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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

Υπογράφηκε χθες στην Τρίπολη, παρουσία του υφυπουργού 
Οικονομίας και Ανάπτυξης, Στέργιου Πιτσιόρλα, η Σύμβαση 
Σύμπραξης για την υλοποίηση του έργου «Ολοκληρωμένη 
Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με 
ΣΔΙΤ», μεταξύ της περιφέρειας Πελοποννήσου, του ιδιωτι-
κού φορέα σύμπραξης και του υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης. Το συνολικό ύψος της επένδυσης ανέρχεται σε 
168 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο ΣΔΙΤ δι-
αχείρισης απορριμμάτων που υπογράφεται στη χώρα με τη 
συναίνεση της πλειοψηφίας της τοπικής και περιφερειακής 
αυτοδιοίκησης. Επίσης, είναι το τέταρτο ΣΔΙΤ απορριμμάτων 
που μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης μετά από αυτά της Δυτικής 
Μακεδονίας, της περιφέρειας Ηπείρου και των Σερρών. Σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η σύμβαση προβλέπει την κατασκευή 
και λειτουργία τριών Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων 
(ΜΕΑ), τριών Χώρων Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων 
(ΧΥΤΥ), δύο Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), 
τις μεταφορές από τους δύο Σταθμούς Μεταφόρτωσης στις 
ΜΕΑ. Το έργο υλοποιεί το μεγαλύτερο μέρος του ΠΕΣΔΑ Πε-
λοποννήσου και λειτουργεί παράλληλα με τα τοπικά σχέδια 
ανακύκλωσης στην πηγή των δήμων, ενώ έχει μηδενικό 
ενεργειακό αποτύπωμα. Η ετήσια δυναμικότητα της μονάδας 
ανέρχεται σε 200.000 τόνους. Η κατασκευαστική περίοδος 
προβλέπεται να διαρκέσει 24 μήνες και η περίοδος λειτουρ-

γίας 27 έτη. Η συμβολή του ΕΣΠΑ στη χρηματοδότηση της 
επένδυσης ανέρχεται σε 66 εκατ. ευρώ. Ανάδοχος είναι η 
ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή.
 «Φτάσαμε σήμερα σε μια σημαντική στιγμή για την Περιφέ-
ρεια Πελοποννήσου μέσα από μια δύσκολη διαδικασία, αλλά 
αυτός είναι ο δρόμος της Δημοκρατίας. Πιστεύω ότι η απόφα-
ση αυτή θα δικαιωθεί. Οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα είναι μια νέα αντίληψη που θα χρειαστεί καιρός για να 
εμπεδωθεί. Από τη μέχρι σήμερα εμπειρία μας, τα έργα ΣΔΙΤ 
γίνονται χωρίς υπερβάσεις χρονοδιαγραμμάτων και προϋ-
πολογισμού, εξασφαλίζοντας τις ίδιες υψηλές προδιαγραφές 
υπηρεσιών από την έναρξη της σύμβασης μέχρι το τέλος 
αυτής», δήλωσε ο υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης 
Στέργιος Πιτσιόρλας.
 Η σύμβαση σύμπραξης εξασφαλίζει ότι η αμοιβή του ανα-
δόχου εισπράττεται από την ημέρα λειτουργίας του έργου, 
ενώ αυτή υπόκειται σε απομειώσεις στο βαθμό που υπάρχει 
έστω και μερική απόκλιση από τις προδιαγραφές που έχουν 
ορισθεί. Στη διάρκεια της περιόδου κατασκευής πρόκειται 
να δημιουργηθούν 600 θέσεις εργασίας, ενώ στην περίοδο 
λειτουργίας υπολογίζονται σε 200 μόνιμες θέσεις, χωρίς να 
συνυπολογίζονται οι έμμεσες θέσεις απασχόλησης στους το-
μείς των μεταφορών, της εμπορίας και της διαχείρισης ανα-
κυκλώσιμων υλικών.

Αυξήθηκαν κατά 1,7% το 2017 οι τιμές των γραφείων στο 
σύνολο της Ελλάδος, έναντι οριακής αύξησης κατά 0,2% το 
2016. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος το 
2017 οι ονομαστικές τιμές γραφείων υψηλών προδιαγραφών 
κατέγραψαν αύξηση στην Αθήνα κατά 2,1%, στη Θεσσαλο-
νίκη κατά 1% και στην υπόλοιπη Ελλάδα κατά 1,5%. Για το 
σύνολο του 2017, η μέση ετήσια αύξηση των μισθωμάτων 
γραφείων σε ονομαστικούς όρους διαμορφώθηκε σε 1% για 
το σύνολο της Ελλάδος (προσωρινά στοιχεία). Ο αντίστοιχος 
μέσος ρυθμός αύξησης των μισθωμάτων ήταν 0,9% στην 
Αθήνα, 0,7% στη Θεσσαλονίκη και 1,2% στην υπόλοιπη Ελ-
λάδα. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ τα μισθώματα των γραφείων 
κατά το β΄ εξάμηνο του 2017, για το σύνολο της χώρας, κατέ-
γραψαν αύξηση 1,2% σε σχέση με το α΄ εξάμηνο του 2017. Οι 

αντίστοιχοι ρυθμοί μεταβολής των μισθωμάτων ήταν -0,3% 
κατά το β΄ εξάμηνο του 2016 και 0,6% κατά το α΄ εξάμηνο του 
2017.
Με βάση τα διαθέσιμα προσωρινά στοιχεία, για το σύνολο του 
2017, οι ονομαστικές τιμές των καταστημάτων υψηλών προ-
διαγραφών αυξήθηκαν κατά 1,6% σε σχέση με το 2016 για 
το σύνολο της Ελλάδος, καταγράφοντας θετικό ετήσιο ρυθμό 
μεταβολής για πρώτη φορά από την εκκίνηση δημοσίευσης 
του δείκτη, το 2010. Με διάκριση κατά γεωγραφική περιοχή, 
ο αντίστοιχος μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών ήταν 
1,4% για την Αθήνα, 1% για τη Θεσσαλονίκη και 2,2% για την 
υπόλοιπη Ελλάδα.
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1
Υπογράφηκε η σύμβαση σύμπραξης για το έργο ΣΔΙΤ διαχεί-
ρισης απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου
Σελ 1και 3
Aυξήθηκαν οι τιμές των επαγγελματικών ακινήτων το 2017, 
σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος
Σελ 3
Ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής προς αρχιτέκτονες: 
Συλλογή ιδεών για σχεδιασμό και κατασκευή πρότυπου 
τμήματος DIGI «έξυπνου» ξενοδοχείου
Σελ 4 
Προκηρύχθηκαν τα νέα ευρωπαϊκά βραβεία βιωσιμότητας
Σελ 5
Οι εξελίξεις στην εφοδιαστική αλυσίδα στο επίκεντρο εκδήλω-
σης της Ernst & Young
Σελ 6 
ΕΒΕΑ: Οι πόλεις, στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης, μπορούν 
να αναδειχθούν σε πόλους προσέλκυσης και ανάδειξης δημι-
ουργικών ανθρώπων
Σελ 7 
Μείωση 0,6% σημείωσε ο δείκτης παραγωγής στις κατασκευές 
το α’ τρίμηνο εφέτος, σύμφωνα με στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ
Σελ 8
Από το 2013 που ξεκίνησε το Orange Grove, έχουν φιλοξενήθει 
149 επιχειρηματικές ομάδες, από τις οποίες το 53% είναι ακόμη 
ενεργές, τόνισε ο Ολλανδός πρέσβης στην Αθήνα
Σελ 9 
Τι δείχνει κοινή έρευνα ΣΒΒΕ- ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ για τις μεταποι-
ητικές επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας
Σελ 10
Δύο νέα γραφεία του ΟΒΙ στη Θεσσαλονίκη  για τις ευρεσιτεχνίες 
στη Βόρεια Ελλάδα. Υπογράφηκε σύμφωνο συνεργασίας με το ΑΠΘ
Σελ 11
Την απόσυρση του άρθρου 70 του νέου πολυνομοσχεδίου 
ζήτησαν  ο αντιπεριφερειάρχης Πειραιά  και οι δήμαρχοι Κε-
ρατσινίου-Δραπετσώνας, και Περάματος  
Σελ 12 
Αύξηση κατά 32,6% κατέγραψαν οι ενοποιημένες πωλήσεις 
της ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ, το πρώτο τρίμηνο του 2018
Σελ 13 
Γενική δυσαρέσκεια στην Ελλάδα καταγράφει νέο Ευρωβαρό-
μετρο, με βελτιωμένες όμως τις προοπτικές για το μέλλον
Σελ 14
Πρωτογενές πλεόνασμα 1,539 δισ ευρώ στον προϋπολογισμό το πε-
ντάμηνο Ιανουάριος- Μάιος 2018, έναντι στόχου για 180 εκατ. ευρώ
Σελ 15
«Το 2018 η χώρα θα έχει 32 εκατομμύρια αφίξεις» τόνισε ο γγ Του-
ριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης στο συνέδριο του Economist
Σελ 16 
Το 60% των Ελλήνων/ίδων χρησιμοποιούν το Facebook ως 
πηγή ειδήσεων και γενικότερα προτιμούν τα online media από 
την τηλεόραση και τις εφημερίδες
Σελ 17 
Προϋπολογισμός της ΕΕ: Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποκτά τα κατάλ-
ληλα μέσα για τον ρόλο της ως ισχυρού παγκόσμιου παράγοντα
Σελ 19
Prototype by TEE: ένας τεχνοδικτυακός (ψηφιακός) επιταχυντής 
καινοτόμων ιδεών.
Σελ 2
Προσεχώς 
Σελ 20,21,22
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου 

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.
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ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΙ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

«ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΓΑ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ» 

     Ημερίδα με θέμα τη Βιοενέργεια στον αγροτικό και 
τουριστικό τομέα της Ελλάδας διοργανώνει το Ελληνο-
γερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο στις 
19 Ιουνίου 2018, στη Θεσσαλονίκη, με τη συμμετοχή έξι 
γερμανικών επιχειρήσεων του κλάδου, που θα πραγμα-
τοποιήσουν επιχειρηματική αποστολή στην Ελλάδα από 
τις 18 έως τις 22 Ιουνίου, στο πλαίσιο πρωτοβουλίας 
του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομίας και Ενέρ-
γειας.
Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, που θα διεξαχθεί στο ξε-
νοδοχείο Mediterranean Palace της συμπρωτεύουσας, 
οι γερμανικές εταιρίες θα παρουσιάσουν τα προϊόντα 
και τις υπηρεσίες τους, ενώ εξειδικευμένοι Έλληνες 
και Γερμανοί εισηγητές θα παρουσιάσουν το θεσμικό 
πλαίσιο, τις δυνατότητες εφαρμογής και τις προοπτι-
κές χρήσης των σχετικών τεχνολογιών στην Ελλάδα. 
Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν B2B συναντήσεις 
εκπροσώπων των γερμανικών επιχειρήσεων με ελλη-
νικές επιχειρήσεις, ως μέρος σειράς δράσεων που υλο-
ποιεί το Επιμελητήριο στον τομέα της Βιοενέργειας εδώ 
και τουλάχιστον μία δεκαετία, με στόχο την επίτευξη 
μελλοντικών συνεργασιών μεταξύ των ελληνικών και 
γερμανικών επιχειρήσεων.
«Το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο, σημειώνει σε ανα-
κοίνωσή του, βλέποντας πως ο τομέας της ενεργειακής 
εκμετάλλευσης οργανικών αποβλήτων είναι ένας παρ-

θένος τομέας για την Ελλάδα και παρουσιάζει πολλές 
επενδυτικές και ερευνητικές ευκαιρίες, οργανώνει σειρά 
ανάλογων δράσεων, έτσι ώστε ο τομέας του βιοαερίου 
να μπορέσει να συμμετάσχει ουσιαστικότερα στο ενερ-
γειακό μίγμα της χώρας, ύστερα και από την πτώση 
που καταγράφηκε στον κλάδο των Φωτοβολταϊκών. 
Εξάλλου, η Ελλάδα παρουσιάζει έντονη αγροτική δρα-
στηριότητα, ενώ τα οργανικά απόβλητα του κλάδου 
παραμένουν ανεκμετάλλευτα, καθώς η πλειονότητα 
των Ελλήνων παραγωγών δεν έχει την κατάλληλη πλη-
ροφόρηση για τις δυνατότητες εκμετάλλευσής τους».
Πληροφορίες: Τηλ. 2310 327733/ -34. 

• Εκδήλωση με θέμα «Δεδομένα Παρατηρήσης Γης & Βι-
ώσιμη Ανάπτυξη», διοργανώνει σήμερα το ΤΕΕ/Τμήμα 
Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με το Διαβαλκα-
νικό Κέντρο Περιβάλλοντος, στο Αμφιθέατρο του Τμή-
ματος (Μ.Αλεξάνδρου 49).

Το Πολυτεχνείο Κρήτης (Εργαστή-
ριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων 
Ενεργειακών Συστημάτων), διορ-
γανώνει σεμινάριο με θέμα: «Κα-
λές πρακτικές και εργαλεία για την 
ενθάρρυνση επενδύσεων σε έργα 
ενεργειακής απόδοσης στον τριτο-
γενή τομέα», την Τρίτη 19 Ιουνίου 

2018, από τις 9:30 ως τις 13:30 στο Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο Αθηνών (Ακαδημίας 7, Αθήνα).
Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου –όπως αναφέρεται σε ανα-
κοίνωση- οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ακού-
σουν καλές πρακτικές για την υλοποίηση έργων ενεργειακής 
απόδοσης μέσω Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης. Θα πα-
ρουσιαστεί το εργαλείο συγκριτικής αξιολόγησης επενδύσε-
ων σε έργα ενεργειακής απόδοσης στον τριτογενή τομέα, το 
οποίο έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής πρωτο-
βουλίας Trust-EPC-South, η οποία χρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς και τα αποτελέσματα της εφαρ-
μογής του σε πιλοτικά έργα στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
«Η προστιθέμενη αξία του εργαλείου έγκειται στην τυποποι-
ημένη προσέγγιση που ακολουθείται για την μοντελοποίηση 
45+ τεχνικών παρεμβάσεων εξοικονόμησης και παραγωγής 
ενέργειας σε διαφορετικούς τύπους κτιρίων και στο γεγονός 
ότι η εφαρμογή του πιστοποιείται από τρίτο ανεξάρτητο 
φορέα, την Bureau Veritas, έναν από τους μεγαλύτερους 
ομίλους στον κόσμο 
στις υπηρεσίες πιστοποίησης, τονίζεται στην ίδια ανακοίνω-
ση. Τέλος, θα παρουσιαστούν περιπτώσεις μελέτης από έργα 
στον τριτογενή τομέα στη χώρα μας».
Το σεμινάριο, διοργανώνεται με την υποστήριξη της Ένωσης 
Επιμελητηρίων Ελλάδος.
Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι δωρεάν, απαιτείται όμως 
προεγγραφή στον σύνδεσμο: 
https://goo.gl/forms/ozOUYDEnS83gxMLt2 . 
Πληροφορίες: maria.frangou@enveng.tuc.gr 
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Προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

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

20-21 Ιουνίου 2018

Εκδήλωση: «Ελληνικό Αλουμίνιο: Επενδύ-
σεις, Εξωστρέφεια, Αειφορία»
ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Ένωση Αλουμινίου

21 Ιουνίου 2018

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

Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & 
Βιοτεχνών Υαλοπινάκων, ΤΕΕ/ΤΚΜ
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Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας σε συνεργασία με το Ελληνικό 
Τμήμα της UIA και το Διεθνές Πρόγραμμα Εργασίας «Αρχιτεκτονι-
κή & Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας UIA-ARES WP Intl.», στο πλαί-
σιο της 5ης Διεθνούς Έκθεσης Τουρισμού: «Athens International 
Tourism Expo» όπου το ΤΕΕ συμμετέχει ενεργά και θα πραγματο-
ποιηθεί 7-9 Δεκεμβρίου 2018 στο Metropolitan Expo, αποφάσισε 
μεταξύ άλλων δράσεων, για το Περίπτερο και το Χώρο της Έκθε-
σης, να απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής προς όλους 
τους απόφοιτους αναγνωρισμένων στην Ελλάδα Αρχιτεκτονικών 
Σχολών, καθώς και τους απόφοιτους ισότιμων Αρχιτεκτονικών 
Σχολών του εξωτερικού, Μέλη του ΤΕΕ, η οποία θα ολοκληρωθεί 
με διαδικασία επιλογής και έκθεσης, για  τον σχεδιασμό και κατα-
σκευή πρότυπου τμήματος DIGI «έξυπνου» ξενοδοχείου: 
1) Μακέτες και Σχέδια υλοποιημένων ή μη Smart Hotel 
2)Ιδέες για χρήση τεχνολογιών VR (Virtual Reality), AR 
(Augmented Reality) και MR (Mixed Reality) στο πλαίσιο του αρ-
χιτεκτονικού σχεδιασμού με σκοπό την εξοικείωση του επισκέπτη 
με τον προορισμό του.
3)Ιδέες για τον έλεγχο των βασικών λειτουργιών του δωματίου με 
ειδικές εφαρμογές (apps).
4)Ιδέες για βελτιστοποίηση της εργασίας από απόσταση, με τη 
χρήση νέων τεχνολογιών.
5)Ιδέες για την κατανόηση δεδομένων σχετικά με τη χρήση του 
χώρου με σκοπό τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών και της εν 
γένει εμπειρίας διαμονής για τους επισκέπτες.  
6)Πρότυπο «Έξυπνο» Δωμάτιο με Λουτρό και Reception είτε σαν 
μεμονωμένη πρόταση είτε ενταγμένο στα προηγούμενα.
Στο Περίπτερο του ΤΕΕ θα εκτεθούν οι πληρέστερες προτάσεις που 
θα επιλεγούν από την Επιτροπή Επιλογής, ενώ θα κατασκευαστεί 
το πληρέστερο και αρτιότερο «Έξυπνο» Δωμάτιο με Λουτρό και 
Reception.
Ο Αρχιτέκτονας που θα επιλεγεί η μελέτη του για κατασκευή, θα 

οφείλει να συνεργαστεί με τους κατασκευαστές και να δώσει τις 
απαραίτητες διευκρινήσεις (απαντήσεις) σχετικά με το έργο στα 
ΜΜΕ σε περίπτωση που ζητηθούν. 
Η υποβολή των παραπάνω συμμετοχών είναι επώνυμη και πρέ-
πει να γίνει το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 10/09/2018. 
Στόχος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, του Ελληνικού Τμή-
ματος της UIA, του Διεθνούς Προγράμματος Εργασίας UIA-ARES 
WP Intl. και της Επιτροπής Επιλογής, είναι η γόνιμη παρουσία των 
Ελλήνων Αρχιτεκτόνων στον κρίσιμο τομέα του Τουρισμού για τη 
Χώρα μας.
 Η πρόσκληση θα κοινοποιηθεί στο ψηφιακό ενημερωτικό δελτίο 
του ΤΕΕ και θα αποσταλεί προς ανάρτηση στους δικτυακούς τό-
πους του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ και των Αρχιτεκτονικών Σχολών.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Η υποβολή των συμμετοχών είναι ελεύθερη και επώνυμη.
Οι Αρχιτέκτονες που επιθυμούν να συμμετάσχουν πρέπει να υπο-
βάλλουν στην   Ελληνική γλώσσα: 
1. Αίτηση με τα ατομικά στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, έτος 
γέννησης, έτος αποφοίτησης, ΑΜ ΤΕΕ, πλήρη στοιχεία επικοινω-
νίας: διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, αριθμό φαξ εάν υπάρχει, και 
e-mail) καθώς και αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση της Σχολής/
Τμήματος Αρχιτεκτονικής από την οποία προέρχονται.
2. Μια (1) Πινακίδα Α1 (594 Χ 840) σε έντυπη & ηλεκτρονική μορ-
φή (Cappamount & CD) σε οριζόντια διάταξη, η οποία θα περιλαμ-
βάνει σχέδια, σκίτσα, κείμενα και οτιδήποτε κρίνει κατάλληλο ο/η 
συμμετέχων/ουσα για την βέλτιστη παρουσίαση της πρότασής 
του/της. Στο επάνω μέρος της πινακίδας (σε χώρο ύψους 3cm Χ 
μήκος πινακίδας), θα πρέπει να αναγράφεται ο τίτλος της πρότα-
σης. Στο κάτω μέρος της πινακίδας (σε χώρο ύψους 3cm Χ μήκος 
πινακίδας), θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του/των με-
λών της ομάδας εργασίας (ονοματεπώνυμο, φωτογραφίες τους), 

καθώς και η πόλη/έδρα του επαγγέλματός τους.
Η υποβολή των παραπάνω πρέπει να γίνει το αργότε-
ρο μέχρι τη Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018.
Το υλικό πρέπει να υποβληθεί στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, 
Νίκης 4 Αθήνα, Τ.Κ. 10563 - Τμήμα Διεθνών Σχέσεων - Ελληνικό 
Τμήμα της UIA ή να αποσταλεί μέσω ταχυδρομείου ή υπηρεσίας 
αποστολών το αργότερο μέχρι και την ανωτέρω ημερομηνία με 
ευθύνη του αποστολέα. Στην τελευταία περίπτωση τα έξοδα απο-
στολής πρέπει να είναι προπληρωμένα. 
Μακέτες που τυχόν συνοδεύουν τις επιλεγμένες μελέτες δεν θα 
παραδοθούν στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας κατά τη φάση της 
επιλογής, αλλά θα προσκομιστούν, προκειμένου να εκτεθούν στο 
Χώρο της Έκθεσης.
Η διαδικασία θα είναι επώνυμη και τα πνευματικά δικαιώματα των 
προτάσεων, καθώς εκτίθενται, δεν προστατεύονται.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
  Η Επιτροπή Επιλογής είναι 5μελής και αποτελείται από τους :
• Δρα Φανή Βαβύλη, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Πρόεδρο του Ελλη-
νικού Τμήματος της UIA, Καθηγήτρια ΑΠΘ
• Νίκο Φιντικάκη, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Αντιπροεδρο της Region 
II της UIA, Διευθυντή του Διεθνούς Προγράμματος Εργασίας UIA-
ARES WP Intl. 
• Τόνια Κατερίνη, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Πρόεδρο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ
• Κυριάκο Πιπίνη, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Γραμματέα του Ελληνι-
κού Τμήματος της UIA, Μέλος UIA-ICC.
• Δρα Όλγα Βενετσιάνου, Αρχιτέκτονα Μηχανικό
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθύνονται στη Διεύθυνση Θεμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
Διεθνών Σχέσεων του ΤΕΕ στο e-mail  greok@central.tee.gr και 
στα τηλ. 210 3291364 και 210 3291345 .

«Η Αθήνα και οι μεγαλύτερες πόλεις για ακόμη μια φορά θα πλη-
ρώσουν το «μάρμαρο» των νέων αντικειμενικών και του ΕΝΦΙΑ, 
ενώ η επαρχία, παραμένει η μεγάλη αγαπημένη του φορολογικού 
μας συστήματος», αναφέρει σε ανακοίνωση της η ΠΟΜΙΔΑ. Σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ σε ό,τι αφορά στις νέες αντικειμενικές αξίες, 
όπως υποστηρίζει η ΠΟΜΙΔΑ, «αυτές παραμένουν βασικά ένα 
χειραγωγούμενο «πολιτικό μέγεθος», αφού δεν υπάρχουν «εμπο-
ρικές» τιμές σε μια ανύπαρκτη κτηματαγορά». «Έγιναν μεγάλες ή 
μικρές αυξήσεις σε πάμπολλες -κυρίως μεσαίες- ζώνες της Αθήνας 
και του Λεκανοπεδίου, ελάχιστες μειώσεις, αλλά ιδίως τραγικές 

παραλείψεις αναγκαίων παρεμβάσεων στο σύστημα, ώστε να 
συμβαδίζει με τη σημερινή σκληρή πραγματικότητα δεδομένου 
ότι: δεν μειώθηκαν κατά 50% οι συντελεστές εμπορικότητας των 
επαγγελματικών ακινήτων. Επίσης δεν αναπροσαρμόστηκαν οι 
συντελεστές παλαιότητας των απαξιωμένων παλαιών ακινήτων, 
την στιγμή που ειδικά στον ΕΝΦΙΑ ισχύει αυξητικός συντελεστής ... 
«νεότητας» που επαυξάνει τη φορολογική επιβάρυνση όλων των 
νεώτερων κτισμάτων ακόμη και κατά 25%»
Σε ό,τι αφορά στις αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ, η ΠΟΜΙΔΑ αναφέρει ότι 
«θα τρίβουν τα μάτια τους όταν δουν τα νέα εκκαθαριστικά του 

ΕΝΦΙΑ 2018, εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι, ιδιαίτερα της 
Αττικής. Με όλες αυτές τις αυξήσεις στις τιμές ζώνης, είναι αδύνατο 
να αληθεύουν στην πράξη τα στοιχεία για δήθεν μικρό αριθμό ιδι-
οκτητών που θα δουν αυξήσεις, ενώ η -καθαρά επικοινωνιακού 
χαρακτήρα- αύξηση του αφορολόγητου ορίου του συμπληρω-
ματικού φόρου από τις 200.000 στις 250.000 θα «ωφελήσει» τους 
περίπου 600.000 φορολογούμενους που κάθε χρόνο ματώνουν 
για να πληρώσουν τον συμπληρωματικό φόρο κατά (50.000 x 
0,1%=) 50 ευρώ».

Συνέχεια από τη σελ 1

Ειδικά κατά το β  ́εξάμηνο του 2017, οι ονομαστικές τιμές κατα-
στημάτων υψηλών προδιαγραφών παρουσίασαν αύξηση 1,1% 
για το σύνολο της χώρας σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο 
εξάμηνο. Οι αντίστοιχοι ρυθμοί μεταβολής ήταν 0,1% το β  ́εξάμη-
νο του 2016 και 1% το α  ́εξάμηνο του 2017. Με διάκριση κατά 
γεωγραφική περιοχή, το β΄εξάμηνο του 2017 οι ονομαστικές τιμές 

καταστημάτων υψηλών προδιαγραφών κατέγραψαν αύξηση 
1% στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, 0,8% στη Θεσσαλονίκη 
και 1,4% στην υπόλοιπη Ελλάδα, σε σχέση με το αμέσως προη-
γούμενο εξάμηνο.
Για το σύνολο του 2017, η μέση ετήσια μεταβολή των μισθωμά-
των καταστημάτων σε ονομαστικούς όρους διαμορφώθηκε σε 
-1,1% (προσωρινά στοιχεία). Ο αντίστοιχος μέσος ετήσιος ρυθ-
μός μείωσης των μισθωμάτων ήταν 0,9% για την Αθήνα, 1,2% 

για τη Θεσσαλονίκη και 1,4% για την υπόλοιπη Ελλάδα. Κατά το 
β΄εξάμηνο του 2017, τα μισθώματα των καταστημάτων μειώθη-
καν οριακά κατά 0,4% σε σχέση με το α  ́εξάμηνο του 2017 για το 
σύνολο της χώρας. Κατά το β΄εξάμηνο του 2016 τα μισθώματα 
παρέμειναν αμετάβλητα, ενώ κατά το α  ́εξάμηνο του 2017 κατέ-
γραψαν μείωση 0,9%.

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ: ΣΥΛΛΟΓΗ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΣΧΕ-
ΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ DIGI “ΕΞΥΠΝΟΥ» ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

ΠΟΜΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΦΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

AΥΞΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟ 2017, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

4

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υιοθετώντας πρόταση του CSR 
Europe και των εθνικών εταίρων του, μεταξύ των οποίων 
είναι και το CSR Hellas (Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική 
Κοινωνική Ευθύνη), ανακοίνωσε την προκήρυξη των 
πρώτων ευρωπαϊκών βραβείων βιωσιμότητας, με 
σκοπό να επιβραβεύσει τις πρωτοβουλίες όλων των 
ενδιαφερόμενων μερών (stakeholders) που συμβάλλουν 
στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (SDGs).
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ τα βραβεία αφορούν τέσσερις 
διαφορετικές κατηγορίες ενδιαφερόμενων μερών 
(stakeholders): -Ιδιωτικός τομέας με δύο βραβεία, ένα 
για μεγάλες και ένα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις
-Δημόσιος τομέας -Κοινωνία των πολιτών
-Νέοι. Θέμα του διαγωνισμού για το 2018 είναι η «Ενδυ-

νάμωση των ανθρώπων για διασφάλιση της συνοχής και 
της ισότητας» που συνδέεται με τους SDGs 4, 8, 10, 13, 
16 και 17. Κάθε χρόνο θα προτείνεται ένα διαφορετικό 
θέμα το οποίο θα είναι συναφές με το θέμα που επιλέγεται 
από το High Level Political Forum of the United Nations. 
Οι νικητές θα επιλεγούν από ομάδα κριτών, μέλη της 
πολυσυμμετοχικής πλατφόρμας ενδιαφερόμενων μερών 
για τους SDGs και θα ανακοινωθούν σε ειδική τελετή την 
Άνοιξη του 2019 από τον πρώτο αντιπρόεδρο της ΕΕ 
Φρανς Τίμερμανς και τον αντιπρόεδρο Γιούρκι Κατάινεν.
Το CSR Hellas είναι μη κερδοσκοπικό επιχειρηματικό 
σωματείο, που ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2000. Είναι ο 
εθνικός εταίρος του CSR Europe–του ηγετικού ευρωπα-
ϊκού επιχειρηματικού φορέα για την Εταιρική Κοινωνική 

Ευθύνη (ΕΚΕ), που, εκτός από μεγάλες επιχειρήσεις μέλη 
του, έχει αναπτύξει και ένα δίκτυο 40 και πλέον εθνικών 
εταίρων σε όλη την Ευρώπη. Το CSR Hellas συντονίζει 
τη Γραμματεία του Ελληνικού Δικτύου του Οικουμε-
νικού Συμφώνου του ΟΗΕ (UN Global Compact) και 
εκπροσωπεί το Παγκόσμιο Δίκτυο CSR 360 στην Ελλάδα. 
Κύριος στόχος του, όπως ορίζεται, είναι η προώθηση της 
ιδέας, των αρχών και αξιών της ΕΚΕ και της υπεύθυνης 
επιχειρηματικότητας, η διάδοσή τους στην ελληνική 
επιχειρηματική κοινότητα και την ευρύτερη κοινωνία, με 
απώτερο σκοπό την ισόρροπη επίτευξη κερδοφορίας και 
βιώσιμης ανάπτυξης.

Το Κέντρο Αριστείας φυσικών καταστροφών BEYOND του 
Ινστιτούτου Αστρονομίας Αστροφυσικής Διαστημικών 
Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) του Εθνικού 
Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) θα συμμετάσχει στην 
ευρωπαϊκή κοινοπραξία, η οποία ανέλαβε τη λειτουργία 
του Ευρωπαϊκού Πληροφοριακού Συστήματος Δασικών 
Πυρκαγιών (European Forest Fire Information System-
EFFIS) για τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ η ανάθεση έγινε, μετά από διαγωνισμό, από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην κοινοπραξία, πλην του 
ΕΑΑ, συμμετέχουν οι φορείς e-GEOS (Ιταλία), DLR (Γερμα-
νία) και SERTIT (Γαλλία). Το EFFIS θα παρέχει καθημερινά 
επί 24ώρου βάσεως πληροφορίες που αφορούν στην 
ανίχνευση και στη χωροθέτηση των ενεργών εστιών 
πυρκαγιάς, καθώς και στην ταχεία χαρτογράφηση των 
καμένων εκτάσεων. Αυτό θα γίνεται με τη χρήση των 
δορυφορικών δεδομένων MODIS AQUA και TERRA, 

VIIRS-NPP και FengYun, σε ολόκληρη τη Δυτική και 
Ανατολική Ευρώπη, στα Βαλκάνια, στη Βόρεια Αφρική 
και στη Μέση Ανατολή. Το ευρωπαϊκό σύστημα θα προ-
σφέρει επίσης αναλυτική χαρτογράφηση των καμένων 
εκτάσεων με τη χρήση δεδομένων υψηλής χωρικής 
ανάλυσης των δορυφόρων Sentinel-2 και Landsat-8. 
Στα επόμενα χρόνια αναμένεται το «χαρτοφυλάκιο» της 
υπηρεσίας να εμπλουτισθεί με επιπρόσθετα προϊόντα και 
με καλύτερη συχνότητα παροχής πληροφοριών, χάρη 
στην ένταξη περισσότερων δορυφορικών δεδομένων 
(FY-3, S3 κ.α.) που θα λαμβάνονται σε πραγματικό χρόνο 
στις εγκαταστάσεις του ΕΑΑ και του DLR.
 Το Ευρωπαϊκό Πληροφοριακό Σύστημα Δασικών 
Πυρκαγιών (European Forest Fire Information System-
EFFIS) είναι μια επιχειρησιακή δράση του διαστημικού 
προγράμματος Copernicus της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
που ξεκίνησε το 1998. Το EFFIS υποστηρίζει τις υπηρεσίες 

της ΕΕ και των γειτονικών χωρών που είναι αρμόδιες για 
την προστασία των φυσικών οικοσυστημάτων από τις 
δασικές πυρκαγιές. Υποστηρίζει επίσης την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις Πυροσβε-
στικές Υπηρεσίες στην ΕΕ, παρέχοντας έγκαιρη και άμεση 
ενημέρωση για τις εν εξελίξει δασικές πυρκαγιές και τις 
καμένες εκτάσεις.
 Από την πρώτη του λειτουργία το 2000, το σύστημα 
επεκτάθηκε καλύπτοντας επίσης, πέρα από την Ευρώπη, 
τις χώρες της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής. 
Σήμερα το σύστημα αποσκοπεί να γίνει ένα παγκόσμιο 
πρόγραμμα (Global Wildfire Information System-GWIS). 
Το EFFIS είναι πλέον η βασική συνιστώσα του πυλώνα 
έγκαιρης προειδοποίησης του προγράμματος Copernicus 
(Παγκόσμιο Πρόγραμμα Παρατήρησης της Γης και της 
Ασφάλειας των Πολιτών), που χρηματοδοτείται από την 
ΕΕ.

Το έργο της μικρής περιμετρικής της Πάτρας επισκέφθη-
καν χθες εκπρόσωποι της γενικής διεύθυνσης Περιφερει-
ακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίοι 
βρέθηκαν στην Πάτρα, στο πλαίσιο του ελέγχου για την 
πορεία υλοποίησης του περιφερειακού επιχειρησιακού 
προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014 - 2020». Σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ το έργο της μικρής περιμετρικής είναι 
ενταγμένο στο επιχειρησιακό πρόγραμμα και συγχρη-
ματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, ενώ φορέας υλοποίησης είναι η Περιφέρεια 
Δυτικής Ελλάδας. 
Μάλιστα, σύμφωνα με την Περιφέρεια, η χρηματοδότηση 

του έργου της μικρής περιμετρικής συνεχίζεται κανονικά, 
όπως προβλέπεται από το καθορισμένο χρονοδιάγραμμα.
 Στο μεταξύ, σε δηλώσεις που έκανε ο περιφερειάρχης 
Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας, με αφορμή την 
επίσκεψη των εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
στη μικρή περιμετρική, τόνισε ότι «πιστέψαμε σε αυτό 
το σημαντικό έργο και δώσαμε μεγάλο αγώνα για να 
φτάσουμε στο σημερινό επίπεδο υλοποίησης». Μάλιστα, 
όπως πρόσθεσε, «πλέον μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι 
ότι η μικρή περιμετρική θα παραδοθεί στην τοπική 
κοινωνία, έπειτα από πολλά εμπόδια και καθυστερήσεις, 
με παράλληλη αναβάθμιση και ανάδειξη της περιοχής».

 Ο περιφερειάρχης στάθηκε ιδιαίτερα στο θέμα της 
ανάδειξης του χώρου καθώς, όπως είπε, «δεν είναι μόνο 
ένα οδικό έργο, δεδομένου ότι θα καταστούν επισκέψιμοι 
αρχαιολογικοί χώροι και παράλληλα θα δημιουργηθούν 
χώροι περιπάτου, αναψυχής και αθλοπαιδιών».
 Στη συνέχεια, τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με-
τείχαν σε τεχνική συνάντηση που έγινε στην Περιφέρεια, 
παρουσία στελεχών από τα συναρμόδια υπουργεία, όπου 
αναλύθηκε στο σύνολό της, η μέχρι σήμερα πρόοδος του 
επιχειρησιακού προγράμματος.

ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΤΑ ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΑΝ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ 
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Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το νομο-
σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών με τα προαπαιτούμε-
να για το κλείσιμο της τέταρτης αξιολόγησης. Σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ σε σύνολο 298 παρόντων βουλευτών, υπέρ 
της αρχής του νομοσχεδίου, στην ονομαστική ψηφοφορία 

που είχε ζητήσει το ΚΚΕ, τάχθηκαν 154 βουλευτές από τον 
ΣΥΡΙΖΑ και τους ΑΝΕΛ, ενώ 144 βουλευτές από την αντι-
πολίτευση ψήφισαν όχι. Στην τροπολογία για τον ΕΝΦΙΑ 
παρόντες ήταν 292 βουλευτές και υπερψηφίστηκε από 
τους 154 βουλευτές της κυβερνητικής παράταξης, ενώ 

καταψηφίστηκε από 138 βουλευτές της αντιπολίτευσης.
Την τροπολογία καταψήφισε ο βουλευτής των ΑΝΕΛ Δη-
μήτρης Καμμένος ενώ την υπερψήφισε ο ανεξάρτητος 
βουλευτής Χάρης Θεοχάρης.

Με την ανάπλαση κομβικού οδικού σημείου του Δήμου Νέας 
Σμύρνης συνεχίζει η Περιφέρεια Αττικής τη διαδικτυακή εκστρα-
τεία ενημέρωσης για τα έργα υποδομής που υλοποιεί. Ένα νέο 
έργο υποδομής προϋπολογισμού 3.650.000 ευρώ που αναβαθ-
μίζει την ποιότητα ζωής των δημοτών και των επισκεπτών της 
Νέας Σμύρνης παρουσιάζεται στην διαδικτυακή εκστρατεία της 
Περιφέρεια. Με το έργο αυτό που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια στο 

πλαίσιο της ανάπλασης των δρόμων, «αλλάζουμε το πρόσωπο 
της Αττικής» σημειώνει η περιφερειάρχης Ρένα Δούρου. Κατά την 
περιήγηση της, στο χώρο διαβεβαιώνει ότι με το έργο το οποίο 
διεκδικούσαν οι κάτοικοι για δεκαετίες θα επιλυθούν μεγάλα προ-
βλήματα στην περιοχή και θα αποκτήσει υψηλή αισθητική ένας 
ιστορικός δήμος. Υπογραμμίζει ότι πρόκειται για ένα σπουδαίο 
έργο απαραίτητο για εξίσου σημαντικούς λόγους που πέρα από 

την αναβάθμιση του εμπορικού κέντρου και την καλύτερη εξυπη-
ρέτηση των πολιτών, σημειώνει η κ. Δούρου, με τις παρεμβάσεις, 
μεταξύ άλλων, θα διορθωθεί το δίκτυο απορροής όμβριων υδά-
των, θα διευθετηθεί οριστικά το μεγάλο πρόβλημα της κίνησης πε-
ζών και οχημάτων ενώ θα διαμορφωθούν και ποδηλατόδρομοι 
για την ασφαλή μετακίνηση των φίλων του ποδήλατου. 

Ο Νικόλαος Ζαχαριάδης, μέχρι πρότινος εκτελεστικός πρόεδρος 
της ΕLPEDISON, αναλαμβάνει διευθύνων σύμβουλος της εται-
ρείας, ενώ τη θέση του εκτελεστικού προέδρου της ELPEDISON 
αναλαμβάνει ο μέχρι χθες διευθύνων σύμβουλος, Michel Piguet. 
Οι αλλαγές στη διοίκηση αποφασίστηκαν από την ετήσια γενική 
συνέλευση των μετόχων της ΕLPEDISON, που πραγματοποιήθηκε 
χθες στα γραφεία της. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Ζαχαριάδης, 
χημικός μηχανικός, έχει διατελέσει διευθυντικό στέλεχος για περισ-
σότερα από 20 χρόνια στο Διϋλιστήριο Θεσσαλονίκης του ομίλου 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, καθώς και διευθύνων σύμβουλος σε 
άλλες εταιρείες του ομίλου. Το 2017 ανέλαβε τη θέση του εκτελε-
στικού προέδρου της ELPEDISON.
Ο Michel Piguet, ηλεκτρολόγος μηχανικός, με μεταπτυχιακές 
σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, έχει εργαστεί περισσότερα 
από 20 χρόνια στον τομέα της ενέργειας. Από το 2006 εντάχθηκε 
στο δυναμικό της EDISON ως επικεφαλής σε εμπορικές θέσεις, ενώ 
από το 2009 μέχρι σήμερα έχει διατελέσει διευθύνων σύμβουλος 
της ELPEDISON. Η σύνθεση του νέου διοικητικού συμβουλίου της 

εταιρείας διαμορφώνεται ως ακολούθως:
•Michel Piguet - πρόεδρος
•Αναστάσιος Καλλιτσάντσης - αντιπρόεδρος
•Νικόλαος Ζαχαριάδης - διευθύνων σύμβουλος
•Λουκάς Δημητρίου - μέλος
•Ιωάννης Ζήσιμος - μέλος
•Σπύρος Κιαρτζής - μέλος
•Ανδρέας Σιάμισιης - μέλος
•Andrea Testi - μέλος

Η τελετή εγκαινίων των νέων φοιτητικών κατοικιών της Μυτιλή-
νης του Πανεπιστημίου Αιγαίου γίνεται την Παρασκευή 29 Ιουνίου 
στις 6 το απόγευμα. Οι φοιτητικές κατοικίες βρίσκονται στην περι-
οχή της Καλλιθέας στα όρια της πόλης και χτίστηκαν σε οικόπεδο 
που δώρισε το κληροδότημα Ραπτέλλη. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ  
«η πρόσκληση είναι ανοιχτή για κάθε ενδιαφερόμενο και ενδιαφε-

ρόμενη που επιθυμεί να δει από κοντά ένα πρότυπο συγκρότημα 
φοιτητικών κατοικιών ελληνικού δημόσιου πανεπιστημίου» λέει ο 
απερχόμενος πρύτανης Στέφανος Γκρίτζαλης, ο οποίος θα εγκαι-
νιάσει τις νέες κατοικίες. Το συγκρότημα που λειτουργεί ήδη από, 
αποτελείται από τέσσερα κτίρια, κάθε ένα από τα οποία αποτελείται 
από υπόγειο, ισόγειο, Α  ́και Β  ́όροφο και στεγάζει 122 άτομα σε 

αντίστοιχου αριθμού μονόκλινα δωμάτια, δύο από τα οποία προ-
ορίζονται για χρήση ΑΜΕΑ, καθώς και οκτώ, ακόμα, άτομα στα 
προβλεπόμενα διαμερίσματα (τρία των δυο δωματίων, και δύο 
του ενός δωματίου), με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός κλινών 
να είναι 130 άτομα. 

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στο σημερινό, 
ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον του ψηφιακού μετασχημα-
τισμού, βρέθηκαν στο επίκεντρο εκδήλωσης με τίτλο «Επιτυγ-
χάνοντας συγχρονισμό στην Αλυσίδα Αξίας», που διοργάνωσε 
σήμερα η ομάδα Εφοδιαστικής Αλυσίδας & Λειτουργιών της 
Εrnst & Υoung Ελλάδος, στα γραφεία της στο Μαρούσι. Το ΑΠΕ-
ΜΠΕ γράφει ότι σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα κυριότερα 
θέματα που συζητήθηκαν κατά την εκδήλωση της ΕΥ ήταν οι 
προϋποθέσεις για την επίτευξη αποτελεσματικού συγχρονισμού 
στην αλυσίδα αξίας, ο ολοκληρωμένος επιχειρησιακός προγραμ-
ματισμός, η αίσθηση της ζήτησης και εργαλεία πρόβλεψής της, ο 
προγραμματισμός με «κλειστά τα φώτα» (“Lights Out Planning”) 
καθώς και οι τελευταίες εξελίξεις και αξιοποίηση λύσεων τεχνητής 
νοημοσύνης στον συγχρονισμό της Αλυσίδας Αξίας.

Τα παραπάνω θέματα ανέλυσαν οι εξειδικευμένοι ομιλητές της ΕΥ, 
κ.κ. Tanguy Caillet, Associate Partner, εξειδικευμένος σε θέματα 
Σχεδιασμού & Πρόβλεψης Ζήτησης, Sales & Operations Planning, 
Integrated Business Planning & Enterprise Business Planning, 
Κώστας Μπλούτσος, Manager, Digital and Analytics Center of 
Excellence, εξειδικευμένος σε θέματα Αίσθησης & Πρόβλεψης 
Ζήτησης, Βασίλης Παπακώστας, Senior Manager, εξειδικευμένος 
σε θέματα Καταναλωτικών Προϊόντων & Λιανικής, Σχεδιασμού & 
Συγχρονισμού Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Route to Market, και 
Θάνος Μαύρος, Εταίρος και Επικεφαλής του τμήματος Εφοδιαστι-
κής Αλυσίδας & Λειτουργιών της ΕΥ Κεντρικής και Νοτιοανατολι-
κής Ευρώπης.
Ακολούθησε ανοιχτή συζήτηση με τους συμμετέχοντες για τις 
σημερινές προκλήσεις, όπως τις μεγάλες διακυμάνσεις στη ζήτη-

ση, τις επιδράσεις των κλιματολογικών συνθηκών στη ζήτηση, 
τις σημαντικές αλλαγές στις καταναλωτικές συμπεριφορές, την 
επίδραση προωθητικών ενεργειών, κλπ., αλλά και τους τρόπους 
αντιμετώπισής τους.
Ο κ. Θάνος Μαύρος δήλωσε: «Με τη σημερινή εκδήλωση, η ΕΥ 
Ελλάδος, για άλλη μια φορά, δίνει το ‘παρών’ στις νέες προκλήσεις 
με τις οποίες έρχονται αντιμέτωπες οι επιχειρήσεις στον τομέα της 
Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αλλάζει 
διαρκώς τα δεδομένα στον κλάδο, αλλά και στο περιβάλλον στο 
οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις. Εμείς, στην ΕΥ, εξελισ-
σόμαστε διαρκώς και αναπτύσσουμε νέα εργαλεία και σύγχρονες 
μεθόδους για να δώσουμε λύσεις σε αυτές τις προκλήσεις και τα 
προβλήματα των επιχειρήσεων, μένοντας πάντα στο πλευρό 
τους».

 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΗ Ν. ΣΜΥΡΝΗ

ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ELPEDISON

ΤΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ERNST & YOUNG
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Η βιώσιμη αστική ανάπτυξη αποτελεί πλέον κυρίαρχο κοινωνικό 
αίτημα. Σήμερα, βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη να αυξάνεται ο αντα-
γωνισμός μεταξύ των πόλεων, για την προσέλκυση υψηλού επιπέ-
δου επενδύσεων και ανθρώπινου δυναμικού. Με κύρια κριτήρια 
ανταγωνιστικότητας να είναι πλέον η ποιότητα του περιβάλλοντος, 
των υπηρεσιών και της καθημερινότητας, που απολαμβάνουν οι 
κάτοικοι, οι εργαζόμενοι, οι επιχειρήσεις. Σε αυτό το περιβάλλον, οι 
ελληνικές πόλεις έχουν κάθε λόγο σήμερα να κινηθούν ταχύτερα, με 
γενναίες αποφάσεις, με γνώση και συνεργασία. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-
ΜΠΕ αυτά σημείωσε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητη-
ρίων και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας 
Κωνσταντίνος Μίχαλος σε εκδήλωση για το σύγχρονο περιβάλλον.
Ο κ. Μίχαλος τόνισε ότι η επιμελητηριακή κοινότητα τάσσεται υπέρ 
της ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ της αυτοδιοίκησης, της επι-
χειρηματικής και της επιστημονικής κοινότητας, ώστε οι πόλεις να 
αναδειχθούν σε πόλους προσέλκυσης και ανάδειξης δημιουργικών 
ανθρώπων. Να στηρίζουν την πρωτότυπη σκέψη, να αξιοποιούν 
πλεονεκτήματα και να δημιουργούν ευκαιρίες.
Ο ίδιος σημείωσε ότι για τους επιχειρηματίες, η ποιότητα ζωής σε ένα 
σύγχρονο αστικό περιβάλλον είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την 
υλοποίηση μεγάλων έργων και επενδύσεων που θα αναβαθμίζουν 
συνολικά τα αστικά κέντρα και θα δημιουργούν νέες ευκαιρίες πρά-
σινης ανάπτυξης και κυκλικής οικονομίας.

Όμως, πέραν της διασφάλισης της έννομης τάξης, υπάρχουν και 
πολλοί άλλοι παράγοντες για τη διαμόρφωση πόλεων φιλικότερων 
προς τους κατοίκους τους και οι περιφέρειες και οι δήμοι της χώρας, 
αναπτύσσουν τα τελευταία χρόνια σημαντικές πρωτοβουλίες και 
δράσεις για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Δράσεις που αξιοποιούν 
ευρωπαϊκά προγράμματα και πόρους, προγράμματα διασυνο-
ριακής και διαπεριφερειακής συνεργασίας, σύγχρονες μεθόδους 
σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
«Ωστόσο, ο αντίκτυπος των δράσεων αυτών περιορίζεται εξαιτίας 
της έλλειψης συντονισμού και συνοχής, μεταξύ τοπικών και εθνικών 
πολιτικών. Περιορίζεται, επίσης, εξαιτίας της έλλειψης συγκεκριμέ-
νων διαδικασιών, προτύπων και κριτηρίων» όπως είπε ο πρόεδρος.
Είναι, λοιπόν, σημαντικό, συνέχισε ο κ. Μίχαλος, να αναπτυχθεί ένα 
ευρύτερο πλαίσιο για την αστική ανάπτυξη. Το οποίο θα επιτρέπει τη 
σύγκλιση τοπικών και εθνικών πολιτικών σε θέματα περιβάλλοντος, 
υποδομών και μεταφορών, σε θέματα οικιστικής και χωροταξικής 
πολιτικής, αλλά και σε θέματα ανάπτυξης.
Η επιμελητηριακή κοινότητα, ανέφερε ο πρόεδρος, εκτιμά ότι θα 
πρέπει να διασφαλιστούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις:
- Χρειάζεται θεσμική ενδυνάμωση και αύξηση της οικονομικής αυ-
τονομίας της αυτοδιοίκησης. Χρειάζεται επίσης ενδυνάμωση των 
φορέων που εκπροσωπούν το παραγωγικό δυναμικό κάθε πόλης, 
όπως είναι τα επιμελητήρια.

- Χρειάζεται ένα δίκτυο συνεχούς, ουσιαστικής και συγκρίσιμης 
πληροφόρησης για τις πόλεις, ανάμεσα σε τοπικές, περιφερειακές και 
εθνικές αρχές.
- Χρειάζεται η αξιοποίηση σύγχρονων διαχειριστικών εργαλείων και 
μεθόδων αξιολόγησης, όπως είναι οι δείκτες βιωσιμότητας.
- Χρειάζεται ένας υγιής επαναπροσδιορισμός της σχέσης δημοσίου 
και ιδιωτικού τομέα, κυρίως στο χώρο της αυτοδιοίκησης. Μια 
σχέση που, μέσα από σύγχρονα σχήματα σύμπραξης, μπορεί να 
συμβάλει στην αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων και στη 
βελτίωση των υποδομών και των υπηρεσιών των δήμων. Ο ίδιος 
σημείωσε σε αυτό το σημείο: «δυστυχώς, κάτι που είναι αυτονόητο 
στην υπόλοιπη Ευρώπη, στην Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει 
αντιδράσεις στο πλαίσιο μιας στρεβλής αντίληψης, που θεωρεί ότι η 
ιδιωτική πρωτοβουλία είναι ως εκ φύσεως εχθρική προς το δημό-
σιο συμφέρον. Ωστόσο, αυτό που πραγματικά βλάπτει το δημόσιο 
συμφέρον, είναι το να στερούμε από τις τοπικές κοινωνίες έσοδα, 
ευκαιρίες και θέσεις εργασίας, να υποβαθμίζεται διαρκώς το περι-
βάλλον και η καθημερινότητα του πολίτη και να πασχίζουν οι δήμοι, 
με ανύπαρκτους πόρους και προσωπικό, να καλύψουν ένα όλο και 
μεγαλύτερο φάσμα αρμοδιοτήτων».
- Τέλος, χρειάζεται - πέραν όλων των άλλων - και μια σύγχρονη 
προσέγγιση της πόλης, ως περιβάλλοντος δημιουργικότητας και 
καινοτομίας.

Την εγκύκλιο που επισφραγίζει την επαναφορά της αρχής της 
επεκτασιμότητας των συλλογικών συμβάσεων εργασίας από τον 
Αύγουστο υπέγραψε η υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Έφη Αχτσιόγλου.Σύμφωνα με το ΑΠΕ-
ΜΠΕ η εγκύκλιος καθορίζει τον έλεγχο των προϋποθέσεων για την 
επέκταση και την κήρυξη ως γενικώς υποχρεωτικής για το σύνολο 
των εργαζομένων ενός κλάδου της συλλογικής σύμβασης εργασίας, 
η οποία έχει υπογραφεί από εργοδοτική συνδικαλιστική οργάνωση 

και δεσμεύει εργοδότες που απασχολούν τουλάχιστον το 51% των 
εργαζομένων του κλάδου. Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, η 
επαναφορά από τον ερχόμενο Αύγουστο των δύο βασικών αρχών 
των συλλογικών διαπραγματεύσεων, της επεκτασιμότητας των 
συλλογικών συμβάσεων εργασίας και της αρχής της ευνοϊκότερης 
ρύθμισης, ενισχύει τη διαπραγματευτική θέση των εργαζομένων, 
δίνοντάς τους τη δυνατότητα της διεκδίκησης και υπογραφής συλ-
λογικών συμβάσεων εργασίας, με αυξήσεις μισθών και βελτίωση 

εργασιακών δικαιωμάτων.
«Η ενίσχυση της θέσης του κόσμου της εργασίας είναι προτεραιό-
τητα για την κυβέρνηση. Αυτό αποτελεί απάντηση σε όσους αντι-
τίθενται στην επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Η 
υπογραφή της εγκυκλίου αποτελεί απάντηση σε όσους την αμφι-
σβητούν» επισημαίνει το υπουργείο Εργασίας.

Το Μηχανολογικό Κέντρο του Rüsselsheim αναλαμβάνει την παγκό-
σμια ευθύνη για την εξέλιξη της επόμενης γενιάς βενζινοκινητήρων 
υψηλής απόδοσης για όλες τις μάρκες του Groupe PSA. Οι κινητήρες 
θα βελτιστοποιηθούν με σκοπό το συνδυασμό τους με ηλεκτροκι-
νητήρες και υβριδικά συστήματα. Το λανσάρισμα στην αγορά των 
νέων κινητήρων θα ξεκινήσει το 2022. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ 

η νέα γενιά κινητήρων προορίζεται για χρήση σε όλες τις μάρκες 
του Groupe PSA σε Κίνα, Ευρώπη και Β. Αμερική, και θα πληροί τα 
μελλοντικά πρότυπα εκπομπών ρύπων αυτών των αγορών. Οι 
κινητήρες υιοθετούν προηγμένες τεχνολογίες όπως άμεσο ψεκα-
σμό, υπερσυμπίεση και μεταβλητό έλεγχο βαλβίδων. Είναι άκρως 
αποδοτικοί με χαμηλές τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών 

διοξειδίου του άνθρακα.
Οι τετρακύλινδρες μονάδες θα αποτελέσουν τη δεύτερη οικογένεια 
βενζινοκινητήρων του Groupe PSA από το 2022, παράλληλα με τον 
διάσημο τρικύλινδρο PureTech turbo που μόλις πρόσφατα απέσπα-
σε το βραβείο “Engine of the Year” για τέταρτη διαδοχική χρονιά.

Το νέο Audi A8 ανακηρύχθηκε το πιο καινοτόμο μοντέλο του 2018 
και η Audi ως η πιο καινοτόμα premium μάρκα. Αυτή τη διάκριση 
απέσπασε από τα μέλη της επιτροπής “Automotive Innovations 
Awards”. Πρόκειται για έναν ετήσιο θεσμό βραβείων στη Γερμανία, 
την κοιτίδα της τεχνολογικής πρωτοπορίας, που διοργανώνουν 
από κοινού το “Center of Automotive Management” και η εταιρεία 
συμβούλων PricewaterhouseCoopers.Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ 

το βραβείο για το A8 αποτελεί επιβράβευση των ανθρώπων της 
εταιρείας για τις αναρίθμητες καινοτομίες που φέρει η ναυαρχίδα 
της Audi. Η εταιρεία βραβεύτηκε για την Ενεργή Ανάρτηση με Laser 
Scanner η οποία, εκτός της άνεσης που προσφέρει «διαβάζοντας» εκ 
των προτέρων το οδόστρωμα, σε επικείμενη σύγκρουση αναση-
κώνει το αμάξωμα κατά μερικά εκατοστά ώστε να προστατευθούν 
οι επιβάτες, έως τα φώτα HD Matrix LED που προσφέρουν εξαι-

ρετικό φωτισμό. Στον έβδομο ετήσιο διαγωνισμό των βραβείων 
“Automotive Innovations Awards”, συμμετείχαν με υποψηφιότητες 
σχεδόν όλοι οι κατασκευαστές αλλά και πλήθος από προμηθευτές 
της αυτοκινητοβιομηχανίας. Συνολικά, υποβλήθηκαν 1.296 και-
νοτομίες προς εξέταση, προερχόμενες από περισσότερες από 60 
εταιρείες.

ΕΒΕΑ: ΟΙ ΠΟΛΕΙΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑ-
ΔΕΙΧΘΟΥΝ ΣΕ ΠΟΛΟΥΣ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΦΡΑΓΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ 
ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ

 ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ RÜSSELSHEIM ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΓΕΝΙΑ 
4-ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΤΟΥ GROUPE PSA

ΤΟ AUDI Α8 ΒΡΑΒΕΥΘΗΚΕ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΩΣ «ΤΟ ΠΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ»
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Μείωση 0,6% σημείωσε ο δείκτης παραγωγής στις κατασκευές 
το α’ τρίμηνο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του α’ 
τριμήνου 2017, έναντι αύξησης 13,9% που σημειώθηκε κατά την 
αντίστοιχη σύγκριση το 2017 με το 2016. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-
ΜΠΕ ο ίδιος δείκτης σημείωσε μείωση 29,6% το α’ τρίμηνο 2018 
σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του δ’ τριμήνου 2017, έναντι 
μείωσης 44,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση 

του α’ τριμήνου 2017 με το δ’ τρίμηνο 2016.
Ο εποχικά διορθωμένος δείκτης παρουσίασε αύξηση 14,5 % το α’ 
τρίμηνο 2018 σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του δ’ τριμήνου 
2017.
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο δείκτης καλύπτει όλους τους τομείς 
στις κατασκευές (κτίρια- έργα πολιτικού μηχανικού). Στα κτίρια 
περιλαμβάνονται μονοκατοικίες, διπλοκατοικίες, πολυκατοικίες, 

ξενοδοχεία, κτίρια γραφείων, βιομηχανικά και εμπορικά κτίρια, 
κτίρια δημόσιων θεαμάτων, εκπαιδευτήρια, νοσοκομεία και λοιπά 
οικιστικά κτίρια. Στα έργα πολιτικού μηχανικού περιλαμβάνονται 
αυτοκινητόδρομοι, οδοί, αεροδρόμια, αθλητικές εγκαταστάσεις, γέ-
φυρες, σήραγγες, υπόγειες διαβάσεις, αγωγοί μεταφοράς πετρελαί-
ου και φυσικού αερίου, δίκτυα παραγωγής και διανομής ρεύματος, 
δίκτυα τηλεπικοινωνιών, υδραυλικά και λιμενικά έργα κ.λπ.

Αύξηση 7% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών εισαγωγών στη 
βιομηχανία τον Απρίλιο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο 
δείκτη του Απριλίου 2017, έναντι αύξησης 7,2% που σημειώθηκε 
κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών το 2017 με το 2016. 
Το ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει ότι σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η εξέλιξη αυτή 

στον λεγόμενο «εισαγόμενο πληθωρισμό» οφείλεται στην αύξηση 
του δείκτη τιμών εισαγωγών από χώρες εκτός ευρωζώνης κατά 
13,4% (λόγω κυρίως αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου), 
ενώ ο δείκτης τιμών εισαγωγών από χώρες ευρωζώνης παρέ-
μεινε αμετάβλητος. Ο γενικός δείκτης τον μήνα Απρίλιο 2018 σε 

σύγκριση με τον δείκτη του Μαρτίου 2018 παρουσίασε αύξηση 
1,6%, έναντι μείωσης 0,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη 
σύγκριση των δεικτών το 2017.

Στο 21,2% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα 
το α’ τρίμηνο εφέτος και μειώθηκε μεν κατά 2,1 μονάδες από το 
23,3% του α’ τριμήνου 2017, αλλά παρέμεινε αμετάβλητο σε σύ-
γκριση με το δ’ τρίμηνο 2017. Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 
1.001.191 άτομα, με την πλειονότητα αυτών (68,4% ή 684.815 
άτομα) να είναι μακροχρόνια άνεργοι, ήτοι να αναζητούν εργασία 
για ένα έτος ή περισσότερο.
Σύμφωνα με την τριμηνία έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛ-
ΣΤΑΤ, ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 10,2%, σε σχέση με 
το α’ τρίμηνο του προηγούμενου έτους και κατά 0,6%, σε σχέση 
με το προηγούμενο τρίμηνο. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ οι βασικοί 
λόγοι που σταμάτησαν οι άνεργοι να εργάζονται είναι είτε γιατί 
απολύθηκαν (25,0%) είτε γιατί η εργασία τους ήταν περιορισμέ-
νης διάρκειας και τελείωσε (28,9%). Το μεγαλύτερο ποσοστό των 
ανέργων εργαζόταν στους κλάδους ξενοδοχείων και εστίασης 
(22,3%). Σε ό,τι αφορά στο επάγγελμα της προηγούμενης εργα-
σίας τους, το μεγαλύτερο ποσοστό (30,9%) απασχολούνταν στην 
παροχή υπηρεσιών ή ως πωλητές. Το ποσοστό των ανέργων που 
δεν έχουν εργαστεί στο παρελθόν (νέοι άνεργοι) είναι 19,4%. Η 
πλειονότητα των ανέργων (68,4%) αναζητεί εργασία ένα έτος ή 
περισσότερο (μακροχρόνια άνεργοι), ενώ ποσοστό 92,1% των 
ανέργων αναζητεί εργασία ως μισθωτός με πλήρη απασχόληση. 
Το ποσοστό των ανέργων που δηλώνουν ότι δεν είναι εγγεγραμ-
μένοι στον ΟΑΕΔ ανέρχεται σε 22,5%, ενώ το ποσοστό αυτών που 
δηλώνουν ότι λαμβάνουν επίδομα ή βοήθημα από τον ΟΑΕΔ 
ανέρχεται σε 13,2%.
Στις γυναίκες το ποσοστό ανεργίας (26,2%) παραμένει σημαντικά 
υψηλότερο από εκείνο στους άνδρες (17,2%).
Ηλικιακά, τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας καταγράφονται στις 
ομάδες 15-19 ετών (55,2%) και 20- 24 ετών (43%). Ακολουθούν 
οι ηλικίες 25- 29 ετών (31,1%), 30- 44 ετών (20,4%), 45- 64 ετών 
(17,1%) και 65 ετών και άνω (10,2%).

Στους πολίτες με ελληνική υπηκοότητα το ποσοστό ανεργίας είναι 
20,5% και σε εκείνους με ξένη είναι 31,8%.
Σε επίπεδο περιφερειών της χώρας, στις τρεις πρώτες θέσεις βρί-
σκονται η Δυτική Μακεδονία (ποσοστό ανεργίας 28,1%), οι Ιόνιοι 
Νήσοι (25,9%) και η Δυτική Ελλάδα (25,5%). Ακολουθούν, το Βό-
ρειο Αιγαίο (24,5%), το Νότιο Αιγαίο (24,1%), η Ήπειρος (22,8%), 
η Κεντρική Μακεδονία (21,9%), η Αττική (21,2%), η Στερεά Ελλά-
δα (19,9%), η Κρήτη (19,9%), η Θεσσαλία (18,1%), η Ανατολική 
Μακεδονία- Θράκη (16,4%) και η Πελοπόννησος (15,9%).
Ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 3.723.760 άτομα, με 
την απασχόληση να αυξάνεται κατά 1,8% σε σχέση με το α’ τρί-
μηνο 2017 και να μειώνεται κατά 0,3%, σε σχέση με το δ’ τρίμηνο 
2017. Το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων εργάζονται 
ως μισθωτοί (65,6%), ενώ σημαντικό είναι και το ποσοστό των 
αυτοαπασχολουμένων χωρίς προσωπικό (22,7%). Σε σχέση με 
το προηγούμενο τρίμηνο, εμφανίζεται αύξηση στους αυτοαπα-
σχολούμενους με προσωπικό και στους βοηθούς στην οικογενει-
ακή επιχείρηση και μείωση για τις άλλες κατηγορίες, ενώ σε σχέση 
με το προηγούμενο έτος εμφανίζεται αύξηση στην απασχόληση 
σε όλες τις κατηγορίες εκτός από τους αυτοαπασχολούμενους 
χωρίς προσωπικό.
Το ποσοστό της μερικής απασχόλησης ανέρχεται σε 9,6%, ενώ 
το ποσοστό των ατόμων που έχουν προσωρινή εργασία σε 
6,1%. Η μερική απασχόληση εμφανίζεται μειωμένη σε σχέση με 
το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους και αυξημένη σε 
σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Η προσωρινή απασχόληση 
έχει μειωθεί σημαντικά σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και 
έχει αμελητέα μεταβολή σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 
προηγούμενου έτους.
Τα επαγγέλματα που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό 
των απασχολουμένων είναι οι εργαζόμενοι στην παροχή υπη-
ρεσιών και πωλητές (22,9%) και οι επαγγελματίες (19,6%). Σε 

σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και με το αντίστοιχο τρίμηνο 
του προηγούμενου έτους, η μεγαλύτερη αύξηση εμφανίζεται στα 
ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη.
Σε σχέση με το α’ τρίμηνο 2017, αυξάνεται σημαντικά το ποσοστό 
των απασχολουμένων σε μη χειρωνακτικά επαγγέλματα χαμηλής 
ειδίκευσης, μειώνεται το ποσοστό των απασχολουμένων σε μη 
χειρωνακτικά επαγγέλματα υψηλής ειδίκευσης και σε χειρωνα-
κτικά με εξειδίκευση, ενώ παραμένει σχετικά σταθερό το ποσοστό 
των απασχολουμένων σε γεωργικά και στοιχειώδη επαγγέλματα. 
Το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων (43,7%) δηλώνει 
ότι εργάστηκε 40- 47 ώρες την εβδομάδα αναφοράς, ενώ ένα 
σημαντικό ποσοστό (25,6%) δηλώνει ότι εργάστηκε 48 ή περισ-
σότερες ώρες. Η πλειονότητα των απασχολουμένων (82,4%) 
δηλώνει ότι εργάστηκε τις συνήθεις ώρες, ενώ το 11,5% δηλώνει 
ότι θα επιθυμούσε να εργάζεται περισσότερες ώρες. Το 2,7% δη-
λώνει ότι έχει και δεύτερη εργασία, ενώ το 2,1% αναζητεί εργασία 
αν και εργάζεται.
Οι μη ενεργοί ανέρχονται σε περίπου 4.429.100 άτομα και η πλειο-
νότητά τους (47,3%) δεν έχει εργαστεί ποτέ στο παρελθόν ή έχουν 
περάσει περισσότερα από οκτώ έτη από τότε που σταμάτησαν την 
τελευταία τους εργασία (23,6%). Από τα άτομα που εργάστηκαν 
μέσα στα τελευταία οκτώ έτη, το μεγαλύτερο ποσοστό σταμάτησε 
να εργάζεται επειδή συνταξιοδοτήθηκε (62%) ή επειδή η εργασία 
του ήταν περιορισμένης διάρκειας και τελείωσε (11,5%).
Οι βασικοί λόγοι που δεν αναζητούν εργασία οι μη ενεργοί είναι 
το ότι βρίσκονται σε σύνταξη (38,0%) ή εκπαιδεύονται (24,3%). 
Το 1,6% των μη ενεργών αναζητεί εργασία, αλλά δεν είναι άμε-
σα διαθέσιμο να την αναλάβει και το 1,5% δεν αναζητεί εργασία 
επειδή πιστεύει ότι δεν θα βρει ή δεν γνωρίζει που θα απευθυνθεί.

ΜΕΙΩΣΗ 0,6% ΣΗΜΕΙΩΣΕ Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΟ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟ ΕΦΕΤΟΣ, 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΣΤΑΤ

ΑΥΞΗΣΗ 7% ΣΗΜΕΙΩΣΕ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ 
ΕΦΕΤΟΣ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Η ΕΛΣΤΑΤ

ΣΤΟ 21,2% ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΕ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟ ΕΦΕΤΟΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΣΤΑΤ
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Το Orange Grove - η πρότυπη επιχειρηματική θερμοκοιτίδα που 
δημιούργησε η Ολλανδική πρεσβεία - και χρηματοδοτείται εξ 
ολοκλήρου από ιδιωτικά κεφάλαια (ιδρύματα και χορηγίες επι-
χειρήσεων), μέσα στην 5ετία λειτουργίας του έχει κατορθώσει να 
συνδεθεί με το εγχώριο οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων και 
παράλληλα να φέρει σε επαφή την ελληνική κοινότητα με ξένα οι-
κοσυστήματα και παράγοντες. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ σε ειδική 
εκδήλωση που οργάνωσε η Ολλανδική πρεσβεία στην Αθήνα, ο 
πρέσβης κ. Caspar Veldkamp ανέφερε μεταξύ των άλλων ότι από 
το 2013 που ξεκίνησε το Orange Grove, έχουν φιλοξενηθεί 149 
επιχειρηματικές ομάδες, από τις οποίες το 53% είναι ακόμη ενεργές 
και συνεχίζουν το επιχειρηματικό τους σχέδιο και το 23% φιλοξε-
νούνται ακόμη στην επιχειρηματική θερμοκοιτίδα.
Επίσης 9 καινοτόμες επιχειρήσεις κατόρθωσαν να χρηματοδοτη-
θούν από επενδυτές, προσελκύοντας συνολικά κεφάλαια 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 ενεργές είχαν έσοδα 650.000 ευρώ 
τη χρονιά που πέρασε. Και οι επιχειρήσεις που εντάχθηκαν στο 
Orange Grove δημιούργησαν 130 νέες θέσεις εργασίας, πλήρους 

και μερικής απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων και των ιδρυ-
τών των επιχειρήσεων. Οι τομείς δραστηριοποίησης των εν λόγω 
επιχειρήσεων καλύπτουν ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, αλλά 
ωστόσο το 75% ανήκει στον τεχνολογικό τομέα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το Orange Grove παρέχει προς τις επιχει-
ρήσεις υπηρεσίες που αφορούν στην καθοδήγηση τους, τη δικτύ-
ωση και την επιμόρφωση, με πλήθος ξένων και Ελλήνων εθελο-
ντών να παρέχουν mentoring. H Ολλανδική Πρεσβεία μετά την 
θετική αξιολόγηση του εγχειρήματος του Orange Grove, πρόκειται 
να επεκτείνει το μοντέλο αυτό και σε άλλες αναπτυσσόμενες οικο-
νομίες, δημιουργώντας αντίστοιχα Orange Corners. Αναφορικά με 
την Ελλάδα σχεδιάζει τις επόμενες κινήσεις της για την ανάπτυξη 
του προγράμματος, στηρίζοντας τόσο την θερμοκοιτίδα που λει-
τουργεί στην Αθήνα, όσο και ειδικά σεμινάρια σε ολόκληρη την 
ελληνική επικράτεια - η αρχή έγινε προσφάτως από το Ηράκλειο 
Κρήτης.
 Ο Ολλανδός πρέσβης τόνισε την πεποίθηση τους για το ταλέντο 
και τις ικανότητες της ελληνικής δημιουργικότητας και επεσήμανε 
πως μετά από 8 χρόνια κρίσης, η προσοχή της Πολιτείας αλλά και 
της κοινωνίας πρέπει να στραφεί στην πραγματική οικονομία. 

Αναγνώρισε όμως ότι με τις πρωτοβουλίες στήριξης νέων εν 
δυνάμει επιχειρηματιών δεν μπορεί να αλλάξει το πρόσημο της 
ελληνικής οικονομίας, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ένα σαφές 
παράδειγμα για το μέγεθος των δυνατοτήτων και τις ευκαιρίες 
που υπάρχουν.
 Ο κ. Veldkamp που εκπροσωπεί την τέταρτη παγκοσμίως «πρω-
ταθλήτρια» οικονομία ως προς την ανταγωνιστικότητα της και την 
πρώτη στην Ευρώπη, σημείωσε ότι αυτές οι επιτυχίες δεν έγιναν 
σε μια νύχτα. Για το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας της ελληνικής 
οικονομίας, ανάφερε ότι χρειάζεται προσήλωση στην ανάκτηση 
του χαμένου εδάφους. Και πρόσθεσε πως αν και μεγάλες ολ-
λανδικές επιχειρήσεις διατηρούν στην Ελλάδα θέση (Friesland, 
Αθηναική Ζυθοποία κτλ), όμως η χώρα δεν είναι σήμερα σε θέση 
να προσελκύσει νέες μεγάλης κλίμακας επενδύσεις (green field), 
εξαιτίας των διαρθρωτικών προβλημάτων της οικονομίας, που 
την καθιστούν μη ανταγωνιστική. Και υποστήριξε πως η χώρα 
θα γίνει κανονική «όταν κινηθεί η πραγματική οικονομία, αρθούν 
οι στρεβλώσεις και υλοποιηθούν οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, 
που θα της επιτρέψουν να γίνει ανταγωνιστικότερη».

Οι γερμανικές εισαγγελικές αρχές θα μπορούσαν να ολοκληρώ-
σουν φέτος την έρευνα για πιθανή χειραγώγηση της αγοράς από 
ανώτατα στελέχη της Volkswagen, αφού έδωσαν εντολή στην 
αυτοκινητοβιομηχανία να καταβάλει 1 δις ευρώ προκειμένου 
να διευθετήσει τις διεκδικήσεις που αφορούσαν την παραποίηση 
των εκπομπών ρύπων. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ οι εισαγγελείς 
του Μπράουνσβαϊγκ επέβαλαν πρόστιμο στη Volkswagen για 
διοικητικές παραλείψεις, επειδή δεν κατάφερε να αποτρέψει την 
παραποίηση των δοκιμών για τις εκπομπές ρύπων, ένα από τα 
μεγαλύτερα πρόστιμα που έχει επιβληθεί ποτέ από τις γερμανικές 

αρχές σε βάρος μιας εταιρίας.
Το 1 δις ευρώ δεν περιλαμβάνεται στα 25,8 δισεκ. ευρώ που η 
μεγαλύτερη ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία έχει μέχρι στιγ-
μής επιμερίσει προκειμένου να καλύψει το κόστος που σχετίζεται 
με την παραδοχή της το 2015 ότι χειραγώγησε τις δοκιμές για τις 
εκπομπές ρύπων, και κατά συνέπεια θα πλήξει την κερδοφορία, 
σύμφωνα με αναλυτές στην Evercore ISI.
Γερμανοί εισαγγελείς ερευνούν επίσης εάν υψηλόβαθμα στελέχη 
της Volkswagen, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος Χανς Ντίτερ 
Πετς και ο διευθύνων σύμβουλος Χέρμπερτ Ντις, ενημέρωσαν 

έγκαιρα τους επενδυτές για το μέγεθος των πιθανών προστίμων 
που αντιμετωπίζει η αυτοκινητοβιομηχανία για την παραποίηση 
των δοκιμών στις εκπομπές ρύπων.
Η εταιρία αρνείται την όποια παρατυπία από τα διευθυντικά της 
στελέχη.
«Σε ό,τι αφορά τη χειραγώγηση της αγοράς, είναι πιθανόν να 
υπάρξει απόφαση φέτος. Μια απόφαση δεν σημαίνει απαραίτητα 
την απαγγελία κατηγοριών, θα μπορούσε να σημαίνει το κλείσιμο 
της διαδικασίας», δήλωσε σε συνέντευξη τύπου ο εισαγγελέας του 
Μπράουνσβαϊγκ Κλάους Ζίχε.

Την επισκευή και συντήρηση της δημοτικής οδοποιίας Κηθύρων, 
συνολικού προϋπολογισμού 2.475.000 ευρώ, με χρηματοδότη-
ση από ιδίους πόρους της Περιφέρειας Αττικής, ενέκρινε το Περι-
φερειακό Συμβούλιο στη σημερινή του συνεδρίαση. Σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ το έργο αφορά στη βελτίωση της βατότητας αγρο-
τικών δρόμων οι οποίες όπως σημείωσε ο εισηγητής αντιπεριφε-
ρειάρχης Νήσων Παναγιώτης Χατζηπέρος «είναι χωμάτινες και 
δεν έχουν τάφρο ούτε κάποιο τεχνικό για τη συλλογή και απορροή 
των ομβρίων υδάτων ενώ δεν είναι υψομετρικά ασφαλείς ως 
προς την κυκλοφορία τους». Χαρακτήρισε «επιβεβλημένη την 

άμεση βελτίωσή τους» καθώς οι δρόμοι αυτοί χρησιμοποιούνται 
πολύ από τους κατοίκους αφού συνδέουν οικισμούς και οδηγούν 
σε αγροτικές και λοιπές εκμεταλλεύσεις.
Ειδικότερα οι προβλεπόμενες εργασίες θα γίνουν στους δρόμους :
- Αγίας Πελαγίας - Αγίας Αναστασίας από την χιλιομετρική θέση 
0+488.90 (Αγία Πελαγία) έως 1+1700.
-Αγίας Πελαγίας - Αγίας Αναστασίας από την χιλιομετρική θέση 
1+1750 έως τη διασταύρωση με την επαρχιακή οδό Ποταμού - 
Καραβά.
-Διακοπουλιάνικα - Προγκί - ‘Αγιος Ιωάννης Γερακαρίου.

-Καλαμαύρος - Μελιδόνι της Τοπικής Κοινότητας Κυθήρων και
-Ασφαλτόστρωση του τελευταίου τμήματος, μήκους 800μ, της 
οδού από την Αγία Πελαγία προς την περιοχή «Κακή Λαγκάδα»,.
Τέλος το έργο θα δημοπρατηθεί από τον Δήμο Κυθήρων και θα 
εκτελεστεί από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων των Περιφερεια-
κών Ενοτήτων Πειραιά και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.

ΑΠΟ ΤΟ 2013 ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΟ ORANGE GROVE, ΕΧΟΥΝ ΦΙΛΟΞΕΝΗΘΕΙ 149 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ, ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ 53% ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΗ ΕΝΕΡΓΕΣ, ΤΟΝΙΣΕ 
Ο ΟΛΛΑΝΔΟΣ ΠΡΕΣΒΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΗ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 
VW ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΦΕΤΟΣ

ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 2.475.000 ΕΥΡΩ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΗΘΥΡΩΝ, ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

9

Ανενεργές είναι σήμερα δεκάδες επιχειρήσεις με έδρα τη 
Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙΠΕ) της Σίνδου, όπως προκύ-
πτει από έρευνα του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου 
Ελλάδος (ΣΒΒΕ) και της ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ ΑΕ, που βρίσκεται σε 
εξέλιξη, στοιχεία της οποίας παρουσιάστηκαν απόψε, σε 
κοινή εκδήλωση των δύο φορέων, στη Θεσσαλονίκη.  
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ μάλιστα, οι επιχειρήσεις αυτές 
είναι ανενεργές επί της ουσίας της λειτουργίας μιας με-
ταποιητικής βιομηχανίας και όχι απλά σε όρους ενεργού 
ή ανενεργού ΑΦΜ, όπως διευκρίνισε κατά την ομιλία 
του στην εκδήλωση ο πρόεδρος του ΣΒΒΕ, Αθανάσιος 
Σαββάκης.
«Η αποβιομηχάνιση είναι γεγονός αναμφισβήτητο από 
τη δεκαετία του 1990 μέχρι σήμερα. Ο ΣΒΒΕ, στο πλαί-
σιο της μελέτης με την ΕΤΒΑ – ΒΙΠΕ, κατέγραψε 846 
επιχειρήσεις εγκατεστημένες στη ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης. 
Εξ αυτών, οι 603 είναι μεταποιητικές δηλαδή το 72,5% 
περίπου. Από αυτές ενεργές είναι οι 425, δηλαδή το 
70,5% και ανενεργές οι υπόλοιπες 178 ή το 29,5%. Το 
στοιχείο αυτό είναι πραγματικά σημαντικό, αν μάλιστα 
λάβει κάποιος υπόψη του ότι σε έναν οργανωμένο υπο-
δοχέα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, όπως η ΒΙΠΕ 
της Θεσσαλονίκης, οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις θα 
πρέπει να έχουν υψηλότερο βαθμό ανθεκτικότητας από 
άλλες που βρίσκονται εκτός βιομηχανικών περιοχών», 
σημείωσε ο κ.Σαββάκης.
Προβλήματα αλλά και αντοχές
Πάντως, η μεταποιητική δραστηριότητα στη Βόρεια Ελ-
λάδα εξακολουθεί να αντέχει στις πιέσεις του διεθνούς 
ανταγωνισμού σε συνολικό επίπεδο, με βάση στοιχεία 
της ίδιας έρευνας. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της μελέ-
της εξετάσθηκε δείγμα 750 μεταποιητικών επιχειρήσεων 
ΑΕ και ΕΠΕ, με έδρα στις τέσσερις περιφέρειες του Βορει-
οελλαδικού Τόξου, με κριτήριο τη συνεχή τους λειτουρ-
γία από το 2000 και μετά (για τις επιχειρήσεις αυτές βρέ-
θηκαν τα πλήρη στοιχεία των ισολογισμών τους. Αυτές 
οι 750 μεταποιητικές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν 
κύκλο εργασιών της τάξης των 5,4 δισ. ευρώ το 2015 
(έτος που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα), ενώ εξάγουν 
κατά μέσον όρο περίπου το 42% του τζίρου τους, στοι-
χείο που προκύπτει τόσο από τα σχετικά στοιχεία από τη 
βάση δεδομένων της ICAP, όσο και από έρευνα γνώμης 
που διενεργήθηκε μεταξύ των μελών του ΣΒΒΕ. Άρα, οι 

συγκεκριμένες επιχειρήσεις πραγματοποιούν εξαγωγές 
της τάξης των 2,2 δισ. ευρώ περίπου.
«Εξ αυτών των επιχειρήσεων ποσοστό μεγαλύτερο 
του 70% ανήκει στο δυναμικό των μελών του ΣΒΒΕ, 
με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις – μέλη μας να πραγμα-
τοποιούν περίπου 1,5 δισ. ευρώ εξαγωγές για το 2015, 
χωρίς βεβαίως να έχουμε συμπεριλάβει τις εξαγωγές 
του Ομίλου των Ελληνικών Πετρελαίων που είναι ένα 
από τα εξέχοντα μέλη μας. Ουσιαστικά, και με βάση 
τα επίσημα στοιχεία των εξαγωγών για ολόκληρο το 
Βορειοελλαδικό Τόξο, οι επιχειρήσεις μέλη του ΣΒΒΕ, 
πραγματοποιούν περισσότερο από το 30% του συνόλου 
των εξαγωγών της περιοχής για το 2015, με σύνολο 
εξαγωγών ίσο με 5,5 δισ. ευρώ περίπου» υπογράμμισε 
ο πρόεδρος του Συνδέσμου και πρόσθεσε: «οι μεταποιη-
τικές επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας έχουν αντιδράσει 
θετικά στην κρίση. Πώς; Με την αύξηση των διεθνών 
τους δραστηριοτήτων, την παραγωγή διεθνώς εμπο-
ρεύσιμων προϊόντων, και με το άνοιγμα νέων αγορών, 
για την υποκατάσταση του χαμένου μεριδίου τους από 
την εγχώρια αγορά και την αξιοποίηση της περίσσειας 
σε παραγωγική δυναμικότητα».
Από το 15% το 1995 στο 8,9% σήμερα η εισφορά της 
μεταποίησης στο ΑΕΠ
Κατά τον κ.Σαββάκη, το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι 
η Ελλάδα δεν διαθέτει βιομηχανική πολιτική, καθώς 
η τελευταία σοβαρή προσπάθεια για ν’ αποκτήσει η 
χώρα τέτοια έγινε το 1997, από τη Γενική Γραμματεία 
Βιομηχανίας του υπουργείου Ανάπτυξης, στο πλαίσιο 
του τότε Επιχειρησιακού Προγράμματος Βιομηχανίας. 
«Βεβαίως, κι από εκείνη την προσπάθεια πολλά δεν 
πραγματοποιήθηκαν, απόδειξη του ότι διαχρονικά οι 
ελληνικές κυβερνήσεις θέτουν μόνο κατ΄ επίφαση τη με-
ταποίηση στο επίκεντρο της αναπτυξιακής διαδικασίας. 
Τονίζω ακριβώς αυτή τη διαπίστωση, διότι τα τελευταία 
30 χρόνια δεν εφαρμόσθηκε μια πραγματικά συνεκτική 
βιομηχανική πολιτική, αλλά, ουσιαστικά, η χώρα κατευ-
θύνθηκε προς την αύξηση του τριτογενούς τομέα της οι-
κονομίας, οδηγώντας στον μαρασμό και την κοινωνική 
και αναπτυξιακή απομόνωση τη βιομηχανία. Μάλιστα η 
δεκαετία του 2000 ήταν αυτή που έδωσε τη χαριστική 
βολή στη μεταποίηση. Έτσι, ενώ το 1995 η μεταποίηση 
εισέφερε περίπου με 15% στο σχηματισμό του εθνικού 

ΑΕΠ, σήμερα εισφέρει με το ισχνό 8,9%» σημείωσε.
«Τα νούμερα ξέρω ότι μας στενοχωρούν όλους. Αυτό 
που όμως θα πρέπει περισσότερο απ’ όλα να μας στε-
νοχωρεί είναι η απουσία βιομηχανικής πολιτικής στην 
πατρίδα μας. Πολιτικό σύστημα, φορείς υποστήριξης 
της επιχειρηματικότητας, αλλά και η ίδια η κοινωνία, ζη-
τούν την αλλαγή του παραγωγικού μας μοντέλου. Είναι 
προφανές ότι αυτό δεν θα συμβεί όσο απλώς συζητάμε 
και ζητάμε να γίνει ...σχεδόν με τη θεϊκή παρέμβαση. 
Ζητούμενο για τον ΣΒΒΕ είναι να υπάρξουν σύντομα οι 
κατάλληλες αποφάσεις για το θέμα, με πρώτη την προ-
σαρμογή της Ευρωπαϊκής βιομηχανικής πολιτικής στα 
ελληνικά δεδομένα» σημείωσε ο κ.Σαββάκης, σύμφωνα 
με τον οποίο κατά τη διαδικασία αναζήτησης του νέου 
παραγωγικού μοντέλου, στόχος θα πρέπει να είναι να 
ταυτιστεί το «προφανές» με το «εφικτό».
Κατά τον ίδιο, αυτό μπορεί να επιτευχθεί «αν καταφέ-
ρουμε να πείσουμε τη δημόσια διοίκηση να φέρει τα 
λιγότερα δυνατά προσκόμματα στην πορεία για τον πα-
ραγωγικό μετασχηματισμό της χώρας και να κατανοή-
σει ότι η άσκηση βιομηχανικής πολιτικής δεν εξαντλείται 
με την προκήρυξη κάθε είδους συγχρηματοδοτούμενων 
έργων και προγραμμάτων. Η βιομηχανική πολιτική 
γίνεται πράξη αν εξετάσουμε με σοβαρότητα και συνέ-
πεια την πολιτική για την καινοτομία κα την υιοθέτηση 
νέων τεχνολογιών από τις μεταποιητικές επιχειρήσεις, 
την πολιτική ανταγωνισμού, τις υποδομές (υλικές και 
άυλες) για την έμπρακτη υποστήριξη της μεταποίησης, 
την πολιτική υποστήριξης της διεθνοποίησης και της 
εξωστρέφειας, εκπαίδευσης και κατάρτισης του υφιστά-
μενου ανθρώπινου δυναμικού, την περιφερειακή και 
την περιβαλλοντική πολιτική και τις συνεργασίες του 
δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας.
«Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται βεβαίως, και ίσως κατά 
προτεραιότητα, η επίλυση των καθημερινών προβλη-
μάτων των εγκατεστημένων επιχειρήσεων στις βιο-
μηχανικές περιοχές της χώρας. Η Διοίκηση της ΕΤΒΑ 
– ΒΙΠΕ, και το γνωρίζω πολύ καλά, είναι πρόθυμη όχι 
μόνον να συζητήσει, αλλά, κυρίως, να εισφέρει θετικά 
στην επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε» 
κατέληξε.

ΤΙ ΔΕΙΧΝΕΙ ΚΟΙΝΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΒΒΕ- ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
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Διευρύνει τη δικτύωσή του στην ελληνική περιφέρεια 
ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), με την 
επαναλειτουργία των περιφερειακών του γραφείων 
σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ηράκλειο Κρήτης, έπειτα 
από σχεδόν δέκα χρόνια απουσίας. Ο Οργανισμός θα 
λειτουργήσει δύο γραφεία στη Θεσσαλονίκη, το ένα με 
έδρα την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου (ΑΠΘ) και το δεύτερο στο ΚΕΔΕΚ (Κέντρο 
Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας), δίπλα στο 
«Νόησις», με βασικό ρόλο να παρέχουν συμβουλευτική 
στους ενδιαφερόμενους, καθώς ο ΟΒΙ είναι ο αρμόδιος 
φορέας στην χώρα για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών 
και την προστασία των δικαιωμάτων των βιομηχανικών 
σχεδίων. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η επαναλειτουργία 
του περιφερειακού γραφείου του ΟΒΙ στην πανεπιστη-
μιούπολη σφραγίστηκε με την υπογραφή συμφώνου 
συνεργασίας ΟΒΙ - ΑΠΘ, με την οποία και οι δύο οργα-
νισμοί προσβλέπουν στη διασύνδεση της ερευνητικής 
καινοτομίας με την αγορά και την οικονομική ανάπτυξη 
και συγκεκριμένα στην εμπορική αξιοποίηση των χιλιά-
δων ερευνών που παράγονται ετησίως στα ακαδημαϊκά 
ιδρύματα.
 Η υπογραφή του συμφώνου συνεργασίας των δύο φο-
ρέων και τα εγκαίνια του γραφείου του ΟΒΙ εντός του 
πανεπιστημίου έγιναν παρουσία του γενικού γραμματέα 
Βιομηχανίας, Ευστράτιου Ζαφείρη, ενώ ήδη ο ΟΒΙ έχει 
προχωρήσει σε πλαίσια συνεργασιών με τον Σύνδεσμο 
Βιομηχανιών Βόρειας Ελλάδας, και με τον Σύνδεσμο 
Εξαγωγέων Βόρειας Ελλάδας και με το Εμπορικό και Βι-
οτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.
   «Για να σταθεί κάποιος στον διεθνή ανταγωνισμό θα 
πρέπει να έχει τις δικές του αλυσίδες αξίας, να παράγει 
προϊόντα με αξία» δήλωσε ο κ.Ζαφείρης στην εκδή-
λωση της υπογραφής του συμφώνου συνεργασίας και 
πρόσθεσε ότι η λειτουργία του γραφείου στην Θεσσαλο-
νίκη δεν είναι τυχαία, καθώς στην πόλη έχει εδραιωθεί 
από χρόνια η καλύτερη «χημεία» μεταξύ επιχειρήσεων 
και έρευνας. «Η έρευνα εάν δεν γίνει προϊόν, παραμένει 
ένα paper» δήλωσε χαρακτηριστικά. Σχετικά με τον ΟΒΙ 
ανέφερε ότι πέρασε ταλαιπωρίες εξαιτίας των μνημονι-
ακών πολιτικών, ωστόσο, άντεξε και τώρα «ξανοίγεται» 
και πάλι.
 Ψηφιακή πλατφόρμα πατεντών και Ακαδημία Βιομηχα-
νικής Ιδιοκτησίας
Αναφορικά με την περιφέρεια, ο ΟΒΙ υλοποιεί τον «Σχε-
διασμό για την Έξυπνη Βιομηχανική Ιδιοκτησία», που 
έχει στόχο να αναδείξει τις ερευνητικές - επιχειρηματικές 

δυνάμεις που υπάρχουν ανά γεωγραφική ενότητα, ξε-
κινώντας από Θεσσαλονική, Πάτρα και Κρήτη. Προβλέ-
πεται η διοργάνωση μίας σειράς από ημερίδες και ενη-
μερώσεις, έτσι ώστε η τοπική βιομηχανία να καταθέσει 
διπλώματα ευρεσιτεχνίας και να περάσει από το κομμάτι 
των ερευνητικών αποτελεσμάτων στην μετουσίωση σε 
επιχειρηματική δραστηριότητα.
Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας κατάθεσης πατε-
ντών δημιούργησε ηλεκτρονική πλατφόρμα, όπου οι 
αιτήσεις για διπλώματα ευρεσιτεχνίας θα μπορούν να 
κατατίθενται και ηλεκτρονικά, καθώς και την Ακαδημία 
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, ένα πρόγραμμα επαγγελμα-
τικής πιστοποίησης για πτυχιούχους STEM και ιατρικών 
και βιολογικών σπουδών, από την οποία θα προκύ-
πτουν Σύμβουλοι Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας.
«Με τον τρόπο αυτό ανοίγει το επάγγελμα για την βιο-
μηχανική ιδιοκτησία, έτσι ώστε να μπορούν άνθρωποι 
που προέρχονται από τους χώρους των θετικών επιστη-
μών και των επιστημών υγείας να καταθέσουν πατέντα 
(μέχρι τώρα γινόταν από δικηγόρους), με μία εξειδίκευ-
ση που δίνεται μέσα από αυτό το πρόγραμμα» δήλωσε ο 
πρόεδρος του Δ.Σ. του ΟΒΙ, Πρόδρομος Τσιαβός.
Όπως είπε, η πρώτη «φουρνιά» εκπαιδευόμενων ανα-
μένεται να ξεκινήσει φέτος το φθινόπωρο, ενώ η εκ-
παίδευση θα παρέχεται από τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό 
εκπαιδευτικό οργανισμό σε συνεργασία με ακαδημαϊκά 
ιδρύματα. Το πρόγραμμα της Ακαδημίας που θα αφορά 
τη Βόρεια Ελλάδα θα παρέχεται από το ΑΠΘ. «Πρόκειται 
για πρόγραμμα επαγγελματικής πιστοποίησης για πτυ-
χιούχους STEM και ιατρικών - βιολογικών σπουδών. 
Θα έχει διάρκεια δύο έτη, με εντατικά μαθήματα από 
ειδικούς καθηγητές, ασκήσεις και ασύγχρονη εκπαίδευ-
ση. Στο τέλος δίνεται πιστοποίηση στους συμβούλους 
πλέον, που θα μπορούν να καταθέσουν πατέντες και να 
συμβουλεύσουν και αυτό θα αυξήσει τον αριθμό των 
πατεντών που κατατίθενται» υποστήριξε.
   Σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή του ΟΒΙ, Γιάννη 
Καπλάνη, ο οργανισμός σχεδιάζει ένα «Intellectual 
Property Market Place», δηλαδή μια ψηφιακή πλατ-
φόρμα αγοροπωλησίας πατεντών, όπου ο επενδυτής 
θα μπορεί να αναζητά μία νέα τεχνολογία και να την 
αξιοποιεί και ο εφευρέτης να βρίσκει επενδυτή. Ο σχεδι-
ασμός γίνεται σε συνεργασία με την γενική γραμματεία 
Βιομηχανίας και αναμένεται να λειτουργήσει μέχρι το 
τέλος του 2018.
Αύξηση του αριθμού πατεντών τα δύο τελευταία χρόνια
Σύμφωνα με τον ΟΒΙ οι αιτήσεις για πατέντες, πανελλα-

δικά, σημείωσαν αύξηση κατά το 2015-2016, μετά από 
μία μεγάλη πτώση από το 2011, λόγω της κρίσης. «Ελπί-
ζουμε να πάμε σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερα νούμερα 
στις πατέντες που έρχονται από τα πανεπιστήμια, επειδή 
έχουν υψηλή ποιότητα και πολλαπλασιαστικό αποτέλε-
σμα, δηλαδή πολλές θέσεις εργασίας. Θα θέλαμε διψή-
φια νούμερα για κάθε έτος» είπε ο κ.Τσιαβός.
Στη μείωση συνετέλεσε και το κλείσιμο των περιφερει-
ακών γραφείων το 2009. «Είχαμε τα τελευταία χρόνια, 
κατά έτος, περίπου 650 αιτήσεις πατεντών, πανελλα-
δικά, από τις οποίες γύρω στις 100 από την κεντρική 
Μακεδονία και από αυτές, το 80% από Θεσσαλονίκη, 
από πανεπιστήμια και επιχειρήσεις. Οι νέοι μας σχεδι-
ασμοί και η λειτουργία των περιφερειακών γραφείων 
πιστεύουμε ότι θα ανεβάσουν τους αριθμούς» ανέφερε 
ο κ.Καπλάνης.
Η λειτουργία του γραφείου του ΟΒΙ στην βιβλιοθήκη του 
ΑΠΘ, αλλά και το σύμφωνο συνεργασίας, θα δώσουν 
διέξοδο στους νέους ερευνητές να μετουσιώσουν τις 
ιδέες τους σε προϊόντα και υπηρεσίες, ακόμη και να τους 
βοηθήσουν να κάνουν το βήμα για να στήσουν τη δική 
τους επιχείρηση, είπε από την πλευρά του ο πρύτανης 
του ΑΠΘ, Περικλής Μήτκας.
«Το ΑΠΘ είναι μεγάλος ερευνητικός οργανισμός που 
απασχολεί σχεδόν 3.000 νέους ερευνητές στα ερευ-
νητικά του προγράμματα. Σε πρόσφατη παγκόσμια 
κατάταξη βρέθηκε πρώτο μεταξύ των ελληνικών πανε-
πιστήμιων σε ότι αφορά τις πατέντες - διπλώματα ευρε-
σιτεχνίας, άρα είναι ένας φυσικός χώρος για την εγκα-
τάσταση του παραρτήματος του ΟΒΙ. Αντιλαμβανόμαστε 
το ρόλο μας τα τελευταία χρόνια ως μοχλού ανάπτυξης 
και προόδου της χώρας πέρα από εκπαιδευτικά μας κα-
θήκοντα, επομένως δίνουμε έτσι διεξόδους στους νέους 
ανθρώπους να μετουσιώσουν τις ιδέες τους σε προϊό-
ντα και υπηρεσίες, ενδεχομένως να κάνουν το βήμα να 
στήσουν τη δική τους επιχείρηση, ξεκινώντας από την 
κατοχύρωση της πνευματικής ιδιοκτησίας. Θα γίνει η 
Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ ένας πόλος έλξης των ερευνητών 
από όλη τη βόρεια Ελλάδα για να πληροφορούνται και 
να κατοχυρώνουν τις ιδέες τους» δήλωσε.
 Στα νέα γραφεία του ΟΒΙ θα έχουν άμεση πρόσβαση επι-
χειρηματίες, ακαδημαϊκοί, ερευνητές από όλη τη βόρεια 
Ελλάδα, για πληροφόρηση σε ότι αφορά τις ευρεσιτεχνί-
ες, αλλά και υποστήριξη στην προστασία της παραγόμε-
νης γνώσης και στην εμπορική αξιοποίησή της.

ΔΥΟ ΝΕΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΟΒΙ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ 
ΕΛΛΑΔΑ.ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΑΠΘ
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Την απόσυρση του άρθρου 70 το νομοσχεδίου για το 
«Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής» 
ζήτησαν, κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξη Τύπου, που 
πραγματοποιήθηκε χθες στα γραφεία της Περιφερειακής 
Ενότητας Πειραιά, ο αντιπεριφερειάρχης Πειραιά, Γιώργος 
Γαβρίλης και οι δήμαρχοι Κερατσινίου-Δραπετσώνας, 
Χρήστος Βρεττάκος και Περάματος, Γιάννης Λαγουδά-
κης. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ οι δύο δήμοι παρέμειναν 
κλειστοί σε ένδειξη διαμαρτυρίας και οι δήμαρχοι, στη 
συνέντευξη Τύπου, ζήτησαν την παρέμβαση του πρω-
θυπουργού για την απόσυρση του άρθρου, ενώ κάλεσαν 
τους βουλευτές Α΄και Β’ Πειραιά όλων των κομμάτων να 
πάρουν ξεκάθαρη θέση.
 «Το συγκεκριμένο άρθρο παρατείνει έως 20 χρόνια τη 
λειτουργία μίας σειράς εγκαταστάσεων με επικίνδυνες 
και οχλούσες χρήσεις, ακόμα και μετά την αλλαγή των 
χρήσεων γης, όπως το τσιμεντάδικο στη Δραπετσώνα και 
οι δεξαμενές πετρελαιοειδών στο Πέραμα» εξήγησε ο κ. 
Γαβρίλης.
Ωστόσο, όπως ανέφερε, υπάρχουν και άλλα άρθρα στο 
πολυνομοσχέδιο (από το 70 μέχρι και το 79) τα οποία 
περιελήφθησαν σε αυτό αιφνιδιαστικά και αφορούν τη 
λειτουργία των βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Ο κ. Γα-
βρίλης σημείωσε, ακόμη, ότι το άρθρο 70 ακυρώνει τη 

νομοθετική ρύθμιση που έγινε τον Ιούλιο του 2015 και 
επανέφερε τις χρήσεις γης στην περιοχή των Λιπασμάτων, 
που είχαν αλλάξει με τροπολογία της κυβέρνησης ΝΔ- ΠΑ-
ΣΟΚ, διευκολύνοντας την έναρξη λειτουργίας εγκαταστά-
σεων εταιρείας επεξεργασίας αποβλήτων. Επίσης, ο αντι-
περιφερειάρχης Πειραιά τόνισε πως με αυτές τις ρυθμίσει 
διαιωνίζεται ένα προβληματικό μοντέλο ανάπτυξης περα-
σμένων δεκαετιών, το οποίο βασίστηκε στην έλλειψη χω-
ροταξικού σχεδιασμού, την ανυπαρξία χρήσεων γης κ.λπ.
Ο κ. Γαβρίλης ενημέρωσε ότι έχει γίνει συνάντηση με 
τους συναρμόδιους υπουργούς, οι οποίοι υποστήριξαν 
ότι αυτές οι ρυθμίσεις εντάσσονται στα προαπαιτούμενα 
για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης. «Ωστόσο, έχει δι-
απιστωθεί αυτά τα χρόνια της μνημονιακής χρήσης ότι 
οι μεγάλες επιχειρήσεις διαμεσολαβούν αιτήματα μέσω 
των «θεσμών» ή των «τροϊκανών», που τα εμφανίζουν 
ως προαπαιτούμενα και η κυβέρνηση τα ικανοποιεί για να 
κλείσει την αξιολόγηση» πρόσθεσε.
Ο κ. Λαγουδάκης κατήγγειλε την κυβέρνηση για απαξίω-
ση της Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού και συνέχιση της 
πολιτικής που οδήγησε, εδώ και δεκαετίες, σε περιβαλλο-
ντική υποβάθμιση τον δυτικό Πειραιά. Ο ίδιος επισήμανε 
ότι δεξαμενές με καύσιμα αεροπλάνων βρίσκονται σε 
απόσταση 4-5 μέτρων από τα σπίτια, ενώ περισσότερα 

από 300 βυτία με καύσιμα διέρχονται καθημερινά από τον 
μοναδικό δρόμο του Περάματος, συμπληρώνοντας πως 
«εάν γίνει ένα ατύχημα, ο δυτικός Πειραιάς θα μετατραπεί 
σε σεληνιακό τοπίο».
«Οι ανθρώπινες ζωές δεν μπαίνουν σε καμία διαπραγμά-
τευση. Πίστευα ότι οι πόλεις και οι ανάγκες των κατοίκων 
θα αποτελούσαν πραγματικά κόκκινες γραμμές για αυτής-
ντην κυβέρνηση» υπογράμμισε ο δήμαρχος Περάματος.
Ο κ. Βρεττάκος υποστήριξε πως σε ό,τι αφορά την περιοχή 
των Λιπασμάτων, αυτή η διάταξη ευνοεί την τσιμεντοβι-
ομηχανία «Λαφάρζ» και τις εγκαταστάσεις της Oil One και 
χαρακτήρισε παράνομη την αναδρομικότητα της διάτα-
ξης.
«Εκεί που περιμέναμε ο χρόνος απομάκρυνσης να μειωθεί 
από τα 12 στα 6 χρόνια είδαμε να γίνεται 20» παρατή-
ρησε και κάλεσε όλους τους βουλευτές Α’ και Β’ Πειραιά 
να καταψηφίσουν το άρθρο 70. «Όποιος δεν είναι μαζί 
μας, είναι απέναντί μας» ανέφερε ο δήμαρχος Κερατσινί-
ου-Δραπετσώνας.
Σημειώνεται ότι στο αίτημα της Περιφερειακής Ενότητας 
Πειραιά και των δύο δήμων, τη συμπαράστασή τους 
έχουν εκφράσει οι δήμαρχοι Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, 
Κορυδαλλού, Σταύρος Κασιμάτης και Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη 
Ρέντη, Γιώργος Ιωακειμίδης.

Νέο κύκλο επαφών με Ευρωπαίους αξιωματούχους είχε ο 
πρόεδρος του ΣΕΤΕ (Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών 
Επιχειρήσεων), Γιάννης Ρέτσος, στο πλαίσιο των δράσεων 
που υλοποιεί ο σύνδεσμος για την ενδυνάμωση της φω-
νής του ελληνικού τουρισμού στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ειδικότερα, ο κ. Ρέτσος, όπως αναφέρεται 
σε ανακοίνωση του συνδέσμου, είχε σήμερα συνάντηση 
εργασίας με τον Βάλντις Ντομπρόβσκις, αντιπρόεδρο της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα γραφεία της Αντιπροσωπείας 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. Το βασικό θέμα 
συζήτησης ήταν η αναγκαιότητα προώθησης ενός ρεα-
λιστικού και πειστικού σχεδίου εξόδου της Ελλάδας στις 
αγορές, αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Στο πλαίσιο αυτό, ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ, κ. Ρέτσος ανα-
φέρθηκε εκ νέου στη συμβολή του ελληνικού τουρισμού 
σε επίπεδο εσόδων, δημιουργία θέσεων εργασίας και πολ-
λαπλασιαστικών οφελών για την οικονομία της χώρας και 
εστίασε μεταξύ άλλων στο ζήτημα της υπερφορολόγησης 

που πλήττει την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουρι-
στικού προϊόντος. Χαρακτηριστικά, αναφέρθηκε στην αύ-
ξηση της φορολογικής κλίμακας στον ξενοδοχειακό κλάδο 
από 6.5% σε 13% την τελευταία τριετία, στην εστίαση από 
13% σε 24%, καθώς και στον κλάδο των μεταφορών από 
9% σε 24% κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, όταν 
οι γείτονες χώρες (Κύπρος, Ισπανία, Τουρκία, Κροατία, 
κ.α.) παραμένουν άκρως ελκυστικές.
«Οι απαραίτητες συνθήκες για την περαιτέρω ανάπτυξη 
και ενδυνάμωση του τουρισμού συνοψίζονται: στη δια-
τήρηση πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας, στη δι-
αμόρφωση ενός ρεαλιστικού και σταθερού φορολογικού 
πλαισίου, στη λειτουργία ενός ευέλικτου πιστωτικού συ-
στήματος, στη δημιουργία ενός εθνικού πλαισίου χωρο-
ταξικού σχεδιασμού, καθώς και στην ασφάλεια δικαίου. 
Ο τουριστικός τομέας είναι σε ετοιμότητα προκειμένου να 
συμμετέχει ενεργά και αποφασιστικά σε μια τέτοια διαδι-
κασία» τόνισε ο κ. Ρέτσος. 

Παράλληλα, μέσα στην εβδομάδα ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ, 
Γιάννης Ρέτσος συναντήθηκε με τον Κλάους Ρέγκλινγκ, 
διευθύνοντα σύμβουλο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού 
Σταθερότητας. Τα θέματα που συζητήθηκαν συνδέονται 
κυρίως με την πορεία της ελληνικής οικονομίας όσο πλη-
σιάζει το τέλος του τρίτου προγράμματος, μεταξύ αυτών 
το πρωτογενές πλεόνασμα, οι μελλοντικές φορολογικές 
πολιτικές, η πορεία των ιδιωτικοποιήσεων, καθώς και η 
περίπτωση των κόκκινων δανείων, ειδικότερα σε σχέση 
με τον τουρισμό και τις επιχειρήσεις. Από την πλευρά του 
ΣΕΤΕ, ο πρόεδρος κ. Ρέτσος, αναφέρθηκε στον τομέα του 
τουρισμού ως έναν από τους κεντρικούς πυλώνες στήρι-
ξης της ελληνικής οικονομίας – με άμεσα έσοδα την τε-
λευταία οκταετία που άγγιξαν τα 100 δισ. ευρώ σύμφωνα 
με την ΤτΕ – και στην αναγκαιότητα διαμόρφωσης μιας 
σύγχρονης εθνικής τουριστικής πολιτικής.

ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 70 ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΖΗΤΗΣΑΝ  Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΠΕΙΡΑΙΑ  ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, ΚΑΙ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ  

ΣΕΤΕ: ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΑΦΩΝ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 
ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
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Στα 348 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι ενοποιημένες πω-
λήσεις της ΓΕΚ- ΤΕΡΝΑ, στο πρώτο τρίμηνο του 2018, έναντι 
262,4 εκατ. ευρώ, στο πρώτο τρίμηνο του 2017, αυξημένες 
δηλαδή κατά 32,6%. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ αναλυτικό-
τερα, η λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων (EBITDA) 
του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαμορφώθηκε στα 75,6 εκατ. ευρώ 
έναντι 68,9 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, 
αυξημένη κατά 9,8%, συνεπεία, κυρίως, της ενοποίησης των 
δύο έργων παραχώρησης αυτοκινητοδρόμων (Ιόνια Οδός 
και Κεντρικής Ελλάδας), με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης, 
καθώς ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει πλέον αποκτήσει τον έλεγχο 
των συγκεκριμένων εταιρειών Παραχώρησης. Τα αποτελέ-
σματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 20 εκατ. ευρώ 
έναντι κερδών 37,2 εκατ. ευρώ, το πρώτο τρίμηνο του 2017, 
ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά την αφαίρεση των φόρων 
και των δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε κέρδη 
7,1 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 17,8 εκατ. ευρώ, το περυσινό 
τρίμηνο, μειωμένα κατά 60%.
Ο συνολικός καθαρός τραπεζικός δανεισμός διαμορφώθηκε 
στα 1,14 δισ. ευρώ έναντι 1,084 δισ. ευρώ, στο τέλος του 
2017. Συγκεκριμένα, τα χρηματικά διαθέσιμα, στο τέλος του 
πρώτου τριμήνου του 2018, ανέρχονταν στα 573 εκατ. ευρώ, 
ενώ ο συνολικός δανεισμός σε 1,713 δισ. ευρώ. Τα συνολικά 
ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα 804,7 εκατ. ευρώ.
Στις επιμέρους δραστηριότητες: Στον τομέα των κατασκευών, 
το τρέχον κατασκευαστικό ανεκτέλεστο του ομίλου ανέρχεται 
σε περίπου 1,55 δισ. ευρώ.
Ο κατασκευαστικός τζίρος για τρίτους διαμορφώθηκε στα 
247,2 εκατ. ευρώ έναντι 210,1 εκατ. ευρώ, το πρώτο τρίμηνο 
του 2017.
Στον τομέα του real estate, οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 

2,1 εκατ. ευρώ, ενώ υπήρξε κέρδος 1,1 εκατ. ευρώ σε επίπεδο 
κερδών προ φόρων και τόκων (λειτουργικό αποτέλεσμα προ 
χρηματοοικονομικών-ΕΒΙΤ).
Στον τομέα των Παραχωρήσεων, δεδομένης πλέον της εν-
σωμάτωσης του τομέα σχεδόν στο σύνολό του με τη μέθοδο 
της ολικής ενοποίησης, τα καθαρά αποτελέσματα μετά από 
φόρους διαμορφώθηκαν σε κέρδη 0,7 εκατ. ευρώ.
Συνολικά, ο όμιλος έχει πλέον επενδυμένα ίδια κεφάλαια περί-
που 230 εκατ. ευρώ στα τρία οδικά έργα παραχώρησης που 
συμμετέχει (Ιόνια Οδός, Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλά-
δας, Ολυμπία Οδός).
Στον τομέα της ενέργειας από θερμικές και ανανεώσιμες πη-
γές, τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους για τον όμιλο 
διαμορφώθηκαν σε κέρδη 9,3 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 9,1 
εκατ. ευρώ, το πρώτο τρίμηνο του 2017.
-Αυξημένες κατά 29% οι ενοποιημένες πωλήσεις της ΤΕΡΝΑ 
Ενεργειακή, στο πρώτο τρίμηνο του 2018: Αύξηση κατά 
23,6% κατέγραψαν τα καθαρά κέρδη μετά από τα δικαιώ-
ματα μειοψηφίας του ομίλου ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, στο πρώτο 
τρίμηνο του 2018, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 11,5 εκατ. 
ευρώ έναντι 9,3 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περυσινή περίο-
δο, λόγω και της αυξημένης εγκατεστημένης ισχύος σε διεθνές 
επίπεδο.
Αναλυτικότερα, τα ενοποιημένα αποτελέσματα του πρώτου 
τρίμηνου 2018 της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή διαμορφώθηκαν, ως 
εξής:
Οι ενοποιημένες πωλήσεις για το πρώτο τρίμηνο του 2018 
ανήλθαν στα 71,7 εκατ. ευρώ έναντι 55,5 εκατ. ευρώ, το πρώ-
το τρίμηνο του 2017, αυξημένες κατά 29%. Τα έσοδα από τον 
τομέα της ηλεκτροπαραγωγής ανήλθαν στα 55,7 εκατ. ευρώ 
έναντι 46 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, αυ-

ξημένα κατά 20,9%. Τα έσοδα από τον τομέα της εμπορίας 
ηλεκτρικής ενέργειας ανήλθαν στα 3,2 εκατ. ευρώ έναντι 2,7 
εκατ. ευρώ, στο πρώτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. 
Οι πωλήσεις του κατασκευαστικού τομέα της εταιρείας προς 
τρίτους διαμορφώθηκαν στα 4,7 εκατ. ευρώ έναντι 6,5 εκατ. 
ευρώ, το πρώτο τρίμηνο 2017. Τα έσοδα από τον τομέα των 
παραχωρήσεων ανήλθαν στα 8,1 εκατ. ευρώ έναντι 0,3 εκατ. 
ευρώ, στην αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
Η συνολική λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων, 
τόκων, φόρων και επενδυτικών αποτελεσμάτων, (EBITDA) 
ανήλθε στα 45,6 εκατ. ευρώ έναντι 35,3 εκατ. ευρώ, το πρώ-
το τρίμηνο του 2017, αυξημένη κατά 29,2%. Τα συνολικά 
λειτουργικά κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) διαμορφώ-
θηκαν στα 33,9 εκατ. ευρώ έναντι 23,1 εκατ. ευρώ, αυξημένα 
κατά 46,7%. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 18,7 
εκατ. ευρώ έναντι 12,6 εκατ. ευρώ, το πρώτο τρίμηνο του 
2017, αυξημένα κατά 47,7%. Η καθαρή δανειακή θέση του 
ομίλου (τραπεζικός δανεισμός μείον ταμειακά διαθέσιμα), στο 
τέλος του τριμήνου του 2018, διαμορφώθηκε στα 518,5 εκατ. 
ευρώ έναντι 563,8 εκατ. ευρώ, στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 
2017.
Ο όμιλος διαθέτει, υπό κατασκευή ή έτοιμες προς κατασκευή, 
εγκαταστάσεις ΑΠΕ ισχύος 178 MW στην Ελλάδα και στο εξω-
τερικό. Συνολικά, η εταιρεία λειτουργεί, κατασκευάζει ή έχει 
πλήρως αδειοδοτήσει 1.166 MW εγκαταστάσεων ΑΠΕ στην 
Ευρώπη και την Αμερική. Απώτερος στόχος της εταιρείας εί-
ναι να προσεγγίσει το μέγεθος των 2.000 MW έργων ΑΠΕ σε 
λειτουργία σε όλες τις χώρες δραστηριότητάς της. Η συνολική 
εγκατεστημένη ισχύς του ομίλου ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ανέρχεται 
σήμερα σε 986 MW. Ο όμιλος έχει εγκαταστήσει 561 MW στην 
Ελλάδα, 293 MW στις ΗΠΑ και 132 MW στη ΝΑ Ευρώπη.

Να μην ψηφίσουν τις διατάξεις του άρθρου 80 στο πολυνο-
μοσχέδιο που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή, ζητά από τους 
βουλευτές η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακε-
δονίας (ΠΕΔ-ΚΜ). Σε δελτίο Τύπου που εξέδωσε, η ΠΕΔ-ΚΜ 
επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι το άρθρο 80 του νομοσχεδίου 
με τίτλο «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δη-
μοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων 
για το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2019-2022», καταστρώνει αναλυτικά το σχέδιο της ολοκλη-
ρωτικής άλωσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, «ποδοπατώ-
ντας το Σύνταγμα και καταρρακώνοντας τον Ευρωπαϊκό 
Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας». Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ 

συγκεκριμένα, όπως αναφέρει, το εν λόγω άρθρο «καθιστά 
υποχρεωτική τη μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων όλων 
των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης («συμπεριλαμβανομέ-
νων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού») στην Τράπεζα της Ελλάδος, 
επιτρέπει «αποκλειστικά σε εξαιρετικές περιπτώσεις» και υπό 
την έγκριση του Υπουργού Οικονομικών το άνοιγμα λογα-
ριασμών των ως άνω φορέων σε πιστωτικά ιδρύματα, ορίζει 
πως τα προερχόμενα από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογι-
σμό έσοδα των ως άνω φορέων καταβάλλονται «σε πίστωση 
της ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος», ενώ 
στους πίνακες των παραρτημάτων του Σχεδίου Νόμου, απο-
τυπώνεται η εξουθένωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με τον 

προγραμματισμό για τη μείωση τόσο των εσόδων της, όσο 
και του προσωπικού της μεταξύ των ετών 2019-2022».
Η ΠΕΔ-ΚΜ τονίζει ότι είχαν προηγηθεί προσπάθειες μεταφο-
ράς των ταμειακών διαθεσίμων των Δήμων στην Τράπεζα 
της Ελλάδος το 2015 αλλά και αργότερα με σχετικές εγκυκλί-
ους που ακολούθησαν. Χαρακτηρίζει το άρθρο 80 «νομο-
τεχνικά ανερμάτιστο, ιστορικά απαράδεκτο, θεσμικά ανάρ-
μοστο, συνταγματικά έωλο, πολιτικά διάτρητο, οικονομικά 
απρόσφορο, αναπτυξιακά καταστροφικό και αυτοδιοικητικά 
θανατηφόρο» και καλεί την ΚΕΔΕ, τις ΠΕΔ και τους δήμους της 
χώρας σε άμεση, δυναμική, ανυποχώρητη αντίδραση.

ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΤΑ 32,6% ΚΑΤΕΓΡΑΨΑΝ ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ, ΤΟ 
ΠΡΩΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2018

ΝΑ ΜΗΝ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 80 ΣΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ, ΖΗΤΗΣΕ  ΑΠΟ 
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ‘ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
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Η πλειονότητα των Ευρωπαίων θεωρεί ότι η κατάσταση 
της οικονομίας είναι καλή και εκφράζει αισιοδοξία για το 
μέλλον, σύμφωνα με νέα έρευνα του Ευρωβαρόμετρου 
που δημοσιεύτηκε σήμερα και πραγματοποιήθηκε μεταξύ 
17 και 28 Μαρτίου. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ οι πιο δυ-
σαρεστημένοι της ΕΕ, ωστόσο, είναι και αυτήν τη φορά οι 
Έλληνες, αν και η κατάσταση βελτιώνεται κυρίως σε ό,τι 
αφορά στις προοπτικές για το μέλλον.
 Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στην οικονομική κατάσταση 
του νοικοκυριού τους και την προσωπική επαγγελματική 
τους κατάσταση, θετικά απάντησε το 35% και το 30% των 
ερωτηθέντων Ελλήνων, αντίστοιχα, έναντι 71% και 61% 
συνολικά στην ΕΕ.
 Επίσης, το 50% των Ελλήνων που έλαβαν μέρος στην 
έρευνα θεωρεί πως η κρίση δεν έχει ακόμα τελειώσει και 
πως τα χειρότερα έρχονται, ποσοστό που αν και μειωμένο 
κατά εννιά μονάδες σε σχέση με το φθινόπωρο απέχει 11 
μονάδες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
 Σε γενικές γραμμές, οι Έλληνες είναι οι λιγότερο ικανο-
ποιημένοι της ΕΕ από τη ζωή τους, σε ποσοστό 52%, κα-
ταγράφοντας, ωστόσο, μείωση της δυσαρέσκειας κατά 6 
ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το φθινόπωρο. Στη ΕΕ 
των 28 αλλά και στην Ευρωζώνη, οι πολίτες δηλώνουν 
ικανοποιημένοι από τη ζωή τους κατά 83%. Σε ό,τι αφο-
ρά στη γενικότερη κατάσταση στη χώρα τους, θετική τη 

χαρακτηρίζει το 51% των ερωτηθέντων σε σχέση με 6% 
στην Ελλάδα και αρνητική το 47%, σε σχέση με 94% στην 
Ελλάδα.
 Επιπλέον, το 98% των ερωτηθέντων θωρεί την κατάστα-
ση της ελληνικής οικονομίας κακή, ποσοστό σταθερό σε 
σχέση με την αντίστοιχη έρευνα του φθινοπώρου 2017. 
Στην ίδια ερώτηση, οι Ευρωπαίοι απάντησαν θετικά κατά 
49% (+1% σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα) και αρ-
νητικά κατά 47%.
 Σε ό,τι αφορά το μέλλον, μόλις το 18% των Ελλήνων που 
έλαβαν μέρος στην έρευνα θεωρεί πως η ζωή τους θα βελ-
τιωθεί τον επόμενο χρόνο, αν και ποσοστό αυξημένο κατά 
τρεις μονάδες σε σχέση με το φθινόπωρο, έναντι 30% στην 
ΕΕ και 29% στην Ευρωζώνη. Γενικά στη χώρα καθώς και 
στην οικονομία το 37% και το 42%, αντίστοιχα, των ερω-
τηθέντων Ελλήνων δήλωσε πως πιστεύει ότι η κατάσταση 
θα χειροτερέψει τους επόμενους 12 μήνες έναντι 22% και 
23% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Ωστόσο, και στις δύο 
ερωτήσεις οι αρνητικές απαντήσεις των Ελλήνων είναι μει-
ωμένες κατά 6% σε σχέση με το φθινόπωρο.
 Αισιοδοξία για το μέλλον της ΕΕ εξέφρασε το 58% των 
Ευρωπαίων και το 42% των Ελλήνων, που είναι οι μόνοι 
-μαζί με τους Βρετανούς- με μεγαλύτερο ποσοστό αρνη-
τικών απαντήσεων (53%) αν και μειωμένων κατά επτά 
μονάδες σε σχέση με το φθινόπωρο. Η στήριξη για την 

Οικονομική και Νομισματική Ένωση παραμένει, ωστόσο, 
μεγάλη στην Ελλάδα, καθώς το 69% των ερωτηθέντων 
δήλωσαν υπέρ του ευρώ σε σχέση με 61% στην ΕΕ και 
74% στην ευρωζώνη.
 Σε ό,τι αφορά στην εμπιστοσύνη στην ΕΕ, οι Έλληνες 
έδωσαν θετικές απαντήσεις κατά 27% (+4% σε σχέση με 
το φθινόπωρο) και αρνητικές κατά 69%, έναντι 42% και 
48%, αντίστοιχα σε ευρωπαϊκό μέσο.
 Την κυβέρνηση της χώρας δήλωσε ότι την εμπιστεύεται 
το 12% των Ελλήνων (+1% σε σχέση με το φθινόπωρο) 
έναντι 34% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, ενώ τα πολιτικά 
κόμματα μόλις το 4%, έναντι 19% στην ΕΕ.
 Στα μέσα ενημέρωσης έχει εμπιστοσύνη το 22% των Ελ-
λήνων που συμμετείχαν στην έρευνα (+7% σε σχέση με το 
φθινόπωρο), έναντι 40% στην ΕΕ.
 Ως πιο σημαντικά προβλήματα της χώρας, οι Έλληνες θε-
ωρούν την ανεργία (54% έναντι 25% του ευρωπαϊκού μέ-
σου όρου), την οικονομική κατάσταση (45% έναντι 15%) 
και το δημόσιο χρέος (29% έναντι 9%).
 Σε επίπεδο ΕΕ, η μετανάστευση συνιστά την κυριότερη 
πρόκληση που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η Ένωση, 
τόσο για τους Έλληνες (37%) όσο και για τον ευρωπαϊκό 
μέσο όρο (38%). Ακολουθεί η τρομοκρατία (29% και στα 
δύο) και η οικονομική κατάσταση, όπου η διαφορά μεγα-
λώνει: 30% στην Ελλάδα και 18% στην ΕΕ.

«Η 21η Αυγούστου δεν θα είναι παράδεισος αν δεν ακο-
λουθηθεί μια πορεία στην πραγματικότητα» επισήμανε ο 
γγ Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συ-
νεργασίας (ΔΟΣ) του υπουργείου Εξωτερικών, Ιωάννης 
Μπράχος, αναφερόμενος στην έξοδο της χώρας από τα 
μνημόνια. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Μπράχος, από το 
βήμα εκδήλωσης, με θέμα: «Δράσεις Οικονομικής Διπλω-
ματίας 2017-2018», που πραγματοποιήθηκε στο Επαγγελ-
ματικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ,)
επισήμανε ότι το παραδοσιακό αναπτυξιακό μοντέλο, στο 
οποίο στηρίχτηκε η Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες ήταν 
αυτό που την οδήγησε στα μνημόνια και στην κρίση, χαρα-
κτήρισε εθνική την προσπάθεια για την ενίσχυση της εξω-
στρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, ενώ απευθυνόμε-
νος στους εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων της 
πόλης είπε: «στηριζόμαστε σε εσάς για να χτίσουμε μια νέα 

Ελλάδα που δεν θα είναι καταναλωτική και παρασιτική».
Ο κ. Μπράχος, αναφερόμενος στις πρόσφατες εξελίξεις 
για το ονοματολογικό της πΓΔΜ, τόνισε ότι η επίλυση του 
προβλήματος με τη γείτονα θα συμβάλει στην αναβάθμιση 
της ευρύτερης περιοχής της βόρειας Ελλάδας και εξέφρασε 
τη βεβαιότητα ότι, σε βάθος χρόνου, θα επιβεβαιωθεί η 
σημασία της προσπάθειας, για την επίτευξη συμφωνίας, η 
οποία –όπως είπε– υποστηρίζεται από κυβερνήσεις ξένων 
χωρών και διεθνείς οργανισμούς.
Αναφέρθηκε στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Θεσσαλο-
νίκης και της ευρύτερης περιοχής, σε θέματα επενδύσεων 
και χαρακτήρισε σημαντικό το ελληνορωσικό επενδυτικό 
φόρουμ, που θα διοργανωθεί τον προσεχή Οκτώβριο στην 
πόλη, καθώς και τη συμμετοχή των ΗΠΑ στην προσεχή 
ΔΕΘ, ως τιμώμενη χώρα. «Για να πετύχουμε περαιτέρω 
αύξηση των εξαγωγών είμαστε βοηθοί των αιτημάτων 

των επιχειρήσεών σας» είπε ο κ. Μπράχος, ενώ αναφέρθη-
κε και στο σημαντικό έργο που προσφέρουν στους εξαγω-
γείς οι υπηρεσίες του υπουργείου Εξωτερικών, μέσω των 
πρεσβειών του εξωτερικού.
Στην εκδήλωση, που διοργανώθηκε από τη Γενική Γραμ-
ματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του υπουργείου 
Εξωτερικών, σε συνεργασία με το ΕΒΕΘ και την υποστήρι-
ξη του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος και του 
Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, απηύθυναν χαι-
ρετισμούς ο Α΄ αντιπρόεδρος του ΕΒΕΘ, Εμμανουήλ Βλα-
χογιάννης, ο πρόεδρος του ΣΒΒΕ, Αθανάσιος Σαββάκης και 
ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ, Γιώργος Κωνσταντόπουλος.
Επίσης, στη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν οι 
δραστηριότητες της οικονομικής διπλωματίας του υπουρ-
γείου Εξωτερικών, από τον σύμβουλο της Διεύθυνσης 
Στρατηγικού Σχεδιασμού, Δημήτρη Χαλεπίδη.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΥΣΑΡΕΣΚΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ ΝΕΟ ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ, 
ΜΕ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΕΣ ΟΜΩΣ ΤΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ
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Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 1,539 δισ.. ευρώ παρου-
σίασε ο προϋπολογισμός, έναντι στόχου για 180 εκατ. 
ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 1,840 δισ. ευρώ 
για την ίδια περίοδο το 2017. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
αυτό προκύπτει από τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού 
προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα οποία για την περίοδο 
Ιανουαρίου- Μαΐου 2018, παρουσιάζεται έλλειμμα στο 
ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού (γενική κυβέρ-
νηση) ύψους 799 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για έλλειμ-
μα 2,163 δισ. ευρώ που έχει περιληφθεί στην εισηγητική 
έκθεση του Προϋπολογισμού για το αντίστοιχο διάστημα 
του 2018 και ελλείμματος 1,242 δισ. ευρώ το αντίστοιχο 
διάστημα του 2017..
 Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπο-
λογισμού ανήλθε σε 18,436 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας 
αύξηση κατά 848 εκατ. ευρώ ή 4,8% έναντι του στόχου.
 Η ακριβής κατανομή μεταξύ των κατηγοριών εσόδων του 
τακτικού προϋπολογισμού θα πραγματοποιηθεί με την έκ-
δοση του οριστικού δελτίου αναφέρει στη σχετική ανακοί-
νωσή του το υπουργείο Οικονομικών.
 Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν 
σε 17,316 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 388 εκατ. ευρώ ή 
2,3% έναντι του στόχου.
 Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών 
από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) 
ανήλθαν σε 1,909 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 
561 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.
 Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων 
(ΠΔΕ) ανήλθαν σε 1,120 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 460 
εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.
 Ειδικότερα, τον Μάιο 2018 το σύνολο των καθαρών εσό-

δων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 2,968 δισ. 
ευρώ μειωμένο κατά 309 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μη-
νιαίο στόχο.
 Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν 
σε 2,941 δισ. ευρώ, μειωμένα έναντι του μηναίου στόχου 
κατά 253 εκατ. ευρώ.
 Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 28 εκατ. ευρώ, μειωμένα 
κατά 56 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.
 Οι επιστροφές εσόδων του Μαΐου 2018 (εξαιρουμένων 
των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξι-
πρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 606 εκατ. ευρώ, σημει-
ώνοντας αύξηση κατά 351 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου 
στόχου (255 εκατ. ευρώ).
 Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περί-
οδο Ιανουαρίου- Μαΐου 2018 ανήλθαν στα 19,235 δισ. 
ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 516 εκατ. ευρώ 
έναντι του στόχου. Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού 
προϋπολογισμού ανήλθαν σε 18,441 δισ. ευρώ και είναι 
εντός του στόχου. Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρί-
ως οι δαπάνες για επιχορηγήσεις νοσοκομείων, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ 
κατά 72 εκατ. ευρώ.
 Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού παρουσιάζο-
νται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 
2017 κατά 689 εκατ. ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 
190 εκατ. ευρώ για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης 
και 65 εκατ. ευρώ για επιδόματα πολυτέκνων.
 Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 794 εκατ. ευρώ 
παρουσιάζοντας μείωση έναντι του στόχου κατά 516 εκατ. 
ευρώ.
Ειδικά για τον μήνα Μάιο οι δαπάνες του κρατικού προϋ-
πολογισμού ανήλθαν σε 3,913 δισ. ευρώ και παρουσιάζο-

νται αυξημένες κατά 235 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου 
στόχου, ενώ οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού 
ανήλθαν σε 3,623 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξη-
μένες κατά 195 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. 
Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων 
(ΠΔΕ) ανήλθαν σε 290 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται αυ-
ξημένες έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 40 εκατ. ευρώ.
Στα 2,617 δισ. ευρώ περιορίστηκαν τον Απρίλιο οι λη-
ξιπρόθεσμες οφειλές της γενικής κυβέρνησης προς τους 
ιδιώτες
Στα 2,617 δισ. ευρώ περιορίστηκαν τον Απρίλιο του 2018 
οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της γενικής κυβέρνησης 
προς τους ιδιώτες, από 2,749 δισ. ευρώ τον Μάρτιο, όπως 
προκύπτει από τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους. Το ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει ότι σύμφωνα με αυτά, τον 
Απρίλιο καταβλήθηκαν από τους αρμόδιους φορείς πλη-
ρωμές ύψους 41,7 εκατ. ευρώ για την εξόφληση οφειλών 
προς ιδιώτες, ενώ 40,8 εκατ ευρώ είχαν πληρωθεί τον 
Μάρτιο. Σημειώνεται, ότι τον Μάρτιο είχαν διατεθεί χρη-
ματοδοτήσεις ύψους 153 εκατ. ευρώ από το υπουργείο 
Οικονομικών προς τους φορείς της γενικής κυβέρνησης 
για πληρωμές οφειλών προς ιδιώτες.
Οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων διαμορφώθηκαν τον 
Απρίλιο σε 741 εκατ. ευρώ, έναντι 675 εκατ. ευρώ τον 
Μάρτιο. Το υπουργείο Οικονομικών διέθεσε τον Απρίλιο 
χρηματοδοτήσεις ύψους 20 εκατ. ευρώ για καταβολή εκ-
κρεμών επιστροφών φόρων. Οι τελικές επιστροφές ανήλ-
θαν σε 4,8 εκατ. ευρώ.
Τέλος, τον Απρίλιο καταβλήθηκαν πληρωμές ύψους 70,7 
εκατ. ευρώ για διευθέτηση εκκρεμών αιτήσεων συνταξιο-
δότησης, ενώ 66,8 εκατ. ευρώ είχαν διατεθεί τον Μάρτιο.

Την έγκριση της εκταμίευσης 1 δισ. προς την Ελλάδα για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου, ανακοίνωσε ο Ευρωπαϊκός Μηχανσιμός Σταθερότητας.  Σύμφω-
να με το ΑΠΕ-ΜΠΕ πρόκειται για την υποδόση της τρίτης αξιολόγησης που ολοκλήρωθηκε στις 27 Μαρτίου 2018.

Μικρά βήματα προόδου σε θέματα φορολογίας και επιχει-
ρηματικού περιβάλλοντος, αλλά και σοβαρές εκπτώσεις σε 
κρίσιμα πεδία όπως η αγορά εργασίας που επηρεάζουν 
την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και τις επενδύσεις 
διαπιστώνει ο ΣΕΒ στο πολυνομοσχέδιο για την τέταρτη 
αξιολόγηση. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ σε ανάλυση που 
περιλαμβάνεται στο εβδομαδιαίο δελτίο οικονομικών εξε-
λίξεων ο ΣΕΒ δηλώνει επίσης αντίθετος με την παράταση 
του clawback για τα έτη 2019 - 2022, καθώς και με την 

επαναφορά της ενιαίας τιμής του βιβλίου ενώ ζητά την κα-
τάργηση του φόρου υπεραξίας στα ακίνητα «που χωρίς να 
προσφέρει τίποτα στα κρατικά έσοδα οδήγησε σε σημαντι-
κή αβεβαιότητα και κατ’ επέκταση μείωση των τιμών στοι-
χείων ενεργητικού νοικοκυριών και επιχειρήσεων αλλά και 
της αξίας ενεχύρων».
Αναφερόμενος στα θέματα αδειοδότησης και λειτουργίας 
επιχειρήσεων ο Σύνδεσμος επισημαίνει την περίπτωση 
εταιρείας - μέλους, στην οποία μέρος του υφιστάμενου 

για δεκαετίες εργοστασίου χαρακτηρίστηκε ως χρήση οι-
κίας με αποτέλεσμα νέα καινοτόμα επένδυση επέκτασης με 
μεγάλη δαπάνη να πρέπει να γίνει εκτός του εργοστασίου, 
μειώνοντας έτσι σημαντικά την ανταγωνιστικότητα της 
επιχείρησης.
Τέλος ο ΣΕΒ επαναλαμβάνει την αντίθεσή του στην ενίσχυ-
ση της υποχρεωτικής διαιτησίας παρά - όπως αναφέρει - 
την αντίθεση του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας.

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 1,539 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟ ΠΕΝΤΑΜΗΝΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ- 
ΜΑΙΟΣ 2018, ΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΧΟΥ ΓΙΑ 180 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ESM ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗΝ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΤΟΥ 1 ΔΙΣ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΣΕΒ: ΜΙΚΡΑ ΒΗΜΑΤΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΣΟΒΑΡΕΣ 
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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Στις πολλές επιτυχίες του ελληνικού τουρισμού τα τελευταία χρό-
νια αναφέρθηκε ο γενικός γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και 
Ανάπτυξης του υπουργείου Τουρισμού Γιώργος Τζιάλλας, κατά 
την εισήγησή του στο ετήσιο συνέδριο του Economist, χαιρετίζο-
ντας το συνέδριο και εκ μέρους της υπουργού Τουρισμού Έλενας 
Κουντουρά. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ τόνισε ότι ο τουρισμός εί-
ναι προτεραιότητα για την κυβέρνηση και ότι έχει υλοποιηθεί ένα 
ευρύ μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα στον τομέα. «Πετύχαμε άλμα, 
με τη βοήθεια του ιδιωτικού τομέα» τόνισε. «Το 2018 η χώρα θα 

έχει 32 εκατομμύρια αφίξεις και ο στόχος είναι το νούμερο αυτό 
να αυξηθεί κι άλλο, καθώς επίσης να υπάρχει τουρισμός 365 
ημέρες τον χρόνο και για όλους τους προορισμούς της χώρας» 
πρόσθεσε.
Ο κ. Τζιάλλας αναφέρθηκε στη σημασία των συνεργειών με τον 
πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, όπως και στις στρατηγικές 
συμφωνίες που έχουν γίνει με ξένους φορείς και διοργανωτές 
ταξιδιών. «Τον Απρίλιο σημειώθηκε ρεκόρ 17 ετών στη δημι-
ουργία θέσεων εργασίας, και οι ογδόντα από τις εκατό χιλιάδες 

θέσεις που δημιουργήθηκαν, ήταν στον τουρισμό» είπε χαρα-
κτηριστικά. Έμφαση έδωσε, επίσης, στη σημασία του θεματικού 
τουρισμού, στην προσέλκυση επενδύσεων, στην ανάπτυξη ενός 
δημόσιου συστήματος τουριστικής εκπαίδευσης, καθώς και στη 
στήριξη των ιδιωτικών επιχειρήσεων του τομέα μέσω του ΕΣΠΑ.
Τέλος, εξήρε τη συμβολή του ΕΟΤ στην προβολή του ελληνικού 
τουριστικού προϊόντος.

Η APIVITA είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία που αποκτά την πι-
στοποίηση B Corporation και γίνεται μέλος ενός διεθνούς δικτύου 
εταιρειών και οργανισμών που οραματίζεται να συνδυάσει την 
επιχειρηματικότητα με την κοινωνική ευημερία και την αντιμετώ-
πιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων, σύμφωνα με σχετική 
ανακοίνωση. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ το κίνημα B Corpοration 
είναι ένα να δίκτυο purpose driven εταιρειών που χρησιμοποιούν 
την επιχείρηση ως μια δύναμη για το καλό. Οι πιστοποιημένες B 
Corp εταιρείες ακολουθούν τα υψηλότερα πρότυπα στις κοινωνι-
κές και περιβαλλοντικές τους επιδόσεις, διέπονται από διαφάνεια 
και νομική ευθύνη και φιλοδοξούν να χρησιμοποιήσουν τη δύ-
ναμη των επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των κοινωνικών 
και περιβαλλοντικών προβλημάτων.
 Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η διαδικασία αξιολόγησης των 
εταιρειών που επιθυμούν να γίνουν μέλη του B Corporation 

εξετάζει την επίδραση που έχουν οι εταιρείες ως προς τους ερ-
γαζόμενους, την κοινότητα, τους πελάτες και το περιβάλλον. 
Αυτή τη στιγμή το δίκτυο των πιστοποιημένων B Corp εταιρειών 
αποτελείται από περισσότερες από 2.500 εταιρείες σε 50 χώρες 
παγκοσμίως από 130 διαφορετικούς κλάδους.
 Για την APIVITA η συμμετοχή της στο κίνημα B Corp είναι στρα-
τηγικής σημασίας και θα συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη της 
εταιρείας, στη στρατηγική αειφορίας και στην ανάπτυξη νέων 
συνεργιών. 
Στις 12 Ιουνίου η APIVITA, ως μέλος του διεθνούς δικτύου Β 
Corporation, αναδείχθηκε ως μια από τις εταιρείες που συμπε-
ριλαμβάνονται στη λίστα με τις «Καλύτερες για τον Κόσμο» εται-
ρείες, στον τομέα του περιβάλλοντος. Σε αυτή τη λίστα συγκατα-
λέγονται εταιρείες που στην αξιολόγηση για την επίδρασή τους 
στο περιβάλλον πέτυχαν βαθμολογία που ανήκει στο υψηλότερο 

10% μεταξύ των 2.500 εταιρειών πιστοποιημένων ως B Corp.
 Συγκεκριμένα, η αξιολόγηση που αφορά την επίδραση των εται-
ρειών στο Περιβάλλον, καταγράφει και βαθμολογεί τις περιβαλ-
λοντικές επιδόσεις της εταιρείας, όπως αυτές αποτυπώνονται στη 
λειτουργία της, στις εγκαταστάσεις, στα υλικά που χρησιμοποιεί, 
στις εκπομπές ρύπων, καθώς και στη χρήση των φυσικών πό-
ρων και της ενέργειας. Οι 228 εταιρείες που διακρίθηκαν ως «Κα-
λύτερες για τον Κόσμο» εταιρείες, στον τομέα του Περιβάλλοντος 
προέρχονται από 72 διαφορετικούς κλάδους και 25 χώρες και 
αποτελούν ένα πρότυπο για το πώς η δύναμη των επιχειρήσεων 
μπορεί να μετατραπεί σε μια δύναμη για το καλό. Για την APIVITA, 
η διάκριση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς ενισχύει την 
πολύχρονη δέσμευση της για βιώσιμη και κοινωνικά υπεύθυνη 
λειτουργία, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Σαφή έκφραση υποστήριξης του συνόλου της ελληνικής περιφέ-
ρειας αποτελεί η απόφαση συμπερίληψης του Συνδέσμου Βιομη-
χανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) στους κοινωνικούς εταίρους της 
χώρας, όπως επισημαίνει με σημερινή δήλωσή του ο πρόεδρος 
του φορέα, Αθανάσιος Σαββάκης. «Η αυξημένη πλειοψηφία με 
την οποία η εθνική αντιπροσωπεία έκανε αποδεκτή τη σχετική 
πρόταση της κυβέρνησης, αποδεικνύει την παραδοχή -από το 
μεγαλύτερο μέρος του πολιτικού συστήματος της χώρας- τού 
μέχρι σήμερα κενού εκπροσώπησης της μεταποιητικής δρα-
στηριότητας, και, κατ  ́ επέκταση, της ιδιωτικής πρωτοβουλίας 
με έδρα την ελληνική περιφέρεια. Θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη 
απόφαση αποτελεί σαφή έκφραση υποστήριξης του συνόλου 
της περιφέρειας της χώρας, η οποία από τώρα και στο εξής, με 
αίσθημα αυξημένης ευθύνης, συμμετέχει και συνδιαμορφώνει 
τις αναπτυξιακές προοπτικές και τη διατήρηση της κοινωνικής 
συνοχής της πατρίδας μας» δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΒΒΕ.
Υπενθυμίζεται ότι σε πρόσφατη συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, 
με αφορμή την επικείμενη ανάδειξη του Συνδέσμου σε κοινωνικό 
εταίρο, ο κ. Σαββάκης είχε δηλώσει ότι «η ανάδειξη του ΣΒΒΕ και 

επίσημα σε κοινωνικό εταίρο δημιουργεί μεγάλο φορτίο ευθύνης 
όχι μόνο στη διοίκησή του, αλλά και στα μέλη του. Σε κάθε πε-
ρίπτωση, η νέα ευθύνη που καλείται να φέρει σε πέρας ο ΣΒΒΕ, 
απαιτεί ακόμη μεγαλύτερη σοβαρότητα απ  ́όλους μας και χαμη-
λούς τόνους για την εκπλήρωση της αποστολής ενός κοινωνικού 
εταίρου που έχει έδρα την περιφέρεια κι όχι το κέντρο».
Ερωτηθείς αν είναι αισιόδοξος ότι ο ΣΒΒΕ θα μπορέσει πράγματι, 
στο πλαίσιο του νέου αυτού ρόλου, να προωθήσει με αποτελε-
σματικότητα τα αιτήματα της βιομηχανίας που αφορούν ειδικά 
τη Βόρεια Ελλάδα, είχε επισημάνει: «Η απάντησή μου είναι ότι 
κατηγορηματικά «ναι». Πράγματι είμαι αισιόδοξος. Ο λόγος είναι 
ένας και μοναδικός. Το κύρος της 100χρονης και πλέον πορείας 
του ΣΒΒΕ, σε συνδυασμό με τις ρεαλιστικές και τις τεχνοκρατικά 
τεκμηριωμένες προτάσεις για την έμπρακτη ενίσχυση της μετα-
ποιητικής δραστηριότητας και, γενικά, την ανάπτυξη του ιδιωτι-
κού επιχειρείν στη Βόρεια Ελλάδα και τη διατήρηση της κοινω-
νικής συνοχής, μπορούν πραγματικά να δημιουργήσουν εκείνες 
τις προϋποθέσεις διεκδίκησης ενός καλύτερου περιβάλλοντος 
δραστηριοποίησης για τη βιομηχανία στη Βόρεια Ελλάδα».

Ως προς τους τομείς στους οποίους θα δοθεί προτεραιότητα είχε 
δηλώσει:»Ο τομέας στον οποίο θα εστιάσουμε έχει οριστεί από τη 
διοίκησή μας με σαφήνεια: είναι η συμφωνία κράτους, επιχειρή-
σεων και κοινωνίας για τις βασικές αρχές βιομηχανικής πολιτικής 
οι οποίες θα εισφέρουν θετικά στην αλλαγή του αναπτυξιακού 
υποδείγματος της χώρας και θα δημιουργήσουν τις προϋποθέ-
σεις δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας». Ο ίδιος είχε τονίσει ότι 
ο ΣΒΒΕ θα επιδιώξει συνέργειες στο πλαίσιο του νέου ρόλου του, 
καθώς δίχως συνέργειες και συμμαχίες στο κοινωνικό φυσικά 
πεδίο, ουδείς μπορεί να πετύχει το παραμικρό: «Το ίδιο θα επιδι-
ώξουμε κι εμείς από τη νέα θέση στην οποία καλούμαστε να υπη-
ρετήσουμε τη μεταποίηση και γενικά την ανάπτυξη της Βόρειας 
Ελλάδας. Είμαι αρκετά αισιόδοξος για την ανάπτυξη συνεργιών, 
επειδή ακριβώς με όλους τους κοινωνικούς εταίρους έχουμε την 
ίδια οπτική για την ανάπτυξη. Ως εκ τούτου ευελπιστώ ότι πολλές 
απ  ́τις θέσεις μας θα υιοθετηθούν από την πολιτεία και τελικά θα 
υλοποιηθούν».

«ΤΟ 2018 Η ΧΩΡΑ ΘΑ ΕΧΕΙ 32 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΦΙΞΕΙΣ» ΤΟΝΙΣΕ Ο ΓΓ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ECONOMIST

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΗΣ APIVITA ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ
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Η Ελλάδα είναι μια από τις λίγες χώρες στον κόσμο, όπου οι 
πολίτες προτιμούν να ενημερώνονται για τις ειδήσεις από τα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης (σε ποσοστό 71%) και ιδίως 
από το Facebook (60%), παρά από τις άλλες πιο παραδο-
σιακές πηγές ειδήσεων. Γενικότερα, τα online media χρησι-
μοποιούνται το 2018 στη χώρα μας ως πηγή ειδήσεων από 
μεγαλύτερο ποσοστό χρηστών (94%) από ό,τι η τηλεόραση 
(67%) και οι εφημερίδες (26%). Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
αυτό προκύπτει από τη νέα «Έκθεση Ψηφιακών Ειδήσεων» 
(Digital News Report) του Ινστιτούτου Ρόιτερς για την Μελέ-
τη της Δημοσιογραφίας του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. 
Η έκθεση βασίζεται σε μια online δειγματοληπτική έρευνα 
της εταιρείας YouGov σε περίπου 74.000 ανθρώπους σε 37 
χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.
Σύμφωνα με τα ευρήματα για τη χώρα μας, η χρήση του 
Facebook για τις ειδήσεις εμφανίζει μικρή κάμψη 2% φέτος 
(σε 60% των ερωτηθέντων από 62% το 2016). Ακολουθούν 
σε δημοφιλία για ειδησεογραφική ενημέρωση το YouTube με 
36% (αύξηση 4% έναντι του 2016), το Facebook Messenger 
22% (αύξηση 5%), το Viber 14% (αύξηση 4%), το Twitter 
13% (αμετάβλητο) και το Instagram 10% (αύξηση 4%).
Διαφαίνεται έτσι, αν και σε μικρότερο βαθμό, μια τάση πα-
ρόμοια με αυτή που επικρατεί διεθνώς: οι χρήστες σταδια-

κά απομακρύνονται από το Facebook και στρέφονται για 
τις ειδήσεις σε εναλλακτικές εφαρμογές (Messenger, Viber, 
Instagram, Snapchat κ.α.).
Όσον αφορά τις συσκευές από τις οποίες οι χρήστες έχουν 
πρόσβαση στις ειδήσεις, το 2018 το 70% χρησιμοποιούν 
σταθερό ή φορητό υπολογιστή (από 72% το 2016), το 60% 
«έξυπνο» κινητό τηλέφωνο (από 47%) και το 29% υπολογι-
στή-ταμπλέτα (από 28%).
Οι μισοί (το 49%) μοιράζονται τις ειδήσεις που τους ενδια-
φέρουν με άλλους μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενώ σχεδόν ένας στους 
τρεις (32%) προχωρά σε σχολιασμό των ειδήσεων μέσω 
αναρτήσεων κ.ά.
Σύμφωνα με την έκθεση, μεταξύ των παραδοσιακών μέσων 
ενημέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες), η συ-
χνότερη χρήση σε εβδομαδιαία βάση για ειδησεογραφική 
ενημέρωση γίνεται από τον Σκάι (τηλεόραση και ραδιόφω-
νο) σε ποσοστό 57%. Ακολουθούν κατά σειρά τα κανάλια 
ΑΝΤ1 (45%), ALPHA (44%), STAR (31%) και ΕΡΤ (31%). 
Ένας στους δέκα Έλληνες αναφέρει ότι ενημερώνεται για τις 
ειδήσεις από ξένα μέσα (προηγούνται το BBC με 11% και το 
CNN με 9%).
Μεταξύ των online μέσων ως πηγών ειδήσεων προηγεί-

ται το Newsbomb.gr (34%) και ακολουθούν In.gr (26%), 
News247.gr (26%), Skai online (24%), Newsit.gr (24%), 
Tromaktiko (21%), Zougla.gr (20%), mixanitouxronou.
gr (20%), Yahoo!News (19%), Newsbeast.gr (18%), 
iefimerida.gr (17%), Kathimerini online (16%), Proto 
Thema online (16%), Lifo.gr (16%) και Enikos.gr (16%).
Η εμπιστοσύνη των πολιτών στις ειδήσεις στην Ελλάδα, σύμ-
φωνα με την έκθεση, είναι μία από τις χαμηλότερες διεθνώς 
(μόνο 26%). Ως το μέσο με το μεγαλύτερο ποσοστό αξιο-
πιστίας αξιολογείται η «Καθημερινή» (5,99 σε μια κλίμακα 
από μηδέν έως 10), ενώ ακολουθούν η Real (5,87), o Alpha 
(5,86), το In.gr (5,85), o ANT1 (5,76), το «Βήμα» (5,73) και η 
«Εφημερίδα των Συντακτών» (5,7).
Δύο άλλα χαρακτηριστικά της Ελλάδας είναι ότι είναι μία από 
τις χώρες με τα χαμηλότερα ποσοστά χρηστών πρόθυμων 
να πληρώσουν συνδρομή για online μέσο ενημέρωσης 
(μόνο το 6%), αλλά και η πρώτη στον κόσμο χώρα σε πο-
σοστό χρηστών (42%) που χρησιμοποιούν ειδικά προγράμ-
ματα λογισμικού (adblockers) για να μπλοκάρουν τις διαφη-
μίσεις στις συσκευές τους. Στην ηλικία κάτω των 35 ετών το 
ποσοστό αυτό είναι ακόμη μεγαλύτερο (57%). Προφανώς 
οι Έλληνες έχουν έλλειμμα εμπιστοσύνης όχι μόνο απέναντι 
στις ειδήσεις, αλλά και στις διαφημίσεις...

Εκατό είναι ο ανώτατος αριθμός πυρηνικών όπλων που 
αρκεί να έχει μια χώρα για την ασφάλειά της και οτιδήποτε 
πέραν αυτού -όπως συμβαίνει με τα χιλιάδες πυρηνικά των 
ΗΠΑ και της Ρωσίας- είναι περιττό, αυξάνοντας υπέρμετρα 
τους κινδύνους χωρίς λόγο. Αυτή είναι η εκτίμηση μιας νέας 
επιστημονικής μελέτης, που θεωρεί ότι ο βασικός στόχος -η 
αποτροπή ενός επιτιθέμενου- επιτυγχάνεται θαυμάσια με τα 
100 πυρηνικά. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ περισσότερα από 
τα 100 κάνουν περισσότερο κακό παρά καλό, φέρνοντας 
αποσταθεροποίηση, υποστηρίζουν ο καθηγητής Τζόσουα 
Πιρς του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν και ο 
επίκουρος καθηγητής Ντέιβιντ Ντενκεμπέργκερ του Πολιτει-
ακού Πανεπιστημίου του Τενεσί με άρθρο τους στο περιοδι-
κό «Safety» (Ασφάλεια) με τίτλο «Ένα εθνικό πραγματιστικό 
όριο ασφαλείας για τις ποσότητες των πυρηνικών όπλων».
Η εκτίμηση για το «πλαφόν» των πυρηνικών βασίζεται στο 
συνυπολογισμό διαφόρων παραγόντων, από το κόστος συ-
ντήρησής ενός εκτεταμένου πυρηνικού οπλοστασίου ως τις 
συνέπειες για την ίδια τη χώρα που θα πυροδοτήσει αυτά τα 
όπλα (επιπτώσεις στο κλίμα, σε ζωτικές υποδομές και στις με-
ταφορές, στη διατροφική ασφάλεια κ.α.). Σήμερα σε όλο τον 

κόσμο υπάρχουν περίπου 15.000 πυρηνικά όπλα, τα οποία 
κατέχουν εννέα χώρες: ΗΠΑ, Ρωσία, Βρετανία, Γαλλία, Γαλ-
λία, Κίνα, Ινδία, Πακιστάν, Ισραήλ (δεν το έχει παραδεχθεί 
επίσημα) και πιο πρόσφατα Β.Κορέα. Σύμφωνα με τη νέα 
μελέτη, ο συνολικός αριθμός τους θα πρέπει να πέσει το πολύ 
στα 900.
 «Με 100 πυρηνικά όπλα έχει κανείς ακόμη τη δυνατότητα 
πυρηνικής αποτροπής, αποφεύγοντας όμως την πιθανή 
«οπισθοκρότηση» από ένα πυρηνικό φθινόπωρο που θα 
σκοτώσει τους δικούς σου ανθρώπους. Αν χρησιμοποιήσου-
με ως ΗΠΑ 1.000 πυρηνικά όπλα εναντίον κάποιου εχθρού 
και αυτός δεν ανταποδώσει καθόλου, θα δούμε περίπου 50 
φορές περισσότερους Αμερικανούς να πεθαίνουν από όσους 
την 11η Σεπτεμβρίου, μόνο και μόνο εξαιτίας των συνεπειών 
των δικών μας όπλων σε μας», δήλωσε ο Πιρς.
 Όπως είπε, είναι η πρώτη μελέτη που αναδεικνύει πόσο επι-
κίνδυνη είναι και πόσο «μπούμερανγκ» μπορεί να γυρίσει η 
χρήση των πυρηνικών για την ίδια τη χώρα που τα χρησιμο-
ποιεί, ιδίως εξαιτίας των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που 
θα εξαπλωθούν παγκοσμίως. Η αυξημένη στάχτη και σκόνη 
στην ατμόσφαιρα μετά τις εκρήξεις και το κάψιμο των πόλε-

ων, η μείωση της ωφέλιμης ηλιακής ακτινοβολίας που φθά-
νει στη Γη αλλά και η αύξηση της επιβλαβούς υπεριώδους 
ακτινοβολίας, η μείωση της θερμοκρασίας και των βροχών, 
η πτώση της γεωργικής παραγωγής και η έλλειψη τροφίμων 
κ.α. θα αφήσουν αναπόφευκτα το αποτύπωμά τους και στη 
χώρα που επιτέθηκε με τα πυρηνικά, ακόμη κι αν δεν υπάρξει 
ένας πυρηνικός «χειμώνας», αλλά ένα πυρηνικό «φθινόπω-
ρο».
Σύμφωνα με τις μακάβριες εκτιμήσεις των ερευνητών, αν 
οι ΗΠΑ χρησιμοποιήσουν μόνο 100 πυρηνικά όπλα εναντί-
ον πυκνοκατοικημένων πόλεων της Κίνας, από τις αρχικές 
εκρήξεις θα πεθάνουν πιθανώς πάνω από 30 εκατομμύρια 
άνθρωποι. Η ηλιακή ακτινοβολία θα μειωθεί κατά 10% 
έως 20% και οι βροχές κατά σχεδόν 20%, με συνέπεια η 
παγκόσμια γεωργική παραγωγή να συρρικνωθεί κατά 10% 
έως 20%, πράγμα που θα έχει περαιτέρω επιπτώσεις στη 
θνησιμότητα κυρίως λόγω υποσιτισμού εκατομμυρίων αν-
θρώπων. Δύσκολα μπορεί κανείς να φαντασθεί τι μπορεί να 
συμβεί, αν η επίθεση γίνει με 1.000 και όχι με 100 πυρηνικά 
όπλα...

ΤΟ 60% ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ/ΙΔΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟ FACEBOOK ΩΣ ΠΗΓΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΤΑ ONLINE MEDIA ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 100 ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΟΠΛΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΤΤΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΑΡΚΕΤΑ 
ΓΙΑ ΕΝΑ «ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ», ΛΕΝΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
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Για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την 
περίοδο 2021-2027, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει αύξηση 
του προϋπολογισμού εξωτερικής δράσης σε 123 δισ. ευρώ και 
σημαντική απλούστευση της δομής του, ώστε να γίνει πολύ πιο 
ευέλικτη και αποτελεσματική για την αντιμετώπιση των σημερι-
νών παγκόσμιων προκλήσεων. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνω-
ης της ΕΕ ο προϋπολογισμός εξωτερικής δράσης θα αποτελέσει 
το βασικό εργαλείο της ΕΕ για τη στήριξη των χωρών εταίρων 
της στον πολιτικό και οικονομικό μετασχηματισμό τους προς 
την κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης, της σταθεροποίησης, 
της εδραίωσης της δημοκρατίας, της κοινωνικοοικονομικής 
ανάπτυξης και της εξάλειψης της φτώχειας. Θα δώσει επίσης τη 
δυνατότητα στην ΕΕ να συνεχίσει να παρέχει ανθρωπιστική βο-
ήθεια σε ολόκληρο τον κόσμο. Όσον αφορά τις χώρες γειτονίας 
της ΕΕ, θα αποτελέσει επίσης το εργαλείο που θα βοηθήσει τις 
γειτονικές χώρες στην οικονομική τους σύγκλιση προς την ενιαία 
αγορά της ΕΕ.
Η Ύπατη Εκπρόσωπος και Αντιπρόεδρος, Φεντερίκα Μογκερίνι, 
δήλωσε τα εξής: «Προτείνουμε προϋπολογισμό για την εξωτε-
ρική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ύψους 123 δισ. ευρώ για 
την επόμενη επταετία: μια αύξηση της τάξης του 30 %, που απο-
τελεί μια άνευ προηγουμένου επένδυση στον παγκόσμιο ρόλο 
μας. Περισσότεροι πόροι για την ανάληψη περαιτέρω δράσης, 
ως αξιόπιστος, προβλέψιμος, συνεργάσιμος παγκόσμιος πα-
ράγων – αυτό ακριβώς που αναμένουν οι πολίτες μας και οι 
εταίροι μας σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Αποτελεί ανα-
γνώριση της προστιθέμενης αξίας του έργου της ΕΕ στον τομέα 
της εξωτερικής πολιτικής. Μαζί μπορούμε να έχουμε απήχηση 
που κανένα κράτος μέλος από μόνο του δεν μπορεί να έχει στον 
σημερινό κόσμο.»
Ο Επίτροπος Γιοχάνες Χαν, αρμόδιος για την Ευρωπαϊκή Πολιτι-
κή Γειτονίας και τις Διαπραγματεύσεις για τη Διεύρυνση, τόνισε 
τα εξής: «Ο αυξημένος και μεταρρυθμισμένος προϋπολογισμός 
θα μας δώσει τη δυνατότητα να συνεχίσουμε να συνεργαζόμα-
στε με τις χώρες που ενδιαφέρονται να προσχωρήσουν στην ΕΕ, 
διατηρώντας παράλληλα την ιδιαίτερη σχέση μας με τους ανα-
τολικούς και τους νότιους γείτονές μας. Με αυτόν τον τρόπο θα 
στηριχθεί ο στρατηγικός στόχος μας να επιτευχθεί η δημιουργία 
ενός κοινού χώρου σταθερότητας, ασφάλειας και ευημερίας, 
κοντά στα σύνορα της ΕΕ.»
Ο Επίτροπος Νέβεν Μίμιτσα, αρμόδιος για τη Διεθνή Συνεργασία 
και Ανάπτυξη, πρόσθεσε τα εξής: «Η ΕΕ είναι ο κύριος φορέας 
προώθησης της Ατζέντας του 2030 του ΟΗΕ και των Στόχων 
της για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Οι προτάσεις μας διαμορφώνουν 
τη χρηματοδοτική βάση για να μπορέσει η ΕΕ να διατηρήσει τον 
ρόλο της ως πρωταγωνιστή σε θέματα ανάπτυξης, βοηθώντας 
τους εταίρους μας για την εξάλειψη της φτώχειας και την αντιμε-
τώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων, με παράλληλη εξασφά-

λιση ότι δεν αφήνουμε κανέναν στο περιθώριο.»
Ο Επίτροπος Χρήστος Στυλιανίδης, αρμόδιος για την Ανθρω-
πιστική Βοήθεια και τη Διαχείριση Κρίσεων, δήλωσε τα εξής: 
«Καθώς οι καταστάσεις έκτακτης ανθρωπιστικής ανάγκης σε 
όλον τον κόσμο αυξάνονται κάθε χρόνο, και γίνονται όλο και πιο 
περίπλοκες, η ΕΕ ενισχύει τον ηγετικό της ρόλο ως σημαντικού 
παρόχου ανθρωπιστικής βοήθειας. Με αυξημένο προϋπολογι-
σμό, θα συνεχίσουμε να επιδεικνύουμε αλληλεγγύη με εκατομ-
μύρια ανθρώπων που χρήζουν βοήθειας.»
Βασικά στοιχεία της νέας πρότασης για τον προϋπολογισμό εξω-
τερικής δράσης:
Αύξηση της χρηματοδότησης: Η χρηματοδότηση θα αυξηθεί 
από 94,5 δισ. ευρώ, κατά την περίοδο 2014-2020, σε 123 δισ. 
ευρώ για την περίοδο από το 2021 έως το 2027, ήτοι αύξηση 
άνω του 30 %.
Απλούστευση: Η Επιτροπή προτείνει να μειωθεί ο αριθμός των 
μέσων, όπως και να ενσωματωθεί το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανά-
πτυξης στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Αυτό προσφέρει μεγαλύ-
τερη συνοχή και σαφέστερη εστίαση στους πολιτικούς στόχους 
και τις δεσμεύσεις με τους εταίρους, σύμφωνα με τις αξίες και τις 
προτεραιότητες της ΕΕ.
Ευελιξία: Η νέα δομή του προϋπολογισμού θα δώσει τη δυνα-
τότητα χρησιμοποίησης και επαναχρησιμοποίησης αδιάθετων 
κονδυλίων σε πολυετή βάση. Το γεγονός αυτό θα επιτρέψει στην 
ΕΕ να ανταποκρίνεται καλύτερα στις μεταβαλλόμενες περιστά-
σεις, σύμφωνα με τις προτεραιότητές της για την εξάλειψη της 
φτώχειας, την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, της ευημε-
ρίας, της ειρήνης και της σταθερότητας.
Αυξημένη διαφάνεια και δημοκρατικός έλεγχος: για παράδειγμα, 
με την ενσωμάτωση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης στον 
προϋπολογισμό της ΕΕ.
Τα νέα προτεινόμενα μέσα για την εξωτερική δράση της ΕΕ:
Μηχανισμός Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας 
(NDICI) με 89,2 δισ. ευρώ: Το νέο αυτό εξορθολογισμένο μέσο 
θα αποτελείται από τρεις πυλώνες: 1. Έναν γεωγραφικό πυ-
λώνα, με ιδιαίτερη εστίαση στον χώρο γειτονίας και στην υπο-
σαχάρια Αφρική, ο οποίος θα αυξηθεί σημαντικά για την από 
κοινού αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων, όπως η 
ανθρώπινη ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των 
φύλων, η κλιματική αλλαγή, η προστασία του περιβάλλοντος, η 
μετανάστευση και η επισιτιστική ασφάλεια• 2. Έναν θεματικό πυ-
λώνα, που θα συμπληρώνει τον γεωγραφικό πυλώνα μέσω της 
στήριξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας, 
της κοινωνίας των πολιτών, της σταθερότητας και της ειρήνης, 
στον βαθμό που τα ζητήματα αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν 
σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και άλλων παγκόσμιων προκλή-
σεων που δεν θα καλύπτονται στο πλαίσιο του γεωγραφικού 
πυλώνα• 3. Έναν πυλώνα ταχείας αντίδρασης, που θα δώσει τη 

δυνατότητα στην ΕΕ να αντιδρά γρήγορα σε κρίσεις, καθώς και 
να στηρίζει την πρόληψη των συγκρούσεων, να ενισχύει την αν-
θεκτικότητα των κρατών, των κοινωνιών, των κοινοτήτων και 
των ατόμων, τη διασύνδεση μεταξύ της ανθρωπιστικής βοήθει-
ας και της αναπτυξιακής δράσης, καθώς και την έγκαιρη δράση 
για την αντιμετώπιση άλλων στόχων της εξωτερικής πολιτικής.
Ένας νέος Ευρωπαϊκός Μηχανισμός στον τομέα της Πυρηνικής 
Ασφάλειας: Με 300 εκατ. ευρώ, θα συμπληρώνει τις δραστηρι-
ότητες στο πλαίσιο του νέου εξορθολογισμένου μέσου βάσει της 
Συνθήκης Ευρατόμ•
Ο Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ III): Με 14,5 δισ. 
ευρώ, θα προσφέρει αυξημένη στήριξη σε χώρες υποψήφιες για 
προσχώρηση στην ΕΕ και δυνάμει υποψήφιες χώρες ή οντό-
τητες, στην πορεία τους προς την εκπλήρωση των κριτηρίων 
προσχώρησης στην ΕΕ μέσω ριζικών και εκτεταμένων μεταρ-
ρυθμίσεων•
Το Μέσο Ανθρωπιστικής Βοήθειας: Με 11 δισ. ευρώ, θα επι-
τρέψει να παρέχεται η βοήθεια της ΕΕ με βάση τις ανάγκες, με 
σκοπό τη διάσωση και τη διαφύλαξη ανθρώπινων ζωών, την 
πρόληψη και την ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου, καθώς 
και την προάσπιση της ακεραιότητας και της αξιοπρέπειας των 
πληθυσμών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές και αν-
θρωπογενείς κρίσεις•
Ο προϋπολογισμός για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτι-
κή Ασφαλείας, με 3 δισ. ευρώ. Η χρηματοδότηση αυτή θα χρη-
σιμοποιείται για την ανταπόκριση σε εξωτερικές συγκρούσεις και 
κρίσεις, για την ανάπτυξη ικανοτήτων στις χώρες εταίρους και 
για την προστασία της ΕΕ και των πολιτών της.
Συνεργασία με υπερπόντιες χώρες και εδάφη, συμπεριλαμβα-
νομένης της Γροιλανδίας, με 500 εκατ. ευρώ. Με τη χρηματο-
δότηση αυτή θα στηριχθούν και θα ενισχυθούν οι οικονομικοί, 
πολιτικοί και πολιτιστικοί δεσμοί μεταξύ της ΕΕ και των 13 υπερ-
πόντιων χωρών και εδαφών που συνδέονται με κράτη μέλη της 
ΕΕ.
Το υπόλοιπο ποσό των περίπου 4,5 δισ. ευρώ αποτελείται από 
το δημοσιονομικό περιθώριο (3,2 δισ. ευρώ) και άλλες θέσεις 
του προϋπολογισμού, όπως είναι οι επιχορηγήσεις μακροοικο-
νομικής χρηματοδοτικής συνδρομής, τα μέτρα αξιολόγησης και 
ελέγχου ή οι εργασίες που σχετίζονται με διεθνείς οργανισμούς 
και αποκεντρωμένους οργανισμούς.
Η πρόταση της Επιτροπής περιλαμβάνει ένα επενδυτικό πλαί-
σιο για την εξωτερική δράση, με αυξημένη οικονομική δύναμη 
πυρός ύψους έως και 60 δισ. ευρώ. Με βάση την επιτυχημένη 
εμπειρία του Εξωτερικού Επενδυτικού Σχεδίου της ΕΕ, θα συμ-
βάλει στην άντληση και τη μόχλευση συμπληρωματικών χρη-
ματοδοτικών πόρων για τη βιώσιμη ανάπτυξη από τον ιδιωτικό 
τομέα.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΕ: Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΚΤΑ ΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΩΣ ΙΣΧΥΡΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ



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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Το καθεστώς της ενισχυμένης εποπτείας με τακτικούς ελέγχους, 
το οποίο θα συνδυαστεί με ελάφρυνση του χρέους και με ένα 
αποθεματικό ασφαλείας που θα φθάνει τα 18 δισ. ευρώ, ώστε 
να διευκολυνθεί η πρόσβαση της χώρας στις αγορές, προβάλλει 
ως το βασικό σενάριο για την έξοδο της Ελλάδας από το πρό-
γραμμα. Εν όψει της κρίσιμης συνεδρίασης του Eurogroup που 
πρόκειται να γίνει σας 21 Ιουνίου, εντείνονται οι διεργασίες στο 
παρασκήνιο με τα σενάρια προσομοίωσης για τη βιωσιμότητα 
του ελληνικού χρέους, με Ευρωπαίους παράγοντες να μιλούν 
για την ανάγκη εμπροσθοβαρών μέτρων ελάφρυνσης και να 
συζητούν για την επόμενη μέρα, που θα προβλέπει συνέχιση 
της στήριξης των εταίρων, της εποπτείας, αλλά και των μεταρ-
ρυθμίσεων. 
   Για όλα τα εκκρεμή ζητήματα που αναμένεται να κλείσουν 
στο Eurogroup της 21ης Ιουνίου μίλησαν χθες κορυφαίοι αξι-
ωματούχοι της Ε.Ε. και των θεσμών στο ετήσιο συνέδριο του 
Economist με θέμα «22η Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με 
την Ελληνική Κυβέρνηση», που διεξάγεται στο Λαγονήσι.
Ο ομιλητές έστειλαν μηνύματα και αποκάλυψαν την κατεύθυν-
ση στην οποία κινούνται οι συζητήσεις.
Κλάους Ρέγκλινγκ 
«Είμαστε στη γραμμή τερματισμού του μαραθωνίου», ανέφερε 
χαρακτηριστικά ο επικεφαλής του ESM Κλάους Ρέγκλινγκ, ο 
οποίος ωστόσο υπογράμμισε ότι, ακόμη και όταν σταθεί στα 
πόδια της, ο ESM δεν θα εγκαταλείψει την Ελλάδα.
Σύμφωνα με τον κ. Ρέγκλινγκ, πρέπει να γίνει πολλή δουλειά τις 
επόμενες λίγες μέρες σε σχέση με τα 88 προαπαιτούμενα της 4ης 
αξιολόγησης. Ο ίδιος δήλωνε αισιόδοξος για την εκταμίευση της 
υποδόσης ύψους 1 δισ. που εκκρεμεί από την 3η αξιολόγηση.
Η τελευταία εκταμίευση του προγράμματος μπορεί να είναι 
ουσιαστική, ανέφερε ο κ. Ρέγκλινγκ, τονίζοντας ότι το ποσό θα 
διατεθεί στη δημιουργία αποθεματικού για την περίοδο μετά το 
πρόγραμμα.
Το αποθεματικό αυτό θα διασφαλίζει τις χρηματοδοτικές ανά-
γκες της Ελλάδας για τουλάχιστον 12 μήνες. «Στην Ελλάδα 
δόθηκε μεγαλύτερη έμφαση στο ζήτημα του χρέους παρά στην 
εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων», παρατήρησε ο κ.
Ρέγκλινγκ. Σε κάθε περίπτωση, όπως είπε, το Eurogroup «ίσως 
αποφασίσει» επιπρόσθετα μέτρα ελάφρυνσης. «Αλλά μην ξε-
χνάμε ότι η Ελλάδα έχει ήδη επωφεληθεί από μέτρα ελάφρυν-
σης του χρέους. Εξάλλου, ακόμη και χωρίς πρόσθετα μέτρα 
ελάφρυνσης, οι ωριμάνσεις του ελληνικού χρέους φτάνουν 
μέχρι και το 2059» τόνισε, για να συμπληρώσει ότι η Ευρωζώ-
νη είναι διατεθειμένη να βοηθήσει και σε πιο μακροπρόθεσμη 
βάση την Ελλάδα, καθώς «είμαστε μια οικογένεια».
Ο κ. Ρέγκλινγκ επεσήμανε ότι «η κατάσταση παραμένει δύσκο-
λη» στον τομέα των μη εξυπηρετούμενων δανείων και πως η 
έξοδος στις αγορές «παραμένει εύθραυστη. Είναι κρίσιμο λοιπόν 

ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΕΟΣ η Ελλάδα να παραμείνει προσηλωμένη στην εφαρμογή των με-
ταρρυθμίσεων μετά το πρόγραμμα».
Φίλιπ Γκέρσον 
«Ο χρόνος τελειώνει, αλλά συνεχίζουμε την προσπάθεια» 
είναι το μήνυμα που έστειλε ο αναπληρωτής διευθυντής του 
Ευρωπαϊκού Τμήματος του ΔΝΤ Φίλιπ Γκέρσον αναφορικά με 
τα περιθώρια ενεργοποίησης του προγράμματος του Ταμείου 
στην Ελλάδα. Υπάρχουν διάφορες ευκαιρίες για να προχωρή-
σουμε με την ανάλυση βιωσιμότητας χρέους (DSA), ανέφερε 
ο κ. Γκέρσον, υπογραμμίζοντας ότι αυτήν τη στιγμή το Ταμείο 
επικεντρώνεται στον στόχο μιας συμφωνίας με την Ευρωζώνη 
στις 21 Ιουνίου. Μίλησε για μια σειρά υψηλών προκλήσεων 
στην Ελλάδα, που παραμένουν και αφορούν ένα «μη βιώσιμο 
βάρος χρέους», το δημογραφικό ζήτημα, τα «κόκκινα» δάνεια, 
καθώς και το σύστημα κοινωνικής προστασίας το οποίο «δεν 
αντιμετωπίζει τη φτώχεια» στη χώρα.
«Η Ελλάδα χρειάζεται ελάφρυνση χρέους, στοιχείο ουσιαστικό, 
ειδάλλως η χώρα δεν θα ανακάμψει», τόνισε ο αξιωματούχος 
του ΔΝΤ.
Μεταξύ άλλων, εξέφρασε την εκτίμηση ότι η ελληνική οικονο-
μία έχει ακόμη μεγάλο κενό ανταγωνιστικότητας, με την επισή-
μανση ότι δεδομένου του βάθους της κρίσης που προηγήθηκε- 
οι ρυθμοί ανάπτυξης στην Ελλάδα «είναι απογοητευτικοί».
«Στον μαραθώνιο, όταν περνάς τη γραμμή τερματισμού, πρέπει 
να συνεχίσεις να κινείσαι. Η Ελλάδα θα πρέπει να συνεχίσει να 
κινείται», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Γκέρσον. Το ΔΝΤ προβλέπει 
ανάπτυξη 2% στην Ελλάδα το 2018 και εκτιμά ότι η Ελλάδα θα 
πετύχει τους στόχους για τα πρωτογενή πλεονάσματα «χωρίς 
περαιτέρω μέτρα λιτότητας».
Φρανσέσκο Ντρούντι
 «Η συμφωνία για το χρέος θα πρέπει να διασφαλίζει τη βιωσι-
μότητα για μια πιο μακρά περίοδο», επεσήμανε ο επικεφαλής της 
αποστολής της ΕΚΤ στην Ελλάδα, Φρανσέσκο Ντρούντι. Σημεί-
ωσε ότι το αποθεματικό ασφαλείας θα πρέπει να είναι επαρκές: 
«Θα πρέπει να είναι εκεί, αλλά να χρησιμοποιηθεί με σύνεση», 
τόνισε ο αξιωματούχος της ΕΚΤ. Επιπλέον, πρόσθεσε ότι είναι κα-
θοριστικό το στοιχείο της εποπτείας μετά το πρόγραμμα, καθώς 
οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να συνεχιστούν. Στο πλαίσιο αυτό, 
στάθηκε στη μεταρρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα. 
Όπως είπε, η ΕΚΤ διαπιστώνει αποτελέσματα στον τομέα των 
πλειστηριασμών, αλλά αναμένει την επιτάχυνση της διαδικασί-
ας το επόμενο διάστημα.
Νικόλα Τζιαμαρόλι
Στη διατηρησιμότητα των μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα, ακό-
μη και μετά τη λήξη του προγράμματος, επικεντρώθηκε και ο 
επικεφαλής της αποστολής του ESM στην Ελλάδα Νικόλα Τζια-
μαρόλι. «Είναι σημαντική η προσήλωση στις μεταρρυθμίσεις, 
ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα στους Έλληνες πολίτες, που 
έχουν κάνει θυσίες, να δουν τα αποτελέσματα της πολυετούς 
προσαρμογής», ανέφερε χαρακτηριστικά. Μεταξύ άλλων, επέ-
στησε προσοχή στη σημασία της μεταρρύθμισης του δημόσιου 
τομέα αλλά και της αγοράς προϊόντων, ενώ στάθηκε και στον 
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καίριο ρόλο των ιδιωτικοποιήσεων.
Ντέκλαν Κοστέλο
 «Υπάρχει πρόοδος στην Ελλάδα, αλλά στις διαρθρωτικές αλλα-
γές η νομοθέτηση είναι το πρώτο στάδιο και στη συνέχεια χρειά-
ζεται η εφαρμογή. Αν δεν γίνει αυτό, δεν θα δει τα οφέλη η πραγ-
ματική οικονομία», υπογράμμισε ο επικεφαλής της αποστολής 
της Επιτροπής στην Ελλάδα Ντέκλαν Κοστέλο, μιλώντας για την 
ανάγκη συνέχειας στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων.
Στάθηκε στην εισήγηση της Κομισιόν για καθεστώς ενισχυμένης 
εποπτείας στην Ελλάδα μετά τη λήξη του προγράμματος, καθώς 
«η επιτυχία ή αποτυχία ορισμένων μεταρρυθμίσεων θα κριθεί 
τα πρώτα χρόνια μετά το πρόγραμμα». Όπως είπε, το συγκεκρι-
μένο καθεστώς θα ανανεώνεται κάθε 6 μήνες, ανάλογα με την 
πρόοδο. «Δεν χρειάζονται επιπλέον μεταρρυθμίσεις, αλλά θα 
πρέπει να εφαρμοστεί ό,τι συμφωνήθηκε μέχρι τώρα» τόνισε, 
προσθέτοντας ότι μετά το 2022 ο στόχος για το πρωτογενές 
πλεόνασμα μπορεί να μειωθεί στο 2% του ΑΕΠ, γεγονός που 
θα παράσχει «ακόμη περισσότερο δημοσιονομικό χώρο». Ο 
κ. Κοστέλο χαρακτήρισε σημαντικό στοιχείο την ελάφρυνση 
χρέους, που μπορεί να βοηθήσει στα spreads των ελληνικών 
ομολόγων.
Γιώργος Χουλιαράκης 
Το αποθεματικό ασφαλείας για την περίοδο μετά το τέλος του 
προγράμματος θα είναι 17-18 δισ. και θα αποτελεί έναν ειδικό 
λογαριασμό που δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλον 
λόγο παρά μόνο για την αποπληρωμή του χρέους, υπογράμ-
μισε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλια-
ράκης. Ο κ. Χουλιαράκης σημείωσε ότι υπήρξε επιτυχής έξοδος 
της Ελλάδας στις αγορές τους τελευταίους 11 μήνες και διέψευσε 
δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία το ελληνικό Δημόσιο ανέ-
βαλε νέες εκδόσεις ομολόγων.
Σύμφωνα με τον κ. Χουλιαράκη, ο πυρήνας του μεσοπρόθε-
σμου είναι οι θετικές επιδόσεις στην επίτευξη των δημοσιονομι-
κών στόχων και η μεσαία ανάπτυξη λόγω της ανάκαμψης της 
οικονομίας. «Παρά το γεγονός ότι θα κινηθούμε σε πρωτογενή 
πλεονάσματα 3,5% του ΑΕΠ, θα έχουμε χώρο να διαθέσουμε 
για μεσαία επέκταση και ο λόγος είναι ότι η οικονομία ανακά-
μπτει. Έχουμε ακόμη πολλή δουλειά να κάνουμε» σημείωσε, 
δίνοντας έμφαση στην ανάγκη μεγαλύτερης αλληλεπίδρασης 
με την επενδυτική κοινότητα. 

Συνέχεια στη σελ. 21

Η ΕΚΤ αποφάσισε χθες να ολοκληρώσει στο τέλος του 2018 
το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων (QE) που εφαρμόζει από 
τον Μάρτιο του 2015, για το οποίο πολλοί οικονομικοί ανα-
λυτές θεωρούν πως ενίσχυσε σημαντικά την ανάπτυξη στην 
Ευρωζώνη τα τελευταία χρόνια και απέτρεψε την απειλή του 

ΤΕΛΟΣ ΤΟ QE ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-27                                                         15/06/2018 
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Επεισοδιακά άρχισε η δεύτερη ημέρα της συζήτησης 
στη Βουλή για την πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσε η 
Νέα Δημοκρατία, με το παραλήρημα του βουλευτή της 
Χρυσής Αυγής, Κωνσταντίνου Μπαρμπαρούση και τη 
σύσσωμη καταδίκη των κομμάτων. Η ευθεία προτροπή, 
μέσα από το χώρο του Κοινοβουλίου από τη Χρυσή Αυγή, 
για την διάπραξη δύο εγκληματικών πράξεων, δηλαδή 
κατάλυση του δημοκρατικού πολιτεύματος και πραξικό-
πημα αφενός, και άσκηση δολοφονικής βίας σε βάρος 
εκλεγμένων εκπροσώπων του λαού, συνιστά από σήμερα 
όχι απλώς αναμενόμενη κορύφωση των προκλήσεων 
εκ μέρους ενός φορέα με δεδηλωμένη προσήλωση στη 
δικτατορία και τα σύμβολα του ναζισμού, αλλά και «φυ-
σική» εξέλιξη εξαιτίας της ανοχής που έχει επιδείξει και το 
πολιτικό σύστημα στο συγκεκριμένο φορέα. Ο πρόεδρος 
της Βουλής, Νίκος Βούτσης εισηγήθηκε την αποβολή των 

ΒΟΥΛΗ: ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΥΣΠΙΣΤΙΑΣ ΤΗΣ ΝΔ

Kathimerini.gr

Συνέχεια στη σελ. 22

αποπληθωρισμού. Πρόκειται για αποφασιστικό πρώτο βήμα 
προς τη σταδιακή κατάργηση της νομισματικής πολιτικής 
που εφάρμοσε η ΕΚΤ τα χρόνια μετά την κρίση. Ομως επειδή 
καμία κεντρική τράπεζα δεν θέλει να είναι βιαστική, η ΕΚΤ 
αποφάσισε χθες να διατηρήσει στα σημερινά, ιστορικά χαμη-
λά, επίπεδα τα επιτόκια δανεισμού για τουλάχιστον μέχρι το 
φθινόπωρο του 2019.
  Η ΕΚΤ θα συνέχισει να αγοράζει ομόλογα ύψους 30 δισ. ευρώ 
μέχρι και τον Σεπτέμβριο, θα μειώσει τις αγορές στα 15 δισ. 
τους επόμενους τρεις μήνες και θα ολοκληρώσει το λεγόμενο 
πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, συνολικού ύψους 2,4 
τρίο, ευρώ, στο τέλος Δεκεμβρίου. Διατήρησε χθες αμετάβλη-
τα τα επιτόκια δανεισμού, στο 0% το βασικό επιτόκιο και στο 
-0,4% το επιτόκιο δανεισμού για τράπεζες. Μάλιστα η ΕΚΤ αι-
σθάνθηκε την ανάγκη να προειδοποιήσει πως θα ολοκληρώ-
σει τον Δεκέμβριο τις αγορές ομολόγων υπό την προϋπόθεση 
πως «τα στοιχεία (των επόμενων μηνών) θα επιβεβαιώσουν 
τη μεσοπρόθεσμη προοπτική για τον πληθωρισμό». 
Ο Μάριο Ντράγκι, πρόεδρος της ΕΚΤ, δήλωσε χθες πως 
«εξακολουθεί να υπάρχει η ανάγκη για σημαντική υποστήριξη 
από τη νομισματική πολιτική» και πρόσθεσε πως «το διοικη-
τικό συμβούλιο είναι έτοιμο να προσαρμόσει όλα τα εργαλεία 
(σ.σ.: νομισματικής πολιτικής) όπως κρίνεται απαραίτητο, 
ώστε να διασφαλίσει πως ο πληθωρισμός εξακολουθεί να κι-
νείται συνεχώς προς τον στόχο του Δ.Σ. για τον πληθωρισμό». 
Η απόφαση της ΕΚΤ να διατηρήσει τα επιτόκια δανεισμού στα 
σημερινά επίπεδα μέχρι το φθινόπωρο του 2019 και η προ-
ειδοποίηση πως είναι έτοιμη να προσαρμόσει την πολιτική 
της, αν ο πληθωρισμός δεν κινηθεί όπως προβλέπει σήμερα, 
οδήγησαν το ευρώ σε πτώση μέχρι 1% έναντι του δολαρίου, 
ενώ μόλις είχε ανακοινωθεί η απόφαση για το QE το ευρώ είχε 
φτάσει να ενισχύεται μέχρι και κατά 0,5% έναντι του αμερικα-
νικού νομίσματος.
Παράλληλα η ΕΚΤ επανέλαβε την απόφαση να συνεχίσει να 
επανεπενδύει τα έσοδα που έχει από τις αγορές ομολόγων για 
«παρατεταμένη χρονική περίοδο» μετά την ολοκλήρωση της 
ποσοτικής χαλάρωσης «και σε κάθε περίπτωση για όσο χρει-
αστεί ώστε να διατηρηθούν ευνοϊκές συνθήκες ρευστότητας 
και σημαντικός βαθμός νομισματικής υποστήριξης». Ο Ντρά-
γκι δήλωσε χθες πως δεν συζητήθηκε με περισσότερες λεπτο-
μέρειες πότε θα σταματήσει να επανεπενδύει τα έσοδα από τις 
αγορές ομολόγων και πως δεν έχει συζητηθεί καθόλου πότε 
θα προχωρήσει η ΕΚΤ σε αύξηση των επιτοκίων δανεισμού. 
Η απόφαση της ΕΚΤ να ολοκληρώσει το πρόγραμμα αγοράς 
ομολόγων, δηλαδή το σημαντικότερο και ισχυρότερο από τα 
εργαλεία που χρησιμοποίησε για να βοηθήσει την Ευρωζώνη 
να ξεπεράσει τη διπλή κρίση που απείλησε τη συνοχή της τα 
προηγούμενα χρόνια, τη φέρνει πιο κοντά στη Fed που έχει 
αυξήσει τα επιτόκια δανεισμού επτά φορές από τον Δεκέμβριο 

του 2015.
• Επιβράδυνση ανάπτυξης
Η ΕΚΤ αναθεώρησε χθες σημαντικά προς το χειρότερο την 
πρόβλεψη για την ανάπτυξη στην Ευρωζώνη το 2018, επι-
καλούμενη την ένταση στο εμπόριο μεταξύ των ΗΠΑ και της 
Κίνας και των ΗΠΑ και της Ε.Ε.
Αντιθέτως, η ΕΚΤ αναθεώρησε σημαντικά την πρόβλεψη για 
τον πληθωρισμό εξαιτίας της ανόδου των τιμών της ενέρ-
γειας, αν και εξακολουθεί να προβλέπει πως δεν θα πιάσει 
τον στόχο για πληθωρισμό 2% ούτε το 2020. Πλέον η ΕΚΤ 
προβλέπει πως η οικονομία της Ευρωζώνης θα αναπτυχθεί 
με ρυθμό 2,1% το 2018, ενώ τον Μάρτιο προέβλεπε ρυθ-
μό ανάπτυξης 2,4%. Ωστόσο, διατήρησε αμετάβλητη την 
πρόβλεψη για το 2019 και το 2020. Το 2017 η οικονομία της 
Ευρωζώνης είχε αναπτυχθεί με ρυθμό 2,5%, τον υψηλότερο 
της τελευταίας δεκαετίας, ωστόσο φαίνεται να επιβραδύνεται 
από την αρχή του έτους.
Μιλώντας χθες ο Ντράγκι είπε πως η επιβράδυνση του ρυθ-
μού ανάπτυξης του 2018 επιδεινώνεται από την «ενίσχυση 
της αβεβαιότητας» που προκαλείται από την πολιτική Τραμπ 
στο διεθνές εμπόριο. Προειδοποίησε πως μέτρα προστατευτι-
σμού στο εμπόριο ενδέχεται να υπονομεύσουν την εμπιστο-
σύνη προς την παγκόσμια οικονομία και το θεσμικό πλαίσιο 
που έχει υποστηρίξει την ανάπτυξη επί δεκαετίες. Οσον αφορά 
τον πληθωρισμό, η ΕΚΤ προβλέπει πλέον πως θα διαμορφω-
θεί στο 1,7% το τρέχον έτος και τα δύο επόμενα.

βουλευτών της Χρυσής Αυγής με τα κόμματα να συμφω-
νούν ομοφώνως.
«Το ΚΚΕ δεν θα δώσει άλλη νομιμοποίηση σε αυτή τη 
διαδικασία, η ΚΟ δεν θα πάρει μέρος σε αυτή την παρω-
δία κοινοβουλευτικής διαδικασίας, αποχωρούμε αυτή τη 
στιγμή», ανέφερε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κου-
τσούμπας, προ ολίγου στη Βουλή. Απευθυνόμενος τόσο 
στην κυβέρνηση όσο και στην αξιωματική αντιπολίτευση, 
είπε πως «τη δυσπιστία του λαού την έχετε, την τελική 
μομφή θα σας την δώσει ο λαός με τους αγώνες του».
Από χθες το απόγευμα στην εθνική αντιπροσωπεία συ-
ζητείται πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης που 
κατέθεσε η Ν.Δ., σε μια κορυφαία πράξη αμφισβήτησης 
της πολιτικής νομιμοποίησης του πρωθυπουργού να υπο-
γράψει την εν λόγω συμφωνία, δεδομένης της διαφωνίας 
του συγκυβερνήτη Π. Καμμένου.
Η κοινοβουλευτική διαδικασία θα ολοκληρωθεί αύριο 
με τις ομιλίες των αρχηγών, την τελική αναμέτρηση Αλ. 
Τσίπρα και Κυρ. Μητσοτάκη, και την ψηφοφορία επί της 
προτάσεως, την οποία αναμένεται να υποστηρίξουν όλα 
τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Η εξελισσόμενη τα τελευταία 24ωρα σύγκρουση για το 
συγκεκριμένο ζήτημα, πάντως, πέραν της μονομαχίας 
μεταξύ των δύο μεγαλυτέρων κομμάτων, έχει πτυχές 
που σχετίζονται με αναταράξεις και σε άλλους χώρους, 
με χαρακτηριστικότερη περίπτωση εκείνη του Κινήματος 
Αλλαγής: ήδη έχει αναδειχθεί το στοιχείο της σύγκρουσης 
μεταξύ των δύο κυριοτέρων εταίρων του, της ΔΗΣΥ και 
του Ποταμιού, καθώς Φώφη Γεννηματά και Στ. Θεοδωρά-
κης έχουν αντίθετες απόψεις αναφορικά με το εάν πρέπει 
να υποστηριχθεί η συμφωνία που παρουσιάζει ο πρωθυ-
πουργός, και η οποία σχεδιάζεται να υπογραφεί σε ειδική 
εκδήλωση την Κυριακή στις Πρέσπες.

ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ: OΙ ΝΕΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ 
ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΟ ΦΕΤΙΝΟ ΥΠΕΡ-
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ

www.capital.gr

Οι νέοι συνταξιούχοι είναι αυτοί που κατά κύριο λόγο πλη-
ρώνουν το αναμενόμενο φετινό  υπερ-πλεόνασμα των συ-
νταξιοδοτικών ταμείων.
Και αυτό γιατί στις  μειωμένες –σε σχέση με τις περυσινές 
προβλέψεις - δαπάνες για κύριες και επικουρικές συντάξεις 
οφείλεται η ριζική, προς το καλύτερο αναθεώρηση των 
εκτιμήσεων για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ενι-
αίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και του Ενιαίου 
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Αγιάς και του Παλαμά.
Από την πλευρά του, ο Κωνσταντίνος Διονυσόπουλος, δι-
ευθυντής στρατηγικού σχεδιασμού ανάπτυξης και χρημα-
τοδότησης της Δημόσιας Επιχείρισης Δικτύων Διανομής 
Αερίου ΑΕ (ΔΕΔΑ) ανέφερε ότι στην Ανατολική Μακεδονία 
και τη Θράκη το δίκτυο διανομής που είναι κατασκευ-
ασμένο αυτή τη στιγμή φτάνει τα 150 χιλιόμετρα, στην 
Κεντρική Μακεδονία τα 144 και στην Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας τα 126 χιλιόμετρα. Στο σχεδιασμό, άλλωστε, της 
εταιρείας για το μέλλον προβλέπεται η κατασκευή άλλων 
494 χιλιομέτρων στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θρά-
κη (στην Ορεστιάδα, την Αλεξανδρούπολη, την Κομο-
τηνή, την Ξάνθη, τη Δράμα και την Καβάλα), 334 στην 
Κεντρική Μακεδονία (στις Σέρρες, το Κιλκίς, την Αλεξάν-
δρεια, την Κατερίνη, τα Γιαννιτσά και τη Βέροια) και 427 
στη Στερεά Ελλάδα (τη Χαλκίδα, τη Θήβα, τη Λειβαδιά, 
το Καρπενήσι και την Άμφισσα). Τα παραπάνω αφορούν 
την πρώτη φάση ανάπτυξης του δικτύου, ενώ σε δεύτερη 
φάση το δίκτυο θα επεκταθεί και στη Δυτική Μακεδονία 
και τη Δυτική Ελλάδα.
Σε μήνυμά του που διαβάστηκε κατά την εκδήλωση ο 
αντιπρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), 
Σωτήρης Μανωλκίδης, υπογραμμίζει ότι «το 2018 
αναδεικνύεται σε έτος κομβικό για την ανάπτυξη και θε-
σμική θωράκιση της αγοράς ενέργειας στη χώρα μας» 
και προσθέτει ότι «με την υπόθεση των κωδικών της 
αγοράς και ιδιαίτερα του κώδικα προμήθειας φυσικού 
αερίου ολοκληρώθηκε η εσωτερική απελευθέρωση των 
αγορών ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου. Παράλληλα η 
διασύνδεση των Κυκλάδων με το ηπειρωτικό σύστημα 
μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και η αυξανόμενη διείσ-
δυση των ανανεώσιμων πηγών στην αγορά παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας δημιουργούν θετική προσδοκία για 
την επίτευξη των στόχων που επιβάλει το σημερινό πακέ-
το της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα κράτη μέλη».

Εξήντα χιλιάδες νέες συμβάσεις για την παροχή φυσικού 
αερίου σε νοικοκυριά στον νομό Θεσσαλονίκης και την 
Περιφέρεια Θεσσαλίας αναμένεται συναφθούν μέχρι το 
2022, τόνισε ο διευθυντής Ανάπτυξης και υπεύθυνος για 
νέες συνδέσεις της Εταιρείας Διανομής Αερίου Θεσσαλο-
νίκης και Θεσσαλίας (ΕΔΑ ΘΕΣΣ), Μιχάλης Στεργιόπουλος, 
μιλώντας σε εκδήλωση με θέμα «η αγορά ενέργειας στην 
νοτιοανατολική Ευρώπη.
Διανομή και προμήθεια ενέργειας, συμπιεσμένο και υγρο-
ποιημένο φυσικό αέριο», που διοργάνωσαν το Διεθνές 
Πανεπιστήμιο Ελλάδος και το Ενεργειακό Βήμα Νοτιοανα-
τολικής Ευρώπης.
Ο ίδιος επισήμανε ότι πέρυσι υπεγράφησαν 18.800 συμ-
βάσεις στις δύο παραπάνω περιοχές και ήδη φέτος σημει-
ώθηκε ρεκόρ δεκαετίας καθώς οι νέες συνδέσεις κατά το 
πρώτο εξάμηνο του 2018 ανέρχονται σε 10.000 και ως το 
τέλος του χρόνου αναμένεται να φτάσουν τις 20.000. Πα-
ράλληλα γνωστοποίησε ότι μέχρι το 2022 το δίκτυο που 
αυτή τη στιγμή είναι 84 χιλιόμετρα, θα έχει επεκταθεί κατά 
370 χιλιόμετρα.
Σε ό,τι αφορά τις περιοχές, ήδη συνδέθηκαν το Φίλυρο, η 
Εξοχή και ο Χορτιάτης, ο Τρίλοφος, το Πλαγιάρι και η Νέα 
Μεσήμβρια ενώ τον Οκτώβριο αναμένεται να έχει ενεργο-
ποιηθεί το δίκτυο στο Νέο Ρύσιο.
Τότε υπολογίζεται να ξεκινήσει και η τροφοδότηση του 
Λαγκαδά. Το 2019 θα είναι έτοιμο το δίκτυο στα Βασιλικά. 
Στα Κουφάλια, τη Χαλκηδόνα και τη Χαλάστρα εκτελού-
νται εργασίες, ενώ μετά τις παραπάνω περιοχές θα γίνει 
σύνδεση και του Δήμου Βόλβης. Στη Θεσσαλία συνδέθηκε 
το Βελεστίνο, το δίκτυο θα πάει στην Αγχίαλο το 2019 και 
στον Τύρναβο υπάρχει εγκατάσταση με CNG (συμπιεσμέ-
νο φυσικό αέριο). Φέτος επίσης προβλέπεται η σύνδεση 
της Ελασσόνας, της Καλαμπάκας και στη συνέχεια της 
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Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑΕΠ).
Συγκεκριμένα, αντί για έλλειμμα 634 εκατ. ευρώ τα εν λόγω 
ταμεία προβλέπεται να παρουσιάσουν φέτος πλεόνασμα 
985 εκατ. ευρώ.
Οι νεότερες αυτές προβλέψεις αναφέρονται στο Μεσοπρό-
θεσμο Πρόγραμμα το οποίο κατέθεσε την περασμένη Πα-
ρασκευή η κυβέρνηση, ενώ οι προηγούμενες αναφέρονται 
στο Μεσοπρόθεσμο το οποίο ψήφισε η κυβέρνηση πέρσι 
τέτοιο καιρό. Η θετική αυτή απόκλιση, η οποία φτάνει το 
1,619 δισ. ευρώ προέρχεται κατά το ήμισυ σχεδόν στην θε-
αματική προς τα κάτω αναθεώρηση των προβλέψεων για 
τις δαπάνες για συντάξεις.
Αντί για 29,406 δισ. ευρώ, όπως προέβλεπε το προηγούμε-
νο Μεσοπρόθεσμο, το κόστος των συντάξεων θα ανέλθει σε 
μόλις 28,706 δισ. ευρώ.
Με άλλα λόγια, θα δαπανηθούν 704 εκατ. ευρώ λιγότερα. 
Έτσι  από τα 1,619 δις. ευρώ της προβλεπόμενης θετικής 
απόκλισης στην εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΕΦΚΑ 
και του ΕΤΕΑΕΠ,  τα 704 εκατ. ευρώ ή το 43% οφείλεται στις 
μειωμένες δαπάνες για συντάξεις.
Δεδομένου ότι το 2018 δεν έχει γίνει καμία μείωση στις ήδη 
καταβαλλόμενες συντάξεις, η χαμηλότερη εκ της αναμενό-
μενης δαπάνης για τις συντάξεις οφείλεται στο χαμηλότερο 
εκ του αναμενόμενου κόστους για τις νέες συντάξεις. Δη-
λαδή για εκείνες οι οποίες καταβάλλονται για πρώτη φορά 
φέτος.
Πληροφορίες του Capital.gr από αρμόδια στελέχη του 
ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ αναφέρουν πως η δημοσιονομική 
απόδοση των μειώσεων στις κύριες συντάξεις τις οποίες 
αιτήθηκαν ασφαλισμένοι μετά την έναρξη ισχύος του νόμου 
Κατρούγκαλου (δηλ. από την 13η Μαΐου 2016 και έπειτα) 
ήταν μεγαλύτερη από την αρχικά προβλεπόμενη. Επίσης, 
καταβλήθηκαν λιγότερες σε σχέση με τις αρχικά αναμενό-
μενες νέες συντάξεις, καθώς κοντά στο 1/3 των αιτήσεων 
απορρίπτονται λόγω ελλιπών δικαιολογητικών, ενώ συνε-
χίζει να υπάρχει καθυστέρηση στην διαδικασία υπολογι-
σμού και απονομής των συντάξεων.
Ωστόσο, αυτός δεν είναι ο μόνος ο λόγος (αν και είναι σαφώς 
ο κυρίαρχος) για την καλύτερη από την αναμενόμενη εκτέ-
λεση του προϋπολογισμού των συνταξιοδοτικών ταμείων. 
Ο δεύτερος λόγος είναι τα υψηλότερα από τα αναμενόμενα 
έσοδα τους από τρέχουσες αλλά και παλιότερες ασφαλιστι-
κές εισφορές. Συγκεκριμένα, αντί για 12,776 δις. ευρώ, τα 
ταμεία αναμένουν να εισπράξουν 13,103 δις. ευρώ.
Με άλλα λόγια, αναμένονται 327 εκατ. ευρώ περισσότερες 
εισφορές.
Η θετική απόκλιση στα έσοδα αυτά εξηγεί το 20% της συ-
νολικής θετικής απόκλισης στην εκτέλεση του προϋπολογι-

σμού των ταμείων.
Υψηλότερα από τα αναμενόμενα θα είναι και τα έσοδα από 
τις ρυθμίσεις παλιότερων οφειλών (διακανονισμοί, κατα-
σχέσεις), καθώς θα φτάσουν τα 1,124 δις. ευρώ  έναντι 838 
εκατ. ευρώ, όπως αρχικά προβλεπόταν.
Έτσι προκύπτει θετική απόκλιση 286 εκατ. ευρώ. Αλλά και 
η αξιοποίηση της περιουσίας των ταμείων θα αποδώσει πε-
ρισσότερα (1,193 δις. ευρώ έναντι 1,070 δις. ευρώ).


