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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός με άρθρο του,  που 
δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Τα Νέα» άσκησε παρέμβαση 
για τα θέματα της ανάπτυξης και των επενδύσεων. Αναλυτικά 
το άρθρο του Γιώργου Στασινού, με τίτλο «Γιατί οι επενδυτές 
δεν έρχονται στην Ελλάδα», έχει ως εξής:
Μέσα στα χρόνια της κρίσης, καθημερινά πραγματοποιούνται 
δημόσιες συζητήσεις για την ανάγκη της ανάπτυξης στη χώρα 
προκειμένου να επανέλθει η ζωή των πολιτών σε μία κανο-
νικότητα. Η κυβέρνηση μιλάει για δίκαιη ανάπτυξη, πολλοί - 
ανάμεσά τους και εγώ - αναφέρουν ότι θα πρέπει να υπάρχει 
αληθινή ανάπτυξη για να συζητήσουμε στη συνέχεια πώς θα 
είναι δίκαιη, αλλά εν τέλει απλά δεν υπάρχει η ανάπτυξη που 
θα βγάλει την πατρίδα από την κρίση. Γιατί δεν υπάρχει; Για να 
βρούμε τα πραγματικά αίτια θα πρέπει να απαντήσουμε στις 
βασικότερες ερωτήσεις που κάνει κάποιος, που θέλει να επεν-
δύσει σε μία χώρα: 1. Ποιος είναι ο φορολογικός συντελεστής 
για ης εταιρείες; 2. Υπάρχει προκαταβολή φόρου και αν ναι, 
ποιο το ποσοστό; 3. Πόση είναι η ασφαλιστική επιβάρυνση 
για κάθε εργαζόμενο; 4. Πόση είναι η φορολογία για τα μερί-
σματα; 5. Υπάρχουν άλλες φορολογικές επιβαρύνσεις; 6. Αν 
αποφασίσω να κάνω μία νέα επένδυση σε πόσο χρόνο θα εκ-
δοθούν οι οικοδομικές άδειες και οι άδειες λειτουργίας; Οι απα-
ντήσεις είναι οι παρακάτω: 1.29% φορολογικός συντελεστής.
2.100% προκαταβολή φόρου.
3. Πάνω από 40% ασφαλιστική επιβάρυνση για κάθε εργαζό-
μενο (η ασφαλιστική επιβάρυνση για έναν μισθωτό μηχανικό 
είναι πάνω από 45%).
4. 15% είναι ο φόρος στα μερίσματα και επιβαρύνεται επιπλέ-
ον και με ασφαλιστικές εισφορές.
5. Υπάρχουν και άλλες επιβαρύνσεις, το τέλος επιτηδεύματος 
και η εισφορά αλληλεγγύης.
6. Η τελευταία ερώτηση δεν μπορεί δυστυχώς να απαντηθεί 

με ακρίβεια από κανέναν στη χώρα μας.
Μόλις δώσει κάποιος τις παραπάνω απαντήσεις σε κάποιον 
υποψήφιο επενδυτή το πιθανότερο είναι να περάσει μερικές 
ημέρες αναψυχής στη χώρα μας και μετά να αναχωρήσει 
απογοητευμένος.
Σε αυτό το σημείο η προφανής ερώτηση είναι ότι αφού όλα 
τα παραπάνω είναι γνωστά, τι κάνουμε για να τα αλλάξουμε; 
Η απάντηση είναι ότι αναλισκόμαστε σε δημόσιες συζητήσεις 
και σε κοινότοπες διαπιστώσεις.
Τι θα μπορούσε όμως να γίνει στην πράξη; 
1. 0 φορολογικός συντελεστής να γίνει 20% άμεσα.
2. Η προκαταβολή του φόρου να είναι 30%.
3. Η ασφαλιστική επιβάρυνση να είναι κάτω από το 25%.
4. 0 φόρος στα μερίσματα πρέπει να γίνει 5%.
5. Να καταργηθεί η εισφορά αλληλεγγύης ή να μειωθεί σε 
πολύ χαμηλά ποσοστά. (Διευκρινίζω ότι πρέπει να καταρ-
γηθεί η εισφορά και όχι η αλληλεγγύη σε κοινωνικές ομάδες 
που έχουν ανάγκη από στήριξη από μία Πολιτεία, η οποία θα 
πρέπει να τους υποστηρίζει ουσιαστικά).
6. Να αποφασιστεί η δημιουργία ενός ενιαίου ψηφιακού 
χάρτη με όλα τα απαραίτητα γεωχωρικά δεδομένα για κάθε 
αδειοδότηση, όπως έχουμε προτείνει για να γνωρίζει ο κα-
θένας τι χτίζει και που το χτίζει. Επίσης πρέπει να ξεκινήσει η 
ηλεκτρονική αδειοδότηση. Σχετικά με τις οικοδομικές άδειες το 
ΤΕΕ έχει έτοιμο το σύστημα και αναμένει τη σχετική Υπουργική 
Απόφαση, όσον αφορά ης άλλες αδειοδοτήσεις έχουμε ενη-
μερώσει τους αρμόδιους υπουργούς ότι εντός διαστήματος 8 
μηνών μπορούμε να έχουμε το ηλεκτρονικό σύστημα έτοιμο.
Όσο οι αυτονόητες αποφάσεις αυτές καθυστερούν, τόσο θα 
γίνεται πιο επιτακτικό το ερώτημα: Μήπως αυτοί που μας κυ-
βερνούν δεν θέλουν να έρθει η ανάπτυξη ή μήπως δεν είναι 
ικανοί να κάνουν αυτά που χρειάζεται να γίνουν; 

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ( με ημερομηνία 14 Ιουνίου 2018, 
τεύχος 2216Β) η απόφαση του ΥΠΕΝ Γιώργου Σταθάκη με 
τίτλο:Καθορισμός του τρόπου, των όρων, των προϋποθέσε-
ων, της διαδικασίας και των τεχνικών προδιαγραφών για την 
ηλεκτρονική υποβολή των τοπογραφικών διαγραμμάτων και 
των διαγραμμάτων γεωμετρικών μεταβολών στη βάση δεδο-

μένων του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με 
την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο» - Έναρξη ισχύος των 
υποχρεώσεων και των συνεπειών των παραγράφων 1 και 3 
του άρθρου 40 του ν. 4409/2016 (Α  ́136). 
Αναλυτικά στη σελ 4

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ: ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΔΕΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1 
Γιώργος Στασινός: Γιατί οι επενδυτές δεν έρχονται στην Ελλάδα
Σελ 1και 4
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για την ηλεκτρονική υποβο-
λή διαγραμμάτων στο Κτηματολόγιο
Σελ 3 
Επίσκεψη του Προέδρου του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. κ. Κωνσταντίνου Μα-
κέδου στην Κρήτη
Σελ 5 
Ανακοινώσεις Γ. Σταθάκη για τις επενδύσεις στον τομέα της 
ενέργειας 
Σελ 6 
Επαφές με διεθνείς επενδυτές και funds σε Νέα Υόρκη, Ουάσιν-
γκτον και Σικάγο θα έχει ο Αλέξης Χαρίτσης
Σελ 7 
Παναγιωτάκης: Η άνοδος στα καύσιμα και στα δικαιώματα ρύ-
πων πιέζουν ασφυκτικά για αυξήσεις των τιμολογίων ρεύματος
Σελ 8 
Εκδήλωση για έξυπνες πόλεις... Δηλώσεις εκπροσώπων της 
Αυτοδιοίκησης στο ΑΠΕ-ΜΠΕ 
Σελ 9  
ΥΠΕΝ: Σταθερά υψηλή η ποιότητα των υδάτων κολύμβησης 
της χώρας μας
Σελ 10 
Οι νέες τεχνολογίες βρίσκονται στην καρδιά της νέας ανάπτυξης 
ανέφερε ο υπουργός ΨΗΠΤΕ
Σελ 11 
Η ζήτηση για επενδύσεις στην Ελλάδα ξεπερνάει την προσφορά 
έργων, επισημάνθηκε στο συνέδριο του Economist
Σελ 12 
Προσλήψεις αναμένονται στον κλάδο των Επικοινωνιών το 
επόμενο τρίμηνο
Σελ 13 
Επενδύσεις άνω των 4 εκατ. ευρώ σχεδιάζει η ΕΛΤΑ Courier
Σελ 14, 15 και 16 
Δηλώσεις στο ΑΠΕ-ΜΠΕ  εκπροσώπων του  επιχειρηματικού 
κόσμου για τις  τις προβλέψεις του Μεσοπρόθεσμου για την 
απασχόληση και την ανάπτυξη
Σελ 17 και 18 
Για να φτάσει η ανάκαμψη στην πραγματική οικονομία χρειά-
ζεται να γίνουν πολλά βήματα ακόμα, δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ 
ο πρόεδρος του ΕΒΕΘ
Σελ 19 
Άρχισαν οι εργασίες αναβάθμισης του μεγάλου επιταχυντή του 
CERN που θα είναι πολύ πιο «φωτεινός» το 2026
Σελ 20
Prototype by TEE & Attica Region:  ένας τεχνοδικτυακός 
(ψηφιακός) επιταχυντής καινοτόμων ιδεών.
Σελ 2
Προσεχώς 
Σελ 21,22,23
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου 

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση του ΤΕΕ 
(Newsletter) TEE:
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“ΕΠΙΧΕΙΡΩΝΤΑΣ ΔΙΕΘΝΩΣ - ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ”

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΤΡΙΝΗΣ 
ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΑ ΤζΟΥΜΕΡΚΑ

«ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ»

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) διοργανώνει 
εκδήλωση με θέμα: «Επιχειρώντας διεθνώς – Εμπει-
ρίες δυναμικών καινοτόμων επιχειρήσεων», στις 20 
Ιουνίου 2018 (12:30), στο ξενοδοχείο Divani Caravel 
της Αθήνας, στο πλαίσιο του 2ου πολυσυνεδρίου 
Hellenic Innovation Forum (που διεξάγεται στις 19 
και 20 Ιουνίου 2018, στον ίδιο χώρο). 
Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, κατά τη δι-
άρκεια των εργασιών θα δοθούν απαντήσεις στα 
ερωτήματα:
Ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει μία επι-
χείρηση με διεθνή δραστηριότητα; Τι απαιτείται για 
επιχειρηματική ανάπτυξη εκτός της Ελλάδας; Ποιες οι 
απαιτήσεις δικτύωσης και πώς γίνεται στην πράξη η 
διεθνής δικτύωση; Τι κοινό έχουν μια ελληνική εται-
ρεία που έχει την έδρα της στην Ολλανδία, ένας Ολ-
λανδός επιχειρηματίας που επενδύει στην Ελλάδα και 
δυο Έλληνες που δουλεύουν, σε παγκόσμιο πλαίσιο, 
εντός και εκτός Ελλάδας; Πόσο «δικτυωμένοι» είναι;
Ποιες οι χρηματοδοτικές ανάγκες και ποιες οι ευκαι-
ρίες; Πόσο 
καθοριστικός μπορεί να είναι ο ρόλος ευρωπαϊκών 
χρηματοδοτήσεων για μία ελληνική επιχείρηση βιο-
τεχνολογίας, μία επιχείρηση συστημάτων ρομποτικής 
και μία επιχείρηση περιβαλλοντικών τεχνολογιών; Τι 
περιμένει και τι αξιολογεί θετικά μία επιχείρηση από 

την υποστήριξη φορέων όπως το Εθνικό Κέντρο Τεκ-
μηρίωσης;
Μεταξύ άλλων, θα συζητηθεί και η ελληνο-ολλανδική 
επιχειρηματική συνεργασία, καθώς θα φιλοξενηθούν 
Έλληνες επιχειρηματίες με δράση στην Ολλανδία αλλά 
και Ολλανδός νέος επιχειρηματίας με δράση στην 
Ελλάδα. Για τον λόγο αυτό η συζήτηση θα γίνει στα 
Αγγλικά.
Πληροφορίες: http://www.ekt.gr/el/events/21911
Είσοδος ελεύθερη. Απαραίτητη η προεγγραφή: 
https://bit.ly/2HWKmj2

•  Το 16ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Σεισμικής Μηχανικής 
(16ECEE – 16th European Conference on Earthquake 
Engineering) ξεκινά σήμερα και ολοκληρώνεται στις 
21 Ιουνίου 2018. Διοργανώνεται από το Ελληνικό Τμή-
μα Αντισεισμικής Μηχανικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Σεισμικής Μηχανικής, σε συνεργασία με το Τμήμα Πο-
λιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης.

Eργαστήριο με αντικείμενο την πέτρινη δόμηση, το οποίο θα 
πραγματοποιηθεί σε χώρο κοντά στο γεφύρι της Πλάκας στα 
Τζουμέρκα της Ηπείρου, θα πραγματοποιηθεί από τις 20 ως 
τις 31 Αυγούστου 2018.
Τη δράση συνδιοργανώνουν το Μπουλούκι, ο δήμος Βορεί-
ων Τζουμέρκων και το Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής 
Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνεί-
ου(Ε.Μ.Π.). Το αντικείμενο του εργαστηρίου περιλαμβάνει το 
σύνολο της διαδικασίας μιας πέτρινης κατασκευής, δηλαδή 
την επιλογή του καταλληλότερου υλικού κατά την εξόρυξη,
την επεξεργασία του με το πελέκημα και τον τρόπο δομής, το 
χτίσιμο. Πληροφορίες:  https://bit.ly/2HWKmj2

Το ΤΕΕ Πελοποννήσου και το Επιμελητήριο Κορινθίας διοργα-
νώνουν ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: “Ρύθμιση Χρεών 
Επιχειρήσεων & Ελευθέρων Επαγγελματιών” στις 22 Ιουνίου 
2018, ώρα έναρξης 11:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επι-
μελητηρίου Κορινθίας (Ερμού 2 Κόρινθος).
Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Φώτης Κουρμούσης, Ειδικός 
Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Στην εκδήλωση θα 
γίνει παρουσίαση του νομοθετικού πλαισίου του εξωδικαστικού 
μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και ελευθέρων 
επαγγελματιών. Η εκδήλωση είναι ανοικτή για το κοινό.

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

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

19 Ιουνίου 2018
Ημερίδα με θέμα τη Βιοενέργεια στον αγρο-
τικό και τουριστικό τομέα της Ελλάδας
 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχα-
νικό Επιμελητήριο 

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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Η ενίσχυση της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας για τους 
μηχανικούς καθώς και οι προοπτικές ανάπτυξης της Κρήτης», 
τέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του προέδρου του ΤΜΕ-
ΔΕ κ. Κωνσταντίνου Μακέδου με τον πρόεδρο της Διοικούσας 
Επιτροπής του ΤΕΕ Τμήματος Δυτικής Κρήτης κ. Σπύρο Σοφιανό. 
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση η ενίσχυση της μικρής και με-
σαίας επιχειρηματικότητας και η ουσιαστική στήριξη του τεχνικού 
κόσμου, ενόψει της υλοποίησης σημαντικών έργων στη Δυτική 
Κρήτη, τέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του προέδρου του 
ΤΜΕΔΕ κ. Κωνσταντίνου Μακέδου με τον πρόεδρο της Διοικούσας 
Επιτροπής του ΤΕΕ Τμήματος Δυτικής Κρήτης κ. Σπύρο Σοφιανό, 
ύστερα από επίσκεψη που πραγματοποίησε ο επικεφαλής του 
Ταμείου στις περιφερειακές υπηρεσίες του Φορέα, σε Χανιά και 
Ρέθυμνο.
Ο πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ κ. Κωνσταντίνος Μακέδος δήλωσε:
«Τα νέα μεγάλα έργα που έχουν δρομολογηθεί στην Κρήτη, όπως 
το αεροδρόμιο στο Καστέλι, ο ΒΟΑΚ, και η ηλεκτρική διασύνδεση 
με την ηπειρωτική Ελλάδα, πρόκειται να αναβαθμίσουν σημαντι-
κά το νησί, τόσο σε αναπτυξιακό, όσο και σε γεωστρατηγικό επί-
πεδο. Παράλληλα, μικρότερα σε κλίμακα, αλλά εξίσου σημαντικά 

μικρότερα έργα βρίσκονται σε εξέλιξη ή πρόκειται να προγραμ-
ματιστούν, καθιστώντας την Κρήτη έναν σημαντικό αναπτυξιακό 
πόλο.
Ειδικότερα, η Δυτική Κρήτη αποκτά, χρόνο με τον χρόνο, μία πολύ 
ισχυρή δυναμική, χάρη στις συντονισμένες προσπάθειες των πο-
λιτικών εκπροσώπων της, του τεχνικού κόσμου και της τοπικής 
κοινωνίας.
Έχοντας πλήρη επίγνωση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο 
τεχνικός κόσμος, σε ένα υφεσιακό περιβάλλον, δεσμευτήκαμε με 
τον πρόεδρο της Διοικούσας του ΤΕΕ Τμήματος Δυτικής Κρήτης 
κ. Σπύρο Σοφιανό να εντείνουμε τη συνεργασία μας, προκειμένου 
τόσο το ΤΕΕ, όσο και το ΤΜΕΔΕ να διευκολύνουν και να σταθούν 
αρωγοί στο πλευρό των μηχανικών και των εργοληπτών, που 
πρόκειται να φέρουν εις πέρας, τα μικρά και μεγάλα έργα που θα 
αναγεννήσουν το νησί.
Η μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα αποτελεί την ατμομηχανή 
της ανάπτυξης. Δικό μας χρέος μας είναι η τόνωση και η ενίσχυσή 
της με κάθε μέσο».
Ο πρόεδρος ης Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ Τμήματος Δυτικής 
Κρήτης κ. Σπύρος Σοφιανός δήλωσε επίσης.

«Στην περιοχή της Κρήτης και για τον τομέα των μηχανικών, η ρα-
γδαία τουριστική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια σε συνδυασμό με 
τις διαδικασίες τακτοποίησης αυθαιρέτων κτισμάτων, έχουν κατα-
φέρει να συγκρατήσουν σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, τις επιπτώσεις 
της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που  ταλανίζει την χώρα 
μας εδώ και μια δεκαετία περίπου.
Είναι σίγουρο όμως ότι αυτή η εικόνα δεν μπορεί να διατηρηθεί και 
ακόμη περισσότερο να βελτιωθεί εάν και το κεντρικό κράτος δεν 
υποστηρίξει με ουσιαστικές παρεμβάσεις την περαιτέρω ανάπτυξη 
του νησιού. Η προαναφερόμενη αρωγή έχει να κάνει με δυο κυ-
ρίως επίπεδα.
Το πρώτο αφορά την υλοποίηση των έργων υποδομής (ΒΟΑΚ, 
ηλεκτρική διασύνδεση, διαχείριση υδάτινου δυναμικού κλπ) που 
θα λειτουργήσουν αναπτυξιακά και θα αποφέρουν πολλαπλά 
οφέλη στην οικονομία του νησιού.
Το δεύτερο αφορά την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, κυ-
ρίως της νεανικής, με ουσιαστικές και σταθερές φορολογικές και 
ασφαλιστικές ελαφρύνσεις που θα ωθήσουν τους συναδέλφους 
να ασχοληθούν ενεργά και να σχεδιάσουν νέες αναπτυξιακές και 
καινοτόμες δράσεις.

Ολιγοήμερη παράταση στο χρονοδιάγραμμα της αξιολόγησης στη 
δημόσια διοίκηση δόθηκε με απόφαση της υπουργού Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, Όλγας Γεροβασίλη λόγω αυξημένης συμμετο-
χής των δημοσίων υπαλλήλων στη διαδικασία. Σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ με την υπουργική απόφαση, οι αξιολογούμενοι έχουν 

διορία έως την προσεχή Δευτέρα 18 Ιουνίου για να συμπληρώ-
σουν τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα κατά το σκέλος που τους 
αφορά και να την υποβάλουν στον α’ αξιολογητή.
Αντίστοιχα, ο τελευταίος έχει περιθώριο από τις 20 Ιουνίου έως 
τις 4 Ιουλίου για να ολοκληρώσει τη συμπλήρωση της έκθεσης 

αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά και να την υποβάλει 
αρμοδίως. Ο β’ αξιολογητής, με τη σειρά του, πράττει ανάλογα από 
τις 6 έως τις 20 Ιουλίου.

Ο Σύλλογος Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος 
ΣΜΗΒΕ στο πλαίσιο των προγραμματισμένων παρεμβάσεων 
του σε θέματα επιστημονικού και επαγγελματικού ενδιαφέροντος 
των μελών του, πραγματοποίησε συνάντηση με θέμα «ενιαίο 
τρόπο αντιμετώπισης ελέγχου μελετών ΗΜ εγκαταστάσεων από 
τις υπηρεσίες δόμησης». Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του 
ΣΜΗΒΕ στη συνάντηση παραβρέθηκαν ελεγκτές και γενικότερα 
ασχολούμενοι  των υπηρεσιών δόμησης όλου του νομού Θεσ-
σαλονίκης, εκπρόσωπος του ΤΕΕ/ΤΚΜ κος Εβρένογλου Βασίλειος 
και εκ μέρους του Συλλόγου, ο Πρόεδρος κος Χομσίογλου Ηλίας, 

ο Αντιπρόεδρος κος Αργυρόπουλος Βασίλειος και το μέλος του 
Δ.Σ. κος Καμπίτσης Γεράσιμος. Από την επιτροπή  Επαγγελμα-
τικών Θεμάτων του Συλλόγου παραβρέθηκαν οι κοι Κολότσιος 
Αθανάσιος, Παπαδόπουλος Ιορδάνης και Αβράμης Στυλιανός. Σε 
πνεύμα καλής συνεργασίας συζητήθηκαν γενικότερα: στελέχωση 
των ΥΔΟΜ στον έλεγχο μελετών ΗΜ, τήρηση επαγγελματικών 
δικαιωμάτων, υποδομές και προοπτική ηλεκτρονικής υποβολής 
μελετών, εξέταση κάθε περίπτωσης (φάκελος) ως προς τα ΗΜ 
ανεξαρτήτως αντικείμενου αδείας, ενιαίος τρόπος αντιμετώπισης 
όλων των περιπτώσεων στο σύνολο των ΥΔΟΜ, ερμηνεία του 

«ελέγχου πληρότητας» των μελετών. Η συζήτηση έγινε σε άριστο 
κλίμα συνεργασίας, κατατέθηκαν χρήσιμες και εποικοδομητικές 
απόψεις και συμφωνήθηκε να υπάρξει τακτική συνέχεια. Επιπλέον 
ο Σύλλογος ανέλαβε την υποχρέωση να συντάξει και να προωθή-
σει για συνεννόηση και συμφωνία «φύλλο έλεγχου πληρότητας», 
κωδικοποιώντας τη σχετική νομοθεσία, για διευκόλυνση των 
ασχολουμένων με την διαδικασία ελέγχου των ΗΜ μελετών και 
των μελών του. Ο Σύλλογος συνεχίζοντας την προσπάθεια του 
προτρέπει τα μέλη του και κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσουν 
σχετικές προτάσεις προκείμενου να συμπεριληφθούν.  

Στα 22 εκατ. ευρώ ανήλθε η βελτιωμένη οικονομική προσφορά 
που υπέβαλε στο ΤΑΙΠΕΔ, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ για την απόκτηση του 
100% του μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής Εταιρείας Συντή-
ρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού Α.Ε. (ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε.) Το 

ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει ότι σύμφωνα με το Ταμείο, το ποσό αυτό είναι 
εντός των ορίων αποτίμησης των δύο ανεξάρτητων αποτιμητών. 
Σημειώνεται ότι ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι, ενήργησαν η 
Επενδυτική Τράπεζα της Ελλάδος και η Kantor, ως νομικοί σύμ-

βουλοι οι δικηγορικές εταιρείες Μ&Π Μπερνίτσα και Sheppard 
Mullin και ως τεχνικοί σύμβουλοι για λογαριασμό του ΤΑΙΠΕΔ, η 
Louis Berger.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΚΕΔΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΣΜΗΒΕ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ 
ΥΔΟΜ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΙΚΟΣΙΔΥΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ Η ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
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Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (με  ημερομηνία 14 Ιουνίου 2018 
τεύχος 2216Β) η απόφαση του ΥΠΕΝ Γιώργου Σταθάκη με 
τίτλο:Καθορισμός του τρόπου, των όρων, των προϋποθέσεων, 
της διαδικασίας και των τεχνικών προδιαγραφών για την 
ηλεκτρονική υποβολή των τοπογραφικών διαγραμμάτων 
και των διαγραμμάτων γεωμετρικών μεταβολών στη βάση 
δεδομένων του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) 
με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο» - Έναρξη ισχύος των 
υποχρεώσεων και των συνεπειών των παραγράφων 1 και 3 του 
άρθρου 40 του ν. 4409/2016 (Α  ́136)
Το πλήρες κείμενος της απόφασης, όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 
έχει ως εξής:
«Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/27623/1752 Καθορισμός του τρόπου, των 
όρων, των προ-ϋποθέσεων, της διαδικασίας και των τεχνικών 
προδιαγραφών για την ηλεκτρονική υποβολή των τοπογραφι-
κών διαγραμμάτων και των δια¬γραμμάτων γεωμετρικών μετα-
βολών στη βάση δεδομένων του Νομικού Προσώπου Δημοσίου 
Δικαίου (ΝΠΔΔ) με την επωνυμία «Ελληνικό Κτη¬ματολόγιο» 
- Έναρξη ισχύος των υποχρεώσεων και των συνεπειών των 
παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 40 του ν. 4409/2016 (Α’ 136).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 40 του ν. 4409/ 2016 
«Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργα¬σίες έρευνας και 
εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, εν¬σωμάτωση της Οδηγίας 
2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του π.δ. 148/2009 και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 136).
Τις διατάξεις των παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 1, και της παρ. 3 του 
άρθρου 37 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των 
Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομι-
κής Προσαρμογής και άλ¬λες διατάξεις» (Α’ 5).
Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυ¬ρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α’ 98).
Το αριθμ. 5/4/27.2.2018 Απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑ¬ΤΟΛΟΓΙΟ».
Την αριθμ. 27439/174/2018 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, αναφορικά με την προκα- λούμενη δαπάνη για τις 
διατάξεις της παρούσης.
Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατι¬κού προϋπολογισμού, 
αλλά προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 50.000,00 ευρώ περίπου 
στον προϋπολογισμό του Εθνικού Κτηματολογίου, αποφασί-
ζουμε:
Άρθρο 1
Τρόπος Ηλεκτρονικής Υποβολής
Η ηλεκτρονική υποβολή, κατά την έννοια του άρ¬θρου 40 του 
ν. 4409/2016, των διαγραμμάτων, τοπο¬γραφικών και γεω-
μετρικών μεταβολών (στο εξής «δια¬γράμματα»), διενεργείται 
στον ψηφιακό υποδοχέα που λειτουργεί στη βάση δεδομένων 
του Νομικού Προσώ¬που Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με την 
επωνυμία «Ελλη¬νικό Κτηματολόγιο» (στο εξής «Φορέας»), που 
συστή- θηκε και υπεισήλθε ως καθολικός διάδοχος στη θέση της 

καταργηθείσας εταιρίας «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟ-
ΓΡΑΦΗΣΗ Ανώνυμη Εταιρεία» (διακριτικός τίτλος «ΕΚΧΑ Α.Ε.»), 
σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 1 και της 
παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 4512/2018. Η ηλεκτρονική υποβολή 
επιτυγχάνεται τεχνικά με τη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών.
Για την εισαγωγή του συντάκτη Μηχανικού στη δι- κτυακή 
εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής των διαγραμ¬μάτων του 
Φορέα, απαιτείται η προηγούμενη έκδοση λογαριασμού από το 
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος για την πιστοποίησή του ως χρήση 
(στο εξής «Χρήστης Μηχα¬νικός») που διαθέτει αναγνωρισμένο 
ψηφιακό πιστοποιη¬τικό για την παραγωγή έγκυρης ψηφιακής 
υπογραφής με χρονοσήμανση κατά την κείμενη νομοθεσία, 
εκδιδόμενο από Πάροχο Υπηρεσιών Πιστοποίησης (Π.Υ.Π.), 
εγγεγραμ¬μένο στον κατάλογο Εμπίστευσης Εγκεκριμένων 
Παρο¬χών Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης -TLS που τηρεί η Εθνική 
Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.). Η πιστο-
ποίηση που διενεργείται με ευθύνη του Τεχνικού Επιμελητηρίου, 
αφορά στην ταυτοποίηση του Χρήστη για τον οποίο ζητείται η 
έκδοση λογαριασμού ως Μηχανικού, σύμφωνα με τα στοιχεία 
των μητρώων και τις μεταβολές τους που κατά νόμο τηρεί και 
ενημερώνει το Επιμελητήριο.
Άρθρο 2
Όροι και προϋποθέσεις - Τεχνικές Προδιαγραφές
Η ηλεκτρονική υποβολή των διαγραμμάτων από τους συντάκτες 
Μηχανικούς στη βάση δεδομένων του Φορέα διέπεται από την 
αρχή της ασφάλειας των πλη¬ροφοριών που, σύμφωνα με τους 
κανόνες της επιστήμης και τα διεθνώς ισχύοντα τεχνικά πρότυπα, 
ορίζεται ως η διαφύλαξη των ακόλουθων τεχνικών ιδιοτήτων - 
απαι¬τήσεων: α) της εμπιστευτικότητας, β) της ακεραιότητας και 
γ) της ελεγχόμενης και προσωποποιημένης προσβα- σιμότητας 
σε εγγεγραμμένους χρήστες.
Ο Φορέας προβαίνει τεχνικά στις απαραίτητες ενέρ¬γειες για την 
εγκατάσταση και υποστήριξη της διαδικασί¬ας ηλεκτρονικής υπο-
βολής των διαγραμμάτων σύμφωνα με το «Εγχειρίδιο Λειτουρ-
γίας της Εφαρμογής Ηλεκτρονι¬κής Υποβολής Διαγραμμάτων» 
και το «Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών για την Ηλεκτρονική 
Υποβολή Διαγραμ¬μάτων» που συντάσσει και τηρεί για τον ίδιο 
σκοπό και μεριμνά για την εξασφάλιση της κατάλληλης πλη-
ροφο¬ριακής υποδομής, ώστε να εξυπηρετείται απρόσκοπτα η 
ταχύτατη απόκριση των παρεχόμενων διαδικτυακών υπηρεσιών 
και η ασφαλής φύλαξη των δεδομένων που εισάγονται. Τα δεδο-
μένα αυτά δεν μπορούν να αποτε- λέσουν αντικείμενο εμπορικής 
εκμετάλλευσης και η δια¬χείρισή τους γίνεται σύμφωνα με τον 
σκοπό του Φορέα, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία.
Ο Φορέας οφείλει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευ-
ση της παρούσας να συντάξει και να αναρ- τήσει στην ιστοσελίδα 
του το «Εγχειρίδιο Λειτουργίας της Εφαρμογής Ηλεκτρονικής 
Υποβολής Διαγραμμάτων» και το «Τεύχος Τεχνικών Προδιαγρα-
φών για την Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων» της παρ. 2.
Άρθρο 3 Διαδικασία
Ο Χρήστης Μηχανικός κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 
1, συνδέεται διαδικτυακά με την ηλεκτρο¬νική εφαρμογή του 
Φορέα, καταχωρεί τα περιγραφικά στοιχεία σχετικά με το προς 
υποβολή διάγραμμα και υποβάλλει τα ψηφιακά αρχεία.

Τα ηλεκτρονικώς υποβαλλόμενα στο σύστημα από το Χρήστη 
Μηχανικό διαγράμματα, είναι εξαρτημένα από το Κρατικό 
Σύστημα Συντεταγμένων ΕΓΣΑ ‘87 και τα ψηφιακά αρχεία τους 
αναγνωρίζονται και εισάγονται μόνο σε μορφή διανυσματικού 
τύπου (.dxf) και εικόνας (.pdf) κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα 
στο Τεύχος Τε¬χνικών Προδιαγραφών της παρ. 2 του άρθρου 2.
Σε έκαστο υποβαλλόμενο διάγραμμα αποδίδεται από το σύστημα 
μοναδικός Κωδικός Ηλεκτρονικού Δι¬αγράμματος (ΚΗΔ) και 
εκδίδεται «Αποδεικτικό Υποβο¬λής Ηλεκτρονικού Διαγράμματος», 
που, κατ’ ελάχιστον, περιέχει: α) τον Κωδικό Ηλεκτρονικού Δια-
γράμματος και την ημερομηνία υποβολής, β) την απεικόνιση του 
διαγράμματος, γ) τα στοιχεία θέσης του ακινήτου, δ) τα στοιχεία 
του διαγράμματος (το είδος, ήτοι τοπο-γραφικό ή γεωμετρικών 
μεταβολών, την κλίμακα και την ημερομηνία σύνταξης) και ε) τα 
στοιχεία του συντάκτη Μηχανικού.
Μόνο κάθε υποβαλλόμενο σύμφωνα με την πα¬ράγραφο 1 
διάγραμμα συνιστά νόμιμα υποβληθέν ψη¬φιακό διάγραμμα 
κατά την έννοια του άρθρου 40 του ν. 4409/2016 που, μετά 
την υποβολή του, τηρείται στον ψηφιακό υποδοχέα της βάσης 
δεδομένων του Φορέα. Στα διαγράμματα που έχουν υποβληθεί 
στο σύστημα και διακινούνται σε αναλογική μορφή, τίθεται, 
με ευθύ¬νη του συντάκτη Μηχανικού, επισημείωση με μνεία 
του μοναδικού Κωδικού Ηλεκτρονικού Διαγράμματος και της 
ημερομηνίας υποβολής που έλαβε το διάγραμμα κατά την 
ηλεκτρονική του υποβολή, όπως αναγράφονται στο εκδιδόμενο 
αποδεικτικό της παρ. 3.
Μετά την επιτυχή υποβολή του διαγράμματος στο πληροφοριακό 
σύστημα και την έκδοση του σχετικού αποδεικτικού, ο Χρήστης 
Μηχανικός δεν επιτρέπεται να επέμβει καθοιονδήποτε τρόπο στα 
καταχωρηθέντα στοιχεία και στα υποβληθέντα ψηφιακά αρχεία 
και δια¬τηρεί πάγιο δικαίωμα θέασης όλων των διαγραμμάτων 
που ο ίδιος με την ιδιότητα του Χρήστη κατά της έννοια της παρ. 2 
του άρθρου 1 έχει υποβάλει.
Αντίτυπα από το «Αποδεικτικό Υποβολής Ηλεκτρο¬νικού 
Διαγράμματος» εκδίδεται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του 
Φορέα μέσω του Κωδικού Ηλεκτρονικού Διαγράμματος που 
αναγράφεται στο Αποδεικτικό Υπο¬βολής της παρ. 3.
Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος των υποχρεώσεων και των συνεπειών των παρ. 1 
και 3 του άρθρου 40 του ν. 4409/2016
Η ισχύς των υποχρεώσεων και των συνεπειών των παρ. 1 και 3 
του άρθρου 40 του ν. 4409/2016 αρχίζει ένα (1) μήνα μετά τη 
δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερί¬δα της Κυβερνήσεως. 
Το ίδιο ισχύει και για την άσκηση της δυνατότητας ηλεκτρονικής 
υποβολής τοπογραφικών διαγραμμάτων, όταν πρόκειται για 
εγγραπτέες πράξεις της παρ. 2 του ίδιου άρθρου.
Άρθρο 5
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο¬σίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημο-
σιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 25 Απριλίου 
2018 Ο Υπουργός ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ»

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
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Έντονες διεργασίες και διαβουλεύσεις για την επίλυση του 
ενεργειακού προβλήματος της Κρήτης και τη διασύνδεση 
του νησιού με την ηπειρωτική χώρα βρίσκονται σε εξέλιξη 
το τελευταίο διάστημα, κατά το οποίο η Ρυθμιστική Αρχή 
Ενέργειας έθεσε προθεσμία στις εμπλεκόμενες πλευρές να 
καταλήξουν μέσα στην εβδομάδα σε συμφωνία για την υλο-
ποίηση του έργου. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ τελικός στόχος 
είναι να υλοποιηθεί η διασύνδεση Κρήτης – Αττικής μέσω του 
αγωγού EUROASIA (διασύνδεση Ισραήλ – Κύπρου – Κρήτης 
– Αττικής), προκειμένου να περιοριστεί το κόστος αλλά και να 
ολοκληρωθεί έγκαιρα, δεδομένου ότι μετά το 2021 η Κρήτη 
θα βρίσκεται σε οριακή κατάσταση επάρκειας ηλεκτρικής 
ενέργειας. Με απόφαση των Ρυθμιστών Ελλάδας-Κύπρου 
προ οκταμήνου το έργο Κρήτης – Αττικής ανατέθηκε από κοι-
νού στην εταιρία EUROASIA Interconnector και στον ΑΔΜΗΕ, 
ωστόσο δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής συμφωνία μεταξύ των 
δύο πλευρών.

Την περασμένη εβδομάδα και αφού μεσολάβησε πρόταση 
του ΑΔΜΗΕ να αναλάβει εξ ολοκλήρου την κατασκευή του 
έργου, οι εκπρόσωποι των δύο εταιριών εκλήθησαν σε συνά-
ντηση στα γραφεία της ΡΑΕ, παρουσία εκπροσώπων της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής προκειμένου να βρεθεί λύση. Σύμφωνα 
με πληροφορίες, κατά τη συνάντηση υπήρξε προσπάθεια να 
αμφισβητηθεί τόσο η ανάμειξη του Ρυθμιστή στο ζήτημα, όσο 
και η συμμετοχή του ΑΔΜΗΕ στο εταιρικό σχήμα με ποσοστό 
τουλάχιστον 51 %. Ωστόσο ο ρόλος της ΡΑΕ επιβεβαιώθηκε 
και από την Κομισιόν ενώ από πλευράς ΑΔΜΗΕ υπήρξε επί-
σημη τοποθέτηση του προέδρου και διευθύνοντος συμβού-
λου, Μάνου Μανουσάκη την Παρασκευή στο συνέδριο του 
Εconomist όπου τόνισε ότι: «Διερευνούμε όλες τις πιθανές 
συνέργειες ώστε να υλοποιηθεί το ταχύτερο δυνατό, δεν αντι-
μετωπίζουμε φοβικά το ενδεχόμενο συμπράξεων, όμως σε 
κάθε περίπτωση ο ΑΔΜΗΕ θα είναι εκείνος που θα βρίσκεται 
στο τιμόνι του εμβληματικού αυτού έργου, του μεγαλύτερου 

στην ιστορία του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας».
Στη σύσκεψη από την πλευρά της ΡΑΕ επισημάνθηκε ότι 
το έργο EUROASIA αποτελεί κάτι παραπάνω από μία απλή 
συμφωνία διασύνδεσης, καθώς πέραν της γεωπολιτικής του 
σημασίας, συνδέεται άρρηκτα με το ενεργειακό πρόβλημα της 
Κρήτης, και απαιτείται η άμεση εκκίνησή του με τη συνέργεια 
των εταιριών, όπως είχε συμφωνηθεί. Έθεσε εξάλλου δεκαή-
μερη προθεσμία προς τις εταιρίες, προκειμένου να υποβάλουν 
στην Αρχή συμφωνία, με την οποία θα επιλύονται τα θέματα 
αρμοδιοτήτων των δύο φορέων για την από κοινού υλοποί-
ηση του έργου, τα θέματα χρηματοδότησης και κάθε άλλο 
αναγκαίο στοιχείο για την υλοποίηση του έργου εντός του 
χρονοδιαγράμματος που είχε συμφωνηθεί με τους Ρυθμιστές.

Τις τεράστιες δυνατότητες που ανοίγονται για την προώθηση 
μεγάλων επενδύσεων στον ενεργειακό τομέα, αλλά και το στα-
θεροποιητικό ρόλο που παίζει η Ελλάδα στην περιοχή, υπο-
γράμμισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας μιλώντας 
στο συνέδριο του Economist. Σύμφωνα με ανακοίνωση του 
ΥΠΕΝ:  «Στην περσινή μας συνάντηση σε αυτό εδώ το Forum 
είχα αναφερθεί στη σημασία της Ελλάδας ως παράγοντα στα-
θερότητας στην περιοχή και στη βούληση της κυβέρνησης να 
προωθήσει, σε κάθε ευκαιρία, τη συνεργασία με τις γειτονικές 
χώρες. Νομίζω ότι οι εξελίξεις των τελευταίων μηνών και η 
συμφωνία που παρουσιάστηκε αυτή την εβδομάδα με την 
FYROM έρχονται να επιβεβαιώσουν εκείνες τις θέσεις», τόνισε 
ο Υπουργός. «Ο χώρος το Βαλκανίων θα αξιοποιήσει στο μέγι-
στο δυνατό βαθμό όλες τις τεράστιες οικονομικές, κοινωνικές 
και πολιτικές δυνατότητες που ανοίγονται με την προώθηση 
μεγάλων επενδύσεων και στον ενεργειακό τομέα». 
Αναφερόμενος στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 
σημείωσε ότι αποτελεί ζήτημα υψίστης σημασίας και «όλες 
πλέον οι χώρες κινούμαστε προς μια ενιαία κατεύθυνση στα 
ενεργειακά, που είναι λίγο ως πολύ προδιαγεγραμμένη», 
βάσει της «Συμφωνίας του Παρισιού» και τη συζήτηση στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου μια σειρά χώρες, μεταξύ αυτών και 
η Ελλάδα, υποστηρίζουν την επίτευξης φιλόδοξων περιβαλ-
λοντικών στόχων για το 2030. 
Στο πρόσφατο Συμβούλιο Υπουργών διαφάνηκε ξεκάθαρα 
η πρόθεση αυτή για αυξημένο στόχο, στο 32%, τόσο για το 
μερίδιο των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση όσο και για την 
εξοικονόμηση ενέργειας, διαμορφώνοντας ένα πλαίσιο που 
δεσμεύει την ενεργειακή στρατηγική προς μια συγκεκριμένη 
κατεύθυνση. 
Για την Ελλάδα οι παραπάνω στόχοι συνεπάγονται σημαντική 

αναδιάρθρωση του ενεργειακού μείγματος, επισήμανε ο κ. 
Σταθάκης ώστε: α) το μερίδιο των ΑΠΕ να αυξηθεί, β) το με-
ρίδιο του λιγνίτη να σταθεροποιηθεί μειώνοντας σταδιακά το 
ειδικό του βάρος και το γ) το φυσικό αέριο να παίξει πιο διευ-
ρυμένο ρόλο για λόγους ασφάλειας και σταθερότητας .
Στην Ελλάδα έχουν γίνει πολλά θετικά βήματα στην ανάπτυξη 
των ΑΠΕ είπε ο Υπουργός, ενώ στο μέτωπο της εξοικονόμησης 
ενέργειας, που αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση, υπάρχουν 
ακόμα πολλά να γίνουν. Υπό αυτό το πρίσμα η Εθνική Επιτρο-
πή για την Ενέργεια και το Κλίμα καταρτίζει το Εθνικό Σχέδιο 
για την Ενέργεια και το Κλίμα, με τους δυο βασικούς άξονες, 
της ενίσχυσης των ΑΠΕ και της ενεργειακής απόδοσης, στο 
επίκεντρο.
Επιπλέον στην ομιλία του ο κ. Σταθάκης περιέγραψε τα βήμα-
τα που γίνονται με την αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξι-
κού ΑΠΕ και το νέο θεσμικό πλαίσιο που αλλάζει το μηχανισμό 
στήριξης των ΑΠΕ μέσω ανταγωνιστικών διαγωνισμών σε 
τιμές που πλησιάζουν το κόστος των συμβατικών καυσίμων. 
Σε λίγες ημέρες, σημείωσε, θα πραγματοποιηθούν οι πρώτοι 
διαγωνισμοί με το ενδιαφέρον των επενδυτών να αναμένεται 
αυξημένο. Συνολικά την προσεχή τριετία θα προκηρυχθούν 
έργα ΑΠΕ ισχύος 2.600 MW, που αφορούν σε επενδύσεις 2,5-
3 δισ. ευρώ.
Ο Υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στον κοινό βηματισμό με την 
Ευρώπη στο θεσμικό πλαίσιο, το target model της ΕΕ, το 
οποίο εναρμονίζει τον τρόπο λειτουργίας των αγορών ενέρ-
γειας με τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Ψηφίστηκε στη Βουλή πριν 
από λίγο καιρό το θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία του Χρη-
ματιστηρίου Ενέργειας που θα ενεργοποιηθεί στην Ελλάδα το 
2019. Επιπλέον, αναφέρθηκε στις θεσμικές αλλαγές που περι-
λαμβάνουν την πλήρη απελευθέρωση της αγοράς φυσικού 

αερίου και τη διαμόρφωση ενός καθαρού τοπίου.
Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε «διατηρήσαμε τη βασική 
αρχή της ενεργειακής πολιτικής της παρούσας κυβέρνησης 
αυτό συνέβη και στην περίπτωση της ΔΕΠΑ και στην περίπτω-
ση του ΑΔΜΗΕ, με τις υποδομές να παραμένουν υπό δημόσιο 
έλεγχο και τα εμπορικά τμήματα να προχωρούν σε αποκρατι-
κοποιήσεις μέσα σε αυτό το καθαρό θεσμικό πλαίσιο».
Στη συνέχεια της ομιλίας του ο Υπουργός αναφέρθηκε στη 
σημασία των ενεργειακών διασυνδέσεων τόσο στο φυσικό 
αέριο (π.χ. αγωγοί φυσικού αερίου TAP. IGB, EastMed), όσο 
και στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας με στόχο σταδιακά όλες 
οι αγορές της περιοχής να συνδεθούν μεταξύ τους. Στάθηκε, 
επίσης,  στην επέκταση του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας στο 
εσωτερικό και στη μεγάλη σημασία της διασύνδεσης των 
νησιών (Κυκλάδων και Κρήτης) με το ηπειρωτικό σύστημα, 
οικονομικά και περιβαλλοντικά. Σε ό,τι αφορά τα νησιά που τε-
λικά δεν θα συνδεθούν, ανέδειξε τις καινοτόμες πρωτοβουλίες 
που προωθούνται, ώστε να αποτελέσουν μοντέλα μετάβασης 
σε αυτόνομα ενεργειακά συστήματα καθαρής μορφής ενέρ-
γειας, σε συνεργασία με την Κομισιόν και με ενδιαφέρον από 
το χώρο των επιχειρήσεων.
Τέλος ο κ. Σταθάκης τόνισε πως η περιβαλλοντική κρίση μπο-
ρεί να μετατραπεί σε ευκαιρία, καθώς ο κόσμος θα κινηθεί 
προς μια κατεύθυνση. Η Ελλάδα είναι αναπόσπαστο τμήμα 
αυτής της διαδικασίας και ο ενεργειακός τομέας ένα προ-
νομιακό πεδίο προσέλκυσης επενδύσεων που θα συμβάλει 
περαιτέρω στην ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας μέσα 
από την επίτευξη φιλόδοξων στόχων για την προστασία του 
περιβάλλοντος.

ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Γ. ΣΤΑΘΑΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
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Τον πρωταγωνιστικό ρόλο της χώρας μας στην ενίσχυση 
της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των βαλκανικών 
χωρών και τις πρωτοβουλίες για τη διασύνδεση των 
μεταφορικών, ενεργειακών και ψηφιακών δικτύων στα 
Βαλκάνια αναμένεται να επισημάνει στις επαφές που θα 
έχει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυ-
ξης, Αλέξης Χαρίτσης, κατά την επίσημη επίσκεψή του στις 
ΗΠΑ. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αναπληρωτής υπουρ-
γός θα εκπροσωπήσει την ελληνική κυβέρνηση στο Greek 
Investment Roadshow 2018, το οποίο θα διεξαχθεί σε 
Νέα Υόρκη, Ουάσινγκτον και Σικάγο στο διάστημα 18-23 
Ιουνίου.
Ο κ. Χαρίτσης θα συναντηθεί με τον Αμερικανό υπουρ-
γό Εμπορίου, Γουίλμπερ Ρος, στην Ουάσινγκτον, με τον 
οποίο θα συζητήσουν για την ενίσχυση των διμερών οι-
κονομικών σχέσεων, καθώς και τη συμμετοχή των ΗΠΑ 
στην 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τον ερχόμενο 

Σεπτέμβριο, όπου θα είναι και η τιμώμενη χώρα. Ο ανα-
πληρωτής υπουργός Οικονομίας στη σειρά επαφών του 
θα αναφερθεί στο πλαίσιο για την περαιτέρω προσέλκυση 
ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα.
Συγκεκριμένα ο κ. Χαρίτσης θα έχει σειρά επαφών με δι-
εθνείς επενδυτές και funds στη Νέα Υόρκη, την Ουάσιν-
γκτον και το Σικάγο, και θα παρουσιάσει τις επενδυτικές 
ευκαιρίες στην Ελλάδα υπογραμμίζοντας τις μεταρρυθμί-
σεις που αναλαμβάνει και υλοποιεί η ελληνική κυβέρνηση 
για τη βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος και την 
προσέλκυση παραγωγικών επενδύσεων. Παράλληλα, θα 
παρουσιάσει τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχει δημι-
ουργήσει η κυβέρνηση για να στηρίξει τις νέες επενδύσεις.
Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας θα δώσει ιδιαίτερη 
έμφαση στην Αναπτυξιακή Στρατηγική που ήδη υλοποιεί 
η κυβέρνηση για να δημιουργήσει προϋποθέσεις βιώσι-
μης και δίκαιης ανάπτυξης στην Ελλάδα. 

Ο κ. Χαρίτσης και ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Τζέ-
φρεϊ Πάϊατ, θα είναι κεντρικοί ομιλητές στο 7ο Ελληνικό 
Επενδυτικό Φόρουμ του Χρηματιστηρίου Αθηνών, που θα 
διεξαχθεί την ερχόμενη Τρίτη στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο 
του Greek Investment Roadshow που διοργανώνει ο Ορ-
γανισμός Enterprise Greece. 
Στο επενδυτικό Roadshow στις ΗΠΑ θα συμμετάσχει και 
ο γενικός γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επεν-
δύσεων, Λόης Λαμπριανίδης, ο οποίος - μεταξύ άλλων - 
θα παρουσιάσει το θεσμικό πλαίσιο για την προσέλκυση 
ξένων άμεσων επενδύσεων στη χώρα μας. Αναμένεται 
να προβάλει, πέρα από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της 
Ελλάδας για επενδύσεις στους κλάδους του τουρισμού, 
της αγροδιατροφής και της ενέργειας, τις δυνατότητες 
αξιοποίησης του επιστημονικού δυναμικού που διαθέτει η 
χώρα και την προτεραιότητα που δίνεται στην παραγωγή 
υπηρεσιών και προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.  

Εγκρίθηκε η διενέργεια «Διεθνούς Διαγωνισμού για την 
ανάθεση Σύμβασης Παραχώρησης του έργου «Μελέτη, 
Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και 
Εκμετάλλευση του Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) 
στο Τμήμα Χανιά -Ηράκλειο»» σύμφωνα με απόφαση που 
δημοσίευσε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. 
Παράλληλα, εγκρίθηκαν και οι αποφάσεις «Διεθνούς Δια-
γωνισμού με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου 
για την ανάθεση Σύμβασης Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδι-
ωτικού Τομέα του έργου «Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης, 
Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, και Συ-
ντήρηση του τμήματος Χερσόνησος  Νεάπολη, με ΣΔΙΤ»». 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ «θετική εξέλιξη» χαρακτήρισε 
την προκήρυξη των δύο τμημάτων του ΒΟΑΚ ο περιφε-
ρειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, υπογραμμίζο-
ντας, παράλληλα, την ξεκάθαρη θέση της περιφερειακής 
Αρχής, η οποία είναι η εξή: «Να ολοκληρωθεί το έργο 
μέχρι τον Άγιο Νικόλαο και να προετοιμαστούν οι μελέτες 
για την Κίσσαμο και για τη Σητεία». Αποτιμώντας, δε, την 
εξέλιξη με βάση τις αποφάσεις του υπουργείου, ο περι-
φερειάρχης σημείωσε πως «είναι το πρώτο θετικό βήμα 
για το έργο», εξηγώντας πως απομένουν πολλά βήματα 
ακόμα «μέχρι να γίνουν διαγωνισμοί, να προχωρήσει το 
πρώτο στάδιο, να δούμε τις ενστάσεις και πότε θα ξεκινή-
σει αυτό το μεγάλο αναπτυξιακό έργο της Κρήτης».
     Ο κ. Αρναουτάκης διευκρίνισε ότι «το έργο του ΒΟΑΚ 

πρέπει να γίνει από την Κίσσαμο μέχρι τη Σητεία. Αυτή τη 
θέση έχουμε καταθέσει στον αρμόδιο υπουργό, αυτήν θα 
διεκδικούμε πάντα… Απαντήσεις για όλα τα επιμέρους 
ερωτήματα αναμένεται να δοθούν το επόμενο διάστημα 
κατά την αναμενόμενη κάθοδο του υπουργού Υποδομών 
στο Ηράκλειο».
     Μιλώντας για τη σύμβαση παραχώρησης, ανέφερε πως 
η διαδικασία απαιτεί να βρεθούν τα κεφάλαια και ότι στο 
υπουργείο Υποδομών είναι πάρα πολύ αισιόδοξοι, παρά 
το γεγονός ότι υπήρξε καθυστέρηση από τον Ιανουάριο, 
η οποία οφείλεται σε  γραφειοκρατικούς λόγους, γιατί 
πρόκειται για έργο που γίνεται πρώτη φορά στην Ελλάδα. 
Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο διοδίων, ξεκαθάρισε πως «οι 
Κρητικοί δεν πρέπει να πληρώνουν διόδια γιατί δεν υπάρ-
χει άλλος δρόμος για να κατευθύνονται από τη μια μεριά 
της Κρήτης στην άλλη. Πρόταση, την οποία έχει καταθέσει 
η Περιφέρεια, έχει υιοθετηθεί από το υπουργείο στην τε-
λευταία συνάντηση που είχαμε και περιμένουμε όμως τις 
τελικές ανακοινώσεις».
     Τέλος, ο κ. Αρναουτάκης επικοινώνησε με τον αρμόδιο 
υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Στέργιο Πιτσιόρ-
λα, σχετικά με την κατασκευή τού τμήματος από τη Χερ-
σόνησο προς τον Άγιο Νικόλαο και όπως τον ενημέρωσε ο 
υφυπουργός υπεγράφη το έργο ΣΔΙΤ για το συγκεκριμένο 
τμήμα. «Το γεγονός ότι η διυπουργική (για τα ΣΔΙΤ) υπέ-
γραψε για να προχωρήσει το έργο είναι θετικό, διότι είναι 

η πρόταση που εμείς είχαμε κάνει στον πρωθυπουργό 
πέρυσι τον Ιούνιο για να μπορεί να χρηματοδοτηθεί το 
έργο μέσω ΣΔΙΤ με ρήτρα διαθεσιμότητας. Αυτή η πρό-
ταση υιοθετήθηκε με το σύστημα αποπληρωμής μέσα 
σε 30 χρόνια από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων» σημείωσε ο πριφερειάρχης και τόνισε: «Πε-
ριμένουμε και το τρίτο κομμάτι του δρόμου (Νεάπολη-Ά-
γιος Νικόλαος) και τις ανακοινώσεις του υπουργού για το 
χρονοδιάγραμμα και όλη την εξέλιξη του Βόρειου Οδικού 
Άξονα Κρήτης.
     Στο ίδιο πλαίσιο της καλής συνεργασίας με το υπουρ-
γείο που διατηρεί η περιφέρεια κινούνται και οι σχέσεις με 
τα επιμελητήρια του νησιού. Αυτό επιβεβαιώθηκε κατά 
τη συνάντηση του κ. Αρναουτάκη με τους εκπροσώπους 
των Εμπορικών και Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων της Κρή-
της, όπου συζητήθηκαν όλα τα μεγάλα έργα υποδομής και 
ανάπτυξης του νησιού, καθώς και οι δράσεις στήριξης και 
ενδυνάμωσης της επιχειρηματικότητας που εξελίσσονται. 
Μεταξύ αυτών, η περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού και 
η διασύνδεσή του με τον πρωτογενή τομέα, καθώς και η 
αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτήσεων με κυρί-
αρχο στόχο τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας 
να περάσουν στην πραγματική οικονομία στηρίζοντας 
την τοπική επιχειρηματικότητα.    

ΕΠΑΦΕΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΚΑΙ FUNDS ΣΕ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, 
ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ ΚΑΙ ΣΙΚΑΓΟ ΘΑ ΕΧΕΙ Ο ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΔΙΤ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΟΡΕΙΟ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
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Θέμα αυξήσεων των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας στην προ-
μήθεια ρεύματος άνοιξε για πρώτη φορά μετά από χρόνια ο 
πρόεδρος της ΔΕΗ Μανόλης Παναγιωτάκης. Σύμφωνα με το 
energypress ο κ. Παναγιωτάκης μιλώντας στο συνέδριο του 
Economist τόνισε την επιβάρυνση του κόστους παραγωγής 
της εταιρίας, γεγονός που αποτελεί πίεση για άνοδο των 
τιμών. Όπως είπε χαρακτηριστικά «Ήδη τα μηνύματα είναι 
ανησυχητικά. Η άνοδος των διεθνών τιμών πετρελαίου και 
συνεπακόλουθα του αερίου, σε συνδυασμό με την αλμα-
τώδη άνοδο της τιμής των πιστοποιητικών CO2, αυξάνουν 
σημαντικά το κόστος παραγωγής και πιέζουν ασφυκτικά για 
άνοδο των τιμών».
Ο ίδιος σημείωσε με έμφαση τις αρνητικές επιπτώσεις λόγω 
και του γεγονότος πως η χώρα μας τα προηγούμενα χρόνια 
δεν μερίμνησε για τη διασφάλιση δωρεάν δικαιωμάτων ρύ-

πων.
Ο πρόεδρος της εισηγμένης σημείωσε επίσης τα εμπόδια που 
αντιμετωπίζει η ελληνική βιομηχανία λόγω της ανόδου του 
ενεργειακού κόστους, εκτιμώντας ότι θα είναι δύσκολο να 
επιτευχθεί ο στόχος της αύξησης της συμμετοχής της στο 
ΑΕΠ από το 9% στο 12% τα επόμενα δύο με τρία χρόνια. 
Κατά τον ίδιο, η επόμενη 15ετία θα είναι η περίοδος της 
μετάβασης από τον άνθρακα και τον λιγνίτη στην καθαρή 
ενέργεια και θα απαιτηθεί επιπλέον κόστος για τις υποδομές 
εκείνες που θα χρειαστούν προκειμένου να αντικατασταθεί ο 
λιγνίτης από το φυσικό αέριο. Επανέλαβε δε, με έμφαση, την 
ανάγκη στήριξης του λιγνίτη.
Πάντως, ο πρόεδρος της ΔΕΗ τόνισε ότι προς το παρόν δεν 
είναι υπό επανεξέταση η έκπτωση 15% στα τιμολόγια για 
τους συνεπείς πελάτες και ότι τα τιμολόγια εξετάζονται πάντα 

και υπό το πρίσμα της εισπραξιμότητας. 
Παράλληλα, ο κ. Παναγιωτάκης έδωσε έμφαση στο επενδυ-
τικό πλάνο της ΔΕΗ, το οποίο προβλέπει 15πλάσιες ΑΠΕ  μέσα  
στην επόμενη 10ετια, μέσω ενός φιλόδοξου προγράμματος.
Σχετικά με το target model, σημείωσε ότι θα πρέπει να δο-
μηθεί με τρόπο ώστε να μην αναπαράγει τις παθογένειες του 
υφιστάμενου μοντέλου. Σχολίασε ότι το αρχικό ζητούμενο 
είναι να υπάρχει όσο το δυνατόν περισσότερος χώρος για 
διμερή συμβόλαια.
Ο κ. Παναγιωτάκης επανέλαβε τη στρεβλή εικόνα της εγχώ-
ριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, όπου η ΔΕH έχει αφενός 
το 82% σε φορτία αλλά σε όρους πελατων κατέχει το 95%. 
Με τον τρόπο αυτό ο πρόεδρος της εταιρίας επιδίωξε να κα-
ταδείξει τις δυσκολίες του ανοίγματος της αγοράς τονίζοντας 
επίσης και την αρνητική συνεισφορά των ΝΟΜΕ.

Μέσα στα επόμενα χρόνια φιλοδοξεί η ΔΕΠΑ να μετεξελιχθεί 
σε περιφερειακό φορέα εμπορίας και υποδομών, και να επι-
τελέσει ένα σημαίνοντα ρόλο στην αγορά του φυσικού αερίου 
στην περιοχή, όπως ανέφερε στην ομιλία του ο Διευθύνων 
Σύμβουλος της ΔΕΠΑ, Δημήτρης Τζώρτζης, ξεκινώντας την 
ομιλία του με τις οικονομικές επιδόσεις της εταιρείας, όπου 
πέρυσι τα συνολικά έσοδα της εταιρείας έφτασαν τα 1,2 δισ. 
ευρώ (όμιλος ΔΕΠΑ), αποδεικνύοντας πως πρόκειται για μια 
υγιή εταιρεία. Σύμφωνα με το energypress επιπλέον, οι κεφα-
λαιακές επενδύσεις των 3 δισ ευρώ τα 30 αυτά χρόνια στην 
Ελλάδα, την καθιστούν σημαντικό παράγοντα της αγοράς 
φυσικού αερίου στη χώρα μας και όχι μόνο.
Στην έναρξη της ομιλίας του, δήλωσε πως η συζήτηση με την 
Shell για την εξαγορά από τη ΔΕΠΑ του ποσοστού 49% στην 
ΕΠΑ και στην ΕΔΑ Αττικής συνεχίζεται και επιδιώκεται να ολο-
κληρωθεί σύντομα.
Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει δυνατότητες να μετατραπεί 
σε ένα φυσικό διαμετακομιστικό κόμβο φυσικού αερίου και 
ειδικά, αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η Ελλάδα αποτελεί το 
νοτιοανατολικό άκρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γίνεται ακόμη 

πιο καθαρό πως μια σειρά project αγωγών φυσικού αερίου 
φιγουράρουν στην λίστα με τα έργα υψηλού ενδιαφέροντος 
για την Ένωση.
Ειδικότερα, ο κ. Τζώρτζης μεταξύ άλλων επισήμανε ότι ο 
αγωγός IGB είναι ένας ώριμος αγωγός και ότι βρίσκονται σε 
εξέλιξη 3 διαγωνισμοί για την προμήθεια αγωγών, το project 
management και την κατασκευή. “Θεωρείται ένα σημαντικό 
project για την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής. Η κατα-
σκευή θα ξεκινήσει μέχρι τα τέλη αυτής της χρονιάς και θα 
είμαστε έτοιμοι να τον λειτουργήσουμε εμπορικά στα τέλη 
του 2020 για να δεχθεί και τις ποσότητες του TAP” είπε ο κ. 
Τζώρτζης.
Στη συνέχεια, πρόσθεσε πως η κατασκευή του αγωγού δι-
αμορφώνει βήμα το βήμα τον λεγόμενο κάθετο διάδρομο, 
γεγονός που συμβάλει στην ασφάλεια εφοδιασμού της ΕΕ, 
ιδιαίτερα βέβαια αν προστεθούν και οι πλωτές μονάδες (FSRU 
Αλεξανδρούπολης) για την οποία επιδιώκεται να τεθεί σε λει-
τουργία και αναμένεται πολύ σύντομα το market test (έρευνα 
ενδιαφέροντος αγοράς), όπως δήλωσε το κορυφαίο στέλεχος 
της ΔΕΠΑ.

Μέρος της στρατηγικής διαφοροποίησης οδεύσεων και πη-
γών αποτελεί επίσης ο αγωγός EastMed, καθώς επίσης θα 
αποτελέσει κύριο στοιχείο του νότιου διαδρόμου, όπως χαρα-
κτηριστικά σημείωσε ο κ. Τζώρτζης.
Σχετικά με τον αγωγό, υπογράμμισε ότι έχουν διασφαλιστεί 
34,5 εκατ. ευρώ από την ΕΕ για να συνεχιστούν οι τεχνικές 
και μηχανολογικές μελέτες. Ως γνωστόν, υπάρχει μεγάλο 
ενδιαφέρον από Ελλάδα, Κύπρο και Ισραήλ, οι οποίες χώρες 
σκοπεύουν να υπογράψουν σύντομα και διακρατικές συμ-
φωνίες. Το χρονοδιάγραμμα του αγωγού λέει ότι θα τεθεί σε 
λειτουργία το 2025.
Τέλος, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΠΑ, τόνισε πως η εται-
ρεία σχεδιάζει να προχωρήσει σε εκτεταμένες επενδύσεις στο 
μέλλον, που αφορούν την επικράτεια της χώρας (στερεά και 
θαλάσσια), εκ των οποίων ανέφερε ότι 200 εκατ. ευρώ θα 
διοχετεύσει στην αγορά αναζητώντας συνεργασίες στην επέ-
κταση του φυσικού αερίου σε νησιά, ναυτιλία. Ο προγραμμα-
τισμός της εταιρείας για επενδύσεις φτάνει τα 400 εκατ. ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένων των εξαγορών.

Σε ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την Παροχή Υπηρεσιών με 
αντικείμενο την: «Πρόγνωση αιολικής και φωτοβολταϊκής πα-
ραγωγής που εγχέεται στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα Μεταφο-
ράς και στο Δίκτυο Διανομής» προχωρά ο ΑΔΜΗΕ.Σύμφωνα 

με το energypress με βάση τη σχετική διακήρυξη, ο ανάδοχος 
θα παρέχει καθημερινά στον ΑΔΜΗΕ (Κυριακών και αργιών 
συμπεριλαμβανομένων), την πρόβλεψη της διαθέσιμης αιολι-
κής και φωτοβολταϊκής παραγωγής στο σύνολο της ελληνικής 

επικράτειας και στους χρόνους, όπως αναλυτικά ορίζονται στις 
τεχνικές προδιαγραφές «Wind & Solar power production forecast 
service». Οι προγνώσεις αιολικής και φωτοβολταϊκής παραγωγής 
θα παρέχονται 6 φορές την ημέρα. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ: Η ΑΝΟΔΟΣ ΣΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΡΥΠΩΝ ΠΙΕζΟΥΝ 
ΑΣΦΥΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΤζΩΡΤζΗΣ: ΣΤΟΧΟΣ Η ΔΕΠΑ ΝΑ ΜΕΤΕΞΕΛΙΧΘΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΦΟΡΕΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 400 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΧΩΡΑ Ο ΑΔΜΗΕ
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«Έξυπνο παγκάκι», παραγωγή ενέργειας από το δίκτυο ύδρευσης 
και αποχέτευσης, απορριμματοφόρα που κινούνται και μαζεύουν 
τα σκουπίδια μόνα τους, «έξυπνες» στάσεις λεωφορείων, αισθη-
τήρες σε κάδους απορριμμάτων, αλλά και διακίνηση εγγράφων 
μέσω... ντελίβερι είναι μερικές από τις καινοτόμες υπηρεσίες και 
προϊόντα που υλοποιούνται ήδη ή αναμένονται να κάνουν την 
εμφάνισή τους στο άμεσο μέλλον και παρουσιάζονται αυτές τις 
μέρες στην εκδήλωση «Ταξίδι στην «Έξυπνη Πόλη»», που διορ-
γάνωσε ο δήμος Κηφισιάς, από την Παρασκευή έως την Κυριακή, 
στο Μουσείο Γουλανδρή (Κέντρο Γαία).
   Κατά την πρώτη ημέρα, αιρετοί παρουσίασαν στο κοινό τις και-
νοτόμες λύσεις που προωθούν στην περιοχή ευθύνη τους, ενώ τις 
υπόλοιπες μέρες ελληνικές και ισραηλινές εταιρείες θα επιδείξουν 
σε ειδικά διαμορφωμένους digital χώρους τα καινοτόμα τεχνολο-
γικά τους προϊόντα. 
    
Κ. Μπακογιάννης: Η «έξυπνη πόλη» είναι ο δούρειος 
ίππος για να γίνει το κράτος πιο φιλικό προς τον πολίτη
   Ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κώστας Μπακογιάννης τόνι-
σε ότι «παγκοσμίως η αυτοδιοίκηση είναι το εργαστήρι της καινο-
τομίας. Η «έξυπνη πόλη» είναι ο δούρειος ίππος για να αλλάξει το 
κράτος και να το κάνουμε πιο φιλικό προς τον πολίτη», πρόσθεσε.
   Ανέφερε ότι στο πλαίσιο της αναβάθμισης των παρεχόμενων 
υπηρεσιών, διαμορφώθηκε η ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας με επίκεντρο τις ανάγκες των πολιτών και όχι την προ-
βολή της διοίκησης. Έτσι, σε αυτή οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, 
μεταξύ άλλων, να βρουν όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για 
τις συναλλαγές τους με την Περιφέρεια (αδειοδοτήσεις κ.λπ.), να 
γνωρίζουν όλες τις προκηρύξεις και όλα τα έργα που βρίσκονται 
σε εξέλιξη, να ενημερώνονται για τα έξοδα της περιφέρειας και 
στην περίπτωση των προμηθευτών να ξέρουν πότε θα πληρω-
θούν. Επιπλέον, μέσω εφαρμογής στα κινητά δίνεται η δυνατότη-
τα υποβολής προτάσεων, ιδεών αλλά και παραπόνων για κάθε 
πτυχή της καθημερινότητας, άλλη εφαρμογή ενημερώνει τους 
κτηνοτρόφους για τα τέλη βοσκής, ενώ ειδικά μηχανήματα στα 
αστικά κέντρα της περιφέρειας καταγράφουν την ποιότητα του 
ατμοσφαιρικού αέρα.
   Για το αμέσως επόμενο διάστημα, ο κ. Μπακογιάννης ανέφερε 
ότι θα εφαρμοστεί ο ανοιχτός συνεργατικός προϋπολογισμός, θα 
λειτουργήσει μια νέα πύλη ανοιχτών δορυφορικών δεδομένων 
και θα υλοποιηθεί το λεγόμενο «ψηφιακό συμβούλιο». 
   
Γ. Ιωακειμίδης: Το 2030 στους ελληνικούς δρόμους τα 
απορριμματοφόρα χωρίς οδηγό
   Ο δήμαρχος Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη και πρόεδρος της 
Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ), Γιώργος Ιωακει-
μίδης εκτίμησε ότι περί το 2030 θα βρίσκονται στους ελληνικούς 
δρόμους τα απορριμματοφόρα που θα θέσει σε μαζική παραγω-
γή η Volvo από το 2020 και τα οποία θα κινούνται χωρίς οδηγό, 
ενώ θα μαζεύουν τα σκουπίδια αυτόματα χωρίς την παρουσία 

προσωπικού. Ανέφερε επίσης ότι η ΠΕΔΑ επεξεργάζεται σχέδιο 
για συντονισμό και διασύνδεση των μέσων συγκοινωνίας που 
υλοποιούν οι δήμοι μέσω του προγράμματος Σύνδεσμος για τη 
Βιώσιμη Ανάπτυξη Πόλεων (ΣΒΑΠ).
   Δ. Παπαστεργίου: Να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των δημο-
τών μας απέναντι σε ένα απρόσωπο Δημόσιο
   Από την πλευρά του ο δήμαρχος Τρικκαίων, Δημήτρης Παπα-
στεργίου κάνοντας μια σύντομη παρουσίαση των πρωτοπόρων 
τεχνολογικών εφαρμογών που «τρέχει» ο δήμος, επισήμανε την 
ανάγκη «να επανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των δημοτών μας 
απέναντι σε ένα Δημόσιο το οποίο συνήθως είναι απρόσωπο». 
Όπως ανέφερε ο κ. Παπαστεργίου, στο άμεσο μέλλον σχεδιάζο-
νται:
   - η «έξυπνη» διαχείριση απορριμμάτων, σύμφωνα με την οποία 
με τη χρήση αισθητήρων θα μπορεί να ενημερωθεί το κέντρο 
αποκομιδής σε πραγματικό χρόνο για την πληρότητα των κάδων.
   - η ανάλυση κυκλοφοριακών συνθηκών μέσω καμερών, οι 
οποίες θα εγκατασταθούν για τη διαχείριση της στάθμευσης αλλά 
εξυπηρετούν και την ανάλυση - παρακολούθηση των κυκλοφο-
ριακών συνθηκών στην πόλη.
   - η Τηλεφροντίδα, μια πλατφόρμα που περιλαμβάνει τη δημι-
ουργία «Φακέλου Υγείας» για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας 
και πρόνοιας με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής 
και επικοινωνιών.
   - η ελεγχόμενη στάθμευση, όπου με τη χρήση τεχνολογιών video 
analytics, ελέγχεται η διαθεσιμότητα στάθμευσης και η αποτροπή 
του παράνομου παρκαρίσματος σε ευαίσθητες περιοχές (π.χ. θέ-
σεις αναπήρων, διασταυρώσεις πεζών, διπλοπαρκαρίσματα)
   Τα τελευταία χρόνια οι κάτοικοι και κατά περίπτωση οι επισκέπτες 
των Τρικάλων έχουν στη διάθεσή τους μεταξύ άλλων: Ηλεκτρο-
νικό ΚΕΠ, μέσω ειδικών μηχανημάτων τύπου ΑΤΜ, εφαρμογή 
μέσω κινητών τηλεφώνων για να στέλνουν άμεσα τα αιτήματά 
τους στον δήμο, ασύρματη πρόσβαση σε υπηρεσίες του δήμου 
και στο διαδίκτυο, σύστημα έξυπνου φωτισμού, μέσω του οποίου 
επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας μεγαλύτερη από 60% ένα-
ντι των συμβατικών φωτιστικών συστημάτων, σύστημα έξυπνης 
στάθμευσης, με το οποίο επιτυγχάνεται η εύρεση, η απεικόνιση 
και ο έλεγχος οριοθετημένων θέσεων στάθμευσης στο κέντρο της 
πόλης κ.,λπ..
   Ο ίδιος τόνισε επίσης ότι η καινοτομία δεν είναι μόνο hi tech αλλά 
και πιο απλά πράγματα, όπως η παράδοση πιστοποιητικών στους 
πολίτες μέσω ντελίβερι με μηχανάκια και υπαλλήλους του δήμου.
   
Γρ. Κωνσταντέλλος: Η εφαρμογή novoville για γρήγο-
ρη επίλυση καθημερινών προβλημάτων
   Ο δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνστα-
ντέλλος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην εφαρμογή novoville, 
που επιτρέπει στους πολίτες να αναφέρουν με απλό και γρήγορο 
τρόπο προβλήματα που συναντούν στην καθημερινότητα τους 
στην πόλη μας. Μέσω αυτής της εφαρμογής ο δήμος έχει διεκπε-

ραιώσει περίπου 19.000 αιτήματα, ενώ ο χρόνος απόκρισης έχει 
μειωθεί από 12 σε 2,5 μέρες. Επίσης με κεντρικό σύστημα τηλεε-
λέγχου - τηλεχειρισμού για την άρδευση του παράκτιου μετώπου 
δίνει τη δυνατότητα να αντιμετωπιστούν διαρροές από βλάβες, 
υπερκαταναλώσεις και ατυχήματα, με αποτέλεσμα να επιτευχθεί 
εξοικονόμηση νερού κατά 70%.
   Ο κ. Κωνσταντέλλος ανέφερε επίσης ότι ο δήμος σε συνεργασία 
με την πυροσβεστική θα τοποθετήσεις δύο συγκροτήματα μει-
κτών καμερών που δίνουν ψηφιακή και θερμική εικόνα σε ακτίνα 
2.440 μέτρων για έγκυρη κινητοποίηση σε περίπτωση πυρκαγιάς. 
Επιπλέον, αισθητήρες θα τοποθετηθούν σε 700 κάδους με ογκο-
μέτρηση ώστε τα απορριμματοφόρα να αδειάζουν μόνο όσους 
κάδους είναι γεμάτους.
   Σε καινοτομία που αναμένεται να εφαρμοστεί για πρώτη φορά 
πανευρωπαϊκά στη Νάουσα, μίλησε ο δήμαρχος της πόλης Νίκος 
Κουτσογιάννης. Πρόκειται για την αξιοποίηση του δικτύου αγω-
γών ύδρευσης και αποχέτευσης για παραγωγή ενέργειας. Όπως 
είπε, ο δήμος έχει λάβει έξι άδειες από τη ΡΑΕ και απομένουν άλλες 
δύο για την υλοποίηση της επένδυσης, η οποία «έχει υψηλή απο-
δοτικότητα και χαμηλό κόστος διότι αξιοποιούνται ήδη υφιστάμε-
νες υποδομές».
   Στην εκδήλωση σύντομους χαιρετισμούς απηύθυναν, μεταξύ 
άλλων, ο γενικός γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής Στέλιος Ράλ-
λης, η πρέσβειρα του Ισραήλ, Uri Ben Ari και ο δήμαρχος Κηφι-
σιάς, Γιώργος Θωμάκος.

Άμεσα εφαρμόσιμες «έξυπνες» λύσεις
   Κατά τη διάρκεια του τριήμερου φεστιβάλ οι επισκέπτες θα έρ-
θουν σε επαφή με άμεσα εφαρμόσιμες «έξυπνες» λύσεις, όπως:
   - Smart Bench: Πρόκειται για το «έξυπνο» παγκάκι, ένα σημείο 
ασύρματης σύνδεσης στο διαδίκτυο το οποίο μέσω ηλιακών 
κυψελών είναι ενεργειακά αυτόνομο δίνοντας την δυνατότητα 
ηλεκτρικής παροχής για φόρτιση μπαταριών ή και τροφοδοσία 
υπολογιστών.
   - Smart Bus Station, ή αλλιώς «έξυπνες στάσεις λεωφορείων», οι 
οποίες διευκολύνουν τις καθημερινές μετακινήσεις των πολιτών, 
παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με την κίνηση στο οδικό δίκτυο 
και με πιθανές καθυστερήσεις που μπορεί να υπάρχουν, ενώ πα-
ράλληλα, δίνουν τη δυνατότητα φόρτισης κινητών τηλεφώνων 
και tablet όπως επίσης και την χρήση δωρεάν Wi-Fi δικτύου.
 
   - 5G Δίκτυο, η νέα γενιάς τεχνολογία ασύρματου δικτύου, η 
οποία αναμένεται να αυξήσει την ταχύτητα της διαδικτυακής 
σύνδεσής κατά δέκα φορές σε σχέση με τον προκάτοχό της, το 4G.
   - Internet of Things, Πρόκειται για πλατφόρμες που παρέχουν τη 
δυνατότητα σύνδεσης όλων των ηλεκτρονικών συσκευών, από 
τα κινητά τηλέφωνα και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές μέχρι τις 
καφετιέρες, τα ψυγεία, τα αυτοκίνητα, τα φωτεινούς σηματοδότες 
στους δρόμους, τους ανελκυστήρες κτιρίων, τους λαμπτήρες και 
κάθε άλλη ηλεκτρονική συσκευή.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ... ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕ-ΜΠΕ 
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Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ολοκλήρωσε και δημοσιοποίησε την αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης της χώρας για το έτος 2017 
σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ. Η ποιότητα των υδάτων κολύμβησης αποτυπώνεται στην αντίστοιχη Εθνική Έκθεση αξιολόγησης για το 2017 (http://www.ypeka.
gr) που μαζί με τα αποτελέσματα της παρακολούθησης των υδάτων κολύμβησης γνωστοποιήθηκαν ήδη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΕΝ η  εν λόγω αξιολόγηση 
πραγματοποιήθηκε με άκρως επιστημονικό τρόπο και κατόπιν στατιστικής επεξεργασίας των αποτελεσμάτων παρακολούθησης των τεσσάρων τελευταίων ετών (2014-2017), ενώ έλαβε χώρα 
σε 1598 σημεία (ακτές κολύμβησης). Το 95,9% των υδάτων κολύμβησης της χώρας μας ταξινομούνται ως ύδατα εξαιρετικής ποιότητας ενώ το σύνολο (100%) των υδάτων αποτελούν ύδατα 
κατάλληλα για κολύμβηση, ικανοποιώντας πλήρως τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ. Πενήντα τρία (53) επιπλέον σημεία για τα οποία διεξάγονται μετρήσεις δεν έχουν συμπεριληφθεί στην 
αξιολόγηση και τη στατιστική επεξεργασία, διότι τα 52 από αυτά εντάχθηκαν στο δίκτυο παρακολούθησης το 2015 και επομένως δεν έχουν συμπληρωθεί ακόμα τα 4 χρόνια παρακολούθησης 
που απαιτεί η Οδηγία. Όσον αφορά στο 53ο υπάρχουν κενά στις μετρήσεις λόγω δυσκολίας πρόσβασης και δεν έχει ακόμα συμπληρωθεί  ο ελάχιστος αριθμός δειγμάτων που απαιτεί η νομοθεσία 
της ΕΕ.  Σημειώνεται, όμως, ότι όλες οι μετρήσεις και στα 53 αυτά σημεία είναι εξαιρετικές.
 Ειδικότερα:
1.533 σημεία (95.9%) ταξινομούνται στην κατηγορία «εξαιρετικής ποιότητας» 
53 σημεία (3.3%) νέα σημεία.
Μόλις 12 σημεία (0,8%) δεν χαρακτηρίζονται ως «εξαιρετικής ποιότητας», αλλά ως «επαρκούς ποιότητας».
Τα αποτελέσματα αξιολόγησης, όπως εμφανίζονται συγκριτικά στις δυο τελευταίες Εθνικές Εκθέσεις 2016-2017, καταδεικνύουν την σταθερά υψηλή ποιότητα των υδάτων κολύμβησης της χώρας 
μας:
Κατηγορία  Ποιότητα  Πλήθος σημείων 2016 Ποσοστό 2016  Πλήθος σημείων 2017    Ποσοστό 2017
Κατηγορία 1  εξαιρετική      1496   97.0  1533       95.9
Κατηγορία 2  Τουλάχιστον Επαρκής 11   97.7  12       96.7
Κατηγορία 3  Νέες Ακτές  35   2.3  53        3.3
Για την κολυμβητική περίοδο του έτους 2018 βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης της χώρας, το οποίο πραγματοποιείται από την Ειδική 
Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τις οικείες Διευθύνσεων Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Τα αποτελέσματα της παρακολούθησης του εν λόγω 
προγράμματος αναρτώνται στις ιστοσελίδες των ανωτέρω Υπηρεσιών

Η έως τώρα διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργει-
ας δεν αρκεί για να επιτευχθούν οι στόχοι για μείωση των 
εκπομπών ρύπων. Το εφιαλτικό σενάριο για το 2040 και η 
φιλοδοξία της «αρνητικής εκπομπής» Το euro2day.gr με 
πληροφορίες από τους Financial Times γράφει ότι  άνοδο των 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) αποτελεί μια από τις 
μεγαλύτερες αλλαγές στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά. Ξε-
κίνησαν με μερίδιο 1% της παγκόσμιας κατανάλωσης το 2006 
και σήμερα έχουν πάνω από 3%. Αν προστεθούν υδροηλε-
κτρική ενέργεια και πυρηνικά, τότε το μερίδιο ανεβαίνει στο 
14%. Αυξάνει η συμμετοχή των ΑΠΕ όσο γρήγορα απαιτείται;

Συνολικά 175 χώρες υπέγραψαν την συμφωνία για το Κλίμα 
στο Παρίσι ώστε να κρατήσουν την παγκόσμια υπερθέρμαν-
ση πολύ κάτω των δυο βαθμών κελσίου. Οι περισσότεροι 
επιστήμονες συμφωνούν ότι θα πρέπει οι εκπομπές ρύπων να 
αρχίσουν να μειώνονται το συντομότερο και να φτάσουν στο 
μηδέν στο τέλος του αιώνα.
Προς ώρας, όμως οι εκπομπές ανεβαίνουν, ενώ εκτιμάται ότι 
η ζήτηση για ενέργεια θα αυξηθεί κατά 30% έως το 2040. 
Το ποσοστό αυτό είναι ισοδύναμο μιας ακόμα Κίνας και μιας 
ακόμα Ινδίας!
Η πρόβλεψη είναι ότι το 2040 οι ΑΠΕ θα καλύπτουν το 40% 

της παραγωγής, καθώς και ότι η ηλιακή ενέργεια θα είναι η 
φθηνότερη. Χωρίς όμως δραστικές παρεμβάσεις οι εκπομπές 
ρύπων θα συνεχίσουν να αυξάνουν.
Τα πιο φιλόδοξα σχέδια δεν προβλέπουν απλά να μπει τέλος 
στις εκπομπές αλλά να αρχίσει να δημιουργείται «αρνητική 
εκπομπή»: να αφαιρείται άνθρακας από την ατμόσφαιρα με 
μέτρα όπως το φύτεμα δένδρων και τη χρήση βιομάζας στις 
κατασκευές.
Πολλές από αυτές τις τεχνολογίες δεν έχουν εφαρμοστεί σε 
μεγάλη κλίμακα. Το ίδιο όμως ίσχυε και για τις ΑΠΕ πριν από 
είκοσι χρόνια…

Μεγάλη πτώση σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου, με αυτή 
του μπρεντ να υποχωρεί περισσότερο από 2 δολάρια το βα-
ρέλι εν όψει της συνόδου του ΟΠΕΚ στη Βιέννη την επόμενη 
εβδομάδα, καθώς δύο από τους μεγαλύτερους παραγωγούς 
του κόσμου - η Σαουδική Αραβία και η Ρωσία - έχουν δη-
λώσει ότι είναι έτοιμες να αυξήσουν την παραγωγή τους. Η 
τιμή του μπρεντ σημείωνε πτώση 2,15 δολάρια το βαρέλι στα 
73,79 δολάρια στις 18.56 (ώρα Ελλάδος), ενώ η τιμή του αμε-
ρικανικού αργού υποχωρούσε 1,77 δολάρια στα 65,12 δολά-
ρια.Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Ρώσος υπουργός Ενέργειας, 

Αλεξάντερ Νόβακ, δήλωσε χθες, μετά από διαβουλεύσεις με 
τον Σαουδάραβα ομόλογό του, Χαλίντ αλ- Φαλίχ, στη Μόσχα 
ότι και οι δύο χώρες «κατ’ αρχήν» στηρίζουν μία σταδιακή 
αύξηση της παραγωγής, μετά τον περιορισμό της για 18 
μήνες. «Στηρίζουμε γενικά αυτό... αλλά τις λεπτομέρειες θα 
τις συζητήσουμε με τους υπουργούς σε μία εβδομάδα», είπε 
ο Νόβακ, προσθέτοντας ότι μία επιλογή θα ήταν η σταδιακή 
αύξηση της παραγωγής κατά 1,5 εκατ. βαρέλια την ημέρα 
από την 1η Ιουλίου. Ο Φαλίχ δεν έδωσε κάποια συγκεκριμένη 
κατεύθυνση σχετικά με το είδος της όποιας συμφωνίας στη 

Βιέννη, αλλά είπε: «Θα δούμε πού θα πάμε, αλλά νομίζω ότι 
θα καταλήξουμε σε μία συμφωνία που ικανοποιεί, ιδαίτερα 
την αγορά».
Πολλοί αναλυτές αναμένουν να συμφωνηθεί μία αύξηση της 
παραγωγής. Ο Σαουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος του θρό-
νου, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, είπε στον Ρώσο πρόεδρο, Βλα-
ντιμίρ Πούτιν, ότι η Σαουδική Αραβία θέλει να συνεχίσει τη 
συνεργασία με τη Ρωσία στις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου.

ΥΠΕΝ: ΣΤΑΘΕΡΑ ΥΨΗΛΗ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ

ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΜΕΓΑΛΗ ΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΘΩΣ Η ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ ΚΑΙ Η 
ΡΩΣΙΑ ΕΤΟΙΜΑζΟΝΤΑΙ ΝΑ ΑΥΞΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ
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«Οι νέες τεχνολογίες βρίσκονται στην καρδιά της νέας ανάπτυ-
ξης που η χώρα μας οφείλει να αναζητά, αλλά και του ρόλου 
που διεκδικεί» ανέφερε μεταξύ άλλων ο υπουργός Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Νίκος Παππάς 
στην ομιλία του στο συνέδριο του Economist. Σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ  «η Ελλάδα, λόγω της θέσης της στο χάρτη, μπο-
ρεί να μετατραπεί σε κόμβο μεταφορών, τηλεπικοινωνιών 
και εμπορίου» πρόσθεσε ο υπουργός ΨΗΠΤΕ σημειώνοντας 
ωστόσο ότι «για να είναι αξιόπιστος ο κόμβος αυτός, πρέπει να 
έχει ισχυρά και αξιόπιστα δίκτυα τηλεπικοινωνιών».

Για τον λόγο αυτό, συνέχισε «το υπουργείο ΨΗΠΤΕ επενδύει 
700 εκατ. ευρώ για έργα τηλεπικοινωνιών. Ολοκληρώσαμε 
το «Rural Broadband», για το οποίο βραβευτήκαμε από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αναπτύξαμε δίκτυα ίντερνετ στις 
απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας». «Σύντομα ξεκινά 
το «Super Fast Broadband», το οποίο λειτουργεί με τη μορφή 
επιδότησης για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις» πρόσθεσε.
Τέλος, αναφερόμενος στην ιδιωτική πρωτοβουλία, ο Νίκος 
Παππάς είπε ότι «ο ιδιωτικός τομέας χρειάζεται τη δημόσια 
παρέμβαση, προκειμένου η χώρα μας να πιάσει τους στόχους 

που έχει θέση η ΕΕ, σύμφωνα με τους οποίους το 2025 το 50% 
των νοικοκυριών θα πρέπει να έχει συμμετρική σύνδεση, του-
λάχιστον 100 Mbps».
«Με τις επιλογές μας, ωθήσαμε τον ιδιωτικό τομέα να επεν-
δύσει σε τεχνολογίες που είναι συμβατές με τους στόχους 
της Κομισιόν, κάτι που δεν γινόταν στο παρελθόν» τόνισε ο 
υπουργός ΨΗΠΤΕ, προσθέτοντας ότι « η Deutsche Telekom 
ανακοίνωσε επενδύσεις ύψους 2 δισ. ευρώ, σε ορίζοντα 4 
ετών για την ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών στα σπίτια και 
στις επιχειρήσεις»

Την περιφερειάρχη Αττικής, Ρένα Δούρου, θεωρεί υπεύθυνη, 
ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) 
,Γιώργος Πατούλης, για τη συσσώρευση χιλιάδων τόνων 
απορριμμάτων στους δρόμους του Λεκανοπεδίου, επειδή 
εξακολουθεί να παραμένει μια βδομάδα κλειστός ο ΧΥΤΑ της 
Φυλής.Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Πατούλης, αναφέρει ότι 
η επίσημη δικαιολογία ήταν η επαπειλούμενη κατάρρευση 
σε ένα πρανές και η ανάγκη εργασιών συντήρησης έως την 

Πέμπτη. « Δυστυχώς όμως και σήμερα Παρασκευή, ο ΧΥΤΑ 
παραμένει κλειστός» τονίζει και απευθύνει τέσσερα ερωτήμα-
τα προς την Περιφερειάρχη:
--Γιατί δεν δόθηκε άλλο μέτωπο εργασίας για απόθεση;
--Υπάρχει σχέδιο διαχείρισης έκτακτης ανάγκης;
--Μας κρύβει η Περιφέρεια Αττικής ότι τα πράγματα είναι ακό-
μα χειρότερα με τον ΧΥΤΑ και έχουμε φτάσει πλέον στα όρια 
κορεσμού του, γι αυτό και δεν μπορεί πράγματι να υπάρξει 

άλλο μέτωπο εργασίας;
--Ως πότε θα αγνοεί η κα Δούρου τις διαρκείς επισημάνσεις 
της ΚΕΔΕ για το πολύ πιθανό ενδεχόμενο σύντομα η Αττική να 
ζήσει στιγμές Νάπολης, εξαιτίας της αδυναμίας να δώσει λύση 
στο πρόβλημα των απορριμμάτων της.
Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ κατηγήγει αναφέροντας πως « η ώρα 
επέμβασης της δικαιοσύνης είναι τώρα».

Με τη συμπλήρωση του πρώτου έτους χωρίς χρεώσεις περιαγω-
γής στην ΕΕ, ο Aντιπρόεδρος κ. Άντρους Άνσιπ, αρμόδιος για την 
ψηφιακή ενιαία αγορά, και η Eπίτροπος κα Μαρίγια Γκαμπριέλ, 
αρμόδια για την ψηφιακή οικονομία και κοινωνία, σύμφωνα με 
σχετική ανακοίνωση της ΕΕδήλωσαν τα εξής για τα μεγάλα οφέλη 
που αποκομίζουν οι Ευρωπαίοι από τους νέους κανόνες:
«Μας χαροποιεί το γεγονός ότι οι πολίτες χρησιμοποιούν τα κινητά 
τους τηλέφωνα περισσότερο και με περισσότερη ελευθερία όταν 
ταξιδεύουν στο εσωτερικό της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τα δεδομένα 
κινητής τηλεφωνίας. Ιδίως τα άτομα που ταξιδεύουν συχνά και η 
νεολαία της Ευρώπης αναγνωρίζουν τα οφέλη της περιαγωγής 
χωρίς πρόσθετες χρεώσεις.
Πρόκειται για ένα παράδειγμα όπου η ΕΕ βελτιώνει στην πράξη τη 
ζωή των Ευρωπαίων πολιτών. Η περιαγωγή με χρέωση εσωτερι-
κού αποδίδει και γίνεται συνήθεια: οι πελάτες την εκτιμούν, η κα-
τανάλωση αυξάνεται και η ζήτηση κινητών συσκευών στα ταξίδια 
εντός της ΕΕ είναι ιδιαίτερα υψηλή. Ωφελούνται τόσο οι καταναλω-
τές όσο και οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας. Η σημαντική αύξηση 
της κίνησης περιαγωγής έχει επίσης θετικές επιπτώσεις στα έσοδα 
χονδρικής των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας.
Βασικός μας στόχος ήταν να καταργηθούν οι σημαντικοί φραγμοί 
που δημιουργούσαν οι χρεώσεις περιαγωγής τόσο για τους κατα-
ναλωτές, οι οποίοι περιορίζονταν από το κόστος της χρήσης των 
κινητών τους τηλεφώνων στο εξωτερικό, όσο και για τις εταιρείες 

κινητής τηλεφωνίας. Από τη στιγμή που καταργήσαμε τις χρεώ-
σεις, έχουν καταναλωθεί πάνω από πέντε φορές περισσότερα 
δεδομένα και έχουν πραγματοποιηθεί σχεδόν δυόμιση φορές πε-
ρισσότερες τηλεφωνικές κλήσεις εντός της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου. Αυτά είναι πολύ καλά νέα. Επιπλέον, το 82 % 
των ατόμων που ταξίδεψαν σε άλλη χώρα της ΕΕ το τελευταίο έτος 
δηλώνουν ότι επωφελήθηκαν από τους νέους κανόνες. Κανένας 
δεν χρειάζεται πλέον να έρχεται αντιμέτωπος με φουσκωμένους 
λογαριασμούς επιστρέφοντας από διακοπές ή επαγγελματικό τα-
ξίδι στο εξωτερικό.
Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τις εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές, ώστε να παρακολουθούνται οι εξελίξεις στις αγορές κινητής 
τηλεφωνίας σε ολόκληρη την Ευρώπη και να εξασφαλίζεται η 
ορθή εφαρμογή των κανόνων.
Τα καλά νέα για τους Ευρωπαίους πολίτες δεν σταματούν εδώ. 
Εκτός από την κατάργηση των χρεώσεων περιαγωγής, από την 
1η Απριλίου του τρέχοντος έτους οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν χρει-
άζεται πλέον να αποχωρίζονται τις ψηφιακές συνδρομές τους 
όταν ταξιδεύουν. Από την 3η Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους, οι 
Ευρωπαίοι καταναλωτές θα μπορούν να βρίσκουν τις καλύτερες 
προσφορές στο διαδίκτυο όταν αγοράζουν εμπορεύματα και 
υπηρεσίες σε ολόκληρη την ΕΕ χωρίς να υφίστανται διακρίσεις 
λόγω της εθνικότητας ή του τόπου διαμονής τους.»

Ιστορικό
Χάρη στους νέους κανόνες της ΕΕ για την περιαγωγή που εφαρ-
μόζονται από τις 15 Ιουνίου 2017, οι καταναλωτές μπορούν να 
χρησιμοποιούν το κινητό τους τηλέφωνο όταν ταξιδεύουν εντός 
της ΕΕ όπως ακριβώς στο εσωτερικό χωρίς πρόσθετες χρεώσεις.
Σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρόμετρου 
για την περιαγωγή, το 62 % των Ευρωπαίων γνωρίζει ότι έχουν 
καταργηθεί οι χρεώσεις περιαγωγής και το 69 % θεωρεί ότι οι ίδιοι 
ή κάποιος γνωστός τους θα επωφεληθεί από αυτό. Ιδίως τα άτο-
μα που ταξιδεύουν συχνά και οι νέοι αναγνωρίζουν το ξεκάθαρο 
όφελος των νέων κανόνων.
Το τέλος των χρεώσεων περιαγωγής ήταν σημαντικό βήμα ώστε 
να καταστεί η ενιαία αγορά της ΕΕ κατάλληλη για την ψηφιακή 
εποχή. Η Επιτροπή έχει υποβάλει συνολικά 29 νομοθετικές προτά-
σεις στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά. 
Αυτή τη στιγμή έχει επιτευχθεί συμφωνία για 16 από τις προτάσεις 
και οι πρώτες που άρχισαν να ισχύουν είναι οι νέοι κανόνες για την 
περιαγωγή, τη φορητότητα του διαδικτυακού περιεχομένου και 
την καταπολέμηση του αδικαιολόγητου γεωγραφικού αποκλει-
σμού.
Η Επιτροπή προτρέπει τους συννομοθέτες να καταλήξουν επί των 
υπολειπόμενων 13 νομοθετικών προτάσεων στο πλαίσιο της 
στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά έως τα τέλη του 2018.

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΑΝΕΦΕΡΕ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΨΗΠΤΕ

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΚΑΤΑ Ρ. ΔΟΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΥΤΑ ΦΥΛΗΣ

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ AΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Κ. ΑΝΣΙΠ ΚΑΙ ΤΗΣ EΠΙΤΡΟΠΟΥ ΚΑΣ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
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Η Ελλάδα είναι ένας ελκυστικός επενδυτικός προορισμός και η 
ζήτηση για επενδύσεις ξεπερνάει την προσφορά έργων. Αυτά 
σημείωσαν στις ομιλίες τους στο ετήσιο συνέδριο του Economist 
ο γενικός γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων 
του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης Λόης Λαμπριανίδης 
και ο διευθύνων σύμβουλος, Enterprise Greece Ηλίας Αθανασίου. 
Ειδικότερα σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ:
-Λόης Λαμπριανίδης, γενικός γραμματέας Στρατηγικών και 
Ιδιωτικών Επενδύσεων, υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης: 
«Η κατάσταση στην ελληνική οικονομία αλλάζει» τόνισε κατά 
την εισήγησή του στο ετήσιο συνέδριο του Economist ο γενικός 
γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του υπουρ-
γείου Οικονομίας και Ανάπτυξης Λόης Λαμπριανίδης και έφερε 
ως παράδειγμα μια σειρά από οικονομικούς δείκτες. Επεσήμανε 
ότι τις τελευταίες δεκαετίες η χώρα βρισκόταν «σε μια ενδιάμεση 
κατάσταση, μεταξύ ανεπτυγμένων και λιγότερο ανεπτυγμένων 
χωρών, με τις κυβερνήσεις να μην αποφασίζουν προς τα πού 

θέλουν να την προσανατολίσουν». Με το αναπτυξιακό σχέδιο της 
παρούσας κυβέρνησης, ο κ. Λαμπριανίδης εκτίμησε ότι η χώρα 
προσανατολίζεται προς προϊόντα και υπηρεσίες υψηλότερης 
προστιθέμενης αξίας.
Ο γενικός γραμματέας τόνισε επίσης ότι η Ελλάδα είναι ένας ελ-
κυστικός επενδυτικός προορισμός, εστιάζοντας σε παραμέτρους 
όπως η εδραιωμένη δημοκρατία, οι μεταρρυθμίσεις που έχουν γί-
νει και θα συνεχίσουν να γίνονται, η ευκολότερη αδειοδότηση επι-
χειρήσεων, η μείωση της γραφειοκρατίας κ.ά. Αναφέρθηκε στην 
ποιότητα ζωής ως παράγοντα προσέλκυσης ταλέντων από άλλες 
χώρες, στη δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητικών κέντρων πο-
λυεθνικών επιχειρήσεων, καθώς και στην ανάγκη, πέρα από τους 
κλάδους στους οποίους η χώρα έχει συγκριτικό πλεονέκτημα, π.χ. 
τουρισμός, αγροδιατροφικά, ενέργεια, να στηριχθούν και άλλοι 
κλάδοι, υψηλής προστιθέμενης αξίας. Τέλος, έκανε μνεία στον 
αναπτυξιακό νόμο, βάσει του οποίου επιδοτείται έως και το 55% 
του κόστους μιας επένδυσης αλλά και στην προσέλκυση άμεσων 

ξένων επενδύσεων μέσω διαδικασιών fast track.
-Ηλίας Αθανασίου, διευθύνων σύμβουλος, Enterprise Greece: 
Όλοι οι δείκτες είναι σε θετικό έδαφος», υπογράμμισε από το βήμα 
του συνεδρίου του Economist ο διευθύνων σύμβουλος του ορ-
γανισμού Enterprise Greece Ηλίας Αθανασίου, δίνοντας έμφαση 
στην αναβάθμιση των ομολόγων τριών συστημικών τραπεζών, 
καθώς και στη μείωση του δανεισμού των τραπεζών από τον 
ELA, που σημαίνει μείωση του κόστους τους. Αναφέρθηκε στον 
επενδυτικό νόμο αλλά και στη ρύθμιση των «κόκκινων» δανείων. 
Μίλησε για έργα ύψους 22 δισ. στον τομέα της υποδομής έως το 
2021-22. Από αυτά το 40%-45% αφορούν την ενέργεια και το 
25% τις μεταφορές. Τόνισε ότι αυτά τα έργα θα επηρεάσουν θε-
τικά και άλλους τομείς της οικονομίας. «Η ζήτηση για επενδύσεις 
ξεπερνάει την προσφορά έργων» είπε χαρακτηριστικά. Εστίασε 
ιδιαίτερα στη συμβολή του Enterprise Greece, σε συνεργασία με 
το αρμόδιο υπουργείο, στην ωρίμανση δημόσιων έργων, και την 
ανάγκη αυτό να επεκταθεί και στον ιδιωτικό τομέα.

Την απόφαση του να αποχωρήσει από την θέση του προέδρου του 
διοικητικού συμβουλίου της Eurobank το τέλος Μαρτίου του 2019 
ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος της Τράπεζας, αμέσως μετά την λήψη 
απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της τράπεζας να προτείνει 
στην γενική συνέλευση της τράπεζας την ανανέωση της θητείας του.
«Θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την 
τιμητική τους πρόταση να ανανεωθεί η θητεία μου, ως Προέδρου του 
Διοικητικού Συμβουλίου, στην Γενική Συνέλευση του Ιουλίου 2018 και 
για την άριστη, εκ μέρους τους, αξιολόγησή μου τα τελευταία χρόνια 
και πρόσφατα για το 2017. Μετά όμως από ώριμη σκέψη κατέληξα 
στη δύσκολη απόφαση να ολοκληρώσω τον επαγγελματικό κύκλο 
ζωής μου στη Eurobank και να παραμείνω Πρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου μέχρι το τέλος Μαρτίου 2019. Στην ενδιάμεση περίοδο, θα 
συνεχίσω να συμβάλω ενεργά στην επίτευξη των στόχων της Τράπε-
ζας και στην απρόσκοπτη διαδικασία διαδοχής μου», αναφέρει ο κ. Ν. 

Καραμούζης.
«Κατέληξα στην παραπάνω απόφαση, γιατί επιθυμώ να αξιοποιήσω 
ενεργά το απόθεμα ενέργειας, εμπειρίας και δημιουργικότητας, που δι-
αθέτω και να επιδιώξω νέες επαγγελματικές προκλήσεις, λαμβάνοντας 
επίσης υπόψη μου την ανάγκη να διασφαλιστεί η λειτουργική συνοχή 
και η συνέχεια της Διοίκησης της Τράπεζας την επόμενη κρίσιμη ημέρα 
για τον κλάδο και την οικονομία. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος που 
έλαβα αυτή την απόφαση σε μια περίοδο που η οικονομία ανακάμπτει 
και οι χρηματοοικονομικοί δείκτες της Τράπεζάς μας βελτιώνονται, έχο-
ντας αντιμετωπίσει επιτυχώς τα κρίσιμα προβλήματα της τελευταίας 
τριετίας. Με συλλογικότητα, σχέδιο, αποφασιστικότητα, συνέπεια, ικα-
νό και άξιο προσωπικό, ισχυρότερη και θωρακισμένη έναντι κινδύνων, 
η Τράπεζα προχωρά με επιτυχία στο δρόμο της επιστροφής στην κα-
νονικότητα, με όπλο την εμπιστοσύνη των πελατών, του προσωπικού, 
των μετόχων και των αγορών», προσθέτει.

Σε ανακοίνωση της η Eurobank ανακοινώνει ότι, όπως έχει ήδη δημο-
σιοποιηθεί με την από 15/6/2018 ανακοίνωση της Ετήσιας Τακτικής Γε-
νικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας, το Διοικητικό Συμβού-
λιο αποφάσισε κατά την συνεδρίασή του της 15.6.2018 , να προτείνει 
προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας 
τον διορισμό για τριετή θητεία, λόγω τακτής λήξεως της θητείας του 
σημερινού ΔΣ, των ακόλουθων μελών ΔΣ: Νικόλαος Β. Καραμούζης, 
Φωκίων X. Καραβίας, Σταύρος Ε. Ιωάννου, Θεόδωρος Α. Καλαντώνης, 
Κωνσταντίνος Β. Βασιλείου, Γεώργιος Κ. Χρυσικός, Richard P. Boucher, 
Rajeev Kakar, Bradley Paul L. Martin, Jawaid A. Mirza, George E. Myhal, 
Lucrezia Reichlin, Αικατερίνη Κ. Μπερίτση, Εκπρόσωπος ΤΧΣ

Ο δρόμος για την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια των ελληνικών 
επιχειρήσεων, περνά μέσα από τη διαμόρφωση ενός ευνοϊκότε-
ρου, ευρύτερου περιβάλλοντος για την άσκηση της επιχειρηματι-
κής δραστηριότητας. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ αυτό σημείωσε ο 
πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του Εμπο-
ρικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας Κωνσταντίνος 
Μίχαλος στην εκδήλωση «αιωνόβια brands» και εξήγησε ότι αυτό 
σημαίνει:
• Σταθερό, προβλέψιμο και φιλικότερο προς το επιχειρείν φορολο-
γικό καθεστώς. Με μείωση των φορολογικών συντελεστών και 
των ασφαλιστικών εισφορών, σε ανταγωνιστικά επίπεδα.
• Αποκατάσταση της χρηματοπιστωτικής κανονικότητας και απε-
λευθέρωση κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση επενδύσεων του 
ιδιωτικού τομέα, με βιώσιμους και ανταγωνιστικούς όρους.
• Δραστικές μεταρρυθμίσεις για αποτελεσματικότερη δημόσια 

διοίκηση και λιγότερη γραφειοκρατία: με αξιολόγηση παντού, με 
θέσπιση ποιοτικών και ποσοτικών στόχων παραγωγικότητας, με 
ενίσχυση των μέσων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και αξιοποίη-
ση του θεσμού της αυτοπληροφόρησης του Δημοσίου.
• Σαφές και σύγχρονο κανονιστικό περιβάλλον. Με ολοκλήρωση 
του εθνικού χωροταξικού σχεδίου και κωδικοποίηση των επιτρε-
πόμενων χρήσεων γης. Με ουσιαστικό νομοθετικό προγραμματι-
σμό και μείωση του ρυθμιστικού όγκου.
• Ουσιαστικά μέτρα και πρωτοβουλίες, για την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας της ελληνικής παραγωγής: για τη μείωση 
του ενεργειακού κόστους στη μεταποίηση, για την ανάπτυξη σύγ-
χρονων επιχειρηματικών πάρκων και υποδομών εφοδιαστικής 
αλυσίδας, για την ολοκλήρωση του συγκοινωνιακού δικτύου της 
χώρας.
• Στενότερη διασύνδεση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των 

ερευνητικών ιδρυμάτων της χώρας, με τις επιχειρήσεις και τον 
κόσμο της αγοράς. Ώστε να ενισχυθεί η παραγωγή νέας γνώσης, 
αλλά και η διάχυση και η εφαρμογή της στην παραγωγή, με τη 
μορφή της καινοτομίας.
Η επιμελητηριακή κοινότητα, σημείωσε ο ίδιος, αγωνίζεται για τη 
διασφάλιση κάθε μιας από αυτές τις προϋποθέσεις.
«Η χώρα μας διαθέτει ένα σπουδαίο δυναμικό. Διαθέτει επιχειρη-
ματίες και στελέχη με όραμα, με ικανότητες, με κίνητρο και φιλοδο-
ξίες. Διαθέτει ταλαντούχα νέα παιδιά, με νέες γνώσεις και φρέσκες 
ιδέες, που μπορούν να επιταχύνουν την ανάπτυξη των ελληνικών 
επιχειρήσεων. Αυτό που χρειάζεται, είναι να δώσουμε σε όλους 
αυτούς τους ανθρώπους τις ευκαιρίες και τη στήριξη που χρειάζο-
νται για να πετύχουν. Και να οδηγήσουν την ελληνική οικονομία 
ξανά μπροστά» κατέληξε ο κ. Μίχαλος.

Η ζΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΞΕΠΕΡΝΑΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΩΝ, 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΘΗΚΕ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ECONOMIST

Ν. ΚΑΡΑΜΟΥζΗΣ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΩ ΤΗΝ ΘΗΤΕΙΑ ΜΟΥ ΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ EUROBANK ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ 
ΤΟΥ 2019

ΕΒΕΑ: Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ζΗΤΑΕΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ, ΣΕ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
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Αύξηση του αριθμού των απασχολούμενων στον τομέα των 
Επικοινωνιών και Μεταφορών αναμένεται για το τρίτο τρίμη-
νο του 2018. Οι εργοδότες του κλάδου έχουν αισιόδοξα σχέδια 
προσλήψεων για την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου τρέχοντος 
έτους, με προοπτικές της τάξης του +19%,Το sepe.gr γράφει 
ότι σύμφωνα με την έρευνα έρευνα της ManpowerGroup, που 
ανακοινώθηκε χθες από τη ManpowerGroup Ελλάδας, συνο-
λικά, το 24% των εργοδοτών στην Ελλάδα προβλέπει αύξηση 
του αριθμού των απασχολούμενων για τους επόμενους τρεις 
μήνες. Από την έρευνα προκύπτει ότι οι συνολικές προοπτικές 
απασχόλησης στην Ελλάδα για το επόμενο τρίμηνο ανέρχο-
νται σε +15%. Τα σχέδια προσλήψεων διατηρούνται σχετικά 
σταθερά σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο και βελτιώ-

νονται κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το αντίστοιχο 
τρίμηνο του προηγούμενου έτους.
Η έρευνα δείχνει ότι κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους προβλέ-
πονται αυξήσεις του εργατικού δυναμικού και στους εννέα 
τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Οι εργοδότες του τομέα 
της Γεωργίας καταγράφουν τις ισχυρότερες συνολικές προο-
πτικές απασχόλησης, της τάξης του +23%, ενώ ακολουθούν 
οι εργοδότες του τομέα των Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Βελτίωση
Τα στοιχεία της ManpowerGroup δείχνουν ότι οι προθέσεις 
προσλήψεων βελτιώνονται σε πέντε από τους εννέα τομείς 
οικονομικής δραστηριότητας σε σύγκριση με το προηγούμε-
νο τρίμηνο. Σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα, οι προοπτικές 

προσλήψεων ενισχύονται σε επτά από τους εννέα τομείς οικο-
νομικής δραστηριότητας.
Στο μεταξύ, από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι οι εργοδότες 
αναμένουν αυξήσεις του αριθμού των απασχολουμένων και 
στις τέσσερις κατηγορίες μεγέθους εταιρειών το προσεχές τρί-
μηνο. Οι εργοδότες των μεγάλων επιχειρήσεων έχουν στιβα-
ρά σχέδια προσλήψεων, με συνολικές προοπτικές απασχόλη-
σης της τάξης του +26%. Παράλληλα, σταθερή αύξηση του 
αριθμού απασχολουμένων προβλέπεται από τους εργοδότες 
στις μεσαίες επιχειρήσεις, με προοπτικές της τάξης του +15%, 
ενώ οι προοπτικές ανέρχονται σε +12% και +11% για τις μι-
κρού και πολύ μικρού μεγέθους επιχειρήσεις, αντίστοιχα.

Σημάδια ανάκαμψης έδωσε η αγορά των εκτυπωτών στην 
περιοχή της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (EMEA) 
κατά το 1ο τρίμηνο του 2018. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 
3% σε ετήσια βάση το εξεταζόμενο διάστημα, για τρίτη φορά 
τα τελευταία δύο χρόνια. Η θετική επίδοση οφείλεται, κατά 
κύριο λόγο, στις αυξημένες πωλήσεις στις περιοχές της Μέ-
σης Ανατολής και της Αφρικής (MEA) και της Κεντρικής και 
Ανατολικής Ευρώπης (CEE), οι οποίες ήταν επαρκείς για να 
αντισταθμίσουν τις μειώσεις σε ολόκληρη τη Δυτική Ευρώπη. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η εταιρεία CONTEXT, 
στην Ελλάδα το πρόσημο ήταν έντονα θετικό, με τις πωλήσεις 
να αυξάνονται κατά 35% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα. 
Σύμφωνα με το sepe.gr από τα στοιχεία προκύπτει ότι στην 
υπο-περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (CEE) για 
το 1ο τρίμηνο του τρέχοντος έτους σημείωσαν έντονη άνοδο, 
αυξημένες κατά 10% σε ετήσια βάση - η πρώτη αύξηση των 
πωλήσεων από τον περασμένο χρόνο. Να σημειωθεί ότι οι 
πωλήσεις στην αγορά της Ρωσία αντιπροσώπευαν σχεδόν 
το ήμισυ του συνόλου της περιοχής. Συνολικά, καταγράφη-

καν αυξημένες πωλήσεις σε όλες τις κατηγορίες της αγοράς 
των printers, αλλά η συνολική θετική απόδοση οφείλεται, σε 
μεγάλο βαθμό, στη πολύ καλή επίδοση των συσκευών leiser 
κατά 8% σε ετήσια βάση. Εκτός από τους leiser εκτυπωτές, 
σημαντικά ανοδική ήταν και η κατηγορία των πολυλειτουρ-
γικών εκτυπωτών inkjet (MFP) στην Τσεχική Δημοκρατία, τη 
Ρουμανία και τη Ρωσία.
Επιδόσεις
Στο μεταξύ, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η περιοχή της Μέ-
σης Ανατολής και της Αφρικής (MEA) συνέχισε να ξεπερνάει 
τις επιδόσεις των άλλων περιφερειών. Ωστόσο, η αύξηση 
κατά 17%, που καταγράφηκε σε ετήσια βάση στον όγκο των 
αποστολών, ήταν παρόμοια με αυτήν που παρατηρήθηκε το 
προηγούμενο τρίμηνο και έρχεται μετά από ένα σερί αρνητι-
κών επιδόσεων το 2017. Η συνολική ανάπτυξη υποβοηθή-
θηκε σε μεγάλο βαθμό από τους MFPs inkjet εκτυπωτές, αν 
και υπήρξε επίσης άνοδος και σε όλες τις άλλες κατηγορίες. 
Διψήφια ανάπτυξη σημειώθηκε στην αγορά της Τουρκίας, της 
Σαουδικής Αραβίας και της Νότιας Αφρικής.

Δυτική Ευρώπη
Στον αντίποδα, οι πωλήσεις στην περιοχή της Δυτικής Ευ-
ρώπης, που αντιπροσωπεύουν το 65% του συνόλου των 
αποστολών εκτυπωτών στην EMEA, μειώθηκαν κατά 3% σε 
ετήσια βάση το 1ο τρίμηνο του 2018, παρ’ όλο που το εξετα-
ζόμενο διάστημα ήταν βελτιωμένες σε σχέση με τα προηγού-
μενα δύο τρίμηνα. Ενώ οι περισσότερες χώρες της Δυτικής 
Ευρώπης είδαν πτώση πωλήσεων, θετική επίδοση εμφάνισε 
η Γαλλία και η Ιταλία, όπου οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 1% 
και 2% αντίστοιχα, κυρίως λόγω της έντονης επίδοσης των 
MFPs inkjet συσκευών. Στη Γερμανία το πρόσημο ήταν αρ-
νητικό κατά 8%, στη Μεγάλη Βρετανία κατά -2%, ενώ στην 
Ισπανία οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά -9%, στην Ολλανδία 
κατά -5%, όπως και στη Σουηδία, ενώ στην Ελβετία η μείωση 
ήταν διψήφια (11%), όπως και στη Δανία (-17%).

Τη δυναμική των νέων τεχνολογιών να μεταμορφώνουν 
ραγδαία την οικονομική, επιχειρηματική, αλλά και κοινωνική 
δραστηριότητα, υπογραμμίζει με τον πλέον εύγλωττο τρόπο 
η διαρκής αύξηση των επενδύσεων στον ψηφιακό μετασχη-
ματισμό. Μόνο για φέτος, οι δαπάνες για το λεγόμενο “didital 
transformation” αναμένεται να ξεπεράσουν το $1 τρις. Σύμ-
φωνα με το sepe.gr για την ακρίβεια, σύμφωνα με νέα έρευνα 
της IDC, η παγκόσμια δαπάνη για τεχνολογίες και υπηρεσίες, 
που σχετίζονται με τον ψηφιακό μετασχηματισμό επιχειρημα-
τικών πρακτικών, προϊόντων και οργανισμών, προβλέπεται 
ότι θα υπερβούν το $1,1 τρις το τρέχον έτος. Το ποσό αυτό, 
μάλιστα, είναι αυξημένο κατά περίπου 17% σε σύγκριση με 
τις αντίστοιχες δαπάνες, που πραγματοποιήθηκαν διεθνώς το 
περασμένο έτος και ήταν της τάξης των 4960 δις.
Ο μεγαλύτερος τροφοδότης των δαπανών για ψηφιακό μετα-
σχηματισμό είναι ο τομέας της βιομηχανίας της παραγωγής 
και των κατασκευών. Ο κλάδος θα πραγματοποιήσει τις με-

γαλύτερες επενδύσεις σε ψηφιακό μετασχηματισμό, έχοντας 
θέσει - εδώ και καιρό - το digital transformation στην κορυφή 
των στρατηγικών του προτεραιοτήτων για το άμεσο, αλλά και 
το απώτερο μέλλον. Ο συγκεκριμένος τομέας αναμένεται να 
δαπανήσει περισσότερα από $330 δις σε συνδυασμό σε λύ-
σεις, προϊόντα και εφαρμογές, που σχετίζονται με το digital το 
2018. Αυτό αντιπροσωπεύει σχεδόν το 30% όλων των σχετι-
κών δαπανών παγκοσμίως φέτος.
Οι εφαρμογές
Από τεχνολογικής άποψης, η μεγαλύτερη κατηγορία δαπα-
νών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό θα είναι το 2018 οι 
εφαρμογές, οι υπηρεσίες συνδεσιμότητας και οι υπηρεσίες 
πληροφορικής, καθώς οι κατασκευαστές “χτίζουν” τις ψηφι-
ακές πλατφόρμες τους για να ανταγωνιστούν στο digital περι-
βάλλον. Ο κύριος στόχος και η κορυφαία προτεραιότητα του 
κλάδου της βιομηχανίας και της παραγωγής, αλλά και των 
κατασκευών, είναι η “έξυπνη” κατασκευή, η οποία περιλαμ-

βάνει προγράμματα, που επικεντρώνονται στη βελτιστοποίη-
ση των υλικών, στην “έξυπνη” διαχείριση των περιουσιακών 
στοιχείων και στις αυτόνομες λειτουργίες. Η IDC αναμένει από 
τους δύο κλάδους να επενδύσουν περισσότερα από $115 δις 
σε πρωτοβουλίες “ευφυούς” κατασκευής φέτος. Και οι δύο 
βιομηχανίες θα επενδύσουν σε μεγάλο βαθμό και στην επιτά-
χυνση της καινοτομίας ($33 δις), καθώς και στη βελτιστοποί-
ηση της αλυσίδας εφοδιασμού ($28 δις).
Εμπόριο omnichannel
Κατά την περίοδο πρόβλεψης 2016-2021, οι στρατηγικές 
προτεραιότητες για τους οικονομικούς κλάδους, μέσα από τις 
επενδύσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό, είναι η συνολική 
εμπειρία του πελάτη σε όλα τα κανάλια εξυπηρέτησης (38,8% 
ετήσιος μέσος ρυθμός ανάπτυξης), η χρηματοοικονομική δια-
χείριση κινδύνων (με μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 31,8%) 
και η “έξυπνη” κατασκευή (μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης 
25,4%).

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΡΙΜΗΝΟ

ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΑΓΟΡΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΣΤΗΝ EMEA ΤΟ 1Ο ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2018

ΑΝΩ ΤΟΥ $1 ΔΙΣ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟ 2018 
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Εχει σχεδιαστεί και υλοποιείται συγκεκριμένο πλάνο ενερ-
γειών ούτως ώστε να κατακτηθεί έως το τέλος του 2019 η 
δεύτερη θέση στην αγορά των ταχυμεταφορών, σημειώνει 
ο CEO της εταιρείας Δημήτρης Αποστολάκος. Η   περαιτέρω 
αύξηση του μεριδίου αγοράς αποτελεί στρατηγικό στόχο 
φέτος για την ΕΛΤΑ Courier, η οποία ήδη στο διάστημα 
Ιανουαρίου-Μαϊου έχει επιτύχει αύξηση στην παραγω-
γή που αγγίζει το 30%. Αυτό αναφέρει μεταξύ άλλων σε 
συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο CEO της εταιρείας, Δημή-
τρης Αποστολάκος, σημειώνοντας ότι έχει σχεδιαστεί και 
υλοποιείται συγκεκριμένο πλάνο ενεργειών ούτως ώστε 
να κατακτηθεί έως το τέλος του 2019 η δεύτερη θέση στην 
αγορά των ταχυμεταφορών.
«Για να το πετύχουμε, βασιζόμαστε στον εκσυγχρονισμό 
των παραγωγικών συστημάτων και των υποδομών μας», 
θα πει και προσθέτει παράλληλα πως «δίνουμε μεγάλη ση-
μασία στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού».
Η ΕΛΤΑ Courier έχει σχεδιάσει ένα 5ετές πρόγραμμα επεν-
δύσεων (2017-2021), ύψους άνω των 4 εκατ. ευρώ, ενώ 
όπως υπογραμμίζει ο κ. Αποστολάκος «για το δεύτερο 
6μηνο του τρέχοντος έτους, σχεδιάζουμε το λανσάρισμα 
νέων προϊόντων και υπηρεσιών, ενώ ήδη βρισκόμαστε 
στη διαδικασία αξιολόγησης από Διεθνή Οίκο για την από-
κτηση πιστοποιήσεων, που θα μας επιτρέψουν την είσοδο 
σε νέες αγορές».
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ:
Η ΕΛΤΑ Courier σημείωσε ανοδική πορεία στις πωλήσεις το 
2017. Ποιος είναι ο στόχος σας για το 2018;
Το 2017 αποτέλεσε για την ΕΛΤΑ Courier έτος εξυγίανσης 
και επαναπρογραμματισμού, καθώς κλήθηκε να αντιμετω-
πίσει παθογένειες χρόνων και να υλοποιήσει αλλαγές στην 
επιχειρησιακή λειτουργία της και το στρατηγικό σχεδιασμό 
της. Παρόλα αυτά, έκλεισε με τον καλύτερο δυνατό τρό-
πο, καθώς ο συνολικός τζίρος αυξήθηκε κατά 10%, ενώ η 
αύξηση των συνολικά διακινηθέντων αντικειμένων άγγιξε 
το 9,2 %.
Για το 2018, στρατηγικός στόχος μας είναι η περαιτέρω 
αύξηση του μεριδίου μας στην αγορά. Σύμφωνα με τα 
στοιχεία του πρώτου 5μήνου, αυτός ο στόχος έχει ήδη αρ-
χίσει να επιτυγχάνεται, καθώς παρατηρείται αύξηση στην 
παραγωγή που αγγίζει το 30% (σχεδόν 1,5 εκατ. περισσό-
τερα διακινηθέντα αντικείμενα, σε σχέση με την αντίστοιχη 
περίοδο του 2017). Έτσι, ενώ το 2017 έκλεισε με αύξηση 
πωλήσεων 10% και τριπλασιασμό του καθαρού αποτελέ-
σματος (προ φόρων), το 2018 παρατηρείται αύξηση 23% 
στις πωλήσεις για το πρώτο 3μηνο και 9,1% αύξηση του 
καθαρού αποτελέσματος (προ φόρων).

ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΟΤΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΜΠΟ-
ΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΑΚΟΜΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΡΙΔΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΟ-
ΡΑ ΤΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ;
Έχουμε σχεδιάσει και υλοποιούμε ένα συγκεκριμένο πλάνο 
ενεργειών, με σκοπό να κατακτήσουμε μέχρι το τέλος του 
2019 την 2η θέση στην αγορά των ταχυμεταφορών. Για 
να το πετύχουμε, βασιζόμαστε στον εκσυγχρονισμό των 
παραγωγικών συστημάτων και των υποδομών μας (με 
αποκορύφωμα το νέο αυτοματοποιημένο κέντρο μας στην 
Αττική, το οποίο σύντομα θα έχουμε στη διάθεσή μας), 
τη συνεχή διεύρυνση του δικτύου μας (με την ένταξη 55 
νέων σημείων επαφής, μέχρι το 2021) και φυσικά στην κε-
φαλαιοποίηση της εμπειρίας μας από πολύ απαιτητικά και 
ειδικού χαρακτήρα έργα, τα οποία υλοποιούμε κάθε χρόνο 
(όπως οι Πανελλήνιες εξετάσεις). Επιπλέον, δίνουμε μεγά-
λη σημασία στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού, 
ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις διαρκώς αυξανόμε-
νες απαιτήσεις των υφιστάμενων και δυνητικών πελατών.
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΝΕΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ;
Η ΕΛΤΑ Courier «επανασυστήθηκε» στην αγορά με ξεκάθα-
ρο πελατοκεντρικό προσανατολισμό. Εφαρμόζουμε νέα τι-
μολογιακή πολιτική, προσφέρουμε νέες λύσεις προσαρμο-
σμένες στις ανάγκες του πελάτη και διαθέτουμε σύγχρονα 
εργαλεία διαχείρισης του πελατολογίου μας. Ταυτόχρονα, 
βελτιώσαμε τη ροή πληροφόρησης καθώς και τους χρό-
νους ανταπόκρισης.
Για το δεύτερο 6μηνο του τρέχοντος έτους , σχεδιάζουμε 
το λανσάρισμα νέων προϊόντων και υπηρεσιών, ενώ ήδη 
βρισκόμαστε στη διαδικασία αξιολόγησης από Διεθνή Οίκο 
για την απόκτηση πιστοποιήσεων, που θα μας επιτρέψουν 
την είσοδο σε νέες αγορές.
ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΕ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ 
ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ;
Η αύξηση που σημειώνεται στον ρυθμό ανάπτυξης της 
αγοράς των ταχυμεταφορών είναι -κυρίως- αποτέλεσμα 
της «άνθισης» του ηλεκτρονικού εμπορίου που συντελεί-
ται τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Ο πελάτης θέτει 
συνεχώς νέες απαιτήσεις άρα και νέες προκλήσεις για τις 
εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο. Αυτό εύλογα 
θα οδηγήσει στην ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ εταιρειών 
ταχυμεταφοράς και εφοδιαστικής αλυσίδας, για την επί-
τευξη οικονομιών κλίμακας αλλά και νέων «υβριδικών» 
υπηρεσιών.
Επιπλέον, ήδη παρατηρείται στην αγορά μια τάση -η 
οποία, μάλιστα, θα κορυφωθεί στο άμεσο μέλλον- για δι-
εύρυνση του επιχειρείν εντός και εκτός των συνόρων, με 

στοχευμένες δράσεις εξωστρέφειας.
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕ 
ΤΙ ΟΡΙΖΟΝΤΑ;
Η ΕΛΤΑ Courier έχει σχεδιάσει ένα 5ετές πρόγραμμα επεν-
δύσεων (2017-2021), ύψους άνω των 4 εκατ. ευρώ. Το 
πρόγραμμα περιλαμβάνει τη δημιουργία νέων κτηρίων 
παραγωγής και τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων 
με την εισαγωγή αυτοματισμών στην παραγωγική μας 
αλυσίδα, τη σταδιακή ανανέωση του στόλου των οχη-
μάτων και τη συστηματική συντήρησή του, την έρευνα 
και την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, τη δημιουργία νέων 
εφαρμογών πληροφορικής και την προμήθεια εξοπλισμού 
hardware για τη καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών και 
του δικτύου μας, καθώς και τη συνεχή επιμόρφωση του 
ανθρώπινου δυναμικού, μέσω σύγχρονων εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων.
ΈΧΕΤΕ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΣΕ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΩΣ 
ΚΑΙ ΣΕ ΝΕΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ. ΩΣΤΟΣΟ, ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕ-
ΝΟΙ ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ…
Από την πρώτη στιγμή, η διοίκησή μας έδωσε το στίγμα 
για αλλαγή του θεσμικού πλαισίου των εργασιακών σχέ-
σεων και φυσικά τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, 
των αμοιβών και των παροχών κοινωνικής μέριμνας. Ήδη 
έχουμε ξεκινήσει το διάλογο με τους εκπροσώπους των ερ-
γαζομένων, αφού καταθέσαμε το ολοκληρωμένο πλαίσιο 
που ρυθμίζει τα παραπάνω. Μέσα από το διάλογο, ευελ-
πιστούμε πως σύντομα θα καταλήξουμε σε ένα πλαίσιο 
συμφωνίας που να ικανοποιεί και τις δύο πλευρές.
Όσον αφορά στις προσλήψεις, αυτές γίνονται με βάση το 
πλαίσιο που θέτει ο Ν.2190/94. Η αύξηση του κύκλου ερ-
γασιών μας, μας οδήγησε στην ανάγκη για πρόσληψη 100 
εργαζομένων αορίστου χρόνου, εκ των οποίων το 80% 
αφορά στη γραμμή παραγωγής και το 20% σε διοικητικό 
προσωπικό με επιστημονική και τεχνική κατάρτιση.
ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ 
ΕΛΤΑ COURIER;
Είναι προφανές ότι, ως θυγατρική της ΕΛΤΑ Α.Ε., ακολου-
θούμε το πλαίσιο που έχει δημιουργηθεί σύμφωνα με τις 
δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα έναντι των δανει-
στών.
Όμως αξίζει να σημειωθεί ότι, ως διοίκηση, ήδη από το 
2017 εφαρμόζουμε -με βάση το Business Plan μας- πολλά 
από αυτά που ζητούνται. Ως εκ τούτου, είμαστε έτοιμοι να 
λειτουργήσουμε όπως προβλέπεται.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 4 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΣΧΕΔΙΑζΕΙ Η ΕΛΤΑ COURIER
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Θετικό αντίτυπο θα έχουν στην αύξηση της απασχόλησης 
τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο μεσοπρόθεσμο πρό-
γραμμα, αλλά σύμφωνα με δηλώσεις των εκπροσώπων 
του επιχειρηματικού κόσμου στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό 
Πρακτορείο Ειδήσεων τα μέτρα αυτά ουσιαστικά δεν είναι 
παρά μόνο η αρχή και πρέπει να υπάρξει συνέχεια ώστε 
να ενισχυθούν οι θετικές διατάξεις της νομοθεσίας για την 
επιχειρηματικότητα.
Ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και 
του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας 
Κωνσταντίνος Μίχαλος σημείωσε σε δηλώσεις του στο 
ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι αν και η προσπάθεια είναι στη σωστή κα-
τεύθυνση δεν είναι αρκετή, ενώ ο πρόεδρος της Ελληνικής 
Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας και 
του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά 
Βασίλης Κορκίδης υπογράμμισε ότι το μεσοπρόθεσμο δεν 
λύνει τα προβλήματα της απασχόλησης.
«Ανάσα» χαρακτήρισε τις δράσεις που περιέχονται στο 
πολυνομοσχέδιο, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επι-
μελητηρίου Αθήνας Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, αλλά συ-
μπλήρωσε ότι χρειάζονται περισσότερες, ενώ ο πρόεδρος 
της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών 
Εμπόρων Ελλάδος Γιώργος Καββαθάς σημείωσε στις δη-
λώσεις του ότι «το πιθανότερο είναι να συνεχιστεί η αργή 
άλλα σταθερή αποκλιμάκωση της ανεργίας με διατήρηση 
ωστόσο του φαινομένου της έντονης κινητικότητας και 
ελαστικότητας που χαρακτηρίζει την αγορά εργασίας τα 
τελευταία δύο χρόνια».
Από την πλευρά του και ο πρόεδρος του Οικονομικού Επι-
μελητηρίου Ελλάδας Κωνσταντίνος Κόλλιας υπογραμμίζει 
ότι οι φορολογικές ελαφρύνσεις που οδηγούν στην δημι-
ουργία νέων θέσεων πλήρους απασχόλησης είναι σε θετι-
κή κατεύθυνση και εάν αξιοποιηθούν σωστά από τις επιχει-
ρήσεις, θα επιφέρουν σημαντικά οφέλη στην αντιμετώπιση 
του μεγάλου κοινωνικού προβλήματος της ανεργίας.
Υπενθυμίζεται ότι με το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημο-
σιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 που ψηφίσθηκε στη 
Βουλή, θεσπίζεται η αύξηση κατά 50% της έκπτωσης των 
ποσών των εργοδοτικών εισφορών από τα ακαθάριστα 
έσοδα των επιχειρήσεων, για όλες τις νέες θέσεις εργασί-
ας μισθωτών πλήρους απασχόλησης που δημιουργούν οι 
επιχειρήσεις, προβαίνοντας σε προσλήψεις προσωπικού. 
Έτσι, όσες επιχειρήσεις προσλαμβάνουν μισθωτούς ερ-
γαζόμενους πλήρους απασχόλησης θα έχουν σημαντική 
μείωση των φορολογητέων εισοδημάτων τους.
Με τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στο άρθρο 111, 
υπάγονται στο ειδικό καθεστώς απαλλαγής μικρών επι-
χειρήσεων με ακαθάριστα έσοδα μέχρι 10.000 ευρώ, οι 

φορολογούμενοι που για πρώτη φορά κάνουν έναρξη 
εργασιών. Η απαλλαγή από το καθεστώς ΦΠΑ θα ισχύει 
για όσο διάστημα ο νέος επιτηδευματίας δεν υπερβαίνει το 
όριο των 10.000 ευρώ.
Οι δηλώσεις στο ΑΠΕ-ΜΠΕ των εκπροσώπων του επιχειρη-
ματικού κόσμου αναλυτικά έχουν ως εξής:
Δήλωση Κωνσταντίνου Μίχαλου προέδρου ΚΕΕ 
και ΕΒΕΑ
Θετικές μεν, αλλά ανεπαρκείς είναι οι διατάξεις του μεσο-
πρόθεσμου προγράμματος 2019-2022 σε ότι αφορά την 
φορολογική και ασφαλιστική μεταχείριση των επιχειρή-
σεων.
Κι αυτό γιατί για να απολαύσουν τις φοροαπαλλαγές οι 
επιχειρήσεις, θα πρέπει να πληρούν σύνθετες προϋποθέ-
σεις και μάλιστα συνδυαστικά, γεγονός που προφανώς θα 
περιορίσει σημαντικά τον αριθμό των ωφελουμένων. 
Για παράδειγμα, για να εκπίπτουν οι εργοδοτικές εισφορές 
από τη φορολογία των επιχειρήσεων για νέους εργαζόμε-
νους, θα πρέπει να υπάρξει σημαντική αύξηση του αριθ-
μού των απασχολουμένων και αύξηση της μισθολογικής 
δαπάνης σε σχέση με αυτή του προηγούμενου έτους.
Θετικό είναι το μέτρο που προβλέπει ότι υπάγονται στο ει-
δικό καθεστώς της απαλλαγής από το ΦΠΑ μικρών επιχει-
ρήσεων με τζίρο έως 10.000 ευρώ και όλοι όσοι για πρώτη 
φορά κάνουν έναρξη εργασιών.
Θετική είναι επίσης η διάταξη του νομοσχεδίου που προ-
βλέπει ότι δε θα θεωρείται εισόδημα από επιχειρηματική 
δραστηριότητα η αγοροπωλησία μετοχών εάν δεν ξεπερ-
νούν τις 3 πράξεις στη διάρκεια ενός εξαμήνου.
Όπως επίσης θετικό αλλά «λίγο» είναι το μέτρο που προ-
βλέπει απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος και την ειδική 
εισφορά αλληλεγγύης το τεκμαρτό εισόδημα που προκύ-
πτει από τη δωρεάν παραχώρηση κατοικίας μέχρι 200 τμ.
Τα βασικά προβλήματα, πάντως, της υπερφορολόγησης 
παραμένουν και δεν είναι άλλα από τους υψηλούς συντε-
λεστές που ως Επιμελητηριακή Κοινότητα έχουμε επιστα-
μένως ζητήσει να μειωθούν. Από το 29% που είναι σήμερα 
στο 15% που είναι, άλλωστε, και ο μέσος όρος των βαλκα-
νικών και γειτονικών ανταγωνιστριών μας χωρών.
Ιδιαίτερα για τη μετά-μνημόνιο εποχή, χρειάζονται πραγ-
ματικά γενναία αναπτυξιακά - φορολογικά μέτρα και κί-
νητρα για την πραγματοποίηση επενδύσεων, αλλά και την 
αύξηση της απασχόλησης.
Το μεσοπρόθεσμο ελπίζουμε να είναι μόνο η αρχή και να 
υπάρξει και συνέχεια ώστε να ενισχυθούν οι θετικές δια-
τάξεις για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων, όπως και 
να γίνουν σημαντικότερες παρεμβάσεις στο πτωχευτικό 
δίκαιο και στον εξωδικαστικό μηχανισμό, ώστε να υπάρξει 

πραγματικά μια γενναία αντιμετώπιση της επιχειρηματικής 
κοινότητας.
Στο μεταξύ τοποθετήθηκε και για τις εξελίξεις στα εργα-
σιακά, ο κ. Μίχαλος αναφέροντας ότι το αρμόδιο υπουρ-
γείο προσπαθεί να κινηθεί στο δρόμο που κινήθηκε και η 
Πορτογαλία, όπου έγιναν τρεις αυξήσεις, με αποτέλεσμα ο 
κατώτατος μισθός από τα 530 ευρώ να φτάσει τα 557 ευρώ 
το 2017 και τα 580 ευρώ το 2018, με στόχο να αγγίξει τα 
600 ευρώ το 2019 .
«Στην Ελλάδα το σημείο αφετηρίας είναι υψηλότερο. Από 
ότι μαθαίνω, ο επιμερισμός αυτός θα γίνει σε τέσσερις 
ετήσιες δόσεις, μέχρι να ανακτηθούν τα 751 ευρώ», όπως 
ανέφερε.
Δήλωση προέδρου ΕΣΕΕ Βασίλη Κορκίδη
Στις προβλέψεις του Μεσοπρόθεσμου περιλαμβάνονται 
κάποια κίνητρα τόνωσης της απασχόλησης κυρίως μέσω 
της έκπτωσης των εργοδοτικών εισφορών από τα ακαθά-
ριστα έσοδα των φυσικών προσώπων που ασκούν επιχει-
ρηματική δραστηριότητα, των νομικών προσώπων και 
νομικών οντοτήτων, αναφορικά με τη δημιουργία νέων 
θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης. Οι 
εν λόγω εισφορές θα εκπίπτουν, προσαυξημένες κατά πο-
σοστό 50% και μέχρι το 14πλάσιο του κατώτατου μισθού 
άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών ανά θέση εργασίας, 
εφόσον προκύπτει αθροιστικά:
α) αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων κατά το 
έτος πρόσληψης σε σχέση με τον μέσο όρο του προηγού-
μενου έτους και
β) αύξηση της μισθολογικής δαπάνης κατά το οικείο έτος 
πρόσληψης σε σχέση με αυτήν του προηγούμενου έτους.
Το συγκεκριμένο μέτρο κινείται προς τη σωστή κατεύ-
θυνση την οποίαν και η ΕΣΕΕ έχει επισημάνει πολλάκις 
προκειμένου αφενός να μειωθεί η ανεργία και αφετέρου 
να δοθεί κίνητρο στους επιχειρηματίες να ενισχύσουν την 
παραγωγική τους βάση. Ωστόσο προκειμένου αυτά τα μέ-
τρα να έχουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα θα πρέπει 
να συνδυαστούν με μείωση του μη μισθολογικού κόστους 
και εξορθολογισμό των φορολογικών συντελεστών και 
βελτίωση των όρων πρόσβασης στην ρευστότητα.
Η εγκύκλιος για την επαναφορά της επεκτασιμότητας των 
συλλογικών συμβάσεων που ελέγχει τους όρους και τις 
προϋποθέσεις κατά την άποψη μου απαιτεί βελτιώσεις 
αναφορικά με τις τριτοβάθμιες εργοδοτικές οργανώσεις 
του νόμου 1712. Συνολικά κρίνω ότι το μεσοπρόθεσμο δεν 
λύνει τα σοβαρά προβλήματα για την επιθυμητή ενίσχυση 
της απασχόλησης. 

Συνέχεια στη σελ 15 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΠΕ-ΜΠΕ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ  ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΟΥ 
ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ, ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
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Συνέχεια από τη σελ 14 

Δήλωση Γιάννη Χατζηθεοδοσίου προέδρου Επαγ-
γελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας
Ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί τα σημάδια ανάκαμψης της 
ελληνικής οικονομίας, καθώς φαίνεται να γίνονται όλο και πιο 
ευδιάκριτα. Σε καμία περίπτωση βέβαια δεν μπορεί κάποιος να 
ωραιοποιήσει την κατάσταση απομονώνοντας μόνο τις ό,ποιες 
θετικές προοπτικές και να ισχυριστεί ότι η καταστροφική κρίση 
τελειώνει κάπου εδώ.
Τα δύσκολα παραμένουν και μπορούν ακόμα να αποτελέσουν 
τροχοπέδη στην κοινή προσπάθεια για ανάπτυξη. Χρειάζεται 
διαρκής προσπάθεια, στοχευμένες ενέργειες και διάθεση συ-
νεργασίας από όλους μας, για να ξεκινήσει η ανοδική πορεία 
των επιχειρήσεων και της οικονομίας μας. Ορισμένες δράσεις 
που θα μπορούσαν -υπό προϋποθέσεις- να βοηθήσουν στην 
αντιστροφή του κλίματος, περιλαμβάνονται μεταξύ των μέ-
τρων του πολυνομοσχεδίου.
Μεταξύ αυτών είναι και κίνητρα που δίνονται για την αύξηση 
της απασχόλησης. Σήμερα η επίσημη ανεργία παραμένει στα 
πολύ υψηλά επίπεδα του 20%, ενώ η απασχόληση βρίσκεται 
στα πολύ χαμηλά του 57,9% απέχοντας 14 ολόκληρες ποσο-
στιαίες μονάδες από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Είναι λοιπόν 
σίγουρα ευπρόσδεκτη η παροχή κινήτρων για νέες προσλή-
ψεις ή μετατροπή συμβάσεων σε πλήρους απασχόλησης. Από 
την άλλη, η έκπτωση φόρου των εργοδοτικών εισφορών θα 
μπορούσε να έχει μεγαλύτερη προσαύξηση (50% στο νομο-
σχέδιο) ή να μη συνδέεται με τον κατώτατο μισθό (14πλάσιο). 
Θα μπορούσε, επίσης, να μην υπάρχει ο ηλικιακός περιορισμός 
(για νέους ως 30 ετών), καθώς το πρόβλημα της ανεργίας 
αφορά όλες τις ηλικίες.
Με δεδομένη την ανάγκη ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας 
ως αντίδοτο στην σχεδόν δεκαετή κρίση, πρέπει να υιοθε-
τηθούν άμεσα δράσεις που μπορούν να στηρίξουν αποτε-
λεσματικά τις ελληνικές επιχειρήσεις. Στο θέμα του ΦΠΑ και 
της εξαίρεσης έως 10.000 ευρώ, βλέπω θετικό το γεγονός ότι 
επιτρέπεται πλέον να υπάγονται στο ειδικό καθεστώς των μι-
κρών επιχειρήσεων και όσοι για πρώτη φορά κάνουν έναρξη 
εργασιών, ενώ παύει να είναι υποχρεωτική η διετής παραμο-
νή στο καθεστώς των απαλλασσόμενων επιχειρήσεων και οι 
υποκείμενοι μπορούν να μεταταχθούν στο κανονικό καθεστώς 
από το επόμενο έτος.
Επίσης η μείωση προκαταβολής φόρου στο 50% η οποία 
συνδέεται αποκλειστικά και μόνο με την απόκτηση για πρώτη 
φορά εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα, αναμ-
φίβολα δίνει μια «ανάσα» σε όσους τολμούν να κάνουν έναρξη 
εργασιών σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Αυτό ακριβώς πρέπει 
να στηρίξει η επίσημη Πολιτεία. Την αύξηση της επιχειρημα-
τικής δραστηριότητας, η οποία όμως πρέπει να στηρίζεται σε 
υγιείς βάσεις για να αντέχει στους «κραδασμούς». Και βέβαια 
να αλλάξουν τάχιστα τα «κακώς κείμενα» που απειλούν τη 
βιωσιμότητα χιλιάδων επιχειρήσεων και δεν είναι άλλα από 

την υπερφορολόγηση και τις εξαιρετικά υψηλές ασφαλιστικές 
εισφορές. Γενικότερα, πρέπει να αλλάξει το μίγμα οικονομικής 
και φορολογικής πολιτικής και να υπάρξουν δραστικές βελτιώ-
σεις σε οτιδήποτε μας κρατά καθηλωμένους στην ύφεση.
Ο Φόρος Υπεραξίας, ένας παράλογος φόρος, ο οποίος αν και 
δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα αφού «παγώνει» με σχετικές τρο-
πολογίες, «βαραίνει» την προβληματική κτηματαγορά. Γνωρί-
ζουμε ότι στο προσχέδιο του πολυνομοσχεδίου, προβλεπόταν 
η κατάργηση του, αλλά τελικά η διάταξη απαλείφθηκε από το 
τελικό κείμενο. Θεωρούμε ότι είναι λάθος σε μια τέτοια συγκυ-
ρία, όπου αχνοφαίνονται σημάδια ανάκαμψης στην οικοδομή, 
να τεθεί σε ισχύ ένας ακόμα φόρος στην ακίνητη περιουσία, 
που θα λειτουργήσει και ως αντικίνητρο για την προσέλκυση 
ξένων επενδύσεων στην κτηματαγορά.
Σοβαρό θέμα επίσης είναι η χρηματική εγγύηση στην ΑΑΔΕ 
πριν από την έναρξη δραστηριότητας για όσους έχουν βεβα-
ρημένο παρελθόν (πτώχευση, αφερεγγυότητα): Είναι πολύ 
σημαντικό να μπαίνουν ασφαλιστικές δικλείδες κατά της φο-
ροδιαφυγής και δόλιων συμπεριφορών, καθώς εκ του απο-
τελέσματος προκύπτει ότι ενώ πολλές επιχειρήσεις πάλεψαν 
με νύχια και δόντια να σωθούν, κάποιοι άλλοι αξιοποίησαν 
τα «κενά» του νομοθετικού πλαισίου προς όφελος τους. Θα 
πρέπει, ωστόσο, η εγγύηση αυτή να μην είναι απαγορευτική.
Συνοψίζοντας για το περιεχόμενο του πολυνομοσχεδίου σε 
κρίσιμους τομείς, εκτιμώ ότι η φράση που το χαρακτηρίζει 
απόλυτα είναι «ναι μεν, αλλά...». Βλέπουμε ότι γίνονται προ-
σπάθειες να στηριχθούν επιχειρήσεις, όμως δεν είναι όσες έχει 
πραγματική ανάγκη η οικονομία μας. Απαιτούνται και άλλες 
πρωτοβουλίες, ειδικά σε θέματα ρύθμισης οφειλών, ενίσχυ-
σης της ρευστότητας, προσέλκυσης επενδύσεων, στήριξης της 
εξωστρέφειας, πάταξης της φοροδιαφυγής. Και θέλω να επι-
σημάνω ότι οι κυβερνήσεις οφείλουν να λαμβάνουν σοβαρά 
υπόψη τις απόψεις και τις προτάσεις φορέων όπως τα Επιμελη-
τήρια, καθώς είναι γνώστες των πραγματικών προβλημάτων 
που βάζουν «φρένο» στην αγορά και απειλούν τη βιωσιμότη-
τα των επιχειρήσεων μας.
Δήλωση Γιώργου Καββαθά, προέδρου ΓΣΕΒΕΕ
Το 2018 συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τη διαμορφούμενη 
προσδοκία εξόδου της χώρας από την ασφυκτική εποπτεία 
των προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής και το 
χρηματοοικονομικό έλεγχο των διεθνών πιστωτών, γεγονός 
που συνιστά μια θετική εξέλιξη. 
Το τελευταίο διάστημα, σύμφωνα με τις έρευνες του ΙΜΕ ΓΣΕ-
ΒΕΕ έχουν αρχίσει να παρατηρούνται στοιχεία αποσύνδεσης 
της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας από τις επιδράσεις των 
πολιτικών εσωτερικής υποτίμησης και δημοσιονομικής επι-
τήρησης. Οι μακροοικονομικοί δείκτες (μείωση της ανεργίας, 
επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων, θετικό ισοζύγιο εγγρα-
φών-διαγραφών επιχειρήσεων, ισχυρές επιδόσεις σε ορισμέ-
νους κλάδους όπως του τουρισμού, ενέργειας και τροφίμων) 
επιτρέπουν ένα πιο ασφαλή μεσοπρόθεσμο επιχειρηματικό 
σχεδιασμό. 

Η υπέρβαση του υφεσιακού κύκλου, μετά από ένα πολυε-
τές σπιράλ οικονομικής καθόδου, αποτελεί ασφαλώς θετικό 
σημάδι που δυνητικά συνεισφέρει στην απελευθέρωση των 
παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας. Ωστόσο, ο υφιστά-
μενος παραγωγικός μετασχηματισμός φαίνεται πως δεν έχει 
ενδογενή δυναμική, και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση έν-
δειξη επιτυχίας της εφαρμοσμένης οικονομικής πολιτικής και 
βιωσιμότητας του τρέχοντος οικονομικού μοντέλου. Αντίθετα, 
μάλλον σχετίζεται με το φυσικό κύκλο ροής των οικονομικών 
εξελίξεων, οι οποίες εδώ και αρκετά χρόνια (ιδιαίτερα από το 
2013 και μετά) συμπιέζονται από το βάρος μιας ατελέσφορης 
πολιτικής λιτότητας και εσωτερικής υποτίμησης, η οποία απο-
τελεί τον ακρογωνιαίο λίθο καθυστέρησης της ανάκαμψης της 
ελληνικής οικονομίας.
Η αδυναμία των επιχειρήσεων να δημιουργήσουν καλύτερες 
θέσεις εργασίας επιβεβαιώνει σε ένα βαθμό ότι έχουν προσαρ-
μοστεί στο διαμορφωμένο περιοριστικό οικονομικό περιβάλ-
λον και τις αρνητικές επιπτώσεις από την ασκούμενη πολιτική 
αυστηρής δημοσιονομικής προσαρμογής.
Ο συνδυασμός αντιφατικών μεταρρυθμίσεων που επιβλήθη-
καν τα τελευταία 8 χρόνια, μαζί με το ακολουθούμενο μίγμα 
συσταλτικών δημοσιονομικών μέτρων έχουν περιορίσει 
σημαντικά τις δυνατότητες της εγχώριας αγοράς να υπερβεί 
αυτοτελώς και βιώσιμα το κατώφλι ήπιας ανάκαμψης που 
σημειώνεται σήμερα και να επιτύχει τους προβλεπόμενους 
ρυθμούς ανάπτυξης που θα οδηγήσουν στη δημιουργία μιας 
ισχυρής οικονομικής δυναμικής.
Η αντιφατικότητα των μεταρρυθμίσεων επιβεβαιώνεται και 
από το τελευταίο πολυνομοσχέδιο. Από την μια μεριά προω-
θούνται ρυθμίσεις θετικές όπως η έκπτωση των εργοδοτικών 
εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων για την 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης ή/
και την ρύθμιση για υπαγωγή στο ειδικό καθεστώς απαλλαγής 
από το ΦΠΑ των μικρών επιχειρήσεων (με τζίρο έως 10.000 
ευρώ) και όσων για πρώτη φορά κάνουν έναρξη εργασιών.
Από την άλλη μεριά το θετικό αντίκτυπο από αυτές τις ρυθμί-
σεις είναι πολύ πιθανό να εξουδετερωθεί από την αναμενόμενη 
υποχώρηση της ζήτησης που θα προέλθει από την μείωση των 
συντάξεων καθώς και του αφορολόγητου ορίου. Με βάση 
αυτά είναι πολύ νωρίς για να εκτιμήσουμε τον αντίκτυπο των 
νέων ρυθμίσεων για την απασχόληση. Το πιθανότερο είναι να 
συνεχιστεί η αργή άλλα σταθερή αποκλιμάκωση της ανεργίας 
με διατήρηση ωστόσο του φαινομένου της έντονης κινητικό-
τητας και ελαστικότητας που χαρακτηρίζει την αγορά εργασίας 
τα τελευταία δύο χρόνια.

 Συνέχεια στη σελ 16

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΠΕ-ΜΠΕ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ,  ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
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Συνέχεια από τη σελ 15 

Δήλωση Κωνσταντίνου Κόλλια, προέδρου ΟΕΕ
Με το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2019-2022 που ψηφίσθηκε στη Βουλή, θεσπίζεται η αύξηση 
κατά 50% της έκπτωσης των ποσών των εργοδοτικών εισφο-
ρών από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, για όλες τις 
νέες θέσεις εργασίας μισθωτών πλήρους απασχόλησης που 
δημιουργούν οι επιχειρήσεις, προβαίνοντας σε προσλήψεις 
προσωπικού. Έτσι, όσες επιχειρήσεις προσλαμβάνουν μισθω-
τούς εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης θα έχουν σημαντι-
κή μείωση των φορολογητέων εισοδημάτων τους.
Στόχος του μέτρου αυτού είναι η μείωση της ανεργίας σε νέους 
ηλικίας μέχρι 30 ετών που θα οδηγήσει στον περιορισμό της 
μετανάστευσης των νέων και ειδικά των νέων επιστημόνων 
και η επανένταξη των μακροχρόνιων ανέργων στην αγορά 

εργασίας.
Οι φορολογικές ελαφρύνσεις που οδηγούν στην δημιουργία 
νέων θέσεων πλήρους απασχόλησης είναι σε θετική κατεύ-
θυνση και εάν αξιοποιηθούν σωστά από τις επιχειρήσεις, θα 
επιφέρουν σημαντικά οφέλη στην αντιμετώπιση του μεγάλου 
κοινωνικού προβλήματος της ανεργίας που βιώνει σήμερα η 
χώρα μας περισσότερο από κάθε άλλη Ευρωπαϊκή χώρα.
Με τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στο άρθρο 111, υπά-
γονται στο ειδικό καθεστώς απαλλαγής μικρών επιχειρήσεων 
με ακαθάριστα έσοδα μέχρι 10.000 ευρώ, οι φορολογούμενοι 
που για πρώτη φορά κάνουν έναρξη εργασιών. Η απαλλαγή 
από το καθεστώς ΦΠΑ θα ισχύει για όσο διάστημα ο νέος επι-
τηδευματίας δεν υπερβαίνει το όριο των 10.000 ευρώ. Έτσι δί-
νεται ένα ουσιαστικό κίνητρο σε νέους μικρούς επιχειρηματίες.
Η παρατεταμένη οικονομική κρίση και οι μειωμένες προοπτικές 
οικονομικής ανάπτυξης, είναι παράγοντες αρνητικοί για την 

καταπολέμηση της ανεργίας.
Η θέσπιση και υιοθέτηση μέτρων - κινήτρων για την αύξηση 
της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας μέσω στα-
διακής μείωσης της φορολογικής και ασφαλιστικής επιβάρυν-
σης, τη καθιέρωση σταθερού φορολογικού καθεστώτος για 
την ενίσχυση των ξένων και των εγχώριων επενδύσεων, τη 
καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, 
πρέπει να είναι η προτεραιότητα της χώρας μας για την οικο-
νομική της ανάπτυξη.
Η βελτίωση του οικονομικού κλίματος που θα οδηγήσει στη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, μπορεί να επιτευχθεί με 
την προώθηση μέτρων και διαρθρωτικών αλλαγών που θα 
ενθαρρύνουν την επιχειρηματικότητα και την παραγωγικό-
τητα, ώστε η ελληνική οικονομία να καταστεί ανταγωνιστική.

Το «App4refs», μια εφαρμογή που συμβάλλει στην ενσωμά-
τωση των προσφύγων στο περιβάλλον της Αθήνας δημι-
ούργησε το ίδρυμα ACSAR στην Βαρκελώνη, στο πλαίσιο του 
ευρωπαϊκού προγράμματος Unintegra Project σε συνεργασία 
με το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών και το ΕΚΠΑ. Πρόκειται 
για μία δωρεάν εφαρμογή στο κινητό που σκοπό έχει να βο-
ηθήσει τους πρόσφυγες που ζουν στην Αθήνα να ενταχθούν 
και να ενσωματωθούν ευκολότερα σε αυτήν. Σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Τζόρντι Τόλρα, συντονιστής του Unintegra 
Project μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ει-
δήσεων εξηγεί τη χρησιμότητα του «App4Refs»: «Σε πρώτο 
στάδιο αφορά τους πρόσφυγες που βρίσκονται στην Αθήνα, 
ωστόσο σχεδιάζουμε να το αναπτύξουμε και σε άλλες περιο-
χές. Πιστεύουμε ότι θα πετύχει. Για πρώτη φορά έχει σχεδιαστεί 
μία εφαρμογή για πρόσφυγες με τη συμμετοχή της ίδιας της 
προσφυγικής κοινότητας, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να 

εκφράσουν την άποψή τους και τις προτάσεις τους. Θεωρούμε 
ότι αυτή η εφαρμογή είναι διαφορετική από άλλες και θα είναι 
αρκετά χρήσιμη καθώς σχεδιάστηκε όπως προανέφερα από 
μελλοντικούς χρήστες τις με αποτέλεσμα να βασίζεται στις ανά-
γκες τους. Ακόμη, θεωρούμε ότι πρόκειται να σημειώσει επι-
τυχία διότι στηρίζεται σε εικόνες και σύμβολα αποφεύγοντας 
προβλήματα με τη γλώσσα, που μιλάει ο καθένας. Επιπλέον 
είναι πολύ εύκολο να χρησιμοποιηθεί, καθώς δεν χρειάζονται 
περισσότερα από τρία ‘‘κλικ’’».
Η εφαρμογή αυτή παρέχει πληροφορίες στους πρόσφυγες, 
ενημερώνοντάς τους για τους τρόπους που μπορούν να έχουν 
πρόσβαση σε βασικές τους ανάγκες όταν φθάνουν στην Αθή-
να, όπως ιατρικά κέντρα, φαγητό και ρουχισμό καθώς επίσης 
και πολιτιστικές δραστηριότητες. Από την άλλη πλευρά τους 
ενημερώνει για τα κέντρα εκπαίδευσης που υπάρχουν, καθώς 
επίσης και για τα μέσα μαζικής μεταφοράς που τους εξυπη-

ρετούν ανάλογα με τον προορισμό τους, λειτουργώντας σαν 
GPS. «Για εμάς αυτή η εφαρμογή ήταν ένας τρόπος να φέρουμε 
τους πρόσφυγες σε επαφή με τους ντόπιους», τονίζει ο κ. Τό-
λρα και συμπληρώνει «ο σκοπός αυτής της εφαρμογής είναι 
διπλός. Από τη μία πλευρά να βοηθήσει τους πρόσφυγες να 
βρίσκουν αυτά που χρειάζονται στην καθημερινότητά τους, 
αλλά και να συμβάλλει στην ενσωμάτωσή τους στην κοινω-
νική ζωή της πόλης. Αυτή τη στιγμή έχουμε δημιουργήσει μία 
δοκιμαστική εφαρμογή για το καλοκαίρι και τον Οκτώβριο 
θα ξεκινήσει κανονικά. Είναι ένα ολοκαίνουριο πρότζεκτ που 
όσοι πρόσφυγες διαθέτουν ένα smartphone, θα μπορούν να 
το χρησιμοποιήσουν, όχι μόνο ως μέσο επικοινωνίας αλλά κι 
ως μέσο ενσωμάτωσης στην κοινωνία». Σημειώνεται ότι το 
πρόγραμμα Unintegra παρέχει υποστήριξη σε μετανάστες και 
πρόσφυγες τρίτων χωρών, υπάγεται στο ίδρυμα ACSAR και 
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Κλίμα διαλόγου, ανταλλαγής απόψεων με διδάσκοντες και 
διοικητικό προσωπικό, αλλά και επικοινωνία και στενή συ-
νεργασία με τα υπόλοιπα πανεπιστήμια της χώρας και με την 
εκάστοτε πολιτική προϊσταμένη αρχή θα επιδιώξει να εμπε-
δώσει στη καθημερινότητα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 
ο καθηγητής Οικονομικών Επιστημών Στέλιος Κατρανίδης, ο 
οποίος την περασμένη Τετάρτη εκλέχτηκε νέος Πρύτανης του 
Ιδρύματος.
   Σε συνέντευξη, που παραχώρησε στο Αθηναϊκό - Μακεδονι-
κό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο κ. Κατρανίδης διαβεβαιώνει πως 
οι πολιτικές προτιμήσεις καθενός δεν είναι καθοριστικές στη 
διαμόρφωση ενδοπανεπιστημιακών συγκλίσεων και συμμα-
χιών, διατηρώντας πάντως κάποια επιφύλαξη σε ό,τι αφορά 

την ενσωμάτωση διαφορετικών απόψεων στη διοίκηση, μέσα 
από την εκλογή αντιπρυτάνεων με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο από 
αυτό του πρύτανη, σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο, το 
οποίο εφαρμόστηκε και στις εκλογές στο ΠΑΜΑΚ.
   Επιφυλάξεις διατυπώνει και ως προς το μεγάλο σχέδιο με-
τεγκατάστασης του Πανεπιστημίου στο Νέο Ρύσιο, με την 
ανέγερση -σε έκταση 15 στρεμμάτων που παραχωρεί ο Δή-
μος Θέρμης- κτιριακού συγκροτήματος 2.500 τετραγωνικών 
μέτρων. «Η μετακίνηση ενός Πανεπιστημίου και μάλιστα όταν 
αυτή πρόκειται να γίνει εκτός πολεοδομικού ιστού μπορεί να 
απαιτήσει τεράστιες δαπάνες», λέει, γνωστοποιώντας την πρό-
θεσή του να αναζητήσει για το πρόβλημα χώρων του ΠΑΜΑΚ 
«περισσότερο ευέλικτες και αμεσότερες λύσεις, με στόχο τη 

μετεγκατάσταση τουλάχιστον ορισμένων λειτουργιών του Πα-
νεπιστημίου, είτε μέσα στον ιστό της πόλης, είτε σε εγγύτερες 
σε αυτόν περιοχές».
   Μιλά ακόμη για την ανάγκη διεθνοποίησης των μεταπτυ-
χιακών προγραμμάτων σπουδών μέσα από την ανάπτυξη 
συνεργασιών με πανεπιστήμια του εξωτερικού, ενώ διαβε-
βαιώνει για την πρόθεσή του να συνεργαστεί με τον Δήμο, την 
Περιφέρεια και τους οικονομικούς φορείς της Θεσσαλονίκης, 
για τον εναρμονισμό των δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου 
με την ανάδειξη της πόλης ως μητροπολιτικού κέντρου των 
Βαλκανίων.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΠΕ-ΜΠΕ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ,  ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

APP4REFS: ΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΟΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΕΤΕΙ Ο ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΙΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
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Την πεποίθηση ότι η Ελλάδα δεν θα γίνει ελκυστική για πα-
ραγωγικές επενδύσεις όσο δεν υλοποιούνται μια σειρά από 
ουσιαστικές αλλαγές, οι οποίες αφορούν -μεταξύ άλλων- τη 
μείωση των φορολογικών και ασφαλιστικών επιβαρύνσεων, 
τον περιορισμό της γραφειοκρατίας και την ταχύτερη απονομή 
της δικαιοσύνης, εκφράζει σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο 
πρόεδρος του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλο-
νίκης (ΕΒΕΘ), Ιωάννης Μασούτης, διευθύνων σύμβουλος της 
γνωστής αλυσίδας λιανεμπορίου «Διαμαντής Μασούτης ΑΕ». 
‘Οπως επισημαίνει, παρότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι διαμορ-
φώνεται κλίμα αισιοδοξίας, ωστόσο, για να μετουσιωθεί η αι-
σιοδοξία σε ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας, χρειάζεται 
να γίνουν πολλά βήματα.
Ο Βορειοελλαδίτης επιχειρηματίας του λιανεμπορίου προσθέ-
τει ότι εφικτές λύσεις για τα τρία πιεστικότερα προβλήματα της 
μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας -τα οποία είναι, κατά τον 
ίδιο, οι υπερβολικοί φόροι και εισφορές, το έλλειμμα ρευστό-
τητας και η τεράστια γραφειοκρατία- υπάρχουν, αλλά είναι 
επώδυνες πολιτικά. Σε ό,τι αφορά την εξασφάλιση ρευστότη-
τας, τονίζει ότι πρέπει να επισπευστεί η ρύθμιση των κόκκινων 
δανείων και των οφειλών των επιχειρήσεων και να θεσπιστεί 
ο ακατάσχετος επιχειρηματικός λογαριασμός, ενώ σχετικά με 
τη φορολογία επισημαίνει ότι «αντί να εξοντώνουμε τις επιχει-
ρήσεις, μπορούμε να περιορίσουμε δαπάνες του δημοσίου και 
κυρίως να αυξήσουμε τα έσοδα του κράτους πατάσσοντας τη 
φοροδιαφυγή, το λαθρεμπόριο και η παραοικονομία».
Υπογραμμίζει πως όποιος θέλει να στραφεί στο επιχειρείν στην 
Ελλάδα σήμερα, πρέπει να έχει υπόψη του τις ευκαιρίες -στον 
αγροδιατροφικό τομέα, στις υπηρεσίες, ιδίως του τουρισμού, 
αλλά και στην αγορά ακινήτων- αλλά και τις ιδιαιτερότητες της 
ελληνικής αγοράς, που επηρεάζουν το κόστος λειτουργίας μιας 
επιχείρησης (πολυνομία, αβεβαιότητα λόγω των συνεχών 
νομοθετικών αλλαγών κτλ). Σημειώνει ότι μετά τις επενδύσεις, 
οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών είναι αυτές στις οποίες 
μπορεί να βασιστεί η Ελλάδα για να πετύχει την έξοδό της από 
την ύφεση.
Σε ό,τι αφορά ειδικά τη Θεσσαλονίκη, σημειώνει ότι τα τρία 
έργα, που πρέπει να προωθηθούν «εδώ και τώρα», αφορούν 
την τάχιστη αποπεράτωση του Μετρό, την ανάπλαση του εκ-
θεσιακού και συνεδριακού κέντρου της ΔΕΘ-Helexpo και την 
αξιοποίηση της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας. Συμπλη-
ρώνει ότι η ολοκλήρωση των αποκρατικοποιήσεων στην 
πόλη -και συγκεκριμένα στο λιμάνι της και στο αεροδρόμιο- σε 
συνδυασμό με τις αναμενόμενες επενδύσεις στο σιδηροδρομι-
κό δίκτυο και την κατασκευή του Διαδριατικού Αγωγού, αλλά 
και μια σειρά από επενδυτικά σχέδια που βρίσκονται στην αφε-

τηρία ή υπό εξέλιξη -π.χ., η ανάπλαση της Αγοράς Μοδιάνο, 
πρώην στρατοπέδων όπως του Γκόνου και η προωθούμενη 
δημιουργία Μουσείου Ολοκαυτώματος- θα δημιουργήσουν 
θετικό κλίμα στα επόμενα χρόνια.
Περιγράφει τις κυρίαρχες προτεραιότητες της διοίκησής του 
στο ΕΒΕΘ -στο οποίο στο πρώτο πεντάμηνο του έτους εγγρά-
φηκαν 460 επιχειρήσεις και διαγράφηκαν 257- ενώ επισημαί-
νει ότι η Πολιτεία πρέπει να αξιοποιήσει το «δυνατό χαρτί» που 
συνιστούν τα επιμελητήρια και «να τους επιτρέψει να λειτουρ-
γήσουν πραγματικά ώς θεσμοθετημένοι σύμβουλοί της».
Το ΕΒΕΘ, προσθέτει, συνεχίζει να στηρίζει τις δράσεις του Γρα-
φείου Διασύνδεσης της Παγκόσμιας Τράπεζας με τον ελληνικό 
ιδιωτικό τομέα. Στο πλαίσιο αυτό, στις 19 Ιουνίου διοργανώνει 
στη Θεσσαλονίκη, μαζί με την Παγκόσμια Τράπεζα, τo 3o Διε-
θνές Επιχειρηματικό Forum Black Sea Bridge.
Υπενθυμίζεται ότι ο Ιωάννης Μασούτης εξελέγη πρόεδρος 
του ιδρυθέντος το 1918 ΕΒΕΘ τον Δεκέμβριο του 2017, δια-
δεχόμενος τον Δημήτρη Μπακατσέλο, που κατείχε το αξίωμα 
από το 1998. Με την εκλογή του βρέθηκε στο «τιμόνι» του 
δεύτερου μεγαλύτερου επιμελητηρίου της χώρας, με 20.000 
ενεργά μέλη, που με τη δυναμική τους επιχειρηματική παρου-
σία έχουν εξασφαλίσει για τη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη 
περιοχή της το 50% των ελληνικών εξαγωγών. Ο συνδυασμός 
με τον οποίο είχε κατέλθει στις εκλογές, το «Νέο Επιμελητήριο», 
αναδείχτηκε με μεγάλη διαφορά ώς η πρώτη δύναμη, λαμβά-
νοντας ποσοστό 91,2% των ψήφων και εξασφαλίζοντας 37 
από τις 41 έδρες.
 
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της συνέντευξης του Ιωάννη Μα-
σούτη στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και την Αλεξάνδρα Γούτα
 
ΕΡ. Με βάση τα στατιστικά στοιχεία η οικονομία δείχνει στα-
διακά να ανακάμπτει, ενώ ολοένα περισσότεροι εκπρόσωποι 
φορέων και οργανισμών ανά τον κόσμο επισημαίνουν ότι έχει 
αρχίσει να φαίνεται το φως στην άκρη του τούνελ. Έχει αρχίσει 
να το βιώνει αυτό η πραγματική οικονομία; Είσαστε αισιόδοξος 
για την προοπτική της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα στην 
επόμενη πενταετία;
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα αισι-
οδοξίας το οποίο αποτυπώνεται όχι μόνο σε δημοσιεύματα 
και κάποιες στατιστικές αλλά το έχουμε διαπιστώσει κι εμείς 
από την έρευνα του βαρομέτρου που διεξάγει το ΕΒΕΘ κάθε 
έξι μήνες. Οι στατιστικές δείχνουν μικρή τάση ανόδου για τις 
ελληνικές εξαγωγές. Ωστόσο θα πρέπει να αναφέρω ότι για να 
πάρει σάρκα και οστά η πολυπόθητη ανάκαμψη και να μετου-
σιωθεί η αισιοδοξία σε ανάπτυξη των μεγεθών της πραγματι-

κής οικονομίας, δηλαδή αύξηση επενδύσεων, αύξηση θέσεων 
εργασίας, αύξηση εισοδημάτων των Eλλήνων, χρειάζεται να 
γίνουν πολλά βήματα. Πρέπει να γίνει η χώρα μας φιλικότερη 
στο επιχειρείν μειώνοντας τις φορολογικές και ασφαλιστικές 
επιβαρύνσεις, τη γραφειοκρατία, απλοποιώντας διαδικασίες 
και αδειοδοτήσεις που σχετίζονται με την άσκηση επιχειρη-
ματικής δραστηριότητας και μειώνοντας το χρόνο απονομής 
της δικαιοσύνης. Όσο δεν υλοποιούνται αυτές οι ουσιαστικές 
αλλαγές, δεν θα γίνεται η χώρα μας ελκυστική για πραγματο-
ποίηση νέων παραγωγικών επενδύσεων.
 
ΕΡ.Κατά πολλούς, επενδύσεις που έχουν γίνει το τελευταίο διά-
στημα στη Θεσσαλονίκη, όπως αυτή που αφορά το λιμάνι της 
πόλης, αυτή της Fraport στο αεροδρόμιο ή εκείνη στην αγορά 
Μοδιάνο, δημιουργούν θετικό momentum για την επιχειρη-
ματικότητα, την πόλη και τη Βόρεια Ελλάδα, η οποία διεκδικεί 
νέο ρόλο. Συμμερίζεσθε την εκτίμηση αυτή;
Όλες οι αποκρατικοποιήσεις αυτές ήταν αναγκαίες και είχαν 
ήδη καθυστερήσει πολύ. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι δρο-
μολογούμενες επενδύσεις στους σημαντικούς αυτούς πυλώνες 
ανάπτυξης όπως του λιμανιού και του αεροδρομίου σε συν-
δυασμό με τις αναμενόμενες επενδύσεις στο σιδηροδρομικό 
δίκτυο και την κατασκευή του TAP (σ.σ.Διαδριατικού Αγωγού 
Φυσικού Αερίου) δίνουν άλλη προοπτική στη Θεσσαλονίκη 
και την ευρύτερη περιοχή. Επιπλέον, μικρότερα έργα όπως η 
ανάπλαση της αγοράς Μοδιάνο, η ανάπλαση κάποιων πρώην 
στρατοπέδων όπως του Γκόνου, η δημιουργία του Μουσείου 
Ολοκαυτώματος, θα τονώσουν την τοπική οικονομία και θα 
δημιουργήσουν όντως ένα θετικό κλίμα.
 
ΕΡ. Με τη διπλή ιδιότητα, του προέδρου του ΕΒΕΘ και του 
επιχειρηματία, τι θα λέγατε σε κάποιον που θα ζητούσε τη 
συμβουλή σας σε σχέση με το αν είναι εύστοχη επιλογή το να 
δημιουργήσει μια επιχείρηση στην Ελλάδα σήμερα;
Η χώρα μας έχει, λόγω της θέσης της, ένα ισχυρό πλεονέκτημα 
σε κάποιους τομείς όπως είναι ο αγροδιατροφικός αλλά και 
των υπηρεσιών και ιδιαίτερα αυτών που σχετίζονται με τον 
τουρισμό. Επιπλέον, λόγω της ύφεσης, υπάρχουν σήμερα ευ-
καιρίες για αγορά ακινήτων. Απαιτείται όμως πολύ καλή εξέτα-
ση όλων των ιδιαιτεροτήτων που έχει η χώρα μας, λόγω των 
capital controls, των διαφόρων φορολογικών και ασφαλιστι-
κών επιβαρύνσεων, της πολυνομίας, της αβεβαιότητας λόγω 
συνεχών νομοθετικών αλλαγών και άλλων αστάθμητων πα-
ραγόντων, τα οποία επηρεάζουν άμεσα το κόστος λειτουργίας 
μιας επιχείρησης. 
Συνέχεια στη σελ 18

ΓΙΑ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ Η ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΧΡΕΙΑζΕΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ 
ΠΟΛΛΑ ΒΗΜΑΤΑ ΑΚΟΜΑ, ΔΗΛΩΝΕΙ ΣΤΟ ΑΠΕ-ΜΠΕ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΒΕΘ
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Συνέχεια από τη σελ 17
 
ΕΡ. Ποια θεωρείτε ότι είναι τα τρία κυριότερα προβλήματα για 
τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα; Υπάρχουν 
εφικτές λύσεις γι’ αυτά στις παρούσες συνθήκες;
Υπερβολική φορολογική και ασφαλιστική επιβάρυνση, έλλειμ-
μα ρευστότητας, τεράστια γραφειοκρατία. Λύσεις υπάρχουν 
αν και είναι επώδυνες πολιτικά. Αντί να εξοντώνουμε τις επι-
χειρήσεις μπορούμε να περιορίσουμε δαπάνες του δημοσίου 
και κυρίως να αυξήσουμε τα έσοδα του κράτους πατάσσοντας 
τη φοροδιαφυγή, το λαθρεμπόριο και η παραοικονομία που 
είναι η μεγαλύτερη πληγή και για το κράτος αλλά και για τις 
νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις. Ομοίως και με τη γραφει-
οκρατία. Η απλοποίηση διαδικασιών είναι εφικτή. Αν θέλουμε, 
δεν έχουμε παρά να ακολουθήσουμε τα παραδείγματα άλλων 
ευρωπαϊκών χωρών που έχουν δημιουργήσει ένα πολύ πιο 
φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Τέλος, για την εξασφάλιση 
ρευστότητας πρέπει να επισπευσθεί η ρύθμιση των κόκκινων 
δανείων και των οφειλών των επιχειρήσεων γενικότερα και να 
θεσπιστεί ο ακατάσχετος επιχειρηματικός λογαριασμός.
 
ΕΡ. Ποιες θα λέγατε ότι είναι οι τρεις κυρίαρχες παρεμβάσεις, 
που πρέπει να γίνουν «εδώ και τώρα» στη Θεσσαλονίκη;
Θα ξεκινήσω με την ανάγκη τάχιστης αποπεράτωσης του με-
τρό, η χρησιμότητα του οποίου είναι προφανής σε μια πόλη 
που το μοναδικό μέσο μαζικής μεταφοράς είναι το λεωφορείο. 
Πέραν όμως του μετρό η Θεσσαλονίκη έχει ανάγκη κι από άλλα 
έργα υποδομής και παρεμβάσεις που σχετίζονται με την ανα-
βάθμισή της ως επιχειρηματικού κέντρου. Η ανάπλαση του 
εκθεσιακού και συνεδριακού κέντρου προκειμένου να γίνει 
ελκυστικότερο στους εκθέτες, στους διοργανωτές συνεδρίων 
και τους επισκέπτες, συμβάλλοντας έτσι στην αύξηση του του-
ριστικού ρεύματος προς την πόλη μας. Τέλος, η Ζώνη Καινο-
τομίας είναι επίσης ένας σημαντικός πυλώνας ανάπτυξης που 
πρέπει να αξιοποιηθεί. Γίνονται προσπάθειες για την προβολή 
της και τη δικτύωσή της με αντίστοιχους φορείς του εξωτερι-
κού, αλλά θα πρέπει να θεσμοθετηθούν ισχυρά κίνητρα για 
την προσέλκυση επιχειρήσεων όπως η εφαρμογή χαμηλού 
φορολογικού συντελεστή και ασφαλιστικών εισφορών για 
τους εργαζομένους στη Ζώνη.
 
ΕΡ.Τα τελευταία χρόνια τα μητρώα των επιμελητηρίων βρί-
σκονται σε μια εύθραυστη ισορροπία μεταξύ εγγραφών και 
διαγραφών. Βλέποντας τα μητρώα του ΕΒΕΘ, ποια θα λέγατε 
ότι είναι τα ποιοτικά -όχι ποσοτικά- στοιχεία των μελών σας 
σήμερα και ποια από αυτά τα στοιχεία υπερτερούν στις δια-

γραφές και τις εγγραφές αντίστοιχα; Τι σημαίνει αυτή η εικόνα;
Αν κοιτάξει κάποιος μόνο τους αριθμούς, βλέπει ότι στο ΕΒΕΘ 
κατά το πρώτο πεντάμηνο του 2018 εγγράφηκαν 460 επιχει-
ρήσεις και διαγράφηκαν 257, ενώ στο ίδιο διάστημα πέρυσι 
εγγράφηκαν 391 και διαγράφηκαν 255 και μάλιστα η αυξητι-
κή αυτή τάση αφορά όχι μόνο ατομικές επιχειρήσεις αλλά και 
προσωπικές εταιρείες και ΙΚΕ. Ωστόσο, οι αριθμοί από μόνοι 
τους δεν μπορούν να δώσουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 
εκείνα, που θα μας βοηθήσουν να βγάλουμε συμπεράσματα, 
γιατί μπορεί να κλείνει σήμερα μια μεγάλη εταιρεία που απα-
σχολούσε 200 εργαζόμενους και να ανοίγουν ταυτόχρονα 
δύο ατομικές που απασχολούν από έναν εργαζόμενο. Άρα, 
κοιτώντας τους αριθμούς δεν μπορούμε να έχουμε το απο-
τύπωμα των μεταβολών αυτών στην πραγματική οικονομία. 
Μιλώντας όμως για τις προσδοκίες των επιχειρήσεων για την 
εξέλιξη της πραγματικής οικονομίας, θα ήθελα να αναφέρω ότι 
στο βαρόμετρο του ΕΒΕΘ (του Μαρτίου 2018) διαφαίνεται μια 
γενικότερη αισιοδοξία των επιχειρήσεων, που καταγράφεται 
στις προσδοκίες τους για αύξηση της ζήτησης. Αξίζει δε να 
σημειωθεί ότι αυτή ισχύει όχι μόνο για τις εξωστρεφείς μετα-
ποιητικές επιχειρήσεις, αλλά και για τις επιχειρήσεις παροχής 
υπηρεσιών. Τόσο οι μεταποιητικές, όσο και οι επιχειρήσεις 
παροχής υπηρεσιών, εκτιμούν ότι θα δημιουργηθεί και μια 
αύξηση στην απασχόληση.
 
ΕΡ. Ποιες είναι οι κυρίαρχες προτεραιότητες της διοίκησής σας 
για την τρέχουσα θητεία; Αν σχεδιάζατε εσείς τον ρόλο των επι-
μελητηρίων αλλά και την αντιμετώπισή τους από την Πολιτεία, 
πού θα εστιάζατε; Ποιες υπηρεσίες θα προσθέτατε και ποιες 
δυνατότητες θα τους δίνατε;
Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της εξωστρέφειας 
των επιχειρήσεων. Μετά τις επενδύσεις, οι εξαγωγές αγαθών 
και υπηρεσιών είναι αυτές στις οποίες μπορούμε να βασιστού-
με για να πετύχουμε την έξοδό μας από την ύφεση. Έχουμε 
ξεκινήσει την υλοποίηση ενός πλέγματος δράσεων και εκδη-
λώσεων για την ενημέρωση αλλά και δικτύωση των μελών 
μας, ενώ παράλληλα συνεχίζουμε την επιδότησή τους για 
συμμετοχή τους σε εκθέσεις του εξωτερικού. Συνεχίζουμε να 
στηρίζουμε τις δράσεις του Γραφείου Διασύνδεσης της Παγκό-
σμιας Τράπεζας με τον ελληνικό ιδιωτικό τομέα. Στο πλαίσιο 
αυτό διοργανώνουμε μαζί με την Παγκόσμια Τράπεζα, στις 
19 Ιουνίου, τo 3o Διεθνές Επιχειρηματικό Forum Black Sea 
Bridge, με εισηγητές από το εξωτερικό και την συμμετοχή επι-
χειρήσεων από την Ελλάδα και τις όμορες χώρες. Στόχος μας 
είναι όχι μόνο να ενημερωθούν οι επιχειρήσεις για τις ευκαιρίες 
που προκύπτουν από τα έργα που χρηματοδοτούν οι διεθνείς 

χρηματοδοτικοί οργανισμοί στο εξωτερικό, αλλά και να δικτυ-
ωθούν με ξένες επιχειρήσεις και να δημιουργήσουν συμμαχίες 
με σκοπό την εντονότερη και πιο επιτυχημένη συμμετοχή τους 
σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Επιπλέον, έχουμε 
στόχο να φέρουμε τα μέλη μας πιο κοντά στο Eπιμελητήριο 
και τις δράσεις του. Ήδη έχουμε ολοκληρώσει μια διαδικασία 
επικαιροποίησης των στοιχείων επικοινωνίας των μελών μας 
και μέσα από τις προσεχείς δράσεις μας θα προσπαθήσουμε να 
δημιουργήσουμε μια πιο ισχυρή αμφίδρομη επικοινωνία μαζί 
τους.
Πέραν της τήρησης του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, τα Επι-
μελητήρια λειτουργούν επιτυχώς τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης, 
διευκολύνοντας έτσι κατά πολύ τις επιχειρήσεις αναλαμβάνο-
ντας αυτά τη διεκπεραίωση πολλών διαδικασιών που σχετίζο-
νται με τα μέλη τους. Σύντομα δε αναμένεται να εμπλακούν και 
στη διαδικασία αδειοδότησης διαφόρων επαγγελμάτων όπως 
συμβαίνει σε πολλές χώρες στο εξωτερικό. Τα Επιμελητήρια 
έχουν λοιπόν την απαιτούμενη εμπειρία και τη δυνατότητα να 
φέρουν σε πέρας δύσκολα έργα όπως το Εμπορικό Μητρώο. 
Επιπλέον, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μέλη των Επιμελητηρίων 
είναι όλες ανεξαιρέτως οι επιχειρήσεις μικρές και μεγάλες. Τα 
Επιμελητήρια βρίσκονται «κοντά στα μέλη τους» βιώνουν τα 
προβλήματά τους και συνεπώς οι προτάσεις τους αφορούν όχι 
μόνο κάποιες ομάδες ή συντεχνίες, αλλά όλον τον επιχειρημα-
τικό κόσμο της περιοχής τους. Στο σημείο αυτό πρέπει να υπο-
γραμμίσω και τον ρόλο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων 
στα κοινά προβλήματα του ελληνικού επιχειρείν για τα οποία 
καταθέτει τεκμηριωμένες θέσεις και προτάσεις που εκφράζουν 
όλο τον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας. Άρα, οι προτάσεις 
υπάρχουν τόσο για τα κοινά προβλήματα των επιχειρήσεων 
όσο και για τα προβλήματα τοπικού χαρακτήρα. Πρέπει όμως 
και η Πολιτεία να αξιοποιήσει αυτό το ‘δυνατό χαρτί’ και να 
τους επιτρέψει να λειτουργήσουν πραγματικά ως θεσμοθετη-
μένοι σύμβουλοί της.
 
ΕΡ. Πόσο ενεργός πιστεύετε ότι πρέπει να είναι ο ρόλος των 
επιχειρηματιών στα πολιτικά και κοινωνικά δρώμενα εν μέσω 
της κρίσης στην Ελλάδα;
Ο ρόλος πολλών επιχειρηματιών αλλά και όλων των επιχειρη-
ματικών φορέων όπως τα επιμελητήρια και οι σύνδεσμοι, στα 
κοινωνικά και πολιτιστικά δρώμενα, είναι ιδιαίτερα ενεργός. 
Αξίζει να σταθεί κανείς στο κοινωνικό έργο τους, με το οποίο, 
τόσο μεμονωμένα όσο και μέσω του Δικτύου Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και Αρωγής, δείχνει την ευαισθησία του επιχει-
ρηματικού κόσμου στα προβλήματα πολλών κοινωνικών 
ομάδων που δοκιμάζονται

ΓΙΑ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ Η ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΧΡΕΙΑζΕΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ 
ΠΟΛΛΑ ΒΗΜΑΤΑ ΑΚΟΜΑ, ΔΗΛΩΝΕΙ ΣΤΟ ΑΠΕ-ΜΠΕ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΒΕΘ
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Τα έργα για την αναβάθμιση του μεγάλου επιταχυντή αδρο-
νίων (LHC) άρχισαν την Παρασκευή στο Κέντρο Ευρωπαϊ-
κών Πυρηνικών Ερευνών (CERN). Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
στόχος είναι η κατασκευή του νέας γενιάς επιταχυντή υψηλής 
φωτεινότητας High-Luminosity LHC (HL-LHC), ο οποίος θα 
επιτρέψει στο CERN να περάσει σε μια νέα φάση της ιστορίας 
του, βελτιώνοντας από το 2026 την απόδοσή του σημαντικά, 
καθώς θα καταστεί εφικτή η μεγάλη αύξηση του αριθμού των 
συγκρούσεων μεταξύ των υποατομικών σωματιδίων.
Η αναβάθμιση θα αυξήσει την πιθανότητα της ανακάλυψης 
νέων σωματιδίων και ίσως μιας νέας Φυσικής, η οποία θα 
αφορά π.χ. την υπερσυμμετρία που έως τώρα παραμένει μια 
ανεπιβεβαίωτη θεωρητική πρόταση ή τη σκοτεινή ύλη ή τις 
έξτρα διαστάσεις.

Οι πρώτες συγκρούσεις σωματιδίων στον μεγάλο υπόγειο επι-
ταχυντή μήκους 27 χιλιομέτρων, που βρίσκεται σε βάθος 100 
μέτρων στα γαλλο-ελβετικά σύνορα, έγιναν το 2010. Δέσμες 
πρωτονίων ταξιδεύουν σχεδόν με την ταχύτητα του φωτός 
από αντίθετες κατευθύνσεις και συγκρούονται μεταξύ τους σε 
τέσσερα σημεία του τούνελ, όπου υπάρχουν και οι αντίστοιχοι 
ανιχνευτές των πειραμάτων του CERN, που καταγράφουν τα 
παραγόμενα σωματίδια (κάπως έτσι βρέθηκε το μποζόνιο Χι-
γκς το 2012).
Σήμερα ο LHC μπορεί να παράγει έως ένα δισεκατομμύριο 
συγκρούσεις μεταξύ πρωτονίων το δευτερόλεπτο. Ο μελλο-
ντικός HL-LHC θα αυξήσει κατά πέντε έως επτά φορές αυτό 
τον αριθμό (γνωστό ως «φωτεινότητα» στους σωματιδιακούς 
φυσικούς) στη διάρκεια της δεκαετίας 2026-2036.

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης, που έχει αρχικό προϋπολογισμό 
950 εκατ. ελβετικών φράγκων, πάνω από 1,2 χιλιόμετρα του 
σημερινού επιταχυντή θα αντικατασταθούν με νέο εξοπλισμό 
υψηλότερης τεχνολογίας. Μεταξύ άλλων, θα εγκατασταθούν 
περίπου 130 νέοι ισχυρότεροι μαγνήτες, που θα επιτρέψουν τη 
μεγαλύτερη συμπίεση της σωματιδιακής δέσμης, κάτι το οποίο 
θα αυξήσει τις συγκρούσεις μεταξύ των σωματιδίων.
Ήδη άρχισαν οι τεχνικές εργασίες σε δύο σημεία στη Γαλλία 
και στην Ελβετία, όπου θα κατασκευασθούν νέα κτίρια, νέες 
υπόγειες αίθουσες και ένα ακόμη τούνελ 300 μέτρων για να το-
ποθετηθεί ο νέος εξοπλισμός. Στη διάρκεια των εργασιών έως 
το 2026, οπότε αναμένεται να ολοκληρωθούν, ο νυν μεγάλος 
επιταχυντής LHC θα συνεχίσει να λειτουργεί, με δύο μακριές 
ενδιάμεσες διακοπές για συντήρηση.

Το επιστημονικό ρομποτικό ρόβερ Opportunity της Αμερικανι-
κής Διαστημικής Υπηρεσίας (NASA) έχει βρεθεί στο μέσο μιας 
τρομερής αμμοθύελλας στον ‘Αρη, που το έχει αναγκάσει να 
σωπάσει και να μην επικοινωνεί πια με τη Γη, ενώ υπάρχουν 
φόβοι για την ίδια την επιβίωσή του. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-
ΜΠΕ οι τεράστιες ποσότητες σκόνης στην ατμόσφαιρα έχουν 
βυθίσει μεγάλο μέρος του πλανήτη σε σκοτάδι, πράγμα που 
αποτελεί ζωτικό πλήγμα για το ρόβερ, το οποίο κινείται με 
ηλιακή ενέργεια και έτσι αδυνατεί να επαναφορτίσει τις μπατα-
ρίες του. Οι χειριστές του στη Γη αισιοδοξούν πάντως ότι θα τα 
καταφέρει και αυτή τη φορά παρά τις αντίξοες συνθήκες. Όπως 
δήλωσε ο Τζον Κάλας του Εργαστηρίου Αεριώθησης (JPL) της 
NASA στην Πασαντίνα της Καλιφόρνια, «ανησυχούμε, αλλά 
ελπίζουμε ότι η θύελλα θα κοπάσει και το ρόβερ θα επικοινω-
νήσει ξανά μαζί μας».
Το Opportunity έφθασε στον ‘Αρη τον Ιανουάριο 2004, λίγες 

εβδομάδες μετά το δίδυμο ρόβερ Spirit και σε διαφορετικό 
σημείο του «κόκκινου» πλανήτη. Κι ενώ το Spirit «παρέδωσε 
το πνεύμα» το 2011, το Opportunity συνέχιζε έως τώρα ακά-
θεκτο, εξερευνώντας τον διαμέτρου 22 χιλιομέτρων κρατήρα 
Endeavour. Σήμερα βρίσκεται στη λεγόμενη «Κοιλάδα της Επι-
μονής», όπου η σκόνη από τη θύελλα είναι τόσο πυκνή, ώστε 
υπάρχει σκοτάδι καθ’ όλη τη διάρκεια της αρειανής μέρας.
To 2007 μια άλλη ισχυρή αρειανή θύελλα είχε ‘ζορίσει’ το 
Opportunity και το είχε αναγκάσει να σωπάσει για τέσσερις 
μέρες. Η τωρινή αμμοθύελλα έγινε για πρώτη φορά αντιλη-
πτή από το δορυφόρο MRO πέριξ του ‘Αρη στις 30 Μαΐου και 
έκτοτε γίνεται όλο και πιο δυνατή. Η θύελλα έχει ήδη σκεπάσει 
σχεδόν το ένα τέταρτο του ‘Αρη και σε δύο-τρεις μέρες αναμέ-
νεται να έχει καλύψει όλο τον πλανήτη. Πάντως η σκόνη δεν 
ανμένεται να θάψει τελείως το ρόβερ.
Το άλλο αμερικανικό ρόβερ, το Curiosity, που βρίσκεται σε 

άλλη περιοχή, κινείται με πυρηνική ενέργεια και όχι με ηλιακή, 
συνεπώς δεν αντιμετωπίζει τόσο σοβαρά προβλήματα. Είναι 
προς το παρόν άγνωστο πόσο θα διαρκέσει η τωρινή θύελλα, 
καθώς οι επιστήμονες δεν έχουν κατανοήσει καλά το φαινόμε-
νο που λαμβάνει χώρα κατά περιόδους στον ‘Αρη. Τη θύελλα 
μελετούν ήδη από ψηλά, εκτός από το MRO, οι άλλες δύο δο-
ρυφορικές διαστημοσυσκευές Mars Odyssey και MAVEN.
Οι χειριστές του Opportunity στη Γη έχουν δεθεί συναισθημα-
τικά μαζί του. Όπως είπε ο Κάλας, «είναι σαν να έχεις ένα αγα-
πημένο σου σε κώμα στο νοσοκομείο. Οι γιατροί σού λένε να 
κάνεις υπομονή και θα ξυπνήσει. Όλες οι ζωτικές ενδείξεις είναι 
καλές, συνεπώς είναι θέμα αναμονής. Όμως πρόκειται για τη 
97χρονη γιαγιά σου, έτσι είσαι πολύ ανήσυχος. Αυτό νιώθουμε 
κι εμείς».

Μετά από 22 χρόνια προϋπηρεσίας ως αστροναύτης στην 
Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία (NASA), η 58χρονη Πέγκι 
Γουίτσον βγήκε στη σύνταξη την Παρασκευή.
Έχοντας παραμείνει στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) 665 
μέρες στη διάρκεια τριών αποστολών (2002, 2008, 2016-17), 
κατέχει το ρεκόρ μακρύτερης παραμονής στο διάστημα από 
κάθε άλλο αμερικανό αστροναύτη και από κάθε άλλη γυναίκα 
αστροναύτη παγκοσμίως. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ έχει επί-
σης στο ενεργητικό της δέκα διαστημικούς περιπάτους (συνο-

λικά 60 ώρες και 21 λεπτά), περισσότερους από κάθε άλλη γυ-
ναίκα αστροναύτη στον κόσμο. Υπήρξε επίσης η μεγαλύτερης 
ηλικίας γυναίκα αστροναύτης που πέταξε στο διάστημα, στην 
ηλικία των 57 ετών.
Η Γουίτσον, που γεννήθηκε στην Αϊόβα και πήρε το διδακτορι-
κό της στη βιοχημεία από το Πανεπιστήμιο Ράις το 1985, ήταν 
επιστήμονας στο Διαστημικό Κέντρο Τζόνσον της NASA στο 
Χιούστον, προτού γίνει αστροναύτης. ‘Αρχισε την εκπαίδευσή 
της ως αστροναύτης το 1996 και πραγματοποίησε το πρώτο 

ταξίδι της στον ISS το 2002, ενώ το 2008 υπήρξε η πρώτη 
γυναίκα που ανέλαβε τη διοίκηση του Διαστημικού Σταθμού.
Ανάμεσα στις πολλές πρωτιές της, διετέλεσε επικεφαλής του 
σώματος των αμερικανικών αστροναυτών μεταξύ 2009-
2012, η πρώτη γυναίκα και η πρώτη μη στρατιωτικός σε αυτή 
τη θέση. Το ρεκόρ παραμονής στο διάστημα κατέχει ο ρώσος 
Γκενάντι Παντάλκιν με 878 μέρες.

ΑΡΧΙΣΑΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ ΤΟΥ CERN ΠΟΥ ΘΑ 
ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΠΙΟ «ΦΩΤΕΙΝΟΣ» ΤΟ 2026

ΤΟ ΡΟΒΕΡ OPPORTUNITY ΤΗΣ NASA ΑΠΕΙΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΑΜΜΟΘΥΕΛΛΑ ΣΤΟΝ ΑΡΗ

ΒΓΗΚΕ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ Η ΒΕΤΕΡΑΝΟΣ ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΗΣ ΤΗΣ NASA ΠΕΓΚΙ ΓΟΥΙΤΣΟΝ



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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Τρεις διαφορετικοί μηχανισμοί «εποπτείας» της ελληνικής 
οικονομίας θα λειτουργούν παράλληλα από τις 20 Αύγου-
στου και μετά. Για τα πρώτα χρόνια -κατά πάσα πιθανό-
τητα έως και το 2022 οπότε η Ελλάδα έχει δεσμευτεί να 
παράγει πρωτογενή πλεονάσματα 3,5% του ΑΕΠ- η επο-
πτεία θα είναι ενισχυμένη και θα προβλέπονται ακόμη και 
τριμηνιαίες επιθεωρήσεις, ενώ όσο θα περνάνε τα χρόνια 
και θα τηρούνται οι δεσμεύσεις από ελληνικής πλευράς 
-τόσο σε επίπεδο δημοσιονομικών στόχων όσο και σε 
επίπεδο προώθησης των μεταρρυθμίσεων- το πλαίσιο θα 
γίνεται και πιο «χαλαρό».
 Η τριπλή εποπτεία θα ασκείται από την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή, από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και 
-εκτός απροόπτου- από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. 
Μέχρι το κρίσιμο Eurogroup της Πέμπτης θα έχουν καθο-
ριστεί όλες οι λεπτομέρειες. Οι διαπραγματεύσεις συνεχί-
ζονται σε τεχνικό αλλά και σε πολιτικό επίπεδο, καθώς η 
τελική απόφαση πρέπει να εξυπηρετεί όλες τις πλευρές:
 ■ Την πλευρά των δανειστών, η οποία θέλει να διασφα-
λίσει ότι δεν θα υπάρχει ούτε από τη σημερινή ούτε από τις 
επόμενες κυβερνήσεις «πισωγύρισμα» όσον αφορά την 
άσκηση της δημοσιονομικής πολιτικής, αλλά και την προ-
ώθηση των μεταρρυθμίσεων. «Η μεταπρογραμματική 
εποπτεία αφορά τον έλεγχο ότι οι παλαιότερες δεσμεύσεις 
θα τηρούνται και ότι επιπλέον δεν θα υπάρχουν πισωγυ-
ρίσματα σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες είναι 
απαραίτητες για να φέρουν την Ελλάδα πίσω στο μονο-
πάτι της ολοένα και υψηλότερης ανάπτυξης» δήλωνε προ 
ημερών ο επικεφαλής του ESM Κλάους Ρέγκλινγκ κατά 
την πολυήμερη επίσκεψή του στην Ελλάδα.
■ Την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία θέλει 
ένα πλαίσιο εποπτείας που δεν θα παραπέμπει καθόλου σε 
μνημόνιο. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να είναι ξεκάθα-
ρο ότι η κυβέρνηση θα έχει τον πρώτο λόγο στην άσκη-
ση της οικονομικής πολιτικής, θα μπορεί να αποφασίσει 
για συγκεκριμένα μέτρα και απλώς θα «συζητά» με τους 
δανειστές το ενδεχόμενο αυτά τα μέτρα να επιδράσουν 
αρνητικά στην ανάπτυξη ή στις δημοσιονομικές επιδόσεις 
της χώρας.
Μέχρι την Πέμπτη θα πρέπει να έχουν οριστικοποιηθεί οι 
λεπτομέρειες της εποπτείας κυρίως από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, η οποία αναμένεται να έχει και τον κεντρικό 
ρόλο. Το πλαίσιο θα «πατήσει» στο ευρωπαϊκό εξάμηνο 
και στα όσα προβλέπονται για τη μεταπρογραμματική 
παρακολούθηση των χωρών, αλλά στην περίπτωση της 
Ελλάδας αναμένεται να υπάρχουν πιο εξειδικευμένες δια-
δικασίες, λόγω του ότι η χώρα -σε αντίθεση με τις υπόλοι-
πες που βγήκαν από πρόγραμμα- ζητά επιπλέον ρύθμιση 

3 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ του χρέους. Το ενδιαφέρον εστιάζεται: 
1. Στο τι θα προβλέπεται σε περίπτωση μη υλοποίησης 
των δημοσιονομικών στόχων από ελληνικής πλευράς. 
Ήδη έχει αποφασιστεί ότι τα κέρδη από τη διακράτηση ελ-
ληνικών ομολόγων ύψους 4 δισ. ευρώ θα επιστρέφονται 
στην Ελλάδα μόνο αν τηρούνται οι δημοσιονομικοί στό-
χοι. Μένει να φανεί αν αυτό θα είναι το μόνο μέτρο που 
θα συνδεθεί με την υλοποίηση των δεσμεύσεων ή αν θα 
υπάρχουν και άλλα.
2. Στο τι θα ισχύει σε περίπτωση παραγωγής υπερπλεονα-
σμάτων. Δηλαδή στο αν η ελληνική πλευρά θα μπορεί να 
αποφασίζει εξ ολοκλήρου για τη διάθεση του επιπλέον πο-
σού ή αν (και σε ποιο βαθμό) θα έχουν λόγο οι δανειστές.
3. Στο αν θα μπορούν να ανατραπούν συμφωνημένες 
μεταρρυθμίσεις (όπως π.χ. η κατάργηση της προσωπικής 
διαφοράς στις συντάξεις), κάτι για το οποίο Ευρωπαίοι 
αξιωματούχοι εμφανίζονται ήδη αρνητικοί.
Η πορεία της ελληνικής οικονομίας θα παρακολουθείται 
διπλά (ή και τριπλά αν συνυπολογιστεί και η παρακολού-
θηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου). Οι μηχανι-
σμοί παρακολούθησης θα είναι οι εξής: 
1. Η παρακολούθηση από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 
Σταθερότητας, ο οποίος αποτελεί αυτή τη στιγμή τον με-
γαλύτερο δανειστή της Ελλάδας. Ο μηχανισμός του ESM 
(καλείται Early Warning System ή Σύστημα Έγκαιρης 
Προειδοποίησης) διαρκεί -όπως ξεκαθάρισε άλλωστε και 
ο διευθύνων σύμβουλος του μηχανισμού Κλάους Ρέ-
γκλινγκ- μέχρι την πλήρη αποπληρωμή του προγράμμα-
τος. Οι έλεγχοι θα γίνονται ανά εξάμηνο και θα διαρκέσουν 
μέχρι να αποπληρωθεί και το τελευταίο ευρώ στον ESM. 
Με τα σημερινά δεδομένα, το δάνειο του Ευρωπαϊκού Τα-
μείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) λήγει το 
2056 (σ.σ.: είναι 130,911 δισ. ευρώ), ενώ οι εκταμιεύσεις 
που έχουν γίνει από τον ESM μέχρι στιγμής (44,874 δισ. 
ευρώ μαζί με το 1 δισ. ευρώ που εγκρίθηκε την περασμέ-
νη Πέμπτη) θα πρέπει να αποπληρωθούν μέχρι το 2060.
Αν αποφασιστεί επιμήκυνση του δανείου του EFSF για 
μετά το 2060, προφανώς θα παραταθεί ανάλογα και η 
περίοδος επιτήρησης της ελληνικής οικονομίας βάσει του 
Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης.
2. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τον δικό της μηχανισμό 
παρακολούθησης, ενώ οι διαδικασίες θα είναι διαφο-
ρετικές ανάλογα με την περίοδο. Κατά τα πρώτα χρόνια 
της μεταμνημονιακής περιόδου -πιθανότατα μέχρι και το 
τέλος του 2022, οπότε και πρέπει η Ελλάδα θα εμφανίσει 
τα υψηλή πρωτογενή πλεονάσματα του 3,5% του ΑΕΠ- 
αναμένεται να εφαρμοστεί η διαδικασία της «αυξημένης 
εποπτείας». Εκτός απροόπτου η διαδικασία αυξημένης 
εποπτείας θα προβλέπει τριμηνιαίες επιθεωρήσεις της 
πορείας της ελληνικής οικονομίας. Η περίοδος κατά την 
οποία θα διαρκέσουν οι τριμηνιαίοι έλεγχοι δεν έχει «κλει-
δώσει», αλλά αναμένεται να είναι για τουλάχιστον τέσσε-
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ρα χρόνια, δηλαδή μέχρι και το 2022.
3. Το ΔΝΤ έχει επίσης τον δικό του μηχανισμό παρακο-
λούθησης (post surveillance program), ο οποίος διαρκεί 
μέχρι να αποπληρωθούν όλες οι δόσεις που εκκρεμούν. 
Υπενθυμίζεται ότι οι οφειλές της Ελλάδας προς το Ταμείο 
ανέρχονται αυτή τη στιγμή στα 10,441 δισ. ευρώ, ενώ το 
πρόγραμμα αποπληρωμών έχει ως εξής: 
Ο διευθύνων σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού 
Σταθερότητας Κλάους 
■1,138 δισ. ευρώ πρέπει να καταβληθεί μέσα στο 2018 
■ 1,968δισ.ευρώπρέπει να δοθεί το 2019
 ■ Το 2020 λήγει δόση 1,969 δισ. ευρώ 
■ Το 2021 πρέπει να πληρωθεί επιπλέον 1,969 δισ. ευρώ 
■ Το 2023 θα πρέπει να επιστραφεί ποσό της τάξεως του 
1,284 δισ. ευρώ, ενώ η τελευταία πληρωμή είναι μικρή, 
της τάξεως των 278 εκατ. ευρώ, και πρέπει να γίνει στις 
αρχές του 2024.
Δεδομένου ότι όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τη στάση του 
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου παραμένουν ανοικτά, 
αντίστοιχα ανοικτό είναι και το θέμα του ποια θα είναι η 
μεταμνημονιακή σχέση Ελλάδας και ΔΝΤ. Τα σενάρια που 
υπάρχουν αυτή τη στιγμή πάνω στο τραπέζι είναι τρία:
 1. Να γίνει η «έκπληξη» και να αποφασιστεί η ενεργοποί-
ηση του προγράμματος που έχει εγκρίνει κατ’ αρχήν το 
ΔΝΤ για την Ελλάδα. Αυτό το πρόγραμμα μπορεί να ενερ-
γοποιηθεί μόνο αν υπάρξει ρύθμιση για το ελληνικό χρέος 
που θα το χαρακτηρίσει ως βιώσιμο με βάση τα δεδομένα 
του ΔΝΤ. Αυτό θα σημαίνει ότι θα εκταμιευτεί περίπου 
1,6 δισ. ευρώ για την Ελλάδα. Το πρόγραμμα ναι μεν θα 
εκπνεύσει στις 20 Αυγούστου (δηλαδή θα διαρκέσει για 
μόλις μερικές εβδομάδες), αλλά από την άλλη η Ελλάδα 
θα παραμείνει «δεμένη» με το ΔΝΤ μέχρι να αποπληρώ-
σει και τις υφιστάμενες οφειλές αλλά και το ποσό του 1,6 
δισ. ευρώ. Πάντως, μετά δεδομένα που υπάρχουν αυτή 
τη στιγμή, δεν φαίνεται να προχωράει η εκταμίευση του 
συγκεκριμένου ποσού.
2. Να μην υπάρξει ενεργοποίηση του προγράμματος και 
να ενεργοποιηθεί η διαδικασία της «μετα-προγραμματι-
κής» παρακολούθησης όπως περιγράφεται από το καθε-
στώς του ΔΝΤ.
Αυτή η διαδικασία θα ισχύσει για όσο χρονικό διάστημα 
θα παραμένουν ανεξόφλητες δόσεις προς το ΔΝΤ. Αυτό το 
στοιχείο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς είναι ανοικτή η 
συζήτηση να αξιοποιηθούν πόροι από τον ESM (και συ-
γκεκριμένα από το ποσό του δανείου που θα παραμείνει 
αδιάθετο μετά και την εκταμίευση της τελευταίας δόσης) 
προκειμένου να αποπληρωθεί πρόωρα η οφειλή προς το 
Ταμείο. Το πιθανότερο σενάριο αυτή τη στιγμή είναι ότι 
θα γίνει μερική αποπληρωμή του δανείου του ΔΝΤ ώστε 
και η Ελλάδα να επωφεληθεί από τη μείωση των επιτοκί-



ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

22

«Τα τελευταία έξι χρόνια υπάρχει μεγάλη στροφή νέων ανθρώ-
πων στον πρωτογενή τομέα, τα νέα παιδιά δεν το βάζουν κάτω, 
προσπαθούν, καλλιεργούν και απ  ́ ό,τι φαίνεται τα καταφέρ-
νουν».
Αυτά τονίζει μεταξύ άλλων, μιλώντας στο Αθηναϊκό – Μακε-
δονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας 
Ένωσης Νέων Αγροτών και της Ένωσης Νέων Αγροτών Ηλείας, 
Θεόδωρος Βασιλόπουλος.
Παράλληλα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «υπάρχει χώρος 
εργασίας για κάθε άνθρωπο που θέλει να ασχοληθεί με τη γε-
ωργία και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι, σύμφωνα με 
τις επίσημες καταγραφές, έχουμε αύξηση του αριθμού των νέων 
αγροτών».
Επίσης, σημειώνει ότι ο αγροτικός τομέας παίζει ήδη το δικό του 
σημαντικό ρόλο για την ενίσχυση της αγροτικής οικονομίας και 
γενικότερα της ανάπτυξης, κυρίως μέσω των εξαγωγών.
Μάλιστα, ειδικά για τον τομέα των εξαγωγών, ο Θεόδωρος Βα-
σιλόπουλος λέει ότι οι νέοι οδικές άξονες έχουν βοηθήσει πάρα 
πολύ.
Όμως, δεν παραλείπει να τονίσει, ότι πρέπει να κάνει κάτι και η 
πολιτεία για το φορολογικό και το ασφαλιστικό, αλλά και για τη 
μείωση της γραφειοκρατίας.
Με αφορμή το γεγονός ότι 1.441 νέοι αγρότες από την Αχαΐα, την 
Ηλεία και την Αιτωλοακαρνανία έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα 
εγκατάστασης νέων γεωργών, οι οποίοι θα ενισχυθούν με το 
ποσό των 28.194.500 ευρώ, ο Θεόδωρος Βασιλόπουλος λέει 
ότι «τα νέα παιδιά έπιασαν τους στόχους, έκαναν τα σεμινάρια, 
έβγαλαν τις άδειες για τις εγκαταστάσεις τους και παραμένουν 
στην ελληνική γεωργία».
Όσον αφορά στους περίπου 300 επιλαχόντες του προγράμμα-
τος, σημειώνει ότι, «σύμφωνα με το υπουργείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης, όλοι θα πληρωθούν το επόμενο διάστημα, δηλαδή το 
συντομότερο δυνατόν.»
Αναφερόμενος στα προγράμματα ενίσχυσης των νέων αγρο-
τών, ο Θεόδωρος Βασιλόπουλος λέει στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ότι «τα 
τελευταία έξι χρόνια υπάρχει μεγάλη στροφή νέων ανθρώπων 
στον πρωτογενή τομέα και αυτό το είδαμε και με το πρόγραμμα 
του νέου αγρότη του 2014, σε σύγκριση με το 2009 και το 2006».
«Ειδικά το τελευταίο πρόγραμμα που έτρεξε σε δύο φάσεις» συ-
νεχίζει, «φαίνεται από το αποτέλεσμα, αφού ο αριθμός των νέων 
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αγροτών ξεπέρασε τις 16.500, κάτι που αποτελεί ρεκόρ».
Αυτό, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων 
Αγροτών, «δείχνει το μεγάλο ενδιαφέρον των νέων ανθρώπων, 
που προσπαθούν και πιάνουν τους στόχους, ενώ το πριμ βοηθά 
σημαντικά, ώστε να γίνει μία καλή νέα αρχή».
Ταυτόχρονα, υπογραμμίζει, ότι «τα τρία τελευταία χρόνια οι νέοι 
αγρότες τα κατάφεραν και αυτό φαίνεται από τις επίσημες κατα-
γραφές, αφού έχουμε αύξηση των νέων αγροτών», προσθέτο-
ντας ότι «αποδεικνύεται πως τα προγράμματα λειτούργησαν 
θετικά, για αυτό και ευελπιστούμε, ότι τα επόμενα προγράμματα 
που θα προκύψουν, θα βοηθήσουν ακόμα περισσότερο».
Σχετικά με τον ρόλο του πρωτογενή τομέα στην ενίσχυση της 
ανάπτυξης, ο Θεόδωρος Βασιλόπουλος λέει χαρακτηριστικά ότι 
«ο αγροτικός τομέας παίζει ήδη το δικό του σημαντικό ρόλο, 
για την ενίσχυση της αγροτικής οικονομίας και γενικότερα της 
ανάπτυξης, διότι εμείς οι νέοι αγρότες, αλλά και όλοι οι αγρότες, 
παράγουμε τον μεγαλύτερο πλούτο».
Μάλιστα, όπως τονίζει σε αυτό το σημείο, «αν καταφέρει η πολι-
τεία να κάνει βελτιώσεις στο φορολογικό και στο ασφαλιστικό και 
μειώσει την γραφειοκρατία, τότε θα έχουμε άμεσα αποτελέσματα 
όσον αφορά στην εικόνα της οικονομίας».
Συνεχίζοντας ο Θεόδωρος Βασιλόπουλος χαρακτηρίζει τον 
αγροτικό τομέα ως πυλώνα ανάπτυξης, ο οποίος, όπως λέει, «θα 
ενισχυθεί ακόμα περισσότερο, αν συνδυαστούν οι παραδοσια-
κές μας καλλιέργειες με καινοτόμες καλλιέργειες και καινοτόμες 
ιδέες», ενώ όπως προσθέτει, «θα πετύχουμε πάρα πολλά με την 
αξιοποίηση του αγροτουρισμού και την εξωστρέφεια των ποιο-
τικών μας προϊόντων».
Όσον αφορά στις εξαγωγές, ο Θεόδωρος Βασιλόπουλος ση-
μειώνει ότι «οι καλές ατομικές γεωργικές επιχειρήσεις, οι καλές 
ομάδες παραγωγών, οι υγιείς συνεταιρισμοί, που αυτό το διά-
στημα έχουμε πάρα πολλούς, δείχνουν να έχουν μία τάση στον 
τομέα των εξαγωγών» και προσθέτει ότι «η σταθεροποίηση της 
ελληνικής οικονομίας, δίνει τη δυνατότητα στους αγρότες που 
παράγουμε, στους επιχειρηματίες αγρότες να έχουμε καλύτερο 
προσανατολισμό προς τις εξαγωγές».
Παράλληλα, διατυπώνει την εκτίμηση, ότι «το επόμενο χρονικό 
διάστημα οι εξαγωγές θα βελτιωθούν, διότι η ευρωπαϊκή και η 
παγκόσμια αγορά αναγνωρίζουν ότι τα ελληνικά προϊόντα είναι 
ποιοτικά και με διαφορά και αυτό φαίνεται από τις παραγγελίες 
που έχουμε καθημερινά».
Σε αυτό το σημείο, ο πρόεδρος της πανελλήνιας ένωσης νέων 
αγροτών λέει στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ότι «οι νέοι οδικοί άξονες μας 
βοηθούν πάρα πολύ, ειδικά στις εξαγωγές προς τις χώρες των 
Βαλκανίων και της ανατολικής Ευρώπης, αφού μπορούμε να με-
ταφέρουμε πιο γρήγορα και πιο εύκολα τα προϊόντα μας, όπως 
καρπούζια, πορτοκάλια και κηπευτικά».
Επίσης, αναφέρει ότι «πλέον δεν μας φοβίζει να φθάσουμε για 
παράδειγμα στη Ρουμανία και να κάνουμε συνεργασίες με έναν 
επιχειρηματία ή κάποιον έμπορο», όμως όπως προσθέτει, «θα 

Τρία έργα πρέπει να προωθηθούν εδώ και τώρα στη Θεσ-
σαλονίκη, σύμφωνα με τον πρόεδρο του τοπικού Εμπορι-
κού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΕΒΕΘ) Γιάννη Μα-
σούτη, που δεν είναι άλλα από την τάχιστη αποπεράτωση 
του μετρό, την ανάπλαση του εκθεσιακού και συνεδριακού 
κέντρου της ΔΕΘ - Helexpo και την αξιοποίηση της Αλεξάν-
δρειας Ζώνης Καινοτομίας.
Οπως επισημαίνει, η ολοκλήρωση των αποκρατικοποιή-
σεων στην πόλη -και συγκεκριμένα στο λιμάνι της και το 
αεροδρόμιο- σε συνδυασμό με τις αναμενόμενες επενδύσεις 
στο σιδηροδρομικό δίκτυο και την κατασκευή του Διαδρια-
τικού Αγωγού Φυσικού Αερίου, αλλά και με μια σειρά από 
επενδυτικά σχέδια που βρίσκονται στην αφετηρία ή υπό 
εξέλιξη -π.χ., η ανάπλαση της Αγοράς Μοδιάνο και πρώην 
στρατοπέδων-, θα δημιουργήσουν θετικό κλίμα τα επόμενα 
χρόνια. Είναι ενδεικτικό ότι στα μητρώα του ΕΒΕΘ εγγράφη-
σαν στο πρώτο πεντάμηνο 460 επιχειρήσεις και διαγράφη-
καν 257. Πάντως, σύμφωνα με τον κ. Μασούτη η Ελλάδα 
δεν θα γίνει ελκυστική για παραγωγικές επενδύσεις όσο δεν 
υλοποιείται μια σειρά από ουσιαστικές αλλαγές, οι οποίες 
αφορούν, μεταξύ άλλων, τη μείωση των φορολογικών και 
των ασφαλιστικών επιβαρύνσεων, τον περιορισμό της γρα-
φειοκρατίας και την ταχύτερη απονομή της Δικαιοσύνης.
Ο ίδιος εξηγεί πως, παρότι διαμορφώνεται κλίμα αισιοδοξί-
ας, για να μετουσιωθεί η αισιοδοξία σε ανάπτυξη της πραγ-
ματικής οικονομίας χρειάζεται να γίνουν πολλά βήματα.
Οπως επισημαίνει δε, εφικτές λύσεις για τα πιεστικότερα 
προβλήματα της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, που 
είναι οι υπερβολικοί φόροι και εισφορές, το έλλειμμα ρευ-
στότητας και η τεράστια γραφειοκρατία, υπάρχουν, αλλά 
είναι επώδυνες πολιτικά.
Προσθέτει, τέλος, πως όποιος θέλει να στραφεί στο επι-
χειρείν στην Ελλάδα σήμερα πρέπει να έχει υπόψη του τις 
ευκαιρίες στον αγροδιατροφικό τομέα, στις υπηρεσίες και 
την αγορά ακινήτων, αλλά και στις ιδιαιτερότητες της ελλη-
νικής αγοράς, που επηρεάζουν το κόστος λειτουργίας μιας 
επιχείρησης.

ΕΒΕΘ: ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΜΕΤΡΟ, ΔΕΘ, 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ζΩΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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ων (σ.σ.: το χρήμα από του ΔΝΤ είναι πιο ακριβό από το 
χρήμα που δίνει ο ESM), αλλά και να παραμείνουν κάποιες 
ανεξόφλητες δόσεις ώστε το Ταμείο να διατηρήσει την πα-
ρουσία του στην Ελλάδα.
3. Το 3ο σενάριο είναι να αποπληρωθούν και τα 10,44 
δισ. ευρώ προς το ΔΝΤ, κάτι που σημαίνει ότι η Ελλάδα θα 
συνδέεται στο εξής με το Ταμείο μόνο ως μέλος του. Αυτό 
είναι και το λιγότερο πιθανό σενάριο να επιβεβαιωθεί.
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ΙΔΟΥ Η ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Τη μεγάλη σφαγή στις συντάξεις με περικοπές που υπερβαί-
νουν το 50% αποκαλύπτουν σήμερα «ΤΑ ΝΕΑ» με επίσημες 
συνταξιοδοτικές αποφάσεις του ΕΦΚΑ την ίδια ώρα που το 
υπουργείο Εργασίας υποστηρίζει ότι επί κυβέρνησης ΣΥΡΙ-
ΖΑ - ΑΝΕΛ δεν έγιναν περικοπές!! Οι αποφάσεις που έρχο-
νται στο φως και αφορούν συντάξεις χηρείας διαψεύδουν 
τους ισχυρισμούς του υπουργείου Εργασίας αλλά και του 
αρμόδιου υφυπουργού Τάσου Πετρόπουλου που επιχεί-
ρησαν να συγκαλύψουν τις άγριες περικοπές που έχουν 
υποστεί οι συνταξιούχοι με το τρίτο Μνημόνιο της κυβέρνη-
σης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ ενώ προ των πυλών βρίσκονται οι νέες 
ψηφισμένες μειώσεις για το 2019. Πρόκειται για τέσσερις 
συνταξιοδοτικές αποφάσεις του ΕΦΚΑ που αφορούν την 
απονομή συντάξεων χηρείας και οι οποίες αποκαλύπτουν: 
Περίπτωση 1η: Σύνταξη η οποία με το προηγούμενο καθε-
στώς θα ήταν 1.079,96 ευρώ, τώρα, μετά τα μέτρα Κατρού-
γκαλου μειώθηκε στα 624,43 ευρώ (μείωση 42,2%) 
Περίπτωση 2η: Σύνταξη από 913,40 ευρώ κόπηκε στα 
574,37 ευρώ (μείωση 37,1%) Περίπτωση 3η: Σύνταξη από 
729,88 ευρώ έπεσε στα 478,59 ευρώ (μείωση 34,4%) Πε-
ρίπτωση 4η: Σύνταξη από 822,79 ευρώ μειώθηκε στα 384 
ευρώ (μείωση 53,3%) ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΝΕΕΣ. Από το 2019 οι συ-
νταξιούχοι θα έχουν και νέες δραματικές περικοπές ύψους 
3 δισ. ευρώ. Ως γνωστόν, ο νόμος Κατρούγκαλου επέφερε 
συνολικά 22 περικοπές, εκ των οποίων στις νέες κύριες 
συντάξεις έως 30% (αιτήσεις από τον Μάιο του 2016), στις 
επικουρικές, στα εφάπαξ, στα μερίσματα, στις συντάξεις 
χηρείας κ.α., ενώ αύξησε και τις ασφαλιστικές εισφορές. 
Παράλληλα δημιούργησε σοβαρές αδικίες και ανισότητες. 
Τα επίσημα στοιχεία καταδεικνύουν ότι με τον νόμο Κα-
τρούγκαλου καταγράφονται αδικίες εις βάρος ασφαλισμέ-
νων που καταβάλλουν μεγάλες εισφορές επί πολλά χρόνια 
προς όφελος άλλων που έχουν μικρότερη ασφαλιστική συ-

νεισφορά. Υπάρχουν ασφαλισμένοι με υψηλές συντάξιμες 
αποδοχές που υφίστανται μεγάλες μειώσεις. Μάλιστα, με 
τον ίδιο νόμο, οι συντάξεις είναι χαμηλότερες από τις εισφο-
ρές που καταβάλλονται. Αυτό σημαίνει ότι από το 2019 και 
μετά οι συντάξεις του δημόσιου συστήματος ασφάλισης θα 
είναι υποχρηματοδοτημένες. Δηλαδή οι εισφορές που κατα-
βάλλονται θα είναι πολύ υψηλότερες από τις τελικές συντά-
ξεις! Οπως τονίζει το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων, παρατη-
ρείται μια άνευ προηγουμένου ληστεία αφού η πλειονότητα 
των ασφαλισμένων δεν πρόκειται να πάρει πίσω τα λεφτά 
που έχει καταβάλει στα ασφαλιστικά ταμεία, το σύστημα 
κοινωνικής ασφάλισης της χώρας καθίσταται αναλογισπκά 
άδικο και ληστρικό.
Ο ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ. Οσον αφορά τις συντάξεις χη-
ρείας η περικοπή τους, σύμφωνα με τον ν. 4387/2016 μετά 
τις 13/5/2016, σε ποσοστό φθάνει ακόμη και το 53% σε 
σχέση με το 2014, και έγινε με τη θέσπιση τόσο ηλικιακού 
ορίου όσο και περιορισμού της καταβαλλόμενης σύνταξης.
Παράλληλα εκτός από τις άγριες περικοπές στις επικουρικές 
συντάξεις και τις συντάξεις χηρείας, ο νόμος Κατρούγκαλου 
επέφερε:
 1. Δραματικές μειώσεις έως 30% στις νέες συντάξεις (από 
Μάιο 2016).
Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της ΠΟΣΕ 
- ΙΚΑ εντοπίστηκε περίπτωση ασφαλισμένου με 11.604 ημε-
ρομίσθια, δηλαδή με σχεδόν 40 έτη ασφάλισης, ο οποίος 
πριν από τον νόμο Κατρούγκαλου θα λάμβανε 1.843,95 
ευρώ μεικτά, ενώ με τον επανυπολογισμό της σύνταξής 
του, αυτή θα μειωθεί κατά 438,38 ευρώ, στα 1.405,57 
ευρώ μεικτά.
Σε άλλη περίπτωση ασφαλισμένου με 11.875 ημερομίσθια 
προκύπτει διαφορά 378 ευρώ, δηλαδή από 1.949,16η σύ-
νταξη θα υποχωρήσει στα 1.571,16 ευρώ.
2. Μειώσεις από 1/1/2016 στα μερίσματα Μετοχικού Τα-
μείου Πολιτικών Υπαλλήλων μεσοσταθμικά κατά 35%, 
αύξηση μηνιαίας εισφοράς κατά 12,5%, από 4% σε 4,5%, 
και επιβολή ρήτρας βιωσιμότητας 
3. Μειώσεις στα εφάπαξ μέχρι 31/12/2013 κατά τουλάχι-
στον 20%. Για τα εφάπαξ από 1/1/2014 ο υπολογισμός θα 
γίνεται σύμφωνα με το μοντέλο νοητής κεφαλαιοποίησης, 
και μέχρι σήμερα επιστρέφονται μόνο οι καταβληθείσες ει-
σφορές ατόκως.
4. Σταδιακή κατάργηση ΕΚΑΣ για 370.000 χαμηλοσυνταξι-
ούχους, καθώς και αλλαγή των κριτηρίων υπαγωγής μέχρι 
τις 31/12/2019.
Οι μειώσεις από 1/1/2016 μέχρι 31/12/2019 θα ανέλθουν 
σε περίπου 900 εκατ. ευρώ. Το 2018 η δαπάνη περιορίζεται 
σε 108 εκατ. και το 2020 μηδενίζεται.
Κι ενώ ο νόμος Κατρούγκαλος έχει ολέθριες επιπτώσεις σε 
ασφαλισμένους και συνταξιούχους, έρχεται το νέο πακέτο 
περικοπών από το 2019 το οποίο περιλαμβάνει συνδυασμό 
της περικοπής του ΕΚΑΣ, της προσωπικής διαφοράς, καθώς 

και της μείωσης του αφορολογήτου. Στη χειρότερη θέση θα 
βρεθούν οι 471.845 συνταξιούχοι του Δημοσίου καθένας 
από τους οποίους θα χάσει συνολικά 3 συντάξεις, ή μείωση 
26%.
ΟΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ. Επισημαίνεται ότι οι παρεμβάσεις του Με-
σοπρόθεσμου σχετικά με την περικοπή των κυρίων και 
επικουρικών συντάξεων μέσω επανυπολογισμού μέχρι 
18% επί της καταβαλλόμενης σύνταξης (εκτός των συντά-
ξεων υπερηλίκων ΟΓΑ, ΟΓΑ και Τραπέζης της Ελλάδος), η 
κατάργηση των οικογενειακών επιδομάτων, το πάγωμα 
των συντάξεων και το 2019, καθώς και η αύξηση των 
ασφαλιστικών εισφορών σε μη μισθωτούς κατά 17,64% 
ανέρχονται σε 3,02 δισ. ευρώ. Μετά τη μείωση της συ-
νταξιοδοτικής δαπάνης κατά 2.650 εκατ. ευρώ το 2019, η 
ετήσια απώλεια θα είναι 1,25 συντάξεις. Εάν δε προστεθεί 
και η μείωση του αφορολογήτου από 9.545 ευρώ (2014) 
σε 5.680 ευρώ (2020), η απώλεια θα ανέλθει από 1 έως 3 
συντάξεις ετησίως. Οσον αφορά τους συνταξιούχους του 
Δημοσίου οι περικοπές θα είναι οι πλέον επώδυνες!!! Η συ-
νολική συνταξιοδοτική δαπάνη Μαρτίου 2018 (Ηλιος ) για 
τους 471.845 συνταξιούχους του Δημοσίου είναι 500,226 
εκατ. ευρώ (μηνιαίως) ή 6.002,7 εκατ. ευρώ (ετησίως). Η 
περικοπή, σύμφωνα με το ΜΠΔΣ ανέρχεται σε 1.121 εκατ. 
ευρώ ετησίως, δηλαδή διαμορφώνεται στα 4.881,7 εκατ. 
ευρώ. Συνεπώς, η ετήσια απώλεια ανέρχεται σε 2.371 ευρώ 
ή 2,24 συντάξεις. Δηλαδή, είναι μεγαλύτερη από τη μείωση 
του 18% επί της καταβαλλόμενης σύνταξης! Εάν δε προσθέ-
σουμε και τη μείωση του αφορολογήτου, τότε οι συνταξιού-
χοι του Δημοσίου θα χάσουν 3 συντάξεις ετησίως! Επίσης η 
περικοπή των επικουρικών (επίσημα στοιχεία) ανέρχεται σε 
232 εκατ. ευρώ ετησίως. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοι-
χεία του συστήματος Ηλιος (Μάρτιος 2018) το πλήθος των 
συνταξιούχων δικαιούχων επικουρικών συντάξεων ανέρ-
χεται σε 1.234.686, με μηνιαία δαπάνη 212,3 εκατ. ευρώ ή 
ετήσια 2.548 εκατ. ευρώ. Μετά τη μείωση του 2019 κατά 
232 εκατ. ευρώ ετησίως ή 9%, η ετήσια δαπάνη θα διαμορ-
φωθεί σε 2.316 εκατ. ευρώ.
Δηλαδή, θα χαθεί 1,08 σύνταξη ετησίως. Ακόμη σύμφωνα 
με τα επίσημα στατιστικά του ΕΦΚΑ για τη μισθωτή απασχό-
ληση (Νοέμβριος 2017), ο μέσος προ φόρων μισθός ανέρ-
χεται σε 777,9 ευρώ. Με την εφαρμογή του αφορολογήτου 
από το 2020 θα διαμορφωθεί σε 713 ευρώ, με αποτέλεσμα 
την απώλεια 1 μισθού ετησίως.
Τέλος, η κατάργηση της έκπτωσης 15% επί του εισοδήμα-
τος από 1/1/2019 και μετά θα επιφέρει μια ακόμη επώδυνη 
αύξηση στις ασφαλιστικές εισφορές ελευθέρων επαγγελμα-
τιών, αγροτών, δικηγόρων, ιατρών, μηχανικών. Η αύξηση 
θα είναι οριζόντια για όλους και αντιστοιχεί σε ποσοστό 
17,64%!! Αποτιμάται για το 2019 σε 138 εκατ. ευρώ.

μας βοηθούσε ακόμα περισσότερο η δημιουργία ενός διαμετα-
κομιστικού κέντρου για μεταφορά των προϊόντων με αεροπλά-
να, όπως δηλαδή κάνουν οι Ισραηλινοί». Μάλιστα, όπως εξηγεί 
«είναι αναγκαία η καλύτερη αεροπορική σύνδεση με χώρες που 
θέλουν να εισάγουν από εμάς νωπά προϊόντα».
Ταυτόχρονα, ο Θεόδωρος Βασιλόπουλος τονίζει ότι πρέπει να 
προχωρήσει άμεσα το έργο της εθνικής οδού Πατρών – Πύργου, 
αφού όπως λέει, «η δυτική Πελοπόννησος παράγει ένα μεγάλο 
αριθμό προϊόντων, που πρέπει να μεταφέρονται πιο γρήγορα».
Καταλήγοντας, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας ένωσης σημειώνει 
ότι «δίνουμε βαρύτητα στο σχεδιασμό της επόμενης ημέρας, 
έχουμε αρκετούς νέους αγρότες και ο στόχος μας είναι να τους 
αυξήσουμε».


