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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

Τα επίσημα εγκαίνια της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Μυκόνου 
με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας πραγ-
ματοποιήθηκαν χθες στον υποσταθμό του ΑΔΜΗΕ στη Μύκονο, 
από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργο Σταθάκη 
παρουσία του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζη-
μάρκου, του Δημάρχου Μυκόνου Κωνσταντίνου Κούκα και του 
προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου του ΑΔΜΗΕ Μάνου 
Μανουσάκη. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ με το έργο αυτό, που 
ηλεκτρίστηκε στις 9 Μαΐου, ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της δι-
ασύνδεσης των Κυκλάδων που περιλαμβάνει τη σύνδεση της Σύ-
ρου με το Λαύριο και την Τήνο καθώς και τις διασυνδέσεις Σύρος 
- Πάρος και Σύρος - Μύκονος, ανεβάζοντας σε 13 τον αριθμό των 
νησιών των Κυκλάδων που είναι διασυνδεδεμένα με το εθνικό 
δίκτυο ((Σύρος, Πάρος, Αντίπαρος, Μύκονος, Νάξος, Κουφονήσι, 

Σχοινούσα, Ηρακλειά, Ιος, Σίκινος, Φολέγανδρος, Άνδρος, Τήνος). 
Στο μεταξύ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρέτισε χθες τα εγκαίνια 
του νέου σταθμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της Μυκόνου, 
υπογραμμίζοντας πως συνιστά ένα σημαντικό βήμα για την ολο-
κλήρωση της ενεργειακης διασύνδεσης των Κυκλάδων με την 
ηπειρωτική Ελλάδα και ότι η ολκληρωση θα επιτρέψει στα νησιά 
να επωφεληθούν από μια πιο σταθερή προσφορά και πιο φιλική 
προς το περιβάλλον ενέργεια. Η Επίτροπος για την Περιφερειακή 
Πολιτική, Κορίνα Κρέτσου δήλωσε: «Χαιρετίζω τα εγκαίνια και θα 
ήθελα να συγχαρώ τις ελληνικές Αρχές που έχουν ολοκληρώσει το 
έργο αυτό. Η Ευρώπη θα συνεχίσει να υποστηρίζει την ενεργειακή 
διασύνδεση και με άλλα νησιά των Κυκλάδων». 
Αναλυτικά στη σελ 3

Διαρκώς βελτιούμενη είναι η πορεία των επιδόσεων καινοτομίας 
που εμφανίζει η Ελλάδα, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρί-
ωσης (ΕΚΤ), το οποίο προχώρησε σε ανάλυση των ευρημάτων 
του Ευρωπαϊκού Πίνακα Αποτελεσμάτων Καινοτομίας 2018 
(European Innovation Scoreboard-EIS), που είχε παρουσιασθεί 
στις 22 Ιουνίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  Σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ το ΕΚΤ, σε ανακοίνωσή του, αναφέρει ότι παρατηρείται 
βελτίωση τόσο του συνθετικού δείκτη καινοτομίας της χώρας μας 
από το 2014 μέχρι το τέλος του 2017, όσο και αντίστοιχη βελτίωση 
σε επιμέρους διαστάσεις της καινοτομίας, έρευνας και ανάπτυ-
ξης, με αποτέλεσμα η Ελλάδα σταδιακά να συγκλίνει προς τον 
ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ο Ευρωπαϊκός Πίνακας Αποτελεσμάτων 

Καινοτομίας (ΕIS) του 2018 παρουσιάζει τις σχετικές επιδόσεις 
των κρατών μελών για το 2017, λαμβάνοντας υπόψη 27 διαφο-
ρετικούς δείκτες. Σύμφωνα με τον συνθετικό δείκτη καινοτομίας 
(Summary Innovation Index), η Ελλάδα κατατάσσεται στην ομά-
δα των χωρών με «Μέτριες επιδόσεις στην καινοτομία», με βάση 
τη συνολική της επίδοση σε όλο το φάσμα των δεικτών έρευνας, 
καινοτομίας, ανθρώπινου δυναμικού, δομής της οικονομίας, επι-
χειρηματικότητας του EIS, καταλαμβάνοντας την 22η θέση, όπως 
και στα προηγούμενα χρόνια. 
Αναλυτικά στη σελ 4

Για πρώτη φορά στη χώρα μας, συγκεκριμένα στις 05 Ιουλίου 
2018, τίθεται σε πλήρη λειτουργία το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντι-
κό Μητρώο (ΗΠΜ), ένα καινοτόμο επιχειρησιακό εργαλείο της 
περιβαλλοντικής πολιτικής το οποίο μειώνει τη γραφειοκρατία, 
τον χρόνο και το κόστος των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων 
μέσα από διαφανείς διαδικασίες. Το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό 
Μητρώο θα υποστηρίζει όλες τις διαδικασίες και όλα τα στάδια της 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης, ενώ θα εμπεριέχει το σύνολο των 
πληροφοριών σχετικά με την περιβαλλοντική επίδοση ενός έργου 
ή μίας δραστηριότητας κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του. Στο 
Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο  θα καταχωρούνται όλα 
τα στοιχεία ενός έργου, όπως ο Προκαταρκτικός Προσδιορισμός 

Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ), η Απόφαση Έγκρισης Πε-
ριβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), η Ανανέωση ή/και Τροποποίηση 
ΑΕΠΟ, ο Φάκελος Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού, η Τεχνική 
Περιβαλλοντική Μελέτη (ΤΕΠΕΜ) κ.α. Ο Αναπληρωτής Υπουργός 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος, δηλώνει ότι 
το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο αποτελεί μια σημαντική 
καινοτομία στην περιβαλλοντική διαχείριση της χώρας μας, διότι 
εξασφαλίζει ταχύτητα, διαφάνεια και ισοτιμία στην αδειοδότηση 
επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων, αλλά και δημόσια πρόσβαση 
όλων στην περιβαλλοντική απόδοση και συμπεριφορά μιας δρα-
στηριότητας ή επιχείρησης.  
Αναλυτικά στη σελ 3 

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΜΕ ΤΟ 
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ: ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΕΣ ΟΙ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 2014-17 

ΥΠΕΝ: ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1 και 3
- ΥΠΕΝ: Από σήμερα τίθεται σε πλήρη λειτουργία το Ηλε-
κτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο-  Εγκαίνια της ηλεκτρι-
κής διασύνδεσης της Μυκόνου με το ηπειρωτικό σύστημα
Σελ 1 και 4
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Βελτιωμένες οι καινοτομι-
κές επιδόσεις της Ελλάδας μεταξύ 2014-17 
Σελ 5
7,5 εκατ. ευρώ χρηματοδότησης από την ΕΕ για μικροεπι-
χειρηματίες στην Ελλάδα στο πλαίσιο του σχεδίου Γιούνκερ
Σελ 6 
Ξεκίνησε η δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο Π.Δ. Αξιού
Σελ 7
Η ψηφιακή αναβάθμιση του μητρώου των επιχειρήσε-
ων, παρουσίαστηκε στο ΕΒΕΑ από τον υπουργό ΨΗΠΤΕ 
και τον υφυπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης 
Σελ 8 και 9
Ερωτήματα και προβλήματα στο ΠΔ για τις Χρήσεις Γης 
Σελ 10 
«Να μάθουμε ποιοι είναι οι υπεύθυνοι της καταστροφής, αλλά 
κυρίως να γίνουν τα έργα» δηλώνουν οι κάτοικοι της Μάνδρας
Σελ 11 και 12 
Ολοκληρώθηκε ο 2ος Μαραθώνιος Καινοτομίας της 
ΚΕΔΕ για τις έξυπνες πόλεις — πάνω από 1500 οι συμ-
μετέχοντες, 112 ομάδες παρουσίασαν
Σελ 12 
Γιατί οι αυτοκινητοβιομηχανίες μειώνουν το ύψος των 
μπροστινών καθισμάτων
Σελ 13
Πρωτοποριακή υπηρεσία Video Banking, για πρώτη 
φορά σε Ελλάδα και Ευρώπη από την Eurobank σε συ-
νεργασία με την Cosmote
Σελ 14 
Τα ετήσια έσοδα ΦΠΑ θα ήταν υψηλότερα κατά 21% 
(3,3 δισεκ.) αν η Ελλάδα έφθανε το μέσο επίπεδο χρή-
σης καρτών της ΕΕ, αποκαλύπτει μελέτη του ΙΟΒΕ
Σελ 15
ΟΟΣΑ: Οι ταχέως αναπτυσσόμενες τεχνολογικές εταιρίες μπορούν 
να θεωρηθούν υπεύθυνες για τη βραδεία αύξηση των μισθών
Σελ 16
Βελτιώθηκε το επιχειρηματικό κλίμα στην Πληροφορική 
τον Ιούνιο
Σελ 17 
Ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας για τα 3/4 
των Ευρωπαίων
Σελ 18
Prototype by TEE: ένας τεχνοδικτυακός (ψηφιακός) επι-
ταχυντής καινοτόμων ιδεών.
Σελ 2
Προσεχώς 
 Σελ 19,20,21
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου 

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση του ΤΕΕ 
(Newsletter) TEE:
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ΑΘΗΝΑ

Η Χαρτογραφική Επιστημονική Εταιρεία Ελλάδας διοργανώ-
νει το 15ο εθνικό συνέδριο Χαρτογραφίας -στην πόλη της 
Θεσσαλονίκης, από τις 31 Οκτωβρίου ως τις 2 Νοεμβρίου 
2018- με τίτλο: «Η Χαρτογραφία των Κρίσεων - Cartography 
of Crises» .
 «Οι κρίσεις δεν είναι ένα φαινόμενο σπάνιο ή ιδιαίτερο, απο-
τελούν οργανικό τμήμα και συστατικό των ανθρώπινων 
κοινωνιών, τονίζεται σε ανακοίνωση. Κρίση είναι η φτώχεια, 
η ανεργία, η κοινωνική ανισότητα, ο διαχωρισμός, οι αρρώ-
στιες, οι πόλεμοι, η περιβαλλοντική υποβάθμιση και οι φυσι-
κές καταστροφές. Ειδικότερα τα τελευταία χρόνια στη χώρα 
μας, αλλά και σ’ όλο τον κόσμο, υπάρχει μία ένταση των κρί-
σεων σε όλα τα επίπεδα (κοινωνία, περιβάλλον, οικονομία). 

Παράλληλα η Χαρτογραφία εξελίσσεται και δεν παραμένει 
απλός θεατής των κρίσεων αυτών. Ήδη από τον 16ο αιώνα, 
(π.χ. με τις πρώτες θεματικές χαρτογραφήσεις πολιορκίας πό-
λεων και πολεμικών επιχειρήσεων) και στη συνέχεια με την 
γεωχωρική απεικόνιση κοινωνικών και οικονομικών δρα-
στηριοτήτων συμμετέχει ενεργά και συμβάλλει, σε επιστημο-
νικό αλλά και κοινωνικό επίπεδο, στην καλύτερη κατανόηση, 
ανάλυση και αποτύπωση των κρίσεων αυτών και κατά συνέ-
πεια στις διαδικασίες πρόληψης, αντιμετώπισης και αποκατά-
στασης των συνεπειών τους. Και ακριβώς εδώ βρίσκεται το 
αντικείμενο που θέλει να αναδείξει το 15ο συνέδριο της ΧΕΕΕ, 
την Χαρτογραφία ως μία σύνθετη και διαθεματική επιστήμη 
με έντονη συμβολή στην κατανόηση του τρόπου λειτουργίας 
της κοινωνίας μας και την δυνατότητα να αναλύει και να προ-
βάλλει εποπτικά την πολλαπλότητα και τις διακυμάνσεις των 
εμπλεκόμενων παραμέτρων στον γεωχώρο».
 Θεματολογία: 
• Χαρτογράφηση κρίσεων και Ιστορική Χαρτογραφία • 
Χαρτογράφηση Κοινωνικών φαινομένων • Χαρτογράφηση 
ποιότητας ζωής • Χαρτες για πολεμικές συρράξεις και επα-
κόλουθά τους • Επιδημίες, ασθένειες, υγειονομικοί δείκτες 
στον γεωχώρο • Οικονομική Χαρτογραφία • Μεταναστευτι-
κές ροές, κινητικότητα και δίκτυα μετακίνησης πληθυσμών 
στους χάρτες • Χαρτογράφηση της κλιματικής αλλαγής • 
Χαρτογράφηση φυσικών φαινομένων και καταστροφών • 
Χαρτογράφηση της υποβάθμισης και καταστροφής του

περιβάλλοντος • Χαρτογράφηση μεταβολών • 3Δ και 4Δ 
Χαρτογράφηση κρίσεων • Διαδικτυακοί χάρτες ροών, μετα-
κινήσεων, δικτύων • Χάρτες δικτύων στη διαχείριση κρίσεων 
• Πρότυπα, προδιαγραφές και ποιότητα χαρτών με έμφαση 
στη διαχείριση κρίσεων • Τεχνολογία ανοιχτού πηγαίου κώ-
δικα και χάρτες διαχείρισης κρίσεων. Πληροφορίες: 
http://xeee.web.auth.gr , email: xeee-conf@topo.auth.gr , 
τηλ: 2310 996121/ 2310 996138.

• Ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο: «Ιστορίες 
Σύγχρονης Επιστημονικής Έρευνας» διοργανώνεται σή-
μερα, στον προαύλιο χώρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευ-
νών (ΕΙΕ, Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα), από το Εθνικό 
Κέντρο Τεκμηρίωσης και την Ελληνογερμανική Αγωγή 
και στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου ERC=Science².

•  Το 3ο Συνέδριο Αρχιτεκτονικής και Τουρισμού θα 
πραγματοποιηθεί στη Ρόδο (ξενοδοχείο Ρόδος Παλλάς) 
τον Οκτώβριο του 2018.
Θεματολογία: Θεματικός Τουρισμός, Αειφόρος Σχεδια-
σμός - Οικολογική Αρχιτεκτονική, Βραβευμένο - διακε-
κριμένο (υλοποιημένο ή μη) έργο συναφές με τον του-
ρισμό, Σχέση των φυσικών πόρων και των Υποδομών με 
την τουριστική ανάπτυξη.

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

9 - 15 Ιουλίου 2018

10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνητής Νοη-
μοσύνης
ΠΑΤΡΑ

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Τεχνολογίας Υπολογιστών Παν. Πατρών ,  
Ελληνική Εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης 

11 - 12 Ιουλίου 2018

3ο Ιρακινο – Ευρωπαϊκό Φόρουμ Επιχει-
ρηματικότητας και Επενδύσεων: «Ιράκ και 
Ευρώπη: Προς μία Νέα Εποχή» 
ΑΘΗΝΑ

Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου 
και Αναπτύξεως

10 - 13 Ιουλίου 2018
6ο Hellenic Forum for Science, Technology 
& Innovation
ΑΘΗΝΑ

Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστη-
μών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: “Η ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ”

ΣΥΝΕΔΡΙΟ



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
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Για πρώτη φορά στη χώρα μας, συγκεκριμένα στις 05 Ιουλίου 
2018, τίθεται σε πλήρη λειτουργία το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό 
Μητρώο (ΗΠΜ), ένα καινοτόμο επιχειρησιακό εργαλείο της περι-
βαλλοντικής πολιτικής το οποίο μειώνει τη γραφειοκρατία, τον χρό-
νο και το κόστος των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων μέσα από 
διαφανείς διαδικασίες. Το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο 
θα υποστηρίζει όλες τις διαδικασίες και όλα τα στάδια της περιβαλ-
λοντικής αδειοδότησης, ενώ θα εμπεριέχει το σύνολο των πληρο-
φοριών σχετικά με την περιβαλλοντική επίδοση ενός έργου ή μίας 
δραστηριότητας κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του. Σύμφωνα 
με σχετική ανακοίνωση του ΥΠΕΝ στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό 
Μητρώο  θα καταχωρούνται όλα τα στοιχεία ενός έργου, όπως ο 
Προκαταρκτικός Προσδιορισμός Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων 
(ΠΠΠΑ), η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), η 
Ανανέωση ή/και Τροποποίηση ΑΕΠΟ, ο Φάκελος Συμμόρφωσης 
Τελικού Σχεδιασμού, η Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΤΕΠΕΜ) κ.α. 
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σω-
κράτης Φάμελλος, δηλώνει ότι το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό 
Μητρώο αποτελεί μια σημαντική καινοτομία στην περιβαλλοντική 
διαχείριση της χώρας μας, διότι εξασφαλίζει ταχύτητα, διαφάνεια 
και ισοτιμία στην αδειοδότηση επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων, 
αλλά και δημόσια πρόσβαση όλων στην περιβαλλοντική απόδοση 
και συμπεριφορά μιας δραστηριότητας ή επιχείρησης. 
Επίσης, ο Σωκράτης Φάμελλος αναφέρει ότι το ΗΠΜ μετατρέπει την  
υφιστάμενη αδειοδοτική διαδικασία σε μία ηλεκτρονική υπηρεσία 
4ου επιπέδουγια την περιβαλλοντική αδειοδότησηκαι την περιβαλ-
λοντική συμπεριφορά. Έχει τη δυνατότητα συνεχούς  επικαιροποίη-
σης όλων των πληροφοριών που σχετίζονται με μια συγκεκριμένη 

δραστηριότητα, την περιβαλλοντική της απόδοση, αλλά και όλων 
των σταδίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Σε συνδυασμό με 
το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων και το Εθνικό Μητρώο 
Παραγωγών μας δίνουν τη δυνατότητα διαφανούς και γρήγορης 
αδειοδότησης των επιχειρήσεων, ελέγχου του περιβάλλοντος, κα-
ταπολέμησης του περιβαλλοντικού εγκλήματος, της παράνομης 
διαχείρισης αποβλήτων και της προστασίας του περιβάλλοντος 
και της δημόσιας υγείας, με αξιόπιστα εργαλεία στη διάθεση της 
κοινωνίας.
Η λειτουργία του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου κατο-
χυρώνει την:
• αυτοματοποίηση των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότη-
σης με την εφαρμογή ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης
• βελτίωση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης με διαφανείς δια-
δικασίες
• μείωση της γραφειοκρατίας και του κόστους μέσω της απλού-
στευσης των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης και της 
συντόμευσης του απαιτούμενου χρόνου ελέγχου και έγκρισης
• δυνατότητα διαμοιρασμού υπηρεσιών και πληροφορίας από το 
ΗΠΜ προς τρίτα συστήματα
• λειτουργία συστήματος περιβαλλοντικής αδειοδότησης μίας στά-
σης με ψηφιακή μεταφορά αρχείων και ψηφιακή γνωμοδότηση 
όλων των συναρμόδιων υπηρεσιών
Προκειμένου οι εμπλεκόμενοι Φορείς έργων/δραστηριοτήτων να 
έχουν πρόσβαση στο ΗΠΜ θα πρέπει να εγγραφούν στις ηλεκτρο-
νικές υπηρεσίες του, με πιστοποίηση μέσω TaxisNet, αφού έχουν 
αποκτήσει ψηφιακή υπογραφή (πληροφορίεςhttp://www.aped.
gov.gr/). Ψηφιακή υπογραφή, επίσης, θα πρέπει να αποκτήσουν 

και οι Μελετητές που θα εκπονήσουν και θα υπογράψουν τις αντί-
στοιχες Μελέτες Περιβάλλοντος. Η πρόσβαση των Μελετητών στο 
ΗΠΜ σ’ αυτήν τη φάση θα πραγματοποιείται μέσα από τους λογα-
ριασμούς των Φορέων των έργων/δραστηριοτήτων.
Ειδικότερα, η διαδικασία πιστοποίησης καλούνται να ακολουθή-
σουν όλοι οι χρήστες του ΗΠΜ, όπως για παράδειγμα:
- οι αρμόδιες περιβαλλοντικές υπηρεσίες (Τμήματα) της Διεύθυνσης 
Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ και των Διευθύνσεων 
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού των Αποκεντρωμένων 
Διοικήσεων που διενεργούν την περιβαλλοντική αδειοδότηση και 
χαρακτηρίζονται ως εσωτερικοί χρήστες
- οι γνωμοδοτικές υπηρεσίες και φορείς που συμμετέχουν στην πε-
ριβαλλοντική αδειοδότηση
- οι πολίτες και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις ως φυσικά και νομικά 
πρόσωπα, οι οποίοι έχουν πλέον τη δυνατότητα να ενημερώνονται 
και να παρακολουθούν την πορεία οποιασδήποτε περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης και των αποτελεσμάτων της.
Η διαδικτυακή πύλη του ΗΠΜ είναι προσβάσιμη μέσω της ηλε-
κτρονικής διεύθυνσης http://eprm.ypen.gr 
Σημειώνεται ότι η διαχείριση του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού 
Μητρώου  ασκείται από την υπηρεσία Πληροφορικής του ΥΠΕΝ, 
ενώ ο συντονισμός και η εποπτεία λειτουργίας και εφαρμογής είναι 
αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του 
ΥΠΕΝ.
Για τη διευκόλυνση των χρηστών θα λειτουργεί Γραφείο Υποστή-
ριξης (HelpDesk) ηλεκτρονικά στo help.eprm@prv.ypeka.gr και 
τηλεφωνικά στα 210- 6417806 και 210 6417714.

Τα επίσημα εγκαίνια της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Μυκόνου 
με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας πραγ-
ματοποιήθηκαν χθες στον υποσταθμό του ΑΔΜΗΕ στη Μύκονο, 
από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργο Σταθάκη 
παρουσία του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζη-
μάρκου, του Δημάρχου Μυκόνου Κωνσταντίνου Κούκα και του 
προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου του ΑΔΜΗΕ Μάνου Μα-
νουσάκη. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ με το έργο αυτό, που ηλεκτρί-
στηκε στις 9 Μαΐου, ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της διασύνδε-
σης των Κυκλάδων που περιλαμβάνει τη σύνδεση της Σύρου με το 
Λαύριο και την Τήνο καθώς και τις διασυνδέσεις Σύρος - Πάρος και 
Σύρος - Μύκονος, ανεβάζοντας σε 13 τον αριθμό των νησιών των 
Κυκλάδων που είναι διασυνδεδεμένα με το εθνικό δίκτυο ((Σύρος, 
Πάρος, Αντίπαρος, Μύκονος, Νάξος, Κουφονήσι, Σχοινούσα, Ηρα-
κλειά, Ιος, Σίκινος, Φολέγανδρος, Άνδρος, Τήνος). Την προηγούμε-
νη εβδομάδα ο ΑΔΜΗΕ ανακοίνωσε την έναρξη κατασκευής της 
δεύτερης φάσης προϋπολογισμού 70 εκατομμυρίων ευρώ που 
περιλαμβάνει τις διασυνδέσεις της Νάξου με την Πάρο και τη Μύ-
κονο καθώς και την αναβάθμιση των υφιστάμενων καλωδιακών 
συνδέσεων της ‘Άνδρου με τη νότιο Εύβοια και την Τήνο. Η δεύτε-
ρη φάση προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί στο δεύτερο εξάμη-
νο του 2019 και θα ακολουθήσει η 3η φάση που περιλαμβάνει την 
πόντιση δεύτερου υποθαλάσσιου καλωδίου μεταξύ Λαυρίου και 
Σύρου και σύμφωνα με απόφαση του ΑΔΜΗΕ επισπεύσθηκε κατά 

δύο χρόνια προκειμένου να ολοκληρωθεί το 2020 αντί το 2022.
Το τέταρτο και τελικό στάδιο της διασύνδεσης των Κυκλάδων 
που περιλαμβάνει τα νησιά των δυτικών και νότιων Κυκλάδων 
έχει ενταχθεί στο δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης της περιόδου 
2019 - 2028.
Οι διασυνδέσεις των νησιών επιφέρουν πολλαπλά οφέλη για τους 
καταναλωτές και την οικονομία, όπως:
-Ελάφρυνση των καταναλωτών, σε βάθος χρόνου και με την 
πρόοδο των διασυνδέσεων, από τις επιβαρύνσεις για Υπηρεσίες 
Κοινής Ωφέλειας - ΥΚΩ που κυμαίνονται μεταξύ 500 και 800 εκ.ευ-
ρώ ετησίως.
-Βελτίωση του περιβάλλοντος των νησιών από την παύση λει-
τουργίας των ρυπογόνων πετρελαϊκών σταθμών.
-Μείωση των εισαγωγών καυσίμων
-Εκμετάλλευση του αιολικού και ηλιακού δυναμικού των νησιών
-Δημιουργία περιβάλλοντος ενίσχυσης της ενεργειακής αγοράς 
και της δραστηριοποίησης εναλλακτικών προμηθευτών.

ΕΕ: Ο νέος σταθμός ηλεκτρικού ρεύματος της Μυκό-
νου, βήμα για την ολοκλήρωση της ενεργειακής δια-
σύνδεσης των Κυκλάδων
Στο μεταξύ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρέτισε χθες τα εγκαίνια 
του νέου σταθμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της Μυκόνου, 
υπογραμμίζοντας πως συνιστά ένα σημαντικό βήμα για την ολο-

κλήρωση της ενεργειακης διασύνδεσης των Κυκλάδων με την 
ηπειρωτική Ελλάδα και ότι η ολκληρωση θα επιτρέψει στα νησιά 
να επωφεληθούν από μια πιο σταθερή προσφορά και πιο φιλική 
προς το περιβάλλον ενέργεια.
Η Επίτροπος για την Περιφερειακή Πολιτική, Κορίνα Κρέτσου δή-
λωσε: «Χαιρετίζω τα εγκαίνια και θα ήθελα να συγχαρώ τις ελλη-
νικές Αρχές που έχουν ολοκληρώσει το έργο αυτό. Η Ευρώπη θα 
συνεχίσει να υποστηρίζει την ενεργειακή διασύνδεση και με άλλα 
νησιά των Κυκλάδων».
Η διασύνδεση των Κυκλάδων με το ηπειρωτικό δίκτυο ηλεκτρι-
κής ενέργειας συγχρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ από την περίοδο 
2007-2013. Η συνολική συνεισφορά της ΕΕ στο έργο εκτιμάται σε 
176 εκατ. ευρώ. Τα οφέλη αυτής της διασύνδεσης θα είναι περίπου 
80 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, τα οποία θα αντικατοπτρίζονται 
στους λογαριασμούς των καταναλωτών, υπογραμμίζει στην ανα-
κοίνωσή της η Επιτροπή, επισημαίνοντας ότι τα νησιά θα περά-
σουν από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με παρωχημένες 
γεννήτριες ντίζελ στην ηλεκτρική ενέργεια από το φυσικό αέριο, το 
οποίο είναι μια πιο φιλική προς το περιβάλλον πηγή ενέργειας. Το 
έργο συνεχίζεται και μόλις ολοκληρωθεί, 13 νησιά των Κυκλάδων 
θα συνδεθούν με το ηπειρωτικό δίκτυο, σημειώνει η Επιτροπή.

Σ. ΦΑΜΕΛΛΟΣ: “ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΙΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 
ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ”
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Διαρκώς βελτιούμενη είναι η πορεία των επιδόσεων καινοτομίας 
που εμφανίζει η Ελλάδα, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρί-
ωσης (ΕΚΤ), το οποίο προχώρησε σε ανάλυση των ευρημάτων 
του Ευρωπαϊκού Πίνακα Αποτελεσμάτων Καινοτομίας 2018 
(European Innovation Scoreboard-EIS), που είχε παρουσιασθεί 
στις 22 Ιουνίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ το ΕΚΤ, σε ανακοίνωσή του, αναφέρει ότι παρατηρεί-
ται βελτίωση τόσο του συνθετικού δείκτη καινοτομίας της χώ-
ρας μας από το 2014 μέχρι το τέλος του 2017, όσο και αντίστοιχη 
βελτίωση σε επιμέρους διαστάσεις της καινοτομίας, έρευνας και 
ανάπτυξης, με αποτέλεσμα η Ελλάδα σταδιακά να συγκλίνει προς 
τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
   Ο Ευρωπαϊκός Πίνακας Αποτελεσμάτων Καινοτομίας (ΕIS) 
του 2018 παρουσιάζει τις σχετικές επιδόσεις των κρατών μελών 
για το 2017, λαμβάνοντας υπόψη 27 διαφορετικούς δείκτες. 
Σύμφωνα με τον συνθετικό δείκτη καινοτομίας (Summary 
Innovation Index), η Ελλάδα κατατάσσεται στην ομάδα των 
χωρών με «Μέτριες επιδόσεις στην καινοτομία», με βάση τη 
συνολική της επίδοση σε όλο το φάσμα των δεικτών έρευνας, 
καινοτομίας, ανθρώπινου δυναμικού, δομής της οικονομίας, 
επιχειρηματικότητας του EIS, καταλαμβάνοντας την 22η θέση, 
όπως και στα προηγούμενα χρόνια.
   Από το 2014 έως το 2017, ο συνθετικός δείκτης καινοτομίας 
της χώρας μας αυξήθηκε από 62 σε 69 μονάδες βάσης. Όπως 
επισημαίνει το ΕΚΤ, οι τομείς όπου η Ελλάδα παρουσιάζεται πιο 

«δυνατή», είναι τα «ελκυστικά ερευνητικά συστήματα», οι «και-
νοτόμοι» και οι «διασυνδέσεις».
   Στην περίπτωση των «καινοτόμων», η χώρα μας ξεπερνά κατά 
17,7 μονάδες βάσης τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (Ελλάδα: 117,7 - 
ΕΕ 2017: 100). Στην περίπτωση των «ελκυστικών ερευνητικών 
συστημάτων» και των «διασυνδέσεων», οι επιδόσεις της χώρας 
υπολείπονται λίγο του μέσου όρου της ΕΕ (Ελλάδα: 90 και 90,2 
αντίστοχα - ΕΕ 2017: 100). Στον επιμέρους δείκτη «πληθυσμός 
με τριτοβάθμια εκπαίδευση», που συνυπολογίζεται στη διάστα-
ση «ανθρώπινοι πόροι», η επίδοση της χώρας μας ξεπερνά τον 
μέσο όρο της ΕΕ κατά 23 μονάδες βάσης.
   Οι διαστάσεις, στις οποίες η χώρα υπολείπεται σημαντικά έναντι 
της ΕΕ, είναι η «χρηματοδότηση και υποστήριξη» και τα «περι-
ουσιακά στοιχεία διανοητικής ιδιοκτησίας» (Ελλάδα: 38,7 και 
35,1 αντίστοιχα - ΕΕ 2017: 100). Επίσης, υστέρηση σε σχέση με 
τον μέσο όρο της ΕΕ καταγράφεται στις διαστάσεις «περιβάλλον 
φιλικό προς την καινοτομία» (40,3), «αντίκτυπος στις πωλήσεις» 
(45,6) και «επιχειρηματικές επενδύσεις» (54,7).
   Η υψηλή επίδοση της χώρας στη διάσταση της καινοτομίας 
(«καινοτόμοι») αντιστοιχεί σε εξίσου υψηλές επιδόσεις σε όλους 
τους επιμέρους δείκτες. Αναλυτικότερα, στον δείκτη που αφορά 
τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) που καινοτομούν σε προϊ-
όντα ή/και διαδικασίες, στον δείκτη που αφορά τις ΜμΕ που και-
νοτομούν στο μάρκετινγκ ή/και στην οργανωσιακή καινοτομία, 
καθώς και σε όσες ΜμΕ καινοτομούν εντός της επιχείρησης, οι 

επιδόσεις υπερβαίνουν τον μέσο όρο της ΕΕ κατά 19,5, 21,5 και 
12,8 μονάδες βάσης αντίστοιχα.
   Στον δείκτη που αφορά τις καινοτόμες ΜμΕ επιχειρήσεις που 
συνεργάζονται με τρίτους (συνυπολογίζεται στις «διασυνδέ-
σεις»), η επίδοση της χώρας μας ξεπερνά κατά 35,3 μονάδες 
βάσης τον μ.ο. της ΕΕ. Η μόνη περίπτωση όπου οι εγχώριες 
καινοτομικές επιδόσεις υστερούν της ΕΕ κατά 6,1 μονάδες βά-
σης, είναι οι «πωλήσεις καινοτομιών που είναι νέες ως προς την 
αγορά ή την επιχείρηση», δείκτης ο οποίος συνυπολογίζεται για 
τον «αντίκτυπο στις πωλήσεις».
   Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι καινοτομικές επιδόσεις των ελ-
ληνικών επιχειρήσεων έχουν βελτιωθεί και στους έξι επιμέρους 
δείκτες συγκριτικά με τα αποτελέσματα του 2014. Ενδεικτικά, η 
αύξηση στον δείκτη «καινοτόμες επιχειρήσεις που συνεργάζο-
νται με τρίτους» είναι της τάξης των 53 μονάδων βάσης, ενώ στο 
δείκτη «ΜμΕ που καινοτομούν σε προϊόντα ή διαδικασίες» είναι 
28 μονάδες βάσης.
   Επίσης, όσον αφορά τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων 
Έρευνας και Ανάπτυξης τόσο από τον δημόσιο τομέα όσο και 
από τις εγχώριες επιχειρήσεις, καταγράφεται μία συνεχής αύξη-
ση προς την κατεύθυνση της σύγκλισης με τον ευρωπαϊκό μέσο 
όρο, με μία μικρή εξαίρεση για τις δαπάνες του δημόσιου τομέα 
μεταξύ των ετών 2016-2017 σε σύγκριση με τον μ.ο. της ΕΕ για 
το 2017.

Απομακρύνεται σήμερα  από τον υπό κατασκευή σταθμό «Σι-
ντριβάνι» του Μετρό Θεσσαλονίκης η εργοταξιακή κατάληψη 
στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά της οδού Εγνατία, από τη 
συμβολή της με την οδό Αγγελάκη μέχρι το ύψος της Θεολογι-
κής Σχολής του Α.Π.Θ. Έτσι η οδός Εγνατία θα διαθέτει - πλέον 
- τρεις λωρίδες κυκλοφορίας στο ρεύμα πορείας προς ανατο-
λικά. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ παράλληλα, διαμορφώνεται 
τριγωνική νησίδα στη συμβολή των οδών Εγνατία και Αγγελά-

κη, καθώς και πεζοδρόμιο πλάτους δύο μέτρων νότια της οδού 
Εγνατία και κατά μήκος της εργοταξιακής κατάληψης. 
«Αποδίδεται σε κανονική κυκλοφορία ακόμα ένα ρεύμα της 
οδού Εγνατίας προς ανατολικά, στο ύψος του Σταθμού «Συ-
ντριβάνι», μπροστά στη Δ.Ε.Θ. Η κίνηση αυτή έρχεται μόλις 
μία εβδομάδα μετά από την ομαλοποίηση της κυκλοφορίας 
στην οδό Μοναστηρίου, στο ύψος της Πλατείας Δημοκρατίας 
και λίγους μήνες μετά την αποκατάσταση και επαναφορά της 

Δελφών στο ύψος της Αναλήψεως, η οποία αποδόθηκε σε 
πλήρη κυκλοφορία μετά από 9 χρόνια, της οδού Μοναστηρί-
ου στο ύψος του Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού», τόνισε ο ο 
πρόεδρος της Αττικό Μετρό ΑΕ, Γιάννης Μυλόπουλος, ο οποίος 
επισημαίνει, για μία ακόμη φορά, ότι «το Μετρό Θεσσαλονίκης 
έχει μπει στις ράγες και προχωρεί με σταθερά βήματα προς την 
ολοκλήρωση και λειτουργία του το 2020».

Με το υπό εξέλιξη έργο αντιπλημμυρικής θωράκισης της Νέας 
Σμύρνης, συνεχίζει η Περιφέρεια Αττικής την διαδικτυακή ενη-
μέρωση για τα έργα υποδομής που υλοποιεί καθώς «το δικαί-
ωμα στην ενημέρωση είναι ιερό και οι εικόνες αποτελούν τον 
καλύτερο μάρτυρα», όπως σημειώνει. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-
ΜΠΕ στο ολιγόλεπτο βιντεάκι η περιφερειάρχης Ρένα Δούρου 

επισκέπτεται το εργοτάξιο, συνοδευόμενη από τον αντιπερι-
φερειάρχη Ν. Τομέα Χρήστο Καπάταη και τον δήμαρχο της 
πόλης Σταύρο Τζουλάκη. Ενημερώνεται για την πορεία του 
έργου, της κατασκευής δικτύου απορροής ομβρίων υδάτων 
συνολικού μήκους 2.500 μ., με 300 φρεάτια υδροσυλλογής 
που με τη λειτουργία τους θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση 

των πλημμυρικών φαινομένων. «Ανταποκριθήκαμε σε ένα 
αυτονόητο αίτημα των κατοίκων», επισημαίνει η περιφε-
ρειάρχης. Αίτημα για την προστασία «της ίδιας της ζωής των 
κατοίκων και βεβαίως των περιουσιών τους, με ένα έργο προ-
ϋπολογισμού 2.250.000 ευρώ και «αυτό δεν είναι fakenews. 
Συνεχίζουμε...», τονίζει χαρακτηριστικά. 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ: ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΕΣ ΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 
2014-17, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 2018» 

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗ

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΥΨΟΥΣ 2.250.000 ΕΥΡΩ, ΣΤΗ Ν. ΣΜΥΡΝΗ
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Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) και η Συνεταιριστική 
Τράπεζα της Θεσσαλίας (ΣΤΘ) υπέγραψαν συμφωνία εγγύησης 
μικροχρηματοδοτήσεων στην Ελλάδα στο πλαίσιο του Προ-
γράμματος της ΕΕ για την Απασχόληση και την Κοινωνική Και-
νοτομία (EaSI). Η νέα αυτή συμφωνία χρηματοδότησης κατέστη 
δυνατή από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων 
(EFSI), το οποίο αποτελεί τον πυρήνα του επενδυτικού σχεδίου 
για την Ευρώπη. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΕ αυτή η νέα 
συμφωνία εγγύησης επιτρέπει στην Συνεταιριστική Τράπεζα 
Θεσσαλίας να παρέχει δάνεια σε περισσότερους από 500 μικροε-
πιχειρηματίες για τα επόμενα 5 χρόνια στην περιοχή της Θεσσα-
λίας και σε όλη την Ελλάδα. Οι μικροεπιχειρηματίες θα μπορούν 
να επωφελούνται από δάνεια με μειωμένο επιτόκιο και με χαμη-
λότερες απαιτήσεις εξασφάλισης στο πλαίσιο του προγράμματος 
που υποστηρίζεται από την ΕΕ. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσ-
σαλίας θα στοχεύει κυρίως σε νεοσύστατες επιχειρήσεις, εταιρεί-
ες που έχουν πληγεί κατά τη διάρκεια των χρηματοπιστωτικών 
κρίσεων και τις επιχειρήσεις στον τομέα της γεωργίας.
Η Επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτή-
των και Εργασιακής Κινητικότητας, κ. Μαριάν Τίσεν, δήλωσε: 
«Η σημερινή ανακοίνωση αποδεικνύει ξανά ότι η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή παραμένει πλήρως προσηλωμένη στη στήριξη των 
ΜΜΕ και των νεοσύστατων επιχειρήσεων που δίνουν ώθηση, 
δυναμισμό και δημιουργούν θέσεις εργασίας στις τοπικές οικο-
νομίες. Η συμφωνία εγγυήσεων 7,5 εκατ. ευρώ στα πλαίσια του 
σχεδίου Γιούνκερ με τη Συνεταιριστική Τράπεζα της Θεσσαλίας 

θα διευκολύνει την πρόσβαση σε δανεισμό σε πολύ μικρές επι-
χειρήσεις στην Ελλάδα. Αυτό έρχεται να προστεθεί σε άλλες πα-
ρόμοιες συμφωνίες που έχουμε αρχίσει να αναπτύσσουμε στην 
Ελλάδα και είμαι πεπεισμένη ότι θα συνεχίσουμε να βλέπουμε 
θετικά αποτελέσματα. Γνωρίζουμε ότι η χρηματοδότηση υψη-
λού κινδύνου εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση στην Ελλάδα 
και σε ολόκληρη την ΕΕ, οπότε αυτή η χρηματοδότηση θα κάνει 
τη πραγματική διαφορά σε επιχειρηματίες, αλλά και στις ζωές και 
στη διαβίωση πολλών ανθρώπων».
Ο Διευθύνων Σύμβουλος του EIF, κ. Pier Luigi Gilibert, δήλωσε: 
«Αυτή η νέα εγγύηση του EaSI επιτρέπει στη Συνεταιριστική Τρά-
πεζα Θεσσαλίας να ενισχύσει τον δανεισμό της σε πολύ μικρές 
επιχειρήσεις, οι οποίες συχνά αγωνίζονται για πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση από τους παραδοσιακούς δανειστές. Οι μικροε-
πιχειρηματίες στην περιοχή της Θεσσαλίας και σε ολόκληρη την 
Ελλάδα θα έχουν πλέον πρόσβαση σε επιπλέον 7,5 εκατ. ευρώ 
για τη σύσταση, την ανάπτυξη και την επέκταση της επιχείρησής 
τους. Είμαι ευτυχής που σήμερα μπορέσαμε και υπογράψαμε 
ακόμη μια συμφωνία στην Ελλάδα, για να συνεχίσουμε να υπο-
στηρίζουμε τις ελληνικές εταιρείες».
Ο Πρόεδρος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας, κ. Ανα-
στάσιος Λάππας, δήλωσε: «Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσα-
λίας χαιρετίζει σήμερα την πρώτη της συμφωνία που αφορά 
στη χρήση των Ευρωπαϊκών Χρηματοδοτικών Μέσων και 
συγκεκριμένα  του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων. Το μέσο 
αυτό αφορά εγγυήσεις για μικροδάνεια ύψους έως 25.000 ευρώ 

και συνολική χρηματοδότηση μέχρι7,5 εκατ. ευρώ. Η χρηματο-
δότηση αντλείται από διαθέσιμα κεφάλαια της Συνεταιριστικής 
Τράπεζας Θεσσαλίας. Το όλο πρόγραμμα είναι η αρχή της στή-
ριξης για νέους επιχειρηματίες, νεοσύστατες επιχειρήσεις και και-
νοτόμες ιδέες για μικρές επιχειρήσεις με πιο ευνοϊκούς όρους και 
την εγγύηση του EΤΕ. Ταυτόχρονα, οι νέοι γεωργοί μπορούν να 
χρηματοδοτηθούν για καινοτόμες εκμεταλλεύσεις. Το ίδιο ισχύει 
και για μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν έως 10 άτομα και 
έχουν κύκλο εργασιών μέχρι 2 εκατ. ευρώ».
Το σύστημα εγγυήσεων EaSI ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2015 και 
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διαχειρίζεται 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Οι μικροεπιχειρήσεις 
που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για δάνειο στο πλαίσιο 
του EaSI, μπορούν να απευθύνονται σε υποκαταστήματα της 
Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας.
Το EΤΕ δεν θα παράσχει άμεση οικονομική στήριξη στις επιχει-
ρήσεις, αλλά θα εφαρμόσει τη διευκόλυνση μέσω τοπικών χρη-
ματοπιστωτικών διαμεσολαβητών, όπως τα ιδρύματα μικρο-
χρηματοδότησης, κοινωνικής χρηματοδότησης και εγγυήσεων, 
καθώς και τράπεζες που δραστηριοποιούνται στα 28 Κράτη 
Μέλη της ΕΕ και σε άλλες χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμ-
μα EaSI. Αυτοί οι ενδιάμεσοι φορείς θα ασχοληθούν άμεσα με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη για να παράσχουν υποστήριξη στο πλαίσιο 
της εγγύησης του EaSI.

Το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Απασχόληση 
και την Κοινωνική Καινοτομία («EaSI») αποσκοπεί στην υπο-
στήριξη του στόχου της ΕΕ για υψηλό επίπεδο απασχόλησης, 
επαρκή κοινωνική προστασία, καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού και της φτώχειας και βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας. Ο άξονας μικροχρηματοδότησης και κοινωνικής επι-
χειρηματικότητας του προγράμματος EaSI παρέχει στήριξη σε 
χρηματοπιστωτικούς μεσάζοντες που προσφέρουν μικροδάνεια 
σε επιχειρηματίες ή χρηματοδότηση σε κοινωνικές επιχειρήσεις. 
Στόχος είναι να αυξηθεί η πρόσβαση στη μικροχρηματοδότηση, 
η οποία περιλαμβάνει μικροπιστώσεις, δηλαδή δάνεια ύψους 

έως 25.000 ευρώ, ιδίως για τα ευάλωτα άτομα και τις πολύ 
μικρές επιχειρήσεις. Επιπλέον, για πρώτη φορά, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή υποστηρίζει κοινωνικές επιχειρήσεις μέσω επενδύσε-
ων μέχρι 500.000 ευρώ. Η στήριξη μικροχρηματοδότησης και 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας υλοποιείται επί του παρόντος 
μέσω της εγγύησης του EaSI, η οποία επιτρέπει στους χρημα-
τοπιστωτικούς διαμεσολαβητές να απευθύνονται σε (δυνητι-
κούς) επιχειρηματίες που δεν θα μπορούσαν να αποκτήσουν 
χρηματοδότηση διαφορετικά λόγω των πιθανών κινδύνων. 
Εφαρμόζεται, επίσης, μέσω της «θυρίδας επενδύσεων για τη δη-
μιουργία ικανοτήτων EaSI», η οποία ενισχύει την ικανότητα των 

ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών στους τομείς της 
μικροχρηματοδότησης και της κοινωνικής χρηματοδότησης, 
κυρίως μέσω επενδύσεων σε κεφάλαιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
έχει επιλέξει το ΕΤΕ για να εφαρμόσει την εγγύηση του EaSI και τη 
θυρίδα επενδύσεων για τη δημιουργία ικανοτήτων EaSI.
Επιπλέον, η Επιτροπή ενισχύει την κοινωνική διάσταση του EFSI 
τόσο για τη μικροχρηματοδότηση όσο και για την κοινωνική επι-
χειρηματικότητα. Συνολικά, το συνολικό ποσό της στήριξης σε 
αυτούς τους τομείς αναμένεται να αυξηθεί (από 193 εκατ. ευρώ 
στο πλαίσιο του προγράμματος EaSI) σε περίπου 1 δισεκ. ευρώ, 
κινητοποιώντας περίπου 3 δισεκ. ευρώ σε πρόσθετες επενδύσεις

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) αποτελεί μέρος του 
ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Η κεντρική 
αποστολή του είναι να υποστηρίξει τις πολύ μικρές, μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις της Ευρώπης (ΜΜΕ), βοηθώντας τις να 

έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Το EΤΕ σχεδιάζει και ανα-
πτύσσει επιχειρηματικά και αναπτυξιακά κεφάλαια, εγγυήσεις 
και μέσα μικροχρηματοδότησης που στοχεύουν συγκεκριμένα 
σε αυτό το τμήμα της αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό, το EΤΕ ενθαρ-

ρύνει τους στόχους της ΕΕ για την υποστήριξη της καινοτομίας, 
της έρευνας και της ανάπτυξης, της επιχειρηματικότητας, της 
ανάπτυξης και της απασχόλησης.

7,5 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΟΥΝΚΕΡ

Σχετικά με το Πρόγραμμα Απασχόλησης και Κοινωνικής Καινοτομίας

Σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων
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Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε ότι έθε-
σε από την Τετάρτη 04 Ιουλίου 2018, σε δημόσια διαβούλευση 
το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος (Π.Δ.) «Χαρακτηρισμός των 
χερσαίων, υδάτινων και θαλάσσιων περιοχών των εκβολών 
των ποταμών Γαλλικού, Αξιού, Λουδία και Αλιάκμονα, της 
αλυκής Κίτρους και της λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου και της ευ-
ρύτερης περιοχής τους ως Εθνικού Πάρκου». Ο χαρακτηρισμός 
αφορά ένα από τα πιο σημαντικά οικοσυστήματα της Ελλάδας, 
το οποίο βρίσκεται στις δυτικές ακτές του Θερμαϊκού κόλπου. 
Πρόκειται για το υγροτοπικό σύμπλεγμα που περιλαμβάνει τη 
Λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου, τις εκβολές του Γαλλικού ποτα-
μού, το δέλτα του ποταμού Αξιού, καθώς και την κοίτη του που 
βρίσκεται εντός της ελληνικής επικράτειας, το δέλτα του ποτα-
μού Αλιάκμονα, τον υγρότοπο της Νέας Αγαθούπολης και τους 
υγροτόπους της Αλυκής Κίτρους. Πρόκειται για ένα σύστημα 
ποτάμιων εκβολών, ελών, λιμνοθαλασσών και αλυκών. Χάρη 
στη μεγάλη εναλλαγή οικολογικών συνθηκών, από αγροτικές 

καλλιέργειες και λιβάδια ως αλατώδη εδάφη, λασποτόπια και 
αμμόλοφους, η περιοχή αποτελεί έναν ιδανικό βιότοπο για 
πολλά είδη άγριων ζώων και πουλιών. Σε αυτήν βρίσκουν 
καταφύγιο, ανάμεσά τους πολλά σπάνια και απειλούμενα είδη, 
όπως η αβοκέτα, η χαλκόκοτα, η λαγγόνα, ο αργυροπελεκάνος 
και ο μαυροκέφαλος γλάρος, ενώ στο παρόχθιο δάσος του Αξι-
ού υπάρχει μία από τις σπουδαιότερες μεικτές αποικίες πουλιών 
στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη.  Εκτός από τα πουλιά, η 
περιοχή είναι επίσης πολύ σημαντική για πολλά είδη θηλαστι-
κών (όπως ο λαγόγυρος) και για την ερπετοπανίδα, καθώς φι-
λοξενεί τους μεγαλύτερους πληθυσμούς της μεσογειακής χελώ-
νας στην Ευρώπη. Χάρη στη μεγάλη οικολογική σημασία της, η 
περιοχή αυτή έχει ενταχθεί στο ευρωπαϊκό δίκτυο προστατευό-
μενων περιοχών Natura 2000. Παράλληλα, προστατεύεται από 
τη Διεθνή Σύμβαση Ραμσάρ για τους υγροτόπους. Το Π.Δ. μετά 
την κύρωσή του θα αποτελέσει ένα σημαντικό αναπτυξιακό 
εργαλείο για την προστατευόμενη αλλά και για την ευρύτερη 

περιοχή, με παράλληλους και συμπληρωματικούς στόχους την 
προστασία της βιοποικιλότητας και του φυσικού κεφαλαίου. 
Επίσης,  την ενίσχυση της εργασίας και του τοπικού και περι-
φερειακού οικονομικού προϊόντος, στο πλαίσιο της βιώσιμης 
ανάπτυξης. Και βέβαια θα αποτελέσει ισχυρή παρακαταθήκη 
και βάση λειτουργίας του νεοσύστατου Φορέα Διαχείρισης του 
Θερμαϊκού Κόλπου και του Σχεδίου Διαχείρισης που θα υλοποι-
ηθεί στην περιοχή τα επόμενα χρόνια. Ο Αναπληρωτής Υπουρ-
γός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος, καλεί 
όλους τους πολίτες και φορείς να συμμετέχουν από σήμερα 
στην εν λόγω δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, προκειμένου 
να καταθέσουν τις προτάσεις τους, μέχρι και την Τετάρτη 8η Αυ-
γούστου 2018 και ώρα 15:00. Οι παρατηρήσεις, οι σχολιασμοί 
και οι απόψεις όλων θα εξεταστούν και θα συμβάλλουν στην 
οριστική διαμόρφωση του σχεδίου Π.Δ.

Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για την κατάθεση στη Βουλή 
του νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών για τη μεταρ-
ρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»). Το υπουργείο έστειλε το τελικό 
κείμενο και την αιτιολογική έκθεση στην Ένωση Περιφερειών 
Ελλάδας (ΕΝΠΕ) και την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας 
(ΚΕΔΕ), προκειμένου να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις και τις 
επισημάνσεις τους. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ από τις διατάξεις 
του 378 σελίδων νομοσχεδίου ξεχωρίζει η πρόβλεψη για καθι-
έρωση της απλής αναλογικής ως εκλογικού συστήματος στις 
δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Το σύνολο των εδρών του 
δημοτικού και περιφερειακού συμβουλίου κατανέμεται στους 
συνδυασμούς που έλαβαν μέρος στις εκλογές, ανάλογα με τον 
αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν στον α’ γύρο. 
Αν κανένας συνδυασμός δεν συγκεντρώσει ποσοστό 50% συν 
1, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή (β’ 
γύρος), ανάμεσα μόνο στους υποψήφιους δημάρχους των δύο 
συνδυασμών που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους.
Οι αυτοδιοικητικές εκλογές αποσυνδέονται από τις ευρωεκλογές 
και θα διεξάγονται τη δεύτερη Κυριακή του Οκτωβρίου (οι προ-
σεχείς θα διεξαχθούν στις 13 Οκτωβρίου), ενώ η διάρκεια της 
δημοτικής και περιφερειακής περιόδου επανέρχεται στην τετρα-
ετία από πενταετία που ήταν με το πρόγραμμα «Καλλικράτης». 
Η εγκατάσταση των νέων αρχών γίνεται την 1η Ιανουαρίου του 

επόμενου έτους από τη διεξαγωγή των εκλογών και η θητεία 
τους λήγει την 31η Δεκεμβρίου του τέταρτου έτους.
Ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων πρέπει να 
είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής 
περιφέρειας με δυνατότητα προσαύξησης έως και 30%, αντί 
του 10% που προέβλεπε το αρχικό κείμενο που είχε δοθεί προς 
διαβούλευση.
 
Ρυθμίσεις του «Κλεισθένης Ι»
Από το τελικό κείμενο, επίσης, απουσιάζει η πρόβλεψη για 
ένταξη του Πρασίνου στις ανταποδοτικές υπηρεσίες των δήμων 
(όπως η καθαριότητα και ο οδοφωτισμός), εξαιτίας ενστάσεων 
που διατύπωσαν αιρετοί κυρίως δήμοι της περιφέρειας.
Ο «Κλεισθένης» περιλαμβάνει ακόμα ρυθμίσεις για την ενίσχυση 
των θεσμών συμμετοχής των πολιτών στα κοινά με την προ-
κήρυξη δημοψηφισμάτων ανά δήμο και ανά περιφέρεια για 
τοπικά ζητήματα.
Ο θεσμός του Δημοτικού και Περιφερειακού Συμπαραστάτη του 
Πολίτη που προέβλεπε ο «Καλλικράτης» και δεν είχε τα προσ-
δοκώμενα αποτελέσματα, αντικαθίσταται από τον Δημοτικό και 
Περιφερειακό Διαμεσολαβητή, για τον οποίο αφιερώνονται 23 
άρθρα.
Οι δήμοι διακρίνονται σε πέντε κατηγορίες με βάση τον πληθυ-
σμό τους, τα ιδιαίτερα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά τους, 

τα βασικά χαρακτηριστικά της οικονομικής δραστηριότητας 
εντός των ορίων τους, το βαθμό αστικοποίησής τους, την έντα-
ξή τους ή μη σε ευρύτερα πολεοδομικά συγκροτήματα μητρο-
πολιτικού χαρακτήρα και τη θέση τους στη διοικητική διαίρεση 
της χώρας.
Για την κατανομή της κρατικής χρηματοδότησης των δήμων 
(Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι - ΚΑΠ) δεν θα λαμβάνεται υπόψη 
μόνο η υπαγωγή στην αντίστοιχη κατηγορία, αλλά και άλλα 
κριτήρια όπως το μήκος των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευ-
σης, καθώς και του δημοτικού και αγροτικού οδικού δικτύου, το 
επίπεδο των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών, η δυνατό-
τητα άντλησης τοπικών πόρων, οι πληθυσμιακές διακυμάνσεις 
ανά εποχές, η δημογραφική τάση κ.λπ.
Μετά από σχετική γνώμη του Συνηγόρου του Πολίτη, το νομο-
σχέδιο περιέχει διάταξη, που προβλέπει την διαγραφή οφειλών 
από τέλη καθαριότητας και φωτισμού για ακίνητα που έχει δια-
κοπεί η ηλεκτροδότηση.Επίσης, ο δήμος Καλαμπάκας μετονο-
μάζεται σε Μετεώρων και ο δήμος Μώλου - Αγ. Κωνσταντίνου 
σε Καμένων Βούρλων.
Το νομοσχέδιο συμπληρώνεται με ρυθμίσεις για τον εκσυγχρο-
νισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των 
Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) της χώρας, 
καθώς και διατάξεις για την ταχύτερη απονομή ιθαγένειας και 
πολιτογράφησης.

ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ Π.Δ. ΑΞΙΟΥ
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Την ψηφιακή αναβάθμιση του μητρώου των επιχειρήσεων, 
παρουσίασαν χθες από κοινού, στο Εμπορικό και Βιομηχανι-
κό Επιμελητήριο Αθηνών, ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, 
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Νίκος Παππάς, ο υφυ-
πουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Στέργιος Πιτσιόρλας και ο 
πρόεδρος του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος Μίχαλος. Στην παρουσία-
ση μετείχε και ο γγ Ψηφιακής Πολιτικής Στέλιος Ράλλης. Σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ κατά τον χαιρετισμό του, Ο κ. Παππάς 
ευχαρίστησε τον κ. Μίχαλο, για την «καλή» -όπως είπε- «συ-
νεργασία που έχει αναπτυχθεί μεταξύ υμών, ως Προέδρου 
ενός θεσμικού φορέα, του Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου Αθηνών, και της Πολιτείας, όπως επιβάλλει η 
θέση σας, καθώς και η δική μας υποχρέωση».
Ο υπουργός τόνισε: «Ως κυβέρνηση, είμαστε αποφασισμένοι 
να εργαστούμε ακόμη πιο εντατικά μαζί με τους ανθρώπους 
της αγοράς και τους επαγγελματίες που μοχθούν καθημερι-
νά». Σημείωσε ότι η παρουσίαση γίνεται σε μια σημαντική 
στιγμή για τη χώρα, με την ολοκλήρωση των προγραμμάτων, 
με τα γνωστά και πολύ θετικά αποτελέσματα, χαρακτηρίζο-
ντας σημαντικό το γεγονός ότι στο επιχειρηματικό περιβάλλον 
του εξωτερικού η Ελλάδα καταγράφεται ως χώρα που δεν 
εμπεριέχει «country risk», συνεπώς είναι πιο προσβάσιμη στο 
επενδυτικό κοινό. Πρόσθεσε ότι, στο πλαίσιο της νέας εποχής, 
επιχειρείται η θεμελίωση ενός νέου παραγωγικού μοντέλου, 
στο οποίο οι νέες τεχνολογίες θα αποτελούν βασικό πυλώνα 
ανάπτυξης. Μιλώντας για το Ηλεκτρονικό ΓΕΜΗ, το e-ΓΕΜΗ, 
ο Ν. Παππάς είπε ότι πρόκειται για έργο, το οποίο σχεδιάστηκε 
μαζί με το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, και το οποίο 
αναμένεται άμεσα να δημοπρατηθεί, με προϋπολογισμό 11,3 
εκατ. ευρώ.
Κλείνοντας, ανέφερε ότι βασική μέριμνα αποτελεί η αυτομα-
τοποίηση μεγάλου μέρους των διαδικασιών των επιχειρή-
σεων, όπως η ηλεκτρονική κατάθεση των ισολογισμών των 
Ανωνύμων Εταιρειών, σε επεξεργάσιμη μορφή, δημιουργώ-
ντας μία βάση δεδομένων. Επίσης, θα υπάρξει και η εξέλιξη 

της εφαρμογής στατιστικών του ΓΕΜΗ σε παρατηρητήριο 
επιχειρηματικότητας με τη χρήση και άλλων δυνατοτήτων. Η 
πρωτοβουλία αυτή θα συμβάλει στην εξοικονόμηση πόρων, 
θα εξορθολογίσει τη σχέση της επιχείρησης με το Δημόσιο και 
θα αναβαθμίσει την παραγωγικότητα. Ο τελικός στόχος, όπως 
υπογράμμισε ο κ. Παππάς, είναι η ενιαία ψηφιακή πύλη, όπου 
πολίτες και επιχειρήσεις θα μπορούν να συναλλάσσονται με το 
Δημόσιο. Επίσης, το υπουργείο ΨΗΠΤΕ θα παράσχει, εντελώς 
δωρεάν, 130.000 απομακρυσμένες ψηφιακές υπογραφές 
προς τις επιχειρήσεις της χώρας, μέσω της Κεντρικής Ένωσης 
Επιμελητηρίων Ελλάδας. Ο κ. Πιτσιόρλας από την πλευρά του 
περιέγραψε το πλαίσιο των πρωτοβουλιών που είναι σε εξέλι-
ξη από το υπουργείο Ανάπτυξης για ένα πιο φιλικό επιχειρη-
ματικό περιβάλλον. Ανάμεσα σε αυτές, είναι οι δύο νόμοι που 
ψηφίστηκαν στη Βουλή για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύ-
νης και περί ανώνυμων εταιρειών, ένας νέος νόμος που αντι-
καθιστά εκείνον του 1920, ανέφερε ο κ. Πιτσιόρλας, με σκοπό 
τον εκσυγχρονισμό των θεσμικών πλαισίων και την απλοποί-
ηση των διαδικασιών. Επίσης, πρόσθεσε ότι προετοιμάζεται 
για κατάθεση το φθινόπωρο στη Βουλή το νομοθέτημα για 
συγχώνευση - μετασχηματισμό των εταιρειών, «ένα πλαίσιο 
το οποίο ουδέποτε υπήρχε στην Ελλάδα, εκσυγχρονίζοντας 
το εταιρικό Δίκαιο της χώρας». Ο υφυπουργός σημείωσε ότι 
στόχος είναι η στενότερη συνεργασία με τα Επιμελητήρια της 
χώρας και το Μητρώο (ΓΕΜΗ) να αποτελέσει ένα πραγματικό 
μητρώο, το οποίο θα είναι λειτουργικό για τις εταιρείες. Χαρα-
κτήρισε τεράστιας σημασίας τον ψηφιακό μετασχηματισμό, 
σημειώνοντας ότι μέσω του ΓΕΜΗ θα υπάρχει ολοκληρωμέ-
νη εικόνα των επιχειρήσεων αλλά και αυτές θα βοηθούνται 
για τις δραστηριότητές τους, «για να υπάρξει πραγματικά 
ένα φιλικό πεδίο επιχειρηματικότητας». Επίσης, σημειώσε ότι 
πρέπει να υπάρξουν βελτιώσεις στον νόμο για τα Επιμελητή-
ρια λέγοντας ότι σύντομα θα υπάρξει ένα πακέτο προτάσεων 
γι αυτά, τα οποία χαρακτήρισε «βασικό εταίρο» στα θέματα 
λειτουργίας των επιχειρήσεων, προσθέτοντας ότι το ΓΕΜΗ 

θα δώσει μεγαλύτερη ευελιξία στη λειτουργία τους. Τέλος, 
τόνισε ότι καμία κυβέρνηση μέχρι σήμερα δεν έδειξε την εμπι-
στοσύνη που θέλει να δείξει το υπουργείο στα Επιμελητήρια 
και αυτό θα αποτυπωθεί στο Μητρώο, με στόχο αφενός μια 
εποπτεία και αφετέρου μια πιο ουσιαστική σχέση. Ο κ. Μίχα-
λος ευχαρίστησε τους υπουργούς για τις ανακοινώσεις και τα 
καλά λόγια για τον επιμελητηριακό θεσμό, υπογραμμίζοντας 
ότι «δεν υπήρξε άλλη κυβέρνηση που έχει σταθεί τόσο κο-
ντά» και θυμίζοντας: «Πολύ πρόσφατα υπήρξε κάποια άλλη 
κυβέρνηση, η οποία μη αναγνωρίζοντας την αξία του επι-
μελητηριακού θεσμού, ήθελε να κλείσει τα επιμελητήρια [...] 
Έχουμε κάνει πολύ σημαντικό βήματα».Τέλος, ο κ. Ράλλης 
παρουσίασε το πλαίσιο του ΓΕΜΗ σημειώνοντας ότι πρόκειται 
για συνέργεια που επιβεβαιώνει τον συντονιστικό ρόλο του 
υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής σε θέματα ψηφιακού μετα-
σχηματισμού. Επίσης, τόνισε ότι η διαλειτουργικότητα μεταξύ 
των Μητρώων θα δώσει τις σύγχρονες ψηφιακές υπηρεσίες. 
Η ψηφιακή αναβάθμιση του μητρώου επιχειρήσεων αναμέ-
νεται να βελτιώσει τη δημοσιότητα, με δομημένη παρουσί-
αση πληροφοριών, περισσότερα κριτήρια αναζήτησης, νέο 
φιλικότερο περιβάλλον για τον χρήστη. Συγκροτημένο report 
επιχείρησης, ανάπτυξη interface, δημιουργία ισχυρού μηχα-
νισμού εξουσιοδοτημένης εξωστρέφειας του ΓΕΜΗ, στοιχεία 
εκπροσώπησης επιχείρησης. Στο παρατηρητήριο επιχειρημα-
τικότητας θα συλλέγονται τα στοιχεία των ισολογισμών με τη 
νέα μεθοδολογία, θα αναλύονται και θα παράγονται reports 
για περαιτέρω στατιστική ανάλυση. Οι εγκεκριμένοι από τη 
Γενική Συνέλευση ισολογισμοί θα διατίθενται σε ασφαλή 
ψηφιακή μορφή και τα υποβληθέντα στοιχεία θα είναι σε επε-
ξεργάσιμη μορφή, ώστε να γίνεται ανάλυση των οικονομικών 
δεδομένων με στόχο την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, 
την επιτάχυνση των διαδικασιών, την άντληση πολύτιμων 
στοιχείων για την ελληνική Οικονομία, τη μείωση των απαι-
τούμενων πόρων και τέλος, τον σεβασμό στο περιβάλλον.

Το Innovation Greece, η πρώτη προσπάθεια συνένωσης ελ-
ληνικών, καινοτόμων και εξωστρεφών μικρομεσαίων επιχει-
ρήσεων (ΜμΕ) από διαφορετικούς κλάδους δραστηριοποίη-
σης, παρουσίασε χθες τον σκοπό ίδρυσης και λειτουργίας της, 
σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Στέγη του 
Ιδρύματος Ωνάση. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ με κοινό γνώμο-
να το ενδιαφέρον για την καινοτόμο επιχειρηματικότητα και 
κοινά χαρακτηριστικά τον εξωστρεφή προσανατολισμό, την 
ύπαρξη ώριμων προϊόντων και την πανευρωπαϊκή διάκρισή 

τους μέσω ανταγωνιστικών χρηματοδοτικών προγραμμά-
των της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εννέα επιχειρήσεις και το 
Δίκτυο ΠΡΑΞΗ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας ένω-
σαν τις δυνάμεις τους και δημιούργησαν την Ελληνική Ένωση 
Καινοτόμων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων με την επωνυμία 
«Innovation Greece». Το Innovation Greece αποτελείται από 
τις εξής εταιρείες: BRIΤΕ SOLAR TECHNOLOGIES, DRAXIS, 
ΕΤΜΕ, HELBIO, Monolithos, PROACTINA, STREAMLINED, 
TERRACOM και THINK SILICON. Τα ιδρυτικά μέλη συμπληρώ-

νει το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, φορέας, ο οποίος επί 30 χρόνια στηρίζει 
πανελλαδικά την καινοτομία και την εξωστρέφεια των ελληνι-
κών ΜμΕ. Αποστολή του Innovation Greece είναι η «μετεξέλι-
ξη της Ελλάδας σε χώρα τεχνολογικής αιχμής και προϊόντων 
και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας σε ευρωπαϊκό 
και παγκόσμιο επίπεδο» τόνισε στην εναρκτήρια ομιλία του ο 
πρόεδρός του, Ιάκωβος Γιακουμής

Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΣΤΟ ΕΒΕΑ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΨΗΠΤΕ  ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΙΔΡΥΘΗΚΕ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
«INNOVATION GREECE»
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Η κυβέρνηση ενημέρωσε αναλυτικά για τις καινοτομίες και 
τους στόχους της με το νέο Προεδρικό Διάταγμα για τις χρή-
σεις γης, αλλά τώρα που δημοσιεύθηκε και μελετήθηκε από 
την αγορά, ξεκίνησαν οι προβληματισμοί και τα ερωτήματα. 
Και δεν είναι μόνο το ζήτημα της ηλεκτροκίνησης και των 
πρατηρίων καυσίμων που ήδη αναδείξαμε, αναφέρει ο δη-
μοσιογράφος Θοδωρής Καραουλάνης στο greenagenda.  Για 
την πληρότητα του ρεπορτάζ, καθώς πολλά από αυτά επηρε-
άζουν τον τρόπο ζωής στην πόλη αλλά και στα χωριά και την 
ύπαιθρο, καταγράφουμε τις πρώτες αντιδράσεις, απορίες και 
αντιρρήσεις που συλλέξαμε, συνεχιζει το ρεπορταζ και αναλυ-
τικά σημειώνει τα ακόλουθα: 
Πράσινα Σημεία
Χαιρόμαστε που το ΥΠΕΝ επιβεβαιώνει και επίσημα τα συ-
νεχή και έγκαιρα ρεπορτάζ της Greenagenda το 2016 και το 
2017… Αναδείξαμε εγκαίρως ότι η κατάργηση του νόμου 
4269 οδηγούσε «στα σκουπίδια» τον Εθνικό Σχεδιασμό 
Διαχείρισης Αποβλήτων, που μόλις είχε συνταχθεί, λόγω 
έλλειψης πρόβλεψης για Πράσινα Σημεία.Η κυβέρνηση 
αναγκάστηκε να νομοθετήσει τρεις φορές για να επιλύσει το 
πρόβλημα και σήμερα έρχεται και προβλέπει γωνιές ανακύ-
κλωσης, μικρά και μεγάλα Πράσινα Σημεία σε πολλές κατηγο-
ρίες χρήσεων γης, ώστε να μπορέσει να υλοποιηθεί η βασική 
πρόβλεψη για διαλογή στη πηγή.
Αστική γεωργία – λαχανόκηποι
Πανηγυρίζει το ΥΠΕΝ διότι εισάγει την έννοια της αστικής 
γεωργίας και του λαχανόκηπου στις χρήσεις γης.Ωστόσο το 
Υπουργείο κρύβει ότι η πρόβλεψη είναι πρακτικά ανεφάρ-
μοστη, κυρίως διότι λείπει ο ορισμός της. Από την ώρα της 
ανακοίνωσης, δεκάδες ερωτήματα έχουν προκύψει – και γί-
νεται και η σχετική πλάκα. Πώς θα κρίνει ένας υπάλληλος πο-
λεοδομίας, που έχει την αρμοδιότητα χορήγησης βεβαίωσης 
χρήσης γης, αν ένας αστικός κήπος είναι λαχανόκηπος; Επι-
τρέπονται μόνο τα λάχανα και όχι τα μαρούλια; Και ποια ακρι-
βώς φυτά δικαιολογούνται να καλλιεργούνται; Στη γεωργία 
περιλαμβάνονται και φρύγανα και δενδρώδεις καλλιέργειες, 
που όμως αλλάζουν τον χαρακτήρα της έκτασης σε δασική; 
Τα αρωματικά και καλλωπιστικά φυτά ή τα λουλούδια επιτρέ-
πονται ή όχι; Η καλλιέργεια (ιατρικής) κάνναβης; Και οι περί-
οικοι θα έχουν λόγο και γνώμη επί της καλλιέργειας (πχ για 
λόγους αλλεργιών); Και όλα αυτά θα τα κρίνει ο υπάλληλος 
μια πολεοδομίας που δεν έχει καμία γεωπονική γνώση; Και με 
ποια άδεια θα ιδρύεται και θα λειτουργεί ένας λαχανόκηπος 
και από ποιον φορέα;
Όλα τα ζητήματα αυτά θα κληθούν να τα επιλύσουν στην 
πορεία οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες δεν έχουν καμία 
εξειδίκευση στο θέμα. Και ενώ υπάρχει εκτενής επιστημονική 
βιβλιογραφία τα τελευταία χρόνια στο ζήτημα, δεν υπάρχει 

διοικητική ή και νομική ερμηνεία του ζητήματος με βάση το 
ελληνικό δίκαιο.
Σοβαρό προβληματισμό δημιουργεί η έλλειψη ορισμού και 
διαδικασιών για ιδιοκτησιακά θέματα και θέματα συγκρούσε-
ων χρήσεων γης. Για παράδειγμα, η επί μακρόν χρήση ενός 
οικοπέδου στο κέντρο της πόλης για «λαχανόκηπο» ή «αστική 
γεωργία», μέσω διατάξεων έκτακτης χρησικτησίας, μπορεί 
να δώσει περιουσιακά δικαιώματα σε συλλογικότητες ή άτο-
μα που καλλιεργούν πάνω στην περιουσία άλλου. Γνωστό 
και κλασικό, πλέον, παράδειγμα είναι το οικόπεδο στη συμ-
βολή Χαριλάου Τρικούπη και Ναυαρίνου, στην Αθήνα, που 
έχει καταληφθεί εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία από 
αναρχικές ομάδες και θεωρείται «αυτοδιαχειριζόμενο πάρκο» 
όπου γίνονται και καλλιέργειες, αλλά λόγω του ιδιότυπου 
«άβατου των Εξαρχείων» ούτε ο Δήμος ούτε το Δημόσιο 
ούτε ο ιδιοκτήτης έχουν δυνατότητα να επέμβουν για να το 
χρησιμοποιήσουν. Μια τέτοια πρακτική, αν γενικευτεί, ειδικά 
στη χώρα μας που υπάρχει τεράστια εκκρεμότητα καταβολής 
αποζημιώσεων για απαλλοτριώσεις σε δικαιούχους, από τους 
δήμους, για χώρους αστικού πρασίνου και άλλους κοινό-
χρηστους χώρους (πάρκινγκ, πάρκα, άλση κλπ), δημιουργεί 
πολλά προβλήματα.
Κέντρα μεταναστών σε περιοχές κατοικίας
Με το νέο ΠΔ η κυβέρνηση παραδέχεται ότι τα κέντρα μετα-
ναστών ήρθαν για να μείνουν για πολλά χρόνια. Αν σκεφθεί 
κανείς ότι ένα σχέδιο πόλης σήμερα χρειάζεται από τέσσερα 
έως είκοσι χρόνια για να γίνει ή να αναθεωρηθεί, αντιλαμ-
βάνεται κανείς ότι η ρύθμιση είναι μακροπρόθεσμη. Δηλαδή 
ένας δήμος αν προβλέψει για ένα οικοδομικό τετράγωνο ότι 
θα υπάρχει κέντρο μεταναστών, θα πρέπει να ζήσει με αυτήν 
την πρόβλεψη για τα επόμενα 15 τουλάχιστον χρόνια που εί-
ναι ο μέσος χρόνος ωρίμανσης και υλοποίησης μιας αλλαγής 
σχεδίου πόλης. Αυτό που επίσης εντυπωσιάζει είναι ότι εκεί 
που προβλέπονται κέντρα μεταναστών δυναμικότητας έως 
300 άτομα, δεν επιτρέπονται καθόλου δημόσια νοσοκομεία 
(ανεξαρτήτως μεγέθους), επιτρέπονται κλινικές μέχρι 100 
άτομα και ξενοδοχεία μέχρι 150 κλίνες. Έτσι ένα παλιό ξενο-
δοχείο 200 κλινών στο κέντρο της Αθήνας, όπου κυρίαρχη 
είναι η χρήση της γενικής κατοικίας, δεν θα μπορεί να γίνει 
ξανά ξενοδοχείο (παρά μόνο αν «μικρύνει») αλλά θα μπορεί 
να γίνει ξενώνας για παράτυπους μετανάστες.
Νοσοκομεία – ιδιωτικές κλινικές
Το θέμα του διαχωρισμού των νοσοκομείων σε δημόσια και 
ιδιωτικά νοσοκομεία και κλινικές δημιουργεί πολλές απορίες. 
Τα νοσοκομεία επιτρέπονται μόνο ως ειδική χρήση σε συγκε-
κριμένες, ονοματισμένες σε επίπεδο τετραγώνου (πρακτικά) 
περιοχές. Από την άλλη οι ιδιωτικές κλινικές (χωρίς να διευ-
κρινίζεται πόσες και ποιες ιατρικές μονάδες μπορούν να έχουν 

π.χ. χειρουργεία) επιτρέπονται σε περισσότερες περιοχές αλλά 
με όριο δυναμικότητας.
Υπερανάλυση στην περίθαλψη
Εντυπωσιάζει το γεγονός ότι μόνο ο χώρος της υγείας και της 
περίθαλψης παρουσιάζει τόσο μεγάλη υπερανάλυση στις ει-
δικές κατηγορίες χρήσεων γης. Προβλέπονται μάλιστα είκοσι 
(!) κατηγορίες,υποκατηγορίες και ανθυποκατηγορίες (sic). Για 
να γίνει κατανοητή η σύγκριση, η μεταποίηση έχει τρεις κα-
τηγορίες (καμία υποκατηγορία), ο τουρισμός μία κατηγορία. 
Η περίθαλψη είναι μία κατηγορία με τέσσερις υποκατηγορίες 
που η καθεμία εξ αυτών έχει από δύο έως 11 ανθυποκατη-
γορίες. Καμία άλλη δραστηριότητα δεν αναλύεται σε ανθυ-
ποκατηγορίες! Όσο μεγαλύτερη ανάλυση έχει μια κατηγορία, 
τόσο περισσότερο σημειακές παρεμβάσεις σε επίπεδο τετρα-
γώνου μπορούν να γίνουν κατά το σχεδιασμό, νοθεύοντας 
τον ανταγωνισμό (περιορίζοντας δηλαδή τη δυνατότητα 
ίδρυσης νέων επιχειρήσεων σε συγκεκριμένη περιοχή) και 
αυξάνοντας τη συνδιαλλαγή μεταξύ των ενδιαφερομένων 
και των μελετητών ή των δήμων. Γιατί κανείς δεν μπορεί να 
καταλάβει επιστημονικά ποια είναι η διαφορά, σε χωροταξικό 
και πολεοδομικό επίπεδο, ενός «κέντρου αποθεραπείας και 
αποκατάστασης ημερήσιας νοσηλείας» (χωρίς διανυκτέρευ-
ση δηλαδή) και ενός «εργαστηρίου φυσικοθεραπείας», ώστε 
να είναι αυτά τα δύο ξεχωριστές ανθυποκατηγορίες χρήσεων 
γης.
Χωρίς κέντρα διασκέδασης οι χαρακτηρισμένες 
τουριστικές περιοχές (χρήσεις γης τουρισμός – 
αναψυχή)
Εξαιρετικά εντυπωσιακό είναι το φαινόμενο να μην περιλαμ-
βάνονται τα κέντρα διασκέδασης στις χρήσεις γης στις του-
ριστικές περιοχές. Σε όλο το υπόλοιπο προεδρικό διάταγμα, 
όπου υπάρχει η χρήση «αναψυχή» δίπλα υπάρχει, με παύλα, 
η κατηγορία «κέντρα διασκέδασης», αποτελώντας, ενιαία 
ειδική χρήση. Αυτό δεν ισχύει μόνο για τις περιοχές που θα 
χαρακτηριστούν «τουρισμού – αναψυχής», οι οποίες αφο-
ρούν κυρίως τουριστικές περιοχές και δήμους της χώρας. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για «διόρθωση» (δηλα-
δή διαγραφή της λέξης «κέντρα διασκέδασης») της τελευταί-
ας στιγμής, σε επίπεδο πολιτικής ηγεσίας, άγνωστο για ποιον 
λόγο. Όπως «διορθώθηκε» το ΠΔ, η χρήση των «κέντρων δι-
ασκέδασης» επιτρέπεται μόνο στην κατηγορία «πολεοδομικό 
κέντρο». Φυσικά αυτό δεν πρόκειται να ισχύσει στην πράξη 
(όπως έχουμε δει επί δεκαετίες), καθώς η αγορά βρίσκει άλλες 
λύσεις: χαρακτηρίζει τα μαγαζιά «αναψυκτήρια» ή χώρους 
«εστίασης» και προχωρά. Απλά η συγκεκριμένη έλλειψη (ή 
«διαγραφή») δημιουργεί μεγαλύτερη εστία συναλλαγής και 
πιθανόν εξυπηρετεί συγκεκριμένες ανάγκες. 
Συνέχεια στη σελ 9 
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Συνέχεια από τη σελ 8
Φρουτάκια και τζόγος
Ιδιαίτερη συζήτηση έχει προκαλέσει ήδη η «απορρύθμιση» 
της αγοράς τυχερών παιγνίων και τζόγου, μέσω του ΠΔ για τις 
χρήσεις γης. Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι προβλέπεται ως ει-
δική χρήση το «καζίνο», στις περιοχές τουρισμού – αναψυχής 
διότι αυτή η πρόβλεψη έχει επιστημονική, πολιτική και ουσια-
στική σημασία: να γίνει καζίνο εκεί που προβλέπεται ως χρήση 
ο τουρισμός (π.χ. Ελληνικό, μεγάλα τουριστικά νησιά κλπ). Η 
«απορρύθμιση» έρχεται με την καθιέρωση της χρήσης «Χώροι 
διεξαγωγής τεχνικών - ψυχαγωγικών και τυχερών παιγνίων» 
σε πολλές περιοχές, δηλαδή στις κατηγορίες χρήσεων «του-
ρισμού – αναψυχής», «πολεοδομικού κέντρου» και «γενικής 
κατοικίας». Σημειωτέον, μέχρι σήμερα, επιτρέπονταν η ίδρυση 
πρακτορείων ΟΠΑΠ στη γενική κατοικία αλλά όχι για άλλα παί-
γνια όπως τα γνωστά «φρουτάκια» ή «κουλοχέρηδες» κλπ. Η 
δυνατότητα για περισσότερα καζίνο και «φρουτάκια» αποτελεί 
μνημονιακή δέσμευση της χώρας αλλά και σύσταση του ΟΑΣΑ 
για την απελευθέρωση της αγοράς, αν και τα κοινωνικά ζητή-
ματα για την εξάπλωση του τζόγου, ειδικά σε μια οικονομία σε 
κρίση, είναι πολλά και φλέγοντα.
Μικροί οικισμοί – χωριά
Τα περισσότερα χωριά της χώρας μας δεν έχουν καθόλου ή 
δεν έχουν σε ισχύ πολεοδομικό σχέδιο. Και είναι λογικό, αφού 
το ελληνικό κράτος δεν έχει μπορέσει να ολοκληρώσει το σχε-
διασμό ακόμη ούτε μέσα στις πόλεις (ο Δήμος Αθηναίων έχει 
εκτός σχεδίου περιοχή στα 2 χλμ από την Ακρόπολη…), επο-
μένως δεν θα είχαν και τα χωριά μας. Η επιλογή του ΠΔ να ονο-
ματίζονται περιοριστικά οι χρήσεις γης που επιτρέπονται στα 
χωριά (μέχρι την ολοκλήρωση των ΤΧΣ), με πολλές περιπτω-
σιολογίες στα επιτρεπόμενα τετραγωνικά και με αποκλεισμό 
κάποιων χρήσεων, δημιουργεί αναπτυξιακά προβλήματα. Και 
η ονομασία «χωριά», στη συγκεκριμένη περίπτωση, αναφέρε-
ται σε οικισμούς μέχρι 2000 κατοίκους, δηλαδή περιλαμβάνει 
και μικρές πόλεις. Για παράδειγμα, απαγορεύεται τελείως η 
χρήση βιομηχανίας ή χονδρεμπορίου, ακόμη και μικρής όχλη-
σης, όταν για παράδειγμα στη Γερμανία (που είναι πρότυπο 
βιομηχανικής ανάπτυξης) υπάρχουν εργοστάσια και αποθή-
κες σχεδόν στα κέντρα μικρών οικισμών, όπου γύρω τους 
αναπτύχθηκε η πόλη. Εδώ η κυβέρνηση κάνει την επιλογή να 
κατευθύνει τη μεταποίηση σε οργανωμένους υποδοχείς και 
μεγάλες πόλεις, αντίθετα με τη λογική της αποκέντρωσης και 
της ανάγκης για περιφερειακή ανάπτυξη. Αλλά επιτρέπονται 
κέντρα φιλοξενίας μεταναστών μέχρι 100 άτομα, ακόμη και αν 
δεν έχει αναπτυξιακή διάσταση μια τέτοια χρήση. Τουλάχιστον 
στα χωριά μας είναι ενιαίο το όριο κλινών – ατόμων (100) 
μεταξύ ξενοδοχείων και κέντρων φιλοξενίας μεταναστών, σε 
αντίθεση με τις περιοχές γενικής κατοικίας… Α, και δεν επιτρέ-

πονται και «φρουτάκια»…
Τα παράλογα της αμιγούς κατοικίας
Πραγματικά παράξενη είναι μια «παράλειψη» για τις χρήσεις 
εκπαίδευσης που αν δεν είναι ανθρώπινο λάθος τότε εξυπηρε-
τεί συγκεκριμένα συμφέροντα. Στις περιοχές με χρήση «αμιγής 
κατοικία» προβλέπεται πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση, δηλαδή σχολεία, αλλά δεν προβλέπονται… νη-
πιαγωγεία! Δηλαδή κάποιοι θεωρούν ότι το αμιγώς οικιστικό 
περιβάλλον υπονομεύεται από τα νήπια αλλά αν μεγαλώσουν 
ένα χρόνο και πάνε δημοτικό, τότε δεν υπονομεύεται! Στην 
πραγματικότητα αυτό που κάνει το ΥΠΕΝ, με αυτόν τον αστείο 
τρόπο, είναι να υποχρεώνει τους δήμους που έχουν «αμιγή 
κατοικία» στο σχεδιασμό τους, να μην επιτρέψουν την ίδρυση 
νέων νηπιαγωγείων σε αυτές τις περιοχές, πριμοδοτώντας έτσι 
όσους έχουν ήδη τέτοιες άδειες, με βάση προηγούμενο καθε-
στώς.
Επίσης παράξενη είναι η πρόβλεψη για «τουριστικά καταλύ-
ματα μέχρι 30 κλίνες» στην «αμιγή κατοικία». Δηλαδή μπορεί 
να γίνει μια επιχείρηση με 30 μονόκλινες σουίτες (σαν boutique 
ξενοδοχείο που θα βγάλει άδεια οικοδομής με μονόκλινα αλλά 
θα έχει στο τέλος μεγαλύτερα διπλά κρεβάτια) ή ξενοδοχείο 
ημιδιαμονής ή ενοικιαζόμενα διαμερίσματα ή επιχείρηση 
airbnb αλλά όχι ένας ξενώνας με 12 τρίκλινα (δηλαδή 36 συ-
νολικά κρεβάτια), «προφανώς» γιατί το δεύτερο είναι μεγαλύ-
τερης όχλησης από τα πρώτα, σύμφωνα με το ΥΠΕΝ…
Ξεχωριστή αναφορά χρειάζεται επίσης στην κατηγορία «Περί-
θαλψη» στην αμιγή κατοικία, όπου επιτρέπονται μόνο μονάδες 
ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, γιατί «προφανώς» τα υπό-
λοιπα 10 είδη μονάδων χωρίς νοσηλεία (όσες μονάδες έχουν 
κλίνες για περίθαλψη ανήκουν σε άλλη κατηγορία) αποτελούν 
πολύ μεγαλύτερη επιβάρυνση, όπως η φυσικοθεραπεία…
Το ζήτημα του οδικού δικτύου
Με τον νόμο του 2014 είχαν επιτραπεί (ως πακέτο) διάφορες 
χρήσεις γης πάνω στους μεγάλους οδικούς άξονες της χώρας, 
αυτούς που είναι χαρακτηρισμένοι ως λεωφόροι, εθνικές οδοί 
και κύριοι οδικοί άξονες. Στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη 
αυτοί οι δρόμοι προβλέπονται ως τέτοιοι από τον Χωροταξικό 
Σχεδιασμό, μέσα από τα Ρυθμιστικά Σχέδια των δύο πόλεων. 
Όμως κάποιοι δήμοι, και ιδιαίτερα κάποιοι «προνομιούχοι», 
κάνοντας χρήση ειδικών διατάξεων που προηγούνταν, είχαν 
περιορίσει τις χρήσεις γης σε αμιγή κατοικία – και ακόμη περισ-
σότερο – πάνω στους μεγάλους αυτούς οδικούς άξονες. Αυτό 
είχε δημιουργήσει ευτράπελες καταστάσεις, που αλλάζουν οι 
χρήσεις πάνω στον ίδιο δρόμο ανάλογα με το σε ποιον δήμο 
ανήκει το τετράγωνο ή ακόμη και στις απέναντι πλευρές του 
ίδιου δρόμου. Κανείς άλλωστε δεν θεωρεί τη Λεωφόρο Κηφι-
σίας ή τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, για παράδειγμα, περιοχές 
αμιγούς κατοικίας – αλλά υπάρχουν σημεία τους που απαγο-

ρεύεται κάθε άλλη χρήση εκτός από κατοικία και… πρεσβείες! 
Το 2014 το θέμα αυτό λύθηκε, υποχρεώνοντας νομοθετικά για 
ενιαία κατηγοριοποίηση χρήσεων στα τετράγωνα που έχουν 
πρόσωπο πάνω σε κεντρικούς άξονες. Με την κατάργηση 
του νόμου 4269 και το νέο ΠΔ χρήσεων γης, επανέρχεται το 
προηγούμενο καθεστώς και οι «προνομιούχοι» θα συνεχίσουν 
να έχουν τον δικό τους «θεό» ακόμη και πάνω σε λεωφόρους.
Ατελής μεταρρύθμιση
Το νέο ΠΔ αναπαράγει τη νοοτροπία των χρήσεων γης ως 
«μελετητικού εργαλείου», δίνει δηλαδή μεγάλα περιθώρια 
κίνησης στον κάθε μελετητή και κάθε δήμο να ορίσει, ακόμη 
και σε επίπεδο οικοπέδου, ειδικούς όρους και προϋποθέσεις. 
Τους δίνει δηλαδή υπερβολική δυνατότητα σημειακών αλ-
λαγών, ευνοώντας την περιπτωσιολογία και τη συνδιαλλαγή 
και δημιουργώντας έλλειψη διαφάνειας σε ενδιαφερόμενους. 
Έτσι, δυσκολεύει την αδειοδότηση των επιχειρήσεων και δη-
μιουργεί εστίες συναλλαγής και διαφθοράς. Ο προηγούμενος 
νόμος του 2014 προέβλεψε για πρώτη φορά στην ελληνική 
νομοθεσία, τη σύνδεση κάθε χρήσης γης με την κωδικοποίηση 
των ΔΟΥ, δηλαδή τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας 
(ΚΑΔ) που έχει κάθε επιχείρηση ή οργανισμός. Αυτό διασφά-
λιζε να μη χρειάζονται περαιτέρω ερμηνείες (εγκύκλιοι, απο-
φάσεις, κλπ) και παρερμηνείες (από οποιονδήποτε υπάλληλο ή 
αξιωματούχο, με όσα αυτό συνεπάγεται), με αντιστοίχηση των 
περίπου 6.000 Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) 
του Υπουργείου Οικονομικών με τις χρήσεις γης του νόμου 
4269/2014, μέσω μιας δυναμικής βάσης δεδομένων. Έτσι 
όλοι, πολίτες και επιχειρήσεις, θα γνώριζε με μια ματιά», ή «με 
λίγα κλικς», τί επιτρέπεται και που και θα έμπαινε τέλος στις ειδι-
κές περιπτώσεις, στα «θολά τοπία», στις ανάγκες ερμηνειών, σε 
«αλισβερίσι», «ρουσφέτι», χρηματισμό και διαφθορά.
Αυτή η διασύνδεση ΚΑΔ- χρήσεων γης καταργήθηκε πλέον 
και απέμειναν οι «περιγραφές» των χρήσεων που υπήρχαν το 
1987, με τη προσθήκη κάποιων νέων, οπότε οι επιχειρήσεις και 
οι πολίτες θα είναι έρμαια των «ερμηνειών» κάθε αρμοδίου για 
τον πολεοδομικό σχεδιασμό. Ειδικά από τη στιγμή που μόνη 
προϋπόθεση για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων, μετά 
τη μεταρρύθμιση που προωθεί για όλους τους κλάδους το 
Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, παραμένει η βεβαίωση 
χρήσης γης.
Θυμίζουμε επίσης ότι η κατηγοριοποίηση των χρήσεων γης 
της μεταποίησης (επαγγελματικά εργαστήρια και βιοτεχνί-
ες – βιομηχανίες χαμηλής, μέσης και υψηλής όχλησης) είναι 
μνημονιακή υποχρέωση να αναθεωρηθούν και να προσαρ-
μοστούν τουλάχιστον στην κατηγοριοποίηση της περιβαλλο-
ντικής αδειοδότησης μέχρι το 2020. Οπότε θα έχουμε εκ νέου 
ράβε-ξήλωνε σε λίγους μήνες στις χρήσεις γης…

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΔ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ 
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Μερικά εικοσιτετράωρα μετά την έκθεση- πόρισμα της 
Επιθεωρήτριας Δημόσιας Διοίκησης για τις καταστροφές 
στην Μάνδρα, οι κάτοικοι ζητούν να μάθουν ποιοι είναι 
υπεύθυνοι, αλλά κυρίως ενδιαφέρονται να προχωρήσουν 
τα αντιπλημμυρικά έργα.
   Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν στο Αθηναϊκό-Μακε-
δονικό Πρακτορείο Ειδήσεων μια καλοκαιρινή βροχή έφερε 
ξανά μνήμες από την καταστροφή του περασμένου Νοεμ-
βρίου και φόβο για το τι θα φέρει το φθινόπωρο.
   «Με την πλημμύρα του Νοεμβρίου το μαγαζί μου κατα-
στράφηκε τελείως, ενώ με την πρόσφατη τα πράγματα ήταν 
οριακά. Το θέμα είναι ότι μέσα στον Ιούνιο, μια βροχή για 
κάποιες ώρες κατέβασε ένα ποτάμι που ήρθε οριακά στα 
μαγαζιά και στα σπίτια μας. Τι θα γίνει το φθινόπωρο και τον 
χειμώνα, τον Οκτώβρη και το Νοέμβρη; Θα βρέχει και δεν 
θα βγαίνουμε. Έχω τρία παιδιά, και ειλικρινά δεν θα πηγαί-
νω τα παιδιά μου ούτε στο σχολείο, ούτε στο φροντιστήριο» 
δηλώνει ο Μελέτης Τσάνος
   Τονίζει ότι «με ενδιαφέρει πολύ ποιοι είναι οι υπεύθυνοι, 
αφού έπαθα ζημιές πάνω από 100 χιλιάδες ευρώ. Θέλω να 
ξέρω ποιος ευθύνεται για την καταστροφή που έχω υπο-
στεί. Ωστόσο αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο είναι το τι 
θα γίνει στο μέλλον. Δεν μπορούμε να ζούμε με ανασφάλεια 
τι θα έχουμε έπειτα από μια βροχή που θα πέσει. Ειλικρινά 
περιμένω να γίνει κάτι».
   Από την πλευρά της, η Αγγελική Μήλιου επισημαίνει στο 
ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «με την πρώτη βροχή αμέσως φοβόμαστε. 
Όσο για το πόρισμα σχετικά με τις πλημμύρες πάλι γενικό-
τητες ανέφεραν. Δεν έχει γραφτεί ούτε ένα όνομα για να 
ξέρουμε. Μόνο γενικότητες. Ποιος θα τιμωρηθεί δηλαδή; 
Βέβαια αυτό που μας ενδιαφέρει κυρίως είναι να προχωρή-

σουν και να γίνουν τα έργα διότι περνά ο καιρός και έρχεται 
πάλι το φθινόπωρο και πάλι αρχίζουμε να φοβόμαστε με το 
παραμικρό».
   Οι ίδιες σκέψεις απασχολούν και την Αμαλία Δημοβασί-
λη. «Έχω κατάστημα με ρούχα καταστράφηκα την πρώτη 
φορά και τώρα πάλι μόλις που σώσαμε το εμπόρευμα. Εί-
μαστε υποψιασμένοι με την πρώτη βροχή και τρέξαμε μαζί 
με τους γονείς μου και μαζεύαμε ρούχα για να μην γεμίσει 
λάσπη το μαγαζί και καταστραφούν. Το θέμα είναι ότι έχου-
με πρόβλημα ακόμη και να ασφαλίσουμε τα μαγαζιά μας. 
Φοβόμαστε με το που ρίχνει και την παραμικρή ψιχάλα. Φο-
βόμαστε αν μας πιάσει η βροχή στους δρόμους, όταν ίσως 
είμαστε και με τα παιδιά μας έξω. Μπορεί σε ένα μισάωρο 
να δούμε να κατεβαίνει το νερό με ορμή. Καλοκαιριάτικα 
είχαμε βροχές και πάλι καταστροφές και μάλιστα και σε 
άλλα σημεία καινούργια. Τι θα γίνει τον Οκτώβρη, Νοέμ-
βρη; Η περιοχή έχει ήδη υποβαθμιστεί. Το να επιρρίπτονται 
ευθύνες είναι σημαντικό, αλλά αυτό που μας νοιάζει είναι 
να γίνουν έργα».
   Το πόρισμα δικαιώνει την Περιφέρεια
   Προσανατολισμένος στην αντιπλημμυρική θωράκιση εί-
ναι ο αντιπεριφειάρχης Δυτικής Αττικής, Γιάννης Βασιλείου 
ο οποίος επισημαίνει στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτο-
ρείο Ειδήσεων ότι «συμφωνώ απολύτως και συντάσσομαι 
πλήρως με την ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής σχε-
τικά με το πόρισμα της Επιθεωρήτριας Δημόσιας Διοίκησης 
για τις καταστροφές στην Μάνδρα. Η δική μας αγωνία εί-
ναι να μπορέσουμε να ξεκινήσουν τα έργα. Εξάλλου, είναι 
γνωστά όσα αναφέρει το πόρισμα. Εμείς εργαζόμαστε για 
να υλοποιήσουμε τα έργα. Και στην παλαιά εθνική και τα 
αντιπλημμυρικά έργα».

   Από την πλευρά της, η εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμ-
βουλος σε θέματα Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας 
Αττικής, Ιωάννα Τσούπρα δηλώνει ότι «από το πόρισμα 
φαίνεται ότι δικαιώνεται η Περιφερειάρχης Ρένα Δούρου, 
που από την αρχή είχε μιλήσει για την ανάγκη να αλλάξει 
το νομικό πλαίσιο, σε ό,τι αφορά κρίσιμα θέματα όπως 
αυτό των συναρμοδιοτήτων, της αλληλοεπικάλυψης, της 
γραφειοκρατίας, της αναποτελεσματικότητας και των καθυ-
στερήσεων σε κρίσιμα ζητήματα, όπως είναι τα έργα υπο-
δομής, τα αντιπλημμυρικα κλπ. Λόγω των πολλών παθογε-
νειών που έχουν διαμορφωθεί τις προηγούμενες δεκαετίες 
χρειάζεται τέτοιο νομοθετικό πλαίσιο ώστε να διευκολύνει 
και όχι να δυσκολεύει την εξέλιξη των έργων».
   Και συνεχίζει λέγοντας: «Επιβεβαιώνεται η Περιφερειάρ-
χης που έχει τονίσει την ανάγκη απαλλαγής από το βαρύ, 
δυσλειτουργικό, γραφειοκρατικό πλαίσιο, που λειτουργεί, 
αντιπεριβαλλοντικά και αντιπαραγωγικά στη Δημόσια Διοί-
κηση. Στο πόρισμα της Επιθεωρήτριας Δημόσιας Διοίκησης, 
επιρρίπτονται ευθύνες σε υπηρεσίες και φορείς, όχι όμως 
στην Περιφέρεια Αττικής, αποδεικνύοντας για άλλη μια 
φορά πόσο άδικη και ρηχή ήταν η επίθεση που δέχτηκε η 
Περιφέρεια».
   Η κ. Τσούπρα υπογραμμίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «η Περι-
φέρεια Αττικής έχει εντάξει στο πρόγραμμα εκτελεστέων 
έργων, περίπου το 1/3 του προϋπολογισμού σε αντιπλημ-
μυρικά έργα, με ολιστική προσέγγιση για όλους τους Δή-
μους της Αττικής και όχι με μικρά τοπικού χαρακτήρα έργα 
σε ορισμένους Δήμους, όπως συνέβαινε τα προηγούμενα 
έτη».

  Μιάμιση βιοτεχνική επιχείρηση, κατά μέσο όρο, έβαζε 
καθημερινά «λουκέτο» στη Θεσσαλονίκη τους πρώτους έξι 
μήνες του 2018. Επίσης, ασύμφορες, πάντα κατά το πρώτο 
εξάμηνο, κρίθηκαν 170 επιχειρήσεις, ενώ ένα χρόνο νω-
ρίτερα ο αριθμός των επιχειρήσεων που προχώρησαν σε 
διαγραφή, από το μητρώο του Βιοτεχνικού επιμελητηρίου 
Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ), ήταν 337 και οι ασύμφορες επιχειρή-
σεις 237. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ τα παραπάνω αναφέρει 
σε ανακοίνωσή του το ΒΕΘ, υπογραμμίζοντας ότι «αρνητι-
κό παραμένει το ισοζύγιο μεταξύ εγγραφών - διαγραφών 
και το α΄ εξάμηνο του 2018, παρά τα ψήγματα αισιοδοξίας 

που προκύπτουν από την αύξηση των εγγραφών, έναντι 
του αντίστοιχου περσινού διαστήματος, και τη μείωση των 
διαγραφών». 
   Σύμφωνα με στοιχεία που παραθέτει, από το μητρώο 
του το ΒΕΘ, από την αρχή της τρέχουσας χρονιάς μέχρι και 
τις 30 Ιουνίου, σε αναστολή εργασιών οδηγήθηκαν 272 
επιχειρήσεις, ενώ έναρξη πραγματοποίησαν 230. Επίσης, 
συγκριτικά με το διάστημα Ιανουαρίου - Ιουνίου του 2017 
οι εγγραφές αυξήθηκαν κατά 21,6%, ενώ τα λουκέτα μειώ-
θηκαν κατά 19,2%. Ακόμα, κατά το εξεταζόμενο διάστημα 
159 ατομικές επιχειρήσεις εγγράφηκαν στο μητρώο του 

ΒΕΘ, ενώ την εν λόγω περίοδο 196 ατομικές επιχειρήσεις 
«κατέβασαν ρολά».
   «Παρά τη μείωση των λουκέτων, έναντι του περσινού 
αντίστοιχου διαστήματος, η τάση για «διαφυγή» από το επι-
χειρείν συνεχίζεται», τονίζει ο πρόεδρος του ΒΕΘ, Αναστά-
σιος Καπνοπώλης, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι «παρά τα 
θετικά μηνύματα που προσπαθεί να εκπέμψει η κυβέρνηση, 
η ιδιωτική πρωτοβουλία εξακολουθεί να νιώθει ανασφαλής 
καθώς δεν γνωρίζει τι την περιμένει την επόμενη ημέρα».

«ΝΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ, ΑΛΛΑ ΚΥΡΙΩΣ ΝΑ 
ΓΙΝΟΥΝ ΤΑ ΕΡΓΑ» ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΜΑΝΔΡΑΣ

ΒΕΘ: ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΜΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΕΒΑΛΕ “ΛΟΥΚΕΤΟ” ΣΤΟ 
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2018
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Ξεπερνώντας κάθε προσδοκία ολοκληρώθηκε με την τελετή 
βράβευσης την 1η Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυ-
μα Σταύρος Νιάρχος ο 2ος Μαραθώνιος Καινοτομίας της 
ΚΕΔΕ. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση στον Μαραθώνιο 
τερμάτισαν 77 από τις 128 ομάδες που ξεκίνησαν και πα-
ρουσίασαν τις εφαρμογές τους την Κυριακή από τη 13:00 
έως τις 20:00 σε 4-λεπτα pitches. Στον Μαθητικό Διαγωνι-
σμό παρουσίασαν 35 ομάδες από τις 80 που προκρίθηκαν. 
Οι εφαρμογές περιελάμβαναν μεγάλη θεματολογία για τις 
έξυπνες πόλεις, όπως τουριστικούς οδηγούς, chatbot, δια-
χείριση ενέργειας, διαχείριση απορριμάτων, ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, συμμετοχική δημοκρατία κοκ. Στον μαρα-
θώνιο συμμετείχαν περισσότεροι από 1500 διαγωνιζόμε-
νοι, μέντορες, εγγεγραμμένοι επισκέπτες, μαθητές, στελέχη 
Δήμων και άλλοι, ως εξής: 452 διαγωνιζόμενοι συνολικά 
στον Μαραθώνιο και στον μαθητικό διαγωνισμό, σε 163 
ομάδες που ξεκίνησαν 53 εθελοντές,  169 στελέχη Δήμων, 
169 μέντορες, 6 πάροχοι δεδομένων, 630 εγγεγραμμένοι 
επισκέπτες, 20 δημοσιογράφοι, 12 κριτές. Οι ομάδες ξεκί-

νησαν τον προγραμματισμό την Πέμπτη 28 Ιουνίου σε μια 
ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα του ΚΠΙΣΝ και με τη βοήθεια 
πάνω από 90 μεντόρων, στελεχών επιχειρήσεων, Δήμων, 
ακαδημαϊκών κοκ έφτασαν τις εφαρμογές τους σε ένα πολύ 
καλό στάδιο ενώ παράλληλα προετοίμασαν σύμφωνα με 
τις προτεινόμενες οδηγίες το pitch τους. Οι ομάδες υλοποί-
ησαν τις εφαρμογές τους σε διάστημα 68 ωρών συνολικά 
(Πέμπτη από τις 15:00, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 
μέχρι τις 11:00). Η παρουσίαση ήταν ιδιαίτερα απαιτητική, 
καθώς λόγω του μεγάλου αριθμού των ομάδων υπήρχαν 
διαθέσιμα μόνο 4 λεπτά ανά ομάδα, τα οποία ενδεικτικά κα-
τανέμονταν 2 λεπτά παρουσίαση, 1 λεπτό demo και 1 λεπτό 
ερωτήσεις. Σημειώνεται ότι ήταν επιλογή της διοργάνωσης 
να παρουσιάσουν όλες οι ομάδες και να μην υπάρχει προ-
επιλογή, καθώς από τους διοργανωτές θεωρείται η φάση 
της προετοιμασίας και της παρουσίασης ουσιώδης για την 
εμπειρία των διαγωνιζομένων σε ένα crowdhackathon. 
Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης απευθυνόμενος 
στους νέους επιστήμονες που συμμετείχαν στο Μαραθώνιο 
είπε: «Είναι πρωτόγνωρη η συμμετοχή όχι μόνο για τα ελ-
ληνικά, αλλά και για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Είναι συγκι-

νητικό και συγχρόνως αισιόδοξο το γεγονός ότι 77 ομάδες 
νέων επιστημόνων από όλη τη χώρα συμμετείχαν στο 2ο 
Μαραθώνιο Καινοτομίας που οργανώνει η ΚΕΔΕ. Θα ήθελα 
να συγχαρώ όλες τις ομάδες που διεκδίκησαν μια θέση στο 
διαγωνισμό και έναν –έναν τους νέους που έλαβαν μέρος. 
Συνεχίζουμε δυνατά. Επενδύουμε σε εσάς για να οδηγή-
σουμε όλοι μαζί την Ελλάδα στην ανάπτυξη. Η προσπάθεια 
αυτή είναι εθνική και χωρίς πολιτικές ταυτότητες. Στόχος 
μας η ανάδειξη της καινοτομίας και της νεανικής επιχειρη-
ματικότητας ως πολλαπλασιαστές ισχύος της αναπτυξιακής 
αναγέννησης της χώρας». Ο κ. Γιάννης Τσιάμης Πρόεδρος 
της επιτροπής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΚΕΔΕ επε-
σήμανε ότι το ταξίδι αυτό δεν τελειώνει εδώ και θα συνε-
χιστεί με συγκεκριμένες δομές υποστήριξης των νέων ομά-
δων και επιχειρήσεων startup σε όλη την Ελλάδα μέσω του 
ΚΕΔΕ Innovation Lab προκειμένου να δημιουργηθούν νέες 
καινοτόμες εφαρμογές για τις πόλεις και τους δήμους. Οι 
εφαρμογές που ολοκληρώνονται θα διατίθενται μέσω του 
ΚΕΔΕ Marketplace. Ήδη 43 από τις ομάδες θα προσκληθούν 

για να διερευνηθεί η συμμετοχή τους στον επιχειρηματικό 
επιταχυντή της ΚΕΔΕ. Ο κ. Μιχάλης Ψαλλίδας, Managing 
Director της Crowdpolicy που υποστήριξε τη διοργάνωση 
του 2ου Μαραθωνίου της ΚΕΔΕ σε τεχνολογικό και επιχει-
ρησιακό επίπεδο σημείωσε: Είμαστε πολύ χαρούμενοι που 
υποστηρίξαμε τον 2ο Μαραθώνιο Καινοτομίας της ΚΕΔΕ. 
Φέτος το ταξίδι μας ξεκίνησε από τις 16 πόλεις τις οποίες 
επισκεφθήκαμε. Συναντήσαμε νέους με όρεξη και ιδέες οι 
οποίοι με την κατάλληλη υποστήριξη μπορούν να μετα-
σχηματιστούν σε νέες κερδοφόρες εξωστρεφείς εταιρίες. Το 
ταξίδι μας ολοκληρώθηκε με το 4ήμερο στο ΚΠΙΣΝ, όπου 
η ομάδα μας υποστήριξε τις 120 ομάδες διαγωνιζομένων 
(developers, business analysts, designers) να υλοποιήσουν 
το MVP (minimum viable product) τους, με μεθοδολογίες 
fast track acceleration και lean / agile. Τα πεδία govtech, 
fintech, civictech και open innovation είναι στο core 
business της εταιρίας μας και η τεχνογνωσία μας σε ολοκλη-
ρωμένες ανοιχτές λύσεις και πλατφόρμες crowdsourcing, 
e-government, city innovation, API economy, ΑΙ και 
blockchain στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αξιοποιήθηκε για 
την υλοποίηση χρήσιμων και καινοτόμων εφαρμογών για 

τους Δήμους. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε όλους για τη 
συμμετοχή, η οποία άλλωστε είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή 
τους. Η κριτική επιτροπή στην πλειοψηφία των μελών της 
παρακολούθησε όλες τις παρουσιάσεις και βαθμολόγησε με 
ψηφιακή εφαρμογή ενώ παράλληλα ήταν διαθέσιμη βαθ-
μολογία από το κοινό η οποία λήφθηκε υπόψη από τα μέλη 
της επιτροπής κατά τη διάρκεια της τελικής αξιολόγησης.
-Μέλη της Κριτικής Επιτροπής:   ΓΕΩΡΓΙΟΣ E. ΠΑΤΟΥΛΗΣ, 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κ.Ε.Δ.Ε, 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΝΕΛΛΗ ΤΖΑ-
ΚΟΥ — ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΛΙΑΝΙ-
ΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ, ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΛΑΜΙΤΗΣ, ΠΡΟΕ-
ΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ, 
ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΑΛΛΗΣ, ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ, ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΣΤΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ — ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥ-
ΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ, ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ, ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ICT DIRECTOR OTE GROUP — COSMOTE, 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΝΤΟΕΣ, RESEARCH DIRECTOR IN THE 
INSTITUTE FOR ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS SPACE 
APPLICATIONS AND REMOTE SENSING OF THE NATIONAL 
OBSERVATORY OF ATHENS (NOA/IAASARS), ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑ-
ΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
ΠΕΔ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ, ΔΗ-
ΜΑΡΧΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΝΑ-
ΒΟΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Σημειώνεται οτι ο Μαραθώ-
νιος Καινοτομίας περιελάμβανε τη διοργάνωση 16 περιφε-
ρειακών εργαστηρίων καινοτομίας CityLabs σε ισάριθμες 
πόλεις, στις οποίες συμμετείχαν πάνω από 100 ομάδες. Στην 
έναρξη συμμετείχε ο Πρέσβης της Γαλλίας στην Ελλάδα κ. 
Christophe Chantepy, ο οποίος ανέφερε: Ωραιότατη πρω-
τοβουλία της ΚΕΔΕ σε συνεργασια με το Crowdpolicy, αυτός 
ο Μαραθώνιος καινοτομίας για έξυπνες πόλεις smart cities, 
που ξεκίνησε με δεκαέξι Citylabs λίγο πολύ παντού στην Ελ-
λάδα ! Η καινοτομία αποτελεί το κλειδί της προόδου. Και το 
μυστικό της καινοτομίας είναι ότι δίνει τη δυνατότητα στις 
ιδέες να εκφρασθούν και να συνεργαστούν. Το ελληνικό δί-
κτυο καινοτομίας Mazinnov είναι εταίρος της διοργάνωσης, 
αναλαμβάνοντας συμβουλευτικό ρόλο υπό τον κ. Olivier 
Dovergne. 
Συνέχεια στη σελ 12

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Ο 2ΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΥΠΝΕΣ 
ΠΟΛΕΙΣ — ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1500 ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ, 112 ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΑΝ
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Η νέα τάση στην αυτοκινητοβιομηχανία είναι η μείωση του ύψους 
των μπροστινών καθισμάτων από το έδαφος. Ακόμη και στα 
καινούργια SUV - Crossover, που έχουν αυξημένο ύψος από το 
έδαφος για να κινούνται και στο off road, οι σχεδιαστές του εσω-
τερικού χώρου αναζητούν τρόπους για να κάθονται πιο χαμηλά οι 
μπροστινοί επιβάτες. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ αυτή η τάση τείνει 
να γενικευτεί στις περισσότερες κατηγορίες αυτοκινήτων. Οι λόγοι 
που εξυπηρετεί αυτή η επιλογή είναι σημαντικοί και έχουν σχέση 
με την ασφάλεια και την αίσθηση που αποκομίζει κυρίως ο οδηγός 
κατά την διάρκεια της οδήγησης.
Ειδικότερα, η χαμηλότερη τοποθέτηση των μπροστινών καθισμά-
των έχει τις εξής θετικές παρενέργειες:
- Εξασφαλίζει την αποτελεσματικότερη δράση των συστημάτων 
ασφάλειας του αυτοκινήτου σε περίπτωση σύγκρουσης.
- Αυξάνει το αίσθημα ασφάλειας που νοιώθει ο οδηγός.
- Μειώνει σημαντικά το κέντρο βάρους του αυτοκινήτου, με άμε-
σα οφέλη στην επίτευξη καλύτερων οδηγικών χαρακτηριστικών.

- Εξασφαλίζει την πιο εύκολη πρόσβαση στα καθίσματα ακόμη και 
άτομα που έχουν περιορισμένο ύψος.
- Επιτρέπει την ευκολότερη εύρεση της κατάλληλης θέσης οδή-
γησης για να μπορεί ο οδηγός να χειρίζεται άμεσα το τιμόνι, τα 
πεντάλ, τα χειριστήρια και άλλα συστήματα.
- Με τις κατάλληλες αλλαγές, η μείωση του ύψους των καθισμά-
των δεν επηρεάζει την ορατότητα που έχει ο οδηγός σε όλες τις 
πλευρές του αυτοκινήτου.
Επίσης, διευκολύνει τους σχεδιαστές στην ολοκλήρωση της 
σχεδίασης του αμαξώματος και στην προσπάθεια που γίνεται να 
περιορισθεί το συνολικό ύψος του αυτοκινήτου. Πλέον όλοι οι 
κατασκεύασες μειώνουν το ύψος των νέων μοντέλων, για δυο 
κυρίως λόγους, την μείωση της αντίστασης στον αέρα που παίζει 
καθοριστικό ρόλο στην οικονομία του καυσίμου και στην αεροδυ-
ναμική του αυτοκινήτου καθώς και στην ομορφότερη αισθητική 
του αυτοκινήτου.
Η μελέτη για την σωστή τοποθέτηση των καθισμάτων σε ένα αυ-

τοκίνητο είναι μια από τις πιο δύσκολες αποστολές που καλούνται 
να ολοκληρώσουν με επιτυχία οι σχεδιαστές και οι μηχανικοί. 
Υπάρχουν και περιπτώσεις παλαιών μοντέλων που η λανθασμένη 
τοποθέτηση των καθισμάτων υποχρέωνε τον οδηγό να κάθεται 
σε μη ασφαλή θέση και να καταπονεί την μέση του.
Επίσης, καθοριστικό ρόλο στην επιλογή ενός αυτοκινήτου είναι η 
δοκιμή που κάνει ο υποψήφιος αγοραστής και η αξιολόγηση της 
θέσης οδήγησης καθώς και των άλλων θέσεων που περιλαμβά-
νονται στο αυτοκίνητο.
Αξίζει να τονισθεί ότι ακόμη και οι νέες μπερλίνες, όπως το νέο 
Peugeot 508, έχουν επηρεαστεί από την τάση που θέλει χαμηλό-
τερη τοποθέτηση των μπροστινών καθισμάτων καθώς και μείω-
ση του συνολικού ύψους του αυτοκινήτου. Οι ίδιες κατευθύνσεις 
εφαρμόστηκαν και στο νέο Kia Ceed. Πρόκειται για την τελευταία 
προσθήκη στη μικρομεσαία κατηγορία, που αναμένεται στην Ελ-
λάδα τον Σεπτέμβριο.

Συνέχεια από τη σελ 11
-Οι νικητές είναι:
1ο χρηματικό βραβείο 10.000 ευρώ στην ομάδα No Code 
Scheduled με εφαρμογή για ψηφιακή ταυτότητα πολίτη με βάση 
την τεχνολογία blockchain (self sovereign identity). Η πλατφόρ-
μα θα διευκολύνει τους πολίτες στην ψηφιακή αυθεντικοποίησή 
τους από δημόσιες υπηρεσίες αλλά και ιδιωτικού φορείς και θα 
αποθηκεύει με ασφαλή και κατανεμημένο τρόπο όλες τις σχετικές 
πληροφορίες για τη διάρκεια ζωής του καθενός. Η ομάδα αποτε-
λείται από τους Φωτεινή Νικίδη και Γιώργο Ζαίμη. Σημειώνεται οτι 
τα μέλη της ομάδας αποτελούνται από μαθητές Λυκείου 17 ετών.
2ο χρηματικό βραβείο 6.000 ευρώ στην ομάδα Evolve με εφαρ-
μογή για εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια με τεχνητή νοημοσύνη. 
Η πλατφόρμα θα δίνει τη δυνατότητα βελτιστοποίησης των ενερ-
γειακών καταναλώσεων στα κτίρια χωρίς μείωση της εμπειρίας 
των χρηστών στο χώρο. Η ομάδα αποτελείται από τους Στέλιο 
Μπουλιτσάκη (μαθητής/web developer), Πέτρο Μαρκόπουλο 
(μαθητής/back-end developer), Νίκο Σταθά (φοιτητης/Machine 
Learning specialist), Αλέξανδρο Βάββα (φοιτητης/Back-end 
developer).
3ο χρηματικό βραβείο 4.000 ευρώ στην ομάδα The Place με 
εφαρμογή για διαλογή στην πηγή και διαχείριση αποριμμάτων με 
τεχνητή νοημοσύνη.
4ο βραβείο ταξίδι καινοτομίας στο κέντρο καινοτομίας Mi-IDEA 
της CISCOστο Manchester στην Αγγλία στην ομάδα Dogs’ Voice με 
εφαρμογή για τα αδέσποτα ζώα στην πόλη.
5ο βραβείο ταξίδι καινοτομίας στο κέντρο καινοτομίας της IBM 
Watson IOT HQ στο Μόναχο στην ομάδα Illumimatrix για την 
εφαρμογή τους διαχείρισης οδοφωτισμού και ρευματοκλοπής.

6ο χρηματικό βραβείο 2.000 ευρώ το οποίο προτάθηκε ως πρό-
σθετο βραβείο από τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ κ. Γεώργιο Πατούλη 
στην ομάδα 3F FUED FOR FUEL για το μηχανάκι που κινείται με 
ρακί.
Επιπλέον η κα Νέλλη Τζάκου — Λαμπροπούλου, Γενική Διευθύ-
ντρια Λιανικής Τραπεζικής της Εθνικής Τράπεζας ανακοίνωση την 
επιλογή ομάδων από τις συμμετέχουσες προκειμένου να υποστη-
ριχθούν από τον επιχειρηματικό επιταχυντή της Εθνικής Τράπεζας. 
Η επιλογή θα γίνει με βάση τη θεματολογία των ομάδων και την 
αξιολόγηση και θα ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα.
Μετά την τελετή βράβευσης ακολούθησε πάρτυ με όλους τους 
συμμετέχοντες στην εξωτερική βεράντα του Φάρου του ΚΠΙΣΝ.
Τα βραβεία του Μαθητικού Διαγωνισμού ανακοινώθηκαν την 
Κυριακή 1 Ιουλίου στην τελετή βράβευσης. 35 ομάδες μαθητών 
που προκρίθηκαν από τις 80 περίπου προτάσεις παρουσίασαν τις 
ιδέες τους το Σάββατο 30 Ιουνίου στον Φάρο του ΚΠΙΣΝ.
Τα βραβεία συνολικής αξίας 6.500 ευρώ πήραν οι ακόλουθες 
ομάδες:
1ο βραβείο, 1ο Πειραματικό Λύκειο “Μανόλης Ανδρόνικος”, Α ΛΥ-
ΚΕΙΟΥ Ομάδα Thess-πέσιες, ΒΡΑΧΙΟΛΙ ΓΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
2ο βραβείο, 2o Γυμνάσιο Μοσχάτου, Ομάδα ecosquad, SMART 
CAN / ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΚΑΔΟΥ
3ο βραβείο, 5ο Γ.Ε.Λ. Ηραλειου Κρητης, Β ΛΥΚΕΙΟΥ, Ομάδα 
System Overload, ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ ΜΑΖΕΜΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ
4ο βραβείο, 4ο ΓΕΛ Μυτιλήνης, Α ΛΥΚΕΙΟΥ, Ομάδα CYPHER 
GROUP, ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΤΟΜΑΤΑΣ ΜΕ ΜΙΑ ΚΙΝΗΣΗ
5ο βραβείο, ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩ, Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Ομάδα Οι τρεις φίλοι, 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ — ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

6ο βραβείο, ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΗΠΑΡΙΟΥ, Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Ομάδα Aισθη-
τήρας για το επίπεδο της ηχορύπανσης στις πόλεις, ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
Το Σάββατο 30 Ιουνίου μετά τις παρουσιάσεις των μαθητών 
ακολούθησε το εργαστήριο #openTech4kids, με την υποστήριξη 
του Hellenic Blockchain Hub, στο οποίο έμπειροι εισηγητές έδει-
ξαν στους μαθητές με βιωματικά παιχνίδια, τεχνολογίες όπως το 
Artificial Intelligence και το Βlockchain.
Την Παρασκευή 29 Ιουνίου έγιναν 2 workshop για τους Δήμους 
καθώς και τις έξυπνες πόλεις με τη συμμετοχή ομιλητών από το 
εξωτερικό.
Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Γεώργιος Πατούλης και ο Πρόεδρος της 
επιτροπής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΚΕΔΕ κ. Γιάννης Τσι-
άμης παρουσίασαν τις πρωτοβουλίες της ΚΕΔΕ για τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό των πόλεων και ανακοίνωσαν τη δημιουργία 
του εργαστηρίου έξυπνων πόλεων ΚΕΔΕ Innovation Lab. Ο κ. 
Jonathan Reichental, Chief Information Officer (CIO) City of Palo 
Alto μίλησε για την αναγκαιότητα των έξυπνων πόλεων και ο 
κ. Costas Kapsouropoulos, Policy Officer at Directorate General 
Communications Networks, Content and Technology, Unit H4 
e-Government and Trust European Commission μίλησε για τον 
σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ψηφιακή οικονο-
μία. Στελέχη της Cosmote παρουσίασαν λύσεις για έξυπνες πόλεις 
στο εργαστήριο έξυπνων πόλεων που ακολούθησε Smartcity Lab 
και στη συνέχεια παρουσιάστηκαν εφαρμογές από Δήμους.

ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΜΕΙΩΝΟΥΝ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Ο 2ΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ — ΠΑΝΩ 
ΑΠΟ 1500 ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ, 112 ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΑΝ
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Tην υπηρεσία v-Banking, μια προηγμένη μορφή τηλεδιά-
σκεψης, προσφέρει πρώτη στους επιχειρηματικούς πελάτες 
της η Eurobank, κάνοντας ένα μεγάλο βήμα ψηφιακού μετα-
σχηματισμού, μέσα από τις εξειδικευμένες λύσεις τεχνολογίας 
COSMOTE. Το ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει ότι όπως αναφέρεται σε κοινή 
ανακοίνωση της Eurobank και Cosmote, το έργο περιλαμβά-
νει την εγκατάσταση πλατφόρμας Cisco για απομακρυσμένη 
συνεργασία με εξειδικευμένους συμβούλους της Τράπεζας 
(remote expert collaboration), τον σχεδιασμό και την υλο-
ποίηση πρωτοποριακών εφαρμογών με ασφάλεια και εμπι-
στευτικότητα επικοινωνίας, καθώς και τεχνική υποστήριξη 
για τα επόμενα 5 χρόνια. Η καινοτόμος υπηρεσία v-Banking, 
τονίζεται στην ανακοίνωση, είναι μοναδική σε ευρωπαϊκό επί-
πεδο, εκσυγχρονίζει τις τραπεζικές συναλλαγές, δίνοντας προ-
τεραιότητα στον επιχειρηματία και την επιχείρηση. Οι πελάτες 
της Eurobank έχουν πλέον τη δυνατότητα προσωποποιημένης 
εξυπηρέτησης σε ασφαλές ψηφιακό περιβάλλον, από εξειδι-
κευμένους συμβούλους, μέσω video κλήσης υψηλής ευκρίνει-
ας, χωρίς να χρειάζεται να επισκεφτούν κάποιο κατάστημα της 

Τράπεζας. Έτσι, καλύπτονται οι ανάγκες της επιχείρησης, ενώ 
μειώνονται οι λειτουργικές δαπάνες και ο χρόνος εκτέλεσης 
καθημερινών εργασιών. Μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής 
τραπεζικής παρέχονται: άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, 
ανταλλαγή και επεξεργασία εγγράφων σε πραγματικό χρόνο, 
διαδραστικό ημερολόγιο για προγραμματισμό συναντήσεων, 
συμβουλευτικές υπηρεσίες και υποστήριξη, περιήγηση και 
διαδραστικές παρουσιάσεις χρηματοοικονομικών τραπεζικών 
προϊόντων και εξατομικευμένη επικοινωνία μέσω chat και 
e-mail.
Με την πρωτοποριακή υπηρεσία v-Banking εγκαινιάζεται ένας 
πλήρης κύκλος ψηφιακής αναβάθμισης, καθώς το επόμενο 
διάστημα η Eurobank θα υιοθετήσει και νέες καινοτόμες ηλε-
κτρονικές υπηρεσίες με στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου 
εξυπηρέτησης των πελατών της.
Ο Γενικός Διευθυντής Λιανικής Τραπεζικής της Eurobank, κ. Ιά-
κωβος Γιαννακλής, ανέφερε σχετικά: «Η υπηρεσία v-Banking 
είναι ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην πορεία του ψηφιακού 
μετασχηματισμού της Eurobank που υλοποιείται με γνώμονα 

τη συνεχή υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογικών εργαλείων 
στην σύγχρονη τραπεζική και την πελατοκεντρική προσέγγιση 
της Τράπεζας. Το v- Banking φέρνει την τράπεζα στην επιχεί-
ρηση, αναβαθμίζοντας στην πράξη και με τον πλέον σύγχρονο 
τρόπο την εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών πελατών της 
Eurobank, με σεβασμό στο χρόνο και τις ανάγκες τους. Η νέα 
υπηρεσία εντάσσεται στη στρατηγική της Τράπεζας για την 
ενίσχυση και ουσιαστική στήριξη της ελληνικής επιχειρημα-
τικότητας, με πρωτοποριακά εργαλεία που ανταποκρίνονται 
στις σύγχρονες τεχνολογικές τάσεις διεθνώς».
«Η τεχνολογία έχει τη δύναμη να μετασχηματίζει κάθε επι-
χείρηση βοηθώντας τη να λειτουργεί αποτελεσματικότερα, 
αποδοτικότερα και με χαμηλότερο κόστος. Είμαστε πολύ ικα-
νοποιημένοι που μέσα από την εμπειρία μας στον τομέα της 
προσωποποιημένης εξυπηρέτησης και τις προηγμένες υπη-
ρεσίες και τεχνολογικές λύσεις COSMOTE, συμβάλλουμε στη 
δυναμική μετάβαση της Eurobank στη νέα ψηφιακή εποχή», 
δήλωσε σχετικά ο Chief Commercial Officer Business Segment 
του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Γρηγόρης Χριστόπουλος.

Στήριξη και διευκόλυνση στη χρηματοδότηση για τις μικρές και 
πολύ μικρές επιχειρήσεις ώστε να καταφέρουν να προσλάβουν 
από έναν ακόμη εργαζόμενο, ζήτησε η Μαρία Σπυράκη στην 
Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Η ΕΕ ετοιμάζεται να αναθεωρήσει τον ορισμό των Μικρομεσαί-
ων Επιχειρήσεων που μέχρι σήμερα περιλαμβάνει επιχειρήσεις 
με έως 52 εργαζόμενους και μέχρι 54 εκατομμύρια ευρώ ετή-
σιο κύκλο εργασιών. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ στη συζήτηση 
που διεξήχθη στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
στο Στρασβούργο , με την Επίτροπο Elżbieta Bienkowska, 
αρμόδια Επίτροπο για την επιχειρηματικότητα και τις μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις, η Ευρωβουλευτής του ΕΛΚ Μαρία Σπυράκη 
προειδοποίησε και για τον κίνδυνο να κατακερματιστούν οι 
διαθέσιμοι κοινοτικοί πόροι και να διοχετευθούν κυρίως σε 
επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Η Μαρία Σπυράκη, 
επικαλούμενη την ετήσια έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας για την πρόσβαση των επιχειρήσεων στη χρημα-
τοδότηση επεσήμανε ότι πέρα από τις δομικές δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην άντληση 
πόρων από τις αγορές κεφαλαίων, υπάρχουν και περιπτώσεις 
όπως στην Ελλάδα, όπου το 21% των ερωτηθέντων επιχει-

ρήσεων εκτιμά ότι η πρόσβαση στη χρηματοδότηση είναι το 
σημαντικότερο πρόβλημα. Η ευρωβουλευτής της ΝΔ και του 
ΕΛΚ υπογράμμισε ότι οφείλει η Ευρώπη να στηρίξει τις μικρές 
και πολύ μικρές επιχειρήσεις ούτως ώστε να αντιμετωπίσουν 
τα προβλήματά τους προκειμένου να προσλάβουν και από 
έναν εργαζόμενο. Η παρέμβασή της ευρωβουλευτού της ΝΔ 
και του ΕΛΚ Μαρίας Σπυράκη:
«Πράγματι είναι ανάγκη να εκσυγχρονίσουμε τον ορισμό των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Περάσαμε στη νέα εποχή και ο 
αριθμός των εργαζομένων οφείλει να αλλάξει και ο κύκλος 
των εργασιών οφείλει να διευρυνθεί. Πρέπει όμως εκτός από 
την επικαιροποίηση να δούμε και την παγίδα. Και η παγίδα δεν 
είναι άλλη από το να δημιουργήσουμε μια νέα ειδική κατηγο-
ρία μέσα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις η οποία θα έχει ευκο-
λότερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Αυτές είναι οι μεσαίες 
επιχειρήσεις που είναι προφανές ότι έχουν πολύ μεγαλύτερη 
και εύκολη πρόσβαση στις αγορές του χρήματος και κεφαλαί-
ων, όσο μεγαλώνουν τις επιχειρήσεις τους. Πρέπει να λάβουμε 
υπ’ όψη μας τις δομικές ιδιαιτερότητες γιατί η τελευταία έκθεση 
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την πρόσβαση των 
επιχειρήσεων της Ευρωζώνης στη χρηματοδότηση αναφέ-

ρει χαρακτηριστικά ότι στη χώρα μου την Ελλάδα, οι μικρές 
επιχειρήσεις ήταν δυσανάλογα επηρεασμένες. Το 21% έλεγε 
ότι το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν είναι 
η εύρεση πόρων. Πράγματι λοιπόν χρειαζόμαστε νέα κριτή-
ρια. Είναι όμως απαραίτητη η μέριμνα και για τις πολύ μικρές 
επιχειρήσεις, να διευκολύνουμε τη χρηματοδότησή τους, να 
αντιμετωπίσουμε το πρόβλημά τους και να τους βοηθήσουμε 
να προσλάβουν από έναν εργαζόμενο». Η απάντηση της Επι-
τρόπου Εσωτερικής Αγοράς και Βιομηχανίας Ε. Μπιενκόφσκα:
Φυσικά και συμφωνούμε και συμφωνώ μαζί σας στην σημα-
σία ορισμού ΜμΕ. Πρέπει ο ορισμός να είναι ξεκάθαρος, να εί-
ναι εύκολο να χρησιμοποιηθεί και για αυτό είπαμε ότι και γιατί 
ετοιμάζουμε την παγκόσμια αξιολόγηση. Όταν είμαστε έτοιμοι 
και όταν η αξιολόγηση ολοκληρωθεί θα επιστρέψω με τα απο-
τελέσματα. Επιστρέψτε μου επίσης να πω ότι φυσικά θίγουμε 
και τα άλλα ζητήματα που αναφέρατε, πρόσβαση στα οικονο-
μικά, κοινωνική επιχειρηματικότητα, διοικητικά εμπόδια, εγώ 
τόνισα στην αρχική μου τοποθέτηση, ότι όλα αυτά τα ζητήμα-
τα εγείρονται από εμένα ή τους συνεργάτες μου στην Κομισιόν.

Η Lidl Hellas έως το τέλος του 2019 θα σταματήσει την πώλη-
ση πλαστικών ειδών μίας χρήσης (καλαμάκια και ποτήρια μίας 
χρήσης, πιάτα, μαχαιροπίρουνα και μπατονέτες για τα αφτιά με 
πλαστικό στέλεχος) και στα 221 καταστήματα που διαθέτει σε όλη 
την Ελλάδα. Το ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει ότι σύμφωνα με σχετική ανα-
κοίνωση, τη θέση τους στα ράφια των καταστημάτων θα πάρουν 

προϊόντα από εναλλακτικά και ανακυκλώσιμα υλικά, για τα οποία 
η εταιρεία ήδη συνεργάζεται με τους προμηθευτές της. Σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ στη συνέχεια, η εταιρεία θα θέσει ως στόχο την 
κατάργηση και προσαρμογή στα καλαμάκια που υπάρχουν στην 
κατηγορία των χυμών/αναψυκτικών και ποτών. «Στη στρατηγική 
μας για το πλαστικό ακολουθούμε μία σαφή προσέγγιση, η οποία 

συνοψίζεται στο τρίπτυχο: Αποφεύγουμε-Μειώνουμε-Ανακυκλώ-
νουμε. Καταργώντας τα πλαστικά είδη μίας χρήσης αποφεύγουμε 
τη χρήση πλαστικού, συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη του στόχου 
που έχει τεθεί από την εταιρεία μας για τη μείωση του πλαστικού» 
τόνισε ο Ιωάννης Καρανάτσιος, μέλος ιοίκησης-Δ/νση Αγορών της 
Lidl Ελλάς.

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ VIDEO BANKING, ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ EUROBANK ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ COSMOTE

Η LIDL HELLAS ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2019

ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΟΥΝ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΑΚΟΜΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ, ΖΗΤΗΣΕ Η ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΑΚΗ
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Ιδιαίτερα θετική συμβολή στην ενίσχυση των φορο-
λογικών εσόδων από ΦΠΑ, είχε η μεγάλη αύξηση των 
ηλεκτρονικών πληρωμών μετά την επιβολή των κεφα-
λαιακών περιορισμών, ανέφερε ο γενικός διευθυντής 
του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών 
(ΙΟΒΕ), καθηγητης Νίκος Βέττας, παρουσιάζοντας μελέτη 
του Ιδρύματος με τίτλο: «Οι ηλεκτρονικές πληρωμές μετά 
τους κεφαλαιακούς περιορισμούς: Μέτρα ενίσχυσης και 
φορολογικά έσοδα» Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ειδικότερα, 
όπως αναφέρθηκε, η διείσδυση των ηλεκτρονικών πλη-
ρωμών είχε σημαντικά θετικό αντίκτυπο στη φορολογική 
συμμόρφωση, συμβάλλοντας τουλάχιστον στο 50% της 
ετήσιας αύξησης των εσόδων από ΦΠΑ που καταγράφηκε 
το 2017. Η επίδοση αυτή σημειώνεται παρά το γεγονός ότι 
το μέσο επίπεδο χρήσης καρτών στην Ελλάδα παραμέ-
νει χαμηλότερο από τους μέσους όρους της ΕΕ. Η μελέτη 
συμπεραίνει ότι είναι χρήσιμο να ληφθούν περισσότερο 
στοχευμένα μέτρα, έτσι ώστε να ενισχυθεί περαιτέρω η 
διείσδυση των ηλεκτρονικών πληρωμών, προοπτική η 
οποία θα αποφέρει σημαντικά μεγαλύτερα δημοσιονομικά 
οφέλη.
 Σύμφωνα με τη μελέτη του Ιδρύματος, τα ετήσια έσοδα 
ΦΠΑ θα ήταν κατά πολύ υψηλότερα αν η Ελλάδα έφθανε 
το μέσο επίπεδο χρήσης καρτών της ΕΕ. Σημειώνεται ότι 
μετά την επιβολή περιορισμών στην ανάληψη μετρητών, 
το 2015, παρατηρήθηκε εντυπωσιακή εξάπλωση της 
χρήσης ηλεκτρονικών πληρωμών, από τις ταχύτερες που 
έχουν σημειωθεί διεθνώς.
Ωστόσο, παρά την εξάπλωση αυτή, η Ελλάδα παραμένει 
στην έβδομη χαμηλότερη θέση στην ΕΕ σε ό,τι αφορά την 
αξία συναλλαγών με κάρτα ως ποσοστό της ιδιωτικής κα-
τανάλωσης (Ελλάδα το 2017: 20,1% - μ.ο. ΕΕ-28το 2016: 
34,9%).
Αναλυτικότερα, για την ενίσχυση των φορολογικών εσό-
δων από ΦΠΑ, σύμφωνα με τη μελέτη, κάθε 1% αύξηση 
της χρήσης καρτών σε αξία ή αριθμό συναλλαγών οδήγη-
σε κατά μ.ο. την περίοδο 2015-2017 σε αύξηση των εσό-
δων ΦΠΑ κατά 0,14 ποσοστιαίες μονάδες (π.μ.) και 0,11 
π.μ. αντίστοιχα. Εναλλακτικά, κάθε 1 ποσοστιαία μονάδα 
αύξηση του μεριδίου χρήσης καρτών προς ιδιωτική κα-
τανάλωση οδηγεί σε 1,4% αύξηση των εσόδων ΦΠΑ. Ως 
προς την επίδραση του νόμου 4446/2016 στα έσοδα από 
ΦΠΑ, μέσω της εξάπλωσης καρτών πληρωμής που δεν 
οφείλεται σε άλλους παράγοντες (π.χ. μεταβολές κατανά-

λωσης, επίδραση capital controls), τα αποτελέσματα που 
προκύπτουν από τη χρήση στατιστικών μεθόδων και ερ-
γαλείων δείχνουν ότι συνέβαλε περίπου στο 1/3 της συνο-
λικής ετήσιας αύξησης (κατά 780 εκατ.ευρώ) των εσόδων 
από ΦΠΑ το 2017.
Το ετήσιο άμεσο δημοσιονομικό όφελος των μέτρων εκτι-
μάται σε εύρος μεταξύ 210 εκατ. και 323 εκατ.
Σημειώνεται ότι το συνολικό δημοσιονομικό όφελος είναι 
μεγαλύτερο, καθώς ο υπολογισμός δεν περιλαμβάνει το 
όφελος που προκύπτει ως επιπλέον έσοδα από φορολογία 
εισοδήματος και ασφαλιστικές εισφορές που σχετίζονται με 
οικονομική δραστηριότητα, η οποία παρέμενε αδήλωτη 
πριν την εξάπλωση των καρτών πληρωμής.
Με δεδομένο ότι το επίπεδο χρήσης καρτών στην Ελλάδα 
παραμένει χαμηλό σε σχέση με διεθνείς πρακτικές, υπάρ-
χει περιθώριο για μεγαλύτερο δημοσιονομικό όφελος από 
συνέχιση της εξάπλωσης της χρήσης των ηλεκτρονικών 
πληρωμών.
 Με βάση διεθνείς πρακτικές για το μερίδιο χρήσης καρτών 
προς ιδιωτική κατανάλωση, τα ετήσια έσοδα ΦΠΑ θα ήταν 
υψηλότερα κατά 21% (3,3 δισεκατ.) αν η Ελλάδα έφθανε 
το μέσο επίπεδο χρήσης καρτών της ΕΕ, όπως χαρακτηρι-
στικά τονίσθηκε «ένας ΕΝΦΙΑ και κατι παραπάνω».
 Με βάση μια πιο ομοιογενή διείσδυση χρήσης καρτών 
ανά κλάδο και περιοχή, τα ετήσια έσοδα από ΦΠΑ θα ήταν 
υψηλότερα κατά:
• 25% (3,9 δισεκ.) αν το μερίδιο χρήσης καρτών στον κλά-
δο εστίασης έφθανε το μερίδιο του κλάδου στηνιδιωτική 
κατανάλωση
• 12% (2 δισεκ.ευρώ ) αν το μερίδιο χρήσης καρτών σε 
συναλλαγές με ελεύθερους επαγγελματίες έφθανε το με-
ρίδιο των υπηρεσιών των επαγγελματιών στην ιδιωτική 
κατανάλωση
• 8% (1,3 δισεκ.) ή 5,9% (930 εκατ.) αν η χρήση καρτών 
στην ηπειρωτική Ελλάδα πλην Αττικής και Θεσσαλονίκης, 
και στη νησιωτική Ελλάδα αντίστοιχα, προσέγγιζαν το με-
ρίδιο των περιοχών αυτών στο ΑΕΠ.
 
Παραμένει η απόσταση από ΕΕ
Το επίπεδο χρήσης καρτών πληρωμής συνέκλινε με τον 
μ.ο. της ΕΕ ταχύτερα το 2017, όμως παραμένει συγκριτικά 
χαμηλό και ετερογενές ανά κλάδο και περιοχή. Η συνολική 
χρήση καρτών ως ποσοστό της ιδιωτικής κατανάλωσης 
παραμένει 14,8 π.μ. χαμηλότερη από τον μ.ο. της ΕΕ. Η 

αύξηση μεριδίου χρήσης καρτών ήταν αισθητή κυρίως 
σε κλάδους «χαμηλού» ρίσκου φοροδιαφυγής, όπως σου-
περμάρκετ, πρατήρια υγρών καυσίμων, φαρμακεία, αλλά 
και σε ορισμένες συναλλαγές με «ρίσκο» φοροδιαφυγής, 
όπως αυτές ορίζονται στη βάση κινήτρων και υποθέσεων 
εργασίας. Ωστόσο, το συνολικό επίπεδο χρήσης καρτών 
σε συναλλαγές με «ρίσκο» φοροδιαφυγής καταγράφεται 
σημαντικά χαμηλότερο του μεριδίου των κλάδων αυτών 
στην ιδιωτική κατανάλωση.
Αντίστοιχη ετερογένεια παρουσιάζει η γεωγραφική εξά-
πλωση της χρήσης καρτών. Παρόλο που την περίοδο 
2015-2017 παρατηρήθηκε αισθητά μεγαλύτερη αύξηση 
χρήσης καρτών πληρωμής στην περιφέρεια της χώρας, σε 
σχέση με τα αστικά κέντρα Αθηνών και Θεσσαλονίκης, το 
επίπεδο χρήσης καρτών πληρωμής σε περιοχές εκτός του 
Λεκανοπεδίου Αττικής παραμένει μικρό συγκριτικά με το 
μερίδιο των αντίστοιχων περιοχών στο ΑΕΠ.
Ως προς τα δημογραφικά χαρακτηριστικά της χρήσης καρ-
τών πληρωμής, παρατηρείται μειωμένη χρήση καρτών 
στους εργασιακά μη ενεργούς και στους ανέργους, ενώ οι 
τραπεζικοί υπάλληλοι, οι ένστολοι και οι εργαζόμενοι στον 
ιδιωτικό τομέα φαίνεται να έχουν υιοθετήσει σε μεγαλύτε-
ρο βαθμό τις κάρτες για τις συναλλαγές τους. Ως προς την 
ηλικία, η μεγαλύτερη συχνότητα χρήσης καρτών παρατη-
ρείται στις ηλικίες 35-54 ετών ωστόσο, η μέση μηνιαία δα-
πάνη είναι υψηλότερη στα άτομα της ηλικίας 55-64 ετών 
λόγω της μεγαλύτερης μέσης αξίας συναλλαγών.
Τέλος, η μελέτη του ΙΟΒΕ καταλήγει με μια σειρά προτά-
σεων - μέτρων πολιτικής, με κατεύθυνση τη στόχευση της 
διείσδυσης ΗΜΠ σε κλάδους μέτριου και υψηλού ρίσκου 
φοροδιαφυγής, καθώς και σε περιοχές με χαμηλή χρήση. 
Τα μέτρα διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες, αυτά που αφο-
ρούν στους καταναλωτές, αυτά που αφορούν στις επιχει-
ρήσεις, και διοικητικά μέτρα που αφορούν στο ρόλο του 
κράτους και των ρυθμιστικών αρχών. Ενδεικτικά συμπλη-
ρωματικά μέτρα υπό συζήτηση είναι η επιστροφή στον 
καταναλωτή ενός ποσοστού επί της αξίας αγοράς μέσω 
ΗΜΠ σε στοχευμένες συναλλαγέςμε μέτριο και υψηλό ρί-
σκο, η εισαγωγή διακριτής λοταρίας ή επιστροφή φόρου 
για ελεύθερους επαγγελματίες που επιτυγχάνουν στόχους 
διείσδυσης ΗΜΠ, και η ταχεία συγκρότηση του μητρώου 
επαγγελματικών λογαριασμών.

ΤΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΟΔΑ ΦΠΑ ΘΑ ΗΤΑΝ ΥΨΗΛΟΤΕΡΑ ΚΑΤΑ 21% (3,3 ΔΙΣΕΚ.) ΑΝ Η ΕΛΛΑΔΑ 
ΕΦΘΑΝΕ ΤΟ ΜΕΣΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΡΤΩΝ ΤΗΣ ΕΕ, ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΙΟΒΕ



ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ

15

Οι ταχέως αναπτυσσόμενες τεχνολογικές εταιρίες καταλαμβάνουν 
ένα αυξανόμενο ποσοστό του ΑΕΠ σε πολλές χώρες, αφήνοντας 
υποτονική τη συνολική αύξηση των μισθών, όπως ανέφερε σήμερα 
ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ αν και η ανεργία στις περισσότερες χώρες του 
ΟΟΣΑ έχει επιστρέψει στα προ κρίσης επίπεδα, δεν έχει συμβεί το ίδιο 
με την αύξηση των μισθών, παρόλο που σε αρκετές αγορές εργασίας 
οι συνθήκες που επικρατούν είναι πιο σφιχτές από πότε, ανέφερε ο 
Οργανισμός στην ετήσια έκθεσή του για την Απασχόληση.
Ένα κληροδότημα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης του 2008-
2009 είναι ότι πολλοί αναγκάστηκαν στη συνέχεια να δεχθούν θέσεις 

εργασίας με χαμηλές αποδοχές, κάτι που άσκησε πιέσεις στη συνολική 
αύξηση των μισθών.
Ο ΟΟΣΑ ανέφερε ότι υπάρχει ένας ακόμα παράγοντας, με τη συνολική 
αύξηση της παραγωγικότητας στις περισσότερες οικονομίες πλέον να 
μην μεταφράζεται σε υψηλότερους μισθούς για όλους τους εργαζο-
μένους, όπως συνέβαινε στο παρελθόν.
Σύμφωνα με το ΟΟΣΑ, οι ταχέως αναπτυσσόμενες τεχνολογικές εται-
ρίες ίσως εν μέρει μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για την ασθενή 
αύξηση των πραγματικών μισθών, μετά την αφαίρεση του πληθω-
ρισμού, που επιβραδύνθηκε κατά μέσο όρο στις χώρες του ΟΟΣΑ στο 
1,2%, από το 2,2% πριν από την κρίση. Ο Οργανισμός υποστηρίζει 

ότι μεγάλο μέρος της αύξησης της παραγωγικότητας προέρχεται από 
έναν μικρό αριθμό καινοτόμων εταιριών που επενδύουν μαζικά στην 
τεχνολογία αλλά απασχολούν λίγους εργαζομένους συγκριτικά με 
άλλες πιο παραδοσιακές εταιρίες.
Ο Οργανισμός ανέφερε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η ανάδειξη εται-
ριών «σούπερ σταρ» δημιουργεί δυνάμεις κατά του ανταγωνισμού, 
αλλά παράλληλα δεν αποκλείει έναν τέτοιο κίνδυνο μελλοντικά. «Μια 
σημαντική πρόκληση για τη ρύθμιση της αγοράς προϊόντων και την 
πολιτική ανταγωνισμού στο μέλλον θα είναι να αποτραπούν οι ανα-
δυόμενοι κυρίαρχοι παίκτες από πρακτικές κατά του ανταγωνισμού», 
ανέφερε ο ΟΟΣΑ.

«Η συμφωνία της 21ης Ιουνίου για τη ρύθμιση του χρέους αποτελεί 
ένα παράθυρο ευκαιρίας για την επιστροφή της χώρας στην κανο-
νικότητα και τη διατηρήσιμη ανάπτυξη», τονίζει σε άρθρο του στο 
ΑΠΕ-ΜΠΕ ο καθηγητής, πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, 
Χαράλαμπος Γκότσης, σημειώνοντας ότι «με την επιμήκυνση της 
αποπληρωμής και την περίοδο χάριτος στην καταβολή τόκων για 
τα 130,9 δισ. ευρώ του δανείου του EFSF μέχρι το 2033, παρέχεται 
στη χώρα εκτός από μια ελάφρυνση σε όρους καθαράς παρούσας 
αξίας, μια αναγκαία ασφάλεια στην εξυπηρέτησή του για μια 15ετία». 
«Έτσι το χρέος μας», συνεχίζει, «ανεξάρτητα από το ονομαστικό του 
μέγεθος ή από τη σχέση του ως προς το ΑΕΠ, καθίσταται μέχρι τότε 
βιώσιμο, συνοδευόμενο μάλιστα με μια πρόβλεψη στη συμφωνία για 
επανεξέταση, μετά τη λήξη της περιόδου αυτής. Αυτό σημαίνει ότι το 
2033 δε θα μας περιμένει η χρεοκοπία αλλά μια νέα διαπραγμάτευ-
ση».
Ο κ. Γκότσης υπογραμμίζει ότι «σε μια γενική εκτίμηση για τη συμφω-
νία είναι ανάγκη να ξεκαθαρίσουμε ότι πρόκειται για προϊόν διαπραγ-
μάτευσης μεταξύ κυβερνητικών και πολιτικών παραγόντων, οι οποί-
οι έχουν να αντιμετωπίσουν τα δικά τους εσωτερικά προβλήματα σε 
σχέση με το ελληνικό ζήτημα». Συνεπώς, επισημαίνει, είναι «άστοχη η 
καλοπροαίρετη σαφώς άποψη ορισμένων συναδέλφων πανεπιστη-
μιακών, ότι θα μπορούσε να είναι και καλύτερη π.χ. αν περιείχε χαμη-
λότερα πρωτογενή πλεονάσματα, ώστε να διευκολύνεται καλύτερα 
η αναπτυξιακή διαδικασία. Όμως, όποιος ασκεί πρακτική οικονομική 
πολιτική διαπιστώνει πολύ γρήγορα, ότι η αναζήτηση της «άριστης» 
λύσης είναι υπόθεση των πανεπιστημιακών εργαστηρίων και όχι 
των αιθουσών διαπραγμάτευσης. Συνεπώς ας είμαστε ρεαλιστές και 
ας δούμε τι μας προσφέρει η λύση που δόθηκε και το κυριότερο πως 
μπορούμε να την αξιοποιήσουμε».
«Με δεδομένη», συνεχίζει, «τη μακροοικονομική ισορροπία, τόσο 
στο δημοσιονομικό όσο και στο επίπεδο τρεχουσών συναλλαγών 
του ισοζυγίου πληρωμών, η οποία αποκαταστάθηκε μετά τον εκτρο-
χιασμό των ετών 2007-2009, μια καλή συμφωνία για το χρέος θα 
πρέπει να εξυπηρετεί δύο βασικούς στόχους οικονομικής πολιτικής: 

Πρώτον, να διασφαλίζει τη χρηματοδότηση του δημοσίου με επαρ-
κή και με χαμηλό κόστος κεφάλαια απευθείας από τις αγορές και 
δεύτερον, να δημιουργεί προϋποθέσεις προσέλκυσης κεφαλαίων 
από το εξωτερικό για τη διενέργεια επενδύσεων καθώς και ευνοϊκό 
περιβάλλον στην άντληση ρευστότητας με χαμηλό κόστος τόσο από 
τις τράπεζες όσο και από τις επιχειρήσεις».
Σε ότι αφορά την «καθαρή έξοδο» στις αγορές, ο κ. Γκότσης αναφέρει 
ότι «εξασφαλίζεται τόσο με την επιμήκυνση της ωρίμανσης των δα-
νείων του EFSF και τη συνακόλουθη περίοδο χάριτος για μια 15ετία 
από σήμερα, όσο και από το ενισχυμένο μαξιλάρι ρευστότητας των 
24,1 δις ευρώ για παν ενδεχόμενο προσωρινού αποκλεισμού από 
τις αγορές. Συνεπώς και οι πλέον δύσπιστοι επικριτές θα πρέπει να δε-
χθούν, ότι το Grexit βρίσκεται πλέον οριστικά εκτός συζήτησης και ότι 
ο κίνδυνος χώρας έχει σημαντικά περιοριστεί. Συνέπεια αυτού θα είναι 
όχι μόνο η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων Funds στις εκδόσεις πχ. 
δεκαετών ομολόγων, σε ένα προστατευμένο περιβάλλον, αλλά και με 
σχετικά χαμηλότερες αποδόσεις, αφού γνωρίζουν ότι η χώρα θα είναι 
πλέον σε θέση να τα αποπληρώσει στη λήξη τους, λόγω των μέτριων 
αναγκών της για την εξυπηρέτηση του χρέους. Απόδειξη η γρήγορη 
αποκλιμάκωση των σχετικών επιτοκίων κάτω από το ψυχολογικό 
όριο του 4%, μετά την απόφαση».
«Εξάλλου», προσθέτει, «είναι πρόδηλο, ότι η ευνοϊκή για τη χώρα 
ρύθμιση του δημοσίου χρέους θα έχει θετικές επιπτώσεις και στη δια-
μόρφωση του κόστους χρήματος, τόσο για τις τράπεζες όσο και για τις 
επιχειρήσεις με την αποκλιμάκωση των επιτοκίων. Οι τράπεζες θα επι-
χειρήσουν άμεσα την άντληση κεφαλαίων με έκδοση καλυμμένων 
ομολογιών, ενώ μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις θα δοκιμάσουν την 
αποδοχή τους στις διεθνείς αλλά και στην εγχώρια αγορά ομολόγων. 
Σε κάθε περίπτωση, η αποκλιμάκωση των επιτοκίων των τίτλων του 
δημοσίου θα παρασύρει προς τα κάτω και τα επιτόκια προμήθειας 
κεφαλαίων από τις τράπεζες όπως και τα επιτόκια δανεισμού των 
επιχειρήσεων».
«Σημαντική», επισημαίνει, «θα είναι επίσης και η επίδραση της συμ-
φωνίας στην προσέλκυση επενδύσεων από το εξωτερικό, είτε πρό-

κειται για επενδύσεις χαρτοφυλακίου, είτε πρόκειται για άμεσες ξένες 
επενδύσεις. Ο κίνδυνος χώρας και οι αναταράξεις στο πολιτικό σκη-
νικό της χώρας αποτελούσαν μέχρι τώρα το κυριότερο εμπόδιο για 
την απροθυμία ξένων Funds να επενδύσουν στην Ελλάδα. Απόδειξη, 
ότι στις παρουσιάσεις που πραγματοποιούνται στη νέα Υόρκη και στο 
Λονδίνο, το ενδιαφέρον των επενδυτών εστιάζονταν κυρίως στο 
θέμα της ελάφρυνσης του χρέους και της συνακόλουθης ομαλοποί-
ησης στην εξυπηρέτησή του και λιγότερο σε ειδικά χρηματιστηριακά 
θέματα. Μετά τη συμφωνία, το ενδιαφέρον στρέφεται στην ουσία 
των επιλογών, που έχουν σχέση με τη βιωσιμότητα και τις προοπτικές 
συγκεκριμένων επιχειρήσεων και συνεπώς στις αποδόσεις από μια 
πιθανή τοποθέτησή τους».
«Συμπερασματικά, αυτό που πρέπει πλέον, μετά από το κλείσιμο του 
μετώπου του χρέους, να μας απασχολεί, είναι η αξιοποίηση κάθε πρό-
σφορου τρόπου για την ανάταξη της οικονομίας μας, τη διεύρυνση 
της παραγωγικής βάσης, την αύξηση των εισοδημάτων και της 
απασχόλησης, στο πλαίσιο του αναπτυξιακού προγράμματος που 
προτάσσει την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της καινοτομίας. Ως 
εθνικός μας στόχος εκ των πραγμάτων για την επόμενη μέρα αναδει-
κνύεται η διατηρήσιμη οικονομική ανάπτυξη, η οποία απαιτεί εθνική 
κινητοποίηση με πρώτο και καλύτερο το κράτος που θα πρέπει να δι-
αμορφώσει ένα φιλικό για τις επενδύσεις περιβάλλον, προσφέροντας 
τους μηχανισμούς αλλά και τις ρυθμιστικές πολιτικές που να διευκο-
λύνουν την υγιή οικονομική δραστηριότητα που παράγει πλούτο και 
θέσεις εργασίας. Απαραίτητη προϋπόθεση σε κάθε περίπτωση είναι, η 
συνέχιση της συνετής δημοσιονομικής πολιτικής καθώς και η επιμονή 
στην εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, οι οποίες είναι 
σε θέση να αντισταθμίσουν ένα μέρος από την αναπτυξιακή δυναμι-
κή που μας στερούν τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα», καταλήγει 
στο άρθρο του ο πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΟΟΣΑ: ΟΙ ΤΑΧΕΩΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΟΥΝ 
ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΡΑΔΕΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ

ΑΡΘΡΟ ΣΤΟ ΑΠΕ-ΜΠΕ «ΒΙΩΣΙΜΟ ΧΡΕΟΣ, ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ», ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, Χ.ΓΚΟΤΣΗ
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Ελαφρά ανοδικά κινήθηκε το επιχειρηματικό κλίμα στην εγ-
χώρια αγορά Πληροφορικής και Ανάπτυξης Λογισμικού τον 
Ιούνιο, μετά από τη μικρή επιδείνωση που είχε σημειωθεί το 
Μάιο. Ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στην Πληροφο-
ρική και Ανάπτυξη Λογισμικού κινήθηκε ανοδικά τόσο έναντι 
του Μαΐου, όσο και σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα. To sepe.
gr γράφει ότι σύμφωνα με την Έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας 
του ΙΟΒΕ για τον Ιούνιο, ο δείκτης επιχειρηματικών προσδο-
κιών στην Πληροφορική και Ανάπτυξη Λογισμικού διαμορφώ-
θηκε τον Ιούνιο στις 82,8 μονάδες (από 79,9 μονάδες το Μάιο). 
Βελτιωμένες ήταν οι επιδόσεις του δείκτη και σε σχέση με την 
εικόνα του Ιουνίου του 2017, ήταν κινούνταν στα επίπεδα των 
74,6 μονάδων. Οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των 
επιχειρήσεων του κλάδου παρέμειναν στα ίδια σχεδόν επίπεδα 
με τον περασμένο μήνα (στις -17 μονάδες ο δείκτης), ενώ οι 
εκτιμήσεις για την τρέχουσα ζήτηση επιδεινώθηκαν οριακά 
(+6 από +8 μονάδες ο δείκτης). Ο δε ισοσκελισμένος δείκτης 
στις προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της τρέχουσας 
ζήτησης κέρδισε τον Ιούνιο 11 μονάδες.
Στις προβλέψεις για την απασχόληση του κλάδου, το ισοσκε-
λισμένο ισοζύγιο, επίσης, αυξήθηκε κατά 11 μονάδες, ενώ ως 
προς τις προβλέψεις για τις τιμές η αποπληθωριστική τάση ενι-
σχύθηκε (-26 μονάδες από -13 μονάδες ο δείκτης). Στο μεταξύ, 
το 23% των επιχειρήσεων (από 26% τον περασμένο μήνα) 
δηλώνει εκ νέου απρόσκοπτη επιχειρηματική λειτουργία, με 
το 21% να επισημαίνει την ανεπάρκεια ζήτησης, το 32% την 
ανεπάρκεια κεφαλαίων κίνησης και το 5% άλλους παράγοντες 
ως τα κυριότερα προσκόμματα στη λειτουργία του.
Στις Υπηρεσίες, όπου ανήκει ο κλάδος της Πληροφορικής - 
Ανάπτυξης Λογισμικού, ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδο-
κιών κινήθηκε οριακά ανοδικά τον Ιούνιο και διαμορφώθηκε 

στις 107,4 μονάδες (από 105,5 μονάδες τον Μάιο), σε υψη-
λότερα επίπεδα, πάντως, σε σχέση με τα αντίστοιχα περυσινά 
(97,3 μονάδες). Από τις επιμέρους μεταβλητές του δείκτη, οι 
θετικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρή-
σεων παρέμειναν στα ίδια επίπεδα, ενώ οι αντίστοιχες για την 
τρέχουσα ζήτηση, όπως και οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθε-
σμη εξέλιξή της, ενισχύθηκαν.
Ελληνική οικονομία
Ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος στην Ελλάδα διέκοψε τον 
Ιούνιο την ανοδική πορεία του προηγούμενου διμήνου και 
διαμορφώθηκε στις 102,5 μονάδες (από 104,2 μονάδες τον 
προηγούμενο μήνα). Η εξέλιξη αυτή ήταν αποτέλεσμα της 
επιδείνωσης των επιμέρους δεικτών των επιχειρηματικών 
προσδοκιών στο Λιανικό εμπόριο και τις Κατασκευές, ενώ και η 
καταναλωτική εμπιστοσύνη υποχώρησε εκ νέου.
Στο Λιανικό Εμπόριο, η πτώση συσχετίζεται με την ήπια υπο-
χώρηση της κατανάλωσης των νοικοκυριών, η οποία προ-
σφάτως αποτυπώθηκε και στα σχετικά στοιχεία του ΑΕΠ, ως 
αποτέλεσμα των πιέσεων στο διαθέσιμο εισόδημά τους από τα 
νέα μέτρα άμεσης και έμμεσης φορολογίας το 2018.
Η φθίνουσα τάση στον Κατασκευαστικό τομέα, κυρίως, στο 
σκέλος που αφορά στα ιδιωτικά έργα, καταγράφεται σε ένα 
χρονικό διάστημα στο οποίο, κατόπιν πολύμηνης αναμονής, 
ανακοινώθηκαν αλλαγές στις αντικειμενικές αξίες των ακινή-
των, προκαλώντας αδράνεια σε ορισμένα τμήματα της αγο-
ράς, έως ότου εκτιμηθούν οι μεταβολές που αυτές θα επιφέ-
ρουν, στη φορολογία των ακινήτων και ευρύτερα.
“Επιπλέον, o Ιούνιος είναι ο μήνας, όπου οι περισσότεροι πο-
λίτες και μικρές επιχειρήσεις ολοκληρώνουν την αποτύπωση 
των φορολογικών υποχρεώσεων τους, εξέλιξη που μπορεί να 
επηρεάζει αρνητικά τις προσδοκίες όλων. Καθώς ο μεγαλύ-

τερος όγκος της έρευνας ολοκληρώθηκε πριν τις αποφάσεις 
του πρόσφατου Eurogroup, η όποια επίδραση αυτών στις 
προσδοκίες των επιχειρήσεων και νοικοκυριών δεν μπορεί να 
αποτιμηθεί αυτόν το μήνα”, αναφέρει το ΙΟΒΕ.
Ευρωζώνη και Ε.Ε.
Αμετάβλητο παρέμεινε τον Ιούνιο το οικονομικό κλίμα στην 
Ευρωζώνη, ενώ σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα βρέθηκε 
στην Ε.Ε. Συγκεκριμένα, ο δείκτης οικονομικού κλίματος τον 
Ιούνιο παρέμεινε στα ίδια επίπεδα στην Ευρωζώνη για τρίτο 
διαδοχικό μήνα, στις 112,3 μονάδες (από 112,5 μονάδες) μο-
νάδες, ενώ στην Ε.Ε. χάνει οριακά έδαφος (-0,6), κινούμενος 
στις 112,2 μονάδες. Σε επίπεδο τριμήνου, οι δείκτες γενικά στα-
θεροποιούνται, έχοντας καταγράψει οριακές απώλειες των 0,5 
μονάδων από το Μάρτιο και στις δύο περιπτώσεις.
Στην Ευρωζώνη, οι αμετάβλητες προσδοκίες ήταν το αποτέ-
λεσμα των σταθερών ή οριακά ανοδικών δεικτών στη Βιο-
μηχανία (+0,0), τις Υπηρεσίες (+0,0) και το Λιανικό εμπόριο 
(+0,1), αφού η οριακή πτώση στην καταναλωτική εμπιστοσύ-
νη (-0,7) και Κατασκευές (-1,5) δεν επηρεάζει την εξέλιξη του 
δείκτη.
Σε επίπεδο των μεγαλύτερων χωρών, ο δείκτης επιδεινώθηκε 
στη Γερμανία (- 0,8) και την Ολλανδία (-1,8), βελτιώθηκε στη 
Γαλλία (+1,0) και την Ιταλία (+1,2) και παρέμεινε αμετάβλη-
τος στην Ισπανία (+0,0).
Στην Ε.Ε. καταγράφηκε σταθερότητα στον δείκτη στην Πολω-
νία (+0,0) και πτώση στο Ηνωμένο Βασίλειο (-0,5). Σε τομε-
ακό επίπεδο, οι προσδοκίες ακολουθούν την τάση της Ευρω-
ζώνης στις Κατασκευές, τη Βιομηχανία και την καταναλωτική 
εμπιστοσύνη, αλλά αντίθετα επιδεινώνονται στις Υπηρεσίες και 
βελτιώνονται στο Λιανικό Εμπόριο.

Επιταχύνθηκε τον Ιούνιο η επιχειρηματική δραστηριότητα 
στην ευρωζώνη, αν και η αισιοδοξία μεταξύ των επιχειρήσε-
ων βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2016, 
σύμφωνα με σημερινή έρευνα. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο 
σύνθετος δείκτης υπεύθυνων προμηθειών (PMI) της Markit 
για τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία, αυξήθηκε στις 
54,9 μονάδες από τις 54,1 του Μαΐου, άνετα πάνω από το επί-
πεδο των 50 μονάδων που διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη 

συρρίκνωση. Η αρχική εκτίμηση ήταν 54,8 μονάδες.
Ο δείκτης μελλοντικής παραγωγής, που αποτυπώνει την αισι-
οδοξία των επιχειρήσεων, υποχώρησε στις 63,4 από τις 63,7 
μονάδες, στο χαμηλότερο επίπεδό του από τον Νοέμβριο του 
2016.
Ο PMI για την μεταποίηση, που ανακοινώθηκε τη Δευτέρα, 
υποχώρησε σε χαμηλό 18 μηνών, σημειώνοντας πτώση για 
έκτο συνεχή μήνα εν μέσω ανησυχιών για τα εμπόδια στο 

εμπόριο και τον αντίκτυπό τους στην οικονομική δραστηριό-
τητα.
Οι εταιρίες παροχής υπηρεσιών επηρεάστηκαν, ωστόσο, λι-
γότερο από τους φόβους για εμπορικό πόλεμο. O PMI για τον 
τομέα των υπηρεσιών σημείωσε άλμα σε υψηλό τεσσάρων 
μηνών στις 55,2 από τις 53,8 μονάδες.

Ποσό ύψους 1,625 δισ. ευρώ άντλησε το Δημόσιο από τη ση-
μερινή δημοπρασία εντόκων γραμματίων 6μηνης διάρκειας 
που διενήργησε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους 
(ΟΔΔΗΧ).  Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 0,85%, αμετάβλητο 

σε σχέση με την προηγούμενη δημοπρασία στις 6 Ιουνίου εφέ-
τος, ενώ η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 1,38 φορές (από 1,46 
φορές στην προηγούμενη δημοπρασία).
Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας των βασικών δια-

πραγματευτών αγοράς, μπορούν να υποβληθούν έως αύριο 
το μεσημέρι επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 
30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, ενώ ημερομηνία δια-
κανονισμού είναι η Παρασκευή 6 Ιουλίου.

Άγονος κηρύχθηκε από το ΤΑΙΠΕΔ ο διαγωνισμός για το ακίνητο «Ξενία Ιαματικής Πηγής Κύθνου», λόγω εκπρόθεσμης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Το ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει ότι όπως έγινε γνωστό από 
το Ταμείο, ο συγκεκριμένος διαγωνισμός για τη μεταβίβαση του δικαιώματος επιφανείας του ακινήτου θα επαναπροκηρυχθεί άμεσα.

ΒΕΛΤΙΩΘΗΚΕ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ

ΕΕ: ΕΠΙΤΑΧΥΝΘΗΚΕ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΑΛΛΑ 
ΔΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΕΙΚΤΗ PMI

ΑΝΤΛΗΣΗ ΠΟΣΟΥ 1,652 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΜΕΣΩ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΕΝΤΟΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΔΔΗΧ

ΑΓΟΝΟΣ ΚΗΡΥΧΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΙΠΕΔ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ «ΞΕΝΙΑ ΙΑΜΑΤΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ ΚΥΘΝΟΥ»
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Πρόοδο όσον αφορά το γρήγορο Ίντερνετ συνεχίζουν να 
σημειώνουν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν και η 
“ψαλίδα” μεταξύ των κρατών - μελών παραμένει μεγάλη. 
To sepe.gr γράφει ότι συγκεκριμένα, περισσότερο από τα 
τρία τέταρτα των νοικοκυριών στις 28 χώρες της Ευρω-
παϊκής Ένωσης (ΕΕ-28) είχαν πρόσβαση σε ευρυζωνικές 
υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας έως τα τέλη Ιουνίου 2017. 
Για την ακρίβεια, μέχρι τα μέσα του 2017, οι σταθερές ευ-
ρυζωνικές υπηρεσίες με ταχύτητες λήψης τουλάχιστον 30 
Mbps ήταν διαθέσιμες στο 79% των νοικοκυριών της Ε.Ε. 
Πάντως, όπως προκύπτει από τη μελέτη των IHS Markit 
και Point Topic Broadband Coverage, στοιχεία της οποίας 
δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ελλάδα παρέμεινε 
ουραγός του γρήγορου Ίντερνετ στην Ε.Ε.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η Μάλτα ήταν η μόνη 
χώρα, που κατέγραψε πλήρη κάλυψη για την κατηγορία 
τεχνολογίας NGA, ενώ η Ελβετία, το Βέλγιο, οι Κάτω Χώ-
ρες, η Ισλανδία και η Πορτογαλία κινήθηκαν σε επίπεδα 
άνω του 95%. Η Ελλάδα, από την άλλη, ήταν η χώρα με 
τη χαμηλότερη κατάταξη όσον αφορά το ποσοστό των νοι-
κοκυριών που καλύπτονται από δίκτυα NGA. Στο μεταξύ, 
στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Κροατία, την Πολωνία 

και τη Γαλλία, τα δίκτυα NGA κάλυπταν λιγότερο από το 
75% των νοικοκυριών, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017. 
Όσον αφορά τη διαθεσιμότητα του Fibre-to-the-home, η 
Πορτογαλία, η Λετονία, η Λιθουανία και η Ισπανία οδήγη-
σαν την ΕΕ-28, όπου τα εν λόγω δίκτυα έφτασαν το 70% 
των νοικοκυριών. Αντίθετα, λιγότερα από το 3% των νοι-
κοκυριών στο Βέλγιο, την Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο 
είχαν πρόσβαση στα δίκτυα Fibre-to-the-home στα τέλη 
Ιουνίου 2017.
Αγροτικές περιοχές
Η μελέτη διαπιστώνει ότι, έως τα τέλη Ιουνίου 2017, περί-
που 176 εκατομμύρια νοικοκυριά στην ΕΕ είχαν πρόσβαση 
σε ευρυζωνικές υπηρεσίες, που παρέχονται μέσω δικτύων 
επόμενης γενιάς, όπως VDSL, DOCSIS 3.0 και FTTP, αριθμός 
που είναι αυξημένος κατά 9,9 εκατομμύρια νοικοκυριά σε 
σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα. Συνολικά, το 92,4% των 
νοικοκυριών σε αστικές περιοχές είχε πρόσβαση σε ευρυ-
ζωνικές υπηρεσίες που παρέχονται μέσω NGA, σε σύγκρι-
ση με 46,9% στις αγροτικές περιοχές. Η διαφορά αυτή είναι 
μεν 3,5 μονάδες χαμηλότερη απ’ ό,τι ένα χρόνο νωρίτερα, 
με τη διαφορά, πάντως, να παραμένει σημαντική.
Τεχνολογίες

Σύμφωνα με όσα διαπιστώνει η μελέτη, το VDSL παρέμεινε 
η πιο διαδεδομένη τεχνολογία NGA στην ΕΕ-28, καλύπτο-
ντας το 53,4% των νοικοκυριών. Στο μεταξύ, τα δίκτυα 
DOCSIS 3.0 κάλυπταν το 44,7% των νοικοκυριών της ΕΕ-
28, με τη διαθεσιμότητα του FTTP να φτάνει το 26,8% μέχρι 
τα μέσα του 2017.
“Το VSDL ήταν η ταχύτερα αναπτυσσόμενη σταθερή ευρυ-
ζωνική τεχνολογία για έκτη συνεχή χρονιά, υποστηριζό-
μενη από την ραγδαία ανάπτυξη των δικτύων VDSL στην 
Ιταλία και την Τσεχική Δημοκρατία. Και οι δύο χώρες κατέ-
γραψαν διψήφια ποσοστά αύξησης των συνδέσεων VDSL 
σε σχέση με το προηγούμενο έτος”,σημειώνουν οι αναλυ-
τές της IHS Markit. Επιπλέον, σύμφωνα με όσα αναφέρει η 
σχετική έκθεση, η κάλυψη του FTTP αυξήθηκε με ταχύτερο 
ρυθμό απ’ ό,τι το περασμένο έτος, κυρίως, χάρη στην έντο-
να ανοδική πορεία των εγκαταστάσεων στη Γαλλία και την 
Ισπανία. “Ωστόσο, η ανάπτυξη των δικτύων DOCSIS 3.0 
έχει επιβραδυνθεί, καθώς στις πλέον πυκνοκατοικημένες 
περιοχές έχει ήδη γίνει πραγματικότητα”, τονίζει η σχετική 
ανάλυση.

Μια κατακλυσμική πρόσκρουση ενός σώματος με μέγεθος 
τουλάχιστον διπλάσιο της Γης πάνω στον Ουρανό πριν 
περίπου τέσσερα δισεκατομμύρια χρόνια, προκάλεσε την 
κλίση του άξονά του μακρινού και παγωμένου πλανήτη, 
ενώ μπορεί να εξηγήσει τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες 
του σήμερα, οι οποίες φθάνουν τους μείον 216 βαθμούς 
Κελσίου. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ αυτό προκύπτει από 
μια νέα επιστημονική μελέτη, που βασίσθηκε σε υπολο-
γιστικές προσομοιώσεις και επιβεβαιώνει προηγούμενες 
επιστημονικές εκτιμήσεις. Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον 

Τζέικομπ Κεγκερέις του Ινστιτούτου Υπολογιστικής Κοσμο-
λογίας του βρετανικού Πανεπιστημίου του Ντάραμ, έκα-
ναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό αστροφυσικής 
«Astrophysical Journal».
   Κατά πάσα πιθανότητα το σώμα που έπεσε στον Ουρανό, 
ήταν ένας νεαρός πρωτοπλανήτης. Η πρόσκρουση είχε ως 
αποτέλεσμα ο Ουρανός να «γείρει» και να περιστρέφεται 
πλέον με το πλευρό του: ο άξονας περιστροφής του είναι 
σήμερα σχεδόν κάθετος σε σχέση με τους άξονες όλων των 
άλλων πλανητών του ηλιακού μας συστήματος.

   Κατά τη σφοδρή σύγκρουση πάντως, ο Ουρανός κατά-
φερε να διατηρήσει το μεγαλύτερο μέρος από την ατμό-
σφαιρά του. Επίσης οι προσομοιώσεις της πρόσκρουσης 
μπόρεσαν να εξηγήσουν το σχηματισμό των δακτυλίων 
και των δορυφόρων του πλανήτη. Οι δακτύλιοι και τα φεγ-
γάρια σχηματίσθηκαν σταδιακά από τις μεγάλες ποσότητες 
πετρωμάτων και πάγου που εκτοξεύθηκαν στο διάστημα 
μετά τη σύγκρουση. Σύνδεσμος για την επιστημονική δη-
μοσίευση: https://bit.ly/2tUdMdi

Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες στη Γη έχουν καταγρα-
φεί στην ανατολική Ανταρκτική, κοντά στον νότιο πόλο. 
Όμως, οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι μπορούν να πέσουν 
ακόμη πιο χαμηλά από ό,τι νόμιζαν έως τώρα. Σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ τον Ιούλιο 1983 καταγράφηκε με επίγειες 
μετρήσεις στον σοβιετικό Σταθμό Βοστόκ της Ανταρκτικής 
η χαμηλότερη επιφανειακή θερμοκρασία που έχει μετρηθεί 
ποτέ στη Γη, στους μείον 89,2 βαθμούς Κελσίου. Το 2010, 
με τη βοήθεια δορυφόρων, καταγράφηκε ρεκόρ χαμηλής 
θερμοκρασίας μείον 93 βαθμών του παγωμένου αέρα 
ακριβώς πάνω από την επιφάνεια, στο οροπέδιο της αν. 

Ανταρκτικής ανάμεσα στους θόλους Άργκους και Φούτζι, 
σε υψόμετρο 3.800 μέτρων. Τώρα, μια νέα ανάλυση στοι-
χείων της περιόδου 2004-2016 δείχνει ότι σε αυτή την πε-
ριοχή, υπό ορισμένες συνθήκες, η θερμοκρασία του αέρα 
πάνω από την επιφάνεια του εδάφους τον χειμώνα μπορεί 
να πέσει στους μείον 98 βαθμούς. Μάλιστα τόσο χαμηλές 
θερμοκρασίες δεν παρατηρήθηκαν μόνο σε ένα συγκε-
κριμένο σημείο, αλλά τουλάχιστον σε 100 στην ευρύτερη 
περιοχή του ανταρκτικού οροπεδίου. Οι ερευνητές, με 
επικεφαλής τον γεωεπιστήμονα Τεντ Σκάμπος του Εθνικού 
Κέντρου Δεδομένων Χιονιού και Πάγου του Πανεπιστημίου 

του Κολοράντο των ΗΠΑ, που έκαναν τη σχετική δημοσί-
ευση στο περιοδικό γεωφυσικής «Geophysical Research 
Letters», δήλωσαν ότι αυτή η θερμοκρασία είναι κατά 
πάσα πιθανότητα η χαμηλότερη που μπορεί να υπάρξει 
στον πλανήτη μας. Στην παγωμένη Ανταρκτική κατά τους 
σκοτεινούς μήνες του χειμώνα η μέση θερμοκρασία είναι 
περίπου 34,4 βαθμοί Κελσίου. Σύνδεσμος για την επιστη-
μονική δημοσίευση: https://bit.ly/2u8kmfH

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ 3/4 ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ

Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΟΥΡΑΝΟΣ ΧΤΥΠΗΘΗΚΕ ΚΑΠΟΤΕ ΑΠΟ ΕΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΩΜΑ ΔΙΠΛΑΣΙΟ ΤΗΣ ΓΗΣ, 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ

ΤΟ ΠΙΟ ΚΡΥΟ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗ ΓΗ, ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΝΤΑΡΚΤΙΚΗ, ΜΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΩΣ -98 °C



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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Μήνυμα στους ξένους επενδυτές να προσεγγίσουν την Ελλά-
δα μετά την έξοδο από το μνημόνιο και τη συμφωνία ελά-
φρυνσης του χρέους θα απευθύνει ο υπουργός Οικονομικών 
Ευκλείδης, που θα μεταβεί αρχικά στη Νέα Υόρκη και κατόπιν 
στην Ασία. Η συμφωνία, στην οποία κατέληξαν τον Ιούνιο οι 
υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης, προσφέρει σαφή-
νεια και εγγυήσεις στους επενδυτές στην Ελλάδα. Αυτό ισχύει 
«είτε συζητάμε για ένα 10ετές κρατικό ομόλογο είτε συζητά-
με για ξένες άμεσες επενδύσεις» αναφέρει ο υπουργός. Για το 
χρέος δηλώνει πως στόχος της κυβέρνησης είναι τα μέτρα 
ελάφρυνσης να πλαισιωθούν από τη συνέχιση των μεταρ-
ρυθμίσεων και υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Παράλληλα, 
υπόσχεται μειώσεις της φορολογίας και των ασφαλιστικών 
εισφορών, εφόσον το επιτρέπουν τα δημοσιονομικά μεγέθη. 
Εν τω μεταξύ, την Τετάρτη η Κομισιόν θα ανακοινώσει τις 
λεπτομέρειες του πλαισίου της μεταμνημονιακής εποπτείας 
της χώρας, στο οποίο η Κομισιόν θα έχει τον πρώτο λόγο. 
Οι επισκέψεις των θεσμών θα γίνονται κάθε τρίμηνο, αλλά οι 
δύο θα είναι κρίσιμες, καθώς θα συνοδεύονται από εκταμιεύ-
σεις 600 εκατ. ευρώ εκάστη σε περίπτωση θετικής έκθεσης. 
Σε ό,τι αφορά τον χαρακτήρα της εξόδου από το μνημόνιο, 
η κόντρα του επιτρόπου Μοσκοβισί με τη ΝΔ. και άλλα κόμ-
ματα της αντιπολίτευσης μεταφέρθηκε χθες στο Ευρωκοι-
νοβούλιο. Χθες, ενώπιον της ολομέλειας της Ευρωβουλής, 
ο Γάλλος επίτροπος όχι μόνο επέμεινε στην άποψή του ότι 
η έξοδος από το πρόγραμμα είναι καθαρή, αλλά εξαπέλυσε 
και επίθεση κατηγορώντας Έλληνες πολιτικούς της αντιπο-
λίτευσης ότι λένε ψέματα όταν μιλάνε για τέταρτο μνημόνιο. 
Οι τόνοι ανέβηκαν, με τον επικεφαλής της κοινοβουλευτικής 
ομάδας της Ν.Δ. Μανώλη Κεφαλογιάννη να τον κατηγορεί 
ότι ξεφεύγει από τις αρμοδιότητες του επιτρόπου και ενεργεί 
ως υποψήφιος του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος για 
την προεδρία της Κομισιόν.
Την Τετάρτη 11 Ιουλίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ασχο-
ληθεί και θα ανακοινώσει τις λεπτομέρειες που αφορούν 
τη μεταμνημονιακή εποπτεία της χώρας, καθώς η Κομισιόν 
αναλαμβάνει τον ρόλο του επικεφαλής επόπτη των θεσμών 
στο διάστημα που θα ακολουθήσει από τις 21 Αύγουστου και 
μέχρι το 2022. Το θέμα αυτό απασχόλησε έντονα την ατζέ-
ντα των συζητήσεων του επιτρόπου Πιερ Μοσκοβισί με την 
κυβέρνηση κατά τη σύντομη προχθεσινή επίσκεψή του στη 
χώρα μας.
Μετά λοιπόν την έξοδο της Ελλάδας από το πρόγραμμα και 
κάθε τρίμηνο μέχρι το 2022 εκπρόσωποι των τεσσάρων θε-
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σμών (Κομισιόν, ΔΝΤ, ΕΚΤ, ESM) θα βρίσκονται εδώ για να 
κρίνουν κατά πόσον η Ελλάδα τηρεί τους μεταμνημονιακούς 
όρους. Θα συντάσσουν μία έκθεση, που θα παρακολουθείται 
στενά από τις αγορές και κατά τούτο θα κρίνεται το οικονομι-
κό μέλλον της χώρας.
Και μπορεί η μεταμνημονιακή εποπτεία να διενεργείται κάθε 
τρίμηνο και κατ’ αυτόν τον λόγο να θεωρείται σφιχτότερη 
από την αντίστοιχη άλλων χωρών, αλλά οι σοβαρές εκθέσεις 
θα είναι δύο από τις τέσσερις που θα συντάσσουν οι θεσμοί.
Αυτές οι δύο εκθέσεις θα συνδέονται τελικώς και με την εκτα-
μίευση των κονδυλίων που έχουν προβλεφθεί στην απόφα-
ση του Eurogroup, η οποία περιλαμβάνει όλες τις δεσμεύσεις 
της μεταμνημονιακής περιόδου.
Πρόκειται για ένα συνολικό ποσό ύψους 4,8 δισ. ευρώ που 
θα διαμοιρασθεί σε 1,2 δισ. ευρώ ετησίως για την ερχόμενη 
τετραετία και που το πιθανότερο είναι πως η εκταμίευσή του 
θα γίνεται δύο φορές τον χρόνο, Ιούνιο και Δεκέμβριο.
Για φέτος εκτιμάται πως θα υπάρξει εκταμίευσή ύψους 600 
εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο στο πλαίσιο της απόφασης του 
Eurogroup και εφόσον η χώρα δεν παρεκκλίνει των δεσμεύ-
σεών της.
Η εκταμίευσή θα λαμβάνει χώρα εφόσον η έκθεση των θε-
σμών θα συνηγορεί προς αυτήν την κατεύθυνση. Σε αυτήν 
λοιπόν την περίπτωση, εκτός από την εμπιστοσύνη των αγο-
ρών η χώρα θα κερδίζει το ποσό του 1,2 δισ. ευρώ.
Το 1 δισ. ευρώ είναι η επιστροφή των κερδών που έχουν 
αποκομίσει οι εθνικές κεντρικές τράπεζες από τα ελληνικά 
ομόλογα (ANFA’s και SMP’s) και τα 200 εκατ. ευρώ αντιπρο-
σωπεύουν το ποσό από την κατάργηση του επιτοκίου step 
up, nou έχει συνδεθεί με το δάνειο του δεύτερου προγράμ-
ματος (EFSF).
Το ποσό του 1,2 δισ. ευρώ ετησίως θα κατευθυνθεί προς την 
αποπληρωμή βραχυπρόθεσμου και άρα ακριβότερου χρέ-
ους ή για επενδύσεις.
   Οι ενδιάμεσες εκθέσεις που δεν θα σχετίζονται με την 
εκταμίευση, μολονότι θα είναι ισχυρές, θα έχουν και προει-
δοποιητικό χαρακτήρα εφόσον θα κρούουν αν απαιτείται το 
καμπανάκι για διορθωτικές κινήσεις.
Η εποπτεία θα παρακολουθεί την οικονομική, δημοσιο-
νομική, χρηματοπιστωτική κατάσταση, όπως επίσης και 
αν τηρούνται οι δεσμεύσεις ως προς τις μεταμνημονιακές 
μεταρρυθμίσεις. Αυτή θα είναι η βάση μέσα από την οποία 
το Eurogroup θα αποφασίζει την επιστροφή των SMP’s και 
ANFA’s και την κατάργηση του επιτοκίου step up. Οι ελλη-
νικές αρχές έχουν αναλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις και 
πρέπει να ολοκληρώσουν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που 
ξεκίνησαν στο πλαίσιο του προγράμματος του ESM με βάση 
τα συμφωνημένα χρονοδιαγράμματα.
Η Ελλάδα θα χρειάζεται επίσης να διατηρεί πλεόνασμα προ 

πληρωμών τόκων που θα αντιστοιχεί στο 3,5% του ΑΕΠ και 
να μη συσσωρεύει ληξιπρόθεσμες οφειλές. Οι «μετρήσιμες» 
και «ξεκάθαρα προσδιορισμένες» δεσμεύσεις περιλαμβά-
νουν συνολικές δαπάνες στα νοσοκομεία στο 30% κ.ά.
Επίσης, στη μακρά λίστα των δεσμεύσεων που θα πρέπει να 
αναλάβει η Ελλάδα για μετά την ολοκλήρωση του προγράμ-
ματος περιλαμβάνονται πωλήσεις και ενοικιάσεις κρατικής 
περιουσίας, από το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών και τον ΔΕ-
ΣΦΑ μέχρι τα ΕΛΠΕ έως τα μέσα του 2019, την Εγνατία Οδό 
και τα λιμάνια της Αλεξανδρούπολης και της Καβάλας μέχρι 
τα τέλη του 2019.
Οι δανειστές είναι φανερό πως «επενδύουν» στον φόβο ενδε-
χόμενης αύξησης των αποδόσεων ομολόγων, που θα έθετε 
σε κίνδυνο την πρόσβαση σας χρηματαγορές, εάν η Ελλάδα 
δεν τηρεί ας δεσμεύσεις της. Η «ενισχυμένη εποπτεία» ανα-
μένεται να επιφέρει αξιοπιστία προς τους εταίρους και τις 
αγορές εξίσου, σύμφωνα με το έγγραφο.
- «Η συμφωνία προσφέρει εγγυήσεις στους επενδυτές» 
Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να χρηματοδοτηθεί χωρίς 
βοήθεια, υπό την «ομπρέλα» της συμφωνίας ελάφρυνσης 
χρέους που συνοδεύει την έξοδό της από το πρόγραμμα 
στήριξης, παρ’ όλα αυτά, οι μακροπρόθεσμοι δημοσιονομι-
κοί στόχοι της συμφωνίας ίσως χρειάζονται αναθεώρηση, 
δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος, 
σε συνέντευξή του στο Reuters, ενώ άφησε και ανοιχτό πα-
ράθυρο για φοροελαφρύνσεις.
Καθώς προετοιμάζεται για συναντήσεις με επενδυτές σε Νέα 
Υόρκη και Βοστόνη τις επόμενες ημέρες και με επενδυτές 
στην Ασία τον Σεπτέμβριο, ο κ. Τσακαλώτος υπογράμμισε ότι 
η Ελλάδα έχει τηρήσει τις υποσχέσεις της προς τους πιστωτές.
Η συμφωνία στην οποία κατέληξαν τον Ιούνιο οι υπουργοί 
Οικονομικών της Ευρωζώνης, ώστε να διασφαλίσουν ομαλή 
έξοδο της Ελλάδας από το τρίτο μνημόνιο, προσφέρει σαφή-
νεια και εγγυήσεις στους επενδυτές στην Ελλάδα. Αυτό ισχύει 
«είτε συζητάμε για ένα 10ετές κρατικό ομόλογο είτε συζητά-
με για ξένες άμεσες επενδύσεις», ανέφερε στο Reuters.
«Είπα στους δυνητικούς επενδυτές ότι θα ενωθούν όλα τα 
κομμάτια του παζλ... και έτσι έγινε», δήλωσε ο κ. Τσακαλώ-
τος, αναφερόμενος στο προηγούμενο ταξίδι του στις ΗΠΑ. 
«Αυτή τη φορά... απλώς θέλω να συζητήσουμε τις απόψεις 
τους, τις απόψεις μου, γιατί πρέπει να είμαστε πολύ πιο σίγου-
ροι για την Ελλάδα μετά την 21η Αυγούστου, όταν θα βγούμε 
από το πρόγραμμα».
Ερωτηθείς εάν η Ελλάδα θα χρειαστεί περαιτέρω ελάφρυν-
ση χρέους, ώστε να εξασφαλίσει σταθερή πρόσβαση στις 
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αγορές και να είναι σε θέση να εξυπηρετήσει μακροπρόθε-
σμα το χρέος της, όπως υποστήριξε το Διεθνές Νομισματικό 
Ταμείο στην έκθεσή του την προηγούμενη εβδομάδα, ο κ. 
Τσακαλώτος απάντησε ότι η υπόσχεση του 2017 από τους 
Ευρωπαίους δανειστές να κάνουν περισσότερα εάν χρειαστεί 
αποτελεί ακόμη ένα δίχτυ ασφαλείας.
«Όπως έχουν τώρα τα πράγματα και εάν από εδώ και στο 
εξής έχουμε σοβαρή κυβερνητική πολιτική, με βιώσιμη 
ανάπτυξη και αντιμετωπίζοντας με σοβαρότητα την αναπτυ-
ξιακή μας στρατηγική... τότε νομίζω ότι όλα αυτά οδηγούν 
στη βιωσιμότητα», τόνισε ο υπουργός Οικονομικών. Ο ίδιος 
πρόσθεσε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η αντιμετώπιση 
του βάρους του χρέους μέσω μεταρρυθμίσεων και υψη-
λότερων ρυθμών ανάπτυξης, σε συνδυασμό με τα μέτρα 
ελάφρυνσης.
Αναφερόμενος στους στόχους της επόμενης διετίας για υψη-
λά πρωτογενή πλεονάσματα και πρόσθετα μέτρα λιτότητας, 
ο κ. Τσακαλώτος παραδέχθηκε ότι τα επίπεδα λιτότητας είναι 
πολύ υψηλότερα από αυτά που θα ήθελε, αλλά μακροπρό-
θεσμα το συγκεκριμένο ζήτημα θα μπορούσε να επανεξετα-
σθεί.
«Το δημοσιονομικό πλεόνασμα, εάν με ρωτάτε ως οικονομο-
λόγο, είναι πολύ υψηλό», δήλωσε.
«Οι ευρωπαϊκές οικονομίες εν γένει έχουν ένα πλαίσιο με 
υπερβολική έμφαση στη δημοσιονομική λιτότητα. Η ελληνι-
κή κυβέρνηση θα το εξετάσει αυτό, όπως και οι υπουργοί Οι-
κονομικών, ώστε να δούμε εάν το ΔΝΤ έχει δίκιο, εάν υπάρχει 
πρόβλημα με τη βιωσιμότητα».
Ο υπουργός Οικονομικών παραδέχθηκε ότι θα πρέπει να 
υπάρξει καλύτερη δημοσιονομική στόχευση και ότι είναι υπό 
συζήτηση η μείωση του φόρου εισοδήματος και ακίνητης 
περιουσίας. Η Ελλάδα θέλει να επαναφέρει τις συλλογικές 
συμβάσεις εργασίας και να αυξήσει τον κατώτατο μισθό, ενώ 
ενδεχομένως να μειώσει τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, 
δήλωσε. «Επειδή υπάρχουν αρκετοί αυτοαπασχολούμενοι 
και μικρού μεγέθους επιχειρήσεις, που έχουν πληγεί από την 
υπερφορολόγηση και τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης», 
τόνισε.
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Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από χθες από το υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το σχέδιο προεδρικού διατάγ-
ματος με τίτλο «Χαρακτηρισμός των χερσαίων, υδάτινων και 
θαλάσσιων περιοχών των εκβολών των ποταμών Γαλλικού, 
Αξιού, Λουδία και Αλιάκμονα, της αλυκής Κίτρους και της λι-
μνοθάλασσας Καλοχωρίου και της ευρύτερης περιοχής τους 
ως Εθνικού Πάρκου».
Ο χαρακτηρισμός αφορά ένα από τα πιο σημαντικά οικοσυ-
στήματα της Ελλάδας, το οποίο βρίσκεται στις δυτικές ακτές 
του Θερμαϊκού κόλπου. Πρόκειται για το υγροτοπικό σύ-
μπλεγμα που περιλαμβάνει τη Λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου, 
τις εκβολές του Γαλλικού ποταμού, το δέλτα του ποταμού 
Αξιού, καθώς και την κοίτη του που βρίσκεται εντός της ελ-
ληνικής επικράτειας, το δέλτα του ποταμού Αλιάκμονα, τον 
υγρότοπο της Νέας Αγαθούπολης και τους υγροτόπους της 
Αλυκής Κίτρους.
Πρόκειται για ένα σύστημα ποτάμιων εκβολών, ελών, λιμνο-
θαλασσών και αλυκών. Χάρη στη μεγάλη εναλλαγή οικολο-
γικών συνθηκών, από αγροτικές καλλιέργειες και λιβάδια ως 
αλατώδη εδάφη, λασποτόπια και αμμόλοφους, η περιοχή 
αποτελεί έναν ιδανικό βιότοπο για πολλά είδη άγριων ζώων 
και πουλιών. Σε αυτήν βρίσκουν καταφύγιο, ανάμεσά τους 
πολλά σπάνια και απειλούμενα είδη, όπως η αβοκέτα, η χαλ-
κόκοτα, η λαγγόνα, ο αργυροπελεκάνος και ο μαυροκέφαλος 
γλάρος, ενώ στο παρόχθιο δάσος του Αξιού υπάρχει μία από 
τις σπουδαιότερες μεικτές αποικίες πουλιών στην Ελλάδα, 
αλλά και στην Ευρώπη.
    Εκτός από τα πουλιά, η περιοχή είναι επίσης πολύ σημαντική 
για πολλά είδη θηλαστικών (όπως ο λαγόγυρος) και για την 
ερπετοπανίδα, καθώς φιλοξενεί τους μεγαλύτερους πληθυ-
σμούς της μεσογειακής χελώνας στην Ευρώπη. Χάρη στη 
μεγάλη οικολογική σημασία της, η περιοχή αυτή έχει ενταχθεί 
στο ευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 
2000. Παράλληλα, προστατεύεται από τη Διεθνή Σύμβαση 
Ραμσάρ για τους υγροτόπους.
Το προεδρικό διάταγμα μετά την κύρωσή του, θα αποτελέσει 
ένα σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο για την προστατευό-
μενη αλλά και για την ευρύτερη περιοχή, με παράλληλους 
και συμπληρωματικούς στόχους την προστασία της βιοποι-
κιλότητας και του φυσικού κεφαλαίου. Επίσης, στόχος είναι 
η ενίσχυση της εργασίας και του τοπικού και περιφερειακού 
οικονομικού προϊόντος, στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης. 

Στην επιφάνεια έρχεται ύστερα από αρκετά χρόνια ένα έργο, 
το οποίο έχει συζητηθεί πολύ τα προηγούμενα χρόνια και 
θα μπορούσε να αλλάξει την εικόνα του Πειραιά.

Πρόκειται για την υπογειοποίηση του ηλεκτρικού σιδηρο-
δρόμου στο τμήμα από το Φάληρο έως τον Πειραιά. Τα 100 
εκατομμύρια ευρώ που απαιτούνται για τη χρηματοδότηση 
του αποτελεί το μεγαλύτερο «αγκάθι» από το 2007 που ξε-
κίνησε να συζητείται, ωστόσο, σήμερα το έργο βρίσκεται σε 
πολύ πιο ώριμο στάδιο (έχει ήδη εγκεκριμένους τους περι-
βαλλοντικούς όρους).
Νέα λεωφόρος
 Σε περίπτωση υλοποίησης του έργου, η Πειραϊκή Χερσό-
νησος θα ενωθεί με τα Καμίνια, ενώ θα δημιουργηθεί μία 
νέα αστική λεωφόρος που θα διαθέτει και τραμ και μετρό 
(ΗΣΑΠ), και θα φτάνει μέχρι το λιμάνι. Ο νέος σταθμός του 
μετρά που είχε σχεδιαστεί να κατασκευαστεί στο ύψος του 
παλαιού εργοστασίου του Κεράνη θα εξυπηρετεί μία μεγάλη 
περιοχή με σημαντικό πληθυσμό και θα αναπτύξει την κτη-
ματαγορά, ενώ θα αναβαθμίσει στο σύνολό της τη γραμμή 
1 του μετρά (ΗΣΑΠ).
Η συζήτηση περί υπογειοποίησης ξεκίνησε στις αρχές της 
δεκαετίας του 2000, όταν ήταν ακόμη στα χαρτιά τα σχέδια 
για το τραμ. Ο προγραμματισμός ήθελε το έργο να συνδέε-
ται με την κατασκευή του τραμ, το οποίο επρόκειτο να φτά-
σει μέχρι το λιμάνι του Πειραιά.
Το 2009 η επέκταση του τραμ δημοπρατήθηκε μόνη της, 
ανεξάρτητα από την υπογειοποίηση των ΗΣΑΠ.
Στις 19 Νοεμβρίου 2009 εγκρίθηκε η προμελέτη για την 
υπογειοποίηση (που ξεκίνησε το 2007) κι έναν μήνα αρ-
γότερα υποβλήθηκε η οριστική μελέτη. Στις 23 Νοεμβρίου 
2012 εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι (ΑΕΠΟ) για το 
έργο και στις 4 Μαρτίου 2013 υποβληθηκε σχετικό αίτημα 
για άμεση έγκριση της οριστικής μελέτης. Λίγες ημέρες αρ-
γότερα αποφασίστηκε από την τότε διοίκηση των ΣΤΑΣΥ, η 
διάλυση της σύμβασης για την προμελέτη, τη μελέτη και τα 
τεύχη δημοπράτησης, κυρίως λόγω προβλημάτων χρημα-
τοδότησης. Σε αυτό το σημείο το έργο θεωρήθηκε ότι έχει 
«παγώσει».
Περισσότερα από τρία χρόνια αργότερα, με απόφαση 
(24/2/17) του διοικητικού συμβουλίου των ΣΤΑΣΥ ανα-
κλήθηκε η απόφαση διάλυσης του 2013 και αμέσως μετά 
διαλύθηκε και πάλι. Ωστόσο, η τελευταία αυτή πράξη αφο-
ρούσε μόνο στο κομμάτι του έργου που δεν έχει εκτελεστεί 
(μελέτη εφαρμογής και τεύχη δημοπράτησης).
Προς δημοπράτηση
 Το έργο, ύστερα από όλες τις παραπάνω περιπέτειες, θε-
ωρητικής ξαναζωντανεύει, καθώς διαθέτει εγκεκριμένους 
περιβαλλοντικούς όρους. Πρακτικά, είναι σε θέση να δη-
μοπρατηθεί ανά πάσα στιγμή με την ολοκλήρωση των 
εκκρεμοτήτων. Το μεγάλο «αγκάθι», βέβαια, παραμένει η 
χρηματοδότησή του.
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Σοκ στο εφάπαξ δείχνουν τα στοιχεία πληρωμών, καθώς το 
μέσο ποσό για όσους περιμένουν να το πάρουν από το 2015 
και μετά δείχνει να διαμορφώνεται στα 12.448 ευρώ για το 
σύνολο των εν αναμονή δικαιούχων από 32 Ταμεία Πρόνοιας 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
Με τις πληρωμές που έγιναν αρχές του 2018 σε 18.500 δικαι-
ούχους το μέσο εφάπαξ ήταν 16.378 ευρώ, ενώ για άλλους 
31.318 που είναι σε αναμονή το μέσο εφάπαξ διαμορφώνεται 
στα 12.448 ευρώ. Προκύπτει δηλαδή μείωση στο μέσο ποσό 
εφάπαξ κατά 24%.
Για ασφάλιση 35 και πλέον ετών, το εφάπαξ σήμερα είναι κατά 
μέσο όρο: 
• Στα 23.531 ευρώ για δημοσίους υπαλλήλους.
• Στα 22.300 ευρώ για δημοτικούς υπαλλήλους.
• Στα 2.822 ευρώ για ιδιωτικούς υπαλλήλους με ένσημα στο 
ΤΕΑΥΕΚ.
• Στα 8.344 ευρώ για ασφαλισμένους στο Ταμείο Μετάλλου.
• Στα 10.325 για ξενοδοχοϋπαλλήλους.
• Στα 7.500 ευρώ για ασφαλισμένους στο ΤΣΜΕΔΕ.
Εξαιρέσεις
 Παρά το κούρεμα υπάρχουν και ορισμένα Ταμεία που δίνουν 
ακόμη καλό εφάπαξ, όπως του ΟΛΠ με 32.863 ευρώ, του ΟΤΕ 
με σχεδόν 45.000 ευρώ, του ΟΣΕ με ακόμη πιο πάνω στα 
63.083 ευρώ, της ΕΡΤ με 51.393 ευρώ.
Στο σύνολο όμως ο γενικός μέσος όρος δείχνει το εφάπαξ στα 
12.447 ευρώ και αυτό γιατί αυτοί που παίρνουν λιγότερα 
(Δημόσιο κ,λπ.) είναι και οι περισσότεροι. Τα στοιχεία που δεί-
χνουν πού βρίσκεται σήμερα ο «μέσος όρος» για τα εφάπαξ 
που περιμένουν στην ουρά είναι επίσημα και προέρχονται 
από το ΕΤΕΑΕΠ στο οποίο έχουν ενταχθεί -και λειτουργούν 
με ενιαίους κανόνες υπολογισμού του βοηθήματος- όλα τα 
Ταμεία πρόνοιας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Τι δείχνουν 
τα στοιχεία αυτά; Οτι μέχρι 30 Ιουνίου 2018 εκκρεμούσαν οι 
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πληρωμές για 31.318 εφάπαξ και η αποκάλυψη που κάνει 
το ίδιο το Ταμείο είναι ότι για τα 31.318 εφάπαξ που είναι σε 
αναμονή το κόστος πληρωμής τους ανέρχεται σε 389,5 εκατ. 
ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι κατά μέσο όρο το ποσό που βγαίνει 
για τα 31.318 εφάπαξ είναι 12.448 ευρώ!!! Σε ορισμένα Τα-
μεία δηλαδή το ποσό μπορεί να είναι 25.000 ευρώ, όπως του 
Δημοσίου για όσους έχουν 37 και πλέον χρόνια υπηρεσίας και 
βγήκαν στη σύνταξη με αποδοχές διευθυντή και άνω, ενώ σε 
άλλα πέφτει ακόμη και στα 2.000 ευρώ αν πρόκειται για μικρά 
ταμεία πρόνοιας του ιδιωτικού τομέα που πλέον έχουν πάψει 
να παίρνουν εισφορές, λόγω της... έλλειψης εργαζομένων και 
ανάλογων προσόδων!     Ολα τα εφάπαξ που πληρώνονται 
πλέον είναι -πλην των περιπτώσεων χηρείας- για αιτήσεις που 
υποβλήθηκαν από 1ης/1 /2015 και μετά, δηλαδή για συνταξι-
ούχους που αποχώρησαν εδώ και τρία χρόνια.
Υπολογισμός...
Ο λόγος που διαπιστώνεται το άγριο κούρεμα στα εφάπαξ για 
πολυπληθείς κατηγορίες ασφαλισμένων είναι διότι ο νόμος 
Κατρούγκαλου (ν. 4387/2016) δεν μείωσε μόνον τις συντά-
ξεις, αλλά «φρόντισε» να κόψει και σχεδόν να τελειώσει σε 
λίγα χρόνια και το εφάπαξ.
Ο νόμος 4387 προέβλεψε και εφαρμόζεται σήμερα από το 
ΕΤΕΑΕΠ ότι στις αιτήσεις εφάπαξ που υποβάλλονται από 1 
ης/1 /2015 και μετά θα χορηγείται ένα ποσό για τα έτη ασφά-
λισης ως το 2014 και ένα δεύτερο ποσό για τα έτη ή τους μήνες 
ασφάλισης από 1ης/1/2015 και μετά.
Το πρώτο μέρος (εφάπαξ για έτη ως το 2014) έχει όλες τις 
μειώσεις που νομοθετήθηκαν από τα Μνημόνια και επιπλέον 
η παρούσα κυβέρνηση νομοθέτησε περαιτέρω κούρεμα για 
το εφάπαξ που αντιστοιχεί ως το 2014, με το να καθορίσει ως 
ποσοστό ανταπόδοσης το 60% του μέσου μισθού των υπαλ-
λήλων από το 2009 ως το 2013.
Από αυτόν τον μέσο μισθό εξαιρέθηκαν τα δώρα όσον αφορά 
το Δημόσιο γιατί καταργήθηκαν μετά το 2010, ενώ για τους 
υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα, που συνεχίζουν να λαμ-
βάνουν δώρα, ο νόμος Κατρούγκαλου προέβλεψε ότι αυτά 
δεν θα υπολογίζονται για το εφάπαξ που αντιστοιχεί σε χρόνο 
ασφάλισης από 1ης/1 /2015 και μετά! Δηλαδή οι εργαζόμε-
νοι του Δημοσίου βγάζουν το εφάπαξ χωρίς συνυπολογισμό 
δώρων γιατί τα κατάργησαν οι νόμοι του Μνημονίου, ενώ 
ο νόμος της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ φρόντισε και «κατάργησε» 
τον συνυπολογισμό των δώρων στα εφάπαξ του ιδιωτικού 
τομέα, παρότι οι εργαζόμενοι τα εισπράττουν κανονικά! Ολα 
αυτά ήρθαν να κουμπώσουν στο τελειωτικό χτύπημα του 
εφάπαξ που ήρθε με το νόμο 4387/2016 που εισήγαγε έναν 
αλγόριθμο και έναν νέο μαθηματικό τύπο ο οποίος (σ.σ: δι-
καίως πέσει ή αδίκως) λέει ότι όποιος πληρώνει για εφάπαξ, 
από 1ης/1 /2015 και μετά, θα πάρει πίσω τις εισφορές του και 

αυτές τους άτοκες!
Η επίπτωση των αλλαγών αυτών δεν ήταν εμφανής ούτε το 
2015, που δεν υπήρχε ο νόμος Κατρούγκαλου, ούτε το 2016 
που ψηφίστηκε ο νόμος ούτε καν το 2017 γιατί τα περισσό-
τερα εφάπαξ που έπρεπε να πληρωθούν ήταν θα για όσους 
βγήκαν στη σύνταξη μέχρι το 2014. 
Τα αποτελέσματα του νόμου αποκαλύπτονται σταδιακά και 
δείχνουν το τέλος του εφάπαξ να έρχεται σύντομα, αφού 
πλέον καθίσταται ορατό διά γυμνού οφθαλμού ότι το 4% των 
αποδοχών που αποταμιεύει κάποιος σήμερα για εφάπαξ του 
αποφέρει 3% ή 2% ως επιστροφή, ενώ αν τα είχε σε μια τρά-
πεζα ή σε μια άλλη επένδυση θα του απέφεραν τουλάχιστον 
4% (δηλαδή το αρχικό κεφάλαιο) και παραπάνω ανάλογα με 
τις αποδόσεις που θα είχε να επιλέξει.
Crash test 
Η σταδιακή εξαφάνιση του εφάπαξ φαίνεται και από άλλα 
στοιχεία που παρέθεσε χθες στην ανακοίνωσή του το ΕΤΕΑΕΠ 
και αφορούν παλαιότερες πληρωμές. Λέει λοιπόν η διοίκη-
ση του Ταμείου ότι από την αρχή του έτους εξέδωσε 18.500 
εφάπαξ, συνολικής δαπάνης 303 εκατ. ευρώ. Κατά μέσο όρο 
δηλαδή πλήρωσε 16.378 ευρώ για εφάπαξ. Την ίδια στιγμή 
όμως αποκαλύπτει ότι έχει σχεδόν 70% περισσότερα απλή-
ρωτα εφάπαξ (31.318 απλήρωτα, έναντι 18.500 πληρωμέ-
νων) και η δαπάνη, αντί να αυξάνεται κατά 70%, αυξάνεται 
μόλις κατά 29%.
Το ΕΤΕΑΕΠ λέει δηλαδή από μόνο του ότι πληρώνω λιγότερα 
παρότι έχω περισσότερες αιτήσεις! Ο λόγος που δίνει λιγότερα 
είναι επειδή το εφάπαξ, από τα 16.378 ευρώ που ήταν κατά 
μέσο όρο στις αρχές του 2018, πέφτει στα 12.447 ευρώ κατά 
μέσο όρο βάσει στοιχείων για τις εν αναμονή πληρωμές τον 
Ιούνιο του 2018.
Στο τέλος του 2018 θα είναι ακόμη μικρότερο. Οσοι προλά-
βουν να αποχωρήσουν από το Δημόσιο κάτι θα πάρουν, όσοι 
μείνουν ίσως πάρουν φιλοδώρημα αντί εφάπαξ. 

Παράλληλα, το διάταγμα θα αποτελέσει ισχυρή παρακαταθή-
κη και βάση λειτουργίας του νεοσύστατου φορέα διαχείρισης 
του Θερμαϊκού Κόλπου και του σχεδίου διαχείρισης που θα 
υλοποιηθεί στην περιοχή τα επόμενα χρόνια.
Οι πολίτες και οι ενδιαφερόμενοι φορείς καλούνται να συμμε-
τέχουν από σήμερα στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, 
προκειμένου να καταθέσουν τις προτάσεις τους, μέχρι και την 
Τετάρτη 8η Αυγούστου 2018 και ώρα 15:00.


