ανατολής, ο οποίος έχει την έδρα του στο Κατάρ), 
Αλέξιος Κομνηνός (σήμερα εργάζεται στην Α.Ε. Τσιμέντων 
Τιτάν), Δέσποινα Μαγδαληνή Μαρκάκη (διευθύντρια στον 
όμιλο εταιρειών Gategroup, υπεύθυνη για τη διαχείριση της 
ακίνητης περιουσίας του ομίλου σε 60 χώρες) και Ελένη Πα-
πακωνσταντίνου (δικηγόρος, εταίρος της Δικηγορικής Εται-
ρείας Παπακωνσταντίνου).
Σε δήλωσή του επίσης ο κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης σημει-
ώνει ότι έκανε αυτό το βήμα έπειτα από προσεκτική σκέψη, 
βάζοντας στην άκρη τα προσωπικά οφέλη και συναισθήματα 
και έχοντας ως προτεραιότητα το συμφέρον των μετόχων, 
των εργαζομένων και των συνεργατών της ΕΛΛΑΚΓΩΡ, προ-
σθέτοντας ότι ο όμιλος έχει δυνατότητες και μία διαφορετική 
διοίκηση μπορεί να τις αξιοποιήσει.
«Η αλλαγή όμως είναι πλέον επείγουσα και επιβεβλημένη» 
καταλήγει.
Σημειώνεται ότι ο κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης παραιτήθηκε 
και από τις θέσεις του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου 
της θυγατρικής του ομίλου ΕΛΤΕΧ Άνεμος.
Στη σύντομη απάντησή του ο κ. Μπόμπολας σημειώνει ότι η 
ΕΛΛΑΚΤΩΡ αποτελεί για την Ελλάδα εθνικό κεφάλαιο, έχοντας 
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υλοποιήσει σημαντικές επενδύσεις στις υποδομές και έχοντας 
κατασκευάσει πλήθος σύνθετων έργων, σηματοδοτώντας 
έναν πυλώνα ανάπτυξης και δημιουργίας για τη χώρα, ενώ 
καταλήγει: «Είναι κρίμα προσωπικές φιλοδοξίες και συμφέ-
ροντα να βάζουν σε κίνδυνο έναν από τους λίγους πνεύμονες 
ανάπτυξης που έχουν απομείνει. Τόσα χρόνια δημιουργούμε 
έργα και αξίες, βασιζόμενοι στην σκληρή δουλειά, στο μονα-
δικό ανθρώπινο δυναμικό και στην εκπληκτική τεχνογνωσία 
που διαθέτουν οι εταιρείες του Ομίλου. Θα συνεχίσουμε τον 
αγώνα, παραμένοντας με υψηλό αίσθημα ευθύνης στη δια-
χείριση των καθημερινών ζητημάτων του Ομίλου, προστα-
τεύοντας την περιουσία των μετόχων, τους εργαζόμενους και 
το συμφέρον της ΕΛΛΑΚΤΩΡ».

Στις 10.00 το πρωί της Παρασκευής, 15 Ιουνίου, θα διεξαχθεί η 
συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής ενώπιον της οποίας ο 
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας θα ενημερώσει για την Συμφω-
νία με την ΠΓΔΜ.
Το σχετικό αίτημα να ενεργοποιηθεί το άρθρο 142Α του Κανο-
νισμού της Βουλής για την ανακοίνωση ή δήλωση του πρωθυ-
πουργού, ενώπιον της Βουλής κατατέθηκε από τον Αλέξη Τσίπρα 
στον πρόεδρο της Βουλής, Νίκο Βούτση.
Το άρθρο 142Α του Κανονισμού της Βουλής ορίζει ότι «για την 
έγκαιρη και υπεύθυνη πληροφόρηση και ενημέρωση της Βουλής, 
η Κυβέρνηση δια του Πρωθυπουργού μπορεί, εκτός από τη συζή-
τηση προ ημερησίας διατάξεως να ζητήσει, οποτεδήποτε, να κάνει 
ανακοινώσεις ή δηλώσεις ενώπιόν της για οποιαδήποτε σοβαρή 
δημόσια υπόθεση».
Το αίτημα για ανακοίνωση ή δήλωση μαζί με το αντικείμενό τους 
διατυπώνεται στον πρόεδρο της Βουλής και γνωστοποιείται από 
αυτόν στους προέδρους των Κοινοβουλευτικών Ομάδων της 
αντιπολίτευσης πριν από είκοσι τέσσερις (24) ώρες τουλάχιστον.
Το πλαίσιο της συζήτησης προσδιορίζεται στο ίδιο άρθρο (142Α) 
αλλά το πιθανότερο είναι πως το προεδρείο δεν θα κινηθεί με τη 
στενή εφαρμογή του, ως προς τους προβλεπόμενους χρόνους 
ομιλιών, που έχουν ως εξής:
«H ανακοίνωση ή δήλωση της Κυβέρνησης γίνεται αυτοπρο-
σώπως από τον Πρωθυπουργό σε οποιαδήποτε συνεδρίαση 
νομοθετικής εργασίας ή κοινοβουλευτικού ελέγχου πριν από την 
έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και 
η διάρκειά της δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δέκα (10) λεπτά της 
ώρας.
Οι Πρόεδροι των Κοινοβουλευτικών Ομάδων της Αντιπολίτευσης 
μπορούν να αναπτύξουν αυτοπροσώπως τις απόψεις τους για το 
περιεχόμενο της ανακοίνωσης ή της δήλωσης της Κυβέρνησης 

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ, ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 
ΜΕ ΤΗΝ ΠΓΔΜ
ΑΘΗΝΑΪΚΟ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ 
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για πέντε (5) λεπτά της ώρας, κατ  ́ανώτατο όριο για τον καθένα. 
Σε περίπτωση απουσίας ή ασθένειας Προέδρου Κοινοβουλευτικής 
Ομάδας στη συζήτηση τον αναπληροί εκπρόσωπός του οριζόμε-
νος απ  ́αυτόν.
Η απάντηση του Πρωθυπουργού στις απόψεις των Προέδρων 
των Κοινοβουλευτικών Ομάδων της Αντιπολίτευσης δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τα πέντε (5) λεπτά της ώρας.
Η δευτερολογία των Προέδρων των Κοινοβουλευτικών Ομάδων 
της Αντιπολίτευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) λεπτά 
και του Πρωθυπουργού, ο οποίος ομιλεί τελευταίος, τα πέντε (5) 
λεπτά της ώρας».

Δεν έχουμε την ψευδαίσθηση πως μπορούμε να αλλάξουμε την 
ελληνική οικονομία, αυτό όμως που σίγουρα μπορούμε να κάνουμε 
είναι να δώσουμε τη «λάμψη” της έμπνευσης”. Με αυτά τα λόγια, ο 
Ολλανδός πρέσβης στην Ελλάδα Caspar Veldkamp, περιέγραψε το 
όραμα του Orange Grove για την καινοτομία, τη στήριξη των νέων 
ιδεών και την καινοτόμο επιχειρηματικότητα σε συνάντηση που είχε 
με δημοσιογράφους, που έλαβε χώρα στην οικία του Πρέσβη. 
Τα πέντε χρόνια κλείνει φέτος το Orange Grove,  μια «θερμοκοιτίδα» 
που λειτουργεί στο κέντρο της Αθήνας για την προώθηση νέων ιδε-
ών και την ανάπτυξη του εγχώριου οικοσυστήματος των startups 
και αποτελεί πρωτοβουλία της ολλανδικής πρεσβείας στην Ελλάδα. 
Στο πλαίσιο της ενημερωτικής συνάντησης δόθηκαν στοιχεία για την 
πορεία του Orange Grove, αλλά και τους στόχους του.
Η υποστήριξη των νέων επιχειρηματιών, όπως ανέφερε ο κ.  Caspar 
Veldkamp γίνεται μεταξύ άλλων μέσω bootcamps, καθοδήγησης 
από ειδικούς (mentoring) και διαγωνισμών για startups με χρημα-
τικά έπαθλα για τις καινοτόμες ιδέες , όπως ο «The Squeeze”.  Όλα 
αυτά γίνονται, όπως συμπλήρωσε, για την αντιστροφή της φυγής 
των νέων ταλέντων στο εξωτερικό (brain drain), αλλά και την 
«ανάρρωση” της ελληνικής οικονομίας. «Η ανάρρωση από τη βαθιά 
κρίση που έζησε η Ελλάδα θα επέλθει και μέσω της καινοτομίας και 
της επιχειρηματικότητας” επεσήμανε ο Ολλανδός πρέσβης. «Ακόμη 
κι αν μια ιδέα αποτύχει, θα έχουμε μάθει αρκετά από την ενασχόληση 
με τις startups. Το Orange Grove δίνει ευκαιρίες και κυρίως ένα μήνυ-
μα προς τους νέους, την ελληνική οικονομία και τον ιδιωτικό τομέα” 
συμπλήρωσε.
Από το 2013 που ξεκίνησε, έχει «υποδεχτεί” 149 startup επιχειρή-
σεις, από τις οποίες το 53% είναι ακόμη ενεργές και συνεχίζουν το 
επιχειρηματικό τους σχέδιο και το 23% φιλοξενούνται ακόμη στο 
Orange Grove. Τουλάχιστον 9 καινοτόμες επιχειρήσεις κατάφεραν να 
αντλήσουν χρηματοδότηση από επενδυτές, προσελκύοντας κεφά-
λαια ύψους 2,5 εκατ. ευρώ.  Το 15%  των νεοφυών εταιρειών που 
μπήκαν στο πρόγραμμα κατάφεραν να έχουν ροή εσόδων και το 
30% των εταιρειών που παραμένουν «ζωντανές” είχαν έσοδα 650 
χιλ. ευρώ τη χρονιά που πέρασε.

“Η ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ Η 
ΚΡΙΣΗ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΤΑΛΕΝΤΑ”
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Από τα σημαντικότερα αποτελέσματα από τα πέντε χρόνια λειτουργί-
ας της «θερμοκοιτίδας” είναι ότι δημιουργήθηκαν περίπου 130 νέες 
θέσεις εργασίας, πλήρους και μερικής απασχόλησης, συμπεριλαμ-
βανομένων και των ιδρυτών των επιχειρήσεων. Οι νέες επιχειρήσεις 
δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς της αγοράς και κυρίως 
στον κλάδο του τουρισμού, στην υγεία, την κοινωνική επιχειρη-
ματικότητα, την αγροδιατροφή, την εκπαίδευση και τις υπηρεσίες 
software.
Η Ολλανδία θεωρείται πρωτοπόρος στη στήριξη της νεοφυούς 
επιχειρηματικότητας, ενώ κρατικοί φορείς, πανεπιστήμια και ιδιωτι-
κές επιχειρήσεις στηρίζουν τα βήματα των startups εντός και εκτός 
χώρας. Είναι χαρακτηριστικό, όπως ανέφερε ο Ολλανδός πρέσβης, 
πως 70 χιλ. θέσεις εργασίας έχουν προκύψει από αυτές. Μάλιστα 
το «YES!Delft incubator», το «εκκολαπτήριο» καινοτόμων ιδεών 
του Πανεπιστημίου Τεχνολογίας Delft, με το οποίο συνεργάζεται το 
Orange Grove, αναφέρει πως οι 200 startups που στηρίζει έχουν 
δημιουργήσει 1.400 θέσεις εργασίας.
Πρόσφατα δε πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο το ετήσιο «Agri-
Food Masterclass on Entrepreneurship” που υποστηρίχθηκε από 
την Ολλανδική πρεσβεία και το Orange Grove και τον οργανισμό 
StartLife, ο οποίος εδρεύει στο Wageningen της Ολλανδίας . Συνο-
λικά 8 επιχειρήσεις και ομάδες (start-ups) με δραστηριότητα στους 
τομείς της αγρο-διατροφής και αγρο/βιο-τεχνολογίας, επιλέχθηκαν 
για να συμμετέχουν.
Το Masterclass είχε ως στόχο να βοηθήσει νεοφυείς επιχειρήσεις να 
διατυπώσουν τις επιχειρηματικές τους προτάσεις, να βελτιστοποιή-
σουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες, να αναπτύξουν επιχειρηματικές 
ικανότητες, να δικτυωθούν και να εξερευνήσουν τις επιχειρηματικές 
τους δυνατότητες μέσα στην ευρωπαϊκή και την παγκόσμια αγορά. 
Οι start-ups παρουσίασαν το επιχειρηματικό τους μοντέλο, το οποίο 
επεξεργάστηκαν κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου (Masterclass), 
σε ένα κοινό από εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της 
αγρο-διατροφής. 

Με εγκύκλιο του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας Σωκράτη Φάμελλου ενεργοποιείται η εφαρμογή του 
«περιβαλλοντικού τέλους» και του «τέλους φυσικού πόρου», 
προκαλώντας αναθεωρήσεις και σε πολλές περιπτώσεις αυξή-
σεις των τιμολογίων νερού της ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ στα μεγάλα 
μητροπολιτικά συγκροτήματα Αθήνας και Θεσσαλονίκης, όπως 
επίσης των τιμολογίων των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευ-
σης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) σε όλη τη χώρα.
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΕΥΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ - ΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 
ΕΣΟΔΑ ΣΤΟ «ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ»
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Η εγκύκλιος του ΥΠΕΝ δίνει οδηγίες στις αποκεντρωμένες δι-
οικήσεις να προσδιορίσουν  το περιβαλλοντικό κόστος και το 
κόστος πόρου για κάθε χρήση νερού (οικιακά, βιομηχανικά 
αγροτικά κλπ τιμολόγια),  όπως επίσης και το νερό των γεωτρή-
σεων, με βάση την  οικονομική ανάλυση των χρήσεων ύδατος 
σε επίπεδο Λεκάνης Απορροής Ποταμού, που έχει ολοκληρώσει 
το ΥΠΕΝ και η Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ΕΓΥ) στα πλαίσια της 
1ης Αναθεώρησης των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορρο-
ής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ), όπως είναι υποχρέωση της χώρας προς 
την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ευρωπαϊκή Οδηγία 
Σημειώνεται ότι μόλις την περασμένη Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018 
το ΥΠΕΝ ανακοίνωσε ότι τέθηκε στο αρχείο της ΕΕ η 6ετής καθυ-
στέρηση της Ελλάδας στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορρο-
ής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ).
Η Ελλάδα έπρεπε να εκπονήσει από το 2009 τα πρώτα Σχέδια 
Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών, σύμφωνα με την 
Ευρωπαϊκή Οδηγία Πλαίσιο 60/2000/ΕΚ για τη διαχείριση των 
νερών και να τα αναθεωρήσει μετά από έξι χρόνια, δηλαδή το 
2015.
Αυτό έγινε το τελευταίο χρόνο και μαζί με την αρχειοθέτηση της 
παραπομπής της Ελλάδας στο ευρωδικαστήριο δεν υπάρχουν 
πλέον οι αιρεσιμότητες που είχαν επιβληθεί για την χρηματο-
δότηση μέσω ΕΣΠΑ έργων περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο των 
υποχρεώσεων της χώρας είναι τώρα και το επόμενο βήμα που 
επιτάσσει η Κοινοτική νομοθεσία. Αυτό της περιβαλλοντικής τι-
μολόγησης του νερού, η οποία έχει ήδη θεσμοθετηθεί.
Οι εισπράξεις στο Πράσινο Ταμείο
Η εγκύκλιος του ΥΠΕΝ προβλέπει λοιπόν  ότι οι πάροχοι νερού 
υποχρεούνται να προχωρήσουν στην επιβολή του «περιβαλλο-
ντικού τέλους» στα τιμολόγια του νερού.
Τα χρήματα που θα εισπράττονται θα πηγαίνουν σε ποσοστό 
97,5% σε ειδικό λογαριασμό που συστήνεται στο Πράσινο Τα-
μείο, για περιβαλλοντικούς σκοπούς, μετά από παρακράτηση 
του 2,5% από τους παρόχους νερού  για τις ανάγκες εφαρμογής 
των σχετικών υπηρεσιών.
Επίσης στις υποχρεώσεις των παρόχων, όπως ορίζει η εγκύ-
κλιος του ΥΠΕΝ είναι να αναγράφουν στα τιμολόγιά τους υπο-
χρεωτικά, με διακριτό και ευκρινή τρόπο, το «περιβαλλοντικό 
τέλος». Οι πάροχοι υπηρεσιών ύδατος θα προβαίνουν στην εί-
σπραξη του περιβαλλοντικού τέλους από τους τελικούς χρήστες.
Η εγκύκλιος
Ειδικότερα στην εγκύκλιο του ΥΠΕΝ με θέμα : «Εφαρμογή της 
υπ’ αρ. 135275/2017 (ΦΕΚ Β’ 1751/22-5-2017) Απόφαση της 
Εθνικής Επιτροπής Υδάτων σχετικά με τους Γενικούς Κανόνες 
Κοστολόγησης και Τιμολόγησης των Υπηρεσιών Ύδατος, κα-
θώς και τη μέθοδο και τις διαδικασίες για την ανάκτηση κόστους 
των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του.» σημειώνε-
ται ότι:
Σύμφωνα με το άρθρο 9 της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα 
(2000/60/ΕΚ, Άρθρο 9) και την εθνική νομοθεσία που την 
ενσωματώνει (Ν.3199/2003, ΦΕΚ Α’ 280/09-12-2003 και ΠΔ 
51/2007, ΦΕΚΑ’54/08-03-2007, όπως ισχύουν) εκδόθηκε η 

υπ’αρ. 135275/2017 (ΦΕΚ Β’ 1751/22-5-2017) Απόφαση της 
Εθνικής Επιτροπής Υδάτων με την οποία εγκρίθηκαν οι Γενι-
κοί Κανόνες Κοστολόγησης και Τιμολόγησης των Υπηρεσιών 
Ύδατος, καθώς και η μέθοδος και διαδικασίες για την ανάκτηση 
κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του.
Σκοπός της εν λόγω απόφασης αποτελεί η επίτευξη της βιώσι-
μης χρήσης και η βελτίωση της κατάστασης των υδάτων, σύμ-
φωνα με τους περιβαλλοντικούς στόχους του άρθρου 4 του ΠΔ 
51/2007 και η διασφάλιση του συνταγματικά κατοχυρωμένου 
δημόσιου χαρακτήρα του νερού, ως κοινωνικό αγαθό απολύ-
τως απαραίτητο για τη διαβίωση του ανθρώπου.
Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ΕΓΥ) στα πλαίσια της 1ης Ανα-
θεώρησης των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Πο-
ταμών (ΣΔΛΑΠ) ολοκλήρωσε την οικονομική ανάλυση των 
χρήσεων ύδατος σε επίπεδο Λεκάνης Απορροής Ποταμού, 
προσδιορίζοντας μεταξύ άλλων το περιβαλλοντικό κόστος και 
το κόστος πόρου για κάθε χρήση.
Στο πλαίσιο εφαρμογής της ανωτέρω Απόφασης επισημαίνο-
νται τα ακόλουθα:
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Α.1. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις:
•Με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
μετά από εισήγηση της οικείας Διεύθυνσης Υδάτων εγκρίνεται 
το Περιβαλλοντικό Κόστος και το Κόστος Πόρου ανά κυβικό 
μέτρο νερού που αντιστοιχεί στους τελικούς χρήστες για κάθε 
χρήση.
•Οι Διευθύνσεις Υδάτων, γνωστοποιούν, έως τις 31 Οκτωβρί-
ου κάθε έτους, στους παρόχους υπηρεσιών ύδατος και στους 
οικείους ΟΤΑ Α’ βαθμού το «περιβαλλοντικό κόστος» και το 
«κόστος πόρου», για τα Υδατικά Συστήματα στα οποία προβλέ-
πεται περιβαλλοντικό κόστος ή κόστος πόρου από τα αντίστοιχα 
ΣΔΛΑΠ .Το περιβαλλοντικό κόστος και το κόστος πόρου δύναται 
να προσδιορίζεται ανά Υδατικό Σύστημα ή ομάδα Υδατικών 
Συστημάτων.
•Με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, 
μετά από εισήγηση της οικείας Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης ορίζεται το «περιβαλλοντικό τέλος» για 
τις υδρογεωτρήσεις εκτός οργανωμένων συλλογικών δικτύων, 
για τα Υδατικά Συστήματα στα οποία προβλέπεται περιβαλλο-
ντικό κόστος ή κόστος πόρου από τα αντίστοιχα ΣΔΛΑΠ.
•Στο πλαίσιο παρακολούθησης και διαχείρισης των εσόδων 
που προέρχονται από τα περιβαλλοντικά τέλη συντάσσεται 
ετήσια απολογιστική έκθεση προς την ΕΓΥ εντός του δεύτερου 
εξαμήνου κάθε έτους με έτος αναφοράς το προηγούμενο.
•Οι Δ/νσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων συ-
ντάσσουν τις ετήσιες εκθέσεις σχετικά με το βαθμό υλοποίησης 
της πολιτικής διαχείρισης των υπηρεσιών ύδατος στα υδάτινα 
συστήματα, σύμφωνα με τα ισχύοντα Σχέδια Διαχείρισης Λε-
κανών Απορροής Ποταμών (με βάση τα στοιχεία που παρέ-
χονται από τους παρόχους υπηρεσιών ύδατος ετησίως, μέσω 
του μηχανισμού παρακολούθησης/ πληροφοριακό σύστημα). 
Οι εκθέσεις αυτές αποστέλλονται στην ΕΓΥ προκειμένου, στο 
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, να αξιολογεί και να ελέγχει την 

εφαρμογή της πολιτικής διαχείρισης των υπηρεσιών ύδατος.
•Οι Δ/νσεις Υδάτων, σε συνεργασία με την ΕΓΥ και με βάση 
τις ανωτέρω ετήσιες εκθέσεις, καθώς και τα ισχύοντα ΣΔΛΑΠ, 
ενημερώνουν τους παρόχους προκειμένου να προβαίνουν σε 
προγραμματισμό βελτίωσης των επιδόσεών τους, σύμφωνα με 
τους κανόνες και τις κατευθύνσεις που προβλέπονται στο άρθρο 
14 και εκδίδουν συστάσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 7, της εν λόγω Απόφασης.
Α.2. Πάροχοι υπηρεσιών ύδατος, όπως αυτοί αναφέρονται στο 
άρθρο 3 της εν λόγω Απόφασης :
•Προσδιορίζουν το χρηματοοικονομικό κόστος ετησίως λαμβά-
νοντας υπόψη και τα απολογιστικά στοιχεία της προηγούμενης 
περιόδου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εν λόγω Απόφα-
ση.
•Εντός του πρώτου εξαμήνου κάθε έτους, προσδιορίζουν τα 
τιμολόγιά τους, σύμφωνα με τους Γενικούς Κανόνες Τιμολό-
γησης, λαμβάνοντας υπόψη, πέραν του χρηματοοικονομικού 
κόστους και το περιβαλλοντικό κόστος καθώς και το κόστος πό-
ρου και κοινοποιούν τη σχετική απόφασή τους στη Διεύθυνση 
Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
•Αναγράφουν στα τιμολόγιά τους υποχρεωτικά, με διακριτό και 
ευκρινή τρόπο, το «περιβαλλοντικό τέλος». Οι πάροχοι υπηρε-
σιών ύδατος προβαίνουν στην είσπραξη του περιβαλλοντικού 
τέλους από τους τελικούς χρήστες. Το ποσό των εισπραχθέντων 
περιβαλλοντικών τελών αποδίδεται από τους παρόχους υπέρ 
του Πράσινου Ταμείου, σε Ειδικό   Λογαριασμό  που συστήνε-
ται   για    την     χρηματοδότηση των σχετικών Συμπληρωμα-
τικών Μέτρων των ΣΔΛΑΠ. Από το ανωτέρω ποσό, το 2,5% 
παρακρατείται από τους παρόχους, για τις ανάγκες παροχής 
των σχετικών υπηρεσιών εξαιρουμένων των πολυμετοχικών 
επιχειρήσεων ύδρευσης αποχέτευσης.
•Στις περιπτώσεις υδρογεωτρήσεων εκτός οργανωμένων συλ-
λογικών δικτύων οι οικείοι ΟΤΑ Α’ βαθμού κατόπιν έκδοσης 
σχετικών τιμολογίων προβαίνουν στην είσπραξη του περι-
βαλλοντικού τέλους από τους τελικούς χρήστες. Το ποσό των 
εισπραχθέντων περιβαλλοντικών τελών αποδίδεται από τους 
ΟΤΑ υπέρ του Πράσινου Ταμείου, σε Ειδικό  Λογαριασμό  που  
συστήνεται     για  την χρηματοδότηση  των  σχετικών Συμπλη-
ρωματικών Μέτρων, μετά από παρακράτηση του 2,5% για τις 
ανάγκες παροχής των σχετικών υπηρεσιών. Το περιβαλλοντικό 
τέλος κοινοποιείται ετησίως στους ΟΤΑ Α’ Βαθμού από την οι-
κεία Δ/νση Υδάτων.
•Γνωστοποιούν στη Δ/νση Υδάτων της οικείας Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης, μέχρι τις 30/6 κάθε έτους, με έτος έναρξης το 
2019, το ύψος του εισπραχθέντος ποσού των αποδιδόμενων 
τελών στον Ειδικό Λογαριασμό του Πράσινου Ταμείου. Τα στοι-
χεία αυτά αξιοποιούνται από την οικεία Διεύθυνση Υδάτων στα 
πλαίσια της ετήσιας απολογιστικής έκθεσης.


