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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

Σε δραστική μείωση των δικαιολογητικών που απαιτούνται για 
την ένταξη στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό προχώρησε η κυ-
βέρνηση, όπως είχε εξαγγείλει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης 
και υπουργός Οικονομίας Γιάννης Δραγασάκης, με στόχο να 
αποκτήσει ευελιξία η διαδικασία. Σύμφωνα με το sofokleousin  
υπενθυμίζεται ότι στον εξωδικαστικό Μηχανισμό με την πρόβλε-
ψη του πολυνόμου, με τον οποίο επικυρώθηκε η Δ  ́αξιολόγηση, 
προβλέπεται η ένταξη και των χρεών που δημιουργήθηκαν έως 
και τις 31 Δεκεμβρίου 2017. Επίσης, θα μπορούν να ενταχθούν 
και οι οφειλές ομόρρυθμων και ετερόρυθμων εταίρων, ενώ επε-
κτείνεται η προστασία του οφειλέτη από 70 ημέρες σε 90. Ωστόσο 
προβλέπεται ξεκάθαρα, ότι θα αίρεται το τραπεζικό και φορολο-
γικό απόρρητο όσων υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στον Εξωδι-
καστικό, αλλά και στον Ν. Κατσέλη, ώστε να σχηματίζεται πλήρης 

εικόνα για την περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη. Στόχος είναι 
η αποτροπή κατάχρησης των ευνοϊκών διατάξεων από στρατη-
γικούς κακοπληρωτές, οι οποίοι, απλά εκμεταλλεύονται καταστά-
σεις, αδυναμίες και «παραθυράκια» του νομικού πλαισίου. Καθώς 
όμως από την πορεία εφαρμογής του εξωδικαστικού διαπιστώ-
θηκε ότι μέχρι και τον Απρίλιο, η διαδικασία προχωρούσε με αργά 
βήματα, με τους επαγγελματικούς φορείς να κάνουν λόγο για γρα-
φειοκρατία. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Ειδικής Γραμμα-
τείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, περίπου 30.000 επιχειρήσεις 
έχουν πραγματοποιήσει εγγραφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. 
Από αυτές κρίθηκαν επιλέξιμες 5.000, οι 850 υπέβαλαν αίτηση, 
αλλά μόλις 26 κατάφεραν να ρυθμίσουν τα χρέη τους με ευνοϊκό 
τρόπο ενώ βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο περισσότερες από 
2.500 νέες αιτήσεις. Αναλυτικά στη σελ 3

Μεγάλη είναι η ανταπόκριση των δήμων για την αξιοποίηση δύο 
χρηματοδοτικών έργων, στο πλαίσιο του προγράμματος «ΦιλόΔη-
μος». Ήδη την περασμένη Παρασκευή 15 Ιουνίου, πρώτη ημέρα της 
διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, υποβλήθηκαν συνολικά 112 αιτή-
σεις, εκ των οποίων 77 στην «Πρόσκληση Ι» που αφορά έργα ύδρευ-
σης και 35 στην «Πρόσκληση ΙΙ» για έργα αποχέτευσης.Σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ για την υποστήριξη των δικαιούχων καθ’ όλο το 
διάστημα μέχρι την υποβολή, το υπουργείο Εσωτερικών απάντησε 
αναλυτικά σε 90 ερωτήσεις που τέθηκαν από τους ενδιαφερόμενους, 
με το σύνολο των ερωτήσεων - απαντήσεων να επικαιροποιείται κα-

θημερινά στον σχετικό ιστοχώρο του προγράμματος. Ο συνολικός 
προϋπολογισμός των δύο προσκλήσεων είναι 400 εκατ. ευρώ -200 
εκατ. ευρώ έκαστη. Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα «ΦιλόΔημος» 
υλοποιείται κατόπιν πρωτοβουλίας του υπουργού Εσωτερικών, 
Πάνου Σκουρλέτη και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης, Αλέξη Χαρίτση και προβλέπει τη δανειοδότηση των ΟΤΑ 
από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) μέσω του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠ&Δ) για τη χρηματοδότηση των 
έργων. Τα δάνεια θα εξοφλούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων χωρίς να βαρύνουν τους δήμους.

Τρία νέα προγράμματα «Ψηφιακό Βήμα», «Ψηφιακό Αλμα» και 
«Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός»  δημόσιας δαπάνης 250 εκ. ευρώ 
με σκοπό τη ψηφιακή αναβάθμιση καθώς και τον ποιοτικό εκ-
συγχρονισμό των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, προκήρυξε 
πριν λίγες ημέρες το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης στο 

πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020. Σύμφωνα με ενημέρω-
ση που δημοσιοποίησε το ΤΕΕ/ΤΚΜ και στα τρία προγράμματα 
οι δραστηριότητες των Μηχανικών και των Τεχνικών Εταιρειών 
είναι επιλέξιμες με το ποσοστό επιδότησης να ανέρχεται σε 50% 
του προϋπολογισμού τους. Αναλυτικά στη σελ 7

Με τουλάχιστον 7 διαγωνισμούς σε πλήρη εξέλιξη, η υλοποίηση του 
προγράμματος του ΤΑΙΠΕΔ κινείται με γρήγορο βηματισμό θέτοντας 
ισχυρές βάσεις για να επιτευχθεί για πρώτη φορά από την ίδρυσή 
του, ο στόχος των εσόδων γράφει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Αυτό ανέφεραν 
πηγές από το Ταμείο, μετά την έγκριση από το ΚΥΣΟΙΠ (7 Ιουνίου) 

το επικαιροποιημένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αξιοποίησης (Asset 
Development Plan /ADP). Σύμφωνα δε με τους ίδιους παράγοντες, 
στο δεύτερο εξάμηνο του έτους αναμένεται να εκκινήσουν και άλλα 
έργα αξιοποίησης. Αναλυτικά στη σελ 4

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 
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ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 50% ΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ 
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ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΕΞΕΛΙΞΗ, ΜΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 7 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ, 
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΤΑΙΠΕΔ
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1και 3
Απόφαση μείωσης των δικαιολογητικών που απαιτούνται για 
την ένταξη στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό
Σελ 1 
Μαζική συμμετοχή των δήμων σε δύο Προσκλήσεις του προ-
γράμματος «ΦιλόΔημος»
Σελ 1 και 7
Επιδότηση 50% για ψηφιακή αναβάθμιση και παραγωγικό 
εκσυγχρονισμό και των Μηχανικών
Σελ 1και 4
Σε πλήρη εξέλιξη, με τουλάχιστον 7 διαγωνισμούς, το πρόγραμ-
μα του ΤΑΙΠΕΔ
Σελ 4
Επενδύσεις 200 εκατ. ευρώ στην ελληνική αγορά ακινήτων 
σχεδιάζει η Dromeus Capital
Σελ 5 και 6 
Πάρις Μπίλλιας: Ο δρόμος για το Brain Gain είναι (και) Ψηφιακός
Σελ 6 
Συνάντηση Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρο-
μείων με τους επικεφαλής των τηλεπικοινωνιακών παρόχων
Σελ 8 και 9 
Ημερίδα για τον Εθνικό Ενεργειακό Σχεδιασμό στο ΥΠΕΝ – Ομι-
λίες Γ. Σταθάκη, Σ. Φάμελλου
Σελ 10 
ΕΔΣΝΑ: Αποκαλυπτικά τα πρώτα αποτελέσματα της επιδημιο-
λογικής έρευνας στην Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διάθεσης 
Απορριμμάτων Φυλής
Σελ 11
Στην τελική ευθεία ο εθνικός διαγωνισμός «Ecotrophelia 2018» 
που διοργανώνει ο ΣΕΒΤ
Σελ 12 
Μειώθηκε σημαντικά η  κατανάλωση της λεπτής πλαστικής 
σακούλας το Α’ τρίμηνο 2018
Σελ 13 
Από 19 έως 22 Ιουνίου το 7ο επενδυτικό forum της ΕΧΑΕ στη 
Νέα Υόρκη
Σελ 14 
Τι είπε  η υπ. Τουρισμού στο10ο ετήσιο Διεθνές Forum «πολιτι-
στικές διαδρομές» του Συμβουλίου της Ευρώπης
Σελ  15
Στα ΗΑΕ εμφανίζονται εγγεγραμμένες περισσότερες από 300 
επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων
Σελ 16 
Συμμετοχή της Ελλάδας στο EY World Entrepreneur Of The 
Year 2018
Σελ 17
Prototype by TEE & Attica Region: ένας τεχνοδικτυακός (ψηφια-
κός) επιταχυντής καινοτόμων ιδεών.
Σελ 2
Προσεχώς 
Σελ 18,19,20
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου 

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση του ΤΕΕ 
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΘΗΝΑ

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ
Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Τεχνικό Επι-
μελητήριο Ελλάδας, σε συνεργασία με το Υπουργείο 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, το Υπουργείο Ψηφιακής 
Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, καθώς 
και ένα ευρύ εθνικό και διεθνές δίκτυο επιστημονικών 
φορέων προστασίας της Πολιτιστικής
Κληρονομιάς, όπως το ICOMOS, η National 
Geographic Society, το World Monuments Fund 
κ.α. συνδιοργανώνουν από τις 10 ως τις 13 Οκτω-
βρίου 2018 (στο Ίδρυμα Ευγενίδου, στην Αθήνα), 
το 1ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα “Transdisciplinary 
multispectral modeling and cooperation for the 
preservation of cultural heritage (TMM_CH)” «Και-
νοτόμος, Διεπιστημονική,
Ψηφιακή Διατήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».
 Το συνέδριο που είναι υπό την αιγίδα του Προέδρου 
της Δημοκρατίας και έχει την υποστήριξη της Βουλής 
των Ελλήνων πραγματοποιείται με αναφορά στη δι-
εθνή έκθεση με τίτλο «Πανάγιος Τάφος: Το μνημείο 
και το έργο»,  η οποία εγκαινιάστηκε στις 21 Μαΐου 

2018, από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Προκόπη 
Παυλόπουλο και θα διαρκέσει έως τις 31 Ιανουαρίου 
2019.
Η γλώσσα του συνεδρίου είναι η Αγγλική και η κατα-
ληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων είναι η 5η 
Ιουλίου 2018.
Πληροφορίες: https://tmm-ch2018.com/

  Η 12η Πανελλήνια Σύνοδος των ΦΟΔΣΑ με θέμα: «Η 
ώρα των λύσεων στη διαχείριση των απορριμμάτων» 
θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, το τριήμερο 
21-23 Ιουνίου. Η Σύνοδος, που θα πραγματοποιηθεί 
στο ξενοδοχείο Grand Hotel Palace, υλοποιείται από 
το Δίκτυο των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλή-
των (Δίκτυο ΦΟΔΣΑ) και τον Περιφερειακό Σύνδεσμο 
Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής 

Μακεδονίας.
Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα των υπουργείων 
Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τη 
συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), της 
Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδο-
νίας και του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης 
(ΕΟΑΝ).

•   Ημερίδα με θέμα τη Βιοενέργεια στον αγροτικό και 
τουριστικό τομέα της Ελλάδας διοργανώνει το Ελλη-
νογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
σήμερα στη Θεσσαλονίκη.

•  Το Πολυτεχνείο Κρήτης (Εργαστήριο Ανανεώσιμων 
και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων), διοργανώ-
νει ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Καλές πρακτικές 
και εργαλεία για την ενθάρρυνση επενδύσεων σε έργα 
ενεργειακής απόδοσης στον τριτογενή τομέα», σήμερα, 
στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών 
(Ακαδημίας 7, Αθήνα).

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινά-
κων συνδιοργανώνει με το ΤΕΕ/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας 
διημερίδα με τίτλο «Νέα ΤΟΤΕΕ Υαλοπινάκων & Σύγχρονες 
Αρχιτεκτονικές Εφαρμογές». Η διημερίδα –που τελεί υπό την αι-
γίδα του Πανελλήνιου Συλλόγου Πιστοποιημένων Ενεργειακών 
Επιθεωρητών- θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 21 Ιουνίου και 
την Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018, στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ 
(Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου 49, Θεσσαλονίκη).
Η εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 21 Ιουνίου 
2018 και ώρα 14:00μ.μ. απευθύνεται σε: Ενεργειακούς Επιθεω-
ρητές, Μηχανικούς, Τεχνικές Υπηρεσίες Δήμων & Περιφέρειας, 
Πυροσβεστική Υπηρεσία, ενώ της Παρασκευής 22 Ιουνίου 2018 
και ώρα 14:00 μ.μ, σε: Εμπόρους-Μεταποιητές Υαλοπινάκων & 
Συναφή Επαγγέλματα.

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

press@central.tee.gr

Προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

20 Ιουνίου 2018
Εκδήλωση: «Επιχειρώντας διεθνώς – Εμπει-
ρίες δυναμικών καινοτόμων επιχειρήσεων»
ΑΘΗΝΑ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) 

20-21 Ιουνίου 2018
Εκδήλωση: «Ελληνικό Αλουμίνιο: Επενδύ-
σεις, Εξωστρέφεια, Αειφορία»
ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Ένωση Αλουμινίου

22 Ιουνίου 2018
Eκδήλωση: “Ρύθμιση Χρεών Επιχειρήσε-
ων & Ελευθέρων Επαγγελματιών”
ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΤΕΕ Πελοποννήσου, Επιμελητήριο Κορινθίας 
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Σε δραστική μείωση των δικαιολογητικών που απαιτούνται 
για την ένταξη στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό προχώρησε η 
κυβέρνηση, όπως είχε εξαγγείλει ο αντιπρόεδρος της κυβέρ-
νησης και υπουργός Οικονομίας Γιάννης Δραγασάκης, με 
στόχο να αποκτήσει ευελιξία η διαδικασία. Σύμφωνα με το 
sofokleousin  υπενθυμίζεται ότι στον εξωδικαστικό Μηχανι-
σμό με την πρόβλεψη του πολυνόμου, με τον οποίο επικυρώ-
θηκε η Δ΄ αξιολόγηση, προβλέπεται η ένταξη και των χρεών 
που δημιουργήθηκαν έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2017.
Επίσης, θα μπορούν να ενταχθούν και οι οφειλές ομόρρυθ-
μων και ετερόρυθμων εταίρων, ενώ επεκτείνεται η προστασία 
του οφειλέτη από 70 ημέρες σε 90. Ωστόσο προβλέπεται ξεκά-
θαρα, ότι θα αίρεται το τραπεζικό και φορολογικό απόρρητο 
όσων υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στον Εξωδικαστικό, αλλά 
και στον Ν. Κατσέλη, ώστε να σχηματίζεται πλήρης εικόνα για 
την περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη. Στόχος είναι η απο-
τροπή κατάχρησης των ευνοϊκών διατάξεων από στρατηγι-
κούς κακοπληρωτές, οι οποίοι, απλά εκμεταλλεύονται κατα-
στάσεις, αδυναμίες και «παραθυράκια» του νομικού πλαισίου.
Καθώς όμως από την πορεία εφαρμογής του εξωδικαστικού 
διαπιστώθηκε ότι μέχρι και τον Απρίλιο, η διαδικασία προχω-
ρούσε με αργά βήματα, με τους επαγγελματικούς φορείς να 
κάνουν λόγο για γραφειοκρατία.
Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Ειδικής Γραμματείας Δια-
χείρισης Ιδιωτικού Χρέους, περίπου 30.000 επιχειρήσεις έχουν 
πραγματοποιήσει εγγραφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. 
Από αυτές κρίθηκαν επιλέξιμες 5.000, οι 850 υπέβαλαν αίτη-
ση, αλλά μόλις 26 κατάφεραν να ρυθμίσουν τα χρέη τους με 
ευνοϊκό τρόπο ενώ βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο πε-
ρισσότερες από 2.500 νέες αιτήσεις.
Ώθηση στην επιτάχυνση της ένταξης στη ρύθμιση, έρχεται να 
δώσει ο περιορισμός των δικαιολογητικών. Με την απόφαση 
που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τα δι-
καιολογητικά που οφείλουν αν υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι 
επιχειρηματίες για την ένταξη στον εξωδικαστικό Μηχανισμό 
μειώνονται αισθητά, καθώς ορισμένα θεωρούνται ότι επικα-
λύπτονται από άλλα. Επίσης, σημαντική είναι η πρόβλεψη, 
σύμφωνα με την οποία, τα δικαιολογητικά που μπορούν να 
αντληθούν από την υπηρεσία, από το taxisnet δεν θα χρειάζε-
ται πλέον να τα υποβάλει ο ενδιαφερόμενος.
ΤΑ ΝΕΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Με κοινή απόφαση (υπ. αριθ. 64182/2018) του αντιπροέ-
δρου της Κυβέρνησης Γιάννη Δραγασάκη και του υπουργού 
Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου, που υπογράφηκε στις 
14 Ιουνίου και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ στις 15 Ιουνίου 2018, 
καθορίζονται τα έγγραφα και τα στοιχεία που συνοδεύουν 
υποχρεωτικά την αίτηση υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχα-
νισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων ως ακολούθως:
1. Στοιχεία τα οποία ανακτώνται αυτόματα από τη βάση δεδο-
μένων της Φορολογικής Διοίκησης:
α) Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε.1) ή δήλωση 

φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών 
οντοτήτων (Ν ή Ε.5 ή Φ01.010 ή Φ01.013) των τελευταίων 
πέντε φορολογικών ετών.
β) Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική 
δραστηριότητα (Ε.3) των τελευταίων πέντε φορολογικών 
ετών.
γ) Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών και προμηθευτών 
των τελευταίων πέντε (5) φορολογικών ετών.
δ) Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε.9), εφόσον προβλέπεται η 
υποχρέωση υποβολής της.
ε) Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδι-
οκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του τελευταίου φορολογικού 
έτους.
στ) Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήμα-
τος (εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού έτους.
ζ) Τελευταία περιοδική δήλωση ΦΠΑ (Φ2), εφόσον προβλέπε-
ται η υποχρέωση υποβολής της.
η) Κατάσταση βεβαιωμένων οφειλών προς τη Φορολογική 
Διοίκηση.
θ) Αριθμός και ύψος των δόσεων καταβολής των οφειλών 
προς το Δημόσιο βάσει υφιστάμενων ρυθμίσεων.
Τα έγγραφα των σημείων α έως ζ της παρούσας παραγράφου 
αντλούνται αυτόματα εκκινώντας από την τελευταία διαθέσι-
μη έκδοσή τους, εφόσον δεν έχει παρέλθει η αντίστοιχη προ-
θεσμία υποβολής τους βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Μετά 
την παρέλευση των προβλεπόμενων προθεσμιών η αυτόμα-
τη άντληση των εγγράφων εκκινεί από την τελευταία έκδοση 
για την οποία υπάρχει υποχρέωση υποβολής.
Για τα δικαιολογητικά της παρούσας παραγράφου δεν υπάρ-
χει υποχρέωση υποβολής τους από τον οφειλέτη, παρά μόνο 
σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, δεν ανακτηθούν 
αυτόματα από τη βάση δεδομένων της Φορολογικής Διοίκη-
σης.
2. Στοιχεία τα οποία ανακτώνται αυτόματα από τη βάση δε-
δομένων του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών 
(ΚΕΑΟ):
α) Κατάσταση βεβαιωμένων οφειλών προς τους Φορείς Κοι-
νωνικής Ασφάλισης, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί κατά το 
χρόνο υποβολής της αίτησης.
β) Αριθμός και ύψος των δόσεων καταβολής των οφειλών 
προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης βάσει υφιστάμενων 
ρυθμίσεων.
Για τα δικαιολογητικά της παρούσας παραγράφου δεν υπάρ-
χει υποχρέωση υποβολής τους από τον οφειλέτη, παρά μόνο 
σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, δεν ανακτηθούν 
αυτόματα από τη βάση δεδομένων του Κέντρου Είσπραξης 
Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).
3. Έγγραφα τα οποία μεταφορτώνονται από τον οφειλέτη 
απευθείας στο Σύστημα:
α) Χρηματοοικονομικές καταστάσεις του άρθρου 16 του 
ν. 4308/2014 (Α΄ 251) των τελευταίων πέντε περιόδων, οι 

οποίες πρέπει να είναι δημοσιευμένες, εφόσον προβλέπεται 
αντίστοιχη υποχρέωση.
β) Προσωρινό ισοζύγιο τελευταίου μηνός τεταρτοβάθμιων 
λογαριασμών του αναλυτικού καθολικού της γενικής λογιστι-
κής, εφόσον προβλέπεται η κατάρτισή του.
γ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του οφειλέτη 
ή του πρόεδρου του διοικητικού συμβουλίου και του διευθύ-
νοντος συμβούλου για ανώνυμες εταιρείες, του διαχειριστή 
για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και ιδιωτικές κεφαλαιου-
χικές Εταιρείες, των ομόρρυθμων εταίρων και των διαχειρι-
στών για προσωπικές εταιρείες. 
δ) Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης από το αρμόδιο Πρωτο-
δικείο.
ε) Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης από 
το αρμόδιο Πρωτοδικείο.
στ) Πιστοποιητικό περί μη λύσης της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., 
εφόσον ο οφειλέτης είναι νομικό πρόσωπο. ζ) Πιστοποιητικό 
οικογενειακής κατάστασης του οφειλέτη ή του πρόεδρου του 
διοικητικού συμβουλίου και του διευθύνοντος συμβούλου 
για ανώνυμες εταιρείες, του διαχειριστή για εταιρείες περιο-
ρισμένης ευθύνης και ιδιωτικές κεφαλαιουχικές Εταιρείες, των 
ομόρρυθμων εταίρων και των διαχειριστών για προσωπικές 
εταιρείες. η) Συμπληρωμένο έντυπο υπολογισμού αξίας γηπέ-
δου (ΑΑ ΓΗΣ), στην περίπτωση γηπέδου εκτός σχεδίου πόλης 
και οικισμού φυσικών προσώπων, για το οποίο δεν προσδιο-
ρίζεται αξία ΕΝ.Φ.Ι.Α. και δεν προσκομίζεται έκθεση εκτιμητή 
ακινήτων.
θ) Πιστοποιητικά βαρών όλων των ακινήτων.
Τα δικαιολογητικά των σημείων γ, δ, ε, στ και ζ της παρούσας 
παραγράφου δύνανται να υποβληθούν το αργότερο έως την 
παρέλευση της προθεσμίας της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 
4469/2017. Το δικαιολογητικό του σημείου θ της παρούσας 
παραγράφου δύναται να υποβληθεί έως τη λήξη της προθε-
σμίας της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4469/2017. Στις περι-
πτώσεις αυτές ο οφειλέτης υποχρεούται να δηλώσει ότι θα 
προσκομίσει τα απαιτούμενα έγγραφα και να επισυνάψει απο-
δεικτικά ότι έχει αιτηθεί την έκδοσή τους. Σε περίπτωση που το 
δικαιολογητικό της περ. (θ) της παρούσας παραγράφου δεν 
δύναται να προσκομισθεί εντός των προθεσμιών που μνημο-
νεύονται στην παρούσα για λόγους ανωτέρας βίας, δύναται 
όπως αντικατασταθεί από ενυπόγραφη βεβαίωση δικηγόρου 
αναφορικά με τα βάρη επί των ακινήτων του οφειλέτη.
Τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται από τις παρ. 1-7, του 
άρθρου 5, του ν. 4469/2017 υποβάλλονται κανονικά από τον 
οφειλέτη.
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως.
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Η Dromeus Capital σχεδιάζει να επενδύσει 200 εκατ. ευρώ στην 
ελληνική αγορά ακινήτων μέσω της ίδρυσης ενός νέου fund, 
δήλωσαν στο πρακτορείο Reuters στελέχη της εταιρείας. Το νέο 
επενδυτικό όχημα, το δεύτερο της Dromeus Capital στην ελλη-
νική αγορά, θα επιδιώξει να αποκτήσει ακίνητα γραφείων σε κε-
ντρικές τοποθεσίες της Αθήνας που προσφέρουν σήμερα καλές 
επενδυτικές ευκαιρίες στους αγοραστές. «Η ελληνική οικονομία 
παρουσιάζει σημάδια ανάκαμψης και η σχέση ρίσκου- απόδο-
σης είναι ιδιαιτέρως ασύμμετρη στον τομέα των ακινήτων», δή-
λωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Dromeus, Αχιλλέας Ρισβάς. 
«Οι τιμές των χώρων γραφείων έχουν υποχωρήσει κατά 40% 
περίπου από την αιχμή τους πριν την κρίση χρέους της χώρας, 
ενώ υπάρχουν επίσης ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι αναγκάζο-

νται λόγω οικονομικών δυσκολιών να «ξεφορτωθούν» περιου-
σιακά στοιχεία, πράγμα που οδηγεί σε καλή αξία για τους επεν-
δυτές», πρόσθεσε επίσης.Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ με βάση τα 
στοιχεία της ΤτΕ, η παρατεταμένη πτώση στην ελληνική αγορά 
εμπορικών ακινήτων επιβραδύνθηκε έντονα το πρώτο τρίμη-
νο του 2018, αυξάνοντας τις ελπίδες ότι οι τιμές έχουν αρχίσει 
να αντιδρούν στην ανάκαμψη της οικονομίας, επισημαίνει το 
Reuters. «Οι ελληνικές τράπεζες έχουν στην κατοχή τους μια σει-
ρά ακινήτων και αναγκάζονται να πουλάνε τη λάθος στιγμή, για 
τους λάθος λόγους και σε καλά τιμήματα για τους αγοραστές», 
δήλωσε ο Αχ. Ρισβάς.
Σύμφωνα με την Dromeus, η απόδοση των ελληνικών χώ-
ρων γραφείων έχει αυξηθεί περίπου στο 8,5% και πλέον είναι 

σημαντικά υψηλότερη από άλλες περιφερειακές ευρωπαϊκές 
πόλεις όπως η Σόφια και το Βουκουρέστι. Το νέο fund σχεδιάζει 
να αγοράσει 30 με 40 ακίνητα σε τιμήματα που θα κυμαίνονται 
μεταξύ 2 και 10 εκατ. ευρώ. Η Dromeus διακρίνει έλλειμμα ελεύ-
θερων χώρων γραφείων, κάτι που αναμένεται να λειτουργήσει 
υποστηρικτικά για τα ενοίκια και τα επενδεδυμένα κεφάλαια σε 
περίπτωση συνέχισης της πτώσης στην αγορά. «Δεν είμαστε ξέ-
νοι στην ελληνική αγορά. Η ομάδα μας και το εκτεταμένο τοπικό 
δίκτυο τραπεζών και πρακτόρων στον τομέα των ακινήτων μας 
δίνουν συγκριτικό πλεονέκτημα», κατέληξε ο κ. Ρισβάς. Νωρίτε-
ρα φέτος, μια άλλη εταιρεία, η Brevan Howard σχεδίαζε να ιδρύ-
σει δύο νέα funds που θα στόχευαν στον τομέα των ακινήτων 
και των εισηγμένων μετοχικών τίτλων.

Εκδόθηκε στο ΦΕΚ η 7Κ/2018 προκήρυξη του ΑΣΕΠ για 158 
θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης, στον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε (Διαχειριστής Ελ-
ληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας). Σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και 

να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, 
αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.
gr), το διάστημα από τις 2 έως και τις 17 Ιουλίου 2018 και ώρα 
14:00. Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρο-
νικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολο-
γητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη 

επιστολή έως τις 20 Ιουλίου στη διεύθυνση:
Α.Σ.Ε.Π. Αίτηση για την Προκήρυξη 7Κ/2018, Τ.Θ. 14308 
Αθήνα Τ.Κ. 11510, αναγράφοντας στο φάκελο την κατηγορία 
εκπαίδευσης Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. της οποίας θέσεις διεκδικούν.

Με τουλάχιστον 7 διαγωνισμούς σε πλήρη εξέλιξη, η υλοποίηση 
του προγράμματος του ΤΑΙΠΕΔ κινείται με γρήγορο βηματισμό 
θέτοντας ισχυρές βάσεις για να επιτευχθεί για πρώτη φορά από 
την ίδρυσή του, ο στόχος των εσόδων. Αυτό ανέφεραν πηγές 
από το Ταμείο, μετά την έγκριση από το ΚΥΣΟΙΠ (7 Ιουνίου) 
το επικαιροποιημένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αξιοποίησης 
(Asset Development Plan /ADP). Σύμφωνα δε με τους ίδιους 
παράγοντες, στο δεύτερο εξάμηνο του έτους αναμένεται να εκ-
κινήσουν και άλλα έργα αξιοποίησης.
Με βάση τα στοιχεία, από τις αρχές του χρόνου έχει επιτευχθεί 
η ολοκλήρωση σειράς διαγωνιστικών διαδικασιών, ενώ άλλοι 
είναι πλέον στην τελική ευθεία ολοκλήρωσης. Ενδεικτικά, έχει 
εισπραχθεί το τίμημα για το 5% του ΟΤΕ (284 εκατ. ευρώ), για το 

67% του ΟΛΘ (231,9 εκατ. ευρώ) και από διάφορα ακίνητα (εν-
δεικτικά πάνω από 8,8 εκατ. ευρώ μόνο από το eAuction VIII), 
όπως έχουν εισπραχθεί και 166 εκατ. ευρώ από την ανανέωση 
των αδειών χρήσης ραδιοφάσματος. Παράλληλα, έχουν προ-
χωρήσει διαγωνισμοί με τη λήψη δεσμευτικών προσφορών για 
άλλα έργα όπως η πώληση του 66% του ΔΕΣΦΑ (251,28 εκατ. 
ευρώ για το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων από τα συνολικά 
535 εκατ. ευρώ) και η πώληση της ΕΕΣΣΤΥ (με προσφορά 22 
εκατ. ευρώ σε έναν διαγωνισμό που χρονίζει από το 2013). 
Στη β’ φάση για την κατάθεση δεσμευτικών προσφορών έχουν 
μπει οι διαγωνισμοί για την παραχώρηση της μαρίνας Αλίμου, 
της μαρίνας Χίου και της Εγνατίας Οδού (έχουν προεπιλεγεί οι 
επενδυτές που μπορούν να υποβάλλουν δεσμευτικές προσφο-

ρές και για τα τρία). Επίσης, το Ταμείο έχει ήδη δρομολογήσει 
την πώληση πλειοψηφικού ποσοστού στα ΕΛΠΕ (έχοντας λάβει 
εκδήλωση ενδιαφέροντος από 5 επενδυτικά σχήματα), είναι σε 
εξέλιξη ο διαγωνισμός για το Ξενία Ιαματικής Πηγής Κύθνου κλπ.
Επιπλέον με τη διαφαινόμενη θετική κατάληξη εντός της εφε-
τινής χρήσης της επέκτασης της σύμβασης παραχώρησης του 
Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, σε ένα τίμημα στην περιοχή του 
1,1 δισ. ευρώ, τότε είναι πολύ πιθανόν τα έσοδα του ΤΑΙΠΕΔ 
να υπερβούν και τα 2 δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι με βάση το 
«sMoU», ο στόχος εσόδων για το πρόγραμμα των ιδιωτικοποι-
ήσεων είναι 2 δισ. ευρώ για το 2018 και 1 δισ. ευρώ το 2019.

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, η μονάδα μεταφοράς τεχνολογίας και υπο-
στήριξης της καινοτομίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευ-
νας (ΙΤΕ), ανακοίνωσε ότι έγινε επίσημο μέλος του European 
Technology Transfer Offices Circle (TTO Circle), του ευρωπαϊκού 
δικτύου των γραφείων μεταφοράς τεχνολογίας των μεγαλύτε-
ρων δημόσιων ερευνητικών οργανισμών της Ευρώπης.Σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ το TTO Circle υποστηρίζεται από το Κοινό 
Κέντρο Ερευνών (Joint Research Centre-JRC), την επιστημονική 
υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αντικείμενο την Έρευνα 
και την Καινοτομία. Η Ελλάδα εκπροσωπείται για πρώτη φορά 

στο TTO Circle από το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ / ΙΤΕ.
Το ευρωπαϊκό δίκτυο ξεκίνησε τη δράση του το 2011 και απο-
τελείται σήμερα από 27 οργανισμούς-μέλη από 15 διαφορετικές 
χώρες. Στα μέλη του συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, το Ευ-
ρωπαϊκό Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών (CERN), ο Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός Διαστήματος (ESA), το το Ινστιτούτο Ερευνών 
Fraunhofer (Γερμανία), το RISE (Σουηδία), το SINTEF (Νορβη-
γία) και το Ινστιτούτο Επιστημών Weizmann (Ισραήλ).
Σύμφωνα με το σχετικό σύμφωνο συνεργασίας, το Δίκτυο ΠΡΑ-
ΞΗ, που έχει 25ετή και πλέον δράση στο χώρο της καινοτομίας 

και της μεταφοράς τεχνολογίας, δεσμεύεται να υποστηρίξει το 
στόχο του ευρωπαϊκού δικτύου για την ενίσχυση της καινοτο-
μίας στην Ευρώπη, αναλαμβάνοντας σειρά συνεργατικών και 
εκπαιδευτικών δράσεων προς την κατεύθυνση αυτή.
Παράλληλα, μέσω του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, οι ελληνικές επιχειρή-
σεις και οι ερευνητικοί οργανισμοί θα έχουν τη δυνατότητα να 
επωφεληθούν από τη συσσωρευμένη γνώση και εμπειρία των 
εξειδικευμένων συμβούλων μεταφοράς τεχνολογίας των σημα-
ντικότερων ερευνητικών οργανισμών της Ευρώπης.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 200 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΖΕΙ Η DROMEUS CAPITAL

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΓΙΑ 158 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΔΕΔΔΗΕ

ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΕΞΕΛΙΞΗ, ΜΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 7 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ, ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΤΑΙΠΕΔ

ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΙΤΕ ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ TTO CIRCLE 
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Εισήγηση του Προέδρου της ΔΕ ΤΕΕ/ΤΚΜ σε εκδή-
λωση 29.05.2018
Τα δεδομένα μας είναι τα εξής:
Η πατρίδα μας διαθέτει πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα που 
οφείλεται τόσο στο ένδοξο παρελθόν μας όσο και στην δημι-
ουργικότητα και την καλλιέργεια των σύγχρονων συμπολι-
τών μας. 
Διαθέτει επίσης Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ιδρύματα σε όλη 
την επικράτεια με καλά εκπαιδευμένο επιστημονικό προσωπι-
κό. Αυτό το πιστοποιούν τόσο τα αποτελέσματα των αξιολο-
γήσεων των ελληνικών πανεπιστημίων όσο και το γεγονός 
ότι χιλιάδες ελλήνων επιστημόνων διαπρέπουν σε ερευνητικά 
κέντρα και επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας σε όλο τον κόσμο.
Με αυτά τα δεδομένα η σημερινή ημερίδα με θέμα την ψηφια-
κή οικονομία ως επιταχυντή της περιφερειακής ανάπτυξης δεν 
θα είχε νόημα αν τα παραπάνω συγκριτικά πλεονεκτήματα τα 
είχαμε εκμεταλλευτεί με ορθό τρόπο. 
Δυστυχώς, η πραγματικότητα λέει ότι στον τομέα της ψηφια-
κής οικονομίας είμαστε στους ουραγούς της ΕΕ.
Στο ΤΕΕ, λέγαμε ή μάλλον έλεγαν γιατί εγώ ήμουν ακόμα νέος 
μηχανικός, ότι η είσοδος της πληροφορικής στο Δημόσιο, αν 
μη τι άλλο θα έλυνε το … κυκλοφοριακό πρόβλημα των με-
γαλουπόλεων μας. Γιατί δεν θα χρειάζονταν η αυτοπρόσωπη 
παρουσία του πολίτη για να κάνει την δουλειά του.
20 χρόνια μετά, ένας νέος άνθρωπος, μηχανικός και πρώην 
πρόεδρος του ΤΕΕ, προσπαθεί ως Υπουργός να ακυρώσει μία 
εξαιρετικά επιτυχημένη ψηφιακή εφαρμογή, μην τυχόν και 
αλλάξει κάτι και θίξει συντεχνιακά συμφέροντα.
Πέρυσι τέτοιο καιρό, ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής, αρμόδιος για την ψηφιακή αγορά Άντρους Άνσιπ, μας 
υποδείκνυε ότι η έξοδος από την κρίση περνάει από την προ-
ώθηση της ψηφιακής οικονομίας. Ότι απαιτείται άμεσα βελ-
τίωση των δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών. Ότι εντάξει το 
TAXIS και η ηλεκτρονική συνταγογράφηση αλλά δεν αρκούν. 
Φαίνεται ότι δεν αρκεί ούτε η ύπαρξη Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, γιατί πέρυσι 
ήμασταν στην 26η θέση του δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και 
Κοινωνίας για τους 28, φέτος περάσαμε στην 27η.
Πως μπορούμε να αλλάξουμε την θέση μας στην ΕΕ; 
Η απάντηση έχει άμεση σχέση με το βασικό αντικείμενο της 
προσπάθειας μας με τους συνεργάτες μου και στις δύο θητείες 
στο ΤΕΕ, σε βαθμό εμμονής. Το BRAIN GAIN. Να κερδίσουμε το 
στοίχημα να φέρουμε πίσω το υψηλής ποιότητας στελεχιακό 
δυναμικό που έφυγε εκτός συνόρων. Και για να το πετύχουμε 
δεν πρέπει να χάσουμε άλλο χρόνο. 
Ανήκω σε ένα κλάδο που πλήττεται ιδιαίτερα, δεδομένου ότι 

το επαγγελματικό μας αντικείμενο, με την κλασσική του μορ-
φή τουλάχιστον, έχει συρρικνωθεί έως μηδενισμού. Και αυτή 
η κακοδαιμονία ξεκίνησε πριν την κρίση, γιατί το Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων ήταν εύκολη λεία για να οδηγηθεί σε 
τρύπες ασφαλιστικών ταμείων και άλλων δημοσιονομικών 
ελλειμμάτων που βέβαια ήταν αδύνατον να κλείσουν.
Προς Θεού, στόχος μας δεν είναι να κρατήσουμε τα παιδιά 
μας εδώ, κολλημένα πάνω μας, εξαρτημένα, και αυτό το λέω 
σαν πρόεδρος, επαγγελματίας και πατέρας. Είναι καλό να φεύ-
γουν, να ανοίγουν τα αυτιά τους σε άλλες ιδέες, τα μάτια τους 
σε άλλες εικόνες, τις ψυχές τους σε διαφορετικές αντιλήψεις και 
τα φτερά τους για να φτιάξουν το δικό τους πεπρωμένο .
Είναι τραγικό όμως να μην ξαναγυρίζουν, επειδή εδώ δεν 
έχουν μέλλον και προκοπή.
Είπα πριν ότι τα στελέχη μας φεύγουν εκτός συνόρων. Η Θεσ-
σαλονίκη και η περιφέρεια έβλεπε, και εκτός κρίσης, τους πολύ 
καλούς και τους άριστους να ψάχνουν και να κάνουν την τύχη 
τους στην Αθήνα. 
Ωστόσο η Κεντρική Μακεδονία ως οικονομία και κοινωνία εί-
ναι μια Ελλάδα σε μικρογραφία. Έχει όλες τις οικονομικές δρα-
στηριότητες, σημαντικούς πόρους, το δεύτερο μεγαλύτερο 
Πολεοδομικό Συγκρότημα, το μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο και 
μεγάλα Επιστημονικά και Ερευνητικά Ιδρύματα, ικανές κοι-
νωνικές δομές, σπουδαίο μνημειακό πλούτο και είναι κόμβος 
οδικού, σιδηροδρομικού και ενεργειακού δικτύου.
Είναι Περιφέρεια ικανού μεγέθους για να σταθεί αυτόνομα 
στον χάρτη των Ευρωπαϊκών Περιφερειών, κεντρική και 
ταυτόχρονα παραμεθόρια. Ό,τι πρέπει δηλαδή για προγράμ-
ματα και δράσεις πιλότους που θα ξεκινούσαν από εδώ για να 
εφαρμοστούν στην Επικράτεια. Αλλά δεν χρειάζεται να κλαίμε 
πάνω από το χυμένο γάλα, μόνο να διδασκόμαστε για να μην 
ξαναγίνει η ζημιά.
Σε όλες τις προσεγγίσεις για το brain gain υπάρχει η πρόταση 
για την νεανική επιχειρηματικότητα, τις νεοφυείς επιχειρήσεις 
την καινοτομία. Και καλά κάνει και υπάρχει. Αλλά! Εδώ υπάρ-
χει το αλλά: 
Δαπανήσαμε πολύ χρόνο και χρήμα, χωρίς σχέδιο. Επί ένα 
– δυό τουλάχιστον ΚΠΣ, αφού φιλολογούσαμε περί καινοτο-
μίας, μπροστά στον φόβο της μη απορρόφησης των Κοινο-
τικών κονδυλίων, στέλναμε τους πόρους – πόρους ακριβούς 
και σπάνιους – στην νεανική επιχειρηματικότητα της παροχής 
υπηρεσίας, χρηματοδοτώντας καταστήματα εστίασης.
Η επιχειρηματικότητα όμως, όπως γνωρίζουμε καλά και έχου-
με αντιληφθεί όλοι όσοι ασχολούμαστε με την προώθησή της, 
απαιτεί παιδεία, προσανατολισμό δηλαδή εξ απαλών ονύχων, 
από τους γονείς, μετά από το σχολείο και κατόπιν από το πανε-

πιστήμιο. Χρειάζεται την ανοχή και την αντοχή της αποτυχίας. 
Καθώς επίσης τον προσανατολισμό του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος στην καινοτομία και όχι στην λογική του «αυτό 
ξέρω αυτό εμπιστεύομαι». 
Εμείς φοβόμασταν την αποτυχία, το να χάσουμε λεφτά. Τα 
οποία όμως τα χάναμε ούτως ή άλλως γιατί και οι περισσό-
τερες καφετέριες, μεζεδοπωλεία, κομμωτήρια ζούσαν όσο 
κρατούσε η επιδότηση. 
Από την άλλη, οι νεοφυείς επιχειρήσεις, απότοκο συνήθως 
των σχετικών προγραμμάτων, των μεταπτυχιακών και των 
προσδοκιών που δημιουργούν, αλλά και του τι συμβαίνει 
στον κόσμο, κάνουν – ορισμένες- σπουδαία δουλειά αλλά 
πόσες μπορεί να αξιοποιήσει η πραγματική οικονομία.
Συνεχίζουμε λοιπόν ή μάλλον ξεκινάμε οργανωμένα και δυ-
ναμικά τον αγώνα της προώθησης της επιχειρηματικότητας, 
έχοντας όμως υπόψη ότι είναι Μαραθώνιος. Αλλά εδώ, εμείς 
χρειαζόμαστε και σπρίντερς.
Κυρίες και κύριοι,
Ένα στέλεχος υψηλών προσόντων και δεξιοτήτων, ένας μη-
χανικός εξειδικευμένος προγραμματιστής με 10ετή εμπειρία, 
για να θέσει τα προσόντα του στην υπηρεσία μιας ελληνικής 
επιχείρησης, ας υποθέσουμε ότι ζητεί αμοιβή 2000 ευρώ το 
μήνα καθαρά, για 12 μήνες. Θα στοιχίσει στον εργοδότη του 
48000 το χρόνο. Με αυτά τα λεφτά από έναν Άγγλο εργοδότη 
θα του έμεναν 3000 καθαρά ευρώ τον μήνα. Αν ο φανταστι-
κός προγραμματιστής μας, ζητούσε 2200 ευρώ τον μήνα θα 
στοίχιζε στον Έλληνα εργοδότη που τον χρειάζεται 55.000 
ευρώ το χρόνο και αν εκτιμούσε τις υπηρεσίες του στα 2500 
ευρώ, θα στοίχιζε 64.500 το χρόνο.
Ένα σημαντικό ζητούμενο λοιπόν για την συγκρά-
τηση ή τον επαναπατρισμό στελεχών είναι η μείω-
ση του μη μισθολογικού κόστους.
Το ψηφιακό μέλλον της χώρας μας στηρίζεται στην εκπαί-
δευση, στην ιδιωτική ελληνική επιχειρηματικότητα και στον 
δημόσιο τομέα. Η εκπαίδευση –τουλάχιστον η ακαδημαϊκή– 
έχει απόσταση από την πραγματική οικονομία και τις ανάγκες 
της. Οι γνώσεις που προσφέρονται είναι πολλές, αλλά ο χρό-
νος προσαρμογής των αποφοίτων σε πραγματικές συνθήκες 
εργασίας είναι πολύμηνος και ασύμφορος. Δηλαδή, τα παιδιά 
μας δεν μπορούν να είναι άμεσα αξιοποιήσιμα, και οι κατα-
στάσεις δεν βοηθούν στην επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό. 
Έτσι, οι νέοι επαγγελματίες στρέφονται σε αγορές και ευκαιρίες 
που παρουσιάζονται στο εξωτερικό και ιδιαίτερα στην Ευρω-
παϊκή Ένωση. 

Συνέχεια στη σελ 6

ΠΑΡΙΣ ΜΠΙΛΛΙΑΣ: Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ BRAIN GAIN ΕΙΝΑΙ (ΚΑΙ) ΨΗΦΙΑΚΟΣ
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Με αφορμή την έναρξη υλοποίησης της δράσης «Superfast 
Broadband», πραγματοποιήθηκε στη Γενική Γραμματεία Τη-
λεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ύστερα από πρόσκληση 
του Γενικού Γραμματέα Βασίλη Μαγκλάρα, συνάντηση με 
τους επικεφαλής των τηλεπικοινωνιακών παρόχων Μιχάλη 
Τσαμάζ, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του Ομίλου 
ΟΤΕ, Χάρη Μπρουμίδη, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο 
της Vodafone, και Νάσο Ζαρκαλή, πρόεδρο και διευθύνοντα 
σύμβουλο της WIND. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η συζήτηση 
εστίασε στα θέματα της υλοποίησης της δράσης SFBB, αλλά 
επεκτάθηκε και γενικότερα στην πορεία υλοποίησης του Εθνι-
κού Ευρυζωνικού Πλάνου και των ιδιωτικών επενδυτικών 
σχεδίων στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών.
Ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, 
κ. Μαγκλάρας, δήλωσε: «Η δράση SFBB που μόλις ξεκίνησε, 
είναι η πρώτη από τις επικαιροποιημένες δράσεις του Εθνικού 
Ευρυζωνικού Σχεδίου που υλοποιείται. Είναι ιδιαίτερα σημα-
ντική γιατί απευθύνεται στους πολίτες, οι οποίοι είναι και οι 
άμεσα ωφελούμενοι, και εκτιμούμε ότι θα συμβάλει σε σημα-
ντικό βαθμό στην εξάπλωση της ευρυζωνικότητας στη χώρα. 
Είναι η πρώτη από μια σειρά δράσεων οι οποίες είναι συμπλη-
ρωματικές μεταξύ τους, αλλά και με τα επενδυτικά σχέδια των 
τηλεπικοινωνιακών παρόχων και ευελπιστούμε πολύ σύντο-
μα να δούμε τα αποτελέσματά τους να αποτυπώνονται και 
στους σχετικούς δείκτες αξιολόγησης. Η πολιτεία καταβάλει 

κάθε δυνατή προσπάθεια για την ψηφιακή αναβάθμιση της 
χώρας. Έχουμε ήδη αυξήσει τον προϋπολογισμό για τις ευρυ-
ζωνικές δράσεις σε πάνω από 700 εκ. ευρώ για την προσεχή 
πενταετία, αξιοποιώντας τόσο κοινοτικούς, όσο και εθνικούς 
πόρους, για προγράμματα που θα έχουν άμεσο όφελος για 
τους πολίτες αλλά και για την οικονομία, στο σύνολό της.»
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, 
Μιχάλης Τσαμάζ, δήλωσε: «Είμαστε η εταιρεία των οπτικών 
ινών στην Ελλάδα. Επενδύουμε συνολικά έως 2 δισ. ευρώ 
μέχρι το 2022 για να φέρουμε την οπτική ίνα σε ολοένα και 
περισσότερα σπίτια και επιχειρήσεις. Καλωσορίζουμε κάθε 
πρωτοβουλία που μπορεί να συμβάλλει στην ταχύτερη διά-
δοση των υπερυψηλών ταχυτήτων, όπως αυτή του υπουρ-
γείου ΨΗΠΤΕ για την ενίσχυση της ζήτησης. Οι σύγχρονες 
υποδομές είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη της κοινωνίας 
και της χώρας στη νέα ψηφιακή εποχή. Έτσι δημιουργούμε 
έναν κόσμο καλύτερο για όλους.»
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της VODAFONE, Χά-
ρης Μπρουμίδης, δήλωσε: «Η Vodafone συμμετέχει ενεργά 
στον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας, 
στην οποία επενδύει, με σταθερότητα και αποφασιστικότητα, 
προσφέροντας στους πολίτες και στις επιχειρήσεις τις πιο σύγ-
χρονες τεχνολογίες. Στηρίζουμε την υλοποίηση του Εθνικού 
Ευρυζωνικού Πλάνου και της πρώτης δράσης που αφορά στο 
SFBB, που είναι σημαντικό να λειτουργήσουν συμπληρωμα-

τικά και υποστηρικτικά προς τις επενδύσεις μας προκειμένου 
να ενισχυθεί η διείσδυση ευρυζωνικών υπηρεσιών και να 
επωφεληθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες σε όλη 
την Ελλάδα. Οι στρατηγικές αυτές δράσεις της πολιτείας πρέπει 
να ενισχύσουν τις συνολικές επενδύσεις των παρόχων ώστε 
να επιταχύνουν την πορεία της χώρας προς τη νέα ψηφιακή 
εποχή συνεισφέροντας σε ένα καλύτερο και συναρπαστικό 
μέλλον για όλους.»
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της WIND, Νάσος 
Ζαρκαλής, δήλωσε: «Συντασσόμαστε απόλυτα με τον εθνικό 
στόχο της πρόσβασης όλων των Ελλήνων πολιτών σε ευρυ-
ζωνικές υπηρεσίες και πραγματοποιούμε εντατικές επενδύ-
σεις σε υποδομές οπτικών ινών και δίκτυα νέας γενιάς ώστε 
οι συνδρομητές να απολαμβάνουν υπηρεσίες διασύνδεσης 
υπέρ υψηλών ταχυτήτων. Η πρωτοβουλία SFBB αφενός είναι 
σημαντική για την ταχύτερη εξάπλωση της ευρυζωνικότητας 
στη χώρα μας, αφετέρου αποτελεί παράδειγμα των θετικών 
αποτελεσμάτων που μπορεί να παράγει η συνεργασία πολι-
τείας και ιδιωτικού τομέα. Από την πλευρά μας δεσμευόμαστε 
να συνεχίσουμε να στηρίζουμε το Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο 
με υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία και επενδύσεις. Ως το 2020 
η WIND θα ολοκληρώσει επενδυτικό πλάνο ύψους 500 εκ. 
ευρώ με επίκεντρο την ευρυζωνικότητα.»

Συνέχεια από τη σελ 5 

Από την άλλη, η ελληνική επιχειρηματική κοινότητα, πρέπει να 
αναλάβει τις ευθύνες της, να πάρει σοβαρά τον ρόλο της στην 
νέα, παγκοσμιοποιημένη οικονομία, να απεμπολήσει την κρα-
τικοδίαιτη λογική, να γίνει ανταγωνιστική. Δηλαδή να προσελ-
κύσει και να κρατήσει παραγωγικό επιστημονικό προσωπικό. 
Η μέθοδος «έλα μωρέ θα τα βολέψουμε» ήταν αποτελεσματική 
όσο απευθύνονταν σε ένα μη απαιτητικό δημόσιο, τον μοναδικό 
πελάτη πολλών εταιρειών μας. Σε ένα παγκόσμιο και απαιτητικό 
στερέωμα, χρειάζονται στελέχη. Με δεδομένες δεξιότητες – 
κατά συνέπεια και απαιτήσεις- που πιθανότατα χρειάζονται 
επιμόρφωση κάθε τόσο και επίσης κίνητρα για να παραμείνουν 
στο στελεχιακό δυναμικό της επιχείρησης. Γιατί, είπαμε, η επιχεί-
ρηση οφείλει να είναι εξωστρεφής και ανταγωνιστική. Όχι να 
απευθύνεται στο ελληνικό δημόσιο γιατί διαθέτει τις κατάλληλες 
διασυνδέσεις στο σχετικό υπουργείο. 
Η ελληνική επιχειρηματικότητα πρέπει να δώσει τις κατευθύν-
σεις και να συμμετάσχει στη δημιουργία νέων επαγγελματιών 
με μέλλον στον τόπο και στις επιχειρήσεις. Εδώ λοιπόν είναι ένα 
άλλο στοίχημα. Η καθοδήγηση της ελληνικής επιχειρηματικής 
κοινότητας σε ένα μάλλον άγνωστο για πολλούς περιβάλλον. 
Έχουμε σημαντικά παραδείγματα ανταγωνιστικών διεθνώς 
εταιρειών στην Κεντρική Μακεδονία. Οι συντάκτες των αναπτυ-
ξιακών νόμων και των προγραμμάτων ας διδαχθούν από αυτά.

Αξίζει πάντως να σημειώσουμε ότι το τμήμα της ελληνικής Επι-
χειρηματικότητας που ανήκει στην ψηφιακή οικονομία αποτελεί 
κεντρικό πυλώνα ανάπτυξης. Προσφέρει απασχόληση, δημι-
ουργεί νέα προϊόντα και υπηρεσίες και υποβοηθά την ανθεκτι-
κότητα των ελληνικών επιχειρήσεων.
Η ελληνική επιχειρηματικότητα βέβαια, στον αγώνα της για 
ανταγωνιστικότητα, σε ένα απαιτητικό και πέραν των εθνικών 
συνόρων πεδίο, χρειάζεται ισχυρούς συμμάχους και εδώ είναι 
που μπαίνει στο κάδρο η Επιστημονική μας κοινότητα.
Τα Πανεπιστήμιά μας έχουν σημαντικές παρουσιάσεις και οι 
επιστήμονές μας αντίστοιχες διακρίσεις. Το αποτύπωμά τους 
στην οικονομία είναι πενιχρό. Λέει ο Σεφέρης σε ένα από τα πιο 
γνωστά του χαϊκού, «τόσα τριφύλλια στον κάμπο και ούτε ένα 
τετράφυλλο. Ποιος φταίει απ΄τους τρεις». Δεν ξέρω αν φταίει ο 
συντηρητισμός της Ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας, η 
αδιαφορία των επιστημονικών ιδρυμάτων μας ή η ανυπαρξία 
υγιούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος που, όπως και να το κά-
νουμε, εξαρτάται από την κεντρική πολιτική. Χρειάζεται λοιπόν 
μία ώθηση στα ερευνητικά μας κέντρα και τα Πανεπιστήμια για 
να συνδεθούν με την παραγωγή και την οικονομία.
Τέλος – τρόπος του λέγειν γιατί ούτε τελευταίο θέμα είναι αλλά 
ούτε και τελειώνουμε με τα ζητήματα που έχουμε να αντιμετω-
πίσουμε- χρειάζεται να σκύψουμε στην μικρή επιχειρηματικό-
τητα, βασικό κορμό της ελληνικής οικονομίας. 
Οι μικρές επιχειρήσεις, αγροτικές, τουριστικές, βιοτεχνίες, εται-

ρείες πληροφορικής, νεοφυείς σε διάφορους τομείς, έχουν 
ανάγκη στελεχών υψηλών προσόντων για διάφορες ανάγκες. 
Για προώθηση των προϊόντων, διαφήμιση των υπηρεσιών, 
προσέγγιση ειδικών αγορών στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και 
στον κόσμο, οργάνωση για μείωση του κόστους παραγωγής ή 
διάθεσης, εξεύρεση ειδικών πρώτων υλών σε καλύτερες τιμές, 
πατέντες, ειδικές κατασκευές, οτιδήποτε. 
Καμία μικρή, μικρομεσαία ή νεοφυής επιχείρηση δεν μπορεί να 
αντέξει το κόστος των 45 και 55 και 65 χιλιάδων ευρώ ετησίως. 
Ακόμα και αν μειώνονταν το κόστος σε φυσιολογικά όρια δεν 
θα το άντεχαν. 
Εδώ μπαίνει το θέμα των clusters. Το ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας 
είχε από το 1999 προτάσεις για την προώθηση των clusters, 
στην μελέτη του από το Β στο Γ ΚΠΣ. Σας πληροφορώ ότι κά-
ποιες από αυτές είναι ακόμα προτάσεις και είναι ακόμα επίκαιρες.
Αυτή η συνεργασία, η συνένωση για την δημιουργία οικονομί-
ας κλίμακας, είναι η βασική πρόταση, που διαπερνά και τις προ-
ηγούμενες. Δεν την καταφέραμε στις συμβατικές μορφές της 
οικονομίας. Δεν μπορούμε να την αποφύγουμε στην ψηφιακή.
Αν τα καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε τα συγκριτικά πλεο-
νεκτήματα για την επιτυχία, τότε είναι σίγουρο ότι ο ψηφιακός 
πολιτισμός μπορεί να γίνει επιταχυντής στην περιφερειακή 
ανάπτυξη.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ 
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ
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Τρία νέα προγράμματα «Ψηφιακό Βήμα», «Ψηφιακό Αλμα» και «Ποι-
οτικός Εκσυγχρονισμός»  δημόσιας δαπάνης 250 εκ. ευρώ με σκοπό 
τη ψηφιακή αναβάθμιση καθώς και τον ποιοτικό εκσυγχρονισμό 
των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, προκήρυξε πριν λίγες ημέρες το 
Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 
2014-2020. Σύμφωνα με ενημέρωση που δημοσιοποίησε το ΤΕΕ/
ΤΚΜ και στα τρία προγράμματα οι δραστηριότητες των Μηχανικών 
και των Τεχνικών Εταιρειών είναι επιλέξιμες με το ποσοστό επιδότησης 
να ανέρχεται σε 50% του προϋπολογισμού τους.
Αναλυτικότερα τα βασικά σημεία κάθε προγράμματος :
1. Ψηφιακό Βήμα
Το πρόγραμμα στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μι-
κρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων συμπεριλαμβανομένων και 
των ατομικών επιχειρήσεων-ελευθέρων επαγγελματιών. Η Δημόσια 
Δαπάνη ανέρχεται σε 50 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών 
της χώρας και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Πε-
ριφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από 
εθνικούς πόρους.
Δικαιούχοι της Δράσης είναι Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής 
υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:
• έχουν κλείσει τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και 
τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας μέχρι τις 31.12.2017,
• διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας σύμ-
φωνα με την Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.
Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται σε 50% για Επενδυτικά σχέδια 
από 5.000 ευρώ έως 50.000 ευρώμε σκοπό την προμήθεια, μετα-
φορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων μηχανημάτων και λοιπού 
εξοπλισμού ΤΠΕ, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης 
και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, την προμήθεια 
λογισμικού, τη δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, δαπάνες 
υπηρεσιών τεχνολογικών εφαρμογών και δαπάνες μισθολογικού 
κόστους εργαζομένων.
Κάθε επιχείρηση στην υποβολή θα συμπληρώσει ένα ερωτηματο-
λόγιο με σκοπό την αποτύπωση της υφιστάμενης ψηφιακή της κατά-
στασης και την κατάταξη της αρχικά σε μία από τις τέσσερις ψηφιακές 
βαθμίδες. Το επενδυτικό σχέδιο που θα υποβάλλει η επιχείρηση θα 
αποσκοπεί στην αναβάθμισή της κατά ΜΙΑ ψηφιακή βαθμίδα από τις 
τέσσερις που υπάρχουν.

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 
χρηματοδότησης. 
Η έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων είναι στις 11 Ιουνίου 
2018 στις 12.00 το μεσημέρι και η λήξη τω υποβολών στις 17 Σεπτεμ-
βρίου 2018. Για περισσότερες και αναλυτικές πληροφορίες για τη 
Δράση πατήστε εδώ.
2. Ψηφιακό Αλμα
Το πρόγραμμα στοχεύει στο ψηφιακό μετασχηματισμό των πολύ μι-
κρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων συμπεριλαμβανομένων και 
των ατομικών επιχειρήσεων-ελευθέρων επαγγελματιών. Η Δημόσια 
Δαπάνη ανέρχεται σε 50 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών 
της χώρας και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Πε-
ριφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από 
εθνικούς πόρους.
Δικαιούχοι της Δράσης είναι Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής 
υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:
• έχουν κλείσει τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και 
τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας μέχρι τις 31.12.2017,
• διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας σύμ-
φωνα με την Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.
Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται σε 50% για Επενδυτικά σχέδια 
από 5.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ με σκοπό την προμήθεια, μετα-
φορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων μηχανημάτων και λοιπού 
εξοπλισμού ΤΠΕ, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης 
και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, την προμήθεια 
λογισμικού, τη δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, δαπάνες 
υπηρεσιών τεχνολογικών εφαρμογών και δαπάνες μισθολογικού 
κόστους εργαζομένων.
Κάθε επιχείρηση στην υποβολή θα συμπληρώσει ένα ερωτηματο-
λόγιο με σκοπό την αποτύπωση της υφιστάμενης ψηφιακή της κατά-
στασης και την κατάταξη της αρχικά σε μία από τις τέσσερις ψηφιακές 
βαθμίδες. Το επενδυτικό σχέδιο που θα υποβάλλει η επιχείρηση θα 
αποσκοπεί στην αναβάθμισή της κατά ΔΥΟ ψηφιακές βαθμίδες από 
τις τέσσερις που υπάρχουν.
Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 
χρηματοδότησης. 
Η έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων είναι στις 11 Ιουνίου 
2018 στις 12.00 το μεσημέρι και η λήξη τω υποβολών στις 17 Σεπτεμ-

βρίου 2018. Για περισσότερες και αναλυτικές πληροφορίες για τη 
Δράση πατήστε εδώ.
3.Ποιοτικός Εκσυχρονισμός
Το πρόγραμμα στοχεύει ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στην παραγωγικό εκσυγ-
χρονισμό των ΜΕΣΑΙΩΝ επιχειρήσεων (πάνω από 50 εργαζόμενους 
και κύκλος εργασιών άνω των 10 εκ. ευρώ).
Η Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε 150 εκατ. ευρώ για το σύνολο των 
περιφερειών της χώρας και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και από εθνικούς πόρους.
Δικαιούχοι της Δράσης είναι Υφιστάμενες Μεσαίες επιχειρήσεις, οι 
οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης 
χρηματοδότησης:
• έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης 
διάρκειας
• διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ από αυτούς που περι-
γράφονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης (Παράρτημα IV).
Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται σε 50% για Επενδυτικά σχέδια από 
50.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ με σκοπό την προμήθεια, μεταφορά, 
εγκατάσταση και λειτουργία, καινούργιου παραγωγικού εξοπλισμού 
και λογισμικού, την προμήθεια επαγγελματικών μεταφορικών μέ-
σων, την απόκτηση συστημάτων πιστοποίησης και τυποποίησης, 
την επιδότηση του μισθολογικού κόστους νέας πρόσληψης.
Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία προκήρυξης της Δρά-
σης (4/6/2018).
Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων ξεκινά  στις 27/6/2018 στις 12 
το μεσημέρι και θα είναι ανοικτή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου 
προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών 
από την αρχική δημοσίευση της.Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξι-
ολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία 
ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.
Για περισσότερες και αναλυτικές πληροφορίες για τη Δράση πατήστε 
εδώ.
Και για τις τρείς δράσεις πληροφορίες και επικοινωνία στις ιστοσελίδες 
www.espa.gr, www.antagonistikotita.gr και www.efepae.gr (ΚΕ-
ΠΑ-ΑΝΕΜ ο αρμόδιος εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ για την Κεντρική Μακε-
δονία, τηλ. 2310-480.000, www.kepa-anem.gr)

Σύντομα αναμένεται να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της 
έρευνας στις περιοχές του Πειραιά με τίτλο «Προσφυγικές γειτο-
νιές του Πειραιά- Από την ανάδυση στην ανάδειξη της ιστορικής 
μνήμης». Πρόκειται για ερευνητικό πρόγραμμα που πραγματο-
ποιήθηκε από τη Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με το Εθνικό 
Ίδρυμα Ερευνών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η  προσφυγική ιστορία του Πειραιά, είναι μεγάλη 
και δεν είναι μια ομοιόμορφη ιστορία «αλλά έχει πολλές διαφο-
ροποιήσεις που αποτυπώνονται τόσο στο τόπο ή στο χρόνο της 
εγκατάστασης και συνδέονται άμεσα με τα κοινωνικά και οικονο-
μικά χαρακτηριστικά των προσφύγων» αναφέρεται χαρακτηρι-
στικά σε ανακοίνωση της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2017 και ολοκληρώ-
θηκε τον Απρίλη του 2018. Επιχειρήθηκε, όπως τονίζεται από την 
Περιφέρεια Αττικής, για πρώτη φορά να προσεγγισθεί το θέμα 
της δημιουργίας των προσφυγικών συνοικισμών της περιοχής, 
ιστορικά και πολεοδομικά. Κατά την έρευνα, έγινε προσπάθεια 
εντοπισμού και καταγραφής του διαθέσιμου αρχειακού υλικού, 
ιστοριογραφικού και πολεοδομικού. Επίσης, τα όποια πολεοδομι-
κά σχέδια εντοπίστηκαν, συνδυάστηκαν με δημοτικές αποφάσεις 
αλλά και προφορικές μαρτυρίες για να οριστούν με σαφήνεια τα 
όρια των προσφυγικών γειτονιών. Μάλιστα, για πρώτη φορά, 
μελετήθηκε αρχειακό και χαρτογραφικό υλικό από το αρχείο των 
μητρώων δικαιούχων στεγαστικής αποκατάστασης και των κτη-

ματολογίων της Περιφέρειας Αττικής.
Τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, έχουν αναδείξει, σύμφωνα με 
ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής, την συνθετότητα και την 
πολυπλοκότητα της προσφυγικής εγκατάστασης, τους διαφορετι-
κούς τύπους εγκατάστασης αλλά και τους διαφορετικούς ρυθμούς 
εξέλιξης των προγραμμάτων ανά περιοχή καθώς και τη διαρκή 
μετακίνηση των προσφυγικών πληθυσμών στην προσπάθειά 
τους να αποκτήσουν σπίτι. Τα αποτελέσματα του προγράμματος 
θα παρουσιαστούν, το επόμενο διάστημα, σε συνέδριο και θα 
ακολουθήσει η έκδοση ενός Ιστορικού και Πολεοδομικού Άτλαντα 
του Προσφυγικού Πειραιά.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 50% ΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, 
ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp%3Fid%3D39%26cs%3D
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp%3Fid%3D40%26cs%3D
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp%3Fid%3D41%26cs%3D
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Πραγματοποιήθηκε χθες  στο αμφιθέατρο του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας ημερίδα για τους στόχους του 
Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), παρου-
σία φορέων της αυτοδιοίκησης. Συμμετείχαν εκπρόσωποι 
Περιφερειών, Δήμων και Ενώσεων, καθώς και ο Πρόεδρος 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.  Σύμφωνα με 
ανακοίνωση του ΥΠΕΝ κατά τη διάρκεια της ημερίδας, πα-
ρουσιάστηκε από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Γιώργο Σταθάκη το ευρωπαϊκό πλαίσιο στόχων όπως έχει 
διαμορφωθεί μετά το τελευταίο Συμβούλιο Υπουργών της 
Ε.Ε., στο Λουξεμβούργο. Αναφορικά με τον στόχο για τις Ανα-
νεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), ο Υπουργός ανακοίνωσε 
ότι διαμορφώνεται συναίνεση γύρω από το 32% στην τελική 
κατανάλωση ενέργειας, ενώ στο ίδιο επίπεδο αναμένεται να 
διαμορφωθεί και ο στόχος της εξοικονόμησης ενέργειας.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Σωκράτης Φάμελλος επισήμανε τη σημασία της Κυκλικής Οι-
κονομίας τόσο για το Περιβάλλον όσο και για τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας και προστιθέμενης αξίας στη χώρα. Επίσης, 
δήλωσε διαθεσιμότητα για ένα δεύτερο στάδιο διαβούλευσης 
με τους φορείς της αυτοδιοίκησης.
Ο γ.γ. Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Μιχάλης Βερ-
ροιόπουλος και πρόεδρος της Επιτροπής του ΕΣΕΚ, παρου-
σίασε τους στόχους του ενεργειακού σχεδιασμού καθώς και 
τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η χώρα στο 
πλαίσιο αυτό.
Και από τις τρεις τοποθετήσεις προέκυψε ότι ο οδικός χάρτης 
για το 2050 σηματοδοτεί τη μετάβαση σε μια οικονομία πρα-
κτικά χωρίς άνθρακα.
Ακολούθησαν παρεμβάσεις των συμμετεχόντων για τα χρη-
ματοδοτικά εργαλεία που είναι στη διάθεση της τοπικής αυτο-
διοίκησης για την υλοποίηση σχετικών δράσεων και μέτρων. 
Επίσης, παρουσιάστηκαν καινοτόμες δράσεις, κυρίως στον 
τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας και της αυτοπαραγωγής, 
που έχουν υλοποιηθεί σε επίπεδο Περιφέρειας και Δήμων.
Στο πλαίσιο της ημερίδας, συντάχθηκε και δομημένο ερωτη-
ματολόγιο στο οποίο οι φορείς της αυτοδιοίκησης μπορούν 
να εκφράσουν θέσεις και απόψεις για τον ενεργειακό σχεδια-
σμό σε περιφερειακό επίπεδο.
Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, επισυνάπτονται σημειώ-
ματα με τα βασικά σημεία των ομιλιών του ΥΠΕΝ, Γ. Σταθάκη 
και του ΑΝ. ΥΠΕΝ, Σ. Φάμελλου.

Ομιλία ΥΠΕΝ, Γ. Σταθάκη στην ημερίδα για τον Εθνι-
κό Ενεργειακό Σχεδιασμό
Για την πρόοδο των εργασιών του πρόσφατου Συμβουλίου 
των Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ στο Λουξεμβούργο, ενη-
μέρωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος 

Σταθάκης τους εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης, μιλώντας 
σήμερα στην ημερίδα με θέμα «Στόχοι και προτάσεις για τον 
Εθνικό Ενεργειακό Σχεδιασμό». 
Ο Υπουργός επισήμανε ότι εντός των επόμενων ημερών θα 
οριστικοποιηθούν οι στόχοι της ΕΕ με ορίζοντα το 2030 σε 
σχέση με το μερίδιο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
(ΑΠΕ) στο ενεργειακό μείγμα και την ενεργειακή απόδοση, 
που είναι δεσμευτικοί στο πλαίσιο αντιμετώπισης της κλιμα-
τικής αλλαγής. Υπό αυτό το πρίσμα, η χώρα μας θα πρέπει να 
ολοκληρώσει το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα 
(ΕΣΕΚ) μέχρι τον Σεπτέμβριο προκειμένου αυτό να υποβληθεί 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από τα Χριστούγεννα. 
Όπως υπογράμμισε ο κ. Σταθάκης, στο πρόσφατο Συμβούλιο 
Υπουργών διαφάνηκε η πρόθεση για αυξημένο στόχο, στο 
32%, τόσο για το μερίδιο των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση 
όσο και για την εξοικονόμηση ενέργειας. Πρόκειται για «εξαι-
ρετικά υψηλούς στόχους για τη χώρα μας, καθώς το 32% σε 
ΑΠΕ στη συνολική κατανάλωση σημαίνει ότι πάνω από το 
50% στην ηλεκτροπαραγωγή πρέπει να προέρχεται από ΑΠΕ, 
ενώ  στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας στον οποίο η 
χώρα μας είναι πολύ πίσω περιλαμβάνει φιλόδοξους στόχους 
για μεταφορές, κτήρια, βιομηχανία, τουρισμό κ.ά.». 
Επίσης, ο Υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στις θέσεις που υπο-
στήριξε η χώρα μας και αφορούν ακόμη δύο σημαντικούς 
στόχους:
• Την αυτοπαραγωγή, που αποτελεί για την ελλη-
νική κυβέρνηση ένα από τα βασικότερα εργαλεία ενίσχυσης 
της διείσδυσης των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα. Η Ελλάδα 
είναι το πρώτο κράτος-μέλος της ΕΕ που υιοθέτησε ένα καινο-
τόμο θεσμικό πλαίσιο για τις ενεργειακές κοινότητες και, στο 
πλαίσιο αυτό, η πρόταση εξαίρεσης από χρεώσεις της κατανά-
λωσης ενέργειας από μικρούς αυτοπαραγωγούς κινείται στη 
σωστή κατεύθυνση. 
• Την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας με 
ευρύ φάσμα μέτρων που θα προστατεύουν τους εισοδημα-
τικά ευάλωτους καταναλωτές. Όπως τόνισε ο κ. Σταθάκης, 
προς αυτή την κατεύθυνση η ελληνική κυβέρνηση έχει ήδη 
αναπτύξει πολλά εργαλεία και η Ελλάδα, μαζί με άλλες χώρες 
του Νότου, ζητούν να υπάρξει ειδική μέριμνα και σε ευρωπα-
ϊκό επίπεδο.
Ειδική μνεία, τόνισε ο κ. Σταθάκης, έγινε στο Συμβούλιο 
Υπουργών στα νησιά δεδομένου ότι στην ΕΕ υπάρχουν δύο 
νησιωτικά εθνικά κράτη, η Μάλτα και η Κύπρος για τα οποία 
θα υπάρξει μια ιδιαίτερη μέριμνα. Στο πλαίσιο αυτό, θα λη-
φθούν αποφάσεις και για τις χώρες που έχουν πολλά νησιά, 
με κορυφαία την Ελλάδα, ώστε να υλοποιηθούν φιλόδοξα 
σχέδια και να επιταχυνθούν οι πρωτοβουλίες που αφορούν 
τα «έξυπνα» και τα «ενεργειακά» νησιά. 

Στη συνέχεια της ομιλίας του, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι 
η κυβέρνηση έχει από την πλευρά της προχωρήσει στη δι-
αμόρφωση του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου  ώστε να 
αναπτυχθεί στη χώρα μας ένας μακροχρόνιος ενεργειακός 
σχεδιασμός, αναφέροντας ενδεικτικά:
• το νέο θεσμικό πλαίσιο που αλλάζει το μηχανι-
σμό στήριξης των ΑΠΕ μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών 
(διαγωνισμών). Στρατηγικής σημασίας αποτελεί, επίσης, η 
αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού για τις ΑΠΕ για την 
ενίσχυση της ασφάλειας Δικαίου. 
• τις θεσμικές αλλαγές που περιλαμβάνουν την 
πλήρη απελευθέρωση των αγορών ηλεκτρισμού και φυσικού 
αερίου και τη διαμόρφωση ενός καθαρού τοπίου στο επίκε-
ντρο του οποίου βρίσκεται το target model το οποίο εναρ-
μονίζει τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς με τα ευρωπαϊκά 
δεδομένα. Στο πλαίσιο αυτό, ψηφίστηκε στη Βουλή πριν από 
λίγο καιρό το Χρηματιστήριο Ενέργειας το οποίο θα ενεργο-
ποιηθεί στην Ελλάδα το 2019.  
Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Σταθάκης ανέφερε ότι έχει κλείσει ο κύ-
κλος των αποκρατικοποιήσεων στον ενεργειακό τομέα (ΔΕΗ, 
ΔΕΠΑ, ΕΛΠΕ, κλπ.) διατηρώντας τη βασική θέση της κυβέρ-
νησης οι υποδομές να παραμείνουν υπό δημόσιο έλεγχο και 
το εμπορικό κομμάτι, με συμμετοχή του δημοσίου, να εντα-
χθεί στους κανόνες της αγοράς μέσα σ΄ ένα καθαρό θεσμικό 
πλαίσιο. 
Σε ό,τι αφορά τον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας, ο κ. 
Σταθάκης αναφέρθηκε στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ΄ 
οίκον ΙΙ», για το οποίο εξασφαλίστηκαν πόροι 1 δισ. ευρώ και 
οι ωφελούμενοι πανελλαδικά έφθασαν τους 55.000. Επιπλέον 
25.000 καλύφθηκαν ενδιάμεσα, με αποτέλεσμα συνολικά τα 
τελευταία τρία χρόνια να έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα περί-
που 80.000 νοικοκυριά. Παράλληλα, προχωράει η ενεργεια-
κή αναβάθμιση των δημόσιων κτηρίων με 2 δισ. ευρώ δάνειο 
από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
Επίσης, σημαντικές πρωτοβουλίες αναμένονται στον τομέα 
των μεταφορών για τον οποίο, όπως είπε ο κ. Σταθάκης, αρ-
κετές χώρες έχουν εκφράσει επιφυλάξεις για το κατά πόσο ο 
στόχος του 14% είναι ρεαλιστικός. Σε κάθε περίπτωση, πολ-
λές χώρες είναι αρκετά πίσω σε αυτόν τον τομέα, μεταξύ των 
οποίων και η Ελλάδα με κάτι λιγότερο από 1,5%. 
Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ. Σταθάκης υπογράμμισε ότι «το 
τοπίο μέσα στο οποίο θα κινηθεί η χώρα την επόμενη δεκα-
ετία είναι ξεκάθαρο. Δεν έχει άλλες μεγάλες μεταρρυθμίσεις 
που αναμένονται, ενώ έχει κλείσει η ενότητα των αποκρατι-
κοποιήσεων. Άρα, έχουμε μια βάση και μια αφετηρία πάνω 
στην οποία ξέρουμε που βρισκόμαστε ώστε να προχωρήσει ο 
εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός». 
Συνέχεια στη σελ 9

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΥΠΕΝ



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

9

Αν. ΥΠΕΝ, Σ. Φάμελλος: «Η ενέργεια και οι πολιτικές 
για την κλιματική αλλαγή δημιουργούν νέα μακρο-
πρόθεσμη εργασία»
Στην Ημερίδα με θέμα «Στόχοι και προτάσεις για τον Εθνικό 
Ενεργειακό Σχεδιασμό» που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα 
στο ΥΠΕΝ με τη συμμετοχή εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης 
ο Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτης Φάμελλος, τόνισε ότι η ενέργεια και ο 
ενεργειακός σχεδιασμός αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του 
αναπτυξιακού σχεδίου της χώρας, με δεδομένο ότι η Ελλάδα 
έχει υψηλό ενεργειακό κόστος και χαμηλό συντελεστή ενερ-
γειακής απόδοσης, γεγονός που επιβαρύνει όλες τις παραγω-
γικές και κοινωνικές της λειτουργίες.
Συνεπώς, ο ρόλος της ενέργειας έχει εθνική σημασία, ενώ η 
σύνδεση της χώρας με τα μεγάλα ενεργειακά δίκτυα και οι 
συμμαχίες που διαμορφώνει, αλλάζουν τη θέση της Ελλάδας 
στο διεθνή γεωπολιτικό χάρτη, συμπεριλαμβανομένων και 
των Βαλκανίων. Ωστόσο, «το κομβικό ζήτημα δεν είναι μόνο 
η σύνδεση του ενεργειακού σχεδιασμού με την ανάπτυξη, 
αλλά και η σύνδεση της ανάπτυξης με την εργασία», επεσή-
μανε ο Σωκράτης Φάμελλος. «Εάν όλη αυτή η συζήτηση δεν 
καταλήγει σε προϊόν και εργασία, δεν έχει πλέον σημασία, 
διότι δεν ανταποκρινόμαστε στην ρητή εντολή του πολίτη 
που έχει δώσει σε όλους τους αιρετούς όλων των βαθμίδων», 
πρόσθεσε.
Επιπλέον, δεν μπορεί να διεξαχθεί καμία σοβαρή συζήτηση 

σε αυτοδιοικητικό ή κεντρικό επίπεδο η οποία δεν λαμβάνει 
υπόψη τη σχέση της ενέργειας με την κλιματική αλλαγή και τη 
βιώσιμη ανάπτυξη. «Πρέπει να περάσουμε από τα λόγια στις 
πράξεις, στις μεγάλες αλλαγές που αφορούν τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, τις μεταφορές, τα κτίρια, αλλαγές που θα 
τροποποιούν πλήρως και τις εκπομπές αερίων του θερμοκη-
πίου».
Και βέβαια ο ενεργειακός σχεδιασμός, σε συνδυασμό με την 
κλιματική αλλαγή, είναι απόλυτα συνδεδεμένα με την κυκλική 
οικονομία, όπως με την παραγωγή δευτερογενών καυσίμων, 
με την αξιοποίηση βιοαερίου από τη βιομάζα που μπορεί να 
εισαχθεί στο δίκτυο φυσικού αερίου ή στην κίνηση, ή από τη 
διαχείριση αποβλήτων. «Μας ενδιαφέρει πολύ η επίλυση τέ-
τοιων ζητημάτων ώστε να αναπτυχθεί η οικονομική λειτουρ-
γία στα ενεργειακά μέσα, όπως και η πρόσβαση όλων των πο-
λιτών στο αγαθό της ενέργειας και η εξάλειψη της ενεργειακής 
φτώχειας», σημείωσε ο Αν. ΥΠΕΝ.
Ως προς τους κλιματικούς στόχους της χώρας χρειάζεται μια 
νέα κοινωνική συμφωνία προκειμένου η Ελλάδα να επιτύχει 
μια οικονομία μηδενικών εκπομπών αερίων του θερμο-
κηπίου και μηδενικών αποβλήτων, που είναι οι στόχοι του 
2050. Σε αυτό, ο ρόλος της αυτοδιοίκησης είναι σημαντικός 
προκειμένου να επιτευχθεί η εξοικονόμηση ενέργειας και στον 
δημόσιο τομέα. Ο Σωκράτης Φάμελλος έκανε ειδική αναφορά 
στο Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης για την περιοχή της ευρύτερης 

περιοχής Πτολεμαϊδας – Αμυνταίου αλλά και της Μεγαλόπο-
λης, λέγοντας ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα που δημιουρ-
γεί Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης με προϋπολογισμό ύψους 60 
εκατ. ευρώ, ήδη από το 2018, το οποίο θα χρηματοδοτήσει 
πραγματικά έργα με πραγματική εργασία στις περιοχές αυτές.
«Σε τέτοιες περιπτώσεις η αυτοδιοίκηση πρέπει να ετοιμάζει 
και να προτείνει συγκεκριμένα έργα και δράσεις, να υποδει-
κνύει τι πρέπει να χρηματοδοτηθεί τοπικά ώστε να μεταβούμε 
σε ένα παραγωγικό μοντέλο που έχει χαμηλές εκπομπές αε-
ρίου του θερμοκηπίου και μηδενικές εκπομπές αποβλήτων», 
ανέφερε.
«Όσο δύσκολο κι αν φαντάζει σε κάποιους η αλλαγή παρα-
γωγικού μοντέλου», συνέχισε ο Σωκράτης Φάμελλος «τόσο 
εντυπωσιακό μπορεί να είναι για τους νέους επιστήμονες και 
τις νέες παραγωγικές δυνάμεις. Από την πλευρά του το ΥΠΕΝ 
προσπαθεί να δημιουργήσει τοπικούς παραγωγούς και τοπι-
κούς καταναλωτές, μια άλλη νοοτροπία στην παραγωγή και 
στην κατανάλωση, ειδικά της ενέργειας».
«Οι πολιτικές μας επιλογές συνδέονται με τις παγκόσμιες συμ-
φωνίες για την κλιματική αλλαγή και τους στόχους βιώσιμης 
ανάπτυξης», κατέληξε. «Ως πολίτες οφείλουμε να αλλάξουμε 
την καθημερινή μας λειτουργία και σε αυτή την αλλαγή ο ρό-
λος της αυτοδιοίκησης είναι κομβικός».

Το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του Μετρό της Θεσσαλονί-
κης που προβλέπει την παράδοση της βασικής γραμμής το 
2020 και την επέκταση προς Καλαμαριά το 2021, επανέλαβε ο 
Πρόεδρος της Αττικό Μετρό Α.Ε., καθηγητής, Γιάννης Α. Μυ-
λόπουλος, σε δηλώσεις του μετά το πέρας των πολιτιστικών 
εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν από την Παρασκευή 
μέχρι και την Κυριακή στους σταθμούς «Παπάφη», «25ης 
Μαρτίου» και «Αμαξοστάσιο». Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο 
κ. Μυλόπουλος ανέφερε ότι οι εκδηλώσεις αυτές είχαν στόχο 
να δουν οι πολίτες από κοντά την πρόοδο του έργου και να 
διαπιστώσουν ιδίοις όμμασι την πιστή τήρηση και εφαρμογή 
του χρονοδιαγράμματος. Πολλοί, ήταν, άλλωστε, εκείνοι που 
επισκέφθηκαν τις εκθέσεις φωτογραφίας και παρακολού-
θησαν την παράσταση «Μαύρη Κωμωδία» του Κρατικού 
Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και του Κέντρου Εκπαιδεύσεως 
και Αποκαταστάσεως Τυφλών, αλλά και τη συναυλία στο 
«Αμαξοστάσιο» με τη συμμετοχή των «ThesSAXlonikisaxop
honequartet».
Παρουσιάζοντας στοιχεία για την πρόοδο των εργασιών, ο 

Πρόεδρος της Αττικό Μετρό Α.Ε., γνωστοποίησε ότι ως προς 
την κατασκευή της βασικής γραμμής, ολοκληρώθηκαν οι 
σήραγγες σε ποσοστό 100%, το οικονομικό αντικείμενο σε 
ποσοστό 59%, τα έργα Πολιτικού Μηχανικού σε σε ποσοστό 
86%, τα αρχιτεκτονικά σε ποσοστό 58% και τα ηλεκτρομη-
χανολογικά σε ποσοστό 9%. «Το έργο της κατασκευής του 
Μετρό Θεσσαλονίκης οδεύει προς το τέλος, όσο και αν κάποιοι 
δεν αντέχουν να το παραδεχθούν» σημείωσε ο κ. Μυλόπου-
λος. Παράλληλα, υπογράμμισε, ότι οι σιδηροτροχιές θα έχουν 
τοποθετηθεί μέχρι τον Ιούνιο του 2019, το πρώτο τρένο θα 
βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη τον Φεβρουάριο του 2019, το 
Αμαξοστάσιο θα ολοκληρωθεί την άνοιξη του 2019 και η 
δοκιμαστική λειτουργία του έργου θα ξεκινήσει στο τέλος του 
2019.
Σχετικά με την αποσυμφόρηση των εργοταξιακών κατα-
λήψεων ανέφερε ότι προχωρούν η αποκατάσταση της κυ-
κλοφορίας στην οδό Μοναστηρίου, από την Μιχαήλ Καλού 
έως την περιοχή της πλατείας Δημοκρατίας, στο ξενοδοχείο 
HollidayInn, ενώ μέχρι το τέλος Ιουνίου προγραμματίζεται 

η αποκατάσταση της κυκλοφορίας προς τον Σιδηροδρομικό 
Σταθμό (προς δυτικά) με τρεις λωρίδες κυκλοφορίας. Στην 
ίδια περιοχή αποκαθίσταται και η αριστερή στροφή από την 
οδό Μοναστηρίου προς την οδό Λαγκαδά. Επιπλέον, προ-
χωρά η αποκατάσταση της οδού Εγνατία στο Σιντριβάνι. Πιο 
συγκεκριμένα, μέχρι το τέλος του μήνα θα αποκατασταθούν 
οι τρεις λωρίδες προς τα ανατολικά και εντός του Ιουλίου δυο 
λωρίδες προς τα δυτικά. Αποκατάσταση της κυκλοφορίας θα 
γίνει και στην οδό Σόλωνος, μεταξύ της οδού 25ης Μαρτίου 
και του πάρκου Μηνά Πατρικίου.
Σε ό,τι αφορά την πορεία του έργου κατασκευής του Μετρό 
στο μέλλον, ο κ. Μυλόπουλος, ανέφερε ότι «μετά και την 
αυτοψία των επικεφαλής της Επιτροπής Μεταφορών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την περασμένη εβδομάδα στη 
Θεσσαλονίκη – και σε πείσμα πολλών- ο δρόμος για τη χρη-
ματοδότηση του έργου των επεκτάσεων από κοινοτικούς 
πόρους είναι ανοιχτός».

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΥΠΕΝ

ΜΕΤΡΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΟ 2020- 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
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Υψηλή συγκέντρωση ολικού και εξασθενούς χρωμίου, μία ένωση 
ιδιαίτερα επιβλαβής για την ανθρώπινη υγεία, τοξική και καρκινο-
γόνα ακόμη και σε ελάχιστες ποσότητες, εντοπίστηκε στην ευρύτε-
ρη περιοχή Ασπροπύργου, από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσι-
κών Επιστημών «Δημόκριτος» και άλλους φορείς, που διεξάγουν, 
με εντολή του Ειδικού Διαβαθμικού Συνδέσμου Νομού Αττικής 
(ΕΔΣΝΑ) επιδημιολογική έρευνα στις εγκαταστάσεις της Ολοκλη-
ρωμένης Εγκατάστασης Διάθεσης Απορριμάτων (ΟΕΔΑ) Φυλής 
και της γύρω περιοχής. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ σε ανακοίνωσή 
του, ο Σύνδεσμος υπενθυμίζει ότι «υπερβαίνοντας γραφειοκρατι-
κά εμπόδια» προχώρησε τον Δεκέμβριο του 2017 στη διεξαγωγή 
τής έρευνας, ικανοποιώντας αφενός ένα πάγιο αίτημα της τοπικής 

κοινωνίας, αφετέρου γιατι έχει θέσει ως «πρώτη και αδιαπραγμά-
τευτη προτεραιότητά του την υγεία και την ασφάλεια των πολι-
τών, είτε πρόκειται για τη Φυλή, είτε για το σύνολο της Αττικής». 
Αναφορικά με τον εντοπισμό του χρωμίου, οι επιστήμονες του 
«Δημόκριτου» συνέλεξαν δείγματα επιφανειακών και υπόγειων 
υδάτων που συλλέχθηκαν στις 4 και στις 16 Μαΐου στην προανα-
φερθείσα περιοχή, στα οποία εντοπίστηκε συγκέντρωση ολικού 
(520 μg/L) και εξασθενούς (510 μg/L) χρωμίου με όριο τα 50 μg/L 
(για το πόσιμο νερό) σε αντίθεση με όλα τα άλλα δείγματα. Οι με-
τρήσεις έγιναν σε δύο διαπιστευμένα εργαστήρια. 
Όπως διευκρινίζεται, η τιμή σε χρώμιο που ανιχνεύθηκε αποδίδε-
ται σε περιστασιακή παράνομη ρίψη αποβλήτων βιομηχανικών 

μονάδων (κυρίως βυρσοδεψία, βιομηχανίες παραγωγής χρωμά-
των, επιμετάλλωση). 
Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι παρά το γεγονός ότι το θέμα 
υπερβαίνει τις αρμοδιότητες του ΕΔΣΝΑ, ο Σύνδεσμος καλεί 
όλους τους υπεύθυνους να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Ο ίδιος, 
ως όφειλε, αμέσως μόλις πήρε τα πρώτα αποτελέσματα από τον 
«Δημόκριτο», ενημέρωσε τον Δήμο Ασπροπύργου και την αρμό-
δια Διεύθυνση της Περιφέρειας Αττικής καθώς «η ποιότητα ζωής 
και η υγεία των πολιτών που ζουν ή εργάζονται στη Φυλή αλλά 
και ευρύτερα στη Δυτική Αττική είναι τα αποκλειστικά κριτήρια 
δράσης του ΕΔΣΝΑ».

Οκτώ επιπλέον ανακατασκευασμένες παιδικές χαρές παρέδωσε ο 
δήμος Πειραιά. Μεταξύ άλλων, διαθέτουν νέα, ασφαλή και σύγ-
χρονα παιχνίδια, νέο φωτισμό και καλαίσθητη περίφραξη, έργα τα 
οποία έγιναν με γνώμονα την ασφάλεια και ευχαρίστηση μικρών και 
μεγάλων. Σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ από το 2014 ο δήμος Πειραιά 
έχει παραδώσει στα παιδιά 39 νέες και ανακατασκευασμένες παιδικές 
χαρές στις δημοτικές κοινότητες, ενώ συνεχίζεται η αναβάθμιση των 
παιδικών χαρών της πόλης.
Σε δήλωσή του ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, σημείωσε 

πως η επιδίωξη της δημοτικής Αρχής από την πρώτη στιγμή που 
ανέλαβε καθήκοντα, ήταν η βελτίωση των υποδομών στις παιδι-
κές χαρές της πόλης, αλλά και η δημιουργία νέων, προκειμένου να 
παίζουν με ασφάλεια τα παιδιά, με σύγχρονα παιχνίδια σε ένα καλαί-
σθητο περιβάλλον. «Στόχος μας είναι να δημιουργούμε όμορφους 
χώρους, όπου θα περνούν ωραίες στιγμές οι γονείς και οι μικροί μας 
φίλοι. Όπως έχω ξαναπεί, όταν χαμογελούν τα παιδιά, χαμογελάμε 
κι εμείς» ανέφερε ο δήμαρχος, ζητώντας ταυτόχρονα από τους δη-
μότες να σεβαστούν και να προστατεύσουν τις παιδικές χαρές για να 

διατηρηθούν στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
Οι οκτώ παιδικές χαρές βρίσκονται: στην οδό Ιππολύτου (περιοχή 
Παλατάκι Α  ́Δημοτική Κοινότητα), στην οδό Μουσών (Β  ́Δημοτι-
κή Κοινότητα), στη συμβολή των οδών Νιρβάνα & Χρυσοστόμου 
Σμύρνης και στην οδό Πινδάρου (Γ  ́Δημοτική Κοινότητα), στην οδό 
Μαχητών (Δ  ́Δημοτική Κοινότητα), στην οδό Αγίας Μαρίνας, στη 
συμβολή των οδών Λέρου & Αργυρουπόλεως και στην οδό Μαυ-
ρογένους (Ε  ́Δημοτική Κοινότητα).

Σε συμφωνία για διευθέτηση των οφειλών του Δημοσίου από 
κατανάλωση ρεύματος, αλλά και για την τιμολόγηση των κα-
ταναλώσεων εφεξής, κατέληξαν η ΔΕΗ με την κυβέρνηση την 
περασμένη εβδομάδα.   Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έγιναν 
γνωστές, από τα 120 εκατ. ευρώ που ήταν οι οφειλές καταβλήθη-
καν τα μισά, ενώ για τα υπόλοιπα είναι σε εξέλιξη στο Γενικό Λο-

γιστήριο του Κράτους αντιστοίχιση του χρέους με τους επιμέρους 
φορείς της γενικής κυβέρνησης, προκειμένου να εξοφληθούν και 
αυτά. Σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ η συμφωνία για την τιμολόγηση 
της κατανάλωσης του 2018 προβλέπει ότι το Δημόσιο θα αντι-
μετωπίζεται ως ένας μεγάλος πελάτης προκειμένου, εκτός από 
τις εκπτώσεις συνέπειας (15%) και προκαταβολής της αξίας της 

κατανάλωσης (6%), να λαμβάνει και πρόσθετη έκπτωση λόγω 
όγκου κατανάλωσης, κατά τη λογική που ισχύει για τους μεγάλους 
βιομηχανικούς καταναλωτές. Έτσι, η συνολική έκπτωση σε σχέση 
με το βασικό τιμολόγιο διαμορφώνεται στο 25-26%.
   Πηγές της ΔΕΗ ανέφεραν, επίσης, ότι για το 2019 θα υπάρξει ανα-
διαπραγμάτευση των όρων προμήθειας του Δημοσίου.

Tρόποι περαιτέρω εμβάθυνσης της διμερούς συνεργασίας για 
την ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-government), συζήτησαν 
η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγα Γεροβασίλη με 
τον πρέσβη της Δημοκρατίας της Κορέας στην Ελλάδα, Σουσόκ 
Λιμ. Σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ συζητήθηκε η σύσταση κοινής 
ομάδας εργασίας Ελλάδας-Κορέας, ώστε να προσδιοριστούν 

αναλυτικότερα οι κοινοί τομείς προτεραιότητας σε ζητήματα 
ψηφιακής διακυβέρνησης (digital governance), σε συνέχεια 
του Μνημονίου Κατανόησης που υπέγραψαν οι δύο χώρες 
τον περασμένο Οκτώβριο, παρουσία των πρωθυπουργών 
Αλέξη Τσίπρα και Λι Νακ Γιον. Η κ. Γεροβασίλη αποδέχτηκε 
πρόσκληση από πλευράς της Δημοκρατίας της Κορέας, ώστε να 

συμμετάσχει στο «E-Leaders Forum» του Οργανισμού Οικονο-
μικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), το οποίο πρόκειται 
να διεξαχθεί τον ερχόμενο Οκτώβριο στη Σεούλ.

Το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος για 
την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των εποπτευόμενων 
φορέων ΦΚΑ (φορείς κοινωνικής ασφάλισης)/ΟΑΕΔ, με τίτλο: 
«Ανάκτηση των Ακινήτων του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας-Α-
ξιοποίηση με όρους κοινωνικής ανταπόδοσης», παραχωρεί προς 
χρήση στο δήμο Αθηναίων τα κενά καταστήματα της Στοάς των 
Εμπόρων (Βουλής 8-10), ιδιοκτησίας του Ενιαίου Φορέα Κοινω-
νικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ). Σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ τα 11 κενά 
καταστήματα θα συμμετέχουν στο υπό εξέλιξη πρόγραμμα του 

δήμου Αθηναίων «ΠΟΛΗ2» για οκτώ μήνες. Όπως αναφέρεται 
σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας, η παρέμβαση 
«Κατάστημα στο Κέντρο» στοχεύει στην τόνωση της οικονομι-
κής και εμπορικής δραστηριότητας, υποστηρίζοντας το άνοιγμα 
κλειστών καταστημάτων από νέους δημιουργικούς πυρήνες, 
επιχειρηματίες και δίκτυα, ώστε να μετατραπούν σε εστίες δρα-
στηριότητας με επιρροή στην πόλη.
Το υπουργείο Εργασίας υλοποιεί την Ά φάση του πιλοτικού προ-
γράμματος τόσο προς όφελος του δημοσίου όσο και των τοπικών 
κοινωνιών, υποστηρίζοντας την ενεργοποίηση κενών εμπορικών 

χώρων σε εμβληματικά σημεία του κέντρου της Αθήνας, όπως η 
Στοά των Εμπόρων.
Στο πλαίσιο της αναβίωσης του διατηρητέου Μεγάρου του πρώ-
ην Ταμείου Εμπόρων, δύο ιστορικές επιχειρήσεις που βρίσκονται 
στην είσοδο της Στοάς χαρακτηρίστηκαν πρόσφατα διατηρητέες 
ως προς τη χρήση τους από το υπουργείο Πολιτισμού. Πρό-
κειται για το ζαχαροπλαστείο «Άριστον» και το Ωρολογοποιείο 
«Σιδέρης», που λειτουργούν συνεχόμενα από τις αρχές του 20ου 
αιώνα, ενώ στους ορόφους του Μεγάρου πρόκειται να στεγαστεί 
η έδρα της Enterprise Greece.

ΕΔΣΝΑ: ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΦΥΛΗΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΕ ΟΧΤΩ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΡΕΔΩΣΕ ΣΕ ΧΡΗΣΗ

ΔΕΗ: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΣΥΖΗΤΗΣΑΝ Η ΥΠ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΕΣΒΗ ΤΗΣ Ν. ΚΟΡΕΑΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΡΑΧΩΡΕΙ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΤΑ ΚΕΝΑ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΤΟΑΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ
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Στην τελική ευθεία βρίσκεται ο εθνικός διαγωνισμός οικολογικών 
και καινοτόμων προϊόντων διατροφής «ECOTROPHELIA 2018», ο 
οποίος θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26 Ιουνίου, στην Αθήνα. Το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφιε ότι σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο διαγω-
νισμός, ο οποίος έχει πλέον καταστεί θεσμός, διοργανώνεται για 8η 
συνεχόμενη χρονιά από τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών 
Τροφίμων & Ποτών (ΣΕΒΤ).
Στον διαγωνισμό κλήθηκαν να συμμετάσχουν όλα τα Εκπαιδευ-
τικά Ιδρύματα της χώρας, ενώ στην τελική φάση κατάφεραν να 
φθάσουν ομάδες φοιτητών από 9 Πανεπιστήμια. Σκοπός αυτού 
του διαγωνισμού είναι να δώσει την ευκαιρία στους φοιτητές 
που ασχολούνται με την επιστήμη των τροφίμων να αναδείξουν 
το δημιουργικό πνεύμα και τη δυναμική τους και να συμβάλουν 
στην ώθηση της Βιομηχανίας Τροφίμων, μέσα από τις καινο-
τόμες ιδέες τους. Το ενδιαφέρον για συμμετοχή ήταν ιδιαίτερα 

αυξημένο, γεγονός το οποίο αποδεικνύει την αναγνώριση αυτής 
της πρωτοβουλίας, αλλά και την ποιότητα των φοιτητών και του 
έμψυχου δυναμικού των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας 
που ασχολούνται με την έρευνα. Τα προϊόντα όλων των ομάδων, 
που πέρασαν στην τελική φάση του Εθνικού Διαγωνισμού, θα 
παρουσιαστούν σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα, δίνοντας έτσι 
τη δυνατότητα σε όσους θα παραστούν στην τελετή βράβευσης 
να τα γνωρίσουν από κοντά και να τα δοκιμάσουν.
Η νικήτρια ομάδα του εθνικού διαγωνισμού θα συμμετάσχει 
στη συνέχεια και στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό «ECOTROPHELIA 
2018», ο οποίος φέτος θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της 
διεθνούς έκθεσης “SIAL” στο Παρίσι στις 21-23/10/2018, και θα 
διαγωνιστεί απέναντι στις νικήτριες ομάδες των υπόλοιπων ευρω-
παϊκών χωρών που θα έχουν αναδειχθεί σε εθνικό επίπεδο.
Επιπλέον, φέτος, ο ΣΕΒΤ, θέλοντας να ενισχύσει ακόμη περισσότε-

ρο τη συνεργασία της Βιομηχανίας Τροφίμων με τη νέα γενιά, θα 
διοργανώσει πριν από την τελετή για την ανακοίνωση των αποτε-
λεσμάτων του Διαγωνισμού, μια ενημερωτική εκδήλωση με θέμα 
«Προωθώντας τη μάθηση με βάση την εργασία». Στόχος της είναι 
να αναδείξει τη σημασία της σύνδεσης της μάθησης με την απα-
σχόληση και της πρακτικής άσκησης ως εργαλείο εκπαίδευσης της 
νέας γενιάς. Η εκδήλωση διοργανώνεται στο πλαίσιο της συμμε-
τοχής του ΣΕΒΤ στο ευρωπαϊκό έργο RESKILL/ERASMUS+ (Real 
Skills for Work and Entrepreneurship in the Agri-Food Sector) που 
έχει ως στόχο να προωθήσει όλες τις μορφές μάθησης μέσω της 
εργασίας (work-based learning) και να βελτιώσει τις δεξιότητες 
της νέας γενιάς μέσα από ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα δυαδικής 
εκπαίδευσης (θεωρία & πρακτική).

Μέσα στο φθινόπωρο, ενδεχομένως τον Οκτώβριο εκτιμάται 
ότι θα πραγματοποιηθεί η προεπιλογή των υποψηφίων για την 
κατασκευή του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), ενώ δύο 
διαγωνισμοί για δύο τμήματα του άξονα έχουν προκηρυχθεί. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ πρόκειται για το τμήμα Χανιά-Χερσό-
νησος Ηρακλείου, μήκους 163 χλμ., το οποίο θα προχωρήσει ως 
έργο παραχώρησης και για το τμήμα από τη Χερσόνησο έως τη 
Νεάπολη Λασιθίου, μήκους 22 χλμ., το οποίο θα υλοποιηθεί ως 
Σύμπραξη Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Ένα ακόμη τμήμα, 

μήκους 14 χλμ., έως τον Άγιο Νικόλαο σχεδιάζεται να υλοποιηθεί 
ως δημόσιο έργο.
Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο υπουργός Υποδομών Χρ. Σπίρτζης, 
χθες, σε συνάντηση με τον περιφερειάρχη Κρήτης και τους δημάρ-
χους του νησιού, ο χρόνος κατασκευής του οδικού άξονα θα είναι 
τέσσερα χρόνια, ενώ για το τμήμα που θα υλοποιηθεί, μέσω ΣΔΙΤ, 
εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν τριάμισι χρόνια.
-Δήλωση του Τομεάρχη Υποδομών & Μεταφορών της Ν.Δ. για 
τον ΒΟΑΚ:   Ο Τομεάρχης Υποδομών και Μεταφορών της Νέας 

Δημοκρατίας, βουλευτής Σερρών κ. Κώστας Καραμανλής, έκανε 
την ακόλουθη δήλωση: «Για άλλη μια φορά,  ο κ. Σπίρτζης εξαγ-
γέλλει την κατασκευή του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης. Ο ΒΟΑΚ 
-που βρίσκεται κυριολεκτικά στον αέρα- δημοπρατείται χωρίς 
εγκεκριμένες μελέτες και με μία διαδικασία που μόνο πρόσθετες 
καθυστερήσεις θα προκαλέσει. Και σε αυτήν την περίπτωση, απο-
δεικνύεται ότι η Κυβέρνηση είναι ανίκανη να ξεκινήσει τα μεγάλα 
έργα που έχει ανάγκη η χώρα. Το μόνο που κάνει είναι να κόβει 
κορδέλες έργων που υλοποίησαν άλλοι».

Η εταιρεία ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ ανακοίνωσε ότι, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει, κατόπιν της από 
13.06.2018 παραίτησης του Αναστασίου Καλλιτσάντση από τα 
αξιώματα του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου και του 
διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο 
της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ συνεδρίασε, στις 18 Ιουνίου 2018, σύμ-
φωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, ανασυγκρο-
τήθηκε σε σώμα και σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ κατανεμήθηκαν 

οι αρμοδιότητες, ως ακολούθως: Θεόδωρος–Μαργαρίτης Σιετής 
του Αργυρίου, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και διευ-
θύνων σύμβουλος (μέλος εκτελεστικό). Γεράσιμος Γεωργούλης 
του Ιωάννη, αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου (μέλος 
εκτελεστικό)
Αναστάσιος Καλλιτσάντσης του Παρίση, σύμβουλος (μέλος 
εκτελεστικό). Εδουάρδος Σαραντόπουλος του Κωνσταντίνου, 
σύμβουλος (μέλος μη εκτελεστικό). Απόστολος Φραγκούλης του 

Νικολάου, εντεταλμένος σύμβουλος στην Τεχνική Διεύθυνση 
(μέλος μη εκτελεστικό). Παναγιώτης Μεντζελόπουλος του Γε-
ωργίου, εντεταλμένος σύμβουλος στη Διεύθυνση Στρατηγικής 
και Επενδύσεων (μέλος μη εκτελεστικό). Θεόδωρος Πανταλάκης 
του Νικολάου, σύμβουλος (μέλος ανεξάρτητο μη εκτελεστικό) και 
Δημήτριος Χατζηγρηγοριάδης του Κωνσταντίνου, σύμβουλος 
(μέλος ανεξάρτητο μη εκτελεστικό).

Υψηλόβαθμη αντιπροσωπεία κυβερνητικών στελεχών από την 
περιοχή Σουινίνγκ (Suining) της επαρχίας Σετσουάν (Sichuan) της 
Κίνας, πραγματοποίησαν επίσημη επίσκεψη στο Απολιθωμένο 
Δάσος Λέσβου. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ στην αντιπροσωπεία 
συμμετείχαν το γενικό κυβερνητικό στέλεχος της περιοχής Suining 
Zhou Hong, η Xiang Li, διευθύντρια Φυσικών Πόρων της τοπικής 
κυβέρνησης του Suining, ο Hu Mingchao, δήμαρχος Daying, ο Du 
Sheng, δήμαρχος Shehong καθώς και ο Luo Qinglun, υπεύθυνος 
Διεθνών Σχέσεων της κυβέρνησης του Suining.
Σκοπός της επίσκεψής τους ήταν να γνωρίσουν από κοντά τις 
επιτυχημένες προσπάθειες ανάδειξης καθώς και το πρόγραμμα 
συντήρησης και προστασίας απολιθωμάτων, το οποίο με επιτυχία 
υλοποιείται στην προστατευόμενη περιοχή του Απολιθωμένου 
Δάσους Λέσβου με χρηματοδότηση του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 
2014-2020. Κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψής τους είχαν 
τη δυνατότητα να συζητηθούν οι δυνατότητες για την περαιτέρω 

ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο περιοχών, τα οποία 
εμφανίζουν πολλές ομοιότητες καθώς διαθέτουν μοναδικά πυρι-
τιωμένα φυτικά απολιθώματα. Παράλληλα, στόχος της επίσκεψης 
ήταν η ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέματα γεωδιατήρησης και 
συντήρησης που έχουν αναπτυχθεί από το Μουσείο Φυσικής 
Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου και οι οποίες θεωρού-
νται πρότυπο σε παγκόσμιο επίπεδο.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της η κυβερνητική αντιπροσω-
πεία από την Κίνα, συνοδευόμενη από τον καθηγητή Νίκο Ζούρο 
επισκέφτηκαν το Απολιθωμένο Δάσος Λέσβου και το Μουσείο 
Φυσικής Ιστορίας και ενημερώθηκαν για τις δράσεις ανάδειξης 
και προστασίας καθώς και για τα υπαίθρια πάρκα επίσκεψης του 
απολιθωμένου δάσους.
Η επίσκεψη της αντιπροσωπείας από την Κίνα αναμένεται ότι θα 
βοηθήσει στην ανταλλαγή εμπειριών και στην άνθιση μελλοντι-
κών συνεργασιών και κυρίως στην προβολή του απολιθωμένου 

δάσους στην Κίνα με στόχο την ανάπτυξη του τουρισμού.
Η περιοχή Suining της Κίνας
Η περιοχή Suining της Κίνας βρίσκεται στο κέντρο της Κόκκινης 
Λεκάνης ή Λεκάνης του Σετσουάν. Πήρε το όνομά της από τα 
κόκκινα στρώματα ψαμμίτη Ιουρασικής ηλικίας, τα οποία κυριαρ-
χούν στην περιοχή.
Τα καλά διατηρημένα στρώματα της Λεκάνης του Σετσουάν έχουν 
αποδειχθεί πολύτιμα για την παλαιοντολογία καθώς συναντώνται 
σημαντικά απολιθώματα δεινοσαύρων.
Η περιοχή Suining εμφανίζει κοινά χαρακτηριστικά με το Απολι-
θωμένο Δάσος Λέσβου, καθώς έχουν αποκαλυφθεί ιδιαίτερης 
επιστημονικής αξίας απολιθωμένα δέντρα που συγκροτούν το 
Απολιθωμένο Δάσος του Shehong και τα οποία παρουσιάζουν 
πολλές ομοιότητες με το απολιθώματα του Απολιθωμένου Δά-
σους Λέσβου.

ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ECOTROPHELIA 2018» ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Ο ΣΕΒΤ

ΕΩΣ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ Η ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΟΡΕΙΟ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΣ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ: ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟ ΔΑΣΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
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Μία νέα πρωτοβουλία εγκαινιάζει η Επιτροπή Εταιρικής Κοι-
νωνικής Ευθύνης (CSR) του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού 
Επιμελητηρίου, που ονομάζει «Sustainable Talks». Πρόκειται 
για μία σειρά μονοθεματικών συζητήσεων, ώστε να δημι-
ουργηθεί μία πλατφόρμα εποικοδομητικού διαλόγου γύρω 
από την ενσωμάτωση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης 
των Ηνωμένων Εθνών (SDGs) στην ελληνική επιχειρηματική 
πραγματικότητα. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ τίτλος του 1ου 
Sustainable Talks ήταν «Πλαστικά Όνειρα και Εφιάλτες», με 
κεντρική ομιλήτρια τη διευθύνουσα σύμβουλο του Δικτύου 
Μεσόγειος SOS, Χριστίνα Κονταξή. Η εκδήλωση πραγματο-
ποιήθηκεμε τη συμμετοχή εκπρόσωπων από διάφορους κλά-
δους της αγοράς, την Πέμπτη 14 Ιουνιου, και τη συζήτηση συ-
ντόνισε η Senior Manager Climate Change and Sustainability 
Services της ΕΥ και μέλος της επιτροπής Εταιρικής Κοινωνικής 

Ευθύνης του Ελληνο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου, Κιάρα 
Κόντη. 
Στόχος αυτού του πρώτου κύκλου συζητήσεων ήταν να 
αναδείξει την ανάγκη στροφής στην κυκλική οικονομία του 
πλαστικού, μέσα από δράσεις, οι οποίες θα εμπνεύσουν την 
ελληνική αγορά να ακολουθήσει το ευρωπαϊκό «κύμα» σε 
αυτόν τον χώρο. 
Τo Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο υποστηρί-
ζει τέτοιες δράσεις που συμβάλουν στην ευαισθητοποίηση, 
εκπαίδευση και ενεργό συμμετοχή των πολιτών για την υι-
οθέτηση πρακτικών που οδηγούν σε βιώσιμη ανάπτυξη και 
καθαρό περιβάλλον. 
Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, τα πλαστικά 
παίζουν σημαντικό ρόλο τόσο στην οικονομία, όσο και στην 
καθημερινότητά μας. Συχνά ο τρόπος με τον οποίο τα πλαστι-

κά προϊόντα σχεδιάζονται, παράγονται, χρησιμοποιούνται και 
απορρίπτονται, καταλήγει να είναι επιζήμιος για το περιβάλ-
λον. Η ποσότητα των θαλάσσιων απορριμμάτων στους ωκε-
ανούς και τις θάλασσες αυξάνεται, επηρεάζοντας αρνητικά 
τα οικοσυστήματα, τη βιοποικιλότητα και ενδεχομένως την 
ανθρώπινη υγεία. Τα πιθανά οικονομικά και περιβαλλοντικά 
οφέλη μίας πιο αποτελεσματικής κυκλικής προσέγγισης δεν 
υλοποιούνται. Η ανάγκη αντιμετώπισης αυτών των προ-
βλημάτων και η μείωση των περιβαλλοντικών, οικονομικών 
και κοινωνικών επιπτώσεων αναγνωρίζεται, πλέον, ευρέως. 
Το Δίκτυο Μεσόγειος SOS ενθαρρύνει την ευαισθητοποίηση 
και συμμετοχή των πολιτών μέσω διαφόρων εκστρατειών, 
όπως το «Καθαρίστε τη Μεσόγειο» και το πρόγραμμα PTwist, 
με σκοπό να συμβάλει ενεργά στην κυκλική οικονομία του 
πλαστικού.

Λιγότεροι καταναλωτές χρησιμοποίησαν λεπτές πλαστικές 
σακούλες στις αγορές τους, το πρώτο τρίμηνο του έτους, μετά 
την επιβολή του ειδικού περιβαλλοντικού τέλους. Συγκεκρι-
μένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων που βεβαιώνει το τέλος, χρησιμοποιήθηκαν 
στο λιανικό εμπόριο και τα πολυκαταστήματα 202.887.964 
τεμάχια, με το αντίστοιχο τέλος που θα αποδοθεί στον Ελληνι-
κό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) να φτάνει τα 6.086.639 
ευρώ. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ οι αριθμοί αυτοί δείχνουν ότι 
εμφανίζεται θεαματική μείωση της κατανάλωσης πλαστικής 
σακούλας της τάξεως του 75% στα σούπερ μάρκετ, ενώ μεί-
ωση παρατηρείται και στο λιανικό εμπόριο. 
Στη χώρα μας η ετήσια παραγωγή πλαστικής σακούλας κυ-
μαινόταν από 200 έως 500 τεμάχια ανά κάτοικο, σύμφωνα με 
τις εκτιμήσεις των φορέων της αγοράς και των οργανώσεων. 
Τα στοιχεία του α΄ τριμήνου δεν επαρκούν για την πλήρη ει-
κόνα της χρήσης πλαστικής σακούλας, είναι όμως ενδεικτικά 

διότι από ένα μεγάλο τμήμα της αγοράς δίνουν ετήσιο ισοδύ-
ναμο συντελεστή χρήσης 75 τεμαχίων ανά πολίτη.
 Σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος, η θέσπιση νέων 
εργαλείων όπως είναι η αποτύπωση σειριακού αριθμού 
(barcode) και σήμανσης σε κάθε σακούλα με ημερομηνία πα-
ραγωγής και χώρα προέλευσης, η καταχώρηση του συνόλου 
των παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο, η θέσπιση προδιαγρα-
φών και οι ειδικοί έλεγχοι, θα μειώσει περαιτέρω την χρήση 
της λεπτής πλαστικής σακούλας και στους τομείς του λιανικού 
εμπορίου που δεν έχουν συμπεριληφθεί στα περιοριστικά μέ-
τρα όπως είναι οι λαϊκές αγορές και τα περίπτερα. Επιπλέον, 
το αρμόδιο υπουργείο προσδοκά ότι τα νέα αυτά εργαλεία 
θα εξαλείψουν την παράτυπη κυκλοφορία σακουλών και 
την φοροδιαφυγή, ενώ η εκπόνηση κοινής μεθοδολογίας σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο θα καταστήσει δυνατό τον ακριβή υπο-
λογισμό της ετήσιας κατά κεφαλήν κατανάλωσης λεπτών 
πλαστικών σακουλών μεταφοράς και στη χώρα μας.

Σχολιάζοντας τα στοιχεία αυτά, ο αναπληρωτής υπουργός 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος χαρα-
κτήρισε εξαιρετικά ελπιδοφόρο το γεγονός της μείωσης 
χρήσης της πλαστικής σακούλας που σημαίνει ταυτόχρονα 
και αλλαγή στην καταναλωτική συμπεριφορά των πολιτών. 
«Αποδεικνύεται ότι με τις κατάλληλες πολιτικές η ελληνική κοι-
νωνία μπορεί να προσαρμοστεί στο περιβαλλοντικό κοινοτικό 
κεκτημένο και η Ελλάδα να εναρμονίσει το εθνικό της δίκαιο 
με το ευρωπαϊκό, χωρίς πρόστιμα και κυρώσεις», σημείωσε 
ο κ. Φάμελος προσθέτοντας ότι τα έσοδα του περιβαλλοντι-
κού τέλους από τη χρήση της λεπτής πλαστικής σακούλας θα 
επιστραφούν άμεσα και εξολοκλήρου στους πολίτες, μέσω της 
διάθεσης άλλων εναλλακτικών μέσων μεταφοράς προϊόντων 
όπως πάνινες, βιοαποδομήσιμες και πλαστικές τσάντες πολλα-
πλών χρήσεων.

Στον χώρο της ενέργειας εισέρχεται η Νova με τη συνέργεια 
της εταιρείας Volton Ελληνική Ενεργειακή. Συγκεκριμένα, 
η Nova, εκτός από συνδρομητική τηλεόραση, Internet και 
σταθερή τηλεφωνία, παρέχει και υπηρεσίες ηλεκτρικής ενέρ-
γειας, «καλύπτοντας ακόμα μία βασική ανάγκη της ελληνικής 
οικογένειας».Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ  «η αγορά ηλεκτρικής 
ενέργειας, υπό τα σημερινά δεδομένα, δημιουργεί συνθήκες 
επιχειρηματικής ανάπτυξης και πολλαπλής ωφέλειας για 
τους καταναλωτές, καθώς αποβλέπει στην κάλυψη μίας από 
τις ζωτικότερες ανάγκες του ελληνικού νοικοκυριού. Η Nova 
δεν κάνει απλώς μεταπώληση κάποιου παρόχου υπηρεσιών 
ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά δημιουργεί τις δικές της υπηρε-
σίες Nova Energy και εκμεταλλευόμενη τόσο την τεράστια 
συνδρομητική της βάση, όσο και τους δυνητικούς πελάτες 

ενισχύει το προϊοντικό της portfolio και διευρύνει τη γκάμα 
των εργασιών της, εντάσσοντας και την ηλεκτρική ενέργεια 
στα υπόλοιπα πακέτα υπηρεσιών που προσφέρει. Οι υπηρε-
σίες Nova Energy απευθύνονται σε οικιακούς χρήστες και μι-
κρομεσαίες επιχειρήσεις και παρέχονται σε συνεργασία με την 
εταιρεία Volton Ελληνική Ενεργειακή ΑΕ» αναφέρεται, μεταξύ 
αλλων, σε ανακοινωση της FORTHNET AE.
Οι υπηρεσίες Νova Energy προβλέπουν:
- Τουλάχιστον 25% έκπτωση για όλες τις χρεώσεις κατανά-
λωσης «ημέρας» και όλα τα πάγια, καθώς και 15% έκπτωση 
στις χρεώσεις κατανάλωσης «νύχτας», με την εμπρόθεσμη 
εξόφληση του λογαριασμού.
- Μηδενικό πάγιο όταν η κατανάλωση «ημέρας» ξεπερνά τις 
2.000kWh ανά τετράμηνο.

- Απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής εγγύησης εάν η 
εξόφληση του λογαριασμού γίνεται μέσω πάγιας τραπεζικής 
εντολής.
Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να έχει την ανάλυση του προφίλ 
κατανάλωσης και την ανάλογη πρόταση για το πρόγραμμα 
που ταιριάζει στις ανάγκες του από το εξειδικευμένο προσω-
πικό των καταστημάτων Nova ή το κέντρο εξυπηρέτησης 
πελατών στο 13831. Στο www.nova.gr/novaenergyμπορεί 
μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να βρουν τόσο χρήσιμες πλη-
ροφορίες για τις υπηρεσίες Nova Energy, όσο και ένα online 
εργαλείο, που με τις κατάλληλες πληροφορίες που εισάγει ο 
χρήστης, του προτείνεται συγκεκριμένο πακέτο υπηρεσιών, 
το οποίο είναι κατάλληλα προσαρμοσμένο στις ανάγκες του.

ΝΕΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΟ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙO

ΜΕΙΩΘΗΚΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΠΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΑΚΟΥΛΑΣ ΤΟ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2018

Η NOVA ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
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Το Χρηματιστήριο Αθηνών και το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό 
Επιμελητήριο σε συνεργασία με το Enterprise Greece διοργανώ-
νουν το Greek Investment Roadshow in the USA από 19 έως 22 
Ιουνίου 2018. Το ταξίδι στις ΗΠΑ περιλαμβάνει τη διοργάνωση 
του 7th Greek Investment Forum in New York (19-20 Ιουνίου), 
όπου θα λάβουν χώρα περίπου 450 κλειστές συναντήσεις μετα-
ξύ εκπροσώπων 23 από τις μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες και 
πάνω από 100 διαχειριστών επενδυτικών κεφαλαίων, καθώς 
και επιχειρηματικές συναντήσεις, παρουσιάσεις και επισκέψεις 
στην Ουάσιγκτον (20-21 Ιουνίου) και το Σικάγο (21-22 Ιουνίου). 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ το Greek Investment Roadshow in 
the USA αποτελεί μία πρωτοβουλία των παραπάνω φορέων, οι 
οποίοι έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους, προκειμένου να προβάλ-
λουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ΗΠΑ τις επιχειρηματικές 
και επενδυτικές ευκαιρίες της χώρας μας και τις δυνατότητες Ελ-
ληνοΑμερικανικής επιχειρηματικής συνεργασίας.
Φέτος, την Ελληνική αποστολή, ηγούμενη από τον Πρόεδρο και 
το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών 
κ.κ. Γεώργιο Χαντζηνικολάου και Σωκράτη Λαζαρίδη, αντιστοί-
χως και τον Πρόεδρο του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού 
Επιμελητηρίου κ. Σίμο Αναστασόπουλο, θα ενισχύσουν με την 
παρουσία τους ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανά-

πτυξης κ. Αλέξης Χαρίτσης και ο Πρέσβης των ΗΠΑ κ. Geoffrey 
Pyatt, οι οποίοι, μεταξύ άλλων, θα προβάλλουν την ισχυρή 
πολιτική βούληση που υπάρχει από τις κυβερνήσεις και των 
δύο χωρών για συνεργασία σε οικονομικό και επιχειρηματικό 
επίπεδο. Στην αποστολή θα συμμετέχουν επίσης ο Γενικός Γραμ-
ματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργεί-
ου Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Λόης Λαμπριανίδης, ο Γενικός 
Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής 
Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών κ. Ιωάννης Μπρά-
χος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κ. Χαράλαμπος 
Γκότσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Enterprise 
Greece κ. Ηλίας Αθανασίου, καθώς και ο Πρόεδρος και ο Διευ-
θύνων Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ κ.κ. ‘Αρης Ξενόφος και Ριχάρδος 
Λαμπίρης, αντιστοίχως.
Στη Νέα Υόρκη, κατά τη διάρκεια του Forum θα παρουσιαστούν 
οι σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που 
έχουν συντελεστεί στη χώρα μας το τελευταίο διάστημα, τα οικο-
νομικά στοιχεία, αλλά και συγκεκριμένα επιχειρηματικά και επεν-
δυτικά σχέδια ώστε να προσελκύσουν Αμερικανούς επενδυτές 
και διεθνή Funds.
Στην Ουάσιγκτον και το Σικάγο, τα μέλη της αποστολής θα έχουν 
την ευκαιρία να συναντηθούν με εκπροσώπους της πολιτικής και 

οικονομικής κοινότητας, επιχειρηματίες, επενδυτές και θεσμικούς 
φορείς με σκοπό να παρουσιάσουν τις επενδυτικές ευκαιρίες και 
τις προοπτικές της Ελληνικής Οικονομίας.
Ειδικότερα για το Forum στη Νέα Υόρκη, φέτος συμμετέχουν, 
κατ’ αλφαβητική σειρά, οι παρακάτω 23 εισηγμένες εταιρείες, 
εκπροσωπούμενες σε ανώτατο επίπεδο: ADMHE Συμμετοχών, 
Aegean Airlines, Alpha Bank,. EXAE, Αutohellas, Eurobank, 
Fourlis, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Τέρνα Ενεργειακή, Grivalia Properties, ΕΛΠΕ, 
ΟΤΕ, Ικτίνος, MLS Πληροφορική, Motor Oil, Μυτιληναίος, Εθνική 
Τράπεζα, ΟΠΑΠ, Πειραιώς, ΔΕΗ, Σαράντης, Πλαστικά Θράκης και 
Τιτάν.
Τέλος, όπως κάθε χρόνο, το Forum υποστηρίζεται χορηγικά από 
πλειάδα κορυφαίων Ελληνικών και ξένων φορέων της αγοράς 
με διεθνές κύρος, όπως επενδυτικές τράπεζες, χρηματιστηριακές 
εταιρείες, ελεγκτικούς οίκους και νομικά γραφεία. Συγκεκρι-
μένα, Χρυσοί Χορηγοί είναι οι: Alpha Finance, Axia Ventures, 
Citi, Eurobank Equities/Auerbach Grayson, Euroxx Securities, 
Investment Βank of Greece, LXM, Marco Polo Securities, Morgan 
Stanley, ΝΒG Securities και Piraeus Securities, ενώ Αργυροί 
Χορηγοί είναι η Deloitte και η νομική εταιρεία Milbank,Tweed, 
Hadley & McCloy LLP. Χορηγός Δημοσίων Σχέσεων είναι η Αμε-
ρικανική εταιρεία Public Worldwide.

Οι προοπτικές στην παγκόσμια αγορά για τις ελληνικές εξαγωγικές 
επιχειρήσεις στους κλάδους των υποδομών, φαρμάκων και τρο-
φίμων-ποτών παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση που διοργάνωσε ο 
ΣΕΒ, σε συνεργασία με τον Όμιλο Fitch.Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
όπως τόνισε στη συνάντηση, η Head of Global Industry Research 
της BMI (Fitch Group of Companies), Μαρίνα Πετρολέκα, ο κλάδος 
των φαρμάκων -ειδικά των γενοσήμων- θα παρουσιάσει σημα-
ντική αύξηση ειδικά στις αναπτυσσόμενες χώρες, όπου μεγάλος 
αριθμός κατοίκων βελτιώνει το εισόδημά του, ενώ οι κυβερνήσεις 
αξιοποιούν την οικονομική ανάπτυξη ώστε να διευρύνουν την 

παροχή υπηρεσιών υγείας στους πολίτες τους. Επειδή το κόστος θα 
είναι σημαντικός παράγοντας, οι κυβερνήσεις στρέφονται σε οικο-
νομικές λύσεις, εξέλιξη που αναμένεται να ευνοήσει τα γενόσημα.
Στον τομέα των τροφίμων και ποτών, η υγιεινή διατροφή αποτελεί 
την κυρίαρχη τάση που επηρεάζει τις επιλογές των καταναλωτών. 
Ως αποτέλεσμα, οι καταναλωτές ζητούν υγιεινά προϊόντα καλής 
ποιότητας και είναι έτοιμοι να πληρώσουν υψηλότερες τιμές για να 
ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις τους. 
Για τις υποδομές-κατασκευές υπογραμμίστηκε η σημασία της υλο-
ποίησης του «Δρόμου του Μεταξιού» από την Κίνα και οι ευκαιρίες 

που δημιουργεί για τις ελληνικές εταιρείες. Δόθηκε, επίσης, ιδιαίτερη 
έμφαση στους κινδύνους που δημιουργούνται για τα μεγάλα έργα 
υποδομών, από εξελίξεις, όπως είναι το Brexit, η επαναδιαπραγμά-
τευση της NAFTA, καθώς και τα νέα πολιτικά δεδομένα στην Ιταλία.
Χαιρετίζοντας την εκδήλωση, ο αντιπρόεδρος του ΣΕΒ, Κωνστα-
ντίνος Μπίτσιος, επισήμανε ότι «το 49% των εταιρειών που συμ-
μετέχουν στις επιχειρηματικές αποστολές του ΣΕΒ έχουν καταλήξει 
σε εμπορικές συμφωνίες ή βρίσκονται σε στάδιο προχωρημένων 
διαπραγματεύσεων με αγοραστές».

Στην Αθήνα βρέθηκε πριν λίγες μέρες ο πρόεδρος της Alibaba 
Group, Mάικλ Έβανς, ο οποίος συζήτησε με εκπροσώπους του 
επιχειρηματικού κόσμου και παρουσίασε τις δραστηριότητες 
του κινεζικού κολοσσού και τα μελλοντικά σχέδια ανάπτυξής 
του.Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ στη συνάντηση συμμετείχαν 
ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας, 
Γιάννης Χατζηθεοδοσίου ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχει-
ρήσεων και Βιομηχανιών, Θεόδωρος Φέσσας, ο πρόεδρος 
της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του ΕΒΕ Αθηνών, 
Κωνσταντίνος Μίχαλος και ο γραμματέας του Συνδέσμου Ελ-
ληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, Καλλίνικος Καλλίνικος.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Επαγγελματικού Επι-
μελητηρίου, η επίσκεψη του προέδρου της Alibaba αποτελεί 
συνέχεια του δρόμου που «άνοιξε» το Επιμελητήριο το 2016. 
Ένας δρόμος, που ξεκίνησε με τον συντονισμό της συνάντησης 
του πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, με τον ιδρυτή της Alibaba, 

Τζακ Μα, τον Ιούλιο του 2016 στη Σανγκάη. Έκτοτε, ακολού-
θησε σειρά εκδηλώσεων που διοργάνωσε το Επαγγελματικό 
Επιμελητήριο Αθήνας, προκειμένου να ενημερωθεί ο επιχειρη-
ματικός κόσμος για τις προοπτικές που δίνει η συνεργασία με 
την Alibaba και για τα οφέλη που θα έχουν οι Έλληνες επιχει-
ρηματίες και συνολικά η ελληνική οικονομία.
Η συζήτηση στο γεύμα εργασίας, την Παρασκευή 15 Ιουνίου, 
αναλώθηκε στο μεγαλύτερο μέρος της στους τρόπους με τους 
οποίους οι Έλληνες εξαγωγείς μπορούν να προωθήσουν τα 
προϊόντα τους στην Κίνα μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου 
και στη δυνατότητα πολλαπλασιασμού των Κινέζων τουρι-
στών που επισκέπτονται την Ελλάδα. Συζητήθηκαν διάφορες 
πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να αναληφθούν στο άμεσο 
μέλλον και οι εκπρόσωποι της επιμελητηριακής κοινότητας 
συμφώνησαν με τον κ. Έβανς να συνεργαστούν εντατικά προς 
τη συγκεκριμενοποίηση και υλοποίηση αυτών των δράσεων.

Για την συνάντηση με τον πρόεδρο της Alibaba Group, ο κ. Χα-
τζηθεοδοσίου δήλωσε: «Η επίσκεψη ενός τόσο υψηλόβαθμου 
στελέχους της Alibaba και η συνάντησή του με εκπροσώπους 
του επιχειρηματικού κόσμου δείχνει ξεκάθαρα το ενδιαφέρον 
του επιχειρηματικού κολοσσού για τη στενότερη συνεργασία 
με τις δικές μας επιχειρήσεις. Στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο 
Αθήνας αισθανόμαστε δικαιωμένοι για τους κόπους μας και για 
την πρωτοβουλία που πήραμε πριν από δύο χρόνια, προκειμέ-
νου να ανοίξουμε δίαυλο επικοινωνίας των ελληνικών επιχει-
ρήσεων με την Alibaba. Είναι, πλέον, θέμα χρόνου να δούμε 
τα απτά αποτελέσματα αυτής της σχέσης, που χτίστηκε με 
σκληρή προσπάθεια και είμαστε βέβαιοι ότι θα λειτουργήσουν 
ευεργετικά για την ενίσχυση της εξωστρέφειας, τη στήριξη της 
επιχειρηματικότητας και του τουρισμού μας και την ανταγωνι-
στικότητα της ελληνικής οικονομίας».

ΑΠΟ 19 ΕΩΣ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ ΤΟ 7Ο ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ FORUM ΤΗΣ ΕΧΑΕ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΒ ΜΕ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ FITCH ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ

ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΕΙΧΕ ΕΠΑΦΕΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
ALIBABA GROUP, MΑΙΚΛ ΕΒΑΝΣ
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Ο πολιτισμός και οι δράσεις που υλοποιούνται μέσα από αυτόν 
προσδίδουν προστιθέμενη αξία στο τουριστικό προϊόν της Ελλά-
δας, τόνισε, μεταξύ άλλων, η υπουργός Τουρισμού Έλενα Κου-
ντουρά, από τα Χανιά, όπου παρέστη στην επίσημη παρουσίαση 
της επιλογής της κρητικής πόλης για τη διοργάνωση -το 2020- 
του 10ου ετήσιου διεθνούς συμβουλευτικού φόρουμ «πολιτιστι-
κές διαδρομές» του Συμβουλίου της Ευρώπης. Έως σήμερα, το 
φόρουμ έχει φιλοξενηθεί δύο ακόμα φορές στην Ελλάδα, στην 
περιοχή των Δελφών.Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ «οι πολιτιστικές 
διαδρομές είναι σημαντικές, γιατί μέσα από αυτές ενώνεται η 
Ευρώπη» τόνισε η υπουργός και πρόσθεσε: «Αυτό το τουριστικό 
άλμα, που έγινε τα τρία τελευταία χρόνια, οφείλεται πρωτίστως 
στον πολιτισμό μας». Συμπλήρωσε, δε, πως το υπουργείο Του-
ρισμού σε συνεργασία με το υπουργείο Πολιτισμού στηρίζουν 
κάθε προσπάθεια για ανάπτυξη του θεματικού πολιτιστικού 
τουρισμού.
«Καταφέραμε τα τελευταία χρόνια να έχουμε μια αύξηση του 
τουρισμού 25% και είναι πολύ σημαντικό γιατί αυτό το βλέπου-
με και στις αφίξεις και στα έσοδα. Για παράδειγμα, τα στοιχεία που 
έχουμε από εισιτήρια για μουσεία, για αρχαιολογικούς χώρους, 

παρουσιάζουν μια τεράστια αύξηση και αυτό είναι πολύ σημα-
ντικό» είπε.
Στο φόρουμ των Χανίων θα μετάσχουν 350 εκπρόσωποι από 60 
και πλέον χώρες, φορείς και ειδικοί στους τομείς του πολιτισμού, 
του τουρισμού της βιώσιμης ανάπτυξης.
«Αυτές οι συναντήσεις αποτυπώνουν την κοινή ευρωπαϊκή ιστο-
ρία» επεσήμανε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την ανάληψη 
από τον δήμο Χανίων της διοργάνωσης, η γγ του υπουργείου 
Πολιτισμού Μαρία Βλαζάκη και πρόσθεσε: «Είναι πολύ σημαντι-
κό ότι μέσα από τη συνάντηση αυτή προτείνεται για τη χώρα μας 
μια δεύτερη πολιτιστική διαδρομή μετά από αυτήν των δρόμων 
της ελιάς. Είναι ο δρόμος των ιστορικών καφέ της Ευρώπης, πρό-
ταση την οποία στηρίζει το υπουργείο Πολιτισμού».
«Συνάντηση κύρους που αναβαθμίζει το πολιτιστικό προϊόν των 
Χανίων» χαρακτήρισε το φόρουμ του 2020 ο πρόεδρος του δι-
κτύου ιστορικών καφέ της Ευρώπης, Βασίλης Σταθάκης, ο οποί-
ος αναφέρθηκε στις προσπάθειες, να «έλθει» η διοργάνωση στα 
Χανιά. Τόνισε ότι η εξέλιξη δρομολογήθηκε μετά τη συνεργασία 
πολιτείας, περιφέρειας και τοπικών φορέων.
Στη στήριξη από τη Περιφέρεια Κρήτης της προσπάθειας ανα-

φέρθηκε ο περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης, κάνοντας 
λόγο για «μεγάλο πολιτιστικό γεγονός που ενισχύει και τον πο-
λιτιστικό τουρισμό», ενώ ο δήμαρχος Χανίων Τάσος Βάμβουκας 
αναφέρθηκε στις προσπάθειες του δήμου για ανάπτυξη του θε-
ματικού τουρισμού.
Τη σύσταση, στο Εμπορικό Επιμελητήριο της πόλης, Επιτροπής 
Πολιτισμού, ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αντώ-
νης Ροκάκης.
Τέλος, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο επικεφαλής Διεθνών 
Σχέσεων του υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Καλαμαντής τό-
νισε ότι η διοργάνωση της συνάντησης πολιτιστικών διαδρομών 
του Συμβουλίου της Ευρώπης προωθεί την κοινή ευρωπαϊκή 
κληρονομιά, ενώ το στέλεχος του υπουργείου Πολιτισμού Μα-
ριάνθη Αναστασιάδου σημείωσε ότι ο θεσμός των πολιτιστικών 
διαδρομών ενισχύει την ανάπτυξη και παράγει σημαντικά οφέλη 
για τις πόλεις που συνδέονται μέσω αυτών.
Στην εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό καφέ 
«Κήπος», έγινε και η παρουσίαση του επίσημου βίντεο της διορ-
γάνωσης των Χανίων.

«Στην εξαιρετική άνθιση που έχει σημειώσει η Αθήνα τα τελευ-
ταία χρόνια» αναφέρονται οι New York Times σε εκτενές άρθρο 
στην ταξιδιωτική στήλη της εφημερίδας, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-
ΜΠΕ. «Η πόλη έχει επιδείξει αντοχές στην κρίση και το χάος της 
οικονομικής κατάρρευσης και αναδύεται μέσα από τις δυσκολίες 
ως μία από τις πιο ζωντανές και σημαντικές πολιτιστικές πρωτεύ-
ουσες, αλλά και πιο δημοφιλής από ποτέ ως τουριστικός προορι-
σμός», υπογραμμίζει η αμερικανική εφημερίδα.
Δώδεκα χρόνια μετά την πρώτη του επίσκεψη στην Αθήνα, ο 
αρθρογράφος Charly Wilder είδε αυτή τη φορά μία εντελώς δια-
φορετική πόλη, με ένα ζωντανό εμπορικό κέντρο, μία πληθώρα 

νέων εστιατορίων και bars, γειτονιές που στο παρελθόν ήταν 
παραμελημένες να αποτελούν πλέον κέντρα πολιτισμού, τρία 
νέα δημόσια πολιτιστικά ιδρύματα, το Μουσείο της Ακρόπολης, 
το ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και τη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών 
να δεσπόζουν στο κέντρο της πόλης.
«Η Αθήνα είναι πιο ζωντανή από ποτέ, με πολιτιστική αφθονία, 
κάτι δύσκολο να κατανοήσει κανείς καθώς συνέβη κατά τη δι-
άρκεια της χειρότερης οικονομικής καταστροφής στην ιστορία 
της Ε.Ε» γράφουν οι NYT. Γίνονται επίσης αναφορές στη διεξα-
γωγή της Documenta αλλά και στα Εξάρχεια, μία γειτονιά που 
παραμένει κέντρο των αναρχικών αλλά αναδύεται επίσης, ως 

κέντρο καλλιτεχνών. Ο αρθρογράφος μέσα από συνομιλίες του 
με ντόπιους επιχειρηματίες, καλλιτέχνες, δημοσιογράφους αλλά 
και τη διευθύντρια της Στέγης επισημαίνει ότι η Ελλάδα τα δύο 
τελευταία χρόνια δείχνει σημάδια ανάκαμψης με την ανεργία να 
έχει υποχωρήσει κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες και την οικονομία 
να αναπτύσσεται ταχύτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Το δη-
μοσίευμα συνοδεύεται από φωτογραφικό υλικό εστιατορίων και 
πολιτιστικών κέντρων της πρωτεύουσας.

Ο τουρισμός δυναμικό πεδίο νέων ευκαιριών στην ανάπτυξη 
και τις επενδύσεις - Ομιλία του ΓΓ Τουριστικής Πολιτικής & 
Ανάπτυξης Γιώργου Τζιάλλα στο συνέδριο του Economist. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ στις νέες αναπτυξιακές και επεν-
δυτικές ευκαιρίες που δημιουργεί στην Ελλάδα ο τουρισμός 
τα επόμενα χρόνια, αναφέρθηκε ο Γενικός Γραμματέας 
Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης κ. Γιώργος Τζιάλλας, 
εκπροσωπώντας το Υπουργείο Τουρισμού στο συνέδριο του 
Economist στην Αθήνα. Παρουσίασε τα αποτελέσματα και τα 
οφέλη από την αλματώδη ανάπτυξη του τουρισμού την τριετία 
2015-2017 σε εφαρμογή της εθνικής τουριστικής πολιτικής, 
και στην διψήφια αύξηση στο πρώτο τετράμηνο του 2018, 
που εξελίσσεται στην καλύτερη μέχρι στιγμής χρονιά τουρι-
στικών επιδόσεων. Ανέλυσε τις στρατηγικές προτεραιότητες 
του Υπουργείου Τουρισμού και του αναπτυξιακού σχεδίου 
που παρουσίασε πρόσφατα η Υπουργός Τουρισμού, κα Έλενα 

Κουντουρά, για την επόμενη διετία. Ειδικότερα, αναφέρθηκε 
στην υποστήριξη της επιχειρηματικότητας με στόχο την άμεση 
αύξηση της διαθεσιμότητας των κλινών και τη βελτίωση της 
ποιότητας, πλέον της δημιουργίας 25.000 νέων κλινών στις 
υψηλές κατηγορίες την τελευταία τριετία. Ο αναπτυξιακός σχε-
διασμός περιλαμβάνει επίσης την προώθηση προγραμμάτων 
για τουρισμό 365 ημέρες το χρόνο σε ώριμους τουριστικά 
προορισμούς, τη δυνατότητα νέων ζωνών και ανερχόμενων 
προορισμών με έμφαση σε τουριστικά προϊόντα όπως ο ιατρι-
κός, ο συνεδριακός τουρισμός, το γκολφ κ.α., και ένα πιο αντα-
γωνιστικό πλαίσιο για προσέλκυση επενδύσεων κυρίως για 
μονάδες υψηλών κατηγοριών, μαρίνες μικρού και μεγάλου 
μεγέθους, λιμάνια –προορισμοί κρουαζιέρας, θεματικά πάρκα 
και για επενδύσεις ιατρικού και ιαματικού τουρισμού. Επίσης, 
ο κ.Τζιάλλας αναφέρθηκε στο σχεδιασμό προγραμμάτων για 
την εξειδίκευση στον θεματικό τουρισμό, καθώς και στο σχέ-

διο νόμου που κατάρτισε και έθεσε σε δημόσια διαβούλευση 
το υπουργείο Τουρισμού ως το πρώτο συνολικό πλαίσιο για 
τα ώριμα θεματικά τουριστικά προϊόντα και την ενθάρρυνση 
νέων επαγγελματικών δραστηριοτήτων στο θεματικό τουρι-
σμό. Τόνισε ακόμη τις σημαντικές δυνατότητες για τη στήριξη 
της μικρομεσαίας τουριστικής επιχειρηματικότητας μέσω των 
προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, και ιδιαίτερα στη δημιουργία νέων 
τουριστικών ΜμΕ, φέροντας ως παράδειγμα το πρόσφατο 
πρόγραμμα του ΕΠΑΝΕΚ, όπου κατατέθηκαν περισσότερες 
από 7.300 προτάσεις, υπερκαλύπτοντας κατά 20 φορές τον 
διαθέσιμο προϋπολογισμό των ενισχύσεων. Ο τουρισμός, 
ανέφερε ο κ.Τζιάλλας, αποτελεί ένα ιδιαίτερα δυναμικό πεδίο 
και δημιουργεί νέες μεγάλες αναπτυξιακές και επενδυτικές ευ-
καιρίες στην Ελλάδα, άμεσα και τα επόμενα χρόνια.

ΤΙ ΕΙΠΕ  Η ΥΠ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ10Ο ΕΤΗΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ FORUM 
«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ» ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Η ΑΘΗΝΑ ΕΧΕΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΝΘΗΣΗ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ, ΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΗΝ 
ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΛΗ ΟΙ «NEW YORK TIMES»

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΝΕΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
ΤΟΝΙΣΕ ΤΟΥ ΓΓ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ECONOMIST
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Οι ελληνικές εξαγωγές στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα το 2017 
αυξήθηκαν 12,8% σε σχέση με το 2016. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-
ΜΠΕ παράλληλα, στο σύνολο της χώρας, φέρονται εγγεγραμ-
μένες περισσότερες από 300 επιχειρήσεις ελληνικών συμφε-
ρόντων και σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομίας των ΗΑΕ, 
το απόθεμα των άμεσων ελληνικών επενδύσεων στη χώρα 
ανήρχετο σε 93,8 εκατ. ευρώ, όπως προκύπτει από την ετήσια 
έκθεση για την οικονομία των ΗΑΕ και τις διμερείς οικονομικές 
σχέσεις Ελλάδος-ΗΑΕ έτους 2017.
Μετά την απότομη άνοδο του έτους 2011, ο όγκος του διμε-
ρούς εμπορίου συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, 
εμφανίζει διαρκή κάμψη έως και το 2016, η οποία οφείλεται 
στις διακυμάνσεις της διεθνούς τιμής πετρελαίου, καθώς και 
της εξαγωγικής δραστηριότητος των ελληνικών διυλιστηρί-
ων. Εις ότι αφορά τις υπόλοιπες εμπορευματικές ανταλλαγές, 
η πτώση των ελληνικών εξαγωγών οφείλεται εν μέρει στην 
κάμψη του εμπορίου γουνοδερμάτων, λόγω της αντίστοιχης 
μείωσης της αγοραστικής δύναμης των Ρώσων τουριστών 
που επισκέπτονται τα ΗΑΕ.
Η πτωτική πορεία των διμερών εμπορικών ανταλλαγών αντι-
στρέφεται, το 2017, ως προς τις επιμέρους συνιστώσες (Εξα-
γωγές και Εισαγωγές), όπου καταγράφεται άνοδος σε σχέση 
με το προηγούμενο έτος, παρά την περεταίρω μείωση των 
ελληνικών εξαγωγών πετρελαιοειδών. Το Εμπορικό ισοζύγιο 
παραμένει σταθερά πλεονασματικό υπέρ της Ελλάδος.
Εκτός πετρελαιοειδών, το 2017, οι εισαγωγές από τα ΗΑΕ επα-
νήλθαν στα επίπεδα του 2015 μετά από καθαρή μείωση ύψους 
18,6 εκατ. ευρώ το 2016, κυρίως λόγω της κατά 17,5 εκατ. 
ευρώ αύξησης στην κατηγορία του ακατέργαστου αργιλίου 
και των γουνοδερμάτων, και πετροχημικών προϊόντων.
Οι ελληνικές εξαγωγές το 2017 σημείωσαν άνοδο 8% σε σχέ-
ση με το 2015 και 12,8% σε σχέση με το 2016. Δεσπόζουν 
τα προϊόντα επεξεργασμένου αλουμινίου, τα μάρμαρα, τα 
ενδύματα από γουνοδέρματα καθώς και οι συσκευές τηλεφω-
νικής επικοινωνίας, αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων και 
εφαρμογές πληροφορικής, το χαρτί και τα φάρμακα. Παρά την 
αυξανόμενη αναγνωρισιμότητά τους τα ελληνικά τρόφιμα, στο 
σύνολό τους δεν υπερβαίνουν διαχρονικά ποσοστό μεγαλύτε-
ρο του 12%.
Ο κυριότερος όγκος των ελληνικών εξαγωγών αφορά σε βιο-
μηχανικά προϊόντα. Αξιοσημείωτη άνοδο καταγράφουν τα εν-
δύματα από γουνοδέρματα, μετά από σημαντική πτώση κατά 
το 2016 έναντι του 2015 (45.6% το 2017 έναντι του 2016). Σε 
σταθερή άνοδο τα δομικά υλικά (φύλλα, ελάσματα και ράβδοι 

αλουμινίου, μάρμαρα, μέρη κατασκευών), καθώς και οι ηλε-
κτρονικές συσκευές και εφαρμογές (συσκευές τηλεφωνίας, 
παιγνίδια, ηλεκτρονικοί υπολογιστές), το ηλεκτρολογικό υλι-
κό/συσκευές (συσσωρευτές - γεννήτριες), τα φάρμακα και τα 
προϊόντα προσωπικής υγιεινής. Ελαφρά μείωση σημειώνουν 
οι συνολικές εξαγωγές αγροτικών προϊόντων και τροφίμων. 
Σημειώνεται στον τομέα αυτό μερική αναδιάρθρωση, με αύ-
ξηση της παρουσίας των αλιευμάτων και των παρασκευασμά-
των διατροφής.
Οι εισαγωγές σημείωσαν άνοδο κατά 45%, η οποία οφείλεται 
κατά κύριο λόγο στο ακατέργαστο αργίλιο, στα απορρίμματα 
αργιλίου και μολύβδου, σε πετροχημικά (πολυμερή του προ-
πυλενίου) καθώς και στα γουνοδέρματα. Σημαντική μείωση 
εμφανίζουν τα ενδύματα, τα πετροχημικά προϊόντα (πολυμε-
ρή του αιθυλενίου) και τα δομικά υλικά (πλάκες δαπέδου).
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία των ΗΑΕ, τα κυριότερα 
ανταλλασσόμενα προϊόντα με την Ελλάδα το 2017 είναι τα 
εξής:
1 Ακατέργαστο Αλουμίνιο
2 Φύλλα και πλάκες αλουμινίου
3 Μάρμαρα και πέτρες για λάξευση
4 Καλλυντικά
5 Συσκευές κινητής τηλεφωνίας
6 Ενδύματα από γουνοδέρματα
7 Σκάφη αναψυχής
8 Φάρμακα
9 Φύλλα αλουμινίου
10 Μηχανές ανυψωτικές
11 Λάδια πετρελαίου
12 Μηχανήματα βιομηχανίας
13 Αέρια βιομηχανικά
14 Χαρτί
15 Σαπούνια
16 Λεπίδες ξυρίσματος
17 Κατασκευές από τσιμέντο
18 Μεταλλικά εξαρτήματα
19 Μεταλλικά καλώδια
20 Σαμπουάν
Κύριο εισαγόμενο προϊόν στην Ελλάδα από τα ΗΑΕ είναι το 
ακατέργαστο αλουμίνιο. Αντιστοίχως εξάγονται από την Ελλά-
δα στα ΗΑΕ φύλλα, πλάκες και ελάσματα αλουμινίου. Ιδιαιτερό-
τητα αποτελούν τα ενδύματα από γουνοδέρματα και, παραδό-
ξως, μικρό μέρος των οποίων καταγράφεται ως επανεξαγωγή. 
Αξιοσημείωτες οι ελληνικές εξαγωγές μαρμάρων, σε ανοδική 

πορεία, των καλλυντικών - ειδών προσωπικής υγιεινής καθώς 
και των σκαφών αναψυχής (καθαρές επανεξαγωγές) και εμ-
φανίζουν εντυπωσιακή αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο 
έτος 2016. Στο γενικό μοτίβο των ανταλλαγών που πραγμα-
τοποιούν τα ΗΑΕ με όλες τις χώρες του κόσμου, εντάσσονται α) 
οι συσκευές κινητής τηλεφωνίας και οι Η/Υ, οι εισαγωγές των 
οποίων από την Ελλάδα παρουσιάζουν σταθερή αύξηση, αλλά 
επανεξάγονται στο σύνολό τους και β) τα πετρελαιοειδή που 
προορίζονται για την εγχώρια αγορά. Απουσιάζουν οι πρώτες 
ύλες και τα προϊόντα κοσμηματοποιΐας, τομέας στον οποίο η 
Ελλάδα διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα.
Ελληνικές επενδύσεις στα ΗΑΕ
Σύμφωνα με στοιχεία που ανέφεραν στελέχη της Ομοσπονδίας 
Επιμελητηρίων ΗΑΕ και Επιμελητηρίου Ντουμπάϊ σε πλαίσιο 
Ελληνικού-Εμιρατινού φόρουμ στα ΗΑΕ (13.3.2018) στο σύ-
νολο της χώρας φέρονται εγγεγραμμένες περισσότερες από 
300 επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων, εκ των οποίων 
οι περισσότερες δραστηριοποιούνται στα εμιράτα Dubai, 
Fujairah και Abu Dhabi.
Όπως σημειώνεται, παρά το υπολογίσιμο μέγεθος της ελληνι-
κής παρουσίας, το από 2010 συσταθέν Ελληνικό Επιχειρημα-
τικό Συμβούλιο στους κόλπους του Επιμελητηρίου Ντουμπάϊ, 
έπαυσε να λειτουργεί το 2016, λόγω ελλείψεως ενδιαφέροντος 
και χρηματοδότησης από πλευράς των μελών του. Επισημαί-
νεται ακόμη ότι στα ΗΑΕ το δικαίωμα του συνδικαλίζεσθαι 
περιορίζεται στο πλαίσιο των κατά τόπους επιμελητηρίων τα 
οποία αποτελούν κρατικούς θεσμούς με διορισμένη ηγεσία. 
Εξαίρεση αποτελεί η Ένωση Εφοπλιστών και το συμβούλιο 
ναυτιλιακών υποθέσεων. Δραστηριοποιούνται κυρίως στους 
τομείς των κατασκευών, υπηρεσιών ναυτιλίας (Fujairah), 
εμπορίας γούνας και τροφίμων, ενώ λειτουργούν καταστήμα-
τα εστίασης και καφετέριες. Περισσότερες από 150 επιχειρήσεις 
συμμετείχαν είτε ως ανεξάρτητοι εκθέτες είτε σε πλαίσιο εθνι-
κών περιπτέρων, που υποστηρίζει ο οργανισμός ENTERPRISE 
GREECE και άλλοι ιδιωτικοί φορείς σε διεθνείς εκθέσεις που 
διοργανώνονται στα ΗΑΕ.
Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομίας των ΗΑΕ, το απόθεμα 
των άμεσων ελληνικών επενδύσεων στη χώρα ανήρχετο σε 
93,8 εκατ. ευρώ ενώ σύμφωνα με στοιχεία της Τραπέζης της 
Ελλάδος, τα συνολικά αποθέματα ‘Αμεσων Ξένων Επενδύσεων 
από τα ΗΑΕ στη χώρα μας έως και το 2016 ανήρχοντο σε 2.393 
εκ. ευρώ.

Διευρύνθηκε το έλλειμμα του Προϋπολογισμού σε ταμειακή 
βάση στο πεντάμηνο Ιανουαρίου - Μαΐου 2018, σε σύγκριση 
με πέρυσι.Το ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει ότι σύμφωνα με τα στοιχεία 
της Τραπέζης της Ελλάδος το έλλειμμα της Κεντρικής Διοίκη-
σης εκτινάχθηκε στα 1,670 δισ. ευρώ έναντι ελλείμματος μόλις 
320 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2017. Σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού 
προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 17,707 δισ. ευρώ, από 

16,935 δισ. ευρώ πέρυσι.
Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, στις 
οποίες περιλαμβάνονται και δαπάνες ύψους περίπου 662 εκατ. 
ευρώ που αφορούν την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφει-
λών (έναντι 723 εκατ. ευρώ πέρυσι), αυτές διαμορφώθηκαν σε 
19,515 δισ. ευρώ, από 19,878 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουα-
ρίου-Μαΐου 2017.
Το πρωτογενές πλεόνασμα του Κρατικού Προϋπολογισμού 

διαμορφώθηκε στα 6,4 δισ. ευρώ έναντι ελλείμματος 316 εκατ. 
ευρώ πέρυσι.
Τέλος, πλεόνασμα 4 δισ. ευρώ έναντι ελλείμματος 3,3 δισ. 
ευρώ πέρυσι εμφάνισε και ο Κρατικός Προϋπολογισμός.

ΣΤΑ ΗΑΕ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ 
ΑΠΟ 300 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΣΤΑ 1,6 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΤΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΜΑΪΟΥ 2018
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Στον Rubens Menin, Πρόεδρο της εταιρείας MRV Engenharia 
e Participações SA από τη Βραζιλία, απονεμήθηκε ο τίτλος 
του Ernst & Young World Entrepreneur Of The Year 2018, στη 
διάρκεια ειδικής τελετής που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα 
στο Μονακό.
Η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε στο διαγωνισμό από τους νικητές 
του ελληνικού τίτλου, κ.κ. Ξενοφώντα Καντώνια, Πρόεδρο, 
Cosmos Aluminium AE, Ιωάννη Καντώνια, Αντιπρόεδρο, 
Cosmos Aluminium AE και Θεόδωρο Καντώνια, Διευθύνοντα 
Σύμβουλο, Cosmos Aluminium AE. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
ο κ. Παναγιώτης Παπάζογλου, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥ 
Ελλάδος, δήλωσε με αφορμή τη συμμετοχή της Ελλάδας στο 
EY World Entrepreneur Of The Year 2018: «Θα ήθελα να συγ-
χαρώ και να ευχαριστήσω προσωπικά τους κ.κ. Ξενοφώντα, 
Ιωάννη και Θεόδωρο Καντώνια, καθώς η συμμετοχή τους 
στον διεθνή διαγωνισμό της ΕΥ αποδεικνύει ότι η ελληνική επι-
χειρηματικότητα είναι εδώ και θα συνεχίσει να αναπτύσσεται. 
Αποτελούν ένα παράδειγμα για όλες τις επιχειρήσεις στην Ελ-
λάδα, καθώς ήρθαν αντιμέτωποι με την κρίση, αγωνίστηκαν 
και κατάφεραν να αναπτύξουν και να εδραιώσουν την επιχεί-
ρησή τους σε διεθνές επίπεδο. Αυτό είναι που έδειξαν και στον 
παγκόσμιο διαγωνισμό, κερδίζοντας την προσοχή διεθνών 
ΜΜΕ, αλλά και το σεβασμό επιχειρηματιών από όλο τον κό-
σμο. Εμείς, στην ΕΥ Ελλάδος, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε 
και να επιβραβεύουμε αξιόλογες ελληνικές επιχειρήσεις, όπως 

την Cosmos Aluminium».
Έρευνα της ΕΥ στο πλαίσιο του fόρουμ για το EY World 
Entrepreneur Of The Year
Οι μεσαίες επιχειρήσεις παγκοσμίως είναι αισθητά πιο αισιόδο-
ξες φέτος για το επιχειρηματικό περιβάλλον και τις ευκαιρίες, 
σε σχέση με το 2017, σύμφωνα με τα ευρήματα του ετήσιου 
EY Growth Barometer, το οποίο παρουσιάστηκε στο πλαίσιο 
του ετήσιου Φόρουμ για το EY World Entrepreneur Of The Year 
2018.
Η ετήσια έρευνα μεταξύ 2.766 στελεχών μεσαίων επιχειρή-
σεων σε 21 χώρες και εννέα βασικούς κλάδους της αγοράς 
μεσαίων επιχειρήσεων, αποκαλύπτει ότι η εμπιστοσύνη στις 
αναπτυξιακές προοπτικές των επιχειρήσεων έχει ενισχυθεί 
κατά τους τελευταίους 12 μήνες.
Το 60% των επιχειρήσεων στοχεύει σε ανάπτυξη 6-10%, σε 
σχέση με το 34% που είχε αντίστοιχες φιλοδοξίες πριν από έναν 
χρόνο. Το ποσοστό αυτό είναι αισθητά υψηλότερο από την 
πρόβλεψη του ΔΝΤ για αύξηση του παγκόσμιου ΑΕΠ της τά-
ξης του 3,9%. Ένα επιπλέον 27% έχει ως στόχο ανάπτυξη που 
ξεπερνά το 10%, ποσοστό οριακά μειωμένο έναντι του 30% 
των επιχειρήσεων που είχε τον ίδιο στόχο το 2017. Επιπλέον, 
ενώ το 2017 το 5% των ερωτηθέντων προέβλεπε μείωση στην 
ανάπτυξη των επιχειρήσεών του, το αντίστοιχο ποσοστό φέτος 
είναι μηδενικό.
Οι έξυπνες αυτοματοποιήσεις (intelligent automation) και η 

νοημοσύνη των μηχανών (machine learning) βρίσκονται 
πλέον στο επίκεντρο της προσοχής, ως καταλύτες της ανά-
πτυξης για τις φιλόδοξες μεσαίες επιχειρήσεις. Η αντιμετώπιση 
των νέων τεχνολογιών έχει εξελιχθεί ραγδαία από πέρυσι. Ενώ 
το 2017, το 74% των Διευθυνόντων Συμβούλων των μεσαί-
ων επιχειρήσεων παγκοσμίως είχε δηλώσει ότι δεν πρόκειται 
ποτέ να υιοθετήσει την αυτοματοποίηση ρομποτικών διαδι-
κασιών (Robotic Process Automation – RPA), μόλις 12 μήνες 
αργότερα, το 73% των ερωτηθέντων αναφέρει ότι υιοθετεί ή 
σκοπεύει να υιοθετήσει την τεχνητή νοημοσύνη στις διαδικα-
σίες του μέσα στα επόμενα δύο χρόνια. Επιβεβαιώνοντας την 
εμπιστοσύνη στη βιωσιμότητα της ανάπτυξης, το 39% των 
επιχειρήσεων σκοπεύει να προχωρήσει σε περισσότερες προ-
σλήψεις κατά τους επόμενους 12 μήνες, ποσοστό σημαντικά 
αυξημένο έναντι του 13% το 2017. Επιπλέον, μόλις 1% επιδιώ-
κει να μειώσει το προσωπικό του, έναντι 9% πέρυσι. Είναι χα-
ρακτηριστικό ότι η προσέλκυση ανθρώπινου δυναμικού με τις 
κατάλληλες δεξιότητες βρίσκεται στην πρώτη θέση μεταξύ των 
παραγόντων που θα επιταχύνουν την ανάπτυξη, πάνω από 
παράγοντες όπως η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών και 
οι νέες τεχνολογίες. Το 56% των ηγετικών στελεχών επιδιώ-
κει να ενισχύσει τις ψηφιακές δυνατότητες των επιχειρήσεων 
μέσω νέων προσλήψεων.

Χθες στην πρωτεύουσα της Αυστραλίας Καμπέρα, η Eπίτροπος 
αρμόδια για θέματα εμπορίου, κ. Σεσίλια Μάλμστρομ, από 
κοινού με τον πρωθυπουργό κ. Μάλκολμ Τέρνμπουλ και τον 
υπουργό Εμπορίου της Αυστραλίας, κ. Στίβεν Τσιόμπο, ξεκίνη-
σαν επίσημες διαπραγματεύσεις για μια εκτενή και φιλόδοξη 
εμπορική συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και της Αυστραλίας. Σύμ-
φωνα με ανακοίνωση της ΕΕ οι διαπραγματεύσεις αποσκο-
πούν στην άρση των εμποδίων στο εμπόριο αγαθών και υπη-
ρεσιών, στη δημιουργία ευκαιριών για τις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις και στη θέσπιση φιλόδοξων στόχων, σύμφωνα 
με άλλες εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ, συμβάλλοντας έτσι στη 
διαμόρφωση του παγκόσμιου εμπορίου. Η έναρξη των συζη-
τήσεων με την Αυστραλία αποτελεί μέρος της ατζέντας της ΕΕ 
για ανοικτό και δίκαιο εμπόριο. Πριν από τις συζητήσεις αυτές 
έχει προηγηθεί η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με την 
Ιαπωνία και το Μεξικό την προηγούμενη άνοιξη, καθώς και η 
έναρξη ισχύος της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Καναδά τον Σε-
πτέμβριο του περασμένου έτους. Η μελλοντική συμφωνία με-
ταξύ ΕΕ και Αυστραλίας θα εδραιώσει περαιτέρω την παρουσία 
της ΕΕ στην περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού. Η Eπίτροπος 
Εμπορίου κ. Σεσίλια Μάλμστρομ δήλωσε: «Αναμένω με ιδιαί-
τερο ενδιαφέρον να προστεθεί η Αυστραλία στον όλο και διευ-

ρυνόμενο κύκλο των ομόφρονων εταίρων μας. Σε δύσκολους 
καιρούς, είναι ενθαρρυντικό που βλέπουμε ότι η Αυστραλία 
συμμερίζεται τη δέσμευσή μας σε μια θετική εμπορική ατζέντα, 
και την αντίληψη ότι οι καλές εμπορικές συμφωνίες αποφέ-
ρουν οφέλη και για τις δύο πλευρές. Το αποτέλεσμα των δια-
πραγματεύσεων θα είναι μια συμφωνία που θα παρέχει σαφή 
οφέλη, τόσο για την ΕΕ όσο και για την Αυστραλία. Θα τονώσει 
τις οικονομικές ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις, μεγάλες και μικρές 
και θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας.» Μετά τη σημερινή ανα-
κοίνωση, ο πρώτος επίσημος γύρος των συνομιλιών μεταξύ 
των διαπραγματευτικών ομάδων των δύο πλευρών θα πραγ-
ματοποιηθεί στις Βρυξέλλες από τις 2 έως τις 6 Ιουλίου. Η Αυ-
στραλία είναι μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αναπτυγ-
μένες οικονομίες στον κόσμο. Πρόσφατα διαπραγματεύτηκε με 
10 άλλες χώρες της περιφέρειας του Ειρηνικού τη συνολική και 
προοδευτική Συμφωνία για την εταιρική σχέση του Ειρηνικού 
(CPTPP). Η μελλοντική συμφωνία μεταξύ ΕΕ και Αυστραλίας 
θα επιτρέψει στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να ανταγωνίζονται 
επί ίσοις όροις με τις επιχειρήσεις αυτών των χωρών, με τις 
οποίες η Αυστραλία έχει συνάψει ήδη εμπορικές συμφωνίες. Οι 
τομείς που αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος των εξα-
γωγών της ΕΕ προς την Αυστραλία είναι ο εξοπλισμός μεταφο-

ρών, τα μηχανήματα και οι συσκευές, τα χημικά προϊόντα, τα 
τρόφιμα και οι υπηρεσίες. Το διμερές εμπόριο στον τομέα των 
υπηρεσιών ανέρχεται σε περίπου 28 δισεκατομμύρια ευρώ. 
Με τη συμφωνία, το εμπόριο αγαθών μεταξύ των δύο εταίρων 
θα μπορέσει να αυξηθεί κατά περισσότερο από το ένα τρίτο.  
Κατά την επίσκεψή της στην Αυστραλία, η επίτροπος συναντή-
θηκε επίσης με τον Γενικό Κυβερνήτη της Αυστραλίας κ. Πίτερ 
Κόσγκροβ, την Υπουργό των Εξωτερικών, κ. Τζούλι Μπίσοπ, 
τον Υπουργό Γεωργίας, κ. Ντέιβιντ Λίτλπράουντ, καθώς και με 
μέλη της αντιπολίτευσης. Σήμερα συμμετέχει επίσης στη Διά-
λεξη Σούμαν 2018, στο Εθνικό Πανεπιστήμιο της Αυστραλίας, 
υπό τον τίτλο ΕΕ-Αυστραλία: Μια παγκόσμια συμμαχία για το 
εμπόριο. Η Eπίτροπος κ. Μάλμστρομ συμμετέχει σε συζήτηση 
στρογγυλής τραπέζης με αυστραλιανές επιχειρήσεις και έχει 
επίσης συναντήσεις με ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που δραστη-
ριοποιούνται στην Αυστραλία. Από κοινού με τον πρέσβη της 
ΕΕ κ. Μίχαελ Πουλχ, η επίτροπος θα έχει επίσης την ευκαιρία 
να συναντηθεί με μέλη της αυστραλιανής κοινωνίας των πολι-
τών, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων οργανώσεων για 
το κλίμα και τα ανθρώπινα δικαιώματα, εργατικών ενώσεων 
και ακαδημαϊκών.
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Η ΕΕ ΚΑΙ Η ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ



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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Επιταχυνόμενους ρυθμούς αναμένεται να ζητήσει ο SSM 
από τις τράπεζες σε ό,τι αφορά τα «κόκκινα» δάνεια, 
τα οποία όπως σημειώνουν ορισμένες πηγές θα πρέπει 
μέσα στην προσεχή τριετία να έχουν αγγίξει το 20% του 
συνολικού χαρτοφυλακίου , ενώ για το 2022 στόχος 
είναι να προσεγγίσουν μονοψήφιο ποσοστό του συνο-
λικού χαρτοφυλακίου των τραπεζών.
Ο στόχος αυτός είναι περίπου αδύνατον να επιτευχθεί 
χωρίς μαζικές διαγραφές ή πωλήσεις δανείων, αφού 
τα προγράμματα των τραπεζών έχουν οριοθετήσει τη 
μείωση στο 35% ίο 2019, κάτι που επίσης θεωρείται 
εξαιρετικά φιλόδοξο. Τον Ιούνιο του 2017 τα «κόκκινα» 
δάνεια ήταν το 50,6% του χαρτοφυλακίου των τραπε-
ζών. Οι στόχοι θα τεθούν επισήμως τον Σεπτέμβριο και 
θα συνδυασθούν και με τη διαβούλευση για την πληρο-
φόρηση που θα παρέχουν οι ευρωπαϊκές τράπεζες προς 
τις Αρχές, διαβούλευση που ήδη έχει ξεκινήσει η ΕΒΑ.
Οι τράπεζες θα εντείνουν την τακτική πωλήσεων όσο 
υπάρχουν δυνατότητες από απόψεως κερδοφορίας.
Η εύλογη ωστόσο ανησυχία των τραπεζών είναι πως η 
μεγάλη πίεση μπορεί να οδηγήσει σε αυξήσεις κεφαλαί-
ου, και η περίοδος αυτή δεν είναι δόκιμη.
Ωστόσο ο SSM διαβεβαιώνει ότι οι πιέσεις δεν θα είναι 
τόσο μεγάλες ώστε τελικώς οι τράπεζες να υποστούν 
διάλυση.
     Το θετικό αποτέλεσμα των stress tests δίνει περιθώ-
ριο στις ελληνικές τράπεζες να κινηθούν προς την κα-
τεύθυνση πώλησης δανείων όπως επίσης και προς την 
εφαρμογή μεθόδων split για κάποια μεγάλα δάνεια τα 
οποία μπορούν να μπουν στη διαδικασία αναδιάρθρω-
σης.
Αξίζει να σημειωθεί πως όλοι σηματοδοτούν τη μείωση 
των «κόκκινων» δανείων ως τη μεγαλύτερη πρόκληση 
που υφίσταται στην παρούσα φάση το τραπεζικό σύστη-
μα.
Μάλιστα σύμφωνα με έγκυρους τραπεζικούς παράγο-
ντες οι στόχοι θα βαίνουν προοδευτικότεροι, ώστε μέχρι 
το 2022 τα «κόκκινα» δάνεια τελικώς να αποτελέσουν 
μονοψήφιο ποσοστό στο συνολικό χαρτοφυλάκιο των 
δανείων.
Αυτό ασφαλώς θα επιτευχθεί υπό την προϋπόθεση πως 
η χώρα θα έχει επιστρέψει σε ισχυρούς ρυθμούς ανά-
καμψης, που θα επιτρέψουν και σης τράπεζες να πραγ-
ματοποιήσουν χρηματοδοτήσεις.
Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος «κόκκινων» δανείων είναι της 
τάξης του 6,5%.
Κατευθυντήριες γραμμές για NPE’s και ρυθμισμένα
 Εν τω μεταξύ, σε διαβούλευση με στόχο την καλύτερη 

ΠΙΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ «ΚΟΚΚΙΝΑ» ΔΑΝΕΙΑ αποκρυπτογράφηση των ισολογισμών των τραπεζών 
έχει θέσει η ΕΒΑ τις κατευθυντήριες γραμμές που αφο-
ρούν στην πληροφόρηση των μη εξυπηρετούμενων 
ανοιγμάτων NPE’s και των ρυθμισμένων δανείων για 
όλες τις ευρωπαϊκές τράπεζες.
Είναι σαφές πως το θέμα αφορά καίρια τη χώρα μας, που 
συνεχίζει να έχει τη θλιβερή πρωτιά «κόκκινων» δανεί-
ων ανάμεσα σης άλλες χώρες της Ευρωζώνης αλλά και 
τον λοιπό ευρωπαϊκό νότο, αφού η διαπίστωση της Ευ-
ρωπαϊκής Αρχής είναι πως βήματα γίνονται, όχι ωστόσο 
με την ταχύτητα που θα απαιτείτο.
Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές πληροφόρησης στό-
χο έχουν να επιταχύνουν τις διαδικασίες εκκαθάρισης 
των ισολογισμών αλλά και να καταστήσουν κοινωνούς 
όλους τους ενδιαφερομένους στην αγορά για τα στοι-
χεία του ενεργητικού των τραπεζών που είτε είναι προς 
πώληση είτε προς εξυγίανση.
Οι κατευθυντήριες γραμμές θα καθορίσουν στο τέλος 
της ημέρας τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχουν 
οι ευρωπαϊκές τράπεζες στις αρχές σχετικά με τα NPE’s 
και ακόμη τα ρυθμισμένα δάνεια των οποίων η εξυπη-
ρέτηση παρουσιάζει νέες δυσχέρειες, αλλά και σχετικά 
με τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία έχουν αποκτήσει οι 
τράπεζες από τους πλειστηριασμούς.
Αντιμετωπίζοντας πιθανές ασυμμετρίες πληροφοριών 
η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή επιδιώκει να υπάρχουν 
minimum standards γύρω από την πληροφόρηση ώστε 
να προωθείται η διαφάνεια και η πειθαρχία της αγοράς. 
Η διαβούλευση αυτή λήγει στις 27 Ιουλίου.
Σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν οι αρχές, 12 κράτη-μέλη 
αντιμετωπίζουν μεγάλους λόγους NPE’s προς το συνολι-
κό τους χαρτοφυλάκιο.
Η βελτίωση των δεικτών NPE’s ήταν απογοητευτικά 
αργή, ακόμη και αν οι κοινές προσπάθειες των τραπε-
ζών, αλλά και η προσπάθεια των Αρχών οδήγησαν σε 
επιτάχυνση της προσαρμογής.
Τα υψηλά επίπεδα NPE’s αποτελούν ένα ουσιαστικό χτύ-
πημα στην κερδοφορία των τραπεζών και υπάρχει από-
λυτη συσχέτισή τους με την αύξηση των χορηγήσεων. 
Παράλληλα απαγορεύουν στα πιστωτικά ιδρύματα να 
εφαρμόσουν ένα βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο.
Το υψηλό απόθεμα NPE’s επηρεάζει αρνητικά την ανθε-
κτικότητα του τραπεζικού τομέα σε κραδασμούς και ως 
εκ τούτου αυξάνει τον συστημικό κίνδυνο.
Όλες αυτές οι επιπτώσεις πρέπει να αντιμετωπιστούν με 
ένα τρόπο ολοκληρωμένο.
Στο μοντέλο το οποίο υφίσταται διαρκείς βελτιώσεις 
εντάσσεται και η αυξημένη αυτή πληροφόρηση. Τελικά, 
οι κατευθυντήριες γραμμές επιχειρούν να μειώσουν την 
ασυμμετρία των πληροφοριών και να προωθήσουν τη 
συγκρισιμότητα του προφίλ κινδύνου των πιστωτικών 
ιδρυμάτων (σ.σ.: ώστε να επιτευχθεί μια σωστή τιμολό-

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-7                                                           19/06/2018 

γηση σε περιουσιακά στοιχεία που πωλούνται απευθείας 
ή σε μία δευτερογενή αγορά).
Η ΕΒΑ αποσκοπεί να εκδώσει το σχέδιο κατευθυντήρι-
ων γραμμών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και να 
δημοσιεύει τις τελικές κατευθυντήριες γραμμές, λαμβά-
νοντας υπόψη τα σχόλια που έλαβε κατά τη διάρκεια της 
διαβούλευσης, πριν από το τέλος του 2018.
Η πληροφόρηση θα παρακολουθεί και τις δράσεις που 
αναπτύσσονται από τις αρχές σχετικά με τα «κόκκινα» 
δάνεια των τραπεζών. Πρόκειται για συνδυασμένες 
δράσεις που αναπτύσσονται σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο.
Οι πολιτικές για τις οποίες τα πιστωτικά ιδρύματα θα 
πρέπει να ομογενοποιήσουν την πληροφόρηση που πα-
ρέχουν αφορούν:
 ί) την εποπτεία ϋ) τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις των 
πλαισίων αφερεγγυότητας και ανάκτησης χρέους, iii) 
την ανάπτυξη των δευτερογενών αγορών για δάνεια και 
περιουσιακά στοιχεία που αντιμετωπίζουν προβλήματα 
και ίν) τη συνολική αναδιάρθρωση του τραπεζικού συ-
στήματος.
Οι πληροφορίες θα αφορούν τα μη εξυπηρετούμενα 
ανοίγματα, τα στοιχεία των πλειστηριασμών και τα ρυθ-
μισμένα δάνεια που ξαναγίνονται «κόκκινα».
Η αναλογικότητα της πληροφόρησης θα ενσωματώνε-
ται σης κατευθυντήριες γραμμές με βάση στοιχεία που 
αφορούν τη σημασία της πίστωσης, το ύψος των ρυθ-
μισμένων δανείων που γίνονται εκ νέου «κόκκινα» κ,λπ.
Η πληροφόρηση όμως δεν θα σταματά εκεί. Θα παρα-
κολουθεί τον κύκλο ζωής του μη εξυπηρετούμενου 
δανείου όπως προβλέπει η σχετική από τον SSM καθο-
δήγηση και θα εκτείνεται στο ύψος των προβλέψεων και 
της αναπροσαρμογής τους. Θα περιλαμβάνει ακόμη το 
είδος της θεραπείας ώστε να καταστεί εφικτό -σε περί-
πτωση που η θεραπεία δεν αποδίδει- να αλλάξει άμεσα 
ή να οδηγηθεί το πιστωτικό ίδρυμα στη διαγραφή του 
δανείου.
Στόχος και δομή
 Η αναλογικότητα ενσωματώνεται σης κατευθυντήριες 
γραμμές με βάση τη σημασία των πιστωτικών ιδρυμά-
των και το επίπεδο των επισφαλειών τους. Υπάρχει ένα 
σύνολο προτύπων που ισχύουν για όλα τα πιστωτικά 
ιδρύματα και ορισμένα πρόσθετα πρότυπα που ισχύουν 
μόνο για σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα με υψηλό επί-
πεδο NPL’s.
Τα πρότυπα γνωστοποίησης που ισχύουν για όλα τα 
πιστωτικά ιδρύματα παρουσιάζουν τους όγκους και το 
επίπεδο των NPL’s, των ρυθμισμένων δανείων η ρύθμι-
ση των οποίων τίθεται εν αμφιβάλω και τα περιουσιακά 
στοιχεία που έχουν προκόψει από πλειστηριασμούς με 

Συνέχεια στη Σελ 19
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Ο συνδυασμός σκουπιδιών και βροχής δεν ήταν ποτέ 
καλός. Ο άστατος καιρός των προηγούμενων ημερών 
στην πρωτεύουσα επιδείνωσε το πρόβλημα που έχει δη-
μιουργηθεί εδώ και μία εβδομάδα στην αποκομιδή των 
απορριμμάτων, με τα σκουπίδια σε αρκετές περιοχές να 
σκορπίζονται στους δρόμους και να φράζουν τα φρεάτια. 
Την ίδια στιγμή, στον ΧΥΤΑ Φυλής η προσπάθεια σταθε-
ροποίησης των πρανών συνεχίζεται και, αν δεν υπάρξουν 
απρόοπτα, αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος της 
εβδομάδας.
Παρά τη σημαντική προσπάθεια που καταβάλλουν αρ-
κετοί δήμοι ώστε να κρατήσουν καθαρές τουλάχιστον τις 
κεντρικές τους περιοχές, σε αρκετές γειτονιές της πρωτεύ-
ουσας τα σκουπίδια ήδη σχηματίζουν λόφους. Την κα-

ΒΟΥΛΙΑΖΕΙ Η ΑΘΗΝΑ ΣΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ
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Σενάρια για παράταση της διαδικασίας κατάθεσης των 
εντύπων Ε1 τροφοδοτούν οι καθυστερήσεις στη διαδικασία 
υποβολής των δηλώσεων.
Σύμφωνα με πληροφορίες, μιλούν για παράταση μέχρι τα 
μέσα Ιουλίου ενώ δεν αποκλείεται το οικονομικό επιτελείο 
της κυβέρνησης να εξαντλήσει τα περιθώρια και να παρα-
τείνει τις προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων μέχρι τις 30 
Ιουλίου, χωρίς όμως να αλλάξει την ημερομηνία πληρωμής 
της πρώτης δόσης δηλαδή την 31 Ιουλίου.
Οι αρρυθμίες στη λειτουργία του Taxisnet, αλαλούμ με τις 
βεβαιώσεις του ΕΦΚΑ, προβλήματα με τους φιλοξενουμέ-
νους αλλά και τις δηλώσεις αγροτών και συνταξιούχων 
συνθέτουν τη φετινή εικόνα που εμφανίζει η διαδικασία 
υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.
Από την άλλη οι φορολογούμενοι δεν βιάζονται να υπο-
βάλουν τη δήλωσή τους και το αφήνουν για την τελευταία 
στιγμή. Μέχρι την Δευτέρα 18 Ιουνίου είχε υποβληθεί το 
47% των δηλώσεων ποσοστό το οποίο αντιστοιχεί σε 
2.950.091. Δηλαδή πρέπει σε διάστημα 12 ημερών να 
υποβληθούν περισσότερες από τις μισές και συγκεκριμένα 
3,3 εκατ. δηλώσεις ή διαφορετικά 275.000 δηλώσεις κάθε 
μέρα.
Να σημειωθεί ότι πριν ξεκινήσουν την διαδικασία υποβολής 
της δήλωσή τους οι φορολογούμενοι που συμπλήρωσαν το 
18ο έτος της ηλικίας τους, όσοι παντρεύτηκαν ή υπόγραψαν 
σύμφωνο συμβίωσης το 2016 αλλά και οι φορολογούμενοι 
που δεν εισέπραξαν το 2017 ενοίκια από την εκμίσθωση 
των ακινήτων θα πρέπει να περάσουν από την εφορία.

ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

 www.tovima.gr

στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας.
Τελικός στόχος είναι η αποτελεσματική αντιμετώπιση 
πιθανών ασυμμετριών στην πληροφόρηση για τους 
συμμετέχοντες στην αγορά.
Τα σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα με μεγάλους όγκους 
NPE’s θα πρέπει να παρέχουν πρόσθετη πληροφόρηση 
που θα επιτρέπει στους ενδιαφερομένους να έχουν κα-
λύτερη εικόνα της κατανομής και των χαρακτηριστικών 
των προβληματικών δανείων, την ποιότητα και την αξία 
των εξασφαλίσεων που στηρίζουν τα δάνεια αυτά και 
την αποτελεσματικότητα των οργάνων που επιλαμβά-
νονται της λειτουργίας ανάκτησης των επισφαλειών.
Με αυτόν τον τρόπο δεν θα δημιουργούνται συνθήκες 
αθέμιτου ανταγωνισμού στις δευτερογενείς αγορές πώ-
λησης προβληματικών περιουσιακών στοιχείων, ενώ 
συγχρόνως ο ανταγωνισμός θα λειτουργεί ως κίνητρο 
για μεγαλύτερη εξυγίανση των ισολογισμών των πιστω-
τικών ιδρυμάτων. 
- Νέο πλαίσιο πληρωμών 
Εκσυγχρονίστηκε το υφιστάμενο πλαίσιο για τη διενέρ-
γεια πληρωμών από τις τράπεζες με βάση την ισχύ του 
νόμου 4537/2018, με τον οποίο ενσωματώθηκε στην ελ-
ληνική νομοθεσία η Ευρωπαϊκή Οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 
για τις υπηρεσίες πληρωμών. Με τις διατάξεις αυτού του 
νόμου καλύπτονται οι παρακάτω υπηρεσίες πληρωμών: 
õ Οι αναλήψεις και καταθέσεις από και σε τραπεζικό 
λογαριασμό πληρωμών αντίστοιχα.
õ Οι μεταφορές πίστωσης.
õ Οι άμεσες χρεώσεις.
õ Οι συναλλαγές με κάρτες πληρωμών (πιστωτικές, 
χρεωστικές και προπληρωμένες).
õ Τα εμβάσματα.
õ Οι εντολές εκκίνησης πληρωμών.
õ Οι πληροφορίες κινήσεων τραπεζικού λογαριασμού 
πληρωμών.
Ο νόμος, αποβλέποντας στην ενίσχυση της διαφάνειας 
των όρων παροχής υπηρεσιών πληρωμών, καθορίζει 
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις όσων χρησιμοποι-
ούν (πελάτες) ή παρέχουν (τράπεζες) τις εν λόγω υπη-
ρεσίες.
Στο πλαίσιο αυτό καθορίζονται: 
- Το περιεχόμενο της πληροφόρησης προς τους χρήστες 
των υπηρεσιών πληρωμών.
- Τα χρονικά περιθώρια ολοκλήρωσης μιας πράξης πλη-
ρωμής.
- Τα δικαιώματα σε περίπτωση εσφαλμένης χρέωσης 
λογαριασμού πληρωμών.
- Η ημερομηνία διαθεσιμότητας ή/και έναρξης της τοκο-
φορίας σε περίπτωση πίστωσης λογαριασμού.
- Οι όροι ασφαλούς διενέργειας ηλεκτρονικών πράξεων 
πληρωμών.

τάσταση επιδείνωσαν οι μπάρες του Σαββατοκύριακου, 
παρασύροντας σκουπίδια που βρίσκονταν εκτός κάδων 
και δημιουργώντας μια άσχημη ατμόσφαιρα.
    Χαρακτηριστική ήταν η χθεσινή δήλωση του δημάρ-
χου Αθηναίων Γιώργου Καμίνη: «Ανθρωποι, σχεδιασμοί 
και υποδομές δοκιμάζονται αυτή την ώρα και κάθε άλλο 
παρά αυτονόητο είναι ότι η πρωτεύουσα θα μπορέσει για 
πολύ ακόμη να αντιμετωπίζει με τις μικρότερες δυνατές 
συνέπειες το πρόβλημα» ανέφερε, σημειώνοντας ότι κα-
ταβάλλεται προσπάθεια να γίνεται τακτική αποκομιδή σε 
σημεία υγειονομικού ενδιαφέροντος και σε τουριστικές 
περιοχές.
Επικριτικός ήταν ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, δήμαρχος Αμα-
ρουσίου Γιώργος Πατούλης, που κατηγόρησε την περι-
φερειάρχη Αττικής Ρένα Δούρου για το αδιέξοδο στη δι-
αχείριση των απορριμμάτων της Αττικής. «Μας κρύβει η 
περιφέρεια ότι τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα με τον 
ΧΥΤΑ και έχουμε φτάσει πλέον στα όρια κορεσμού του, γι’ 
αυτό και δεν μπορεί πράγματι να υπάρξει άλλο μέτωπο 
εργασίας και εναλλακτικό σχέδιο διαχείρισης κρίσης;», 
ανέφερε.
Εν τω μεταξύ στον ΧΥΤΑ Φυλής τα συνεργεία ξεκίνησαν 
και πάλι χθες την προσπάθεια στήριξης της ρηγματωμέ-
νης πλευράς, αφαιρώντας σκουπίδια από την κορυφή 
του λόφου για να τα «χτίσουν» δίπλα στο επικίνδυνο 
σημείο ως στήριγμα. Ο «σκουπιδο-τοίχος» αντιστήριξης 
δημιουργείται μέσα στο νέο κύτταρο του ΧΥΤΑ, το οποίο 
βρίσκεται στη βάση του ρηγματωμένου λόφου απορ-
ριμμάτων, περιορίζοντας με αυτό τον τρόπο τη διάρκεια 
ζωής του.
Στον ΕΔΣΝΑ, που διαχειρίζεται τον χώρο, εκτιμούν ότι 
την Τετάρτη ή το αργότερο την Πέμπτη η κατάσταση θα 
σταθεροποιηθεί πλήρως και τα απορριμματοφόρο θα 
μπορέσουν και πάλι να χρησιμοποιούν απευθείας τον νέο 
χώρο, έστω και με χαμηλότερους ρυθμούς. «Η λειτουργία 
του ΧΥΤΑ Φυλής εξομαλύνεται σταδιακά, με αποκλειστικό 
κριτήριο την ασφάλεια και τη σωματική ακεραιότητα των 
εργαζομένων καθώς και την αποτελεσματική αποκατά-
σταση της ρηγμάτωσης», δήλωσε χθες η αντιπρόεδρος 
του ΕΔΣΝΑ, Αφροδίτη Μπιζά.
Σε κάθε περίπτωση, η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί 
χρειάζεται αρκετό χρόνο για να εξομαλυνθεί. Σήμερα 
από τους περίπου 5.000 τόνους απορριμμάτων που πα-
ράγονται ημερησίως στην Αττική, περίπου 3.000-3.500 
καταλήγουν στον σταθμό μεταφόρτωσης του Σχιστού ή 
στο εργοστάσιο μηχανικής διαλογής (ΕΜΑΚ) στη Φυλή, 
από όπου μεταφέρονται με φορτηγά στο νέο κομμάτι του 
ΧΥΤΑ. Αυτό σημαίνει ότι κάθε ημέρα οι ποσότητες που 
βρίσκονται στους δρόμους αυξάνονται τουλάχιστον κατά 
1.5002.000 τόνους.
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ΑΘΗΝΑΪΚΟ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ 
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΤΑ 2 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΤΑ 
ΦΕΤΙΝΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΤΑΙΠΕΔ

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΟΥΝ ΤΑ ΙΧ ΛΟΓΩ 
ΑΚΡΙΒΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

REUTERS: Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 
ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΘΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ 
ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΦΡΥΝΣΗ 
ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Για πρώτη φορά από την ίδρυσή του, το ΤΑΙΠΕΔ θα καλύψει 
τον ετήσιο στόχο των εσόδων από ιδιωτικοποιήσεις. Το φε-
τινό όριο έχει τεθεί στα 2 δισ. ευρώ, που είναι πιθανόν και να 
ξεπεραστεί σε περίπτωση που προχωρήσει άμεσα η 20ετής 
επέκταση της σύμβασης για το «Ελ.
Βενιζέλος» και καταβληθεί η πρώτη δόση ως το τέλος του 
χρόνου. Για το 2019 τα έσοδα από αυτόν τον τομέα υπολο-
γίζονται στο 1 δισ. ευρώ, με βάση τα προαπαιτούμενα του 
αναθεωρημένου Μνημονίου.
Το επιχειρησιακό πρόγραμμα και τα συγκεκριμένα στοι-
χεία, που θα υποβληθούν από τον Ευκλείδη Τσακαλώτο 
στην επικείμενη συνεδρίαση του Eurogroup, εγκρίθηκαν 
προ ημερών από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής 
Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ) και δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα 
από το ΤΑΙΠΕΔ. Το πρώτο πεντάμηνο του 2018 έχουν ήδη 
εισπραχθεί 284 εκατ. ευρώ από τη μεταβίβαση του 5% των 
μετοχών του ΟΤΕ από το Δημόσιο στην Deutsche Telekom, 
ενώ άλλα 166 εκατ. ευρώ προήλθαν από την ανανέωση 
των αδειών χρήσης ραδιοφάσματος.
Από την πώληση του 67% του ΟΛΘ τα έσοδα ήταν 231,9 
εκατ. ευρώ και από τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες διάφο-
ρων ακινήτων έχουν εισπραχθεί πάνω από 8,8 εκατ. ευρώ.
Την Παρασκευή έκλεισε ο διαγωνισμός για την ΕΕΣΣΤΥ, τον 
φορέα των επισκευαστικών βάσεων του σιδηροδρομικού 
δικτύου, που είχε προκηρυχθεί τον Σεπτέμβριο του 2013 
και έχει σημειώσει ρεκόρ αναβολών. Με τη βελτιωμένη 
προσφορά των Ιταλών, το τίμημα αυξήθηκε από τα 9 στα 
22 εκατ. ευρώ.
Στα τέλη Μαΐου υποβλήθηκε στο Ελεγκτικό Συνέδριο η σύμ-
βαση για την παραχώρηση του 66% του ΔΕΣΦΑ, από την 
οποία το ΤΑΙΠΕΔ θα εισπράξει 251,28 εκατ. ευρώ.
Οι διαγωνισμοί για τις Μαρίνες Αλίμου και Χίου, καθώς και 
για την Εγνατία Οδό, έχουν μπει στη φάση υποβολής δε-
σμευτικών προσφορών, ενώ πέντε επενδυτικά σχήματα δι-
εκδικούν την πώληση πλειοψηφικού ποσοστού των ΕΛΠΕ. 
Βελτιωμένη προσφορά έχει υποβληθεί από τον μοναδικό 
ενδιαφερόμενο για το Castello Bibelli στην Κέρκυρα, που 
περιλαμβάνει το ιστορικό κτίριο και άλλα τρία διατηρητέα, 
καθώς και έκταση 77 στρεμμάτων όπου μπορεί να αναπτυ-
χθεί τουριστικό χωριό.
Στο τέλος του μήνα έχει οριστεί η προθεσμία για υποβολή 
προσφορών για τις ιαματικές πηγές και τις τουριστικές εγκα-
ταστάσεις στην Κύθνο.
Για το τέλος του χρόνου προγραμματίζονται οι διαγωνισμοί 
για τις Μαρίνες Αρετσούς και Μυκόνου, ενώ για τα 10 πε-
ριφερειακά λιμάνια θα εκπονηθούν χωριστά προγράμματα 

Σε «ακινησία» θέτουν τα οχήματα τους χιλιάδες ιδιοκτή-
τες, λόγω της ακριβής βενζίνης, την ίδια ώρα που η τιμή 
τού πετρελαίου διεθνώς πέφτει σημαντικά! Αποκαλυπτικά 
είναι τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, σύμφωνα με τα οποία οι 
καταναλωτές περιορίζουν τόσο τις μετακινήσεις με τα αυ-
τοκίνητά τους όσο και το πετρέλαιο θέρμανσης στα σπίτια 
τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιό-
τητα η ΕΛΣΤΑΤ, η συνολική κατανάλωση διαμορφώθηκε 
πέρυσι σε 7.1 86.497 μετρικούς τόνους έναντι 7.272.582 
μετρικών τόνων το 201 6 Τα επιμέρους στοιχεία δείχνουν 
μεγάλη μείωση στην κατανάλωση της βενζίνης σούπερ, 
πτώση στην κατανάλωση αμόλυβδης βενζίνης κατά 3,5% 
και πετρελαίου θέρμανσης κατά 2,3%. Στον αντίποδα, 
σημειώθηκε αύξηση στις ακόλουθες κατηγορίες πετρελαι-
οειδών: βενζίνη σούπερ αμόλυβδη 98/100 (5,6%), υγρα-
έριο (1,7%) και πετρέλαιο κίνησης (0,1%). Η κατανάλω-
ση των κατηγοριών μαζούτ χαμηλού θείου και μαζούτ 
υψηλού θείου ανήλθε αντίστοιχα σε 371.730 και 155.168 
μετρικούς τόνους. Οι περιφέρειες που παρουσιάζουν τη 
μεγαλύτερη κατανάλωση είναι η Αττική και η Κεντρική 
Μακεδονία και ακολουθούν οι περιφέρειες της Στερεός 
Ελλάδας, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κρήτης, Ηπείρου, 
Νοτίου Αιγαίου και Δυτικής Μακεδονίας.

Με την επίτευξη της συμφωνίας με την πΓΔΜ ο πρωθυπουργός 
Αλέξης Τσίπρας ενδέχεται να ενίσχυσε τις πιθανότητες να πείσει 
τους πιστωτές της Ελλάδας να συμφωνήσουν στην ελάφρυν-
ση του χρέους, υποστηρίζει σε ανάλυσή του το πρακτορείο 
Reuters.
Με τη συμφωνία αυτή δίνεται η ευκαιρία να τερματιστεί μια δι-
αμάχη 27 ετών που δυσκόλευε την επέκταση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης προς τα ανατολικά. Ελπίζεται επίσης ότι ο νέος πολιτικός 
αέρας θα χαρίσει στην Αθήνα μια θερμότερη από το σύνηθες 
υποδοχή στο Eurogroup της Πέμπτης, όταν οι υπουργοί Οικο-
νομικών της ευρωζώνης θα χαράξουν τα νέα βήματα της Ελλά-
δας για την έξοδό της από το πρόγραμμα, σύμφωνα με Έλληνες 
και Ευρωπαίους αξιωματούχους. Σ’ αυτό περιλαμβάνεται και η 
πιθανή ελάφρυνση του χρέους.
Ο Αλέξης Τσίπρας έχει παραδεχτεί ότι η συμφωνία με την 
πΓΔΜ είναι ξεχωριστό θέμα από την ελάφρυνση του χρέους. 
«Αισθάνομαι σαν τον σκακιστή που παίζει ταυτόχρονα σε δυο 
σκακιέρες επειδή υπάρχουν ταυτόχρονα οι διαπραγματεύσεις 
για το ονοματολογικό και οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις για το 
ζήτημα του χρέους», δήλωσε την περασμένη εβδομάδα στον 
επικεφαλής του ESM Κλάους Ρέγκλινγκ. Αλλά πρόσθεσε: «Ελπί-
ζω, καθώς είχαμε μια πρόοδο χθες (σ.σ. στο ζήτημα του ονομα-
τολογικού) να έχουμε το ίδιο και την επόμενη εβδομάδα, ίσως 
το πιο κρίσιμο για τη χώρα μετά από οκτώ δύσκολα χρόνια».
Ένας Ευρωπαίος αξιωματούχος εξέφρασε συγκρατημένη αισι-
οδοξία για το ότι η επίλυση του ονοματολογικού θα έχει θετικές 
ψυχολογικές επιπτώσεις και σε άλλα θέματα. «Πιστεύω ότι η 
συμφωνία θα βοηθήσει (την Ελλάδα) στις συνομιλίες για την 
ελάφρυνση του χρέους. Η κυβέρνηση θα πάει στις συνομιλίες 
με διαφορετικό ηθικό», είπε ο αξιωματούχος αυτός, που ζήτησε 
να τηρηθεί η ανωνυμία του. Διευκρίνισε όμως ταυτόχρονα ότι η 
συμφωνία ουδέποτε συνδέθηκε με τις συνομιλίες για το ελληνι-
κό πρόγραμμα.
Η συμφωνία με την πΓΔΜ χαιρετίστηκε τόσο από την ΕΕ όσο και 
από τις ΗΠΑ.

υποπαραχώρησης, που θα ξεκινήσουν από τις λιμενικές 
υποδομές σε Αλεξανδρούπολη, Καβάλα, Ηγουμενίτσα και 
Κέρκυρα.
Στις συνήθεις... γκρίνιες των δανειστών δεν περιλαμβάνε-
ται το Ελληνικό, καθώς στο τέλος του μήνα το επενδυτικό 
σχήμα θα υποβάλει την τρίτη και τελευταία μελέτη. Τα δύο 
πολεοδομικά σχέδια κατατέθηκαν τις προηγούμενες ημέρες 
και έχουν προωθηθεί για έγκριση από το υπουργείο Περι-
βάλλοντος.

«Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι θα έχει θετικό αντίκτυπο, 
δεδομένου ότι η Ελλάδα εμφανίζεται ως μια δύναμη που επι-
λύει αντί να δημιουργεί προβλήματα», σχολίασε ένας Έλληνας 
κυβερνητικός αξιωματούχος, απορρίπτοντας όμως οποιοδή-
ποτε ισχυρισμό ότι η ελάφρυνση του χρέους συνδέεται με το 
ονοματολογικό και τη λύση του. «Ουδέποτε ζητήθηκε από τους 
Ευρωπαίους πιστωτές, δεν υπήρξε ποτέ τέτοιο παζάρι», τόνισε.
Ένα άλλο πρόσωπο που συμμετείχε στο παρελθόν σε συζη-
τήσεις για το ελληνικό πρόγραμμα εμφανίστηκε επιφυλακτικό 
επισημαίνοντας ότι η γερμανική κυβέρνηση, η υποστήριξη 
της οποίας είναι ζωτικής σημασίας για να υπάρξει ελάφρυνση 
του χρέους, είναι μάλλον απίθανο να επιδείξει μεγαλύτερη γεν-
ναιοδωρία, δεδομένου ότι επί του παρόντος αντιμετωπίζει μια 
εσωτερική διένεξη με αφορμή τη μεταναστευτική πολιτική της.


