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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

Ξεκίνησε τη λειτουργία του το «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργει-
ας ΑΕ» (ΕΧΕ), μέσω του οποίου θα γίνονται καθημερινά, από τα 
μέσα του 2019, οι ενεργειακές συναλλαγές και θα συμμετάσχει 
η χώρα μας στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας. Σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ όπως επισημαίνει το υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, ο βασικός στόχος της αναδιάρθρωσης της αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας είναι η μείωση του ενεργειακού κόστους και 
η ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού, μέσω της αποτελεσματι-
κής διαμόρφωσης και σταδιακής σύγκλισης της τιμής προμήθειας 
ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση μηχανισμών όπως το ενεργειακό 
χρηματιστήριο και με ενίσχυση και διεύρυνση των διασυνδέσεων 
μεταξύ των κρατών-μελών. Ακόμη, σημειώνει ότι η ενιαία αγορά 
(«Target Model») θα ενισχύσει σημαντικά και τις βιομηχανίες, κα-
θώς αφενός θα διαμορφωθούν οικονομικά προσιτές τιμές ενέργει-
ας, αφετέρου θα μπορούν και οι ίδιες να συμμετέχουν στην αγορά 
συνάπτοντας συμβόλαια με παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας, 
κάνοντας αντιστάθμιση και ελέγχοντας πλήρως το ενεργειακό κό-
στος σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Οι περισσότερες ευρωπαϊκές 
χώρες έχουν ήδη ενοποιήσει τις προ-ημερήσιες χονδρεμπορικές 
αγορές ηλεκτρικής ενέργειας. Στην περίπτωση της Ελλάδας, η 

προ-ημερήσια αγορά μας θα συζευχθεί με την Ιταλία και αργότερα 
τη Βουλγαρία, αλλά και όμορες χώρες της ενεργειακής κοινότητας, 
ανάλογα με τον βαθμό ετοιμότητάς τους. Στη μετοχική σύνθεση 
του Χρηματιστηρίου Ενέργειας συμμετέχουν (σε παρένθεση το 
μετοχικό μερίδιο):
- ΛΑΓΗΕ (22%) - ΑΔΜΗΕ (20%) - ΔΕΣΦΑ (7%) - Χρηματιστήριο 
Αθηνών (31%) - Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανά-
πτυξης (20%). Στο πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΧΕ, με τριε-
τή θητεία, συμμετέχουν οι: - Σαββάκης Αθανάσιος, πρόεδρος του 
ΣΒΒΕ - Φιλίππου Μιχαήλ, ηλεκτρολόγος μηχανικός - Τασούλης 
Αριστείδης, μηχανολόγος ηλεκτρολόγος μηχανικός - Καμπούρης 
Ιωάννης, μέλος ΔΣ και γενικός διευθυντής λειτουργίας του ΑΔΜΗΕ 
- Αυλωνίτης Γεράσιμος, ειδικός επί ρυθμιστικών θεμάτων στον 
ΔΕΣΦΑ - Καραϊσκάκης Δημήτριος, επιτελικός διευθυντής λειτουρ-
γιών του ΧΑ - Τακάκς Χάνες, στέλεχος της EBRD - Χριστοδουλίδης 
Μαρίνος, πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου - Παπα-
ντώνης Δημήτριος, καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτε-
χνείου.  Πρόεδρος του ΔΣ εξελέγη ο κ. Σαββάκης και διευθύνων 
σύμβουλος ο κ. Φιλίππου. Αναλυτικά στη σελ 4

Χαιρετίζει ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Στα-
θάκης, την πολιτική συμφωνία μεταξύ των θεσμών της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, σχετικά με το καθεστώς λειτουργίας και τους στόχους 
της Ενεργειακής Ένωσης. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ειδικότερα 
ο υπουργός επισημαίνει σε δήλωση του τα εξής: «Η ελληνική κυ-
βέρνηση αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στις διεθνείς προσπάθειες 
αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και των συνεπειών της. Στο 
πλαίσιο αυτό, πρωτοστατήσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, 
προκειμένου η Ε.Ε. να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο, υιοθετώντας 
φιλόδοξους στόχους. Πιστεύω ότι σε αυτή την κατεύθυνση κινείται η 
συμφωνία στην οποία κατέληξαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Κοινοβού-

λιο και Συμβούλιο, καθώς υιοθετήθηκαν ακόμα πιο φιλόδοξοι κοινοί 
στόχοι, με ορίζοντα το 2030, τόσο για το μερίδιο των ανανεώσιμων 
πηγών στην τελική κατανάλωση ενέργειας (32%), όσο και για την 
εξοικονόμηση ενέργειας (32,5%). Προκειμένου να επιτευχθούν οι 
κοινοί αυτοί στόχοι, τα κράτη-μέλη θα δικαιούνται να επιλέγουν το 
ενεργειακό μείγμα και τις πολιτικές εξοικονόμησης ενέργειας που ται-
ριάζουν καλύτερα στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Στην Ελλάδα 
ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός έχει ήδη ξεκινήσει. Μέσα από δι-
αδικασίες ευρείας διαβούλευσης, θα καταλήξουμε, τον Σεπτέμβριο, 
στα κατάλληλα μέτρα πολιτικής για την επίτευξη των παραπάνω 
στόχων». Αναλυτικά στη σελ 5

Οι παγκόσμιες πωλήσεις των βιομηχανικών ρομπότ σημείωσαν 
νέο ρεκόρ το 2017, φθάνοντας τις 380.550, σύμφωνα με τη Δι-
εθνή Ομοσπονδία Ρομποτικής (IFR) γράφει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Η αύ-
ξηση έφθασε το 29% σε σχέση με το 2016, όταν είχαν πωληθεί 
294.300 βιομηχανικά ρομπότ διεθνώς. Η μεγαλύτερη αύξηση 
στη ζήτηση σημειώθηκε πέρυσι στην Κίνα (58%), ενώ μικρότε-
ρη ήταν στη Γερμανία (8%) και στις ΗΠΑ (6%). Η αυτοκινητο-

βιομηχανία συνεχίζει να απασχολεί τα περισσότερα βιομηχανικά 
ρομπότ. Στον κλάδο αυτό προστέθηκαν άλλα 125.200 ρομπότ 
το 2017 (αύξηση 21% έναντι του 2016). Όμως η ζήτηση για 
ρομπότ υπήρξε ακόμη μεγαλύτερη στη βιομηχανία μετάλλου 
(+54%), ηλεκτρονικών/ηλεκτρικών ειδών (+27%) και τροφί-
μων (+19%). Αναλυτικά στη σελ 4
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1 και 4
Σε λειτουργία το Χρηματιστήριο Ενέργειας
Σελ 1 και 5
Πολιτική συμφωνία μεταξύ των θεσμών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, σχετικά με το καθεστώς λειτουργίας και τους στό-
χους της Ενεργειακής Ένωσης
Σελ 1 και 4
Νέο ρεκόρ των βιομηχανικών ρομπότ το 2017 με 380.550 
πωλήσεις παγκοσμίως
Σελ 3 
Επεκτείνεται η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς τα ασφα-
λιστικά ταμεία
Σελ 6
Διεθνής Διάσκεψη Κορυφής Ηλεκτρικής Ενέργειας και οι στόχοι για 
το ριζικό μετασχηματισμό της βιομηχανίας ηλεκτρικής ενέργειας
Σελ 7
«Τουλάχιστον έξι χωροθετήσεις για υγειονομική ταφή στην 
Αττική», τόνισε ο αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αθήνας 
Σελ 8 
Οι Έλληνες «αγκαλιάζουν» την ανακύκλωση
Σελ 9 
Συμφωνία για αστικές επενδύσεις 55 εκατομμυρίων ευρώ με-
ταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και του 
δήμου Αθηναίων 
Σελ 10 
Ολοκληρώνεται η διαχείριση υγρών αποβλήτων στην Κρήτη 
Σελ 11 
Ψηφιακή Ενιαία Αγορά: οι διαπραγματευτές της ΕΕ κατέληξαν 
σε πολιτική συμφωνία για την ελεύθερη ροή των δεδομένων 
μη προσωπικού χαρακτήρα
Σελ  12
Δύσκολος ο δρόμος της εξωστρέφειας για τις ελληνικές επιχει-
ρήσεις, σύμφωνα με έρευνα της ΕΥ Ελλάδος
Σελ 13
Το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης φιλοδοξεί να απο-
τελέσει ένα υπουργείο Επενδύσεων, δήλωσε ο αντιπρόεδρος 
της κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης
Σελ 14
Οι προτάσεις της ΕΝΠΕ για τον Αναπτυξιακό Νόμο
Σελ 15 
Δηλώσεις των επικεφαλής του ΣΕΒ Θ. Φέσσα και του ΣΒΑΠ Δ. 
Μαθιού στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ενόψει Eurogroup
Σελ 16 
Δυνητικό όφελος μισό δισ. ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχει-
ρήσεις των ελληνικών τροφίμων, σύμφωνα με μελέτη της 
Εθνικής Τράπεζας
Σελ 17
Prototype by TEE & Attica Region: ένας τεχνοδικτυακός (ψη-
φιακός) επιταχυντής καινοτόμων ιδεών.
Σελ 2
Προσεχώς 
Σελ 18,19,20
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου 

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣυΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ    

Δημόσια συζήτηση για τα θέματα χωρικού σχεδια-
σμού στο πλαίσιο του Νόμου Για τον Έλεγχο και προ-
στασία του Δομημένου Περιβάλλοντος (Ν 4495/2017) 
και την προτεινόμενη Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Κλεισθένης 1) 
διοργανώνει ο Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόμων και 
Χωροτακτών (ΣΕΠΟΧ), στην Αίθουσα Εκδηλώσεων 
ΤΕΕ (Σύνταγμα Νίκης 4, 1ος όροφος), την Δευτέρα 25 
Ιουνίου 2018  και ώρα 17.00.
 Στόχοι της συζήτησης είναι : 
-Η ενημέρωση των συντελεστών του χωρικού σχε-
διασμού για σημαντικές εισαγόμενες ρυθμίσεις σε 
σχέση με το χωρικό σχεδιασμό (σύνδεση με δόμηση, 

παρακολούθηση εφαρμογής, ΜΣΔ κ.λ.π.) καθώς και 
τη διασύνδεση και συντονισμό με την προτεινόμενη 
αυτοδιοικητική μεταρρύθμιση (Κλεισθένης 1) 
- Η ανάπτυξη διαλόγου μεταξύ των εμπλεκομένων και 
των ενδιαφερομένων επαγγελματιών.
      Μετά από σύντομη εισήγηση του ΣΕΠΟΧ για το 
θέμα έχουν κληθεί να εισηγηθούν και να ενημερώ-
σουν με εισήγηση τους οι:  Σταυρούλα Αγρίου, Πολι-
τικός Μηχανικός, Ειδική Συνεργάτης του ΥΠΕΝ, μέλος 
της συντακτικής ομάδας του 4495/2017 Για τον Έλεγ-
χο και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος , 
Δημοσθένης Παπασταμόπουλος, Αρχιτέκτων Μηχανι-
κός, Διευθυντής του Γραφείου Υπουργού Εσωτερικών 

και μέλος της συντακτικής ομάδας του Νομοσχεδίου 
Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Κλεισθένης 1). Θα ακολουθήσει 
στρογγυλό τραπέζι με την επιπλέον συμμετοχή των 
Γιώργου Πατρίκιου, Προέδρου του Πράσινου Ταμεί-
ου, Νάσου Αναγνωστόπουλου, Αντιπεριφερειάρχη 
Αττικής Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής Θο-
δωρή Γκοτσόπουλου, Διευθύνοντα Συμβούλου της 
ΕΕΤΑΑ, Γιάννη Ψυχάρη ,Καθηγητή Περιφερειακής 
Ανάπτυξης Παντείου Πανεπιστημίου και μέλος του 
Επιστημονικού Συμβουλίου ΙΤΑ, Γιώργου Στασινού, 
πρόεδρου ΤΕΕ. Θα ακολουθήσει γενική συζήτηση με 
το κοινό και παρεμβάσεις μελών του ΣΕΠΟΧ.

Το 1ο συνέδριο FCGM 2018 θα πραγματοποιηθεί στην 
Αθήνα, από τις 25 έως τις 30 Ιουνίου 2018, με την παρου-
σία δεκάδων ελλήνων πανεπιστημιακών μαθηματικών της 
διασποράς. Το συνέδριο διοργανώνει η μαθηματική εταιρία 
- ΕΜΕ, στο πλαίσιο των 100 χρόνων δράσης της, στο αμφι-
θέατρο Κ. Καραθεοδωρή, του τμήματος Μαθηματικών του 
Πανεπιστημίου της Αθήνας, στα Ιλίσια.
Το πρόγραμμα του συνεδρίου first congress of greek 
mathematicians 2018, περιλαμβάνει 21 κεντρικές ομιλίες 
στους τομείς των θεωρητικών και εφαρμοσμένων μαθημα-
τικών, δεκατέσσερις επιμέρους θεματικές ενότητες και ένα 
στρογγυλό τραπέζι.

Στη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου, θα πραγματοποι-
ηθεί -στις 26 Ιούνη, στις 7 μμ- Στρογγυλό τραπέζι με θέμα: 
«Η διαρροή του ελληνικού επιστημονικού δυναμικού στα 
χρόνια της κρίσης. Ποιοι παράγοντες θα μπορούσαν να βο-
ηθήσουν στην ανάσχεσή της;»
Σημειώνεται ότι, προς τιμή της επετείου των 100 χρόνων 
δράσης της ΕΜΕ, το υπουργείο παιδείας έχει ανακηρύξει το 
2018 σε έτος μαθηματικών.
Το συνέδριο διοργανώνεται υπό την αιγίδα του Προέδρου 
της Δημοκρατίας και σε συνεργασία με τα τμήματα Μαθημα-
τικών των Πανεπιστημίων της χώρας.
Πληροφορίες, τηλ. 210 3617784

•   Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών 
Υαλοπινάκων συνδιοργανώνει -σήμερα και αύριο- με 
το ΤΕΕ/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, διημερίδα με τίτλο 
«Νέα ΤΟΤΕΕ Υαλοπινάκων & Σύγχρονες Αρχιτεκτονικές 
Εφαρμογές». Η διημερίδα –που τελεί υπό την αιγίδα του 
Πανελλήνιου Συλλόγου Πιστοποιημένων Ενεργειακών 
Επιθεωρητών- διεξάγεται στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ 
(Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου 49).

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

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

ΤΕΕ Πελοποννήσου, Επιμελητήριο Κορινθίας 

25 - 29 Ιουνίου 2018
Διεθνές συνέδριο Geomapplica 2k18: 
“Geomatics, Trends & Future Applications”
ΣυΡΟΣ

Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεο-
δομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης Παν. 
Θεσσαλίας

3 - 6 Ιουλίου 2018

14ο Διεθνές συνέδριο: «Προστασία και 
Αποκατάσταση του Περιβάλλοντος»
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Υπό την αιγίδα του Τμήματος Πολιτικών 
Μηχανικών του ΑΠΘ και σε συνεργασία με 
το Center for Environmental Engineering του 
Stevens Institute of Technology, των ΗΠΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ

«ΝΕΑ ΤΟΤΕΕ  ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ
&  ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών 
Υαλοπινάκων συνδιοργανώνει, με το Τεχνικό 

Επιμελητήριο Ελλάδος, Τμήμα Κεντρικής 
Μακεδονίας, υπό την αιγίδα του Πανελλήνιου 

Συλλόγου Πιστοποιημένων Ενεργειακών 
Επιθεωρητών 

Ημερίδα με τίτλο:
«Νέα ΤΟΤΕΕ Υαλοπινάκων &  Σύγχρονες 

Αρχιτεκτονικές Εφαρμογές".

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 21 
Ιουνίου  2018 και ώρα  14:00μ.μ, στο αμφιθέατρο 

του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου 49, 
ισόγειο, Θεσσαλονίκη.

Θεματολογία Ημερίδας: 

❖ Νέα ΤΟΤΕΕ Υαλοπινάκων
❖ Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον 2018
❖ Σύγχρονες αρχιτεκτονικές εφαρμογές

Παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης
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Υπογράφηκε από την υπουργό Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου και 
τον υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης Αναστάσιο Πετρόπου-
λο, απόφαση με την οποία διευρύνεται η δυνατότητα ρύθμισης 
οφειλών προς τα ασφαλιστικά Ταμεία σε έως και 120 δόσεις. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ με την απόφαση, η οποία δημοσιεύ-
τηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης:
- Οι όροι και οι προϋποθέσεις που ίσχυαν μέχρι σήμερα για τη 
ρύθμιση οφειλών, ύψους έως 50.000 ευρώ, επεκτείνονται και 
για ρύθμιση οφειλών έως 125.000 ευρώ (για φυσικά πρόσωπα 
χωρίς πτωχευτική ικανότητα π.χ. αυτοαπασχολούμενους, δικη-
γόρους, αγρότες).
- Καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για ρύθμιση οφειλών 

και άνω των 125.000 ευρώ (για φυσικά πρόσωπα χωρίς πτω-
χευτική ικανότητα π.χ. αυτοαπασχολούμενους, δικηγόρους, 
αγρότες).
- Επεκτείνεται για όλους (φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική 
ικανότητα π.χ. εμπόρους, νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα 
χωρίς πτωχευτική ικανότητα π.χ. αυτοαπασχολούμενους, δικη-
γόρους, αγρότες) η δυνατότητα ρύθμισης και για τις οφειλές που 
γεννήθηκαν έως και την 31-12-2017, αντί της 31-12-2016, που 
ίσχυε, μέχρι σήμερα.
Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, τα ευεργετήματα για 
όσους οφειλέτες ενταχθούν στη ρύθμιση έχουν, ως εξής:
Η οφειλή μπορεί να αποπληρωθεί σε έως και 120 δόσεις.

Διαγράφονται οι προσαυξήσεις και οι τόκοι εκπρόθεσμης κα-
ταβολής έως και 85%. Δεν υπολογίζονται περαιτέρω τόκοι και 
προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
Χορηγείται στον οφειλέτη αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερό-
τητας.
Αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της 
διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων 
του οφειλέτη. Το υπουργείο Εργασίας διευκρινίζει ότι η σημαντι-
κή αυτή διεύρυνση της δυνατότητας ρύθμισης οφειλών προς τα 
ασφαλιστικά Ταμεία θα διευκολύνει τους οφειλέτες να παραμεί-
νουν ενταγμένοι στο δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, 
ενισχύοντας παράλληλα τα δημόσια έσοδα.

H Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσε-
ων Ελλάδος και το ΙΝ.Ε. Γ.Σ.Ε.Ε., ανακοίνωσαν ότι στο πλαίσιο 
της διαρκούς μας προσπάθειας ανταπόκρισης στην ανάγκη 
Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέρ-
γων στον Τεχνικό Κλάδο, η οποία εντείνεται σε μεγάλο βαθ-
μό από τις πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις, διοργανώνουν 
την εναρκτήρια δράση της συνεργασίας τους την Πέμπτη 21 
Ιουνίου 2018, 13.00 - 20.00, στα γραφεία της ΟΣΕΤΕΕ στην 
Αθήνα (Χρήστου Λαδά 5-7 στον 5ο όροφο). Η συγκεκριμένη 

δράση απευθύνεται σε προτεραιότητα στους εργαζόμενους 
των Σωματείων Μελών της Ομοσπονδίας μας. Στην Εκδή-
λωση Δια Ζώσης Πληροφόρησης, θα παρέχονται δωρεάν 
Υπηρεσίες Νομικής Πληροφόρησης. Νομικοί του ΙΝ.Ε. / Γ.
Σ.Ε.Ε. θα υποδέχονται και θα επεξεργάζονται ερωτήματα και 
προβληματισμούς σχετικά με: Α. το Κοινωνικοασφαλιστικό 
Σύστημα ασφαλισμένων όλων των ταμείων (ΙΚΑ, ΔΗΜΟΣΙΟ, 
ΟΑΕΕ, ΤΜΕΔΕ, κ.α.) - (θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώ-
ματος, συντάξεις χηρείας, συντάξεις αναπηρίας, πλήρεις και 

μειωμένες συντάξεις, απασχόληση συνταξιούχων κλπ) και 
Β. Τα Εργασιακά Δικαιώματα (συμβάσεις, αποδοχές, άδειες 
κλπ. Εξαρτημένης εργασίας Ι.Δ.). Είναι μία δράση με δυνατό-
τητες να παρέχουμε σημαντική βοήθεια στους συναδέλφους 
μας και στην οποία δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα. Αντίστοιχη 
δράση προγραμματίζεται και για τη Θεσσαλονίκη την Τρίτη 
26/06/2018 και ώρες 14.00 - 21.00 στο Εργατικό Κέντρο Θεσ-
σαλονίκης (Αριστοτέλους 32, 7ος όροφος).

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 
(ΕΕΤΤ) προτίθεται να προκηρύξει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διε-
θνή Διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Επιχειρησιακό 
Σχέδιο Οργανωτικής και Λειτουργικής Προσαρμογής της ΕΕΤΤ 
στις νέες ανάγκες των αγορών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 
και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών».
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του 
άρθρου 27 του ν. 4412/2016, με χρήση της πλατφόρμας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). 
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμ-
μα  «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 
(ΕΠΑνΕΚ)», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, από την Ευρω-
παϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)) και από 
εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επεν-
δύσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα ιδίως στο Ν. 4314/2014. 
Φορέας Χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το 
Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενη-

μέρωσης.
Το τεύχος Διακήρυξης του Διαγωνισμού τίθεται σε Ανοικτή 
Δημόσια Διαβούλευση και είναι διαθέσιμ ο στην ιστοσελίδα 
της αρχής. Προθεσμία υποβολής σχολίων - παρατηρήσεων 
είναι η 9η Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12η μεσημ-
βρινή. Οι απαντήσεις υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση leit-osoe@eett.gr. Πληροφορίες: Μ. Καψή (τηλ. 210 
6151053) Δ. Τραγανού (210 6151223)

ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΔυΝΑΤΟΤΗΤΑ ΡυΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

ΈΝΑΡΞΗ ΔΡΑΣΗΣ ΟΣΕΤΕΕ γΙΑ υΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΕΡγΑζΟΜΕΝΩΝ ΤΟυ ΚΛΑΔΟυ ΑΠΟ ΤΟ ΙΝΕ/γΣΕΕ

ΕΕΤΤ: ΔΙΑΒΟυΛΕυΣΗ γΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑγΩΝΙΣΜΟ 

Άρχισε από χθες, Τετάρτη 20 Ιουνίου, η γ’ φάση της αξιολόγησης 
στο Δημόσιο με τον άμεσα ιεραρχικά προϊστάμενο να αξιολογεί τους 
υφιστάμενούς του. Σε αυτήν τη φάση, η οποία λήγει την Τετάρτη 4 
Ιουλίου, ο α’ αξιολογητής, εκτός από την αξιολόγηση των υφιστα-
μένων του, καλεί ξεχωριστά τον κάθε υπάλληλο για συμβουλευτική 
συνέντευξη, προκειμένου να συζητήσει μαζί του τρόπους βελτίωσης 
της απόδοσής του και καλύτερης αξιοποίησης και ανάπτυξης των ικα-
νοτήτων του. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ακολούθως, συντάσσει και 
υποβάλει την έκθεση αξιολόγησης στον β’ αξιολογητή, ο οποίος από 
τις 6 έως τις 20 Ιουλίου προβαίνει στην αξιολόγηση των υφισταμένων 
του ως δεύτερος ιεραρχικά προϊστάμενος.

Υπενθυμίζεται, ότι η έκθεση αξιολόγησης περιλαμβάνει, μεταξύ 
άλλων, τους τίτλους σπουδών του υπαλλήλου, καθώς και τις δρα-
στηριότητες επιμόρφωσης κατά το έτος στο οποίο αναφέρεται η 
αξιολόγηση, συνοπτική περιγραφή τού έργου που επιτελέσθηκε από 
την οργανική μονάδα (Διεύθυνση, Τμήμα) στην οποία ανήκει ο αξιο-
λογούμενος, τα στοιχεία της συμβουλευτικής συνέντευξης και τη βαθ-
μολογία του αξιολογούμενου βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων (γνώ-
ση του αντικειμένου, ενδιαφέρον και δημιουργικότητα, υπηρεσιακές 
σχέσεις και συμπεριφορά, καθώς και αποτελεσματικότητα. Ως προς τη 
βαθμολόγηση των κριτηρίων, η κλίμακα των βαθμών ορίζεται από 
το 0 έως το 100. Η βαθμολογία 90-100 σε επιμέρους κριτήριο όπως 

και η βαθμολογία 0-59 απαιτεί τη συμπλήρωση ειδικής αιτιολογίας. Σε 
περίπτωση αξιολόγησης του υπαλλήλου με μέσο όρο βαθμολογίας 
της έκθεσης μικρότερο του 60 συμπληρώνονται υποχρεωτικά από 
τον αξιολογητή, στο έντυπο αξιολόγησης, τα μέτρα βελτίωσης που 
οφείλει να λάβει ο αξιολογούμενος, ο προϊστάμενος που τον αξιολογεί, 
καθώς και η υπηρεσία του. Οι πρώτες δύο φάσεις της αξιολόγησης 
περιελάμβαναν την καταγραφή στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα 
των αξιολογούμενων και τη συμπλήρωση από τους τελευταίους τής 
έκθεσης αξιολόγησής τους (κατά το σκέλος που τους αφορούν).

ΣΤΗ γ  ́ΦΑΣΗ ΠΕΡΑΣΕ Η ΑΞΙΟΛΟγΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
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Το Χρηματιστήριο Ενέργειας αποτελεί προϋπόθεση για την 
αναδιοργάνωση της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας, προς όφελος των συμμετεχόντων στην αγορά και 
των τελικών καταναλωτών, καθώς στοχεύει: 
1. στη σύζευξη της ελληνικής αγοράς με τις υπόλοι-
πες ευρωπαϊκές αγορές.
2. στην ενίσχυση του ανταγωνισμού και της διαφά-
νειας, με άμεσα οφέλη στη μείωση του ενεργειακού κόστους 
και τη διασφάλιση καλύτερων τιμών για τα νοικοκυριά και τις 
επιχειρήσεις.
3. την εξασφάλιση της ασφάλειας του ενεργειακού 
εφοδιασμού,  τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας στο 
ενεργειακό μίγμα, καθώς και την περαιτέρω αύξηση της συμ-
μετοχής των ΑΠΕ.
Με το Ν. 4512/2018 τροποποιείται ο Ν. 4425/2016 για την 
αναδιοργάνωση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, 
σε εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Κανονισμών και Οδηγιών για 
την ολοκλήρωση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας, το λεγόμενο «Μοντέλο Στόχο» (Target Μodel).
Το Target Μodel προσδιορίζει τις ελάχιστες απαιτούμενες 
προδιαγραφές που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι επιμέρους 
εθνικές αγοράς ανά την Ευρώπη, και η δική μας, ώστε να δι-
αμορφώσουν μια κοινή αρχιτεκτονική λειτουργίας η οποία θα 
οδηγήσει ακολούθως στην σύζευξη των αγορών της ΕΕ και 
στην ενθάρρυνση ανοικτού και δίκαιου ανταγωνισμού προς 
το συμφέρον του τελικού καταναλωτή. Ο βασικός στόχος της 
αναδιάρθρωσης της αγοράς Η/Ε είναι η μείωση του ενεργεια-
κού κόστους και η ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού, μέσω 
της αποτελεσματικής διαμόρφωσης και σταδιακής σύγκλισης 
της τιμής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση (1) 
μηχανισμών όπως το ενεργειακό χρηματιστήριο και (2) ενί-
σχυση και διεύρυνση των διασυνδέσεων μεταξύ των κρατών 
μελών. Οι διατάξεις που περιέχει το πολυνομοσχέδιο διαμορ-

φώνουν το θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία του ενεργειακού 
χρηματιστηρίου.
Το Target Model έχει ως βασική επιδίωξη την εξισορρόπησης 
προσφοράς και ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας σε πραγματικό 
χρόνο, ώστε να αποφεύγονται μη αποδοτικές λύσεις για κά-
λυψη αιχμών φορτίου ή στοχαστικών διακυμάνσεων των 
ΑΠΕ. Η δημιουργία μιας διευρυμένης αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας που θα λειτουργεί με κοινούς κανόνες παράλληλε 
με το διασυνοριακό εμπόριο, επιτρέπουν ανά πάσα στιγμή το 
έλλειμμα που μπορεί να προκύψει προσωρινά σε μία χώρα 
να αντισταθμίζεται από το πλεόνασμα μιας άλλης χώρας με 
όρους αγοράς. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η επάρκεια 
εφοδιασμού αλλά και ένα χαμηλότερο ενεργειακό κόστος, με 
στόχο τη σταδιακή σύγκλιση των τιμών ενέργειας της ενιαί-
ας ευρωπαϊκής αγοράς. Η συντονισμένη και συγχρονισμένη 
προσέγγιση αμβλύνει τις διαφοροποιήσεις των τιμών μεταξύ 
των αγορών και προκαλεί πιο αποτελεσματικές ροές ενέργει-
ας, ισχυρότερα συσχετισμένες με τα οικονομικά σήματα.
Υπάρχει μια ενιαία πλατφόρμα δημοπρασιών (single auction 
platform),  στην οποία υποβάλλονται καθημερινά προσφορές 
για πώληση και αγορά ηλεκτρικής ενέργειας για την επόμενη 
ημέρα (ΠΡΟ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΓΟΡΑ). Το αποτέλεσμα αυτής της 
ενιαίας επίλυσης σε πανευρωπαϊκή κλίμακα, είναι η κατανομή 
της ενέργειας μεταξύ των διαφόρων διεθνών διασυνδέσεων 
με έναν τρόπο αρκετά αποτελεσματικό που αξιοποιεί στο μέγι-
στο δυνατό την χωρητικότητα των διασυνδέσεων, προκειμέ-
νου οι τιμές μεταξύ των συζευγμένων αγορών να καθίστανται 
ίσες και να διαφοροποιούνται μόνο στην περίπτωση συμφό-
ρησης στην μεταξύ τους διασύνδεση, το οποίο θα μπορεί να 
ερμηνευτεί και ως ένα οικονομικό σήμα για την αναγκαιότητα 
περαιτέρω διασυνδέσεων. 
Στο παρελθόν, οι έμποροι ηλεκτρικής ενέργειας (traders) 
λάμβαναν μέρος σε διακριτές δημοπρασίες (explicit auctions) 

για την κατανομή ημερήσιων διασυνδετικών δικαιωμάτων 
και επομένως έπρεπε να προβλέψουν τη διαφορά των τιμών 
μεταξύ των διασυνδεδεμένων αγορών. Σε περίπτωση εσφαλ-
μένης πρόβλεψης, αν δηλαδή είχαν αντιστραφεί εν τέλει τα 
οικονομικά δεδομένα και επομένως δεν υπήρχε οικονομικό 
νόημα στις διασυνοριακές συναλλαγές, ένα μεγάλο ποσοστό 
τους δεν υλοποιούνταν. Έτσι, σημαντικό τμήμα των διεθνών 
διασυνδέσεων παρέμενε στην πράξη αναξιοποίητο.
Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες από την Πορτογαλία έως 
την Φινλανδία, συμπεριλαμβανομένης της Μεγάλης Βρετανί-
ας, έχουν ήδη ενοποιήσει τις προ-ημερήσιες χονδρεμπορικές 
αγορές ηλεκτρικής ενέργειας. Ο ρυθμός των εξελίξεων και στη 
Βαλκανική είναι ενθαρρυντικός. Οι χώρες της Ενεργειακής 
Κοινότητας έχουν ήδη δεσμευτεί για τη σύζευξη των αγορών 
τους με μια τουλάχιστον όμορη χώρα έως τα μέσα του 2018.  
Σημειώνεται ενδεικτικά ότι η  ΠΓΔΜ έχει ανακοινώσει την επι-
κείμενη σύζευξή της με τη Βουλγαρία. Εν συνεχεία της ίδρυ-
σης χρηματιστηρίων ενέργειας στη Σερβία και τη Βουλγαρία, 
ήδη από το 2015, σε αντίστοιχες ενέργειες προβαίνει και το 
Μαυροβούνιο, ενώ η Αλβανία διεξάγει το σχεδιασμό της από 
κοινού με το Κόσοβο. Σημειώνεται επίσης ότι έως το 2020, η 
Βουλγαρία προτίθεται να ενοποιηθεί με τις 4 ήδη συζευγμένες 
αγορές της Ουγγαρίας, Τσεχίας, Σλοβακίας και Ρουμανίας.
Στην περίπτωση της Ελλάδας, η προ-ημερήσια αγορά μας θα 
συζευχθεί με την Ιταλία και αργότερα τη Βουλγαρία, αλλά και 
όμορες χώρες της Ενεργειακής Κοινότητας, ανάλογα με τον 
βαθμό ετοιμότητάς τους.
Το Target Model θα ενισχύσει σημαντικά και τις βιομηχανίες 
καθώς αφενός θα διαμορφωθούν οικονομικά προσιτές τιμές 
ενέργειας αφετέρου θα μπορούν και οι ίδιες να συμμετέχουν 
στην αγορά συνάπτοντας συμβόλαια με παραγωγούς ηλε-
κτρικής ενέργειας κάνοντας αντιστάθμιση και ελέγχοντας 
πλήρως το ενεργειακό κόστος σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Οι παγκόσμιες πωλήσεις των βιομηχανικών ρομπότ σημείω-
σαν νέο ρεκόρ το 2017, φθάνοντας τις 380.550, σύμφωνα με 
τη Διεθνή Ομοσπονδία Ρομποτικής (IFR).
Η αύξηση έφθασε το 29% σε σχέση με το 2016, όταν είχαν 
πωληθεί 294.300 βιομηχανικά ρομπότ διεθνώς. Η μεγαλύτε-
ρη αύξηση στη ζήτηση σημειώθηκε πέρυσι στην Κίνα (58%), 
ενώ μικρότερη ήταν στη Γερμανία (8%) και στις ΗΠΑ (6%).
Η αυτοκινητοβιομηχανία συνεχίζει να απασχολεί τα περισ-
σότερα βιομηχανικά ρομπότ. Στον κλάδο αυτό προστέθηκαν 
άλλα 125.200 ρομπότ το 2017 (αύξηση 21% έναντι του 2016). 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η ζήτηση για ρομπότ υπήρξε ακόμη 
μεγαλύτερη στη βιομηχανία μετάλλου (+54%), ηλεκτρονι-
κών/ηλεκτρικών ειδών (+27%) και τροφίμων (+19%).
Τα περισσότερα βιομηχανικά ρομπότ το 2017 εγκατέστησε 

η Ασία, με πρώτη την Κίνα (περίπου 138.000), δεύτερη τη 
Ν.Κορέα (40.000) και τρίτη την Ιαπωνία (38.000). Οι ΗΠΑ 
τοποθέτησαν στις βιομηχανίες τους άλλα 33.000 ρομπότ, ενώ 
στην Ευρώπη για μια ακόμη χρονιά την πρωτιά είχε η Γερμα-
νία (22.000 νέα ρομπότ).
«Η αύξηση των βιομηχανικών ρομπότ συνεχίζεται με εντυ-
πωσιακό ρυθμό παγκοσμίως. Τάσεις-κλειδιά όπως η ψηφιο-
ποίηση, η απλοποίηση και η συνεργασία ανθρώπων-ρομπότ 
θα διαμορφώσουν με βεβαιότητα το μέλλον και θα ωθήσουν 
σε περαιτέρω ταχύτατη ανάπτυξη» δήλωσε ο πρόεδρος της 
Διεθνούς Ομοσπονδίας Ρομποτικής Γιουντζί Τσούντα. Σύμ-
φωνα με την Ομοσπονδία, η πραγματική παραγωγή δια-
συνδέεται ολοένα πιο πολύ με τον εικονικό-ψηφιακό κόσμο, 
ανοίγοντας τελείως νέες δυνατότητες, με τη βοήθεια πλέον και 

της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία επιτρέπει στα ρομπότ να 
αποκτούν περισσότερη «εξυπνάδα» και νέες δεξιότητες. Αυτό 
έχει ως αποτέλεσμα όχι μόνο μεγάλες βιομηχανίες αλλά ολο-
ένα περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις να εισάγουν αυ-
τοματισμούς και ρομπότ στην παραγωγική διαδικασία τους.
Παράλληλα, περισσότεροι άνθρωποι στις γραμμές παρα-
γωγής δουλεύουν πλέον δίπλα-δίπλα με τα ρομπότ και τα 
τελευταία δεν είναι περιορισμένα σε ειδική περιοχή για λό-
γους ασφαλείας. Με αυτό τον τρόπο, η παραγωγή δεν είναι 
πια μαζική, αλλά γίνεται πιο ευέλικτη και πιο εξατομικευμένη, 
πράγμα που καθιστά εφικτή την παραγωγή μιας μεγαλύτερης 
ποικιλίας προϊόντων και με μεγαλύτερη πολυπλοκότητα.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟυ υΠΕΝ γΙΑ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡγΕΙΑΣ 

ΝΕΟ ΡΕΚΟΡ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΡΟΜΠΟΤ ΤΟ 2017 ΜΕ 380.550 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΑγΚΟΣΜΙΩΣ
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Με δήλωσή του, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Γιώργος Σταθάκης, χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία μεταξύ 
των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με το καθε-
στώς λειτουργίας και τους στόχους της Ενεργειακής Ένωσης: 
«Η ελληνική κυβέρνηση αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στις διε-
θνείς προσπάθειες αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και 
των συνεπειών της. Στο πλαίσιο αυτό πρωτοστατήσαμε, όλο 
το προηγούμενο διάστημα, προκειμένου η Ε.Ε. να αναλάβει 
πρωταγωνιστικό ρόλο, υιοθετώντας φιλόδοξους στόχους. 
Πιστεύω ότι σε αυτή την κατεύθυνση κινείται η συμφωνία, 
στην οποία κατέληξαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Κοινοβούλιο και 
Συμβούλιο, καθώς υιοθετήθηκαν ακόμα πιο φιλόδοξοι κοινοί 
στόχοι, με ορίζοντα το 2030, τόσο για το μερίδιο των ανανεώ-
σιμων πηγών στην τελική κατανάλωση ενέργειας (32%) όσο 
και για την εξοικονόμηση ενέργειας (32,5%). Προκειμένου να 
επιτευχθούν οι κοινοί αυτοί στόχοι, τα κράτη-μέλη θα δικαιού-
νται να επιλέγουν το ενεργειακό μείγμα και τις πολιτικές εξοι-
κονόμησης ενέργειας που ταιριάζουν καλύτερα στα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά τους. Στην Ελλάδα ο εθνικός ενεργειακός σχε-
διασμός έχει ήδη ξεκινήσει. Μέσα από διαδικασίες ευρείας δια-
βούλευσης θα καταλήξουμε, τον Σεπτέμβριο, στα κατάλληλα 
μέτρα πολιτικής για την επίτευξη των παραπάνω στόχων.»
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση η συμφωνία είναι η τρίτη 
από τις οκτώ νομοθετικές προτάσεις του πακέτου « Καθαρή 
Ενέργεια για Όλους τους Ευρωπαίους» (που υποβλήθηκε από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 30 Νοεμβρίου 2016), η οποία 
συμφωνήθηκε τώρα από τους συννομοθέτες. Στις 14 Ιουνίου 
επετεύχθη πολιτική συμφωνία σχετικά με την αναθεωρημένη 
οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στις 14 Μαΐ-
ου εγκρίθηκε η οδηγία για την ενεργειακή απόδοση σε κτίρια 
. Συνεπώς, η πρόοδος για την υλοποίηση της Ενεργειακής 
Ένωσης βρίσκεται σε εξέλιξη, στην κατεύθυνση του έργου 
που δρομολόγησε η Επιτροπή Juncker.
Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο περιλαμβάνει στόχο της ΕΕ για την 
ενεργειακή απόδοση ύψους 32,5% για το 2030,, με ρήτρα 
ανοδικής αναθεώρησης έως το 2023.

Κύρια επιτεύγματα της συμφωνίας:
Ορίζει ένα νέο στόχο ενεργειακής απόδοσης για την ΕΕ το 2030 
με 32,5%, με ρήτρα αναθεώρησης προς τα πάνω έως το 2023
Θα διευρύνει την ετήσια υποχρέωση εξοικονόμησης ενέργειας 
πέραν του 2020, η οποία θα προσελκύσει ιδιωτικές επενδύσεις 
και θα υποστηρίξει την εμφάνιση νέων παραγόντων της αγο-
ράς.
Θα αποφέρει πραγματική εξοικονόμηση ενέργειας κατά την 
επόμενη περίοδο 2021-2030 προερχόμενη από τις νέες ανα-
καινίσεις ενεργειακής απόδοσης ή και από επιπρόσθετα μέτρα 
που θα αναληφθούν κατά την επόμενη δεκαετία.

Θα ενισχύσει τους κανόνες για την ατομική μέτρηση και τι-
μολόγηση της θερμικής ενέργειας παρέχοντας σαφέστερα 
δικαιώματα στους καταναλωτές - ειδικά σε κτίρια πολυκατοι-
κιών με κεντρικά συστήματα θέρμανσης - να λαμβάνουν πιο 
συχνές και πιο χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την κατανά-
λωση ενέργειας, επιτρέποντάς τους να κατανοήσουν και να 
ελέγξουν καλύτερα λογαριασμούς θέρμανσης.
Θα απαιτήσει από τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν διαφανείς, 
δημοσίως διαθέσιμους εθνικούς κανόνες σχετικά με την κα-
τανομή του κόστους θέρμανσης, ψύξης και κατανάλωσης ζε-
στού νερού σε πολυκατοικίες και κτίρια πολλαπλών χρήσεων 
με κεντρικά συστήματα για τέτοιες υπηρεσίες.
Θα αντιμετωπίσει τους υφιστάμενους εμπορικούς, ρυθμιστι-

κούς φραγμούς και συμπεριφορές, προκειμένου να αυξήσει 
την ασφάλεια του εφοδιασμού, την ανταγωνιστικότητα των 
βιομηχανιών της ΕΕ, να μειώσει τους λογαριασμούς κατα-
νάλωσης των καταναλωτών και το κόστος υγείας για την 
κοινωνία, αντιμετωπίζοντας έτσι την ενεργειακή φτώχεια και 
αξιοποιώντας τις θετικές επιπτώσεις στην οικονομική ανάπτυ-
ξη και την απασχόληση.
Επόμενα βήματα
Η αναθεώρηση της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εφαρμογής των προτεραι-
οτήτων της Επιτροπής Juncker για την οικοδόμηση μιας «αν-
θεκτικής Ενεργειακής Ένωσης και μιας μελλοντικής πολιτικής 
για την κλιματική αλλαγή». Η Επιτροπή επιθυμεί για την ΕΕ να 
ηγηθεί της μετάβασης στην καθαρής ενέργειας. Για το λόγο 
αυτό, η ΕΕ έχει δεσμευτεί να μειώσει τις εκπομπές CO2 κατά 
τουλάχιστον 40% μέχρι το 2030, ενώ ταυτόχρονα θα εκσυγ-
χρονίσει την οικονομία της ΕΕ και θα επιτύχει θέσεις εργασίας 
και ανάπτυξη για όλους τους ευρωπαίους πολίτες. Με αυτόν 
τον τρόπο, η Επιτροπή καθοδηγείται από τρεις κύριους στό-
χους: την ενεργειακή απόδοσ, την επίτευξη παγκόσμιας ηγε-
τικής θέσης στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την παροχή 
μιας δίκαιης συμφωνίας προς τους καταναλωτές.
Χρησιμοποιώντας αποτελεσματικότερα την ενέργεια, οι Ευ-
ρωπαίοι μπορούν να μειώσουν τους λογαριασμούς τους 
για ενέργεια, να ζήσουν σε πιο άνετες και υγιείς κατοικίες, να 
μειώσουν την εξάρτησή τους από εξωτερικούς προμηθευτές 
πετρελαίου και φυσικού αερίου, να βελτιώσουν την ποιότητα 
του τοπικού αέρα και να βοηθήσουν στην προστασία του πε-
ριβάλλοντος. Η ενεργειακή απόδοση πρέπει να αυξηθεί σε όλα 
τα στάδια της ενεργειακής αλυσίδας, από την παραγωγή έως 
την τελική κατανάλωση. Ταυτόχρονα, τα οφέλη της ενεργεια-
κής απόδοσης πρέπει να αντισταθμίζουν το κόστος, π.χ. αυτό 
που προκύπτει από την πραγματοποίηση ανακαινίσεων. Ως εκ 
τούτου, τα μέτρα της ΕΕ επικεντρώνονται σε τομείς όπου το 
δυναμικό εξοικονόμησης είναι το μεγαλύτερο, όπως τα κτίρια.

Την παράταση ισχύος των τιμολογίων ρεύματος για τις μεγά-
λες βιομηχανίες που τροφοδοτούνται από το δίκτυο υψηλής 
τάσης εισηγείται το ΔΣ της ΔΕΗ στην έκτακτη γενική συνέ-
λευση των μετόχων που θα συνεδριάσει την ερχόμενη Τρίτη 
προκειμένου να εγκρίνει και την απόσχιση των λιγνιτικών μο-
νάδων Μεγαλόπολης και Φλώρινας στο πλαίσιο της εν εξελίξει 
διαδικασίας πώλησής τους. Σημειώνεται ότι αύριο Πέμπτη λή-
γει η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εξαγορά 
των μονάδων. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η ΔΕΗ συνδέει ευθέ-
ως τα δύο θέματα (αποεπένδυση και βιομηχανικά τιμολόγια), 
τονίζοντας στην εισήγηση προς τη γενική συνέλευση τα εξής:

«Μετά την ολοκλήρωση της αποεπένδυσης του λιγνιτικού 
της δυναμικού και με την εφαρμογή του νέου ρυθμιστικού 
πλαισίου που προβλέπεται να ισχύσει από την ‘Ανοιξη του 
2019 στην Ελληνική Αγορά Ενέργειας (Target Model - Θέσπι-
ση Προθεσμιακής Αγοράς Ενέργειας), το οποίο θα επιτρέψει 
διμερή συμβόλαια μεταξύ Παραγωγού και τελικού κατανα-
λωτή, η ΔΕΗ δεν θα αποτελεί πλέον το μοναδικό Προμηθευτή 
για Πελάτες Υψηλής Τάσης. Δυνατότητα διαμόρφωσης νέας 
τιμολογιακής πολιτικής για τους πελάτες της Υ.Τ. θα υπάρξει 
μετά την άρση των ως άνω αβεβαιοτήτων και το ξεκαθάρι-
σμα του τοπίου με την  αποεπένδυση και την οριστικοποίηση 

των όρων του νέου μοντέλου της αγοράς», τονίζει ακόμα η 
επιχείρηση εκτιμώντας ότι μέχρι το πρώτο δίμηνο του 2019 
θα υπάρξει πλέον καθαρή εικόνα. Για το λόγο αυτό η εισήγηση 
προβλέπει την παράταση των βιομηχανικών τιμολογίων και 
των εκπτώσεων όγκου που τα συνοδεύουν, ως τις 28 Φε-
βρουαρίου 2019.
Ο επικεφαλής της ΔΕΗ, Μανόλης Παναγιωτάκης έχει κατ’ 
επανάληψη απευθύνει πρόσκληση στους εγχώριους βιομη-
χανικούς ομίλους να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό για τις 
λιγνιτικές μονάδες, προκειμένου να εξασφαλίσουν σταθερό 
ενεργειακό κόστος.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ  Η ΣυΜΦΩΝΙΑ ΝΕΟυ ΣΤΟΧΟυ ΕΝΕΡγΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 32,5% γΙΑ ΤΗΝ ΕΕ

ΔΕΗ: ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΕΡΙΝΩΝ ΤΙΜΟΛΟγΙΩΝ ΡΕυΜΑΤΟΣ γΙΑ ΤΙΣ ΜΕγΑΛΕΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΕΙΣΗγΕΙΤΑΙ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ γΕΝΙΚΗ ΣυΝΕΛΕυΣΗ
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Πέντε στόχους για το ριζικό μετασχηματισμό της βιομηχανίας 
ηλεκτρικής ενέργειας σε ολόκληρο τον κόσμο θέτει η Διεθνής 
Διάσκεψη Κορυφής Ηλεκτρικής Ενέργειας που πραγματοποιή-
θηκε τον Απρίλιο στην Ουάσιγκτον με συμμετοχή από ελληνικής 
πλευράς του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της ΔΕΗ 
Μανόλη Παναγιωτάκη. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ συγκεκριμέ-
να, σε κοινή δήλωσή τους οι Ενώσεις Ηλεκτρικής Ενέργειας Αυ-
στραλίας, η Ένωση Ηλεκτρικής Ενέργειας Καναδά, το Ινστιτούτο 
Ηλεκτρικής Ενέργειας Edison, η Eurelectric (που
εκπροσωπεί τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ηλεκτρισμού) και η 
Συνομοσπονδία Ηλεκτρικών Εταιρειών της Ιαπωνίας επισημαί-

νουν ως κεντρικούς στόχους:
- τη συμμετοχή των καταναλωτών και την ενίσχυση του ρόλου 
τους,
- τις στρατηγικές εξηλεκτρισμού για τις μεταφορές, τα νοικοκυ-
ριά, τη βιομηχανία και τις «έξυπνες» κοινότητες,
- υποδομές «έξυπνης» ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της 
αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας,
- ρυθμιστικές λύσεις για την προώθηση της βιομηχανικής και-
νοτομίας και των αποτελεσματικών επενδύσεων,
- μέτρα προστασίας και ανθεκτικότητας για την ασφάλεια του 
κυβερνοχώρου.

«Ένα πιο «έξυπνο» ενεργειακό δίκτυο με τις κατάλληλες δομές 
τιμολόγησης θα επιτρέψει την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη 
της ηλεκτροκίνησης και των καθαρότερων μορφών ενέργειας, 
αποφέροντας οφέλη τόσο για τον πελάτη όσο και για το κλίμα», 
τονίζεται ακόμα στη δήλωση και προστίθεται: «Κεντρική θέση 
στις προσπάθειες δημιουργίας ενός ενεργειακού συστήματος 
με πιο άμεση ανταπόκριση, με μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και 
αποτελεσματικότητα έχουν οι πολιτικές που αναγνωρίζουν επί-
σης τον κρίσιμο ρόλο της διαφοροποίησης των καυσίμων στην 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ενισχύοντας τη διαχείριση της 
ζήτησης και αναπτύσσοντας ψηφιακά δίκτυα».

Η Διεθνής Διάσκεψη Κορυφής Ηλεκτρικής Ενέργειας πραγματο-
ποιήθηκε στην Ουάσινγκτον στις 9-10 Απριλίου, με τη συμμετοχή 
των μεγαλύτερων ενώσεων ηλεκτρικής ενέργειας του κόσμου: 
Ενώσεις Ηλεκτρικής Ενέργειας Αυστραλίας, Ένωση Ηλεκτρικής 
Ενέργειας Καναδά, Ινστιτούτο Ηλεκτρικής Ενέργειας Edison, 
Eurelectric (η ένωση που εκπροσωπεί τις ευρωπαϊκές επιχειρή-
σεις ηλεκτρισμού) και Συνομοσπονδία Ηλεκτρικών Εταιρειών της 
Ιαπωνίας. Στην 25η Επέτειο από την πρώτη Διάσκεψη Κορυφής, 
η οποία είχε επίσης διεξαχθεί στην Ουάσινγκτον, οι Ενώσεις αυτές 
εξέδωσαν την ακόλουθη κοινή δήλωση. Ως ηγέτες της βιομηχανί-
ας ηλεκτρικής ενέργειας σε ολόκληρο τον κόσμο, αναγνωρίζου-
με ότι ο παγκόσμιος ηλεκτρικός τομέας βρίσκεται εν μέσω ενός 
ριζικού μετασχηματισμού. Πιστεύουμε ότι οι πελάτες πρέπει να 
βρίσκονται στο επίκεντρο αυτού του μετασχηματισμού. Η συμ-
βολή νέων και καθαρών τεχνολογιών, η εξελισσόμενη κοινωνική 
πολιτική και οι ραγδαία μεταβαλλόμενες προσδοκίες των πελατών 
δημιουργούν μια νέα πραγματικότητα για τους προμηθευτές ηλε-
κτρικής ενέργειας ανά τον κόσμο. 
Με την προοδευτική απανθρακοποίηση της παραγωγής ηλε-
κτρικής ενέργειας, ο εξηλεκτρισμός θα επιταχύνει τη μετάβαση 
σε καθαρές πηγές ενέργειας και σε άλλους τομείς της οικονομίας, 
προσφέροντας μια ανταγωνιστική ενέργεια, ως εργαλείο με-
τασχηματισμού, σε πελάτες, πόλεις και κοινότητες. Η καθαρή 
ηλεκτρική ενέργεια, ως θεμέλιο των εξελισσόμενων μελλοντικών 
ενεργειακών συστημάτων, θα επιφέρει άμεσες και απτές βελτιώ-
σεις, συμβάλλοντας στον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπαν-
σης και στη μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Η ηλεκτρική 
ενέργεια θα προσφέρει επίσης αναβαθμισμένες παροχές στους 
πελάτες, σε θέματα όπως οι νέες ψηφιακές υπηρεσίες ενέργειας και 
η βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση. Επίσης, η ηλεκτρική ενέργεια 
θα συμβάλει στον μηδενισμό των εκπομπών στον τομέα των 
μεταφορών και θα συνεισφέρει στην ενεργειακή απόδοση της 
βιομηχανίας. Απαιτούνται επενδύσεις για την παραγωγή καθα-
ρής ηλεκτρικής ενέργειας, για την καινοτομία και για μεταβατικές 
τεχνολογίες κατά μήκος ολόκληρης της αξιακής αλυσίδας ηλε-
κτρικής ενέργειας. Είναι επίσης σημαντικό να επενδύσουμε για τη 
βιωσιμότητα των υφιστάμενων υποδομών στην αξιακή αλυσίδα 

και να λάβουμε μέτρα για τη μακροπρόθεσμη μετάβαση προς 
ένα μέλλον με χαμηλές εκπομπές άνθρακα. Οι νέες πολιτικές θα 
δημιουργήσουν σημαντικές ευκαιρίες για την παραγωγή και την 
παροχή αξιόπιστης και καθαρότερης ηλεκτρικής ενέργειας, με πιο 
προσιτό κόστος όσο ποτέ άλλοτε. Οι εταιρείες-μέλη των Ενώσεών 
μας αντιμετωπίζουν αποφασιστικά τόσο τις προκλήσεις όσο και τις 
ευκαιρίες που παρουσιάζονται μέσα στο ταχέως μεταβαλλόμενο 
τοπίο και εντείνουν με ενθουσιασμό τις προσπάθειές τους προ-
κειμένου να ανταποκριθούν με επιτυχία στις προσδοκίες όλων 
των πελατών τους, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα ότι οι δρόμοι 
που οδηγούν σε αυτόν τον στόχο είναι πολλοί. Στο επίκεντρο της 
υλοποίησης της ενεργειακής μετάβασης βρίσκονται οι σημαντικές 
δυνατότητες που παρέχει η ευρεία ανάπτυξη μιας πιο «έξυπνης» 
ενεργειακής υποδομής σε όλο τον κόσμο. Τα στοιχεία μιας βελτι-
ωμένης υποδομής, που περιλαμβάνει την αποθήκευση ενέργειας, 
την ενίσχυση του δικτύου, την προηγμένη καταμέτρηση, την 
καθολική εφαρμογή της τηλεπισκόπησης και του αυτοματισμού, 
τα μικροδίκτυα, την προστασία του κυβερνοχώρου και το υδρο-
γόνο, αποτελούν τη ραχοκοκαλιά ενός εξελισσόμενου σύγχρονου 
ενεργειακού συστήματος και ταυτόχρονα διευκολύνουν την 
ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως η ηλιακή 
και η αιολική. Ένα πιο «έξυπνο» ενεργειακό δίκτυο με τις κατάλ-
ληλες δομές τιμολόγησης θα επιτρέψει την ολοένα και ταχύτερη 
ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης και των καθαρότερων μορφών 
ενέργειας, αποφέροντας οφέλη τόσο για τον πελάτη όσο και για 
το κλίμα. Κεντρική θέση στις προσπάθειες δημιουργίας ενός ενερ-
γειακού συστήματος με πιο άμεση ανταπόκριση, με μεγαλύτερη 
ανθεκτικότητα και αποτελεσματικότητα έχουν οι πολιτικές που 
αναγνωρίζουν επίσης τον κρίσιμο ρόλο της διαφοροποίησης των 
καυσίμων στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ενισχύοντας τη 
διαχείριση της ζήτησης και αναπτύσσοντας ψηφιακά δίκτυα. Λαμ-
βάνοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω, οι Ενώσεις Ηλεκτρικών Εταιρειών 
που εκπροσωπούνται εδώ στην Ουάσινγκτον δεσμεύονται όλες 
πλήρως να συμβάλουν στην υλοποίηση ενός εκσυγχρονισμένου 
δικτύου ενέργειας από τις εταιρείες-μέλη τους παγκοσμίως, κα-
θώς και να αξιοποιήσουν τα πολλαπλά οφέλη που προκύπτουν 
από μια τέτοια δέσμευση. Υπό αυτό το πρίσμα, οι κατά τόπους 

εναλλακτικές προτάσεις είναι καίριας σημασίας. Επιπλέον, ανα-
γνωρίζουμε τις προκλήσεις –μεταξύ των οποίων το κόστος και 
το ρυθμιστικό πλαίσιο– ως προς την προώθηση μιας ταχείας 
και ευρείας ενσωμάτωσης και ανάπτυξης καινοτόμων λύσεων. 
Ειδικότερα, η τιμολόγηση και οι ρυθμιστικές πολιτικές θα πρέπει 
να γίνουν πιο καινοτόμες και ευέλικτες, προκειμένου να ενθαρ-
ρύνουν τις αναγκαίες επενδύσεις. Πιστεύουμε ότι αυτά τα κόστη 
αντισταθμίζονται από τα πολλαπλά οφέλη. Ως εκ τούτου, καλούμε 
τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τις ρυθμιστικές αρχές σε 
όλο τον κόσμο να αναγνωρίσουν τα ζωτικής σημασίας οφέλη, τα 
οποία μπορούν και πρόκειται να αποκομίσουν οι πελάτες και γενι-
κότερα η κοινωνία, υιοθετώντας πολιτικές που θα προάγουν την 
ανάπτυξη ενός εκσυγχρονισμένου ενεργειακού συστήματος. Κα-
λούμε τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τα ενδιαφερόμενα 
μέρη να επιταχύνουν αυτήν τη διαδικασία μέσω της αναβάθμισης 
του ρυθμιστικού πλαισίου και της συμμετοχής των καταναλω-
τών, προάγοντας τις αποδοτικές επενδύσεις σε όλη την αξιακή 
αλυσίδα. Περαιτέρω, η προώθηση του εξηλεκτρισμού, ιδιαίτερα 
στους τομείς των μεταφορών, των νοικοκυριών, της βιομηχανίας 
και των «έξυπνων» κοινοτήτων, θα ενδυναμώσει τις οικονομίες σε 
παγκόσμια κλίμακα, δημιουργώντας παράλληλα ένα πιο καθαρό 
περιβάλλον. Τέλος, ένα εκσυγχρονισμένο δίκτυο ενέργειας θα 
συνεχίσει να αποτελεί τη ζωτική βάση για την παροχή ασφαλούς, 
αξιόπιστης, οικονομικά προσιτής και καθαρής ηλεκτρικής ενέργει-
ας ανά την υφήλιο. Εν όψει αυτής της κοινής επιταγής, οι Ενώσεις 
δεσμεύονται για έναν συνεργατικό διάλογο και δράσεις στο μεσο-
διάστημα των Διασκέψεων Κορυφής, με σκοπό να προωθήσουν:  
τη συμμετοχή των καταναλωτών και την ενίσχυση του ρόλου 
τους,•  τις στρατηγικές εξηλεκτρισμού για τις μεταφορές, τα νοι-
κοκυριά, τη βιομηχανία και τις• «έξυπνες» κοινότητες,  υποδομές 
«έξυπνης» ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης 
ηλεκτρικής• ενέργειας,  ρυθμιστικές λύσεις για την προώθηση της 
βιομηχανικής καινοτομίας και των• αποτελεσματικών επενδύσε-
ων, και  μέτρα προστασίας και ανθεκτικότητας για την ασφάλεια 
του κυβερνοχώρου.• 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡυΦΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡγΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ γΙΑ ΤΟ ΡΙζΙΚΟ 
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡγΕΙΑΣ
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«Η Αττική χρειάζεται τουλάχιστον έξι Μονάδες Υγειονομικής 
Ταφής ώστε να τελειώσει η αθλιότητα στη Φυλή που εξελίσσεται 
εις βάρος των κατοίκων σε κάθε απρόοπτο γεγονός όπως και το 
πρόσφατο που προκλήθηκε από την κακοκαιρία», τόνισε ο αντι-
περιφερειάρχης Δυτικής Αθήνας Σπύρος Τζόκας σε συνέντευξη 
του στο ρ/σ «Κόκκινο». Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ αναφερόμενος 
στο πρόσφατο ιστορικό του προβλήματος με τα σκουπίδια, ο κ. 
Τζόκας είπε ότι «στις 9-10 Ιουνίου, παρουσιάστηκαν ρηγματώ-
σεις σε αυτό που λέμε σε «κύτταρο» της υγειονομικής ταφής, στη 
Φυλή. Ρηγματώσεις που επιδεινώθηκαν με τις πρόσφατες καται-
γίδες και υπήρχε πρόβλημα ασφάλειας των εργαζόμενων. Έτσι, 
έκλεισε ο συγκεκριμένος χώρος και έγιναν όλες οι εργασίες ώστε 

να μην υπάρχει ο παραμικρός κίνδυνος». Επισήμανε τις εντατικές 
προσπάθειες που καταβληθήκαν από την Διοίκηση του ΕΔΣΝΑ 
για την συντομότερη συνέχιση της εύρυθμης λειτουργίας του 
Συνδέσμου με απόλυτα ασφαλείς όρους για τους εργαζόμενους. 
Το ζήτημα του κορεσμού της Φυλής πρέπει να αντιμετωπιστεί με 
οριστικά μέτρα σημείωσε ο κ. Τζόκας επισημαίνοντας ότι η έλλει-
ψη χώρων υγειονομικής ταφής είναι ένα πρόβλημα που αντιμε-
τωπίζει η τοπική αυτοδιοίκηση εδώ και πολλά χρόνια, χωρίς όμως 
και να μινείται προς αυτήν την κατεύθυνση αφού «έχει βολευτεί» 
από την Φυλή.
«Η Φυλή πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει να παίζει αυτό το 
ρόλο, αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να γίνουν χωροθετήσεις» 

σημειώνει, προσθέτοντας ότι «Λέμε να βάλουμε κάδους και όλοι 
εννοούμε στον απέναντι, όχι στην πόρτα μας. Υπάρχει χωροθέτη-
ση και στην δυτική Αθήνα και στον Πειραιά, πρέπει να υπάρχει και 
στη βόρεια και στη νότια και στην ανατολική, παντού». Ο αντιπερι-
φερειάρχης Δυτικής Αθήνας υπογραμμίζει ότι «Έχουν εκπονηθεί 
σχετικά προγράμματα και η Περιφέρεια έχει προχωρήσει τον 
περιφερειακό σχεδιασμό διαχείρισης απορριμμάτων, αλλά για να 
πετύχουν όλα αυτά, η ανακύκλωση, τα πράσινα σημεία, να μειω-
θούν τα απορρίμματα κτλ., πρέπει οι δήμοι να προχωρήσουν τις 
δομές αυτές και να ξεκινήσει η χωροθέτηση για Μονάδες ΧΥΤΥ. Να 
φτάσουμε στο σημείο να θάβουμε μόνο υπολείμματα».

Δύο αποφάσεις «κομβικής σημασίας», όπως τις χαρακτηρίζει ο αντι-
περιφερειάρχης Δυτικής Αττικής Γιάννης Βασιλείου, επισπεύδουν 
την έναρξη των εργασιών για το αντιπλημμυρικό έργο του ρέματος 
Αγίας Αικατερίνης-Σούρες. Παράλληλα βρίσκονται ήδη εν αναμονή 
τα μηχανήματα για τις εργασίες αποκατάστασης της Παλαιάς Εθνικής 
Οδού Αθηνών - Θηβών. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ τα σημαντικά 
αυτά νέα δεδομένα, συμπληρώνει ο ίδιος, οφείλονται στο πλαίσιο 
των αποφάσεων της κυβέρνησης για τις κατεπείγουσες διαδικασίες 
επί των κρίσιμων έργων. Βεβαίως, σε συνάρτηση με τους «ταχύτα-
τους ρυθμούς με τους οποίους δρομολογεί τις σχετικές διαδικασίες» 
η Περιφέρεια Αττικής στην προσπάθειά της να αποκαταστήσει τις 
πληγές από την πλημμύρα του περασμένου Νοεμβρίου και να θω-

ρακίσει αντιπλημμυρικά τη ΔΕ Μάνδρας
Ειδικότερα οι ενέργειες που θα επιτρέψουν την συντόμευση της 
έναρξης των εργασιών αφορούν:
- Την έγκριση του Συμβουλίου Τεχνικών Έργων του υπουργείου 
Υποδομών, για την επίταξη των υπό απαλλοτρίωση εκτάσεων του 
έργου, προκειμένου οι απαιτούμενες διαδικασίες (εκτιμήσεις, ενστά-
σεις, εκδικάσεις κ.λπ.) να μην καθυστερήσουν περαιτέρω τις εργασί-
ες, αλλά να ακολουθήσουν.
- Στην ανάδειξη του οριστικού ανάδοχου της εργολαβίας των 
εργασιών από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, 
19/06/2018.
Ο αντιπεριφερειάρχης εκφράζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ την ικανοποίησή του 

για αυτήν την εξέλιξη καθώς «έρχεται ακόμη πιο κοντά, η έναρξη 
των εργασιών και για το αντιπλημμυρικό έργο του ρέματος Αγίας 
Αικατερίνης - Σούρες». Επισημαίνει ότι «έπονται μερικές επιπλέον 
ενέργειες», αναφερόμενος στις αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνέδριου 
στο οποίο ήδη έχει υποβληθεί (προ 15ημέρου) ο φάκελος για το έργο 
στην ΠΕΟΘ.
Τέλος ο αντιπεριφερειάρχης εκφράζει τη βεβαιότητα ότι «θα δούμε 
να πραγματοποιούνται ταχύτερα απ’ ό,τι υπολογίζαμε οι εργασίες 
τόσο για το αντιπλημμυρικό έργο Αγίας Αικατερίνης-Σούρες, όσο και 
για την αποκατάσταση της ΠΕΟ Αθηνών - Θηβών, υπενθυμίζοντας 
ότι επισπεύτηκαν κατά ένα μήνα, από τις δικές του αρχικές εκτιμήσεις, 
οι δημοπρατήσεις η των δύο αυτών έργων.

Οι εθνικοί στόχοι για τη διαχείριση υδάτων και ο ρόλος που το νε-
οϊδρυθέν Κέντρο Ολοκληρωμένης και Διεπιστημονικής Διαχείρισης 
Υδατικών Πόρων (ΚΕΟΔΔΥΠ) στο ΑΠΘ μπορεί να διαδραματίσει στη 
διεθνή διπλωματία, όσον αφορά τα ύδατα της χώρας μας, συζητή-
θηκαν στην πρώτη συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε 
στη Θεσσαλονίκη, μεταξύ του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλου, της Προέδρου ΔΣ του 
Κέντρου Αριστείας της UNESCO, Ελπίδας Κολοκυθά, του Αντιπροέ-
δρου ΔΣ του Κέντρου Κωνσταντίνου Βουδούρη, του Προέδρου της 

Επιστημονικής Επιτροπής του νέου Κέντρου Περικλή Λατινόπουλου 
και της Διευθύντριας του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσ-
σαλονίκη, Κατερίνας Νοτοπούλου. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ το 
ΚΕΟΔΔΥΠ είναι μια πρωτοβουλία του Αριστοτελείου Πανεπιστημί-
ου Θεσσαλονίκης, με στόχο τις συνέργειες όλων των σχετικών με 
τα ύδατα Τμημάτων του και την ίδρυση Κέντρου Ολοκληρωμένης 
Διαχείρισης Υδάτων. Το νέο Κέντρο Αριστείας της UNESCO (UNESCO 
Water Center, Type II) κυρώθηκε με πρόσφατο νόμο από τη Βου-
λή των Ελλήνων (Ν.4545/2018 - ΦΕΚ 99/Α/2018) και είναι τμήμα 

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου με την ονομασία «Κέντρο Ολο-
κληρωμένης και Διεπιστημονικής Διαχείρισης Υδατικών Πόρων 
(ΚΕΟΔΔΥΠ)».
«Με την ίδρυση του ΚΕΟΔΥΠΠ μας δίνεται σήμερα μια μεγάλη ευκαι-
ρία να αναλάβουμε πρωτοβουλίες καινοτομίες και να ηγηθούμε της 
περιβαλλοντικής διπλωματίας σε όλα τα θέματα Υδατικών πόρων 
και ειδικότερα στη διασυνοριακή διαχείριση των λεκανών απορρο-
ής των υδάτων στα Βαλκάνια», επισήμανε ο κ.Φάμελλος.

Εργασίες αποκατάστασης βλαβών πραγματοποιήθηκαν στις 
θύρες του φράγματος Λιθοτόπου της λίμνης Κερκίνης. Συγκε-
κριμένα η υποδιεύθυνση τεχνικών έργων της Περιφερειακής 
Ενότητας Σερρών είχε πραγματοποιήσει αυτοψία στο θυρό-
φραγμα 3 και είχε διαπιστώσει βλάβη ενώ ζήτησε την κατεπεί-
γουσα αποκατάστασή της λόγω έκτακτης ανάγκης πολιτικής 
προστασίας. Παράλληλα, με έγγραφά της, η ελληνική πρεσβεία 

στη Σόφια της Βουλγαρίας, σημείωνε τους κινδύνους που 
εγκυμονεί η άνοδος της στάθμης των υδάτων που εισέρχονται 
στην Ελλάδα και την πιθανότητα εκδήλωσης πλημμυρικών 
φαινομένων.Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ κατά τη διάρκεια του 
σχετικού έργου, έγινε αντικατάσταση των συρματόσχοινων 
του θυροφράγματος, η λειτουργία του οποίου, σύμφωνα με 
τον αντιπεριφερειάρχη Σερρών, Γιάννη Μωϋσιάδη, είναι ιδιαί-

τερα σημαντική ώστε να ρυθμίζεται η στάθμη των υδάτων και 
να αποφεύγονται πλημμύρες. «Δεν επρόκειτο για ένα δύσκολο 
έργο, καθώς ήταν υπόθεση μερικών ημερών η αντικατάσταση 
των αλυσίδων που συγκρατούν και ανεβοκατεβάζουν τις πόρ-
τες. Ωστόσο από άποψη σημασίας ήταν ένα ιδιαίτερα σημαντικό 
έργο καθώς διασφαλίζει τη λειτουργικότητα της θύρας του 
φράγματος» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μωϋσιάδης.

«ΤΟυΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΞΙ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΕΙΣ γΙΑ υγΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ», 
ΤΟΝΙΣΕ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔυΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 

ΕΠΙΣΠΕυΔΕΤΑΙ Η ΕΝΑΡΞΗ ΕΡγΑΣΙΩΝ γΙΑ ΤΟ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜυΡΙΚΟ ΕΡγΟ ΤΟυ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑγΙΑΣ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΣΟυΡΕΣ ΣΤΗ Δ. ΑΤΤΙΚΗ

ΣυΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡγΑΣΙΑΣ ΤΟυ ΑΝ. υΠΟυΡγΟυ υΠΕΚΑ Σ.ΦΑΜΕΛΛΟυ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟυ ΚΕΟΔΔυΠ

ΕΡγΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΠΡΑγΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΘυΡΕΣ ΤΟυ ΦΡΑγΜΑΤΟΣ 
ΛΙΘΟΤΟΠΟυ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ
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Ανοδική πορεία καταγράφει η συμμετοχή των Ελλήνων 
πολιτών στην ανακύκλωση, σύμφωνα με πρόσφατη έρευ-
να που πραγματοποίησε η εταιρεία ALCO. Αν και απομένει 
ακόμα δρόμος, οι πολίτες φαίνεται ότι βελτιώνονται στο 
κομβικό αυτό ζήτημα, καθώς το 97% δηλώνει ότι στηρίζει 
την ανακύκλωση συσκευασιών, ενώ το 92% απαντά ότι 
πραγματοποιείται ανακύκλωση στα νοικοκυριά. Σύμφωνα με 
το newmoney.gr τα ευρήματα της έρευνας προέρχονται από 
δομημένες ερωτήσεις σε δείγμα 1.000 πολιτών (50% άνδρες, 
50% γυναίκες, ηλικίας 25-65 ετών) σε ολόκληρη τη χώρα, 
όπου λειτουργεί ανακύκλωση συσκευασιών–μπλε κάδος και 
αποτυπώνουν την ευμενή στάση των πολιτών απέναντι στην 
ανακύκλωση.
Η έρευνα καταδεικνύει επίσης την υψηλή συχνότητα που 
οι πολίτες ανακυκλώνουν (95% τουλάχιστον 1 φορά την 
εβδομάδα και 69% τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα), 
ενώ εντοπίζει ως πρόβλημα την ύπαρξη κοινών σκουπιδιών 
στους κάδους.
Εκείνοι που δεν ανακυκλώνουν (8% του δείγματος) ανα-
φέρουν ότι δεν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές ή κάδοι 
στην περιοχή τους και οι μισοί εξ’ αυτών δηλώνουν ότι θα 
αρχίσουν να ανακυκλώνουν, εφ’ όσον λυθούν τα χρηστικά /
πρακτικά ζητήματα που τους προκαλούν δυσχέρειες.
Σε σχέση πάντως με τους αυξημένους στόχους που έχει θέσει 
η ΕΕ και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών για τη διαχείριση 
των απορριμμάτων, η Ελλάδα βρίσκεται μακριά. Η χώρα μας 
παρουσιάζει ένα από τα μικρότερα ποσοστά ανακύκλωσης 
στην ΕΕ, ενώ οι επιδόσεις της την τοποθετούν στην τελευταία 
τριάδα μαζί με τη Μάλτα και τη Ρουμανία.
Οι αρμόδιοι φορείς συμφωνούν ότι χρειαζόμαστε περισσότε-
ρη δουλειά για τη βελτίωση του τρόπου που ο κόσμος ανα-
κυκλώνει, ωστόσο οι λύσεις πρέπει να δοθούν από την κοινή 
προσπάθεια πολιτείας, δήμων, πολιτών και ιδιωτικών πρω-
τοβουλιών. Σε αυτή την κατεύθυνση, η ΑΒ Βασιλόπουλος 
πραγματοποιεί ενέργειες με περιβαλλοντικό πρόσημο, μέσω 
και της καμπάνιας #allazoumesinithies, συμβάλλοντας στην 
άρση των εμποδίων για τη διεύρυνση της ανακύκλωσης.
Χαρακτηριστικό δείγμα της «πράσινης» δραστηριότητάς της, 

είναι τα 70 κέντρα ανακύκλωσης που έχει τοποθετήσει σε ισά-
ριθμα καταστήματα του δικτύου της, σε όλη τη χώρα. Σε 40 
από αυτά τα Ολοκληρωμένα Κέντρα Ανακύκλωσης, μπορούν 
να ανακυκλωθούν έως και έξι υλικά: πλαστικά μπουκάλια, 
μεταλλικά κουτιά, γυάλινες φιάλες, πλαστικές σακούλες, με-
ταλλικοί περιέκτες και πλαστικά δοχεία, ενώ σε 30 μικρότερα, 
μπορούν να ανακυκλωθούν πλαστικά και μεταλλικά κουτιά. 
Μάλιστα, για κάθε υλικό που ανακυκλώνεται δίνεται χρη-
ματικό αντίτιμο, το οποίο ο χρήστης μπορεί να δωρίσει στη 
Μη Κυβερνητική Οργάνωση το «Χαμόγελο του Παιδιού» ή 
να αφαιρεθεί από τις αγορές του στα καταστήματα ΑΒ. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι μόνο μέσα στο 2016 η εταιρεία ανακύκλωσε 
3.070.847 συσκευασίες (αλουμίνιο, λευκοσίδηρο, πλαστικό, 
γυαλί, χαρτί), οι οποίες φτάνουν τα 15.887.457 κιλά.
Η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι η πρώτη αλυσίδα σουπερμάρκετ και 
η μοναδική εταιρεία τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ολόκληρη 
την Ευρώπη που εφαρμόζει Ατομικό Σύστημα, εφόσον όλοι οι 
υπόλοιποι «διαχειριστές συσκευασιών», δηλαδή παραγωγοί, 
εισαγωγείς, λιανέμποροι, σύμφωνα με τον Νόμο 2939/2001 
συμμετέχουν σε Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχεί-
ρισης των Συσκευασιών τους, χωρίς να προσφέρουν άμεση 
δυνατότητα ανακύκλωσης συσκευασιών στους πελάτες τους.
ΤΙ ΥΛΙΚΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΘΟΥΝ
Χαρτί: Βιβλία. Έντυπα. Εφημερίδες. Περιοδικά.. Τετραπάκ από 
γάλα. Χαρτί περιτυλίγματος. Σακούλες χάρτινες
Γυαλί: Βαζάκια τροφίμων. Μπουκάλια λαδιού. Μπουκάλια 
αλκοολούχων ποτών. Μπουκάλια κρασιού. Μπουκάλια νε-
ρού
Πλαστικό: Κεσεδάκια από γιαούρτι, βούτυρο. Μπουκάλια 
αναψυκτικών. Μπουκάλια αλκοολούχων ποτών. Μπουκάλια 
νερού. Μπουκάλια από σαμπουάν. Μπουκάλια από γάλα. 
Πλαστικά ποτήρια/πιάτα. Σακούλες πλαστικές. Σωληνάρια 
οδοντόκρεμας. Τετραπάκ από γάλα. Πλαστικά ταψάκια. Φίλμ 
περιτυλίγματος. Πλαστικές θήκες CD/DVD. Συσκευασίες λιπα-
ντικών ελαίων
Χαρτόνι: Κουτιά από δημητριακά, μπισκότα. Κουτιά απορ-
ρυπαντικών. Κουτί πίτσας. Χαρτοκιβώτια ηλεκτρονικών συ-
σκευών. Συσκευασίες λιπαντικών ελαίων

Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ): 
Μεγάλες οικιακές συσκευές. Μικρές οικιακές συσκευές. Εξο-
πλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Καταναλωτικά 
είδη. Είδη Φωτισμού (φωτιστικός εξοπλισμός, λαμπτήρες). 
Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία. Παιχνίδια και εξοπλι-
σμός ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Ιατρικά βοηθήματα (εξαι-
ρουμένων των εμφυτεύσιμων και μολυσμένων). Όργανα 
παρακολούθησης και ελέγχου. Συσκευές αυτόματης διανομής
Φωτιστικά Είδη: Φωτιστικός εξοπλισμός (εξοπλισμός προβο-
λής, οικιακά φωτιστικά σώματα). Λαμπτήρες (φθορισμού, 
εκκενώσεως, νατρίου). Λαμπτήρες πυρακτώσεως.
Μπαταρίες: Μολύβδου – θειϊκού οξέως (βιομηχανικές, αυ-
τοκινήτων). Φορητές (μίας χρήσης, αλκαλικές, λιθίου, επανα-
φορτιζόμενες, κουμπιά)
Αλουμίνιο: Αλουμινόχαρτο. Αλουμινένια ταψάκια φαγητού. 
Κουτάκια μπύρας, αναψυκτικών
Λευκοσίδηρος: Δοχεία ελαιολάδου. Τσίγγινο δοχείο φέτας. 
Γάλα εβαπορέ. Συσκευασίες τοματοπολτού, τόνου, ζωοτρο-
φών
Διάφορα: Υλικά κουζίνας, κήπου
10 ΑΠΛΟΙ, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Αγοράζουμε ανακυκλωμένο χαρτί μιας και με έναν τόνο χαρ-
τιού σώζουμε 17 δέντρα και περίπου 26.500 λίτρα νερού.
ανακυκλώνουμε τις παλιές ηλεκτρικές μας συσκευές.
εντάσσουμε σε ένα σημείο του σπιτιού και του γραφείου μας 
κάδους ανακύκλωσης χαρτιού, πλαστικού και μετάλλων.
ανακυκλώνουμε τα μελάνια των εκτυπωτών μας και αγορά-
ζουμε ανακατασκευασμένα μελάνια και δοχεία μιας και κάθε 
ένα τέτοιο προϊόν, διατηρεί περίπου 1 κιλό μετάλλου και πλα-
στικού μακριά από τους χώρους υγειονομικής ταφής.
ανακυκλώνουμε παλιές εφημερίδες & περιοδικά που δημι-
ουργούν ‘ενοχλητικές’ στοίβες στα γραφεία μας.
αγοράζουμε οικολογικά προϊόντα, που μπορούν να ανακυ-
κλωθούν.
προμηθευόμαστε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ανακυκλώ-
νοντας τις συμβατικές στους ειδικούς κάδους ΑΦΗΣ.
χρησιμοποιούμε για τις καθημερινές μας αγορές επαναχρησι-
μοποιούμενες τσάντες.

Η Volkswagen και η Ford ανακοίνωσαν σήμερα την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας και 
διερευνούν τη σύναψη στρατηγικής συνεργασίας, η οποία θα ενισχύει την ανταγωνιστικότητα 
κάθε εταιρίας και θα παρέχει καλύτερη εξυπηρέτηση στους πελάτες παγκοσμίως. Σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ οι εταιρίες διερευνούν πιθανά projects σε αρκετούς τομείς, όπως η εξέλιξη μιας 

σειράς επαγγελματικών οχημάτων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συνεχώς αυξανόμενων 
αναγκών των πελατών. Η προτιθέμενη συνεργασία δεν θα εμπεριέχει αλλαγές μετοχικών κε-
φαλαίων και ανταλλαγές μετοχών.

Για 3η συνεχή χρονιά η Volkswagen αναδείχθηκε ο πιο και-
νοτόμος μεγάλος κατασκευαστής στον κόσμο, στο θεσμό των 
βραβείων «Automotive Innovations Awards». Πρόκειται για 
έναν ετήσιο, μεγάλου κύρους διεθνή διαγωνισμό που συνδι-
οργανώνουν το «Center of Automotive Management» και η 
εταιρεία συμβούλων PricewaterhouseCoopers. Παράλληλα, 

η Volkswagen έλαβε αντίστοιχα βραβεία στις κατηγορίες 
«εναλλακτικών κινητήριων συστημάτων», «τεχνολογία 
αυτόνομης οδήγησης» και «ασφάλεια και συμβατικά κινη-
τήρια συστήματα».Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ τα βραβεία 
απονέμονται με βάση τα αποτελέσματα μίας εξειδικευμένης 
μελέτης που διεξάγεται σε παγκόσμια κλίμακα. Η μελέτη αυτή 

απλώνεται σε βάθος επταετίας και αναλύει τόσο το προφίλ 
των καινοτομιών που έχουν παρουσιαστεί στην αυτοκινητο-
βιομηχανία αυτό το διάστημα όσο και τις τεχνολογικές τάσεις 
που παρουσιάζει η κάθε μάρκα για το μέλλον.

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ «ΑγΚΑΛΙΑζΟυΝ» ΤΗΝ ΑΝΑΚυΚΛΩΣΗ

Η VOLKSWAGEN ΚΑΙ Η FORD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΑΝ ΤΗΝ υΠΟγΡΑΦΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟυ ΣυΝΕΡγΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ 
ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΕΝΙΣΧυΟυΝ ΤΗΝ ΑΝΤΑγΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟυ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟυ  ΜΕγΑΛΟυ  ΚΑΤΑΣΚΕυΑΣΤΗ
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Επενδύσεις σε προγράμματα για την ενεργειακή αναβάθμιση, τον 
πολιτισμό, τα απορρίμματα και την αστική αποκατάσταση σε όλη 
την Αθήνα, θα υποστηριχθούν απόδάνειο  55 εκατ. € της Ευρωπα-
ϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), όπως συμφωνήθηκε νωρίτε-
ρα σήμερα. Αυτή η ευρεία επενδυτική πρωτοβουλία της πόλης θα 
δημιουργήσει θέσεις εργασίας, θα ενισχύσει την αστική ανάπλαση 
και θα διασφαλίσει την καλύτερη διαχείριση των κλιματικών κιν-
δύνων τα επόμενα χρόνια. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση η 
σύμβαση χρηματοδότησης για το δάνειο της Ευρωπαϊκής Τράπε-
ζας Επενδύσεων συμφωνήθηκε επισήμως μεταξύ του δημάρχου 
Αθηναίων κ. Γιώργου Καμίνη, του Προέδρου της ΕΤΕ κ. Werner 
Hoyer και του Αντιπροέδρου υπεύθυνου για το δανεισμό στην 
Ελλάδα κ. Jonathan Taylor κατά τη διάρκεια επίσκεψης εργασίας 
στην έδρα της ΕΤΕπ στο Λουξεμβούργο.
«Ως η μεγαλύτερη αστική περιοχή στην Ελλάδα και μία από τις πιο 
πυκνοκατοικημένεςπόλεις της Ευρώπης, η Αθήνα αντιμετωπίζει 
ποικίλες επενδυτικές ανάγκες. Αυτή η νέα χρηματοδοτική συμ-
φωνία με την ΕΤΕπ θα υποστηρίξει έργα προτεραιότητας που πε-
ριλαμβάνουν την αναβάθμιση ιστορικών δημόσιων κτηρίων, τη 
βελτίωση μονάδων εκπαίδευσης και υγείας και την αντιμετώπιση 
προκλήσεων από την κλιματική αλλαγή. Η τεχνική εμπειρία που 
έχουμε αποκομίσει από τη συνεργασία μας με πόλεις από όλο τον 
κόσμο θα μεγιστοποιήσει τον αντίκτυπο της νέας επένδυσης και 
θα διασφαλίσει οφέλη για τις μελλοντικές γενιές αυτής της πόλης», 
δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων κ. Γιώργος Καμίνης.
 «Οι διαρκείς επενδύσεις από πόλεις όπως η Αθήνα είναι ζωτικής 

σημασίας για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών, των εξε-
λισσόμενων κοινωνικών και οικονομικών προτεραιοτήτων και 
των μελλοντικών γενεών. Η ΕΤΕπ, ως τράπεζα της ΕΕ, εκφράζει 
την ικανοποίησή της για την ενίσχυση της επιτυχούς συνεργασίας 
με τον δήμο Αθηναίων, που περιλαμβάνει τη βελτίωση της εκπαί-
δευσης, της υγείας και της προστασίας του περιβάλλοντος. Προ-
σβλέπουμε στη στενή συνεργασία με τον δήμο Αθηναίων και με 
άλλους δήμους ανά την Ελλάδα προκειμένου να ξεκλειδώσουμε 
περαιτέρω επενδύσεις που θα βελτιώνουν τη ζωή και θα ενισχύ-
ουν την οικονομική δραστηριότητα τα επόμενα χρόνια», δήλωσε 
ο Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ κ. Jonathan Taylor. 
Ενισχύοντας τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις στην 
Αθήνα
Το νέο δάνειο από την ΕΤΕπ θα στηρίξει μία σειρά έργων προτεραι-
ότητας σε όλη την πόλη που συμπεριλαμβάνονται στο Επενδυτικό 
Σχέδιο της περιόδου 2017 – 2020 του δήμου Αθηναίων. Περιλαμ-
βάνει τοπικές πρωτοβουλίες για τη μείωση της χρήσης ενέργειας, 
τη βελτίωση των υποδομών τοπικών μεταφορών και των τουρι-
στικών υπηρεσιών, την ενίσχυση της διαχείρισης απορριμμάτων 
και την αναβάθμιση των υπηρεσιών πολιτισμού και του δημόσιου 
χώρου.
Ενδεικτικά έργα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα που υπο-
στηρίζεται από την ΕΤΕπαφορούν στην αποκατάσταση σχολικών 
κτιρίων, υπαίθριου κινηματογράφου και νηπιαγωγείου και στη 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια για τη 
μείωση του ενεργειακού κόστους.

Προβλέπεται, επίσης, η υποστήριξη προγραμμάτων που ανταπο-
κρίνονται σε ανάγκες των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων.
 Ξεκλειδώνοντας επενδύσεις σχετιζόμενες με το περι-
βάλλον και τη θάλασσα
Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι σύγχρονες περιβαλλοντικές 
προκλήσεις της πόλης, νέες επενδύσεις για τη βελτίωση υποδο-
μών που σχετίζονται με το πράσινο και τη θάλασσα συνολικού 
ύψους € 5 εκατ. θα υποστηριχθούν στο πλαίσιο του νέου χρημα-
τοδοτικού προγράμματος, μέσω της Χρηματοδοτικής Διευκόλυν-
σης Φυσικού Κεφαλαίου (Natural Capital Financing Facility).  
Η νέα πρωτοβουλία θα στηρίξει τη Στρατηγική Ανθεκτικότητας για 
το 2030 του δήμου Αθηναίων και η υλοποίηση πρωτοβουλιών 
προτεραιότητας για τις τοπικές επενδύσεις θα ενισχυθεί μέσω ενός 
προγράμματος ειδικής τεχνικής συνδρομής ύψους € 1 εκατ., με 
στόχο την ανταλλαγή εμπειρίας από παρόμοια έργα σε άλλες 
περιοχές της Ευρώπης και τη βελτίωση της προετοιμασίας προ-
γραμμάτων.
Χορήγηση επιπρόσθετης χρηματοδότησης θα παρέχεται από τα 
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.
Ενισχυμένη υποστήριξη της ΕΤΕπ για αστικές επενδύ-
σεις
Κατά την τελευταία δεκαετία περισσότερα από € 30 δις αστικών 
επενδύσεων ανά την Ευρώπη έχουν την υποστήριξη της ΕΤΕπ, 
συμπεριλαμβανομένων νέων αστικών επενδύσεων σε Παρίσι, 
Λονδίνο, Βερολίνο, Λισσαβώνα, Βαρσοβία, Βιέννη και Λευκωσία.

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Αναψυκτικών (ΣΕΒΑ) 
αναλαμβάνει εθελοντική δέσμευση για μείωση κατά 10% της 
ζάχαρης σε ανθρακούχα και μη ανθρακούχα αναψυκτικά (με 
περιεχόμενο φρούτου 0-24,9%), παγωμένο τσάι και προϊόντα 
έτοιμου καφέ, αθλητικά και ενεργειακά ποτά των εταιρειών-με-
λών του μέχρι το 2020.Το ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει ότι σύμφωνα με 
σχετική ανακοίνωση, η πρωτοβουλία ανταποκρίνεται στις με-
ταβαλλόμενες προτιμήσεις των καταναλωτών σχετικά με την 
πρόσληψη ζάχαρης και στην πρόσκληση των κρατών-μελών 
και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μία συντονισμένη προσέγ-
γιση στην ανασύνθεση των προϊόντων τροφίμων, στην οποία 
περιλαμβάνεται η μείωση της ζάχαρης. Παράλληλα, προστί-
θεται στις προσπάθειες μείωσης της ζάχαρης στο πλαίσιο της 
δέσμευσης που ανέλαβε η Ένωση Ευρωπαϊκών Συνδέσμων 
Βιομηχανιών Αναψυκτικών (UNESDA) τον Φεβρουάριο 2017.
Ο κλάδος των αναψυκτικών στην Ευρώπη έχει πετύχει μείωση 
κατά 12% της ζάχαρης στα ανθρακούχα και μη ανθρακούχα 
αναψυκτικά του την περίοδο 2000-2015 και έχει δεσμευτεί για 

περαιτέρω μείωση κατά 10% μέχρι το 2020.
«Στη δέσμευση του ΣΕΒΑ θα μετράται η μέση περιεκτικότητα σε 
ζάχαρη ανά 100 ml με βάση τον όγκο πωλήσεων, ενώ η πρόο-
δός μας θα παρακολουθείται από ανεξάρτητο ελεγκτικό φορέα 
και θα τη μοιραζόμαστε με ενδιαφερόμενους φορείς» αναφέρε-
ται στην ανακοίνωση.
Ο κλάδος των αναψυκτικών στην Ελλάδα είναι πρωτοπόρος 
στη μείωση της ζάχαρης, με το ταξίδι του να ξεκινάει τη δε-
καετία του 1980, όταν κυκλοφόρησαν στην αγορά τα πρώτα 
αναψυκτικά χωρίς ζάχαρη και επομένως χωρίς θερμίδες. Στα 
αναψυκτικά η μείωση της ζάχαρης οδηγεί απευθείας σε μείωση 
θερμίδων.
Η πρόεδρος του ΣΕΒΑ, Αγγελική Πατρούμπα, δήλωσε σχετικά: 
«Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που ο κλάδος των αναψυ-
κτικών στην Ελλάδα κάνει ένα σημαντικό βήμα μπροστά με 
μία δέσμευση που απαντά στον στόχο της ΕΕ για περαιτέρω 
μείωση της ζάχαρης κατά 10%. Αναγνωρίζουμε ότι πρέπει να 
γίνουν περισσότερα για να βοηθήσουμε τους καταναλωτές να 

ελέγχουν καλύτερα την πρόσληψη θερμίδων για τους ίδιους και 
τις οικογένειές τους. Για την επίτευξη του φιλόδοξου στόχου μας 
αξιοποιούμε ένα ευρύ φάσμα εργαλείων και καλούμε και άλλες 
εταιρείες του κλάδου, καθώς και άλλες κατηγορίες τροφίμων 
και ποτών, να συστρατευθούν στην προσπάθειά μας, προ-
σφέροντας στους καταναλωτές επιλογές που τους βοηθούν να 
μειώσουν την πρόσληψη ζάχαρης. H Ελληνική Ιατρική Εταιρεία 
Παχυσαρκίας (ΕΙΕΠ) χαιρετίζει την αξιόλογη προσπάθεια του 
ΣΕΒΑ για μείωση της ζάχαρης στα ανθρακούχα και μη ανθρα-
κούχα αναψυκτικά, παγωμένο τσάι και προϊόντα έτοιμου καφέ, 
αθλητικά και ενεργειακά ποτά. Ο πρόεδρος της ΕΙΕΠ, Λεωνίδας 
Λαναράς, θεωρεί ότι η στοχευμένη αυτή ενέργεια του ΣΕΒΑ θα 
συμβάλει ουσιαστικά τόσο στην αντιμετώπιση, όσο και στην 
πρόληψη της νόσου της παχυσαρκίας και ιδιαίτερα της παιδι-
κής παχυσαρκίας, που τα τελευταία χρόνια έχει λάβει επιδημική 
μορφή στη χώρα μας».

ΣυΜΦΩΝΙΑ γΙΑ ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔυΣΕΙΣ 55 ΕΚΑΤΟΜΜυΡΙΩΝ ΕυΡΩ ΜΕΤΑΞυ 
ΤΗΣ ΕυΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕζΑΣ ΕΠΕΝΔυΣΕΩΝ (ΕΤΕΠ) ΚΑΙ ΤΟυ ΔΗΜΟυ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΠΡΩΤΟΒΟυΛΙΑ ΤΟυ ΣυΝΔΕΣΜΟυ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΝΑΨυΚΤΙΚΩΝ γΙΑ 
ΜΕΙΩΣΗ 10% ΤΗΣ ζΑΧΑΡΗΣ ΕΩΣ ΤΟ 2020
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Ολοκληρώνεται ένα σημαντικό περιβαλλοντικό έργο για την 
Κρήτη, η διαχείριση των υγρών αποβλήτων. Σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ για το θέμα αυτό που αφορά σε οικισμούς Γ΄προτε-
ραιότητας με 2.000 έως 15.000 πληθυσμό, πραγματοποιήθηκε 
Περιφερειακή Συνάντηση στο Ηράκλειο, όπου συζητήθηκε το 
πλαίσιο της απόφασης να δημιουργήσει η χώρα ένα συγκρο-
τημένο σχέδιο για την επεξεργασία των λυμάτων σε οικισμούς 
πάνω από 2.000 με βάση την κοινοτική οδηγία που έχει υιοθε-
τήσει η Ελλάδα. Όπως τονίστηκε, το χρονικό περιθώριο για την 
υλοποίηση υποδομών διαχείρισης των υγρών αποβλήτων και 
επίλυσης θεμάτων των βιολογικών καθαρισμών είναι το 2023 
προκειμένου να μην προκύψουν περαιτέρω πρόστιμα για την 
Ελλάδα.
Η Κρήτη δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα προστίμων και αποτελεί 
την πιο θετική περίπτωση διαχείρισης στη χώρα, σύμφωνα με 
την εκπρόσωπο της Κομισιόν Βίβη Κανελοπούλου και υπεύ-
θυνη Περιβάλλοντος της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειών και 
τον Κώστα Αρβανίτη, συντονιστή της Τεχνικής Γραμματείας 
Λυμάτων για τους οικισμούς Γ  ́ προτεραιότητας. Οι ίδιοι ανέ-
φεραν πως με πρωτοβουλία του υπουργείου Περιβάλλοντος 
προχωρεί συγκροτημένα η υλοποίηση των συγκεκριμένων έρ-
γων που δεν έχουν προχωρήσει για βιολογικούς καθαρισμούς, 
όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Περιφέρειας.
Ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, σε δήλωση 
του επεσήμανε την εξαίρετη συνεργασία που έχει διαμορφωθεί 
ανάμεσα στην Περιφέρεια Κρήτης και τα στελέχη της Ευρωπα-
ϊκής Επιτροπής και των υπουργείων στον τομέα του Περιβάλ-

λοντος και συνολικά στην προώθηση των έργων, υπογραμ-
μίζοντας ότι στην Κρήτη, ο τελευταίος βιολογικός καθαρισμός 
που ανήκε στην κατηγορία Γ΄ήταν της Παλαιόχωρας Χανίων, ο 
οποίος έχει πλέον ενταχθεί ολοκληρώνοντας με το συγκεκριμέ-
νο έργο όλο τον σχεδιασμό που είχε κάνει η Περιφέρεια Κρήτης. 
«Προσπαθούμε να μπουν και μικρότεροι βιολογικοί σε διάφορα 
προγράμματα και ενδεχομένως να προκύψει κι άλλος ένας βιο-
λογικός καθαρισμός ακόμα. Αλλά το στάδιο που βρισκόμαστε 
αποδεικνύει πως η συνεργασία της περιφέρειας με τους δήμους 
έχει φέρει αποτελέσματα και ολοκληρώνουμε ένα μεγάλο περι-
βαλλοντικό έργο στην Κρήτη που δεν είναι άλλο από την διαχεί-
ριση των υγρών αποβλήτων»είπε.
Ξεκινά διετές έργο για την καταπολέμηση κουνουπιών στην 
Περιφέρεια Κρήτης
Στο μεταξύ η λύση για ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα που απα-
σχολεί τους κατοίκους της Κρήτης, αυτό των κουνουπιών, 
που άπτεται της δημόσιας υγείας, δρομολογήθηκε μετά την 
υπογραφή του περιφερειάρχη στη σύμβαση με την ανάδοχο 
εταιρεία, για την ολοκληρωμένη καταπολέμηση κουνουπιών 
στην Περιφέρεια Κρήτης.
Το έργο διετούς διάρκειας και προϋπολογισμού 604.000 ευρώ, 
βασίζεται στις τελευταίες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελί-
ξεις για την καταπολέμηση των κουνουπιών. Σύμφωνα με στοι-
χεία τα οποία γνωστοποιεί ο διευθυντής Δημόσιας Υγείας Νίκος 
Καμπάνης, την τελευταία δεκαετία παρατηρείται στην Ελλάδα 
και στην Ευρώπη επανάκαμψη ασθενειών μεταδιδόμενων 
μέσω των κουνουπιών. Το φαινόμενο αυτό σχετίζεται με τις 

μετακινήσεις πληθυσμών, την κλιματική αλλαγή και την εγκα-
τάσταση ξενικών ειδών κουνουπιών, πέραν των εισαγόμενων 
κρουσμάτων ελονοσίας που καταγράφονται κάθε έτος στην 
Ελλάδα συμπεριλαμβανομένης της Κρήτης, από το 2009 και 
μετά οπότε και εκδηλώθηκαν δεκάδες αυτόχθονα κρούσματα 
σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Με βάση τη σύμβαση για την 
καταπολέμηση κουνουπιών θα καταγραφούν νέα σημεία πα-
ρέμβασης που μέχρι σήμερα δεν ήταν γνωστά και σύμφωνα με 
τον κ. Αρναουτάκη, είναι σημαντικό ότι αξιολογητής του έργου 
θα είναι το ΙΤΕ που θα παρακολουθεί όλη την δουλειά για την 
καταπολέμηση και την καταγραφή με κορυφαίο επιστημονικό 
προσωπικό.
Στην ύπαιθρο της Περιφέρειας Κρήτης ελέγχονται ήδη περισσό-
τερες από 3.500 εν δυνάμει εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών 
σε τακτική βάση, πέραν των εστιών που ελέγχονται εντός των 
πόλεων και πραγματοποιούνται εργασίες καθημερινά με τη 
συμμετοχή εκπαιδευμένων εργαζόμενων
Τα σύγχρονα έργα καταπολέμησης κουνουπιών απέχουν πολύ 
από τυπικούς επαναλαμβανόμενους κύκλους ψεκαστικών 
εφαρμογών και αποτελούν πλέον πολυσχιδή έργα συλλογής 
χαρτογραφικών, εντομολογικών, επιδημιολογικών, κλιματο-
λογικών κ.α. δεδομένων που οδηγούν στην λήψη αποφάσεων 
για τον χρόνο, τη θέση και τον τρόπο παρέμβασης. Στο μεταξύ, 
οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να αναφέρουν προβλήματα 
από κουνούπια σε περιοχές αλλά και λαμβάνουν πληροφορίες 
σχετικές με το έργο καταπολέμησης κουνουπιών, στην ανοικτή 
γραμμή επικοινωνίας 8001124424.

Τον Αύγουστο αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες αποκα-
τάστασης του διατηρητέου κτιρίου του δήμου Χανίων, στο 
κέντρο της πόλης, όπου θα στεγαστεί η δημοτική βιβλιοθήκη. 
Θα διαρκέσουν για περίπου δύο χρόνια, καθώς σύμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα, που παρουσίασε σήμερα σε συνέντευξη Τύ-
που ο δήμαρχος, Τάσος Βάμβουκας, οι εργασίες πρέπει να έχουν 
ολοκληρωθεί στο τέλος του 2020.

Όπως σημείωσε ο κ. Βάμβουκας, η πρόταση του δήμου για 
χρηματοδότηση του έργου, ύψους 2,5 εκατ. ευρώ, αξιολο-
γήθηκε θετικά και θα γίνει από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία ΕΣΠΑ 
2014 - 2020».Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ το κτίριο είναι επιφά-
νειας 661,20 τμ, αλλά έχει δυνατότητα επέκτασης έως τα 1.800 
τμ. Η βιβλιοθήκη που θα στεγάσει θα διαθέτει αναγνωστήρια 

και όλα τα σύγχρονα οπτικοακουστικά και ψηφιακά μέσα.
«Πρόκειται για σημαντική επιτυχία. Η πόλη θα αποκτήσει έναν 
σύγχρονο πολιτιστικό χώρο» είπε, μεταξύ άλλων ο δήμαρχος.
Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται και εργασίες για την αξιοποίη-
ση του κτιρίου της οδού Υψηλαντών, όπου φιλοξενείται σήμερα 
η δημοτική βιβλιοθήκη.

Τη δημιουργία Ζωολογικού Κήπου εκτός του πολεοδομικού συ-
γκροτήματος Θεσσαλονίκης, στα πρότυπα των Σπάτων Αττικής, 
σχεδιάζει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, όπως γνωστοποίησε 
ο περιφερειάρχης, Απόστολος Τζιτζικώστας, λέγοντας ότι βρίσκεται 
σε αναζήτηση ιδιωτικών κεφαλαίων.
Με δεδομένο ότι οι οικονομικοί πόροι της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας δεν επαρκούν, ο κ. Τζιτζικώστας, στο πλαίσιο της ση-

μερινής εκδήλωσης της Coca Cola 3Ε ζήτησε από τα στελέχη της 
συγκεκριμένης εταιρείας να το σκεφτούν και να επενδύσουν σε αυτό 
το εγχείρημα. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ στο μεταξύ, εκ διαμέτρου 
αντίθετη άποψη διατύπωσε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Γιάννης 
Μπουτάρης. Σε ερώτηση εάν υπάρχει η δυνατότητα αναβάθμισης 
του υφιστάμενου Ζωολογικού Κήπου της Θεσσαλονίκης, στην πε-
ριοχή του περιαστικού δάσους Σέιχ - Σου, απάντησε λέγοντας: «όσο 

είμαι εγώ δήμαρχος στην πόλη κάτι τέτοιο δεν θα το δεις».
Ο κ. Μπουτάρης υπογράμμισε ότι ο Ζωολογικός Κήπος αποτελεί 
όνειδος για την πόλη, τόνισε ότι χρειάζεται πολύ μεγάλη έκταση για 
να υλοποιηθεί κάτι σωστό και υπενθύμισε ότι ο χώρος, όπου είναι 
σήμερα εγκατεστημένος, ανήκει στο δασαρχείο. Μάλιστα, επισήμα-
νε ότι θα προέκρινε, στον υφιστάμενο Ζωολογικό Κήπο, να μεταφερ-
θεί το 2ο Σχολείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της πόλης.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ υγΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ 

ΧΑΝΙΑ: ΣΕ ΔυΟ ΧΡΟΝΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ, ΠΟυ ΘΑ ΣΤΕγΑΣΕΙ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ζΩΟΛΟγΙΚΟ ΚΗΠΟ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟυ ΣυγΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΕΔΙΑζΕΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Την έναρξη της σταδιακής καταβολής σε περίπου 85.000 συνεπείς 
δανειολήπτες, υπόχρεους πάσης φύσεως δανείων στεγαστικού 
τομέα του αναλογούντος της επιβράβευσης ποσού για το δεύτε-
ρο εξάμηνο του 2017 από την Δευτέρα 18 Ιουνίου, ανακοίνωσε 
σήμερα το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ το μέτρο της επιβράβευσης εφαρμόστηκε για πρώτη 
φορά τον Ιούνιο του 2017 και προβλέπει την επιστροφή τόκων 

λόγω μείωσης του επιτοκίου των στεγαστικών δανείων των συ-
νεπών δανειοληπτών του Ταμείου, σε ποσοστό 1% μεσοσταθμικά 
επί του άληκτου κεφαλαίου αυτών σε ετήσια βάση. Το μέτρο θα 
επαναλαμβάνεται ανά εξάμηνο.
 Επιπλέον, επισημαίνεται ότι κατ’ εφαρμογή της υπ. αρ. 3626/8/26-
10-2017 απόφασης του ΔΣ του Ταμείου, στο μέτρο της επιβρά-
βευσης έχουν ενταχθεί, ήδη από το προηγούμενο εξάμηνο, και οι 

συνεπείς δανειολήπτες τιτλοποιημένων δανείων.
 Η διαδικασία απόδοσης του ποσού τής επιβράβευσης στους τρα-
πεζικούς λογαριασμούς των ως άνω δικαιούχων θα γίνεται κατά 
στάδια και για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί, μέχρι την ολοκλή-
ρωση των απαιτούμενων ελέγχων.

ΕΠΙΒΡΑΒΕυΣΗ 85.000 ΣυΝΕΠΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΤΟυ ΤΑΜΕΙΟυ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ
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Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή κατέληξαν απόψε σε πολιτική συμφωνία σχετικά με 
τους νέους κανόνες που θα επιτρέπουν την αποθήκευση και την 
επεξεργασία των δεδομένων οπουδήποτε εντός της ΕΕ, χωρίς 
αδικαιολόγητους περιορισμούς. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνω-
ση της ΕΕ οι νέοι κανόνες θα συμβάλουν επίσης στη δημιουργία 
μιας ανταγωνιστικής οικονομίας δεδομένων εντός της ψηφιακής 
ενιαίας αγοράς.
Ο Aντιπρόεδρος της Επιτροπής, αρμόδιος για την ψηφιακή ενιαία 
αγορά, κ. Άντρους Άνσιπ δήλωσε: «Οι γεωγραφικοί περιορισμοί 
των δεδομένων είναι ένδειξη προστατευτισμού, ο οποίος δεν έχει 
καμία θέση στην ενιαία αγορά. Μετά την ελεύθερη κυκλοφορία 
των προσώπων, των εμπορευμάτων, των υπηρεσιών και των 
κεφαλαίων, κάνουμε, με την παρούσα συμφωνία, το επόμενο 
βήμα για την ελεύθερη ροή δεδομένων μη προσωπικού χαρα-
κτήρα, με στόχο την προώθηση τεχνολογικών καινοτομιών και 
νέων επιχειρηματικών μοντέλων και τη δημιουργία ενός ευρω-
παϊκού χώρου δεδομένων για όλα τα είδη δεδομένων.»
Η Eπίτροπος Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας, κ. Μαρίγια 
Γκαμπριέλ, δήλωσε: «Τα δεδομένα αποτελούν τη ραχοκοκαλιά 
της σημερινής ψηφιακής οικονομίας και η παρούσα πρόταση 
θα συμβάλει στη δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού χώρου 
δεδομένων. Η ευρωπαϊκή οικονομία δεδομένων μπορεί να 
αποτελέσει ισχυρή κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη, να δη-
μιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και να διαμορφώσει νέα επιχει-

ρηματικά μοντέλα και ευκαιρίες καινοτομίας. Με την παρούσα 
συμφωνία βρισκόμαστε ένα βήμα πιο κοντά στην ολοκλήρωση 
της ψηφιακής ενιαίας αγοράς έως τα τέλη του 2018.»
Οι νέοι κανόνες θα άρουν τους φραγμούς που παρεμποδίζουν 
την ελεύθερη ροή των δεδομένων και θα τονώσουν την ευρω-
παϊκή οικονομία, δημιουργώντας, κατά τις εκτιμήσεις, αύξηση 4 
% του ΑΕγχΠ έως το 2020.
Οι νέοι κανόνες για την ελεύθερη ροή των δεδομένων μη προ-
σωπικού χαρακτήρα:
θα διασφαλίσουν την ελεύθερη ροή των δεδομένων σε διασυ-
νοριακό επίπεδο: Οι νέοι κανόνες διαμορφώνουν ένα πλαίσιο 
για την αποθήκευση και την επεξεργασία των δεδομένων σε 
ολόκληρη την ΕΕ, απαγορεύοντας τη θέσπιση γεωγραφικών 
περιορισμών των δεδομένων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
κοινοποιούν στην Επιτροπή τυχόν εναπομένοντες ή προγραμ-
ματισμένους γεωγραφικούς περιορισμούς των δεδομένων που 
επιβάλλονται σε περιορισμένες ειδικές περιπτώσεις επεξεργασίας 
δεδομένων του δημόσιου τομέα. Ο κανονισμός για την ελεύθε-
ρη ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα δεν έχει 
καμία επίπτωση στην εφαρμογή του γενικού κανονισμού για 
την προστασία δεδομένων (GDPR/ΓΚΠΔ), καθώς δεν αφορά τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Ωστόσο, οι δύο κανονισμοί 
θα λειτουργούν μαζί για να καταστήσουν δυνατή την ελεύθερη 
ροή δεδομένων κάθε είδους —προσωπικών και μη προσωπι-
κών— δημιουργώντας έτσι έναν ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο δε-

δομένων. Για τα μικτά σύνολα δεδομένων, η διάταξη του ΓΚΠΔ 
που διασφαλίζει την ελεύθερη ροή των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα θα εφαρμόζεται μόνο στο τμήμα του συνόλου δεδο-
μένων που αφορά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ενώ στο 
τμήμα που αφορά δεδομένα μη προσωπικού χαρακτήρα θα 
εφαρμόζεται η αρχή της ελεύθερης ροής δεδομένων μη προσω-
πικού χαρακτήρα.
Διασφάλιση της διαθεσιμότητας των δεδομένων για κανονιστικό 
έλεγχο: Οι δημόσιες αρχές θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης 
στα δεδομένα για σκοπούς εξέτασης και εποπτικού ελέγχου 
ανεξάρτητα από το πού αυτά βρίσκονται αποθηκευμένα ή πού 
υπόκεινται σε επεξεργασία εντός της ΕΕ. Τα κράτη μέλη δύνανται 
να επιβάλλουν κυρώσεις στους χρήστες οι οποίοι δεν παρέχουν 
πρόσβαση σε δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε άλλο κράτος 
μέλος.
Ενθάρρυνση της δημιουργίας κωδίκων δεοντολογίας σχετικά 
με τις υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους για τη διευκόλυνση της 
αλλαγής παρόχου υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους εντός σα-
φών προθεσμιών. Αυτό θα καταστήσει την αγορά υπηρεσιών 
υπολογιστικού νέφους πιο ευέλικτη και τις υπηρεσίες δεδομένων 
στην ΕΕ πιο προσιτές οικονομικά.
Τα συμφωνηθέντα μέτρα είναι σύμφωνα με τους ήδη ισχύοντες 
κανόνες για την ελεύθερη κυκλοφορία και τη φορητότητα των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην ΕΕ.

Για τη μείωση του κινδύνου των κυβερνοεπιθέσεων και την 
προαγωγή του τελικού αποτελέσματος, οι επιχειρήσεις θα πρέ-
πει να εξαλείψουν το μη αδειοδοτημένο λογισμικό που βρίσκε-
ται εγκατεστημένο στα δίκτυά τους και να εισάγουν σύστημα Δι-
αχείρισης Πόρων Λογισμικού (Software Asset Management), 
σύμφωνα με την παγκόσμια έρευνα λογισμικού της BSA-The 
Software Alliance.
Η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, στην Ελλάδα, το 61% 
του λογισμικού που βρίσκεται εγκατεστημένο σε υπολογιστές 
δεν ήταν νομίμως αδειοδοτημένο, το οποίο είναι το υψηλότερο 
ποσοστό στη Δυτική Ευρώπη, ενώ είναι υψηλότερο ακόμη και 
από το μέσο όρο στο σύνολο της Κεντρικής και Ανατολικής Ευ-
ρώπης. Αυτό αντιπροσωπεύει μία μείωση κατά δύο ποσοστιαίες 
μονάδες σε σύγκριση με την προηγούμενη έρευνα της BSA που 
δημοσιεύτηκε το 2016. Η εμπορική αξία του μη αδειοδοτημένου 
λογισμικού που βρίσκεται εγκατεστημένο στην Ελλάδα βρέθηκε 
να ανέρχεται στο ποσό των 173.000.000 δολαρίων ΗΠΑ.
Σύμφωνα με την έρευνα, η μείωση του ποσοστού της πειρα-
τείας λογισμικού οφείλεται στις συγκροτημένες ενέργειες προς 
επιβολή του νόμου τόσο εκ μέρους της BSA όσο και των κρα-
τικών οργάνων και είναι αποτέλεσμα της αύξησης της διαχείρι-
σης πόρων λογισμικού εκ μέρους των επιχειρήσεων (Software 
Asset Management), της αύξησης της χρήσης συνδρομητικού 
λογισμικού και της περιορισμένης οικονομικής ανάκαμψης.
Σε όλο τον κόσμο, οι επιχειρήσεις κάνουν χρήση λογισμικού, 

προκειμένου να βελτιώσουν τον τρόπο που δραστηριοποιού-
νται επιχειρηματικά, να αυξήσουν τα κέρδη τους, να προσεγγί-
σουν νέες αγορές και να κερδίσουν ανταγωνιστικά πλεονεκτή-
ματα. Ωστόσο, όπως αναφέρουν οι διευθυντές συστημάτων 
πληροφορικής (CIOs) και όπως επιβεβαιώνεται από την ανάλυ-
ση της έρευνας που πραγματοποιήθηκε, εάν το λογισμικό είναι 
μη αδειοδοτημένο, οι επιχειρήσεις διατρέχουν έναν σημαντικό 
κίνδυνο να αντιμετωπίσουν συχνά-σοβαρές απειλές κατά της 
ασφάλειας. Στην πραγματικότητα, οι CIOs παρατήρησαν ότι η 
κλοπή προσωπικών και εταιρικών δεδομένων είναι το πρω-
ταρχικό μέλημά τους αναφορικά με το κακόβουλο λογισμικό 
που μπορεί να συνοδεύει μη αδειοδοτημένο λογισμικό. Κατά 
συνέπεια, περισσότεροι από τους μισούς CIOs που συμμετείχαν 
στην έρευνα, ανέφεραν τους κινδύνους κυβερνοασφάλειας ως 
το νούμερο ένα λόγο για τον οποίο πρέπει να αποφεύγεται το μη 
αδειοδοτημένο λογισμικό (54 %), με δεύτερο λόγο το μικρότερο 
κίνδυνο που διατρέχουν, λόγω νομικών ζητημάτων (43%).
Για καλύτερη κατανόηση των συνεπειών της χρήσης μη αδειο-
δοτημένου λογισμικού, η BSA δημοσίευσε την παγκόσμια έρευ-
να λογισμικού 2018: Διαχείριση Λογισμικού: Επιτακτική Ανάγκη 
Ασφάλειας, Επαγγελματική Ευκαιρία. Η έρευνα ποσοτικοποιεί 
την ένταση και την αξία του μη αδειοδοτημένου λογισμικού που 
βρίσκεται εγκατεστημένο σε προσωπικούς Η/Υ σε περισσότερες 
από 110 χώρες και περιοχές και περιλαμβάνει σχεδόν 23.000 
απαντήσεις από καταναλωτές, εργαζόμενους και CIOs.

Σύμφωνα με τα κυριότερα ευρήματα της έρευνας:
«Η χρήση μη αδειοδοτημένου λογισμικού, αν και ελαφρώς μει-
ωμένη, είναι ακόμη ευρέως διαδεδομένη. Το μη αδειοδοτημένο 
λογισμικό εξακολουθεί να χρησιμοποιείται σε όλο τον κόσμο σε 
ανησυχητικά επίπεδα, με ποσοστό 37% να αφορά λογισμικό 
εγκατεστημένο σε προσωπικούς Η/Υ (σημειώνεται πτώση μόνο 
δύο μονάδων από το 2016).
Οι CIOs αναφέρουν ότι το μη αδειοδοτημένο λογισμικό είναι όλο 
και περισσότερο επικίνδυνο και ακριβό. Το κακόβουλο λογισμι-
κό που προέρχεται από μη αδειοδοτημένο λογισμικό κοστίζει 
στις εταιρείες, παγκοσμίως, σχεδόν 359 δισεκατομμύρια δολά-
ρια το χρόνο.
Η όλο και μεγαλύτερη συμμόρφωση προς το αδειοδοτημένο 
λογισμικό αναδεικνύεται σήμερα σε οικονομικό παράγοντα και 
ταυτόχρονα σε επιτακτική ανάγκη ασφάλειας. Όταν οι εταιρείες 
κάνουν πρακτικά βήματα προς την ενίσχυση της διαχείρισης 
του λογισμικού τους, μπορούν να αυξήσουν τα κέρδη τους 
έως και σε ποσοστό 11%. Έρευνες δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις 
μπορούν να πετύχουν εξοικονόμηση μέχρι και 30% στα ετήσια 
έξοδα λογισμικού, εφαρμόζοντας ένα δυναμικό πρόγραμμα 
διαχείρισης πόρων λογισμικού και βελτιστοποίησης της αδειο-
δότησης λογισμικού».

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΝΙΑΙΑ ΑγΟΡΑ: ΟΙ ΔΙΑΠΡΑγΜΑΤΕυΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΤΕΛΗΞΑΝ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣυΜΦΩΝΙΑ 
γΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕυΘΕΡΗ ΡΟΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟυ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η ΧΡΗΣΗ ΜΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟυ ΛΟγΙΣΜΙΚΟυ, ΑΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗ, 
ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΗ ΕυΡΕΩΣ ΔΙΑΔΕΔΟΜΕΝΗ, ΣυΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΡΕυΝΑ
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Το μικρό σχετικά βάθος της εξωστρέφειας των ελληνικών 
επιχειρήσεων επιβεβαιώνουν τα ευρήματα έρευνας της Ernst 
& Young Ελλάδος με τίτλο «Made in Greece: Το μεγάλο στοί-
χημα των ελληνικών εξαγωγών». Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
όπως ανέφερε ο επικεφαλής της Ernst & Young Ελλάδος, 
Πάνος Παπάζογλου, κατά τη διάρκεια παρουσίασης των 
αποτελεσμάτων της έρευνας, «το ζήτημα της εξωστρέφειας 
παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα για την ελ-
ληνική οικονομία στην πορεία προς την επίτευξη βιώσιμων 
ρυθμών ανάπτυξης. Βασικό συμπέρασμα της μελέτης είναι ότι 
η μάχη της εξωστρέφειας θα κερδηθεί, κυρίως, από τις ίδιες τις 
επιχειρήσεις, οι οποίες θα πρέπει να επανασχεδιάσουν εξαρ-
χής τον τρόπο λειτουργίας τους, υιοθετώντας μια εξαγωγική 
κουλτούρα και προχωρώντας σε δραστικές αλλαγές στη δομή 
και τη φιλοσοφία τους. Παράλληλα, όμως, υπάρχει ανάγκη 
χάραξης μιας εθνικής στρατηγικής για τις εξαγωγές, την οποία 
θα στηρίξει όλη η χώρα».
«Για πολλά χρόνια στην Ελλάδα εισάγαμε πολύ περισσότερα 
προϊόντα από όσα εξάγαμε και αυτό γινόταν είτε επειδή οι 
εξαγωγές μας δεν έβρισκαν κοινό είτε γιατί είχαμε σταματήσει 
να παράγουμε επαρκώς. Στα χρόνια των μνημονίων έγιναν 
προσπάθειες να βελτιωθεί η κατάσταση. Καλούμαστε πλέον 
να αλλάξουμε το μοντέλο αυτό γιατί αν δεν αλλάξουμε θα 
έχουμε πρόβλημα επιβίωσης» ανέφερε ο κ. Παπάζογλου και 
συνέχισε: «παρά το αρνητικό γενικά περιβάλλον, υπάρχουν 
επιχειρήσεις που και εξωστρεφείς είναι και ανταγωνιστικές και 
μεγαλώνουν μέσα από εξαγωγές. Τα συμπεράσματα της μελέ-
της είναι ανησυχητικά σε κάποιο βαθμό, αλλά από την άλλη 
πλευρά είναι ενθαρρυντικά διότι υπάρχουν επιχειρήσεις που 
καταφέρνουν να ξεφύγουν από το κλασικό επιχειρηματικό 
μοντέλο της Ελλάδος».
Ενώ οι ελληνικές επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με την 
οικονομική κρίση, ελάχιστες είναι εκείνες που έχουν πάρει τον 
δρόμο της εξωστρέφειας, καθώς, το 2015, από το σύνολο 
των 700.000 επιχειρήσεων στην Ελλάδα, μόνο οι 17.730, ή το 
2,5% του συνόλου, κατέγραψαν εξαγωγική δραστηριότητα. 
Η έρευνα της ΕΥ, επιβεβαιώνει ότι το πρόβλημα εξωστρέφειας 
των ελληνικών επιχειρήσεων αφορά τόσο στις ίδιες, όσο και 
στο ευρύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον. Συνεπώς, τα αίτια 
πρέπει να αναζητηθούν στην εσωτερική οργάνωση, στο μι-
κρό μέγεθος και σε άλλα ενδογενή χαρακτηριστικά των ελλη-
νικών επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με την απουσία θεσμικού 
πλαισίου και ισχυρών κινήτρων.
Στην ποσοτική έρευνα της EY συμμετείχαν 149 μικρές, μεσαίες 
και μεγάλες εξαγωγικές επιχειρήσεις από όλη την Ελλάδα και 
τους κλάδους της οικονομίας, ενώ παράλληλα πραγματο-
ποιήθηκαν προσωπικές συνεντεύξεις με επιχειρηματίες και 

εκπροσώπους φορέων που σχετίζονται με τις εξαγωγές.
Τα ευρήματα της έρευνας επιβεβαιώνουν το μικρό σχετικά 
βάθος της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, χαρακτηριστικό 
μιας χώρας που βρίσκεται ουσιαστικά στα πρώτα βήματα 
της εξαγωγικής της προσπάθειας. Συγκεκριμένα, μεταξύ των 
εξαγωγικών επιχειρήσεων του δείγματος, ο μέσος όρος των 
εξαγωγών δεν ξεπερνά το 42% του κύκλου εργασιών τους. 
Επίσης, πάνω από τις μισές επιχειρήσεις του δείγματος (53%) 
εξάγουν σε έως και 20 χώρες, ενώ το 30% σε έως και δέκα και 
το 16% σε έως και πέντε. Η εικόνα είναι πιο ενθαρρυντική με-
ταξύ των μεγάλων επιχειρήσεων του δείγματος, όπου το 82% 
εξάγει σε πάνω από 20 χώρες, έναντι μόλις 10% των μικρών.
Για ένα μεγάλο μέρος του δείγματος, η εξαγωγική προσπάθεια 
επικεντρώνεται στις σχετικά «προσιτές» αγορές των Βαλκανί-
ων και της Τουρκίας (89%), και της Κύπρου (87%). Η Δυτική 
(85%) και Ανατολική (76%) Ευρώπη βρίσκονται στην τρίτη 
και τέταρτη θέση αντίστοιχα, ενώ οι υπόλοιπες γεωγραφικές 
περιοχές κινούνται μεταξύ 64% (Μέση Ανατολή) και 39% 
(Νότια Αμερική).
Για την υποστήριξη των εξαγωγών τους, μόλις μία στις πέντε 
επιχειρήσεις του δείγματος έχει προχωρήσει στη δημιουργία 
παραγωγικών μονάδων στο εξωτερικό, ενώ το 5% διαθέτει 
σήμερα πάνω από τέσσερις μονάδες στο εξωτερικό.
Η έρευνα διαπίστωσε, επίσης, ότι, παρά την προσπάθεια των 
τελευταίων ετών για τόνωση της εξωστρέφειας, λιγότερες από 
μία στις τρεις εξαγωγικές επιχειρήσεις του δείγματος (28%) ξε-
κίνησαν την εξαγωγική προσπάθεια τα τελευταία δέκα χρόνια 
και μόλις 9% τα τελευταία πέντε χρόνια.
Το 83% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα 
δηλώνει ότι έχει αυξηθεί ο αριθμός των προορισμών των εξα-
γωγών του, σε σχέση με πριν από 10 χρόνια. Σημειώνεται ότι 
ποσοστό 94% των επιχειρήσεων του δείγματος εξάγει και με 
δικό του brand name.
Αναφορικά με τα εσωτερικά εμπόδια που αντιμετώπισαν οι 
ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις στα πρώτα τους βήματα 
η έρευνα έδειξε ότι με μεγάλη διαφορά, το σοβαρότερο πρό-
βλημα που ανέφεραν οι επιχειρήσεις του δείγματος είναι οι 
χαμηλές τιμές του ανταγωνισμού, ή, αντίστροφα, το υψηλό 
τους κόστος (59%). Ωστόσο, οι επιχειρήσεις ανέφεραν ότι συ-
νάντησαν, επίσης, προβλήματα που συνδέονται με την ελλιπή 
προετοιμασία και την υποτίμηση των δυσκολιών, όπως η 
έλλειψη καταρτισμένου προσωπικού και εσωτερικών δομών, 
κλπ. Οι περισσότερες επιχειρήσεις εξακολουθούν και σήμερα 
να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα αυτά, αν και σε μικρότερο 
βαθμό.
Παράλληλα, οι εξαγωγικές επιχειρήσεις εξακολουθούν να 
αντιμετωπίζουν και μια σειρά από εξωτερικά εμπόδια, που 

ανάγονται στην Πολιτεία και τους επιμέρους φορείς, που 
έχουν επιφορτισθεί με το έργο της στήριξης των εξαγωγών. 
Σύμφωνα με την έρευνα, οι γραφειοκρατικές διαδικασίες στη 
χώρα μας αποτελούν το σοβαρότερο εμπόδιο, τόσο κατά τα 
πρώτα βήματα (51%), όσο και στη συνέχεια (47%). Η υψηλή 
φορολογία είναι το δεύτερο σημαντικότερο εμπόδιο, ενώ την 
αρνητική εικόνα της χώρας στο εξωτερικό ανέφεραν ως βασι-
κό εμπόδιο περισσότερες από μία στις τέσσερις επιχειρήσεις.
Ενδεικτικό της επιδείνωσης του εξωτερικού περιβάλλοντος, 
είναι ότι τα ζητήματα της υψηλής φορολογίας, αλλά και της 
κοινωνικοπολιτικής αστάθειας στη χώρα μας, συγκεντρώ-
νουν υψηλότερα ποσοστά σήμερα, σε σχέση με την περίοδο 
που ξεκίνησαν οι επιχειρήσεις την εξαγωγική προσπάθεια. 
Παράλληλα, το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι δεν αντιμετωπί-
ζουν κανένα εξωτερικό εμπόδιο, μειώθηκε αφότου ξεκίνησαν 
την εξαγωγική προσπάθεια στο 9% από το 17%.
Η ΕΥ κατέληξε σε μια σειρά από συμπεράσματα ως προς τις 
απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις, οι οποίες αφορούν τόσο 
στις ίδιες τις επιχειρήσεις, όσο και στην Πολιτεία. Για να κερ-
δίσουν το στοίχημα της εξωστρέφειας, οι ελληνικές επιχει-
ρήσεις θα πρέπει να εδραιώσουν μια εξαγωγική κουλτούρα, 
υιοθετώντας δραστικές αλλαγές στη δομή και τη φιλοσοφία 
τους και εγκαταλείποντας πρακτικές που ενδεχομένως τις 
βοήθησαν να εδραιωθούν στην εγχώρια αγορά, αλλά δε θα 
τους επιτρέψουν να διακριθούν στο εξωτερικό. Συγκεκριμένα, 
θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να υιοθετήσουν μια μακροπρόθε-
σμη θεώρηση, χωρίς προσδοκίες γρήγορων αποδόσεων, να 
επικεντρωθούν στην ποιότητα του προϊόντος και τη συνέπεια 
στην εξυπηρέτηση του πελάτη, να προσαρμόσουν τα προϊό-
ντα και τις εμπορικές τους πρακτικές στις επιμέρους ανάγκες 
της κάθε αγοράς και να προχωρήσουν σε συγχωνεύσεις, συ-
μπράξεις και άλλες μορφές συνεργασίας, για να επιτύχουν τις 
απαραίτητες οικονομίες κλίμακος.
Από την πλευρά της, η Πολιτεία θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να 
συγκεντρώσει τις αρμοδιότητες σε έναν φορέα με συντονιστι-
κό ρόλο για το εγχείρημα των εξαγωγών, να προχωρήσει σε 
περαιτέρω μέτρα δραστικής μείωσης της γραφειοκρατίας που 
αυξάνει το κόστος των εξαγωγών, να ηγηθεί της προσπά-
θειας χάραξης μιας μακροπρόθεσμης εθνικής στρατηγικής 
για τις εξαγωγές, να ενισχύσει τις υποστηρικτικές υπηρεσίες 
(εμπορικοί ακόλουθοι, κλπ.), οι οποίες, σε συνδυασμό με τα 
επιμελητήρια και τους συνδέσμους επιχειρήσεων, μπορούν 
να εξασφαλίσουν στις μικρές, κυρίως, εξαγωγικές επιχειρήσεις 
την απαραίτητη πληροφόρηση.

ΔυΣΚΟΛΟΣ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ γΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 
ΣυΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΡΕυΝΑ ΤΗΣ Ευ ΕΛΛΑΔΟΣ
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Στην αναπτυξιακή στρατηγική της κυβέρνησης μετά την έξο-
δο της Ελλάδας από τα μνημόνια τον Αύγουστο αναφέρθηκε 
ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομίας 
και Ανάπτυξης, Γιάννης Δραγασάκης, σε συνέντευξη που 
έδωσε στο ειδησεογραφικό δίκτυο για τη Σύνοδο των Χω-
ρών του Ευρωπαϊκού Νότου South EU Summit.  Σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ:«Η Ελλάδα εξέρχεται από μία μεγάλη κρίση. 
Η χώρα αλλάζει σελίδα», δήλωσε ο αντιπρόεδρος για την 
έξοδο από το πρόγραμμα τον Αύγουστο. «Το υπουργείο Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα υπουρ-
γείο Επενδύσεων», είπε. Η κυβέρνηση έχει θεσπίσει σημαντι-
κές μεταρρυθμίσεις για την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων. 
Έχει επιταχύνει τις διαδικασίας για μεγάλες επενδύσεις και θα 
συνεχίσει να βελτιώνει το πλαίσιο αυτό για τους επενδυτές, 
πρόσθεσε. Το πρόγραμμα για τη «χρυσή βίζα», το οποίο είχε 
καθιερωθεί αρχικά για τη χορήγηση σε ξένους άδειας παρα-
μονής στη χώρα χωρίς ιθαγένεια, εφόσον έκαναν επενδύσεις 
σε ακίνητα, επεκτείνεται, ώστε να περιλάβει και τις αγορές 
μετοχών και ομολόγων - και γενικά δραστηριότητα στην 
ελληνική οικονομία.
Η Ελλάδα έχει δημιουργήσει ένα ευνοϊκό καθεστώς για μεγά-
λες πολυεθνικές επιχειρήσεις. Όπως τονίζει ο αντιπρόεδρος 
της κυβέρνησης, «αυτό σημαίνει ότι πολυεθνικές εταιρείες θα 
μπορούσαν να δημιουργούν τηλεφωνικά κέντρα ή λογιστικά 
κέντρα ή ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα», σημειώνοντας 
ότι πέρυσι υπήρξαν 22 ενδιαφερόμενοι για να διερευνήσουν 
αυτές τις ευκαιρίες στην Ελλάδα. Στην υψηλή ποιότητα του 
ανθρώπινου κεφαλαίου της Ελλάδας, ιδιαίτερα στους τομείς 
της επιστήμης και της έρευνας, οφείλεται μεγάλο μέρος της 
ελκυστικότητας της χώρας. «Υπάρχει μεγάλο νέο δυναμικό 
σε πολλούς τομείς, ιδιαίτερα στην έρευνα και ανάπτυξη και 

στη μεταποίηση», δήλωσε ο κ. Δραγασάκης, σημειώνοντας 
ότι έχει συζητήσει με εκπροσώπους της Nokia και της Tesla, 
οι οποίοι έκαναν σαφές ότι ενεργοποιούνται στην Ελλάδα, 
χάρη στον μεγάλο αριθμό ταλαντούχων επιστημόνων της. 
Η Nokia έχει ήδη ένα εργοστάσιο στην Ελλάδα και η Tesla 
πρόκειται να ανοίξει ερευνητικό κέντρο στη χώρα.
«Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το καθεστώς αυτό ακόμη πιο 
ευνοϊκό και για αυτό είμαστε τώρα σε συζητήσεις με επεν-
δυτές αναφορικά με την προοπτική αυτή», είπε ο αντιπρό-
εδρος, ενώ τόνισε ότι «όλες οι οικονομικές στρατηγικές που 
είχαμε συζητήσει έχουν ενσωματωθεί σε ένα σχέδιο για τον 
εκσυγχρονισμό του κράτους, τη διασφάλιση ενός φιλικού 
περιβάλλοντος για τους επενδυτές, αλλά κυρίως ενός ευνο-
ϊκού περιβάλλοντος για τους πολίτες της χώρας». «Προη-
γουμένως, απαιτούνταν μεγάλος αριθμός εγγράφων, πάρα 
πολλά πιστοποιητικά κλπ. για να πάρει κανείς μία άδεια. Αυτό 
δεν συμβαίνει πλέον», πρόσθεσε.
Ο κ. Δραγασάκης αναφέρθηκε και στη συμφωνία της Ελ-
λάδας με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς για την ίδρυση μία 
εθνικής αναπτυξιακής τράπεζας, τονίζοντας ότι αυτή θα 
συμβάλει στη βελτίωση των διεθνών οικονομικών σχέσεων 
της χώρας. «Θα έχουμε ένα ίδρυμα, που θα επιφορτισθεί με 
τη διατήρηση ενός διαλόγου με δημόσιους και ιδιωτικούς 
φορείς από το εξωτερικό. Ο διάλογος αυτός θα οδηγήσει στη 
χρηματοδότηση μικρών και μεγάλης κλίμακας σχεδίων». 
Εκτός από την ίδρυση μίας νέας εθνικής αναπτυξιακής τρά-
πεζας, το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης έχει ξεκινήσει 
και άλλες χρηματοδοτικές πρωτοβουλίες. Για παράδειγμα, η 
κυβέρνηση συνήψε πρόσφατα εταιρική σχέση με το Ευρω-
παϊκό Επενδυτικό Ταμείο για τη δημιουργία του EquiFund, 
που προσφέρει χρηματοδότηση σε μικρού και μεσαίου με-

γέθους επιχειρήσεις σε διάφορα στάδια της ανάπτυξής τους, 
για τη δημιουργία κοινωνικού και οικονομικού πλούτου από 
νέους Έλληνες. Με έναν προϋπολογισμό 500 εκατ. ευρώ, 
είναι το μεγαλύτερο τέτοιο ταμείο που εφαρμόζεται στην 
Ευρώπη.
Υπάρχουν συζητήσεις και για άλλα κρατικά και ιδιωτικά 
επενδυτικά ταμεία, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνη-
σης. Για παράδειγμα, η Ελλάδα υπέγραψε πρόσφατα ένα 
μνημόνιο κατανόησης με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για 
τη δημιουργία κοινού ταμείου ύψους 400 εκατ. ευρώ για 
επενδύσεις σε ελληνικές επιχειρήσεις και προγράμματα. Με 
τη δημιουργία ενός φιλικού επενδυτικού περιβάλλοντος, η 
επόμενη γενιά Ελλήνων επιχειρηματιών, επιστημόνων και 
αγροτών θα μπορούν να υλοποιούν τα σχέδιά τους στην Ελ-
λάδα αντί να πηγαίνουν στο εξωτερικό για να αναζητήσουν 
νέες ευκαιρίες.
Όλες οι προσπάθειες για οικονομικές μεταρρυθμίσεις γί-
νονται στο πλαίσιο της ψηφιακής επανάστασης στη βιο-
μηχανία, την αποκαλούμενη Βιομηχανία 4,0. Η Ελλάδα 
αναζητεί τρόπους για να ενισχύσει κάθε τομέα ξεχωριστά, 
για παράδειγμα με την εισαγωγή έξυπνων τεχνολογιών σε 
παραδοσιακούς τομείς και να ενισχύσει τη σύνδεση μεταξύ 
των τομέων. Για τον σκοπό αυτό έχει ιδρυθεί ένα think tank 
στο υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης σε συνεργασία με 
το υπουργείο Έρευνας και Τεχνολογίας. «Στο παρελθόν, λέ-
γαμε με μελαγχολία ότι η Ελλάδα ήταν μία από τις χώρες που 
έβλεπε τα τρένα να περνούν. Αυτό δε συμβαίνει πια», είπε ο 
κ. Δραγασάκης, προσθέτοντας ότι η χώρα διαθέτει το δικό 
της Ολιστικό Σχέδιο για την Ανάπτυξη.

Την πόλη της Θεσσαλονίκης, όπου το ποσοστό ανακύκλωσης 
φτάνει στο 19%, όταν ο μέσος όρος στις άλλες πόλεις της Ελλά-
δας δεν ξεπερνά το 7%, όπως επισήμανε ο δήμαρχος, Γιάννης 
Μπουτάρης, επέλεξε η Coca-Cola 3Ε από όλες τις πόλεις των 
χωρών - μελών της ΕΕ, προκειμένου να εφαρμόσει το zero 
waste δράσεις, στο πλαίσιο του προγράμματος «Θεσσαλονίκη 
Πρωτεύουσα Ιδεών και Δράσεων» που υλοποιεί. Σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ το πρόγραμμα παρουσιάστηκε στη διάρκεια 
Χθεσινής  εκδήλωσης που διοργανώθηκε στην Θεσσαλονίκη.
   «Η ανακύκλωση θέλει συστηματική εκπαίδευση, χάδι και 

πρόστιμα» είπε ο κ. Μπουτάρης, προσθέτοντας ότι «και ο 
‘Αγιος θέλει φοβέρα», ο δήμαρχος γνωστοποίησε ότι η δημοτι-
κή αρχή εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής προστίμων για πλημ-
μελή ανακύκλωση, αφού όπως είπε «για να ζούμε σε μια κα-
θαρή πόλη, το κλειδί είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών».
   Δηλώνοντας «κολακευμένος» που η Coca cola 3Ε επέλεξε την 
πόλη της Θεσσαλονίκης για να πραγματοποιήσει τις δράσεις 
zero waste, ο κ. Μπουτάρης, εξέφρασε την αμφιβολία του για 
το εάν θα καταφέρει η χώρα μας να πιάσει το στόχο της ΕΕ το 
2020 για ανακύκλωση των απορριμμάτων, σε ποσοστό 50%.

   Για το zero waste, που αποτελεί κομμάτι του σχεδίου «Θεσσα-
λονίκη Πρωτεύουσα Ιδεών και Δράσεων» της COCA COLA 3E 
και αφορά τη μετατροπή της Θεσσαλονίκης στην πρώτη Zero 
Waste πόλη στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, μίλησε ο γενικός 
διευθυντής της εταιρείας, Γιάννης Παπαχρήστου. Υπογραμμί-
ζεται, ότι η πρωτοβουλία αυτή θα είναι τριετούς διάρκειας και 
θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης και 
την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

ΤΟ υΠΟυΡγΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤυΞΗΣ ΦΙΛΟΔΟΞΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΕΝΑ υΠΟυΡγΕΙΟ 
ΕΠΕΝΔυΣΕΩΝ, ΔΗΛΩΣΕ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚυΒΕΡΝΗΣΗΣ γΙΑΝΝΗΣ ΔΡΑγΑΣΑΚΗΣ

ΤΟ ΠΡΟγΡΑΜΜΑ “ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΩΤΕυΟυΣΑ ΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ” ΠΑΡΟυΣΙΑΣΕ 
Η COCA-COLA 3E – ΣΚΕΨΕΙΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ γΙΑ ΠΛΗΜΜΕΛΗ ΑΝΑΚυΚΛΩΣΗ
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Επιχειρήσεις κινδυνεύουν να τιναχθούν στον αέρα λόγω καθυ-
στερήσεων στους ελέγχους προόδου εργασιών των Αναπτυξια-
κών Νόμων, τονίζεται σε ανακοινώση της ΕΝΠΕ και αναλυτικά 
σημειώνεται: Αν δεν ολοκληρώσουν τα επενδυτικά προγράμμα-
τα έως το τέλος 2018, προβλέπεται να ανακληθούν οι επενδύσεις 
και να κληθούν να επιστρέψουν επιχορηγήσεις. Κ. Αγοραστός: 
«Ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόστηκε ο αναπτυξιακός νόμος 
προκαλεί προβλήματα σε πολλές επιχειρήσεις, ενώ λειτουργεί 
αποτρεπτικά για νέες επενδύσεις». Για την αντιμετώπιση των 
γραφειοκρατικών προβλημάτων, η Ένωση Περιφερειών Ελ-
λάδας κατέθεσε πέντε προτάσεις στο Υπουργείο Οικονομίας και 
Ανάπτυξης. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ πολλές επιχειρήσεις σ’ 
ολόκληρη τη χώρα κινδυνεύουν να τιναχθούν στον αέρα κα-
θώς, λόγω μεγάλων καθυστερήσεων στην ολοκλήρωση των 
ελέγχων προόδου εργασιών, εκτιμάται ότι είναι αδύνατο να ολο-
κληρώσουν έως το τέλος του 2018 τα επενδυτικά προγράμματα 
στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου - Ν. 3299/04, εξέλιξη που 
θα οδηγήσει σε ανάκληση των επενδύσεων και επιστροφή της 
επιχορήγησης που εισέπραξαν ως ενδιάμεση δόση.
«Ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόστηκε όλο αυτό το διάστημα ο 
αναπτυξιακός νόμος προκαλεί προβλήματα σε πολλές επιχειρή-
σεις, ενώ λειτουργεί αποτρεπτικά για νέες επενδύσεις», επεσήμα-
νε ο πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ), Περι-
φερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός στη συνεδρίαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝΠΕ.
Όπως εξήγησε ο κ. Κ. Αγοραστός, «η ολοκλήρωση των επενδυ-
τικών προγραμμάτων του Ν.3299/04 προβλέπεται το αργότερο 
έως τις 31/12/2018 και θα απαιτηθεί πλήθος ελέγχων προόδου 
εργασιών ώστε να είναι δυνατή η καταβολή της επιχορήγησης. 
Με τα μεγάλα προβλήματα και τις καθυστερήσεις που παρατη-
ρούνται στις διαδικασίες ελέγχου προόδου εργασιών, θεωρείται 
αδύνατη η ολοκλήρωση και η πληρωμή των επενδύσεων σε 

εύλογο χρονικό διάστημα, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι 
οι επενδύσεις που αναμένεται να ολοκληρωθούν είναι αυτές που 
υλοποιούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα (10 ετών και άνω) 
και λόγω της κρίσης παρατηρήθηκαν δυσκολίες ιδίως όσον 
αφορά την πρόσβαση σε τραπεζική χρηματοδότηση».
Ο κ. Κ. Αγοραστός υπενθύμισε ότι «σε περίπτωση αδυναμίας 
ολοκλήρωσης προβλέπεται ανάκληση των επενδύσεων και 
επιστροφή της επιχορήγησης που εισέπραξαν ως ενδιάμεση 
δόση» και υπογράμμισε ότι «αυτό θα αποτελέσει καταστροφή 
για τις επιχειρήσεις αλλά και για την περιφερειακή οικονομία 
γενικότερα».
«Τις θέσεις μας αυτές τις αναπτύξαμε τόσο εγώ όσο και ο Γενικός 
Γραμματέας της ΕΝΠΕ, Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλ. Καχρι-
μάνης στο Γενικό Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επεν-
δύσεων κ. Λόη Λαμπριανίδη, ενώ στελέχη των Περιφερειών τις 
παρουσίασαν στα αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης», ανέφερε ο κ. Κ. Αγοραστός, σημειώ-
νοντας πάντως ότι «μέχρι τώρα δεν υπήρξε έμπρακτη ανταπό-
κριση από το Υπουργείο».
Οι προτάσεις της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος το ΔΣ της ΕΝΠΕ, μετά 
από εισήγηση προϊσταμένων και στελεχών των Τμημάτων Κι-
νήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης των Περιφερειών, καταθέτει 
τις εξής προτάσεις:
-«Με νομοθετική ρύθμιση να δοθεί η δυνατότητα ολοκλήρωσης 
επενδυτικών σχεδίων των Ν 3299/04 & 3908/11 που έχουν 
πιστοποιήσει ήδη ελέγχους πιστοποιώντας δαπάνες άνω του 
50% σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις λειτουργούν παραγω-
γικά με την προϋπόθεση ότι τεκμηριώνεται ο χαρακτήρας της 
επένδυσης και τηρούνται οι όροι χρηματοδότησης και οι λοιποί 
όροι υπαγωγής. Δηλαδή έχουν την προβλεπόμενη άδεια λει-
τουργίας και οικονομική δραστηριότητα από την υλοποίηση 

της επένδυσης (έσοδα από πώληση προϊόντων και υπηρεσιών 
και έξοδα πρώτων υλών και λοιπά). Να μην χρειάζεται δηλαδή 
η συγκρότηση οργάνων ελέγχων (με όλες τις κωλυσιεργίες που 
διαπιστώνονται), εφόσον δεν θα πιστοποιούνται νέες δαπάνες, 
αλλά να μπορούν οι Περιφέρειες να παραλαμβάνουν αιτήματα 
ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας και να 
εκδίδουν σε σύντομα χρονικό διάστημα τις σχετικές αποφάσεις 
αξιοποιώντας το σύνολο του δυναμικού τους.
-Η διαδικασία ελέγχου των επενδύσεων των Αναπτυξιακών Νό-
μων 3299/04 και 3908/11 να είναι αποκλειστική αρμοδιότητα 
των Περιφερειών οι οποίες θα συγκροτούν τα όργανα ελέγχου 
λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες συνθήκες, όπως επιτυχώς 
γινόταν μέχρι πρόσφατα και στις περισσότερες περιπτώσεις των 
Περιφερειών.
-Να εμπλουτιστούν τα μητρώα ελεγκτών (ΕΜΠΕ) με υπαλλήλους 
των Περιφερειών όλων των ειδικοτήτων ώστε να είναι δυνατή η 
συγκρότηση οργάνων ελέγχου με προτεραιότητα υπηρεσιακά 
στελέχη και μόνο σε περίπτωση αδυναμίας συγκρότησης να 
προέρχονται μέλη από ιδιώτες.
-Τα μέλη των οργάνων ελέγχων να προέρχονται κατά προτε-
ραιότητα από την Περιφέρεια που υλοποίησης του ελεγχόμενου 
επενδυτικού σχεδίου και σε περίπτωση αδυναμίας συγκρότησης 
να προέρχονται από Περιφέρεια της οικίας Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης.
-Σύμφωνα με την αριθμ.118699/31.10.2017 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας, δίνεται η δυνατότητα στα Υπουργεία 
Οικονομίας και Ανάπτυξης & Εσωτερικών (πρώην Μακεδονίας 
– Θράκης) να διενεργούν εκτάκτους ελέγχους στα επενδυτικά 
σχέδια των αναπτυξιακών νόμων στα οποία τα μέλη των οργά-
νων ελέγχου θα ορίζονται με πρόταση της αρμόδιας Υπηρεσίας 
χωρίς τυχαία ηλεκτρονική επιλογή. Αυτή η δυνατότητα να δοθεί 
και στους Περιφερειάρχες».

Την Παρασκευή 22 Ιουνίου κατατίθεται στη Βουλή το νομοσχέ-
διο για το μεταφορικό ισοδύναμο, στο οποίο θα περιλαμβάνεται 
και διάταξη που προβλέπει την Ίδρυση Ακαδημίας Εμπορικού 
Ναυτικού στην Κάλυμνο.Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ στο νομο-
σχέδιο ορίζεται το νομοθετικό πλαίσιο για την εφαρμογή του 
μέτρου, ενώ από εκεί και πέρα θα υπάρξουν και υπουργικές απο-
φάσεις που θα οριοθετήσουν τον τρόπο λειτουργίας του. 
Η φιλοσοφία του μεταφορικού ισοδύναμου
Η φιλοσοφία του μεταφορικού ισοδύναμου (που αφορά τους 
νησιώτες και τα εμπορεύματα από και προς τα νησιά), είναι οι 
κάτοικοι της νησιωτικής Ελλάδας να απολαμβάνουν τιμές σε 
προϊόντα και μεταφορές ίδιες με τους κατοίκους της ηπειρωτικής 
χώρας, μέσω της επιδότησης του κόστους.
Εάν για παράδειγμα κάποιος πληρώνει εισιτήριο 20 ευρώ για ένα 
ταξίδι με λεωφορείο προς μια πόλη της ηπειρωτικής χώρας και 
ένας νησιώτης για να διανύσει την ίδια απόσταση στη θάλασσα 
πληρώνει 25 ευρώ, τότε θα παίρνει τα επιπλέον 5 ευρώ που απο-
τελούν τη διαφορά.
Το μέτρο θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε μία ευρεία βάση και αφορά 

τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου, τέσσερα νησιά 
των Κυκλάδων και τρία των Ιονίων.
Στην πρώτη φάση του μέτρου -που είναι μόνο το δεύτερο εξάμη-
νο του 2018- θα απαιτηθούν, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση, 
περίπου 60 εκατ. ευρώ, ενώ για το 2019 τουλάχιστον 150 εκατ. 
ευρώ.
Ποιοι χρηματοδοτούνται
Σύμφωνα με το άρθρο 3 του νομοσχεδίου, το μέτρο χρηματο-
δοτείται από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ενώ τίθεται σε εφαρ-
μογή πιλοτικά από τον Ιούλιο του 2018 σε Αγαθονήσι, ‘Αγιο 
Ευστράτιο, ‘Αγιο Μηνά, Αλιμία, Ανάφη, Αντίψαρα, Αρκιούς, 
Αρμάθια, Αστυπάλαια, Γυαλί, Δονούσα, Ερρικούσα, Ηρακλειά, 
Θύμαινα, Ικαρία, Κάλυμνο, Κάρπαθο, Κάσο, Καστελόριζο, Κί-
ναρο, Κουφονήσια, Κω, Λέβιθα, Λειψούς, Λέρο, Λέσβο, Λήμνο, 
Μαθράκι, Μάραθο, Νίμο, Νίσυρο, Οθωνούς, Οινούσσες, Πάτμο, 
Σάμο, Σαμοθράκη, Σαρία, Στρογγύλη, Σύμη, Σύρνα, Σχοινούσα, 
Τέλενδο, Τήλο, Φαρμακονήσι, Φούρνους, Χάλκη, Χίο, Ψαρά και 
Ψέριμο.

Στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής έχουν 
ανατεθεί οι αρμοδιότητες να συνάπτει προγραμματικές συμβά-
σεις εφαρμογής του προγράμματος με τους δήμους ή όποιον 
άλλο φορέα κριθεί αναγκαίο, προκειμένου να υλοποιηθεί απρό-
σκοπτα το έργο του προγράμματος. Επίσης η επιδότηση που 
προκύπτει από το Καταβαλλόμενο Μεταφορικό Κόστος (ΚΑ.Μ.Κ) 
είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή 
τρίτων.
Σύμφωνα με το άρθρο 4 δικαιούχοι του Καταβαλλόμενου 
Μεταφορικού Κόστους είναι Έλληνες πολίτες και αλλοδαποί 
που διαμένουν στα νησιά (για τους δεύτερους απαιτείται άδεια 
διαμονής εν ισχύ). Προσωρινοί αναπληρωτές και ωρομίσθιοι 
εκπαιδευτικοί, ιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου και ιατρικό 
προσωπικό και ωφελούμενες επιχειρήσεις που έχουν την έδρα 
τους στους δήμους εφαρμογής του προγράμματος.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΠΕ γΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΠΤυΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕυΗ 22 ΙΟυΝΙΟυ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΗ ΒΟυΛΗ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ γΙΑ ΤΟ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΙΣΟΔυΝΑΜΟ
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Την ικανοποίησή του για την αναμενόμενη ολοκλήρωση του 
3ου Μνημονίου τον Αύγουστο εκφράζει ο πρόεδρος του ΣΕΒ 
Θεόδωρος Φέσσας σε δήλωσή του προς το ΑΠΕ ενόψει του 
Eurogroup της 21ης Ιουνίου, σημειώνοντας ωστόσο ότι αυτό 
συμπίπτει με σοβαρούς συμβιβασμούς σε κρίσιμες διαρθρωτι-
κές μεταρρυθμίσεις, όπως στην αγορά εργασίας. Σύμφωνα με 
το ΑΠΕ- ΜΠΕ από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Συνδέσμου 
Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιά Δημήτρης Μαθιός ζητά εντα-
τικοποίηση των αποκρατικοποιήσεων καθώς και κλείσιμο των 
εκκρεμοτήτων στη φορολογία και τα εργασιακά. Αναλυτικά οι 
τοποθετήσεις των κ.κ. Φέσσα και Μαθιού έχουν ως εξής:
 
Θ. Φέσσας:
 Ο ΣΕΒ εκφράζει την ικανοποίησή του για την αναμενόμενη 
ολοκλήρωση του 3ου Μνημονίου τον Αύγουστο, αν και πρέ-
πει να επισημάνουμε ότι αυτό συμπίπτει με σοβαρούς συμ-
βιβασμούς σε κρίσιμες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, όπως 
πχ. στην αγορά εργασίας. Ταυτόχρονα το νέο μεσοπρόθεσμο 
πλαίσιο δημοσιονομικής πολιτικής δεν κομίζει καμία ουσιαστι-
κή αλλαγή στο μείγμα πολιτικών που εφαρμόζεται σήμερα και 
βασίζεται στην υπερφορολόγηση της εργασίας και των παρα-
γωγικών δραστηριοτήτων. 
Με βάση τα στοιχεία του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσι-
ονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2019-2022, που μόλις δημο-
σιοποιήθηκε, οι επίσημες μακροοικονομικές προβλέψεις με 
ρυθμό ανάπτυξης 2% στην 5ετία 2018-2022 αποτυπώνουν 
μια κατάσταση οιονεί στασιμότητας της αναπτυξιακής δυναμι-
κής. Ο ρυθμός αυτός κρίνεται αναντίστοιχος της απαιτούμενης 
ανόρθωσης της ελληνικής οικονομίας μετά από μια 10ετία 
(2007-2017) απωλειών στο ΑΕΠ κατά 25%. Στο σενάριο αυτό, 
οι καθαρές εξαγωγές αντί να έχουν θετική και αυξανόμενη 
συμβολή, έχουν, αντιθέτως, μηδενική συνεισφορά στο ρυθμό 
ανάπτυξης της οικονομίας. Αυτό είναι άκρως ανησυχητικό, 
καθώς κατ΄ αυτόν τον τρόπο η εξωστρέφεια του «νέου» πα-
ραγωγικού προτύπου της χώρας παραπέμπεται στις καλένδες. 

Η μεταφορά πόρων (5 ποσοστιαίες μομάδες του ΑΕΠ) από την 
κατανάλωση στις επενδύσεις είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, 
αλλά δεν πρόκειται να γίνει χωρίς τον μετασχηματισμό του πα-
ραγωγικού προτύπου προς μια εξωστρεφή οικονομία. Χωρίς 
την αύξηση δηλαδή εξαγωγών και παράλληλη υποκατάσταση 
εισαγωγών, που αυξάνουν την παραγωγή, την απασχόληση 
και τα εισοδήματα.
 Διαφορετικά, οι επενδύσεις αυξάνουν το κεφαλαιακό απόθε-
μα των χαμηλής παραγωγικότητας κλάδων των μη διεθνώς 
εμπορεύσιμων αγαθών, της παραδοσιακής, δηλαδή, παραγω-
γικής βάσης της οικονομίας, απορροφώντας την όποια αύξηση 
της ιδιωτικής αποταμίευσης (μείωση της ιδιωτικής κατανάλω-
σης). Το αναπτυξιακό αυτό σενάριο είναι μεν εσωτερικά συνε-
πές, αλλά δεν είναι το ζητούμενο για να βγούμε οριστικά από 
αυτήν. Δεδομένου ότι τα επόμενα χρόνια, η Ελλάδα θα κληθεί 
να λειτουργήσει σε ιδιαίτερα στενές δημοσιονομικές συνθήκες, 
οφείλει να δημιουργήσει ένα περιβάλλον εξαιρετικά φιλικό 
προς τις επιχειρήσεις, ικανό να προσελκύσει άμεσες ξένες επεν-
δύσεις παρά τα υψηλά επίπεδα φορολογίας, εφόσον επιθυμεί 
να επιτύχει βιώσιμη ανάπτυξη και να συγκλίνει με την Ευρώπη. 
Αυτό κρίνεται δύσκολο να επιτευχθεί, διότι το κόστος της επι-
χειρηματικής δραστηριότητας παραμένει απαγορευτικό καθώς 
τροφοδοτείται από έναν συνδυασμό υπερφορολόγησης, υψη-
λού μη μισθολογικού κόστους, υψηλού κόστους ενέργειας και 
δυσανάλογα μεγάλης και αναποτελεσματικής γραφειοκρατίας. 
Ο ΣΕΒ θα ήθελε να επισημάνει ότι η ολιστική στρατηγική 
ανάπτυξης που παρουσίασε η κυβέρνηση τον Απρίλιο δεν 
περιλαμβάνει επαρκείς πολιτικές για την υποστήριξη του επι-
θυμητού οικονομικού μετασχηματισμού και μιας σημαντικής 
αύξησης των επενδύσεων. Κατά την άποψή μας, η στρατηγική 
ανάπτυξης πρέπει να προβλέπει τα εξής:
 *Μείωση του υψηλού και πολύ προοδευτικού μη μισθολογι-
κού κόστους, που επιβαρύνει το ελληνικό εργατικό δυναμικό, 
σε επίπεδα πιο ανταγωνιστικά και ελκυστικά για επενδυτές και 
εργαζόμενους, με στόχο τη σταθερή ενίσχυση της απασχόλη-

σης, της φορολογικής βάσης και της κοινωνικής συνοχής.
 * Εισαγωγή δημοσιονομικά ουδέτερων κινήτρων για επεν-
δύσεις σε πάγια προκειμένου να προσελκυσθούν και διευκο-
λυνθούν νέες επενδύσεις σε κλάδους διεθνώς εμπορεύσιμων 
αγαθών
 * Μια στρατηγική που θα επιτρέψει τον ψηφιακό μετασχημα-
τισμό της χώρας.
 * Ενίσχυση της διεπαφής μεταξύ εκπαίδευσης και αγοράς ερ-
γασίας.
 * Οδικός χάρτης για την επιτάχυνση της απονομής της δικαι-
οσύνης.
 * Καθολική χρήση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και των ηλε-
κτρονικών συναλλαγών για την αποτροπή της φοροδιαφυγής.
 * Επιτάχυνση της διαδικασίας διαχείρισης των μη εξυπηρετού-
μενων δανείων για την ταχεία αποκατάσταση της λειτουργίας 
του τραπεζικού συστήματος.
 * Μη οπισθοδρόμηση όσον αφορά στις μεταρρυθμίσεις στην 
αγορά εργασίας και σύνδεση του κατώτατου μισθού με τη διε-
θνή ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής οικονομίας.
 
Δ. Μαθιός
 Θεωρούμε ότι η οικονομία χρειάζεται την ηρεμία που θα της 
επιτρέψει να λειτουργήσει την επόμενη ημέρα της εξόδου από 
τα μνημόνια. Οι χειρισμοί από την πλευρά της κυβέρνησης 
πρέπει να έχουν κατεύθυνση την επίσπευση του κλεισίματος 
όχι μόνο των διαδικασιών εξόδου από το μνημόνιο αλλά και 
των εκκρεμοτήτων εκείνων στη φορολογία, τα εργασιακά και 
στην προώθηση προγραμμάτων που θα επαναφέρουν τροχιά 
ανάπτυξης. Στη βάση αυτή η βιομηχανία είναι αποφασισμένη 
να αναλάβει ρόλο, αρκεί και η Πολιτεία να συνεργαστεί μαζί της 
στην απελευθέρωση των δυνάμεων της παραγωγής. Η εντατι-
κοποίηση στις αποκρατικοποιήσεις και οι διευκολύνσεις μέσω 
των αναπτυξιακών νόμων είναι αναγκαίες από την πρώτη 
ημέρα της εξόδου μας από τα μνημόνια.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟυ ΣΕΒ Θ. ΦΕΣΣΑ ΚΑΙ ΤΟυ ΣΒΑΠ Δ. ΜΑΘΙΟυ ΣΤΟ ΑΠΕ-ΜΠΕ ΕΝΟΨΕΙ EUROGROUP

Την έναρξη συνεργασίας με την M&G Investments, μια από 
τις πιο αναγνωρίσιμες εταιρείες διεθνώς στη διαχείριση 
επενδύσεων, για τη διάθεση Αμοιβαίων Κεφαλαίων στην 
Ελλάδα, ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς. Σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ η συμφωνία, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση 
της Τράπεζας Πειραιώς, προβλέπει τη διάθεση των επεν-
δυτικών προϊόντων της M&G Investments στους πελάτες 
της Τράπεζας Πειραιώς συμπεριλαμβανομένων των: M&G 
Optimal Income Fund, M&G Optimal Income Fund, M&G 
(Luxembourg) Conservative Allocation Fund και M&G 

(Luxembourg) Dynamic Allocation Fund
Με τη νέα συνεργασία οι εταιρείες διαχείρισης Αμοιβαίων 
Κεφαλαίων που αντιπροσωπεύει η Tράπεζα Πειραιώς ανέρ-
χονται στις 14, εμπλουτίζοντας το εύρος των προϊόντων που 
προσφέρει στους πελάτες της και ενισχύοντας παράλληλα τις 
επενδυτικές τους επιλογές για την επίτευξη των επενδυτικών 
τους στόχων.
H M&G διαθέτει εμπειρία άνω των 85 ετών στη διαχείριση 
κεφαλαίων θεσμικών και ιδιωτών πελατών παρέχοντας 
ευρύ πεδίο επενδυτικών επιλογών σε μετοχές, ομόλογα, 

ακίνητη περιουσία, κλπ. Εδρεύει στο Λονδίνο, απασχολεί στο 
δυναμικό της περισσότερα από 2.000 καταξιωμένα στελέχη 
παγκοσμίως σε 16 χώρες, διαχειριζόμενη κεφάλαια στην Ευ-
ρώπη, την Ασία και την Αμερική.
Με στοιχεία 31 Δεκεμβρίου 2017, η εταιρεία M&G 
Investments διαχειρίζεται κεφάλαια πελατών που υπερβαί-
νουν τα £298 δισ. (324 δισ. ευρώ). Η εταιρεία διαχείρισης 
M&G είναι βασικό μέλος του Ομίλου Prudential Plc στη Με-
γάλη Βρετανία και την Ευρώπη.

ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΣυΝΕΡγΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ M&G INVESTMENTS ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Η ΤΡΑΠΕζΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
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Σε μισό δισ. ευρώ ανέρχεται το δυνητικό όφελος για τις μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις αξιοποιώντας την ανταγωνιστικότητα των 
ελληνικών τροφίμων, σύμφωνα με μελέτη της Εθνικής Τράπεζας. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ όπως αναφέρει η μελέτη, ανθεκτικός 
αποδείχθηκε o κλάδος τροφίμων και ποτών στη διάρκεια της κρί-
σης, διατηρώντας τον κύκλο εργασιών του κοντά στα 15 δισ. ευρώ 
και αυξάνοντας έτσι τη συνεισφορά του στις συνολικές πωλήσεις 
του επιχειρηματικού τομέα στο 7% το 2017 από 5% το 2008.
Βασικό στήριγμα για τον κλάδο τροφίμων και ποτών κατά την 
τελευταία δεκαετία ήταν οι εξαγωγές, οι οποίες με αύξηση 45% 
περιόρισαν την επίδραση της ελαφρά πτωτικής εγχώριας κατα-
νάλωσης (-11%). Καθώς οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις παράγουν 
το 1/3 των πωλήσεων του κλάδου, η νέα μελέτη που συνέταξε η 
Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης της Εθνικής Τράπεζας εστιάζει 
στην αποτύπωση των ιδιαιτεροτήτων που τις χαρακτηρίζουν και 
κυρίως στον τρόπο που αυτές αποτυπώνονται σε δυνατά σημεία 
αλλά και προκλήσεις για την πορεία κάθε κατηγορίας τροφίμων 
στις διεθνείς αγορές.
Αν και το μερίδιο των ΜμΕ στις συνολικές πωλήσεις του κλάδου 
περιορίστηκε στο 32% το 2017 από 41% το 2008 (κυρίως λόγω 
κλεισίματος επιχειρήσεων), η έρευνα πεδίου της ΕΤΕ σε δείγμα 200 
ΜμΕ τροφίμων ανέδειξε το γεγονός ότι οι ΜμΕ που κατάφεραν να 
επιβιώσουν της κρίσης αύξησαν τις πωλήσεις τους περίπου κατά 
10% την τελευταία δεκαετία (ποσοστό αντίστοιχο με την πορεία 
των πωλήσεων των μεγαλύτερων επιχειρήσεων).
Η βασική κινητήρια δύναμη για τις ΜμΕ τροφίμων απορρέει από 
το γεγονός ότι κατάφεραν να αξιοποιήσουν μερικώς την κάθετη 
άνοδο του διεθνούς εμπορίου τροφίμων (κατά 80% την τελευταία 
δεκαετία). Ωστόσο, είναι σημαντικό να υπογραμμισθεί, αναφέρεται 
στην μελέτη, ότι η - αναμφισβήτητα θετική - άνοδος των εξαγω-
γών τους κατά 30% την τελευταία δεκαετία δεν ήταν αρκετή για να 
διατηρήσουν το μερίδιο τους στις (μεγεθυμένες) διεθνείς αγορές 
(το οποίο περιορίστηκε στο 0,12% το 2017 από 0,16% το 2008). 
Μόνο το 11% των μικρών επιχειρήσεων και το 27% των μεσαίων 
επιχειρήσεων δήλωσε ότι κέρδισε μερίδια αγοράς στο εξωτερικό 
κατά την τελευταία δεκαετία. 

Στο ερώτημα αν το πρόβλημα κρύβεται στην εγγενή ανταγωνιστι-
κότητα των ελληνικών τροφίμων ή στη στρατηγική που υιοθετή-
θηκε από τον τομέα των ΜμΕ, μία απάντηση μπορεί να δοθεί από 
την παρατήρηση της πορείας των εξαγωγών τροφίμων από τις 
μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου. Καθώς οι μεγαλύτερες εξαγωγι-
κές επιχειρήσεις τροφίμων κατάφεραν να διατηρήσουν σταθερά τα 
μερίδιά τους στις έντονα μεγεθυνόμενες διεθνείς αγορές (αυξάνο-
ντας τις εξαγωγές κατά 80% την τελευταία δεκαετία), τα ελληνικά 
τρόφιμα φαίνεται ότι απολαμβάνουν υψηλής αποδοχής στις αγο-
ρές του εξωτερικού.
Υπό αυτή την οπτική, είναι σημαντικό να δοθεί έμφαση στα σημεία 
που χρήζουν βελτίωσης όσον αφορά την στρατηγική εξωστρέ-
φειας που ακολουθούν οι ελληνικές ΜμΕ, ώστε να μπορέσουν να 
αξιοποιήσουν επαρκώς τα ενδογενή συγκριτικά πλεονέκτημα των 
ελληνικών προϊόντων.
Οι πολιτικές βελτίωσης θα ήταν χρήσιμο αρχικά να εντοπιστούν 
στους τομείς που η πλειοψηφία των επιχειρήσεων είναι εξαγωγική:
- Το ελαιόλαδο είναι το προϊόν της ελληνικής βιομηχανίας τρο-
φίμων με το εντονότερο συγκριτικό πλεονέκτημα και συνεπώς 
παρουσιάζει τη μεγαλύτερη δυνατότητα για παραγωγή επιπλέον 
προστιθέμενης αξίας. Οι απαιτούμενες αλλαγές αναβάθμισης 
αφορούν κυρίως τον περιορισμό των εξαγωγών σε χύμα μορφή 
(δηλαδή, στην ανάπτυξη και προώθηση branded προϊόντων), οι 
οποίες καλύπτουν το 44% των πωλήσεων του κλάδου. Σύμφωνα 
με εκτιμήσεις μας, η «χαμένη» προστιθέμενη αξία από την εξαγωγή 
χύμα ελαιόλαδου (κυρίως στην Ιταλία) είναι της τάξης των 150 
εκατ. ευρώ ετησίως. Ωστόσο, σημειώνεται ότι η υψηλή ανταγω-
νιστικότητα ήδη εξασφαλίζει υγιή κερδοφορία, με αποτέλεσμα οι 
επιχειρήσεις να έχουν περιορισμένη διάθεση για περαιτέρω βελτι-
ώσεις.
 - Αντίθετα, το κρασί και τα γαλακτοκομικά είναι δύο τομείς δεκτι-
κοί σε αλλαγές και ώριμοι για αναδιάρθρωση. Καθώς έχουν ήδη 
προχωρήσει στις ορθές πρακτικές σε επίπεδο μεμονωμένων επι-
χειρήσεων (εστίαση στην ποιότητα, στα προϊόντα ΠΟΠ και τις ανα-
πτυγμένες αγορές της Δυτικής ΕΕ), η έμφαση πρέπει τώρα να δοθεί 
στη διόρθωση των ελλειμμάτων σε επίπεδο στρατηγικής κλάδου. 

Στο κρασί, προτεραιότητα είναι οι συνενώσεις για την επίτευξη οι-
κονομιών κλίμακας (με άνω του ½ του τομέα να θεωρεί σημαντικό 
εμπόδιο το μικρό μέγεθος της επιχείρησης), ενώ στα γαλακτοκο-
μικά προτεραιότητα είναι οι συνεργασίες για την αναβάθμιση του 
δικτύου διανομής (με το ¼ του τομέα να θεωρεί την υστέρηση 
δικτύου ως σημαντικό πρόβλημα).
- Στα φρούτα και λαχανικά, οι αλλαγές που απαιτούνται είναι ση-
μαντικά ευρύτερες. Πέρα από ριζική επαναχάραξη στρατηγικής 
του προϊόντος, χρειάζονται σημαντικές επενδύσεις για βελτίωση 
τεχνολογίας παραγωγής, κυρίως με στόχο τον περιορισμό της επο-
χικότητας (με τις εξαγωγές πολλών προϊόντων να διενεργούνται 
σε ποσοστό σχεδόν 90% εντός ενός τριμήνου, έναντι αντίστοιχων 
ποσοστών της τάξης του 50% για άλλες μεσογειακές χώρες) και 
επέκταση δικτύου διανομής με εστίαση στις αγορές της Δυτικής ΕΕ 
(οι οποίες σε προϊόντα όπως τα φρέσκα φρούτα καλύπτουν μόλις 
το 20% των εξαγωγών, έναντι αντίστοιχων ποσοστών της τάξης 
του 70% για άλλες μεσογειακές χώρες).
Έμφαση είναι σημαντικό να δοθεί στην αποδοτική προώθηση φρέ-
σκων φρούτων (στα πρότυπα της Ιταλίας και της Ισπανίας, όπου το 
μερίδιο τους στο σύνολο των εξαγωγών φρούτων προσεγγίζει το 
90%, έναντι μόλις 36% για την Ελλάδα), τα οποία προσφέρουν δυ-
νατότητες υψηλότερης προστιθέμενης αξίας σε σχέση με τα επεξερ-
γασμένα (π.χ. κομπόστα). To εγχείρημα δομικής αναδιάρθρωσης 
του κλάδου, αν και φιλόδοξο, αποκτά δυναμική επιτυχίας λόγω της 
αξιοσημείωτης διάθεσης των επιχειρήσεων για συνεργασία, και της 
υψηλής διεθνούς ζήτησης για το προϊόν.
Συνεπώς, ορμώμενος από την επίτευξη της αυξημένης εξωστρέ-
φειας εν μέσω κρίσης (κατά 0,3 δισ. ευρώ την τελευταία δεκαε-
τία), είναι σημαντικό, αναφέρεται στην μελέτη, ο τομέας των ΜμΕ 
τροφίμων να προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα - δηλαδή, στη 
δημιουργία υγιών δομών και συνεπών στρατηγικών ώστε να 
αξιοποιηθεί πλήρως η ανταγωνιστική πρώτη ύλη των ελληνικών 
τροφίμων. Η ανάκτηση των μεριδίων της ελληνικής μικρομεσαίας 
επιχειρηματικότητας στις διεθνείς αγορές τροφίμων είναι εφικτή 
και μπορεί να ενισχύσει τις ελληνικές εξαγωγές κατά 0,5 δισ. ευρώ 
ετησίως.

ΔυΝΗΤΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ ΜΙΣΟ ΔΙΣ. ΕυΡΩ γΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΣυΜΦΩΝΑ ΜΕ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕζΑΣ

Η Τράπεζα Πειραιώς διευρύνει τη συνεργασία της με τους μεγαλύτε-
ρους διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων στο κόσμο. Σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ στο πλαίσιο αυτό, ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας 
με την M&G Investments, μια από τις πιο αναγνωρίσιμες εταιρείες 
διεθνώς στη διαχείριση επενδύσεων, για τη διάθεση Αμοιβαίων Κε-
φαλαίων στην Ελλάδα.
Η συμφωνία προβλέπει τη διάθεση των επενδυτικών προϊόντων της 
M&G Investments στους πελάτες της Τράπεζας Πειραιώς συμπερι-
λαμβανομένων των: M&G Optimal Income Fund, M&G Optimal 
Income Fund, M&G (Luxembourg) Conservative Allocation Fund και 
M&G (Luxembourg) Dynamic Allocation Fund.
Η M & G Investments είναι ο παλαιότερος οίκος διαχείρισης αμοι-
βαίων στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ τα 3 αμοιβαία κεφάλαια (M&G 

Optimal Income Fund, M&G (Lux) Conservative Allocation Fund και 
M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund) είναι τα 3 κορυφαία στο είδος 
τους παγκοσμίως.
H M&G διαθέτει εμπειρία άνω των 85 ετών στη διαχείριση κεφαλαίων 
θεσμικών και ιδιωτών πελατών παρέχοντας ευρύ πεδίο επενδυτικών 
επιλογών σε μετοχές, ομόλογα, ακίνητη περιουσία, κλπ. Εδρεύει στο 
Λονδίνο, απασχολεί στο δυναμικό της περισσότερα από 2.000 κατα-
ξιωμένα στελέχη παγκοσμίως σε 16 χώρες, διαχειριζόμενη κεφάλαια 
σε Ευρώπη, Ασία και Αμερική.
Με στοιχεία 31 Δεκεμβρίου 2017, η εταιρεία M&G Investments δια-
χειρίζεται κεφάλαια πελατών που υπερβαίνουν τα 324δισ.ευρώ.
Η εταιρία διαχείρισης M&G είναι βασικό μέλος του Ομίλου Prudential 
Plc στη Μεγάλη Βρετανία και Ευρώπη.

Με τη νέα συνεργασία οι εταιρίες διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαί-
ων που αντιπροσωπεύει η Τράπεζα Πειραιώς ανέρχονται στις 14, 
εμπλουτίζοντας το εύρος των προϊόντων που προσφέρει στους πελά-
τες της και ενισχύοντας παράλληλα τις επενδυτικές τους επιλογές για 
την επίτευξη των επενδυτικών τους στόχων.
Οι πελάτες της Τράπεζας Πειραιώς μπορούν να επιλέξουν από τα κο-
ρυφαία προϊόντα των μεγαλύτερων οίκων διαχείρισης στον κόσμο 
και συγκεκριμένα από εταιρείες όπως: -BNP -Goldman Sachs -JP 
Morgan – Blackrock –Schroder -Franklin Templeton –Amundi –NN 
–Invesco –Pimco –Pictet –Pioneer –Calamos -M & G Investments

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΟυ υΠΕΡΒΑΙΝΟυΝ ΤΑ 324 ΔΙΣ.ΕυΡΩ ΔΙΑΧΕΙΡΙζΕΤΑΙ Η M&G INVESTMENTS 
ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΣυΝΕΡγΑΣΙΑ Η ΤΡΑΠΕζΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ



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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Νέες αναπροσαρμογές στις αντικειμενικές τιμές το 
2019 και το 2020, ώστε να ολοκληρωθεί η εναρμόνιση 
των φορολογητέων αξιών των ακινήτων με τις πραγ-
ματικές τιμές της κτηματαγοράς, καθώς και ριζικές 
αλλαγές στο καθεστώς φορολόγησης της ναυτιλίας 
από τον Ιούλιο, προαναγγέλλονται με την έκθεση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον βαθμό συμμόρφωσης 
της ελληνικής κυβέρνησης στα συμφωνηθέντα κατά 
την 4η αξιολόγηση.
Το κείμενο συμμόρφωσης (compliance report) της Κο-
μισιόν επιβεβαιώνει την υλοποίηση και των 88 προα-
παιτούμενων της 4ης αξιολόγησης και το Euroworking 
Group θα επικυρώσει κατά τη σημερινή του συνεδρία-
ση την ολοκλήρωση του 3ου μνημονίου παραδίδοντας 
τη σκυτάλη το μεσημέρι στο Eurogroup για τη λήψη 
απόφασης σχετικά με την απόφαση εκταμίευσης της 
τελευταίας δόσης από τη 3η δανειακή σύμβαση.
Όπως αναφέρεται στο κείμενο συμμόρφωσης «όλα τα 
προαπαιτούμενα έχουν ολοκληρωθεί.
Το πρόγραμμα του ESM είναι στη σωστή τροχιά (on 
track) κάτι που ανοίγει τον δρόμο για την τελική εκτα-
μίευση προς την Ελλάδα ενός ποσού το οποίο θα καλύ-
ψει τις δανειακές ανάγκες της χώρας.
Το ποσό αυτό θα πρέπει να είναι προσαυξημένο κατά 
ένα κεφάλαιο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για να χτι-
στεί το cash buffer».
Οι συντάκτες του κειμένου αναφέρουν ότι πλέον υπάρ-
χουν όλες οι προϋποθέσεις για mv επιτυχή ολοκλήρω-
ση του προγράμματος.
Επίσης, ζητούν την «αυξημένη εποπτεία» -η οποία 
θα βασίζεται στο άρθρο 2 του κανονισμού της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής (472/2013) προκειμένου να δια-
σφαλιστεί η συνέχιση και η ολοκλήρωση των μεταρ-
ρυθμίσεων που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο του 
προγράμματος του ESM. Οι ελληνικές αρχές είναι πλή-
ρως δεσμευμένες να επιτύχουν τους συμφωνηθέντες 
δημοσιονομικούς στόχους αλλά και να προωθήσουν 
τις μεταρρυθμίσεις. Το κείμενο συμμόρφωσης ανα-
φέρεται και σε συμφωνία υποστήριξης της ελληνικής 
πλευράς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω τεχνικής 
βοήθειας (Cooperation and Support Plan).
Στο κείμενο αναφέρεται ότι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί επι-
βεβαιώνουν ότι η Ελλάδα είναι στον σωστό δρόμο για 
να επιτύχουν το πρωτογενές πλεόνασμα του 3,5% του 

ΣΕ ΔυΟ ΦΑΣΕΙΣ ΟΙ ΑΛΛΑγΕΣ ΣΤΙΣ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

ΑΕΠ μέσα στο 2018. Κατέληξαν σε αυτό το συμπέρα-
σμα λαμβάνοντας υπ’ όψιν θετικές και αρνητικές αλ-
λαγές.
Στις θετικές συγκαταλέγεται η καλύτερη του αναμε-
νόμενου δημοσιονομική επίδοση του 2017 η οποία 
επιδρά (με το φαινόμενο του carry over) στο δημοσιο-
νομικό αποτέλεσμα του 2018. Στις αρνητικές περιλαμ-
βάνεται ένα ποσό της τάξεως των 100 εκατομμυρίων 
ευρώ το οποίο αφορά σε επιστροφές που πρέπει να 
γίνουν στους συνταξιούχους λόγω λανθασμένων κρα-
τήσεων από τον ΑΚΑΓΕ αλλά και σε ένα ποσό της τά-
ξεως των 40 εκατ. ευρώ που θα πρέπει να καταβληθεί 
στη ΔΕΗ. Επίσης, αρνητικά έχει επιδράσει και η αναθε-
ώρηση προς τα κάτω του πήχη της ανάπτυξης (σ.σ. ο 
νέος στόχος είναι 1,9% έναντι 2,3% που προέβλεπαν 
προ μηνών οι ευρωπαϊκοί θεσμοί).
Ανοιχτό το ενδεχόμενο για υπερπλεονάσματα 
Οι συντάκτες του κειμένου εκτιμούν ότι και το 2019 
αλλά και το 2020 μπορούν να επιτευχθούν οι δημο-
σιονομικοί στόχοι για παραγωγή πλεονάσματος 3,5%, 
ενώ αφήνουν ανοικτό το ενδεχόμενο για παραγωγή 
«υπερπλεονασμάτων».
Θεωρούν πολύ πιθανό ότι θα υπάρξει ο δημοσιονομικός 
χώρος για τη λήψη πρόσθετων μέτρων ελάφρυνσης 
και αναφέρουν ότι αυτά θα πρέπει να αποφασιστούν 
με γνώμονα την ενίσχυση της ανάπτυξης (μείωση φό-
ρων και κοινωνικές παροχές). «Οι λεπτομέρειες αυτών 
των μέτρων μένει να καθοριστούν» αναφέρει η έκθεση 
εκτιμώντας ότι αυτό θα γίνει στο πλαίσιο σύνταξης του 
προϋπολογισμού του 2019 μέχρι το τέλος του έτους.
Πάντως, στο κείμενο συμμόρφωσης αναφέρεται ρητά 
ότι τόσο η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς για 
τις συντάξεις όσο και η μείωση της έκπτωσης φόρου 
θεωρούνται ως δεδομένες αποφάσεις και μάλιστα λαμ-
βάνονται υπ’ όψιν για τις δημοσιονομικές προβλέψεις 
μετά το 2019.
   «Το βασικό σενάριο εκπλήρωσης των δημοσιονομι-
κών στόχων, έχει και αρκετά στοιχεία αβεβαιότητας» 
αναφέρει χαρακτηριστικά η έκθεση. Πολλά από τα 
στοιχεία αβεβαιότητας μπορούν να συμβάλλουν και 
στην κατεύθυνση της αύξησης των δημοσιονομικών 
επιδόσεων. Για παράδειγμα αναφέρεται ότι τα ανώτα-
τα πλαφόν που έχουν οριστεί στο σκέλος των δαπα-
νών του κρατικού προϋπολογισμού, έχει αποδειχθεί 
στην πράξη ότι είναι δύσκολο να αποτυπωθούν στην 
πράξη, κάτι που δημιουργεί ένα «παράθυρο» αύξησης 
των δημοσιονομικών πλεονασμάτων. Επίσης, ανα-
φέρεται ότι στο βασικό σενάριο δεν έχει ληφθεί υπ’ 
όψιν η πιθανή δημοσιονομική επίπτωση από μια σειρά 
μεταρρυθμίσεων που έχουν ήδη ξεκινήσει να υλοποι-
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ούνται. Από την άλλη βέβαια, δεν μπορεί να εκτιμηθεί 
η δημοσιονομική επίπτωση από πιθανές μελλοντικές 
αποφάσεις της Δικαιοσύνης σχετικά με ήδη συμφωνη-
θέντα μέτρα.
- Αναθεώρηση αντικειμενικών αξιών το 2019 και το 
2020 
 Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στα κεφάλαια της 
έκθεσης που αφορούν τις μεταρρυθμίσεις στον τομέα 
της φορολογίας: 
1) Οι ελληνικές αρχές κατέληξαν σε συμφωνία με τη 
Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Κομισιόν για το νέο κα-
θεστώς φορολόγησης της ναυτιλίας, κατόπιν μακρό-
χρονων διαπραγματεύσεων. Η συμφωνία προβλέπει 
ότι με νομοθεσία που θα θεσπίσει η ελληνική κυβέρ-
νηση τον προσεχή Ιούλιο, η εθελοντική συμβολή της 
ναυτιλιακής κοινότητας θα επεκταθεί, θα εισαχθεί ένας 
νέος φόρος ο οποίος θα επιβάλλεται στα επαναπατρι-
σθέντα κέρδη από ναυτιλιακές δραστηριότητες και θα 
κλείσουν όλα τα νομοθετικά κενά.
Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ν», με το πλαίσιο φο-
ρολόγησης έχει συμφωνήσει και η ναυτιλιακή κοινότη-
τα και φαίνεται να κλείνουν έτσι όλες οι εκκρεμότητες 
που υπήρχαν γύρω από τη φορολογία της ναυτιλίας.
2) Οι ελληνικές αρχές προέβησαν σε σημαντική επα-
νεκτίμηση των αντικειμενικών τιμών των ακινήτων 
περιουσιακών στοιχείων χρησιμοποιώντας εκτιμητές 
ακινήτων με στόχο τη σταδιακή ευθυγράμμιση των 
αξιών που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες επιβολής 
του φόρου ακίνητης περιουσίας με τις τιμές της αγο-
ράς. Η πλήρης επανεκτίμηση των πτωτικών αναθεω-
ρήσεων των τιμών και η μερική ευθυγράμμιση των 
ανοδικών αναθεωρήσεων των τιμών το 2018 οδήγησε 
σε μια μικρή αύξηση των συνολικών φορολογητέων 
αξιών.
Οι φορολογικοί συντελεστές και τα κατώτατα κλιμάκια 
του ΕΝΦΙΑ αναπροσαρμόστηκαν για να αντισταθμί-
σουν εν μέρει την αύξηση των τιμών των ακινήτων, 
διασφαλίζοντας γενικά τη φορολογική ουδετερότητα 
των μεταρρυθμίσεων το 2018.
   Οι ελληνικές αρχές ανέλαβαν τη δέσμευση να προ-
σαρμόσουν σταδιακά τις αντικειμενικές τιμές των ακι-
νήτων κατά το 50% τουλάχιστον της εναπομείνασας 
διαφοράς με τις τιμές αγοράς 2019 και να τις ευθυ-
γραμμίσουν πλήρως με τις τιμές της αγοράς μέχρι το 
2020. Γι’ αυτό έχουν λάβει περαιτέρω μέτρα για την 
ενημέρωση των αναθεωρήσεων των αντικειμενικών 
τιμών, καθώς έχει δημιουργηθεί στο υπουργείο Οι-
κονομικών μονάδα αποτίμησης ακίνητης περιουσίας 
και ένα σύστημα πληροφορικής το οποίο βρίσκεται σε 
εξέλιξη για να στηρίξει το μέλλον εργασίες εκτίμησης 
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Η πόλη της Θεσσαλονίκης έχει ανάγκη από έναν οργα-
νωμένο σχεδιασμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων, 
υπό την εποπτεία της πολιτείας, που θα οδηγούν σε προ-
σεισμικές βελτιώσεις σε καίρια σημεία του πολεοδομικού 
συγκροτήματος και σε πρωτοβουλίες πολιτικής προστα-
σίας, καθώς στο ενδεχόμενο ενός ίδιου μεγέθους σεισμού, 
ή μεγαλύτερου από αυτόν του 1978, οι επιπτώσεις και οι 
ζημίες θα είναι πολύ μεγαλύτερες, εξαιτίας της αλλαγής 
που υπέστη ο πολεοδομικός ιστός (κτιριακά, πληθυσμια-
κά, συγκοινωνιακά, στην ανάπτυξη νέων δικτύων κ.α.), 
τόσο σε έκταση, όσο και σε γήρανση.
    Την επισήμανση έκαναν επιστήμονες και μηχανικοί από 
το ΑΠΘ, το ΙΤΣΑΚ και το ΤΕΕ, σε μία επετειακή εκδήλωση 
για την συμπλήρωση 40 χρόνων (20-61978) από τον με-
γάλο σεισμό της Θεσσαλονίκης, και η οποία φιλοξενήθηκε 
στο κτίριο του ΤΕΕ, στο πλαίσιο του 16ου Πανευρωπαϊ-
κού Συνεδρίου Σεισμικής Μηχανικής που φιλοξενείται για 
πρώτη φορά στην Θεσσαλονίκη, με τη συμμετοχή πάνω 
από 1.500 συνέδρους (διοργανώνεται από το Ελληνικό 
Τμήμα Αντισεισμικής Μηχανικής - ΕΤΑΜ - της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης Σεισμικής Μηχανικής, σε συνεργασία με το 
τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ). Σεισμολόγοι και 
μηχανικοί παρουσίασαν θέματα σχετικά με τον σεισμό του 
1978 και την πρόοδο που έχει επέλθει από τότε σε ότι αφο-
ρά την ενίσχυση της αντισεισμικής προστασίας της πόλης, 
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ακινήτων.
Επιπλέον, στην έκθεση συμμόρφωσης επαναβεβαιώ-
νεται ότι η ελληνική κυβέρνηση θα προχωρήσει από 
την 1η Ιουλίου 2018 στην κατάργηση των μειωμένων 
κατά 30% συντελεστών ΦΠΑ στα 5 νησιά του Αιγαίου, 
όπου ισχύουν ακόμη οι συντελεστές αυτοί (Λέσβο, Χίο, 
Σάμο, Κω και Λέρο) και από την 1η Ιανουαρίου 2020 
στην περικοπή κατά 650 ευρώ της ετήσιας έκπτωσης 
φόρου των 1.9002.100 ευρώ που ισχύει για τους μι-
σθωτούς, τους συνταξιούχους και τους κατ’ επάγγελμα 
αγρότες.
Όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις στη Φορολογική Δι-
οίκηση, η κυβέρνηση δεσμεύτηκε, μεταξύ άλλων, να 
αυξήσει το προσωπικό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων από τα 12.000 στα 13.222 άτομα ως το 
2021 και να θέσει σε πλήρη λειτουργία από το 2021 το 
λογισμικό για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών 
επιβολής κατασχέσεων σε καταθέσεις, εισοδήματα και 
περιουσιακά στοιχεία οφειλετών του Δημοσίου.

των υποδομών και της κοινωνίας, αλλά και σε επιστημο-
νικό και ερευνητικό επίπεδο.
Ο καθηγητής Γεωμηχανικής του ΑΠΘ και πρόεδρος της 
Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, Κυριαζής Πιτιλά-
κης, τόνισε ότι πρέπει να περιμένουμε και να σχεδιάσουμε 
για έναν σεισμό που θα είναι μεγαλύτερος από αυτόν του 
1978, και πρόσθεσε ότι το ζήτημα της πολιτικής προστα-
σίας του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης 
ανήκει στην πολιτεία, η οποία είναι ήδη ενήμερη για τις 
μελέτες που έχουν γίνει και αφορούν για το είδος και το 
μέγεθος των ζημιών, τα προβλήματα που θα προκύψουν 
στην υδροδότηση. στις συγκοινωνίες, στο λιμάνι, αλλά 
και σε ανθρώπινες ζωές.
«Σε ότι αφορά τις υποδομές και τον δομικό ιστό της πό-
λης έχουν γίνει διάφορες μελέτες, οι οποίες έχουν φτάσει 
σε μία σειρά από αποτελέσματα, που δίνονται σε επίπεδο 
χαρτών για το που θα γίνουν ζημιές, πόσες θα είναι - πόσα 
θα είναι τα κίτρινα σε ποσοστό, πόσα τα κόκκινα - ανά 
περιοχές, που θα έχουμε προβλήματα στην ύδρευση, που 
θα σπάσουν αγωγοί, ποιες γέφυρες θα έχουν προβλήματα 
μικρά ή μεγάλα, τι θα γίνει στο λιμάνι κοκ.
Αυτά έχουν κατατεθεί, οπωσδήποτε υπάρχουν κάποιες 
αβεβαιότητες γιατί η κάθε μελέτη γίνεται με κάποιες υπο-
θέσεις. Ο μελλοντικός σεισμός της Θεσσαλονίκης θα είναι 
μεγαλύτερος από το 1978, ή τουλάχιστον πρέπει να περι-
μένουμε και να σχεδιάσουμε για έναν σεισμό που θα είναι 
μεγαλύτερος. Δεν ήταν τόσο μεγάλος ο σεισμός εκείνος 
από άποψη καθαρά σεισμολογικών χαρακτηριστικών. 
Επομένως με τις μελέτες που υπάρχουν και στηρίζονται 
ακριβώς σε μία πιο καλή γνώση για το τι περιμένουμε, θα 
έχουμε ζημιές.
Εφόσον είναι γνωστές οι ζημιές περίπου, με όποιο βαθμό 
αβεβαιότητας, η πολιτεία αυτό που πρέπει να κάνει είναι 
να πάρει τις μελέτες αυτές και να δει πώς μπορεί να βελτι-
ώσει προσεισμικά τόσο τις υποδομές όσο και κάποια κρί-
σιμα κτίρια, όπως σχολεία» είπε χαρακτηριστικά.
Στην παρουσίασή του, ανέφερε ότι με βάση ένα πιθανό 
σενάριο ενός μεγαλύτερου σεισμού (λαμβάνοντας υπόψη 
ότι ο στατιστικός αριθμός της ρύσης περιόδου επαναφο-
ράς μίας σεισμικής καταστροφής είναι τα 475 χρόνια) 
η σεισμική διακινδύνευση του κτιριακού ιστού - όπως 
είναι σήμερα - υπολογίζεται και κατανέμεται στο 66% 
σε κίτρινα, στο 4% σε κόκκινα, και στο 30% σε πράσινα. 
Ταυτόχρονα, θα υπάρξουν προβλήματα σε υποσταθμούς 
της ΔΕΗ, αστοχίες σε αγωγούς και δεξαμενές στο δίκτυο 
ύδρευσης, μερική ή πλήρης αστοχία σε κάποιες υποδομές 
του λιμανιού, προβλήματα προσβασιμότητας στα νοσο-
κομεία, ενώ το κόστος των ζημιών εκτιμάται ότι θα φτάνει 
τα 20 δισεκατομμύρια.
Το ρήγμα του Ανθεμούντα
 Ο κ.Πιτιλάκης, δήλωσε, ότι το ρήγμα του Ανθεμούντα 

(κοντά στην Περαία) θα πρέπει να μας φοβίζει περισσό-
τερο από αυτό του 1978 (ρήγμα Βόλβης), αφού βρίσκεται 
πιο κοντά στην Θεσσαλονίκη, ενώ εκτίμησε ότι το ενδεχό-
μενο μεγαλύτερου σεισμού μπορεί να προκαλέσει καθιζή-
σεις έως και 30 εκατοστά στο λιμάνι και στην περιοχή του 
Καλοχωρίου.
Ο καθηγητής Γεωφυσικής του ΑΠΘ, Κώστας Παπαζάχος, 
τόνισε ότι γνωρίζουμε την σεισμικότητα στην περιοχή, τι 
κινδύνους δημιουργεί, τι επιπτώσεις θα έχει στην πόλη, 
τι σεισμικές κινήσεις πρέπει γίνουν και πως πρέπει να 
χτίσουμε την πόλη, ωστόσο, υστερούμε σημαντικά στην 
προεπένδυση για τη μείωση των επιπτώσεων ενός σει-
σμού. «Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι ο υφιστάμενος 
ιστός της πόλης, κυρίως στο κέντρο, γερνάει συνεχώς. 
Αν το ‘78 λοιπόν ήταν ο ιστός 30 ετών, για την επόμενη 
20ετία - 30ετία, που πρέπει να σχεδιάσουμε, θα είναι ένας 
ιστός 80 ετών. Η γήρανση αυτή μειώνει συνεχώς τα ποι-
οτικά χαρακτηριστικά των κτιρίων. Αυτά ποτέ δεν κατα-
σκευάστηκαν για να ζήσουν 200 χρόνια. Δεν υπήρχαν οι 
προδιαγραφές. Αν δεν περάσουμε σε μία λογική ενίσχυσης 
και σταδιακής αποκατάστασης του πολεοδομικού ιστού σε 
βάθος πολλών δεκαετιών είναι σίγουρο ότι αυτή η γήραν-
ση δεν θα οδηγήσει σε καλή συμπεριφορά, όταν και όποτε 
γίνει ο επόμενος σεισμός. Επίσης, η πόλη έχει λιγότερους 
χώρους για να πάει ο κόσμος, είναι περισσότερο κτισμένη 
και επιβαρυμένη, άρα η διαχείριση του πληθυσμού είναι 
πολύ πιο δύσκολη» είπε.
Επίσης, αναφέρθηκε και στα ρήγματα - γνωστά και ενεργά 
- που βρίσκονται κοντά στην πόλη και δεν αποκλείεται να 
δώσουν νέους μεγάλους σεισμούς. «Ξέρουμε ότι έχουν γί-
νει μεγαλύτεροι σεισμοί στην περιοχή μέχρι και 7 βαθμών 
(Θρακομακεδόνες) και ότι υπάρχουν ρήγματα πλησιέστε-
ρα στην πόλη, που μπαίνουν σχεδόν μέσα σε αυτήν, όπως 
το ρήγμα του Ανθεμούντα (που περνά μέσα από τον Θερ-
μαϊκό και βγαίνει απέναντι στην Βεργίνα, όπου ενώνεται 
με το ρήγμα του Αλιάκμονα). Είναι ένα μεγάλο ρήγμα που 
πιθανώς συνδέεται με τον σεισμό του 1759, αλλά τότε δεν 
υπήρχαν καταγραφές. Ένα τέτοιο ρήγμα - που είναι πολύ 
πιο κοντά στην πόλη - μπορεί σαφέστατα να οδηγήσει σε 
σεισμούς, όχι μεγάλης διάρκειας, αλλά υψηλότερων επι-
ταχύνσεων. Δεν θα πρέπει να νομίζουμε ότι ο σεισμός του 
‘78 είναι το ταβάνι σε ότι αφορά την σεισμική επικινδυνό-
τητα για αυτί) την πόλη» τόνισε.
  Ο πολιτικός μηχανικός και ομότιμος καθηγητής του ΑΠΘ, 
Γιώργος Πενέλης, θύμισε στην αρχή της εκδήλωσης ότι ο 
σεισμός του 1978 ήταν μεγέθους 6,5 βαθμών και σημειώ-
θηκε 20 χιλιόμετρα ανατολικά της Θεσσαλονίκης (Βόλβη) 
σε εστιακό βάθος 8 χλμ, ενώ καταγράφηκε από τον επιτα-
χυνσιογράφο που βρισκόταν στο ξενοδοχείο City - έναν 



ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

20

Το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι κα-
τέληξε στο προκαταρκτικό πόρισμα πως συγκολλημέ-
νοι σωλήνες μεγάλης διαμέτρου που εισάγονται από 
την Κίνα, την Ινδία, τη Νότια Κορέα και την Τουρκία 
επιδοτούνται από τις κυβερνήσεις των χωρών αυτών 
και πρόσθεσε ότι επιβάλλει σε πρώτη φάση δασμούς 
αντιντάμπινγκ που ξεπερνούν ακόμα και το 500%.
Το αμερικανικό υπουργείο Εμπορίου άρχισε να διενερ-
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γεί τον Μάρτιο έρευνα για το εάν ακολουθείτο πολιτική 
ντάμπινγκ για τους σωλήνες αυτούς από έξι χώρες – οι 
υπόλοιπες δύο ήταν ο Καναδάς και η Ελλάδα. Οι σωλή-
νες του είδους χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές, όπως 
η κατασκευή αγωγών μεταφοράς αερίου και πετρελαί-
ου. Αντικείμενο της έρευνας ήταν το εάν οι σωλήνες 
αυτοί πωλούνταν σε τιμές χαμηλότερες των θεωρού-
μενων ως δίκαιων ή εάν οι εξαγωγές επιδοτούνταν 
από τις κυβερνήσεις των κρατών αυτών.
Μια από τις 100 και πλέον έρευνες
Η έρευνα είναι μία από τις 100 και πλέον που έχουν ξε-
κινήσει αφότου ανέλαβε τα καθήκοντά της η κυβέρνη-
ση του ρεπουμπλικάνου Ντόναλντ Τραμπ, η οποία στο 
πλαίσιο του δόγματός του «πρώτα η Αμερική» λαμβά-
νει μέτρα προστασίας των αμερικανικών βιομηχανιών 
στην εγχώρια και την παγκόσμια αγορά.
Η όλο και πιο επιθετική στάση της Ουάσιγκτον στα 
εμπορικά ζητήματα επικρίνεται από μείζονες εμπορι-
κούς εταίρους των ΗΠΑ, αλλά και παρατηρητές εντός 
της χώρας, που επισημαίνουν ότι μπορεί να οδηγήσει 
σε εμπορικό πόλεμο που θα ζημιώσει την αμερικανική 
οικονομία.
Το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ γνωστοποίησε ότι 
επιβάλλει καταρχήν δασμούς αντιντάμπινγκ στους ει-
σαγόμενους συγκολλημένους σωλήνες από την Ινδία 
ύψους έως και 541,15% και σε παρόμοια προϊόντα 
που εισάγονται από την Κίνα ύψους έως και 198,49%.
Επειτα από αίτηση αμερικανικών εταιρειών
Στους σωλήνες από τη Νότια Κορέα θα επιβληθούν εξι-
σορροπητικοί δασμοί που θα κυμαίνονται από 0,01% 
ως 3,31% και σ’ αυτούς από την Τουρκία δασμοί 
ύψους 1,08% ως 3,76%.
Το 2017, η αξία των εισαγωγών συγκολλημένων σω-
λήνων μεγάλης διαμέτρου ανήλθε σε 29,2 εκατ. δολά-
ρια από την Κίνα, σε 294,7 εκατ. δολάρια από την Ιν-
δία, σε 150,9 εκατ. δολάρια από τη Νότια Κορέα και σε 
57,3 εκατ. δολάρια από την Τουρκία, κατά τα στοιχεία 
του υπουργείου Εμπορίου.
Η έρευνα άρχισε έπειτα από αίτηση αμερικανικών ιδι-
ωτικών εταιρειών που παράγουν τέτοιους σωλήνες.
Στις 20 Δεκεμβρίου αναμένεται ν’ αποφασιστεί τε-
λεσίδικα εάν οι επιδοτήσεις των εξαγωγών αυτών 
πλήττουν την αμερικανική βιομηχανία και κατόπιν το 
υπουργείο Εμπορίου ενδέχεται να επιβάλλει δασμούς 
αντιντάμπινγκ διάρκειας έως και πέντε ετών.

από τους τέσσερις που διέθετε τότε η χώρα.
Την εποχή εκείνη η πόλη είχε 66.000 κτίρια, εκ των οποί-
ων το 65% κατασκευασμένα από οπλισμένο σκυρόδεμα. 
Μετά τον σεισμό - που είχε 49 νεκρούς και 220 τραυματίες 
- το 4,5% των κηρίων χαρακτηρίστηκαν κόκκινα και το 
21% κίτρινα.

Μαθήματα τεχνογνωσίας διδάσκει η Λέσβος στη διεθνή 
επιστημονική κοινότητα, για την ανάδειξη, συντήρηση και 
προστασία του Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου. Ο καθηγη-
τής Patrick Mc Keever, διευθυντής του τομέα Γεωλογικών 
Επιστημών και Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων της UNESCO, 
χαρακτήρισε τις τεχνικές γεωδιατήρησης που εφαρμόζονται 
στη Λέσβο ως πρότυπο για τη συντήρηση γεωμνημείων σε 
παγκόσμιο επίπεδο και επισήμανε ότι μπορεί η τεχνογνωσία 
αυτή να μεταφερθεί και σε άλλα παγκόσμια γεωπάρκα. Τα 
μαθήματα αποτελούν μέρος της δράσης «Συντήρηση και 
ανάδειξη Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου - Περιοχή Κύρια 
Απολιθωμένη» με χρηματοδότηση του Περιφερειακού Προ-
γράμματος Βόρειου Αιγαίου του ΕΣΠΑ 2014-2020.
   Η αυτοψία έγινε από μέλη της διεθνούς επιστημονικής κοι-
νότητας που βρίσκονταν στη Λέσβο για το Διεθνές Θερινό 
Σχολείο Γεωπάρκων 2018, στο οποίο συμμετείχαν κορυφαίοι 
επιστήμονες σε θέματα διαχείρισης και ανάδειξης φυσικών 
μνημείων και γεωδιατήρησης, από 23 χώρες. Ο κ. Mc Keever 
και άλλοι ξένοι επιστήμονες επισκέφθηκαν το Πάρκο Απο-
λιθωμένου Δάσους Μπαλή Αλώνια, όπου ενημερώθηκαν 
αναλυτικά από τον διευθυντή του μουσείου, καθηγητή Νίκο 
Ζούρο και τον υπεύθυνο του τμήματος ερευνών του μουσεί-
ου δρα Ηλία Βαλιάκο για τις μεθοδολογίες και τεχνικές που 
χρησιμοποιούνται στο εκτεταμένο πρόγραμμα ολοκληρωμέ-
νης αποκατάστασης των απολιθωμάτων που πραγματοποιεί-
ται για πρώτη φορά μετά 23 χρόνια λειτουργίας του πάρκου 
και αφορά εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στις ετήσιες για 
τη συντήρηση των απολιθωματοφόρων θέσεων.
Η αυτοψία συνεχίστηκε στις εγκαταστάσεις του Μουσείου 
Φυσικής
Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, όπου ενημερώ-
θηκαν για το εξελισσόμενο πρόγραμμα συντήρησης απο-
λιθωμάτων που προέρχονται από τα έργα κατά μήκος του 
οδικού άξονα Καλλονής - Σιγρίου. Από τις ανασκαφές αυτές 
έχει προκύψει ένα ιδιαίτερα μεγάλο πλήθος απολιθωμάτων 
που διατηρούνται με ειδική τεχνική κατά μήκος του δρόμου 
ή έχουν μεταφερθεί για συντήρηση και αποκατάσταση στα 
εργαστήρια του μουσείου.
Τέλος, είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε ειδικό ερ-
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γαστήριο συντήρησης όπου έγινε επίδειξη των τεχνικών 
συντήρησης και αποκατάστασης απολιθωμάτων από την 
ομάδα συντηρητών και τεχνικών του μουσείου. Οι συμμε-
τέχοντες έμαθαν τεχνικές και μεθοδολογίες που έχουν ανα-
πτυχθεί από το μουσείο, ώστε να αποκατασταθούν τμήματα 
απολιθωμένων κορμών δέντρων, εντυπωσιακοί ευαίσθητοι 
φυλλοφόροι ορίζοντες, φύλλα αλλά και εύθραυστα τμήματα 
απολιθωμάτων.
Κινεζική αντιπροσωπεία 
Την περασμένη Παρασκευή το Απολιθωμένο Δάσος Λέσβου 
επισκέφθηκε υψηλόβαθμη αντιπροσωπεία κυβερνητικών 
στελεχών από την περιοχή Suining της επαρχίας Sichuan της 
Κίνας. Στην αντιπροσωπεία συμμετείχαν το γενικό κυβερνη-
τικό στέλεχος της περιοχής Suining κ. Zhou Hong, η κ. Xiang 
Li, διευθύντρια φυσικών πόρων της τοπικής κυβέρνησης του 
Suining, ο κ. Hu Mingchao, δήμαρχος Daying, ο κ. Du Sheng, 
δήμαρχος Shehong καθώς και ο κ. Luo Qinglun, υπεύθυνος 
διεθνών σχέσεων της κυβέρνησης του Suining. Σκοπός της 
επίσκεψής τους ήταν να γνωρίσουν από κοντά το πρόγραμ-
μα συντήρησης και προστασίας απολιθωμάτων, το οποίο 
υλοποιείται στην προστατευόμενη περιοχή του Απολιθωμέ-
νου Δάσους. Ξεναγήθηκαν από τον καθηγητή Νίκο Ζούρο 
στο Απολιθωμένο Δάσος Λέσβου και στο Μουσείο Φυσικής 
Ιστορίας και ενημερώθηκαν για τις δράσεις στα υπαίθρια 
πάρκα. Κατά την επίσκεψή τους συζήτησαν τις δυνατότητες 
περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των δύο περι-
οχών, που εμφανίζουν πολλές ομοιότητες, καθώς διαθέτουν 
μοναδικά πυριτιωμένα φυτικά απολιθώματα.
Η επίσκεψη της αντιπροσωπείας από την Κίνα αναμένεται 
να βοηθήσει στην ανταλλαγή εμπειριών και στην άνθηση 
μελλοντικών συνεργασιών και κυρίως στην προβολή του 
Απολιθωμένου Δάσους στην Κίνα με στόχο την ανάπτυξη του 
τουρισμού.
Στην περιοχή Suining έχουν αποκαλυφθεί ιδιαίτερης επι-
στημονικής αξίας απολιθωμένα δέντρα, που συγκροτούν το 
Απολιθωμένο Δάσος του Shehong, τα οποία παρουσιάζουν 
πολλές ομοιότητες με τα εκθέματα του Απολιθωμένου Δάσους 
Λέσβου.


