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Διαβάστε
σήμερα
στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση του ΤΕΕ
(Newsletter) TEE:

Σελ 1 και 4
ΨΗΠΤΕ: 4 δισ. ευρώ δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, μέσα
στην επόμενη τετραετία, για την επέκταση των οπτικών ινών
Σελ 1 και 3
Χαμηλή παραμένει η εγχώρια ζήτηση για δομικά υλικά, σύμφωνα με μελέτη της Infobank Hellastat
Σελ 3
Δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων
Πλημμύρας της χώρας
Σελ 5
Προκηρύχθηκε η τρίτη φάση της διασύνδεσης των Κυκλάδων με υποθαλάσσιο καλώδιο
Σελ 6
ΔΕΠΑ: Τα σχέδια για υγροποιημένο φυσικό αέριο στα νησιά
Σελ 7
Ολοκληρώθηκε η επένδυση της «Coca Cola Τρία Έψιλον» στο
Σχηματάρι
Σελ 8
Lin Bing (Huawei): Η Ελλάδα αποτελεί μια πολύ σημαντική
αγορά για τον όμιλο - Θα συνεχίσουμε τις επενδύσεις
Σελ 9
Πτωτική τάση στην αναζήτηση εργασίας εκ μέρους των
Ελλήνων/ίδων στο εξωτερικό, σύμφωνα με την έρευνα «Η
Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα, 2018»
Σελ 10 και 11
Οι Παρεμβάσεις σ την Ημερίδα για την Κλιματική Αλλαγή που
διοργάνωσε η Περιφέρεια Αττικής
Σελ 12
Δημιουργείται παρατηρητήριο κατανάλωσης ηλεκτρικής
ενέργειας σε κτίρια του Δημοσίου στη Δ. Ελλάδα
Σελ 13
Παρέμβαση Αλ. Χαρίτση στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωκοινοβουλίου
Σελ 14
Με 500.000 ευρώ χρηματοδότησε η Marathon Venture
Capital τον πρώτο κύκλο δραστηριοτήτων της νεοφυούς
επιχείρησης InAccel
Σελ 15
Αύξηση των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα το
2017, σύμφωνα με έρευνα της ΕΥ
Σελ 16
Σημαντικός ο ρόλος των συνεταιριστικών τραπεζών στην
αναπτυξιακή διαδικασία
Σελ 17
Prototype by TEE & Attica Region: ένας τεχνοδικτυακός
(ψηφιακός) επιταχυντής καινοτόμων ιδεών.
Σελ 2
Προσεχώς
Σελ 18,19,20
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου
Και πολλές ακόμη τεχνικές
και οικονομικές ειδήσεις.
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ΨΗΠΤΕ: 4 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΜΕΣΑ
ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ
Στην εκδήλωση για την ενεργοποίηση της πρώτης σύνδεσης
οπτικής ίνας στο σπίτι (Fiber To The Home) από τον Όμιλο ΟΤΕ
παραβρέθηκε ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Νίκος Παππάς. Σύμφωνα με το ΑΠΕΜΠΕ η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του
ΟΤΕ στο Παλαιό Φάληρο, αφού ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου
είναι ο πρώτος που θα εφαρμόσει πιλοτικά τη συγκεκριμένη
διασύνδεση. Ο υπουργός έβαλε και τυπικά το καλώδιο στη
μπρίζα του καφάο του ΟΤΕ και εγκαινίασε την νέα εποχή στις
υπέρ υψηλές ταχύτητες του ίντερνετ.
Στον χαιρετισμό του, ο κ. Παππάς ανέφερε ότι είναι χαρούμενος που τόσο γρήγορα, -μετά από 2,5 μήνες της συνάντησης
με τον CEO της Deutsche Telekom στο Μέγαρο μαξίμου- ο
όμιλος ΟΤΕ προχωρά στα εγκαίνια της πρώτης οπτικής ίνας
στο σπίτι, κάτι πρωτόγνωρο και σημαντικό για τους ρυθμούς
της Ελλάδας και ένα πρότυπο συντονισμού δυνάμεων. «Αυτό
το παράδειγμα του συντονισμού και της τοπικής αυτοδιοίκησης και του ιδιωτικού τομέα και της κεντρικής διοίκησης και

της κυβέρνησης, νομίζω ότι είναι κάτι αξιόλογο και πρέπει να
σηματοδοτήσει και μία αλλαγή στον τρόπο που όλοι λειτουργούμε» σημείωσε.
Ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής τόνισε ότι είναι ένα παράδειγμα ισχυρής δημόσιας παρέμβασης, η οποία φιλοδοξούσε
από την πρώτη στιγμή να πολλαπλασιάσει και τις ιδιωτικές
επενδύσεις, ένα παράδειγμα, στο οποίο ο ιδιωτικός τομέας
αναζητά την κερδοφορία του μέσα στα γενικά συμφέροντα
της κοινωνίας και όχι εις βάρος της.
Μιλώντας για το μέγεθος της επένδυσης, είπε ότι μαζί με τους
αυτοκινητοδρόμους είναι η μεγαλύτερη επένδυση που έγινε
στη χώρα από την κρίση και μετά και πρόσθεσε ότι πρόκειται
υποδομές, πάνω στις οποίες θα αναπτυχθούν πολλαπλάσιες
υπηρεσίες και αυτό έχει τεράστια σημασία. Ο κ. Παππάς επισήμανε ότι η επένδυση θα αφορά 1 εκατ. νοικοκυριά και θα
γίνουν ανάλογες επενδύσεις από άλλες ιδιωτικές εταιρείες.
Αναλυτικά στη σελ 4

ΧΑΜΗΛΗ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Η ΕΓΧΩΡΙΑ ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ,
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ INFOBANK HELLASTAT
Χαμηλή παραμένει η εγχώρια ζήτηση για δομικά υλικά, όπως
προκύπτει από πρόσφατη μελέτη της Infobank Hellastat ΑΕ.
Το ΑΠΕ- ΜΠΕ γράφει ότι σύμφωνα με τον Economic Research
& Sectorial Studies Senior Analyst, Αλέξη Νικολαϊδη, «το
2016, η εγχώρια ζήτηση για τις περισσότερες κατηγορίες
δομικών υλικών παρέμεινε στάσιμη, λόγω της έλλειψης ρευστότητας της αγοράς, προερχόμενη, κυρίως, από έργα στους
μεγάλους οδικούς άξονες, τα οποία πλέον έχουν ολοκληρωθεί. Το γεγονός αυτό θα μειώσει περαιτέρω την κατανάλωση,
καθώς τα επόμενα έργα βρίσκονται σε στάδιο σχεδιασμού,
χωρίς να υπάρχει ακόμα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα
έναρξης των εργασιών».
Επίσης, όπως επισημαίνεται στη μελέτη, η ζήτηση που προέρχεται από την οικοδόμηση εξακολουθεί να είναι υποτονική.
Η συνολική οικοδομική δραστηριότητα, όπως εκφράζεται με
τον αριθμό αδειών, μετά το 2005, επιδεικνύει συνεχή κάμψη,
φτάνοντας το 2016 τις 12.526 άδειες και υποχωρώντας κατά
5,5% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Έτσι, την τελευταία δεκαετία, ο εν λόγω αριθμός εμφάνισε σωρευτική υποχώρηση 85%. Το 2017, η αγορά -τόσο οι κατασκευές, όσο

και η οικοδόμηση- παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα, ενώ κάποιες
θετικές ενδείξεις προέκυψαν από την υλοποίηση έργων τουριστικής υποδομής. Πάντως, οι εταιρείες με διεθνή προσανατολισμό συνέχισαν να εξάγουν σημαντικό μέρος της παραγωγής
τους, αντιμετωπίζοντας έντονο ανταγωνισμό. Η ζήτηση από
τις χώρες της Ευρωζώνης ήταν μειωμένη, ενώ θετικές τάσεις
προέκυψαν σε χώρες εκτός ΕΕ, οι οποίες παρουσιάζουν προοπτικές ανάπτυξης. Επιπλέον, η εγχώρια παραγωγική δραστηριότητα του ευρύτερου κλάδου των μη μεταλλικών ορυκτών, όπως εκφράζεται με τον σχετικό δείκτη παραγωγής της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), το 2016, κατέγραψε
σημαντική άνοδο 14,3%, γεγονός που αποδίδεται σε μεγάλο
βαθμό στην τσιμεντοβιομηχανία και στον κλάδο έτοιμου σκυροδέματος. Με βάση τα στοιχεία της μελέτης, «η αγορά εμφανίζει προβλήματα ρευστότητας, λόγω των καθυστερημένων
πληρωμών των πελατών και της δυσχερούς πρόσβασης σε
δανεισμό. Η προβληματική είσπραξη απαιτήσεων προκαλεί
επισφάλειες και υψηλά επίπεδα πιστωτικού κινδύνου».
Αναλυτικά στη σελ 3
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ
Οι νομικές προκλήσεις των
επιχειρήσεων
Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο για επιχειρήσεις – Scale Ups με αντικείμενο τις
νομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει μία επιχείρηση σε κρίσιμα ζητήματα (Επενδυτές, Νέες Αγορές, Συμβάσεις) και τον
τρόπο που μπορεί να διαχειριστεί τη νομική της υποστήριξη
στα ζητήματα αυτά. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 18
Ιουλίου 2018 (17.00-20.00), στην Αθήνα, στο Εθνικό Ίδρυμα
Ερευνών (Αίθουσα Σεμιναρίων, Βασ. Κωνσταντίνου 48) και
υλοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου EEN-Hellas
Scale από τους εταίρους του Enterprise Europe NetworkHellas, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Δίκτυο «ΠΡΑΞΗ» .
Τίτλος του εκπαιδευτικού σεμιναρίου είναι «Η πρόκληση της
Νομικής Υποστήριξης σε μία επιχείρηση «Scale Up» Eπενδυτές, Nέες Aγορές, Συμβάσεις» και σε αυτό προσκαλούνται
επιχειρήσεις-scale ups που θα υποστηριχθούν από το έργο
ΕΕΝ-Hellas-Scale.
Βασική εισηγήτρια θα είναι η επικεφαλής της μονάδας καινοτομίας του ΕΚΤ Φαίη Ορφανού, δικηγόρος, ειδικευμένη
σύμβουλος σε θέματα διαχείρισης καινοτομίας και μεταφοράς
τεχνολογίας. Θα πραγματοποιηθεί συζήτηση με τους εκπροσώπους των παριστάμενων επιχειρήσεων πάνω σε καίρια
ερωτήματα στα εξής πεδία: (α) Νέοι Μέτοχοι – Επενδυτές: Διαχείριση της εταιρικής σχέσης, (β) Νέες Αγορές: Διαφορετικά
Συστήματα Δικαίου, Ρυθμιστικό Πλαίσιο, Ανταγωνισμός, (γ)
Συμβάσεις: Διαχείριση-Παρακολούθηση υποχρεώσεων και
δικαιωμάτων κατά την εκτέλεση συμβάσεων. Στόχος είναι να
εντοπισθούν τα κρίσιμα ζητήματα και να αναδειχθούν αποτελεσματικοί τρόποι αντιμετώπισής τους σε συνεργασία με τους
δικηγόρους της επιχείρησης.
Η εκδήλωση θα μεταδίδεται ζωντανά στη διεύθυνση:
http://media.ekt.gr/live
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Προσεχώς
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
13 Ιουλίου 2018

21 - 23 Σεπτεμβρίου
2018

28 - 30 Σεπτεμβρίου
2018

ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Ημερίδα: «Ν. 4495/2017-Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος και
άλλες διατάξεις»
ΣΑΜΟΣ
5o Διεθνές Συνέδριο Διαχείρισης Πολιτιστικής Κληρονομιάς
ΑΘΗΝΑ

ΤΕΕ / Περιφερειακό Τμήμα Β.Α. Αιγαίου,
σε συνεργασία με την ΕΜΔΥΔΑΣ Σάμου

2o Πανελλήνιο συνέδριο: «Ελλάδα
-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Διά Βίου
Μάθηση, Έρευνα, Νέες Τεχνολογίες,
Καινοτομία και Οικονομία»
ΛΑΜΙΑ

Ελληνικό Ινστιτούτο Οικονομικών της
Εκπαίδευσης, & Διά Βίου Μάθησης, της
Έρευνας & Καινοτομίας, Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας

Οργανισμός HERITΛGE (Heritage
Management Organization), με τη
συνεργασία πολλών φορέων.

«Νέο Γεω-Ευρετήριο ΓΥΣ. Δυνατότητες και Τρόπος Χρήσης»

Το ΤΕΕ Πελοποννήσου διοργανώνει δύο ενημερωτικές εκδηλώσεις με θέμα: «Νέο Γεω-Ευρετήριο ΓΥΣ. Δυνατότητες και
Τρόπος Χρήσης».
• Η πρώτη θα πραγματοποιηθεί στις 12 Ιουλίου 2018 και
ώρα 17:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου
Αρκαδίας (25ης Μαρτίου & Πανός 21), στην Τρίπολη και

κατά τη διάρκεια των εργασιών θα γίνουν οι ομιλίες:
“Ενημέρωση επί της πολιτικής διάθεσης γεωγραφικών δεδομένων”, Σ/χης (Γ) Καλεντερίδης Κίμων, Υποδιοικητής ΓΥΣ
“Παρουσίαση νέου Γεωευρετηρίου”, Λ/γός (Γ) Πισπιδίκης
Ιωάννης, Διαχείριση Γεωβάσεων / Τμηματάρχης.
Θα ακολουθήσουν ερωτήσεις και συζήτηση.
• Η δεύτερη θα διεξαχθεί στις 16 Ιουλίου 2018 και ώρα
17:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Κορινθίας (Ερμού 2, Κόρινθος) και κατά τη διάρκεια των εργασιών θα γίνουν οι ομιλίες:
“Ενημέρωση επί της πολιτικής διάθεσης γεωγραφικών δεδομένων”, Σ/χης (Γ) Καγιαδάκης Βαρδής, Διοικητής ΓΥΣ
“Παρουσίαση νέου Γεωευρετηρίου”, Υπλ/γός (ΜΧ) Τσουμενής Εμμανουήλ, Υποστήριξη ΣΔΕΠ / Τμηματάρχης.
Θα ακολουθήσουν ερωτήσεις και συζήτηση.

Εκπαιδευτικό σεμινάριο
Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ διοργανώνει
διεθνές εκπαιδευτικό σεμινάριο, με τίτλο: «International
Seminar on Roads, Bridges and Tunnels: Challenges and
Innovation», που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη
από τις 9 έως τις 15 Νοεμβρίου 2018. Το σεμινάριο θα
αποτελείται από 3 ενότητες: Γέφυρες (9 και 10/11), Αυτοκινητόδρομοι, Κατασκευή και Διαχείριση (12 και 13/11),
Γεωτεχνικά και Σήραγγες (14 και 15/11).

Όλες οι διαλέξεις θα γίνουν στην αγγλική γλώσσα.
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο σεμινάριο γίνεται ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο: http://isrbt.
civil.auth.gr/?page_id=29
Πληροφορίες: http://isrbt.civil.auth.gr

Κάθε πρωί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας το Newsletter ΤΕΕ. Απευθείας διαδικασία εγγραφής: http://lists.tee.gr/cgi-bin/mailman/listinfo/info-tee
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΑΝ ΣΕ ΦΕΚ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ (Β 2640, 2691, 2692, 2686, 2684, 2693,
2682, 2685, 2689, 2638, 2690, 2688, 2687, 2683, 2639-΄Εβρος)
τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) για τα 14
Υδατικά Διαμερίσματα της χώρας και τη λεκάνη απορροής του
ποταμού Έβρου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής
Οδηγίας για τις Πλημμύρες (2007/60/ΕΚ) και της εθνικής νομοθεσίας. Tα ΣΔΚΠ είναι στρατηγικού χαρακτήρα με σκοπό
την εδραίωση κοινής πολιτικής και συντονισμένης δράσης για
την αντιμετώπιση των κινδύνων πλημμύρας. Καταρτίζονται σε
επίπεδο Περιοχής Λεκάνης Απορροής Ποταμού (ΠΛΑΠ) ώστε να
υπάρχει ενιαία δράση σε όλη την έκταση των ρεμάτων στις περιοχές που υπάρχουν δυνητικοί σοβαροί κίνδυνοι πλημμύρας
ή είναι πιθανόν να σημειωθεί πλημμύρα. Σύμφωνα με σχετική
ανακοίνωση του ΥΠΕΝ τα ΣΔΚΠ λαμβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά των περιοχών που καλύπτουν και παρέχουν
ενδεδειγμένες λύσεις, ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτεραιότητες των περιοχών αυτών, εξασφαλίζοντας παράλληλα συντονισμό εντός των περιοχών λεκάνης απορροής ποταμών και
προωθώντας την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων που
έχουν θεσπισθεί με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ για τα υπόγεια και
επιφανειακά υδατικά συστήματα. Τα συγκεκριμένα σχέδια, τα
οποία θα έπρεπε να έχουν δημοσιευθεί εντός του 2015, μπορούν
να αποτελέσουν στρατηγικό εργαλείο της Κυβέρνησης, των Περιφερειών αλλά και των Δήμων ιδιαίτερα την περίοδο αυτή που
εμφανίζονται κατ΄ επανάληψη πλημμυρικά φαινόμενα.
Η Ελληνική Κυβέρνηση με πολιτική διαπραγμάτευση, αλλά και
με μεθοδική και αποτελεσματική εργασία έκλεισε όλες τις εκκρεμότητες, που καθυστερούσαν τα προηγούμενα χρόνια, και εξασφάλισε την ολοκλήρωση των Σχεδίων. Τα στοιχεία των ΣΔΚΠ

θα επανεξετάζονται περιοδικά και θα επικαιροποιούνται, λαμβανομένων υπόψη των πιθανών επιπτώσεων της αλλαγής του
κλίματος στην εμφάνιση πλημμυρών. Σύμφωνα με την Οδηγία
η πρώτη επανεξέταση ορίζεται για το τέλος του 2021.
Τα ΣΔΚΠ καλύπτουν όλες τις πτυχές της Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας, οι οποίες αφορούν στην πρόληψη, την
προστασία, την ετοιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων πλημμυρών και των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης καθώς και την αποκατάσταση των πιθανών ζημιών.
Λαμβάνουν ακόμα υπόψη τις τοπικές συνθήκες και τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά των περιοχών που καλύπτουν (χρήσεις γης,
τεχνικές υποδομές, αναπτυξιακές τάσεις, προγραμματισμός έργων κ.λπ.) και παρέχουν τις ενδεδειγμένες γενικές κατευθύνσεις
λύσεων, ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτεραιότητες των
περιοχών αυτών. Με αυτό τον τρόπο, τα ΣΔΚΠ εξασφαλίζουν
συντονισμό δέσμης Μέτρων (δράσεων και έργων) εντός των
περιοχών λεκανών απορροής ποταμών και προωθούν την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων που θέτει η ευρωπαϊκή και
εθνική νομοθεσία.
Σημειώνεται ότι τα ΣΔΚΠ αναλύουν και εξειδικεύουν τους ακόλουθους τομείς:
1. Γενική περιγραφή των χαρακτηριστικών των Λεκανών Απορροής Ποταμών για τα Υδατικά Διαμερίσματα της χώρας,
2. Τα πορίσματα της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων
Πλημμύρας, υπό μορφή συνοπτικών χαρτών των Λεκανών
Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας,
στους οποίους οριοθετούνται οι ζώνες που υπάρχουν δυνητικοί
σοβαροί κίνδυνοι πλημμύρας ή είναι πιθανόν να σημειωθεί
πλημμύρα.

3. Τους Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας και Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας που δείχνουν τις κινδυνεύουσες περιοχές και
τα συμπεράσματα που μπορούν να συναχθούν από τους χάρτες
αυτούς.
4. Περιγραφή των κατάλληλων μέσων διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας.
5. Τα αναγκαία Μέτρα και τις προτεραιότητες για την επίτευξη
των κατάλληλων στόχων διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας και αυτών που λαμβάνονται στο πλαίσιο των κοινών
υπουργικών αποφάσεων υπ’ αριθμ. Η.Π. 11014/703/2003,
Η.Π. 72508/2016 και 107017/2016 όπως τροποποιήθηκε με
την 40238/2017 καθώς και του Π.Δ. 51/2007, όπως ισχύει.
6. Σύνοψη για την πληροφόρηση του κοινού και για τη διαβούλευση με αυτό για τα μέτρα και τις δράσεις που αναλαμβάνονται.
(http://floods.ypeka.gr/)
7. Κατάλογο των αρμόδιων αρχών των Υδατικών Διαμερισμάτων και τις διαδικασίες συντονισμού με τις ρυθμίσεις του Ν.
3199/2003 και του Π.Δ. 51/2007.
Σε περιπτώσεις αναπόφευκτης εμφάνισης πλημμυρών, τα ΣΔΚΠ
εξετάζουν την αποκατάσταση των πλημμυρικών περιοχών και
παρέχουν τις ενδεδειγμένες λύσεις, με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τις ανάγκες και τις προτεραιότητες της περιοχής για
τη μείωση των ζημιών που προκαλούνται από τις πλημμύρες
στην υγεία και τη ζωή των ανθρώπων, στο περιβάλλον, την
πολιτιστική κληρονομιά, τις οικονομικές δραστηριότητες και τις
υποδομές. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στη λεκάνη απορροής
του ποταμού Έβρου, για την οποία έχει εκπονηθεί και εγκριθεί
χωριστό ΣΔΚΠ, λόγω του τριεθνούς χαρακτήρα του ποταμού
και της έντασης των πλημμυρών στην περιοχή.

ΧΑΜΗΛΗ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Η ΕΓΧΩΡΙΑ ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ,
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ INFOBANK HELLASTAT
Χαμηλή παραμένει η εγχώρια ζήτηση για δομικά υλικά, όπως
προκύπτει από πρόσφατη μελέτη της Infobank Hellastat ΑΕ.
Το ΑΠΕ- ΜΠΕ γράφει ότι σύμφωνα με τον Economic Research
& Sectorial Studies Senior Analyst, Αλέξη Νικολαϊδη, «το 2016,
η εγχώρια ζήτηση για τις περισσότερες κατηγορίες δομικών
υλικών παρέμεινε στάσιμη, λόγω της έλλειψης ρευστότητας
της αγοράς, προερχόμενη, κυρίως, από έργα στους μεγάλους
οδικούς άξονες, τα οποία πλέον έχουν ολοκληρωθεί. Το γεγονός
αυτό θα μειώσει περαιτέρω την κατανάλωση, καθώς τα επόμενα έργα βρίσκονται σε στάδιο σχεδιασμού, χωρίς να υπάρχει
ακόμα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα έναρξης των εργασιών».
Επίσης, όπως επισημαίνεται στη μελέτη, η ζήτηση που προέρχεται από την οικοδόμηση εξακολουθεί να είναι υποτονική.
Η συνολική οικοδομική δραστηριότητα, όπως εκφράζεται με
τον αριθμό αδειών, μετά το 2005, επιδεικνύει συνεχή κάμψη,
φτάνοντας το 2016 τις 12.526 άδειες και υποχωρώντας κατά
5,5% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Έτσι, την τελευταία
δεκαετία, ο εν λόγω αριθμός εμφάνισε σωρευτική υποχώρηση
85%. Το 2017, η αγορά -τόσο οι κατασκευές, όσο και η οικοδόμηση- παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα, ενώ κάποιες θετικές

ενδείξεις προέκυψαν από την υλοποίηση έργων τουριστικής
υποδομής. Πάντως, οι εταιρείες με διεθνή προσανατολισμό συνέχισαν να εξάγουν σημαντικό μέρος της παραγωγής τους, αντιμετωπίζοντας έντονο ανταγωνισμό. Η ζήτηση από τις χώρες της
Ευρωζώνης ήταν μειωμένη, ενώ θετικές τάσεις προέκυψαν σε
χώρες εκτός ΕΕ, οι οποίες παρουσιάζουν προοπτικές ανάπτυξης.
Επιπλέον, η εγχώρια παραγωγική δραστηριότητα του ευρύτερου κλάδου των μη μεταλλικών ορυκτών, όπως εκφράζεται με
τον σχετικό δείκτη παραγωγής της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
(ΕΛΣΤΑΤ), το 2016, κατέγραψε σημαντική άνοδο 14,3%, γεγονός που αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στην τσιμεντοβιομηχανία
και στον κλάδο έτοιμου σκυροδέματος.
Με βάση τα στοιχεία της μελέτης, «η αγορά εμφανίζει προβλήματα ρευστότητας, λόγω των καθυστερημένων πληρωμών
των πελατών και της δυσχερούς πρόσβασης σε δανεισμό. Η
προβληματική είσπραξη απαιτήσεων προκαλεί επισφάλειες και
υψηλά επίπεδα πιστωτικού κινδύνου».
Σύμφωνα με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της
Infobank Hellastat, Νικόλα Γκουζέλο, το ενδιαφέρον των εξωστρεφών επιχειρήσεων πρέπει να επικεντρωθεί σε αγορές εκτός

ΕΕ, που εμφανίζουν προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης, είτε
ανεπτυγμένες όπως η Βόρεια Αμερική, είτε αναπτυσσόμενες,
καθώς η εγχώρια ζήτηση θα εξακολουθήσει να είναι υποτονική.
Χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου
Στη μελέτη της IB.HS αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις
106 επιχειρήσεων. Τα βασικά συμπεράσματα συνοψίζονται στα
εξής:
- Ο κύκλος εργασιών, το 2016, αυξήθηκε κατά 6,2%, στα 328,15
εκατ. ευρώ.
- Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (ΚΠΤΦΑ) αυξήθηκαν κατά 24,2%, στα 33,63 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ
φόρων (ΚΠΦ) υπερδιπλασιάστηκαν στα 14,5 εκατ. ευρώ, από 6
εκατ. ευρώ, το 2015.
- Τα περιθώρια ΚΠΤΦΑ και ΚΠΦ αυξήθηκαν σε 5,5% και 1,5%,
αντίστοιχα.
- Η κεφαλαιακή μόχλευση παρέμεινε στο 0,9 προς 1.
- Οι απαιτήσεις εισπράχθηκαν σε περίοδο 4,5 μηνών, ενώ τα
αποθέματα διακρατήθηκαν για 3,5 μήνες.
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΨΗΠΤΕ: 4 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ,
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ
Στην εκδήλωση για την ενεργοποίηση της πρώτης σύνδεσης οπτικής ίνας στο σπίτι (Fiber To The Home) από τον
Όμιλο ΟΤΕ παραβρέθηκε ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Νίκος Παππάς. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε
στις εγκαταστάσεις του ΟΤΕ στο Παλαιό Φάληρο, αφού ο
Δήμος Παλαιού Φαλήρου είναι ο πρώτος που θα εφαρμόσει πιλοτικά τη συγκεκριμένη διασύνδεση. Ο υπουργός
έβαλε και τυπικά το καλώδιο στη μπρίζα του καφάο του
ΟΤΕ και εγκαινίασε την νέα εποχή στις υπέρ υψηλές ταχύτητες του ίντερνετ.
Στον χαιρετισμό του, ο κ. Παππάς ανέφερε ότι είναι χαρούμενος που τόσο γρήγορα, -μετά από 2,5 μήνες της συνάντησης με τον CEO της Deutsche Telekom στο Μέγαρο
μαξίμου- ο όμιλος ΟΤΕ προχωρά στα εγκαίνια της πρώτης
οπτικής ίνας στο σπίτι, κάτι πρωτόγνωρο και σημαντικό
για τους ρυθμούς της Ελλάδας και ένα πρότυπο συντονισμού δυνάμεων. «Αυτό το παράδειγμα του συντονισμού
και της τοπικής αυτοδιοίκησης και του ιδιωτικού τομέα και
της κεντρικής διοίκησης και της κυβέρνησης, νομίζω ότι
είναι κάτι αξιόλογο και πρέπει να σηματοδοτήσει και μία
αλλαγή στον τρόπο που όλοι λειτουργούμε» σημείωσε.
Ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής τόνισε ότι είναι ένα παράδειγμα ισχυρής δημόσιας παρέμβασης, η οποία φιλοδοξούσε από την πρώτη στιγμή να πολλαπλασιάσει και τις
ιδιωτικές επενδύσεις, ένα παράδειγμα, στο οποίο ο ιδιωτικός τομέας αναζητά την κερδοφορία του μέσα στα γενικά
συμφέροντα της κοινωνίας και όχι εις βάρος της.
Μιλώντας για το μέγεθος της επένδυσης, είπε ότι μαζί με
τους αυτοκινητοδρόμους είναι η μεγαλύτερη επένδυση
που έγινε στη χώρα από την κρίση και μετά και πρόσθεσε
ότι πρόκειται υποδομές, πάνω στις οποίες θα αναπτυχθούν
πολλαπλάσιες υπηρεσίες και αυτό έχει τεράστια σημασία.
Ο κ. Παππάς επισήμανε ότι η επένδυση θα αφορά 1 εκατ.
νοικοκυριά και θα γίνουν ανάλογες επενδύσεις από άλλες
ιδιωτικές εταιρείες. «Με αυτήν την επιλογή διοχέτευσης
δημόσιων πόρων σε τέτοιου τύπου επενδύσεις, θα είμαστε
σε θέση να υπερκεράσουμε τους στόχους για την κοινωνία
των GB πριν το 2025» υπογράμμισε. Όπως υποστήριξε, μιλάμε για επενδύσεις στην καρδιά της νέας ανάπτυξης που
έχει ανάγκη η Ελλάδα και αυτό έχει να κάνει με τον ρόλο
τον ξεχωριστό που μπορεί να παίξει η χώρα, ως κόμβος
στην περιοχή, «ένας κόμβος δίκαιης ανάπτυξης». Και για
να γίνει αυτό, συμπλήρωσε, χρειάζεται ισχυρά και αξιόπιστα δίκτυα τηλεπικοινωνιών, μεταφορών και εμπορίου,
και τέτοιου τύπου επενδύσεις βάζουν την Ελλάδα ξανά στο
κέντρο του παγκόσμιου επενδυτικού-αναπτυξιακού χάρτη. Τέλος, ο υπουργός διαβεβαίωσε ότι από κυβερνητικής

πλευράς οι πόροι δεν θα εξαντληθούν, για τη στήριξη τέτοιου τύπου επενδύσεων, καθώς είναι πολλαπλασιαστικές
τής οικονομικής ανάπτυξης και θα αλλάξουν τον τρόπο με
τον οποίο προσεγγίζουμε την ψυχαγωγία μας, τον τρόπο
με τον οποίο συναλλασόμαστε με το Δημόσιο, τη λειτουργία των επιχειρήσεων κ.λπ.
Τον υπουργό συνόδευσε ο γγ Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Βασίλης Μαγκλάρας, ο οποίος αναφέρθηκε
στις δράσεις της Γενικής Γραμματείας σχετικά με το φιλικό επενδυτικό περιβάλλον προς τις επιχειρήσεις και με τη
συνδεσιμότητα υψηλών ταχυτήτων 5G σε δήμους της χώρας, κάτι που ήδη έχει γίνει στα Τρίκαλα, ενώ τις επόμενες
ημέρες θα υπογραφούν μνημόνια συνεργασίας με τους
δήμους Ζωγράφου και Καλαμάτας. Επίσης, σημείωσε ότι
σύντομα έρχεται στη Βουλή το νομοσχέδιο για την κωδικοποίηση και αδειοδότηση των κεραιών. «Όλα αυτά δείχνουν την προσήλωσή μας στους στόχους που θέσαμε για
την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας συνολικά στη χώρα»
τόνισε, προσθέτοντας ότι σε αυτήν την προσπάθεια οι πάροχοι είναι βασικοί μέτοχοι και συνεργάτες της πολιτείας.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ,
Μιχάλης Τσαμάζ, στον χαιρετισμό του επισήμανε ότι
αποστολή του ΟΤΕ είναι να φέρει τις δυνατότητες της τεχνολογίας σε όλους, ώστε να μπορούν να αξιοποιούν τις
ευκαιρίες τού σήμερα και να χτίζουν ένα καλύτερο αύριο.
Ο όμιλος ΟΤΕ έχει επενδύσει πάνω από 2 δισ. ευρώ τα τελευταία έξι χρόνια και σήμερα διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στη χώρα με πολύ υψηλές ταχύτητες,
συμπλήρωσε.
Σύμφωνα με τον κ. Τσαμάζ, ο τελικός στόχος είναι η οπτική
ίνα να φτάσει στο σπίτι με το νέο επιχειρηματικό πλάνο 2
δισ. μέχρι το 2022. «Σήμερα είμαστε εδώ, αποδεικνύοντας
ότι είμαστε συνεπείς σε όσα λέμε, ξεκινώντας να κάνουμε
πραγματικότητα την κοινωνία των gigabit στη χώρα μας»
υπογράμμισε.
Μέχρι το τέλος του χρόνου έξι περιοχές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα έχουν οπτική ίνα και μέχρι το τέλος του 2019
η κάλυψη θα περιλαμβάνει 150.000 νοικοκυριά σε πολλές

πόλεις της Ελλάδας, με στόχο το ένα εκατ. νοικοκυριά μέχρι το 2022, υποστήριξε ο ίδιος.
Ο πρόεδρος του ΟΤΕ ανέφερε ότι η δράση Broadband του
υπουργείου ΨΗΠΤΕ είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και
κάθε πρωτοβουλία που λειτουργεί υποστηρικτικά στις
επενδύσεις και συμβάλλει στην ταχύτερη διάδοση των
υπερυψηλών ταχυτήτων είναι πολύ σημαντική. Επίσης,
σημείωσε ότι ο κ. Παππάς και ο κ. Μαγκλάρας αντιλαμβάνονται πάρα πολύ καλά τη σημασία αυτής της εξέλιξης
και της διάδοσης των νέων τεχνολογιών και γι’ αυτό έχουν
αναλάβει σημαντικές δράσεις, ώστε αυτή η εξέλιξη να έρθει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, Διονύσης Χατζηδάκης, καθώς ο δήμος του είναι ο
πρώτος που θα διαθέτει οπτική ίνα. Ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι αρχικά προβληματίστηκε, προκειμένου να εγκρίνει
την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος στον δήμο,
λόγω της αναστάτωσης που θα επέφερε στη λειτουργικότητα των δρόμων, ωστόσο πείστηκε, αφού διαπίστωσε
ότι θα συμβάλλει αποτελεσματικά στην ανάπτυξη των
επιχειρήσεων μέσω του διαδικτύου, μία ανάπτυξη που τη
χρειάζεται επιτέλους η Ελλάδα.
Προτεραιότητα για το υπουργείο ΨΗΠΤΕ η ανάπτυξη των
νέων τεχνολογιών
Η ανάπτυξη των τεχνολογιών τού μέλλοντος αποτελεί
βασική προτεραιότητα του υπουργείου ΨΗΠΤΕ και προς
αυτήν την κατεύθυνση δρομολογούνται συγκεκριμένες
παρεμβάσεις-επενδύσεις, συνολικού προϋπολογισμού
700 εκατ. ευρώ. Σε αυτό το πλαίσιο, έχουν κινητοποιηθεί,
επίσης, ιδιωτικές επενδύσεις, ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, για την εξάπλωση της ευρυζωνικότητας και
τη σύνδεση των οπτικών ινών απευθείας στο σπίτι (και όχι
στο καφάο).
Για την επίτευξη συμμετρικών και υψηλών ταχυτήτων
ευρυζωνικότητας έως 1Gbps, το υπουργείο Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης υλοποιεί
τη δράση «Superfast Broadband» για την επιδότηση της
σύνδεσης νοικοκυριών και επιτηδευματιών στο διαδίκτυο
σε υπέρ υψηλή ταχύτητα. Από τον σύνδεσμο www.sfbb.
gr μπορούν να αντληθούν περισσότερες πληροφορίες για
το πρόγραμμα, ενώ από τον ίδιο ιστότοπο μπορεί να αποκτηθεί και το ειδικό κουπόνι επιδότησης.
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ Η ΤΡΙΤΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟ ΚΑΛΩΔΙΟ
Στην προκήρυξη του διαγωνισμού για την τρίτη φάση της διασύνδεσης των Κυκλάδων προχώρησε ο ΑΔΜΗΕ, καλώντας
τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να υποβάλουν προσφορές ως
τις 23 Αυγούστου. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ το έργο, προϋπολογισμού 115 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει την πόντιση δεύτερου υποθαλάσσιου καλωδίου μεταξύ Λαυρίου και Σύρου,
ενισχύοντας την ασφάλεια της διασύνδεσης και την απεξάρτηση των νησιών από τους Αυτόνομους Σταθμούς Παραγωγής.
Η προκήρυξη περιλαμβάνει τη μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος υπογείων και υποβρυχίων καλωδίων

για την υλοποίηση της καλωδιακής Γραμμής Μεταφοράς
Εναλλασσόμενου Ρεύματος 150 KV Λαύριο-Σύρος/ΙΙ. Μετά
την υποβολή των προσφορών θα ακολουθήσει η τεχνική και
οικονομική αξιολόγησή τους, με στόχο να υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο για την κατασκευή των καλωδιακών
τμημάτων της διασύνδεσης πριν τα τέλη του έτους.
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ Μάνος
Μανουσάκης, δήλωσε σχετικά: «Η Γ’ Φάση της Διασύνδεσης
των Κυκλάδων έχει ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2020. Έχει
επιταχυνθεί κατά δυο χρόνια σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα

που βρήκαμε όταν αναλάβαμε, αντανακλώντας τη στρατηγική του Διαχειριστή για επιτάχυνση όλων των έργων του. Το
κύκλωμα αυτό διασφαλίζει οριστικά ότι η τροφοδότηση των
Κυκλάδων θα γίνεται μόνο από το ηπειρωτικό Σύστημα σε
όλες τις λειτουργικές συνθήκες».
Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα ολοκληρώθηκε η κατασκευή της
πρώτης φάσης της διασύνδεσης ενώ έχουν αναδειχθεί οι ανάδοχοι για τα έργα της Β’ Φάσης.

ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΔΕΗ
Οκτώ στρατηγικές προτεραιότητες, στις οποίες περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η παροχή συνδυασμού ενεργειακών
προϊόντων (ρεύμα και φυσικό αέριο), η εντατικοποίηση των
προσπαθειών για περιορισμό των ληξιπρόθεσμων οφειλών,
η στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η διεθνής
επέκταση, περιλαμβάνονται στο επιχειρησιακό πλάνο της ΔΕΗ
για την περίοδο 2018-2022 που εγκρίθηκε χθες. Σύμφωνα με
το ΑΠΕ-ΜΠΕ πρόκειται για το σχέδιο με την κωδική ονομασία
«compass» (πυξίδα) που εκπονήθηκε με τη συνδρομή εξωτερικού συμβούλου και προβλέπει, επίσης, επενδύσεις συνολικού ύψους 3,9 δισ. ευρώ για την πενταετία, εκ των οποίων
το 50% κατανέμεται στα δίκτυα και στις Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας (31% στα δίκτυα και 22% στις ΑΠΕ), 23% στην κατασκευή του νέου σταθμού λιγνιτικής παραγωγής Πτολεμαΐδα
V και 9% σε επενδύσεις διατήρησης και περιβαλλοντικής αναβάθμισης των συμβατικών μονάδων παραγωγής.
Στόχος του προγράμματος είναι η επίτευξη λειτουργικής
κερδοφορίας (EBITDA) 1-1,1 δισ. ευρώ και ο περιορισμός
του χρέους κοντά στο τριπλάσιο του ετήσιου EBITDA μέχρι το
2022.
Αναλυτικά οι στρατηγικές προτεραιότητες της ΔΕΗ έχουν ως
εξής:
1. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)
Αύξηση της συμμετοχής των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα της
ΔΕΗ κατά 600 MW περίπου έως το 2022, κυρίως από Αιολικά
και Φωτοβολταϊκά, δεδομένης της αναμενόμενης ελκυστικότητάς τους έναντι άλλων πηγών ενέργειας, μέσω σημαντικής
αύξησης του μεγέθους, του αριθμού των έργων και των δυνατοτήτων στις ΑΠΕ, με συγκεκριμένους στόχους όσον αφορά
την ισχύ και την απόδοση. Στόχος για συμμετοχή των ΑΠΕ
στην συνολική ισχύ της ΔΕΗ σε ποσοστό 20% - 25% έως το
2030-2035.
2. Πάγια Διανομής
Εστίαση στη βελτιστοποίηση των λειτουργικών επιδόσεων
και στις επενδύσεις στα πάγια διανομής σε ρυθμιζόμενες και
μη ρυθμιζόμενες δραστηριότητες, δεδομένων των σταθερών
αποδόσεων που έχουν.
3. Λιανική Αγορά και Νέες Δραστηριότητες

Επανατοποθέτηση της στρατηγικής της ΔΕΗ αναφορικά με
τον τρόπο προσέγγισης των πελατών της, εστιάζοντας στη
διατήρηση των υψηλής προτεραιότητας τμημάτων πελατών,
στην αναθεώρηση του branding της, στην τιμολόγηση και την
επέκταση των βασικών δραστηριοτήτων της εταιρείας προσφέροντας μία ευρύτερη γκάμα ενεργειακών υπηρεσιών και
προϊόντων (π.χ. double play στον ηλεκτρισμό και το φυσικό
αέριο, υπηρεσίες ενεργειακής απόδοσης).
Εντατικοποίηση των προσπαθειών για εισπράξεις και διακανονισμούς προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συσσωρευμένες οφειλές από απλήρωτους λογαριασμούς και να αποτραπεί
η δημιουργία νέων, μέσω τόσο μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής όσο και με μία σειρά από «γρήγορες νίκες» («quick
wins»).
4. Ορυχεία και συμβατική παραγωγή
Έναρξη προγράμματος λειτουργικής βελτιστοποίησης και
αποδοτικότητας στα ορυχεία και τους Θερμικούς Σταθμούς
Παραγωγής.
Αποεπένδυση λιγνιτικής ισχύος 930 MW και των σχετικών
ορυχείων.
Απόσυρση 1.212 MW μέχρι το 2021.
Συνετή διαχείριση των συμβατικών σταθμών παραγωγής στα
μη-διασυνδεδεμένα νησιά και διερεύνηση των πιθανών ευκαιριών για μετατροπή υπαρχόντων πετρελαϊκών μονάδων
σε μικρής κλίμακας μονάδες με καύσιμο LNG.
5. Κεντρικές και Υποστηρικτικές Λειτουργίες
Επαναπροσδιορισμός του μοντέλου λειτουργίας των υποστηρικτικών υπηρεσιών και εκμετάλλευση συνεργιών σε επίπεδο
εταιρείας αλλά και ομίλου.
Εξέταση και διαχείριση των εμμέσων δαπανών προς τρίτους.
Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της ΔΕΗ.
6. Διεθνής Επέκταση
Στοχευμένη ανάπτυξη νέων έργων σε διεθνείς αγορές με
ανταγωνιστικές αποδόσεις, αξιοποιώντας τις δυνατότητες και
την εξειδίκευση της ΔΕΗ.
7. Νέες υπηρεσίες και προϊόντα
Αξιολόγηση άλλων ευκαιριών για ανάπτυξη (π.χ. ενεργειακές
υπηρεσίες), λαμβάνοντας υπόψη την απαιτούμενη ανταγωνι-

στικότητα και αποδοτικότητα τους.
8. Ρυθμιστικό πλαίσιο (βασικά θέματα)
Πέρα από τις στρατηγικές προτεραιότητες που έχουν τεθεί στο
επιχειρησιακό πλάνο, υπάρχουν μία σειρά από ρυθμιστικά θέματα που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν όπως:
- Διεκδίκηση αποζημιώσεων ισχύος των μονάδων παραγωγής για την υποστήριξη των θερμικών μονάδων οι οποίες
είναι απαραίτητες για την ασφάλεια εφοδιασμού και οι οποίες αντιμετωπίζουν προκλήσεις σε σχέση με την κερδοφορία
τους, δεδομένης της ελκυστικότητάς τους ως μεταβατικού
καυσίμου σε σχέση με την κατασκευή νέων σταθμών.
- Μείωση της χρέωσης προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας
για ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ) και σταδιακή πλήρης κατάργησή της.
- Κατάργηση των δημοπρασιών τύπου ΝΟΜΕ μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία της αποεπένδυσης λιγνιτικών μονάδων
και το αργότερο μέχρι το τέλος του 2019.
- Target model: λειτουργία αγοράς προθεσμιακών προϊόντων
που θα προσφέρει τα απαραίτητα εργαλεία για αντιστάθμιση
κινδύνου.
- Πλήρης ανάκτηση των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας.
Στο επιχειρηματικό σχέδιο τονίζεται, ότι για τα επόμενα 10
χρόνια τα θέματα που αναμένεται να κυριαρχήσουν είναι η
αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας (λόγω του εξηλεκτρισμού), οι δράσεις για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, η εφαρμογή νέων τεχνολογιών καθώς και η απανθρακοποίηση.
Σημειώνεται ακόμη ότι: «Η ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας αλλάζει γρήγορα σε όλο το εύρος της (αποεπένδυση
λιγνιτικών μονάδων, άνοιγμα της λιανικής αγοράς και εισαγωγή του νέου target model), ενώ το Ελληνικό Σύστημα
Ηλεκτρικής Ενέργειας αναμένεται να πιεσθεί, κυρίως λόγω
της απόσυρσης των λιγνιτικών μονάδων. Μέσα σε αυτό το
πλαίσιο, η ΔΕΗ, με την υποστήριξη του συμβούλου της, εκπόνησε το στρατηγικό και επιχειρησιακό της σχέδιο, τα οποίο
θα διασφαλίσει την ανθεκτικότητά της και θα τη μετατρέψει σε
σύγχρονη και πρωτοποριακή εταιρεία ενέργειας».
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΕΠΑ: ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ
Λήμνος, Λέσβος, Σάμος, Χίος, Ρόδος και Κρήτη είναι τα νησιά
που προσφέρονται για την ανάπτυξη υποδομών Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) μικρής κλίμακας (Small Scale
LNG), επισήμανε ο διευθύνων σύμβουλος της Δημόσιας
Επιχείρησης Αερίου (ΔΕΠΑ), Δημήτρης Τζώρτζης, ο οποίος
τόνισε, ακόμη, ότι στο σχέδιο για την ανάπτυξη του Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου μικρής κλίμακας της εταιρείας προβλέπονται συνολικές επενδύσεις 200 εκατ. ευρώ στην επόμενη
πενταετία. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ μιλώντας στο συνέδριο
με θέμα «Καθαρή Ενέργεια στα Νησιά», που διοργανώνει η
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας στη Νάξο, ο κ. Τζώρτζης υπο-

στήριξε ότι το Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο είναι συγκριτικά
η βέλτιστη λύση για τα νησιά, αλλά και για την προσαρμογή
της ναυτιλίας στους νέους κανονισμούς που θα ισχύσουν από
την 1η Ιανουαρίου 2020, αφού είναι «πράσινο», οικονομικά
αποδοτικό καύσιμο που αποθηκεύεται εύκολα και συντελεί
στην επίτευξη του στόχου για 32% παραγωγή από ΑΠΕ έως
το 2030 με ηλεκτρογεννήτριες υψηλής απόδοσης.
Εξάλλου, στα πλεονεκτήματα της ανάπτυξης ΥΦΑ μικρής
κλίμακας στα νησιά, σύμφωνα με τον κ. Τζώρτζη, περιλαμβάνονται:
- Μείωση κεφαλαιουχικών δαπανών για ηλεκτρικές διασυν-

δέσεις και μειωμένες αντίστοιχες κεφαλαιουχικές και λειτουργικές δαπάνες για συμμόρφωση στις νέες περιβαλλοντικές
απαιτήσεις.
- Δυνατότητα συμμόρφωσης με τις υφιστάμενες και νέες
περιβαλλοντικές απαιτήσεις τόσο για παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας σε μη διασυνδεδεμένα νησιά, όσο και ως καυσίμου
σε πλοία.
- Κάλυψη ενεργειακών αναγκών και άλλων τομέων, όπως
ο εμπορικός (επαγγελματίες, ξενοδοχεία), ο βιομηχανικός, ο
οικιακός (θέρμανση σε σπίτια), με χαμηλότερο κόστος.
- Άμεση ανάπτυξη και λειτουργία.

ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ
Επεκτείνεται σε καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές από
λογαριασμούς ρεύματος, στους οποίους έγινε διακοπή της
ηλεκτροδότησης μέχρι τις 30 Ιουνίου 2018, η δυνατότητα
επανασύνδεσης με κάλυψη μέρους ή του συνόλου της οφειλής από τον ειδικό λογαριασμό που δημιουργήθηκε στις
αρχές του έτους, σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση
που προωθείται για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ όπως ανακοίνωσε χθες το
υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την απόφαση
επεκτείνεται το χρονικό όριο για τη διακοπή της ηλεκτροδότησης, που ήταν προηγουμένως η 14η Φεβρουαρίου έως τις
30 Ιουνίου.
Τα αιτήματα για την υπαγωγή των οφειλετών στο σχετικό
πρόγραμμα εξετάζονται από επιτροπές που συστήνονται με
απόφαση του δημάρχου και αποτελούνται από εκπροσώπους της δημοτικής Αρχής, του ΔΕΔΔΗΕ και του προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΗ ή εναλλακτικού). Οι επιτροπές
αξιολογούν την πραγματική οικονομική και περιουσιακή
κατάσταση των αιτούντων και χορηγούν το ειδικό βοήθημα,
εφόσον η αποσύνδεση αφορά την κύρια κατοικία και επιπλέον ικανοποιούνται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

υπαγωγής στο νέο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ).
Το ύψος του εφάπαξ βοηθήματος διαμορφώνεται ανάλογα με
το ύψος της οφειλής, ως εξής:
- Για οφειλή μέχρι 6.000 ευρώ καλύπτεται το σύνολο του
ποσού.
- Από 6.001 έως 9.000 ευρώ καλύπτεται το 75%.
- Από 9.001 έως 12.000 ευρώ το 50%.
- Από 12.001 ευρώ και πάνω το 30%.
Για παράδειγμα, για οφειλή 4.000 ευρώ θα καταβάλλεται
βοήθημα 4.000 ευρώ, για οφειλή 7.000 ευρώ βοήθημα
5.250 ευρώ, για οφειλή 11.000 ευρώ βοήθημα 5.500 ευρώ
και για οφειλή 20.000 ευρώ βοήθημα 6.000 ευρώ. Το μέρος
της οφειλής που δεν καλύπτεται θα εξοφλείται από τους καταναλωτές σε άτοκες μηνιαίες δόσεις, το πλήθος των οποίων
ορίζεται από τον εκάστοτε προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.
Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι τα κριτήρια υπαγωγής στο νέο ΚΟΤ
είναι:
- Η συνολική φορολογητέα αξία ακίνητης περιουσίας όλων
των μελών του νοικοκυριού, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, να
μην υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ για νοικοκυριά με ένα μέλος, προσαυξανόμενα κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο

μέλος μέχρι το ποσό των 180.000.
- Το ετήσιο συνολικό πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα του
νοικοκυριού και η τετραμηνιαία κατανάλωση να μην υπερβαίνουν τα παρακάτω όρια:
1. Για ένα άτομο εισόδημα 9.000 ευρώ και κατανάλωση 1400
κιλοβατώρες.
2. Για μονογονεϊκή + 1 ανήλικος ή 2 ενήλικοι, εισόδημα
13.500 ευρώ και κατανάλωση 1.600 κιλοβατώρες.
3. Για μονογονεϊκή + 2 ανήλικοι ή 2 ενήλικοι + 1 ανήλικος,
εισόδημα 15.750 ευρώ και κατανάλωση 1.700 kWh.
4. Για μονογονεϊκή + 3 ανήλικοι ή 2 ενήλικοι + 2 ανήλικοι
ή 3 ενήλικοι, εισόδημα 18.000 ευρώ και κατανάλωση 1.800
kWh.
5. Για μονογονεϊκή + 4 ανήλικοι ή 2 ενήλικοι + 3 ανήλικοι ή
3 ενήλικοι + 1 ανήλικος, εισόδημα 24.750 ευρώ και κατανάλωση 1.900 kWh.
6. Για μονογονεϊκή + 5 ανήλικοι ή 2 ενήλικοι + 4 ανήλικοι ή 3
ενήλικοι + 2 ανήλικοι ή 4 ενήλικοι, εισόδημα 27.000 ευρώ και
κατανάλωση 2.000 kWh.

ΧΑΝΙΑ : ΣΕ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ ΜΕΤΑΤΡΑΠΗΚΕ ΠΑΛΙΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΗΣ ΔΕΗ
Σε εκθεσιακό μουσειακό χώρο έργων ΑΠΕ μετατράπηκε ο
πρώην Υδροηλεκτρικός σταθμός της ΔΕΗ που βρίσκεται στη
λίμνη της Αγιάς Χανίων. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η τελετή
εγκαινίων του χώρου που θα παραδοθεί από τη ΔΕΗ στην
τοπική κοινωνία, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 14 Ιουλίου
στις 11 το πρωί. Η εκδήλωση που οργανώνουν η Περιφέρεια
Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και η «ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.», περιλαμβάνει ομιλίες από τον Πρόεδρο ΔΣ της

ΔΕΗ Ανανεώσιμες Μανώλη Παναγιωτάκη, τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο της εταιρείας Ηλία Μοναχολιά και τον τέως Νομάρχη Χανίων Γρηγόρη Αρχοντάκη επί των ημερών του οποίου
ξεκίνησαν οι διαδικασίες για τη διάσωση και ανάδειξη του
χώρου.
Χαιρετισμό θα απευθύνει ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Απόστολος Βουλγαράκης.
Ο Υδροηλεκτρικός Σταθμός της Αγιάς κατασκευάστηκε το

1928 από τον Δήμο Χανίων, επί δημαρχίας Εμμανουήλ Μουντάκη, στον ταμιευτήρα των πηγών της περιοχής και εγκαινιάστηκε στις 22 Ιουλίου 1929 από τον τότε πρωθυπουργό
Ελευθέριο Βενιζέλο.
Από το 1950 μέχρι και την παύση της λειτουργίας του, στα
τέλη της δεκαετίας του 70, είχε ενσωματωθεί στο δίκτυο της
ΔΕΗ.

ΑΥΞΗΣΗ 1% ΣΗΜΕΙΩΣΕ Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΟΝ ΜΑΙΟ ΕΦΕΤΟΣ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Η ΕΛΣΤΑΤ
Αύξηση 1% σημείωσε η βιομηχανική παραγωγή στη χώρα
τον Μάιο εφέτος, ενώ η παραγωγή των μεταποιητικών βιομηχανιών σημείωσε άνοδο 0,3%. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ
όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης βιομηχανικής
παραγωγής παρουσίασε αύξηση 1% τον Μάιο 2018 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2017, έναντι αύξησης 6,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση
το 2017 με το 2016.
Η εξέλιξη αυτή προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των

δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:
1. Από την αύξηση:
*Κατά 6,8% του δείκτη παραγωγής ορυχείων- λατομείων.
*Κατά 0,3% του δείκτη παραγωγής μεταποιητικών βιομηχανιών. Στην αύξηση αυτή συνέβαλε, κυρίως, η άνοδος στην
παραγωγή ποτών (8,3%), βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων (31,1%) και επίπλων (14,1%).
*Κατά 2,7% του δείκτη παραγωγής ηλεκτρισμού.
2. Από τη μείωση κατά 1,1% του δείκτη παροχής νερού.

Ο μέσος γενικός δείκτης της περιόδου Ιανουαρίου- Μαΐου
2018 παρουσίασε αύξηση 0,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου- Μαΐου 2017.
Ενώ ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε
αύξηση 0,5% τον Μάιο 2018 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο
δείκτη του Απριλίου 2018
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ «COCA COLA ΤΡΙΑ ΈΨΙΛΟΝ» ΣΤΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ
Παρουσία του υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, Στέργιου Πιτσιόρλα, και του προέδρου του Ομίλου Coca-Cola HBC,
Αναστάσιου Δαυίδ, η «Coca-Cola Τρία Έψιλον» ανακοίνωσε την
ολοκλήρωση της επένδυσης Mega-Plant ύψους 24 εκατ. ευρώ
στο Σχηματάρι, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Στην καινούρια περίοδο που εισέρχεται η χώρα μετά το τέλος των μνημονίων πρέπει να σκεφτούμε πώς παραδείγματα
σύγχρονων, ανταγωνιστικών και εξωστρεφών παραγωγικών
μονάδων -όπως το Σχηματάρι Mega-Plant της Coca-Cola Τρία
Έψιλον- θα πληθύνουν και πώς θα άρουμε όλα τα εμπόδια προκειμένου η οικονομική δραστηριότητα να αναπτύσσεται απρόσκοπτα και να είναι επωφελής για όλους τους συντελεστές» ανέφερε ο κ. Πιτσιόρλας σε σύντομο χαιρετισμό του και συνέχισε:
«Το περιβάλλον στην επιχειρηματική δραστηριότητα βελτιώνεται μέρα με τη μέρα και γίνεται πιο φιλικό. Μέχρι το τέλος
του χρόνου θα έχουν ληφθεί σημαντικές πρωτοβουλίες προς
αυτή τη κατεύθυνση. Αύριο θα παρουσιάσουμε την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας μιας στάσης. Επίσης, την
επόμενη εβδομάδα θα καταθέσουμε νομοθετική ρύθμιση για
τη δημιουργία βιομηχανικού πάρκου στην περιοχή των Οινοφύτων ενώ παράλληλα θα κατατεθεί νομοθετική ρύθμιση που
θα διευκολύνει την εγκατάσταση στην Ελλάδα υποστηρικτικών
υπηρεσιών πολυεθνικών ομίλων που εκτιμάται ότι θα δημιουργήσεις χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας» ανέφερε ο κ. Πιτσιόρλας.
Από την πλευρά του ο κ. Δαυίδ αναφέρθηκε στη σημαντική
επένδυση που αναδεικνύει το εργοστάσιο του Σχηματαρίου σε
ένα από τα Mega-Plant του ομίλου. «Ακόμα και μέσα στα χρό-

νια της κρίσης και των προκλήσεων για τη χώρα, τους πολίτες
αλλά και την επιχειρηματικότητα μπορούμε και συνεχίζουμε να
επενδύουμε στην ανάπτυξη της δραστηριότητάς μας στην Ελλάδα προς όφελος των εργαζομένων μας, των καταναλωτών,
αλλά και όλων των συνεργατών και πελατών μας. Υλοποιήσαμε
μια επένδυση ύψους 24 εκατ. ευρώ στο Σχηματάρι Mega-Plant
που έρχεται να προστεθεί στα 57 εκατ. ευρώ που έχουμε επενδύσει συνολικά για τη διαμόρφωση και τη δημιουργία εδώ στην
Ελλάδα της μονάδας υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων του ομίλου μας για 19 χώρες».
Παράλληλα, ο κ. Δαυίδ τόνισε ότι «το Mega-Plant στο Σχηματάρι μας επιτρέπει να παράγουμε στην Ελλάδα, να εξάγουμε
από εδώ τα προϊόντα μας σε 11 χώρες και να υποστηρίζουμε
έμπρακτα την οικονομική δραστηριότητα και την ανάπτυξη της
χώρας. Η καρδιά μας βρίσκεται και χτυπάει στην Ελλάδα. Οι ρίζες, το όραμα και οι αξίες μας ξεκίνησαν εδώ και συνεχίζουν να
αποτελούν οδηγό σε ό,τι κάνουμε στο μέλλον».
Ο γενικός διευθυντής της Coca-Cola Τρία Έψιλον, Γιάννης Παπαχρήστου, ανέφερε: «Το Σχηματάρι Mega-Plant θεμελιώνει τη
νέα εποχή ανάπτυξης της Coca-Cola Τρία Έψιλον. Ένα εργοστάσιο με 400 εργαζομένους, το οποίο μας επιτρέπει να παράγουμε
στην Ελλάδα, να εξάγουμε από την Ελλάδα σε 11 χώρες και να
υποστηρίζουμε έμπρακτα την οικονομική δραστηριότητα και
την ανάπτυξη της χώρας. Στηρίζουμε την κοινωνία και κυρίως
τους νέους για να βρουν εργασία και να παραμείνουν στη χώρα
μας».
H Λίλιαν Νεκταρίου, γενική διευθύντρια της Coca-Cola για Ελλά-

δα, Κύπρο, Μάλτα, δήλωσε: «Η σημαντική αυτή επένδυση στο
Σχηματάρι μάς δίνει τη σιγουριά να υλοποιήσουμε το στρατηγικό όραμα της Coca-Cola στην Ελλάδα που αφορά την ανάπτυξή
μας με οδηγό την καινοτομία και με όρους και προϋποθέσεις
που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας
ζωής των κοινοτήτων στις οποίες λειτουργούμε αλλά και στην
προστασία του πλανήτη που όλοι μοιραζόμαστε».
Σημειώνεται ότι το Σχηματάρι Mega-Plant εισάγει ένα νέο μοντέλο λειτουργίας, που επιτρέπει στην εταιρεία να προχωρά
σταθερά στην αύξηση της παραγωγικής και εξαγωγικής της
δυναμικής. Από εκεί διακινούνται περισσότερα από 540 προϊόντα που απολαμβάνουν οι καταναλωτές σε κάθε περίσταση,
ενώ χάρη στις 17 γραμμές παραγωγής που έχουν δυνατότητα
λειτουργίας 24 ώρες το 24ωρο, παράγεται το 100% των χυμών
και το 96% των αναψυκτικών της εταιρείας.
Επίσης, από το Σχηματάρι Mega-Plant πραγματοποιείται το
100% των εξαγωγών της εταιρείας σε 11 χώρες (Βουλγαρία,
Γερμανία, Ελβετία, ΗΠΑ, Ιταλία, Κόσοβο, Κύπρος, Ουγγαρία,
Ρουμανία, Σερβία και Τσεχία).
Από το Σχηματάρι καλύπτεται το 100% των αναγκών της
αγοράς της Βουλγαρίας σε αναψυκτικά Coca-Cola και Sprite σε
κουτί αλουμινίου.
Τέλος, διακινείται το 75% του όγκου των εγχώριων πωλήσεων,
από τις νέες αποθηκευτικές εγκαταστάσεις που εκτείνονται σε
30.000 τ.μ.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΣΤΟ ΛΑΥΡΙΟ
Στο πλαίσιο, τους στόχους, καθώς και στις προτεραιότητες της
εθνικής στρατηγικής για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία,
που ψηφίστηκε από το Συμβούλιο Υγείας και Ασφάλειας το προηγούμενο διάστημα, αναφέρθηκε εκτενώς ο γγ του υπουργείου
Εργασίας, Ανδρέας Νεφελούδης, μιλώντας σε εκδήλωση στο
Λαύριο. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης με θέμα «Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία: Προκλήσεις
& Προοπτικές για το μέλλον», που πραγματοποιήθηκε χθες
στο πλαίσιο των δράσεων του πρώτου έτους της ευρωπαϊκής
εκστρατείας «Ασφαλείς & Υγιείς Χώροι Εργασίας 2018-2019.
Διαχείριση επικίνδυνων ουσιών» και της εθνικής στρατηγικής
για την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία 2016-2020, ο γγ του
υπουργείου Εργασίας σημείωσε ότι η Ελευσίνα και το Λαύριο
είναι δύο εμβληματικές περιοχές της Αττικής που έχουν σχέση με
τις εργασιακές σχέσεις και τις συνθήκες εργασίας.
Σύμφωνα με τον κ. Νεφελούδη, οι προτεραιότητες της νέας
εθνικής στρατηγικής εστιάζονται σε τρία σημεία, τα οποία είναι
τα εξής:
- Η οικοδόμηση του εθνικού συστήματος υγείας και ασφάλειας
στην εργασία στην Ελλάδα, που δεν υπάρχει θεσμοθετημένο.
- Η εφαρμογή συνθηκών υγείας και ασφάλειας και συνεργασίας
στο Δημόσιο και την αυτοδιοίκηση και, κυρίως, στην αυτοδι-

οίκηση που καταγράφεται πυκνότητα εργατικών ατυχημάτων
και σχεδιάζονται παρεμβάσεις.
- Η σύσταση του φορέα ασφάλειας επαγγελματικού κινδύνου,
για να επιτευχθεί μία ενιαία στάση απέναντι στα εργατικά ατυχήματα και τις επαγγελματικές ασθένειες, αλλά και για να απαλλαγεί το ασφαλιστικό σύστημα από δαπάνες περίπου 1,5 δισ.
ευρώ, ετησίως, που προκύπτουν από τη διαδικασία αποκατάστασης εργατικών ατυχημάτων, επαγγελματικών ασθενειών,
κ.λπ.
Μεταξύ άλλων, ο κ. Νεφελούδης αναφέρθηκε στην ολοκλήρωση του πληροφοριακού συστήματος του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) που αφορά την υγεία και την ασφάλεια,
κάνοντας λόγο για τους καταλόγους των τεχνικών ασφαλείας
και τους καταλόγους των γιατρών εργασίας. Σε αυτό το σημείο, είπε ότι υπάρχει μία αντιπαράθεση με τον Πανελλαδικό
Σύνδεσμο Μελών ΕΞΥΠΠ (Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας
και Πρόληψης), «ο οποίος δεν αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να
υπάρχουν όροι διαφάνειας και κανόνες, οι οποίοι θα ορίζουν
τις εργασιακές σχέσεις των γιατρών εργασίας και των τεχνικών
ασφαλείας στον χώρο των επιχειρήσεων είτε του δημόσιου, είτε
του ιδιωτικού τομέα». Διευκρίνισε, δε, ότι μέσα από τη διαδικασία του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του

ΣΕΠΕ θα γίνονται οι διαδικασίες ορισμού γιατρών εργασίας και
τεχνικών ασφαλείας. Ωστόσο, συμπλήρωσε ότι μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία τής τεχνικής οργάνωσης του χώρου, η
πιστοποίηση για το ποιος γιατρός εργασίας είναι διαθέσιμος θα
γίνεται από την επιστομηνική εταιρεία των γιατρών εργασίας.
«Η έκθεση σε επικίνδυνες ουσίες είναι πολύ πιο συχνή από όσο
μπορεί να φανταζόμαστε και στις περισσότερες περιπτώσεις οι
κίνδυνοι δεν είναι ορατοί και εύκολα αντιληπτοί». Αυτήν την
επίσημη θέση επί του θέματος διατύπωσε ο αντιπεριφερειάρχης
Ανατολικής Αττικής, Πέτρος Φιλίππου.
Στο σύντομο χαιρετισμό του, ο κ. Φιλίππου, τόνισε την ανάγκη
κινητοποίησης όλων για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας
όσον αφορά στην υγεία και την ασφάλεια στους εργασιακούς
χώρους. Αναφερόμενος στην εξαιρετικά επιβαρυμένη σε αυτόν
τον τομέα πόλη του Λαυρίου, υπογράμμισε τις «σκληρές και
απάνθρωπες συνθήκες εργασίας που επικρατούσαν για χρόνια
στα μεταλλεία και τις στοές της περιοχής», που είχαν ως αποτέλεσμα από εκεί να ξεκινήσει, να ωριμάσει και να εξαπλωθεί το
εργατικό κίνημα στην Ελλάδα.
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
LIN BING (HUAWEI): Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΙΑ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Εμπιστευτήκαμε την Ελλάδα την εποχή της κρίσης γιατί
πιστεύουμε στις προοπτικές της αγοράς και στους Έλληνες καταναλωτές, επισημαίνει ο κ. Lin Bing, επικεφαλής
του Καταναλωτικού Τομέα του κινεζικού κολοσσού της
Huawei στην Ελλάδα, τονίζοντας ότι οι επενδύσεις της
εταιρίας στην χώρα μας τα τελευταία χρόνια δημιούργησαν νέες θέσεις εργασίας, κάτι που θα συνεχιστεί και
στο μέλλον, καθώς αποτελεί μια πολύ σημαντική αγορά
για τον Όμιλο. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η Huawei με
παρουσία στην Ελλάδα από το 2005 δραστηριοποιείται
στους τομείς των Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογικών
Λύσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ICT) για τις
επιχειρήσεις, ξεκίνησε πριν από το 2010 να δραστηριοποιείται και στον τομέα των κινητών τηλεφώνων και
μόλις πριν 5 χρόνια λάνσαρε στην αγορά συσκευές με
το δικό της πλέον brand name. Από μερίδιο αγοράς 4%
το 2015 κατάφερε να κατακτήσει και να εδραιωθεί στην
δεύτερη θέση της ελληνικής αγοράς με σταδιακή και
σταθερή ανοδική πορεία αλλά και να βρεθεί στην πρώτη θέση της αγοράς τον Δεκέμβριο του 2017, σπάζοντας
μια κατάταξη που είχε παγιωθεί για μια σειρά ετών.
Όπως αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Lin Bing, η Huawei
ακολούθησε και στην Ελλάδα την παγκόσμια στρατηγική της, που εστιάζεται στην κάλυψη των αναγκών των
καταναλωτών με μεγάλη έμφαση στην καινοτομία, αλλά
και ταυτόχρονα στην εξασφάλιση της ποιότητας των
προϊόντων που διατίθενται και την υπόσχεση για συνεχή εξέλιξη με γνώμονα τις προτιμήσεις και την εξεύρεση
λύσεων για την καθημερινότητα του καταναλωτή.
Επενδύσεις άνω των 60 δισ. δολαρίων ΗΠΑ σε
Έρευνα & Ανάπτυξη διεθνώς
Όπως χαρακτηριστικά τονίζει ο Lin Bing, ο κινεζικός
όμιλος έχει επενδύσει διεθνώς περισσότερα από 60 δισ.
δολάρια ΗΠΑ την τελευταία δεκαετία (2008-2017) σε
Έρευνα & Ανάπτυξη (R&D) προκειμένου να εξασφαλι-

στούν καινοτόμα και ποιοτικά προϊόντα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των καταναλωτών και πελατών.
Στο πλαίσιο αυτό έχει δημιουργήσει 154 εξειδικευμένα
κέντρα R&D και 36 κέντρα καινοτομίας σε όλο τον πλανήτη, με περίπου 80.000 εργαζόμενους, το 45% του
συνολικού της ανθρώπινου δυναμικού να απασχολείται
στον τομέα Έρευνας & Ανάπτυξη.
Για την προώθηση των κινητών τηλεφώνων στην
Ελλάδα, όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, δόθηκε
έμφαση στην συνεργασία της Huawei με προσωπικότητες - «αγαπημένους ήρωες» όπως τους ονομάζει ο Lin
Bing - που εμπνέουν το ευρύ κοινό, διότι είναι αυτοδημιούργητοι, ξεκίνησαν από χαμηλά και έφτασαν στην
κορυφή, όπως ο Γιάννης Αντετοκούμπο που αποτέλεσε
τον πρώτο επίσημο πρεσβευτή για παρουσίαση κινητού
τηλεφώνου στην Ελλάδα.
Ο επικεφαλής του καταναλωτικού τομέα της Huawei
στην Ελλάδα, που διεθνώς αποτελεί τον κορυφαίο παγκόσμιο προμηθευτή Τεχνολογικών Λύσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ICT) εξυπηρετώντας πάνω από
το 1/3 του παγκόσμιου πληθυσμού, ερωτηθείς σχετικά
επισημαίνει ότι οι προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης της
αγοράς smart phones στην Ελλάδα είναι ακόμη σημαντικές, παρά την σημαντική τους διείσδυση τα τελευταία
χρόνια. Όπως αναφέρει οι Έλληνες καταναλωτές αντικαθιστούν το κινητό τους τηλέφωνο σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ότι ο μέσος ευρωπαϊκός όρος.
Όπως αναφέρει ο Lin Bing, ένα από τα συγκριτικά
πλεονεκτήματα της Huawei, είναι η δυνατότητα που έχει
να ενσωματώνει τεχνολογικά χαρακτηριστικά, όπως
κάμερα υψηλής ποιότητας, μπαταρία μεγάλης ισχύος
και οθόνη full view, τα οποία συνήθως βρίσκουμε σε
premium και κατά συνέπεια ακριβότερα smart phones,
να διατίθενται ακόμα και στις πιο οικονομικές σειρές
της όπως τα νεοαφιχθέντα Huawei Y series 2018. Κατά
συνέπεια ο καταναλωτής, παρόλο που θα πληρώσει μι-

κρότερο τίμημα, θα έχει πρόσβαση στην τελευταία λέξη
της τεχνολογίας και θα την αξιοποιήσει στην καθημερινότητά του. Ταυτόχρονα, πολλές από τις συσκευές της
εταιρίας υιοθετούν τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης
(artificial intelligence) που μετατρέπουν τα κινητά σε
ψηφιακούς συνεργάτες του ανθρώπου.
Όπως αναφέρεται στη Λευκή Βίβλο «Mobile AI and
the Future of Intelligent Devices» που χρηματοδότησε
η Huawei, η τεχνητή νοημοσύνη θα γίνει ένα σύμβολο,
όπως ακριβώς ήταν και η ατμομηχανή στην έναρξη της
Βιομηχανικής Επανάστασης, με την πλατφόρμα που θα
επωφελείται περισσότερο από την εφαρμογή της να είναι τα έξυπνα κινητά. Σύμφωνα με την μελέτη οι χρήστες smartphones θα αποτελούν το 2021 το 60% του
παγκόσμιου πληθυσμού, με όλες τις mobile εφαρμογές
να εξελίσσονται και να είναι σε θέση να εκμεταλλεύονται
τη δύναμη του cloud, τις υπηρεσίες τοποθεσίας, τους
κωδικούς QR και τις δυνατότητες των καμερών των
συσκευών.
Ερωτηθείς σχετικά ο Lin Bing, εστιάζει και στην ενίσχυση του ρόλου του κινητού με την ταχύτατη ανάπτυξη του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things)
που θα διασυνδέει μεταξύ τους εκατομμύρια συσκευές
με τελικό αποδέκτη το κινητό τηλέφωνο.
Για την ιστορία αναφέρεται ότι το πρώτο προϊόν
της Huawei, που ιδρύθηκε 30 χρόνια πριν στη πόλη
Shenzhen της Κίνας, ήταν οι διακόπτες τηλεφώνων,
όμως δεν άργησε να ασχοληθεί με τον τομέα τηλεπικοινωνιών παρέχοντας τεχνολογικά προηγμένα προϊόντα και υπηρεσίες όπως ασύρματο, σταθερό και cloud
core δίκτυο, με τα δίκτυα δεδομένων επιχειρήσεων, τις
ενοποιημένες υπηρεσίες επικοινωνίας & συνεργασίας
και βεβαίως την ανάπτυξη των δικών της συσκευών
smartphone και tablet, βασιζόμενη στο παγκόσμιο τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξής της.

«ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ
ΟΛΟΥΣ» ΑΝΑΦΕΡΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ
«Το θαλάσσιο μέτωπο της Πάτρας θα γίνει χώρος αναψυχής και δραστηριοτήτων για όλους» αναφέρεται σε
ανακοίνωση του δήμου, μετά την κατάθεση στη Βουλή
της τροπολογίας με την οποία κατοχυρώνεται για 99
χρόνια η δωρεάν παραχώρηση στον δήμο Πατρέων της
χρήσης της πρώην χερσαίας ζώνης του λιμανιού της πόλης. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ όπως σημειώνεται στην

ίδια ανακοίνωση «η θετική αυτή εξέλιξη, είναι αποτέλεσμα των μακροχρόνιων αγώνων του πατραϊκού λαού,
καθώς και της αγωνιστικής διεκδίκησης, στην οποία είχε
σημαντική συμβολή η δημοτική αρχή, με αντίστοιχου
περιεχομένου αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου,
και οργάνωση κινητοποιήσεων». Επίσης, ο δήμος τονίζει ότι «δεσμευόμαστε πως μαζί με τον πατραϊκό λαό θα

συνεχίσουμε να διεκδικούμε κρατική χρηματοδότηση
και αξιοποίηση της περιοχής υπέρ των αναγκών των δημοτών μας» προσθέτοντας ότι «σε καμία περίπτωση δεν
δεχόμαστε να χαρατσωθεί ο πατραϊκός λαός για δράσεις
αναψυχής και πολιτισμού.»
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΤΩΤΙΚΗ ΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ/ΙΔΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ,
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ «Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, 2018»
Για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων
ετών που ο όμιλος Adecco Ελλάδας διερευνά το θέμα της απασχολησιμότητας στην Ελλάδα, εμφανίζει πτωτική πορεία η
τάση αναζήτησης εργασίας στο εξωτερικό, αν και ακόμα σημαντικός αριθμός υποψηφίων εξετάζει την πιθανότητα αναζήτησης ευκαιριών εκτός Ελλάδας. Συγκεκριμένα, το ποσοστό
των υποψηφίων που εξετάζει το ενδεχόμενο εργασίας στο
εξωτερικό ανέρχεται στο 22%, ενώ το 2017 το αντίστοιχο ποσοστό άγγιζε το 33%. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ αυτό προέκυψε, μεταξύ άλλων, από τα αποτελέσματα της έρευνας, με τίτλο
«Η Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα, 2018», που παρουσίασε
ο όμιλος Adecco Ελλάδας, αποτυπώνοντας για τέταρτη διαδοχική χρονιά τη γνώμη εργαζομένων και υποψηφίων για την
αγορά εργασίας. Φέτος, διερευνήθηκε για πρώτη φορά και ο
βαθμός ενθάρρυνσης της ισότητας και της διαφορετικότητας
εντός της αγοράς εργασίας. Ταυτόχρονα, εξετάστηκε η άποψη
των ερωτωμένων για το κατά πόσο οι εργαζόμενοι διαθέτουν
τις δεξιότητες που αναζητούν οι εταιρείες και πώς αξιολογούν
τις εταιρείες όπου απασχολούνται σήμερα. Η έρευνα διενεργήθηκε με χρήση online ερωτηματολογίου σε τυχαίο δείγμα
953 ατόμων πανελλαδικώς από την εταιρεία ερευνών LMG,
σε συνεργασία με την H+K Strategies, για λογαριασμό του
ομίλου Adecco Ελλάδος.
Εργαζόμενοι και αγορά εργασίας
Πρώτο βασικό εύρημα της έρευνας αποτελεί η διαχρονικά αυξητική τάση του ποσοστού των απασχολημένων που έχουν
βρεθεί εκτός αγοράς τουλάχιστον μία φορά στην επαγγελματική ζωή τους. Το ασταθές περιβάλλον ευνοεί τόσο την κινητικότητα των στελεχών εντός αγοράς όσο και την πιθανότητα
να βρεθούν εκτός αγοράς εργασίας για κάποιο διάστημα.
Συγκεκριμένα, το 64% των ερωτώμενων, που αυτήν τη στιγμή εργάζονται, δήλωσε ότι έχει βρεθεί εκτός αγοράς εργασίας
τουλάχιστον μία φορά, σε σύγκριση με το 58% που δήλωνε
το ίδιο το 2017. Οι περισσότεροι από αυτούς (32%) ανέφεραν
ότι χρειάστηκαν διάστημα μικρότερο των έξι μηνών, για να
επανατοποθετηθούν στην αγορά, ενώ το 15% των συμμετεχόντων στην έρευνα χρειάστηκε 6-11 μήνες. Σε αρκετές
περιπτώσεις, η επανένταξη στην αγορά εργασίας καθυστερεί.
Σύμφωνα με την έρευνα, η διατήρηση επαφής των υποψηφίων με την αγορά, καθώς και οι στοχευμένες ενέργειες αναζήτησης αποτελούν τα κλειδιά για τη μείωση του χρόνου αναμονής. Όσο περισσότερο παραμένουν εκτός αγοράς εργασίας,
τόσο αυξάνεται η δυσκολία επανένταξης. Οι απασχολούμενοι
δήλωσαν σε ποσοστό 49% πως ξαναβρήκαν εργασία μέσα σε
διάστημα έξι μηνών. Από την άλλη πλευρά, παρατηρείται πως
το 50% των ανέργων αυτήν τη στιγμή αναζητάει εργασία ήδη
τουλάχιστον εδώ και ένα έτος. Έννοιες, όπως το «reskilling»
και το «upskilling», που αφορούν στη διατήρηση και την

ενίσχυση των δεξιοτήτων, ώστε να παραμένουν επίκαιρες σε
σχέση με τις ανάγκες τις αγοράς, αναδεικνύονται σε καταλυτικά στοιχεία, για να παραμείνουν οι υποψήφιοι/εργαζόμενοι
ανταγωνιστικοί και να μειωθεί ο χρόνος αναμονής.
Η κινητικότητα στην αγορά επιβεβαιώνεται ως τάση και από
το γεγονός ότι υποψήφιοι για τις ανοικτές θέσεις εργασίας δεν
είναι μόνο τα άτομα που είναι εκτός αγοράς, αλλά και μεγάλη
μερίδα απασχολουμένων που δεν είναι ικανοποιημένοι από
την τρέχουσα εργασία τους. Συγκεκριμένα, το 2018, ποσοστό
66% των ερωτώμενων στην έρευνα δήλωσε ότι βρίσκεται σε
ενεργή αναζήτηση εργασίας, με το 58% αυτών να είναι εργαζόμενοι και το 91% άνεργοι.
Ανθρώπινο δυναμικό και δεξιότητες
Για ακόμη μία χρονιά, η έρευνα «Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα» εξέτασε τον βαθμό στον οποίο το ευρύ κοινό αξιολογεί
ότι διαθέτει τις απαραίτητες δεξιότητες, για να ανταποκριθεί
στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.
Στην πλειονότητά τους, οι συμμετέχοντες και στη φετινή
έρευνα, συμπεριλαμβανομένων των απασχολουμένων και
των προσωρινά εκτός αγοράς υποψηφίων, πιστεύουν ότι
διαθέτουν το «πακέτο» των τυπικών και ποιοτικών προσόντων που αναζητούν οι επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, 98% των
συμμετεχόντων απαντά πως διαθέτει σε υψηλό βαθμό εργασιακό ήθος, 91% ομαδικότητα, 90% ευελιξία και προσαρμοστικότητα, 89% απαντά πως διαθέτει, επίσης, οργανωτικές
ικανότητες, 87% ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, 84%
απαντά πως διαθέτει τις απαραίτητες τεχνικές και πρακτικές
γνώσεις στο αντικείμενο εργασίας και βασικές ψηφιακές δεξιότητες. Τα χαμηλότερα ποσοστά συγκέντρωσαν δεξιότητες,
όπως το επιχειρηματικό πνεύμα (ποσοστό 68%), μαθηματικές
γνώσεις (ποσοστό 60%) και εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες (ποσοστό 54%).
Αναφορικά με τα κριτήρια που «βαραίνουν» περισσότερο
στην επιλογή εταιρείας/εργοδότη, οι δίκαιες αμοιβές, το καλό
εργασιακό περιβάλλον, η ηθική, η διαφάνεια και η συνεχής
προσαρμογή στις εξελίξεις για διατήρηση ανταγωνιστικότητας, τοποθετούνται στην κορυφή της λίστας. Ειδικότερα, τα
σημαντικότερα κριτήρια σχετίζονται με τη δίκαιη και αξιοκρατική αμοιβή των εργαζομένων (σχεδόν οι μισοί -45%- τοποθετούν αυτήν την παράμετρο ως πρώτη στη λίστα κριτηρίων
επιλογής εργοδότη), την ύπαρξη ήρεμου και ευχάριστου κλίματος εργασίας (ποσοστό 45%) και τις ισχυρές προοπτικές για
μελλοντική ανάπτυξη (ποσοστό 39%).
Στις χαμηλότερες θέσεις της λίστας βρίσκονται χαρακτηριστικά, όπως η καλή οργάνωση της εταιρείας (ποσοστό 16%), η
παρουσία ικανής διοίκησης (ποσοστό 16%) και η δυνατότητα
ευέλικτου ωραρίου εργασίας (ποσοστό 11%). Επιπρόσθετα,
ένα ακόμα σημαντικό εύρημα της έρευνας αποτελεί η διαπί-

στωση των αποκλίσεων μεταξύ προσδοκιών και πραγματικότητας, που καταγράφονται στις απόψεις των εργαζομένων
αναφορικά με τα επιθυμητά χαρακτηριστικά που οφείλει να
έχει μία εταιρεία/εργοδότης σε σύγκριση με αυτά που διαθέτει
η εταιρεία στην οποία εργάζονται σήμερα. Φαίνεται πως αρκετοί είναι οι εργαζόμενοι που δεν θεωρούν πως οι εταιρείες
όπου εργάζονται έχουν τα επιθυμητά χαρακτηριστικά σε ικανοποιητικό βαθμό.
Ισότητα και διαφορετικότητα στον εργασιακό χώρο
Φέτος, βασικό στόχο της έρευνας αποτέλεσε η διερεύνηση του
βαθμού στον οποίο υφίσταται η ισότητα και η διαφορετικότητα στον εργασιακό χώρο κατά την άποψη των υποψηφίων/
εργαζομένων. Υπό το πρίσμα των πρωτοβουλιών που οι
εταιρείες υλοποιούν για την ενθάρρυνση της ισότητας και της
διαφορετικότητας, εξετάστηκαν παράμετροι που επιβεβαιώνουν την ύπαρξη ή απουσία σχετικών πολιτικών και συμπεριφορών. Στο πλαίσιο αυτό, εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει
το γεγονός ότι η πλειονότητα των ερωτώμενων δηλώνει πως
οι εταιρείες δεν έχουν εφαρμόσει, κατά τη γνώμη τους, σε
ικανοποιητικό βαθμό πολιτικές που προάγουν την ισότητα και
τη διαφορετικότητα, παρά το γεγονός πως οι πολιτικές αυτές
είναι απαραίτητες για την προσέλκυση ταλέντων στην παγκοσμιοποιημένη αγορά εργασίας.
Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν σε ποσοστό 87% ότι άτομα
που δεν διαθέτουν ευρύ και ποιοτικό κύκλο γνωριμιών δεν
έχουν συνήθως ίσες ευκαιρίες πρόσληψης με τα άτομα που
έχουν διευρυμένο και ποιοτικό δίκτυο. Επίσης, σε ποσοστό
80% συμφώνησαν ότι η πιθανότητα εγκυμοσύνης καθιστά
τις γυναίκες λιγότερο επιθυμητές για μία θέση εργασίας και
σε ποσοστό 76% ότι η κρίση έχει εντείνει το φαινόμενο της
αντικατάστασης στελεχών με πολυετή εμπειρία από άτομα με
μικρότερη εμπειρία, χωρίς οι εταιρείες να εξασφαλίζουν την
ομαλή εκπαίδευση και προετοιμασία τους για τα καθήκοντα
που πρόκειται να αναλάβουν.
Ποσοστό 63% θεωρεί ότι κάποια επαγγέλματα στην Ελλάδα
εξακολουθούν να μονοπωλούνται ή να είναι απαγορευτικά
για τις γυναίκες. Επίσης, οι συμμετέχοντες σε ποσοστό 51%
δεν πιστεύουν ότι ένας άντρας και μία γυναίκα με την ίδια εργασιακή εμπειρία και δεξιότητες έχουν ίσες αποδοχές. Στο ίδιο
θέμα, όμως, διαφορετική οπτική φαίνεται να έχουν οι άντρες
σε σχέση με τις γυναίκες. Το 52% των ανδρών θεωρεί πως
υπάρχει ίση μεταχείριση σε θέματα αμοιβών μεταξύ ανδρών
και γυναικών, με την παραδοχή αυτή, όμως, συμφωνεί μόνο
το 24% των γυναικών. Τέλος, στο 63% φτάνει το ποσοστό
εκείνων οι οποίοι θεωρούν ότι ένας μετανάστης ταλαντούχος
υποψήφιος στην Ελλάδα δεν έχει ίσες επαγγελματικές ευκαιρίες με έναν Έλληνα με τις ίδιες δεξιότητες και τα ίδια προσόντα.
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Σ ΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Όλες τις πτυχές του σύγχρονου διακυβεύματος της κλιματικής
αλλαγής που επηρεάζει το περιβάλλον και την καθημερινότητα
των πολιτών ανέλυσαν επιστήμονες, εμπειρογνώμονες και περιβαλλοντικές οργανώσεις κατά τη διάρκεια της Ημερίδας για
την κλιματική αλλαγή που πραγματοποιήθηκε, χθες, από την
Περιφέρεια Αττικής, υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλου, στο Μουσείο της Ακρόπολης.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ την έναρξη των εργασιών της Ημερίδας κήρυξε η Περιφερειάρχης Ρένα Δούρου η οποία, μεταξύ
άλλων, υπογράμμισε ότι η κλιματική αλλαγή είναι θέμα εθνικής
ασφάλειας (περισσότερες πληροφορίες εδώ).
Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος τόνισε
ότι το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής αποτελεί ζητούμενο
όχι μόνο σε εθνικό αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ έδωσε έμφαση στην ανάγκη σχεδιασμού σε όλα τα επίπεδα (π.χ. σχέδια
πλημμύρας, αιγιαλός, χωροταξικά). Προς αυτήν την κατεύθυνση, σημείωσε, πρέπει να δρομολογηθεί η χρηματοδότηση των
ΠΕΠ, η επίσπευση των ΠεΣΠΚΑ, αλλά και η συνεργασία με τον
ιδιωτικό τομέα.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιάννης Τσιρώνης, κατά την ομιλία του έδωσε μεγάλη έμφαση στον ρόλο
του ανθρώπου σε συνάρτηση με το φαινόμενο της κλιματικής
αλλαγής, καθώς αποτελεί μέρος του οικοσυστήματος, ενώ «ανθρωποκεντρική» ήταν και η προσέγγιση του Γιάννη Καπάκη,
Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, δίνοντας τη θετική
διάσταση του ζητήματος, αναφέροντας παραδείγματα, όπως
αυτό της αποφυγής των πυρκαγιών και στο πλαίσιο αυτό επισήμανε τη σημασία της καλής συνεργασίας που υπάρχει με την
Περιφέρεια Αττικής.
Στον χαιρετισμό που απέστειλε ο υπεύθυνος συντονιστής του
προγράμματος του ΟΗΕ για τη Μεσόγειο, Gaetano Leone, αναφέρθηκε στην περίπτωση της Ελλάδας, η οποία αποτελεί ένα
θαλάσσιο έθνος, όπου το στοιχείο του νερού αποτελεί θεμέλιο
λίθο της οικονομίας της χώρας. Ωστόσο η άνοδος της θερμοκρασίας σε συνδυασμό με την άνοδο της στάθμης της θάλασσας
υπερβαίνει τα εθνικά όρια, με αποτέλεσμα το θέμα να αφορά
ολόκληρη τη Μεσόγειο. Θα χρειαστεί, επομένως μια μεσογειακή
προσαρμογή για την αειφόρο ανάπτυξη.
Εκ μέρους του Προέδρου της Βουλής, χαιρετισμό απηύθυνε η
Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας του Περιβάλλοντος της Βουλής, Βουλευτής Κατερίνα Ιγγλέζη, η οποία
μίλησε για την αξία του φυσικού οικοσυστήματος, αλλά και τις
επιπτώσεις της καταστροφής του, οι οποίες έχουν ξεκινήσει να
λαμβάνουν σοβαρές διαστάσεις.
Η Βουλευτής Β’ Αθηνών, Χαρά Καφαντάρη, σε ό,τι αφορά το
φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, έφερε ως παράδειγμα τους
54 νεκρούς από τον καύσωνα του Τορόντο, ενώ ανέλυσε τους
τομείς που επηρεάζονται από την κλιματική αλλαγή και την ανάγκη νέων μοντέλων βιωσιμότητας.

Ο Νικόλαος Βογιατζής, Διοικητής ΕΜΥ Ταξιάρχος (ΜΤ), απάντησε σε βασικά ερωτήματα, σύμφωνα με την επιστημονική
τοποθέτηση του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού,
ενώ αναφέρθηκε στην ανάπτυξη ειδικών προγνώσεων και μοντέλων που αναπτύσσονται στην ΕΜΥ.
Στη συνέχεια ακολούθησαν 3 θεματικές ενότητες με ενδιαφέρουσες επιστημονικές παρεμβάσεις:
«Κλιματική Αλλαγή - Στρατηγικές και σχεδιασμός για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή»
Στην ενότητα αυτή, υπό τον συντονισμό του Αντιπεριφερειάρχη
Περιβάλλοντος, Κλιματικής Αλλαγής και Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας, Νάσου Αναγνωστόπουλου, ο οποίος έκανε
εκτενή αναφορά σε στοιχεία που διαθέτει η Περιφέρεια Αττικής,
καθώς και στη σημασία ύπαρξης συνεργασιών με άλλους φορείς όπως η ΕΛΣΤΑΤ ή οι Δήμοι, τον λόγο πήρε αρχικά η Ρεββέκα
Μπατμάνογλου, Προϊσταμένη της Δ/νσης Κλιματικής Αλλαγής
και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας, του ΥΠΕΝ, η οποία ανέλυσε τη
Συμφωνία των Παρισίων, καθώς και τις πολιτικές που έχουν χαραχτεί τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ανέφερε ότι υπάρχει φιλόδοξη δέσμη αλληλεγγύης για τον μετριασμό
του φαινομένου και την προσαρμογή σε νέα δεδομένα.
Ο Χρήστος Σ. Ζερεφός, Ακαδημαϊκός, Επόπτης του Κέντρου
Ερεύνης Φυσικής της Ατμοσφαίρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών, αναφέρθηκε συγκεκριμένα για την Αττική, ενώ
έκανε μία αναδρομική αναφορά. Όπως επισήμανε υπάρχουν
διαχρονικές αλλαγές σε στοιχεία του κλίματος (μείωση αριθμού
παγετών και αύξηση αριθμού ημερών με υψηλές θερμοκρασίες). Σε ό,τι αφορά τις βροχοπτώσεις, υπάρχει αποσταθεροποίηση μετά το 1980 και έξαρση τα τελευταία έτη.
Τον λόγο στη συνέχεια πήρε η Μαρία Λοϊζίδου, Καθηγήτρια
ΕΜΠ, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Υπεύθυνη Μονάδας Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, η οποία ανέλυσε την
περίπτωση της Κύπρου, στην οποία εγκρίθηκαν 250 μέτρα
προσαρμογής με βήματα μεθοδολογίας για την αξιοποίηση των
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής ενώ αναφέρθηκε και στο
CypaAdapt Tool, το οποίο αποτελεί εργαλείο πολυκριτηριακής
ανάλυσης.
Ο Νικόλαος Καραταράκης, Διευθυντής Κλιματολογίας – Εφαρμογών, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), αναφέρθηκε
στις προειδοποιήσεις των ακραίων καιρικών φαινομένων και
μίλησε για την κλιματική μεταβλητότητα και αλλαγή σε πλανητικό επίπεδο, περιοχικό / Ευρωπαϊκό, Εθνικό / Ελλάδα, ενώ επεξήγησε τον ρόλο της ΕΜΥ, αλλά και τη μεγάλη ανάγκη για βελτιωμένες έγκυρες προειδοποιήσεις σε ακραία καιρικά φαινόμενα.
Ο Τάκης Γρηγορίου, Υπεύθυνος για θέματα Ενέργειας και Κλιματικών Αλλαγών, Ελληνικό Γραφείο Greenpeace αναφέρθηκε
στην ηλιακή κοινωνική πολιτική στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα,
τόνισε ότι η ενεργειακή μετάβαση πρέπει να γίνει με δίκαιο τρόπο, να δοθεί ουσιαστική βοήθεια στα νοικοκυριά, με επενδύσεις

στην ηλιακή ενέργεια με το μισό κόστος ετησίως της επιδότησης.
Ήδη υπάρχει πιλοτική εφαρμογή σε 8 νοικοκυριά στη Ρόδο, ενώ
εφαρμόζεται η ηλιακή κοινωνική πολιτική σε πολιτείες των ΗΠΑ.
Τέλος, η Αργυρώ Παρασκευοπούλου, Αν. Προϊσταμένη της Δ/
νσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας
Αττικής αναφέρθηκε στις στρατηγικές της Περιφέρειας Αττικής
και τα σχέδια Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή. Έμφαση
δόθηκε στο Περιφερειακό Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) της Αττικής το οποίο θα χρηματοδοτηθεί
από πόρους του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 και δίνει έμφαση σε
τομείς που η Περιφέρεια Αττικής εμφανίζει υψηλή τρωτότητα, σύμφωνα με την Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή
στην Κλιματική Αλλαγή. Το ΠεΣΠΚΑ Αττικής επιδιώκει την
καταλληλότερη χωρική ανάλυση ώστε ο σχεδιασμός να είναι
ενιαίος αλλά να λαμβάνονται υπόψη και οι ιδιαιτερότητες της
κάθε περιφερειακής ενότητας. Θα αξιολογηθούν οι συνέργειες
μεταξύ των τομέων και οι συνέργειες με τις όμορες Περιφέρειες.
Αναφέρθηκε, επίσης, στην καινοτομία του ΠεΣΠΚΑ Αττικής το
οποίο περιλαμβάνει την ανάπτυξη, προμήθεια και εγκατάσταση
συστήματος παρακολούθησης, οι προδιαγραφές του οποίου
θα έχουν περιγραφεί στο ΠεΣΠΚΑ. Οι διαδικασίες του ΠεΣΠΚΑ
αυτή την περίοδο βρίσκονται στο στάδιο της προέγκρισης από
τη χρηματοδοτική αρχή (ΕΥΔΕΠ Αττικής) των τευχών του ανοιχτού διαγωνισμού που ακολουθεί.
«Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον»
Τον συντονισμό του πάνελ για τη συγκεκριμένη θεματική Ενότητα είχε η Αργυρώ Παρασκευοπούλου, Αν. Προϊσταμένη της
Δ/νσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας
Αττικής.
Τον λόγο αρχικά πήρε ο Ευθύμης Λέκκας, Καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Διαχείρισης
Φυσικών Καταστροφών, Διευθυντής ΠΜΣ «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων», Πρόεδρος Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πρόεδρος Οργανισμού
Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας. Ο κ. Λέκκας αναφέρθηκε εκτενώς στις φυσικές καταστροφές, ως αποτέλεσμα
της κλιματικής αλλαγής και εστίασε στις καινοτόμες δράσεις
διαχείρισης των επιπτώσεων. Επιπλέον επεξήγησε τα λεγόμενα
του δίνοντας πλήθος παραδειγμάτων (πυρκαγιές σε Ηλεία, Αρχαία Ολυμπία, Νεάπολη κ.λπ.). Αναφορικά με τις πλημμύρες της
Μάνδρας ανέφερε ότι αποτελούν κορυφαίο φαινόμενο των τελευταίων 200 ετών όπως προκύπτει από ελιά αυτής της ηλικίας
που παρασύρθηκε. Τέλος ανέφερε ότι δεν έχει λυθεί η εξίσωση
κινδύνου - σχεδιασμού, ενώ σε προτεραιότητα πρέπει να μπουν
έργα μικρής κλίμακας, καλά σχεδιασμένα ανάντι των περιοχών
προς προστασία.
Συνέχεια στη σελ 11
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Σ ΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Συνέχεια από τη σελ 10
Ο Κωνσταντίνος Καρτάλης, Καθηγητής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής Τομέα Φυσικής
Περιβάλλοντος, παρουσίασε μέσα από μια «νέα ματιά» τον
αστικό περιβαλλοντικό σχεδιασμό. Όπως ανέφερε η πόλη είναι
ζωντανός οργανισμός, όχι απλά ένα σύμπλεγμα κτιρίων, και
καθώς μεγαλώνει οι πιέσεις αυξάνονται. Δεν υπάρχει μία λύση
που να καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, ενώ επεσήμανε και την
αυξανόμενη τάση της αστικοποίησης. Ανέδειξε, επιπλέον, όλον
τον προβληματισμό που προκαλεί το κέντρο της Αθήνας (επιδείνωση θερμικού περιβάλλοντος - ενεργειακό «πέναλτι»), ενώ
ανέφερε ότι τα χαμηλά εισοδήματα αντιμετωπίζουν σημαντικό
ενεργειακό και θερμικό πρόβλημα. Επεσήμανε τις νέες ανάγκες
στον αστικό σχεδιασμό, για παράδειγμα, ανάγκη για πολλές,
μικρές, διάσπαρτες πράσινες παρεμβάσεις στον αστικό ιστό
(«αστικός βελονισμός») και μεγαλύτερες αποστάσεις για να
βελτιωθεί το μικροκλίμα μιας περιοχής. Πρότεινε η επιστήμη
να βρίσκεται κοντά στο κέντρο λήψης των αποφάσεων και την
αναγκαιότητα της μητροπολιτικής διοίκησης, ώστε τα σχέδια να
καταρτίζονται και να εφαρμόζονται κατά ενιαίο τρόπο για να
υπάρξουν θετικά αποτελέσματα.
Ο Χρήστος Γιαννακόπουλος, Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό
Αστεροσκοπείο Αθηνών, παρουσίασε εκτιμήσεις από κλιματικά μοντέλα και αναφέρθηκε σε κλιματικά μοντέλα με χωρική
ικανότητα περίπου 12χλμ. Μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι τα τελευταία 70 χρόνια έχουμε μείωση των ημερών βροχής, ενώ
η ετήσια βροχόπτωση μειώνεται με αύξηση όμως του ποσού
ημερήσιας βροχής που δεχόμαστε (πλημμυρικά φαινόμενα).
Αναφέρθηκε ακόμη σε αύξηση του αριθμού των θερμών ημερών, ανόδου της θερμοκρασίας, και του αριθμού των θερμών
νυχτών αυξάνοντας έτσι τις απαιτήσεις σε ενέργεια για ψύξη.
Επιπλέον, έκανε λόγο για αύξηση του κινδύνου πυρκαγιών και
της δραστηριότητας των κουνουπιών. Επεσήμανε τη σημασία
της επίδρασης των τοπικών παραγόντων.
Η Εύη Σαμόλη, Επ. Καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Ιατρικής
Στατιστικής, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, αναφέρθηκε στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην υγεία, τονίζοντας την άμεση ανάγκη ενίσχυσης των
υποδομών καθώς η υγεία του πληθυσμού είναι ευαίσθητη σε
αλλαγές του κλίματος, δεδομένου ότι επηρεάζει περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς προσδιοριστές της υγείας (θερμοκρασία
αέρα, ποιότητα νερού, τροφής και καταφυγίου, τρόπο μετάδοσης λοιμωδών νόσων). Αναφέρθηκε στις συνδυαστικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, των δασικών πυρκαγιών και
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία του πληθυσμού, αλλά
και στην ανεπαρκή παρακολούθηση των επιδράσεων φυσικών
φαινομένων (όπως οι πλημμύρες) και των μελλοντικών τάσεων
των λοιμωδών νόσων σε σχέση με τις επιπτώσεις στην ψυχική
και σωματική υγεία των ανθρώπων.
Ο Θανάσης Σφέτσος, Ερευνητής Β, ΙΠΡΕΤΕΑ, ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ μίλησε για την «Ανθεκτικότητα των υποδομών στην κλιματική αλλαγή». Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τις υποδομές, π.χ.

δίκτυα μεταφορών και ηλεκτρισμού, τηλεπικοινωνίες, διυλιστήρια, κ.α., καθώς επιδρά στα χαρακτηριστικά των κινδύνων
(ταχύτητα, συχνότητα, ένταση και έκταση) δοκιμάζοντας τα
όρια σχεδίασης και αντοχής των υποδομών. Όπως ανέφερε,
υπάρχει τρωτότητα σε δομικά στοιχεία, σε εργαζόμενους, στον
τρόπο λειτουργίας και την ποιότητα των υπηρεσιών, αλλά και
αλλαγές στην ικανότητα παραγωγής και ζήτησης των υπηρεσιών Κάθε υποδομή είναι μοναδική στον σχεδιασμό και για να
λειτουργεί – χρειάζεται κοινή μεθοδολογία – επιλογή κριτηρίων προσαρμογής, ώστε από την επικινδυνότητα να μεταβούμε
στην ανθεκτικότητα των υποδομών, η οποία είναι κρίσιμη για
την καλύτερη ανταπόκριση στη κλιματική αλλαγή.
Η Κωνσταντίνα Τσαγκάρη, Τακτική Ερευνήτρια, Διευθύντρια
Ινστιτούτου Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων
(ΙΜΔΟ), εξέτασε τις επιπτώσεις και τα μέτρα προσαρμογής των
δασικών οικοσυστημάτων υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής και των πυρκαγιών. Η κα Τσαγκάρη αναφέρθηκε συνοπτικά στην αλλαγή στο μικροκλίμα, στη διάβρωση του εδάφους,
στις άμεσες και έμμεσες οικονομικές συνέπειες, την υποβάθμιση
του αισθητικού τοπίου, την τάση αλλαγής χρήσης γης, την ανασφάλεια του πολίτη.
Η Τόνια Μοροπούλου, Καθηγήτρια Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, αναφέρθηκε στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην πολιτιστική
κληρονομιά και τις προκλήσεις ενόψει της κυκλικής οικονομίας.
Συγκεκριμένα, τόνισε ότι απαιτείται σύνδεση του τοπικού με τον
μητροπολιτικό σχεδιασμό, ενώ οι ιστορικές πόλεις θα πρέπει
να μετατραπούν σε ζωντανά εργαστήρια για την έρευνα και
την εκπαίδευση. Επιπλέον, ο μητροπολιτικός χαρακτήρας είναι
καταλυτικός για την ενσωμάτωση των καλών εφαρμογών για
τη διάσωση όλου του πολιτισμού υπό ένα ενιαίο στρατηγικό
σχεδιασμό με προτεραιότητες και συνεργασία του ιδιωτικού και
του δημόσιου τομέα.
«Υποστηρικτικά μέτρα και χρηματοδοτικά εργαλεία»
Στην τρίτη ενότητα, συντονίστρια του πάνελ ήταν η Γιάννα
Τσούπρα, Περιφερειακή Σύμβουλος, Εντεταλμένη σε θέματα
Πολιτικής Προστασίας, Παλλαϊκής Άμυνας και ΠΣΕΑ.
Τον λόγο έλαβε πρώτος ο Γιώργος Πατρίκιος, Πρόεδρος Πράσινου Ταμείου, Επίκουρος Καθηγητής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ο οποίος ανέδειξε τον ρόλο του Πράσινου Ταμείου
στην αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής και μίλησε για τις
αρμοδιότητες, τους άξονες προτεραιότητας και τα αποθεματικά
του Ταμείου.
Ο Γιάννης Σταμούλης, Αρχιπύραρχος, Πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Διοικητής Δ.Π.Υ. Πειραιώς,
θεωρεί πως η κλιματική αλλαγή αποτελεί τη νέα απειλή της
Πολιτικής Προστασίας. Ο ίδιος έδωσε έμφαση στην ανάγκη
συνένωσης δυνάμεων για να επιτευχθεί υψηλότερος βαθμός
προστασίας.
Στη συνέχεια ο Δημήτρης Νιαβής, από τη Δ/νση Κλιματικής
Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας του ΥΠΕΝ, μίλησε για
ένα σημαντικό ανταγωνιστικό εργαλείο χρηματοδότησης της

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), το LIFE 2014-2020. Το πρόγραμμα
αυτό της ΕΕ χρηματοδοτεί το 55% των επιλέξιμων δαπανών και
απευθύνεται σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, ιδιωτικού
τομέα και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, για θέματα Περιβάλλοντος και Δράσεων για το Κλίμα, συνολικού προϋπολογισμού
3,46 δισ. ευρώ.
Ο Δημήτρης Δρόσης, Προϊστάμενος της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας
Αττικής, αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020, οι
οποίες αφορούν στον σχεδιασμό με διαφορετική φιλοσοφία, με
την έμφαση να δίνεται στη σκοπιμότητα των έργων, καθώς και
σε δράσεις και στόχους που ιεραρχούνται και προτεραιοποιούνται. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης του ΠΕΠ Αττικής εκδόθηκαν
προσκλήσεις για δύο έργα αντιπλημμυρικής προστασίας συνολικής αξίας 80 εκ. ευρώ, ενώ εντάχθηκαν και ολοκληρώθηκαν
21 έργα προϋπολογισμού αξίας 74,2 εκ. ευρώ, το 76% των
οποίων αφορούσε στο εσωτερικό δίκτυο. Αναφέρθηκε στον
θεματικό στόχο 5, για την προώθηση της προσαρμογής στην
κλιματική αλλαγή - πρόληψη και διαχείριση κινδύνων, συνολικού προϋπολογισμού 95,6 εκ. ευρώ από τον οποίο χρηματοδοτείται και το Περιφερειακό Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιματική
Αλλαγή της Αττικής. Καταλήγοντας αναφέρθηκε στα υψηλότερα ποσοστά συμβασιοποιημένων έργων αντιπλημμυρικής
προστασίας μεταξύ όλων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
(ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2014-2020, γεγονός που οδήγησε στην αύξηση
του ποσοστού υπερδέσμευσης, σε 140%, για τον Θεματικό Στόχο 5, ενώ αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί τα περισσότερα
έργα μέχρι το κλείσιμο του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Ο Στρατής Δαβάκης, Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Πολιτικής
Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής, εισηγήθηκε τις προκλήσεις της Πολιτικής Προστασίας (δηλαδή της προστασίας της
ζωής, υγείας και περιουσίας των πολιτών από φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές που προκαλούν καταστάσεις
εκτάκτου ανάγκης, κατά τη διάρκεια ειρηνικής περιόδου) στην
αντιμετώπιση των συνεπειών της Κλιματικής Αλλαγής. Αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα υλοποίησης δράσεων μείωσης του
κινδύνου καταστροφών, στο Πλαίσιο δράσης του Sendai για τη
μείωση του κινδύνου καταστροφών 2015-2030, αλλά και στην
ανάγκη σχεδιασμού και θεσμοθέτησης κανόνων ενημέρωσης
για να υπάρχει ενημέρωση των πολιτών χωρίς όμως πανικό.
Ιδιαίτερη προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην πρόληψη.
Τέλος, ο Παναγιώτης Βλάχος, Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος, Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), εισηγήθηκε,
μεταξύ άλλων, τη Διαπεριφερειακή κατανομή των εκπομπών
των αερίων του θερμοκηπίου και άλλων αέριων ρύπων και
αναφέρθηκε στις εκτιμήσεις κατανομής των αερίων ρύπων στις
Περιφέρειες της χώρας, οι οποίες γίνονται με βάση το σημείο
εκπομπής των αερίων ρύπων. Τα στοιχεία παραχωρούνται από
το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η κατανομή γίνεται βάσει διαπεριφερειακών δεικτών.
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΗ Δ. ΕΛΛΑΔΑ
Μνημόνιο συνεργασίας για τη σύσταση και λειτουργία
«Παρατηρητηρίου Καταγραφής Κατανάλωσης Ηλεκτρικής
Ενέργειας» σε κτίρια που διαχειρίζονται δημόσιοι φορείς
στη Δυτική Ελλάδα, υπεγράφη σήμερα στην Περιφέρεια, με
σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, αλλά και την
ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων.
Οι φορείς που συμμετέχουν στη συνεργασία είναι το Πανεπιστήμιο Πάτρας, το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, το Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας, καθώς και το τμήμα του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ όπως ανέφερε

ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας,
«προχωράμε έχοντας δίπλα όλους εκείνους που γνωρίζουν
τα θέματα και αποτελούν θεσμικά φορείς της Πολιτείας, διότι
οι λόγοι δεν είναι τυπικοί, αλλά ουσιαστικοί», προσθέτοντας
ότι «συμβάλλουμε όλοι μαζί σε έναν κοινό σκοπό».
Στόχος του Παρατηρητήριου είναι η μέτρηση και η καταγραφή σε πραγματικό χρόνο της ηλεκτρικής ενέργειας που
καταναλώνεται, η δημιουργία βάσης δεδομένων, η διασύνδεση και η αξιολόγηση των μετρούμενων ηλεκτρικών μεγεθών και παραμέτρων σε κτίρια όπου στεγάζουν υπηρεσίες

των συμβαλλομένων φορέων ή διαχειρίζονται από αυτούς,
με την εγκατάσταση ψηφιακών μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας.
Από την πλευρά του, ο αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας και
Περιβάλλοντος Νικόλαος Μπαλαμπάνης σε δηλώσεις που
έκανε, τόνισε μεταξύ άλλων ότι «ως Περιφέρεια, προχωράμε, στο πλαίσιο του στρατηγικού ενεργειακού σχεδιασμού,
σε δράσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας, με τελικό στόχο
τη δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων».

«ΣΕΙΣΜΟΓΡΑΦΙΕΣ», ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ ΜΕ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΟΥ 1978
«Τα γκρέμια σκηνικό και ο Κωνσταντίνος να σφίγγει το χέρι
της Ελένης. Έγινε πόλεμος κι απ’ τα συντρίμμια, ξαπλωμένοι
και όρθιοι, σοβατισμένοι, βγαίνουν έντρομοι οι ηττημένοι
ήρωες σε μια περίεργη αλλόκοσμη σκηνή», γράφει ο γνωστός μουσικός, Διογένης Δασκάλου, στο βιβλίο «Σεισμογραφίες», που μόλις κυκλοφόρησε.
Το βιβλίο (εκδ. Ιανός) είναι συλλογικό έργο επώνυμων
και ανωνύμων Θεσσαλονικέων. «Πρώτα ήρθε η ιδέα καταγραφής των εμπειριών για μια εκδήλωση του συλλόγου
Οι Φίλοι της Νέας Παράλιας», εξήγησε στον ραδιοφωνικό
σταθμό του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων «Πρακτορείο 104,9 FM» ο αρχιτέκτονας Πρόδρομος Νικηφορίδης, ένας από τους εμπνευστές του βιβλίου και προσθέτει: «Οργανώναμε μια εκδήλωση για τα 40 χρόνια μετά
τον μεγάλο σεισμό της Θεσσαλονίκης, αλλά μόλις διάβασα
τις αφηγήσεις, μαζί με φίλους, καταλάβαμε ότι όλα τα γραπτά κείμενα έχουν ιστορική αλλά και λογοτεχνική αξία. Έτσι,
αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στην έκδοση βιβλίου».
«Στην πόλη επικρατεί μια περίεργη ατμόσφαιρα, ένα είδος
ευτυχίας μαζί και αγωνία που είμαστε ζωντανοί», γράφει
η Κατερίνα Καμάρα, Γενική Γραμματέα του Μακεδονικού
Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, που έζησε όλη τη φρίκη της
καταστροφής.
Ο Πρόδρομος Νικηφορίδης, τη χρόνια εκείνη βρισκόταν
για σπουδές στο Παρίσι, αλλά θυμάται αυτά που του αφηγήθηκαν ότι έζησαν οι γονείς του: «Ο πατέρας και η μητέρα
κράτησαν την απόλυτη ψυχραιμία και παρέμειναν στον 8ο
όροφο της πολυκατοικίας στη οδό Δραγούμη. Δεν εγκατέλειψαν το διαμέρισμα ούτε μια μέρα. Ίσως, ως πρόσφυγες
από την Καππαδοκία είχαν μάθει να διώχνουν τον φόβο...
Μετά τον ξεριζωμό, δεν φοβόντουσαν τίποτα πλέον».
«Πού να πάμε; Δεν είχαμε ιδέα. Περνάμε την Αγγελάκη.
Σκηνές ροκ, να θέλεις να κλάψεις. Κοντά στον ‘Ξαρχάκο’,
συντρίμμια μιας πολυκατοικίας. (...) Στρίβουμε μετά στην
Πρίγκηπος Νικολάου και ακούμε σειρήνες της Πυροσβεστι-

κής. Βλέπουμε την πολυκατοικία του ‘Νίκου’ στην οδό Ιπποδρομίου που έχει καταρρεύσει μέσα σε καπνούς», αφηγείται
ο Θεόδωρος Παπαδόπουλος, ιδιοκτήτης ροκ μπαρ.
Τον Τέλλο Φίλη, σύμβουλο προγραμματισμού ταινιών του
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, ο σεισμός τον
βρήκε σε πάρτι γενεθλίων: «... Ας τολμήσω 40 χρόνια μετά
να ομολογήσω πως ο σεισμός του 1978 αυτό που έφερε στη
δική μου γενιά, ήταν μια όψιμη ...σεξουαλική επανάσταση!
Ξορκίζαμε την ερημιά και τον φόβο, ανάμικτα με μια ανασφάλεια για το αύριο...».
Ένας άλλος αφηγητής του βιβλίου, ο δημοσιογράφος
Κωστής Ζαφειράκης, μιλώντας στο «Πρακτορείο 104,9 FM»
ομολόγησε πως ήταν πολύ μικρός για να θυμάται μεν και
όμως «θυμάται» γιατί ο φόβος μαζί με τη χαρά της επιβίωσης των γονιών του «πέρασαν», όπως λέει, στο DNA του:
«Με το που τελειώνουν τα εφιαλτικά δευτερόλεπτα των Ρίχτερ, μας αρπάζουν οι γονείς, μας βάζουν στο κατακόκκινο
Όπελ και πρόσω ολοταχώς για τον Εύοσμο. Λες κι είχε πέσει
γραμμή από τη γιαγιά Χρύσα, θείες, θείοι και ξαδέλφια είχαμε μαζευτεί όλοι στη μονοκατοικία της Μακεδονομάχων,
όπου και ξεκαλοκαιριάσαμε στους κήπους της γιαγιάς, κάτι
που για μας τα πιτσιρίκια τότε, ήταν μια φέτα από Παράδεισο».
Οι 34 αφηγήσεις των πολιτών της Θεσσαλονίκης, που θυμούνται τις οδυνηρές αλλά -όσο παράλογο και αν ακούγεται- ευτυχισμένες στιγμές μετά τον σεισμό στη Θεσσαλονίκη,
στις 20 Ιουνίου το 1978, συνοδεύονται από 12 φωτογραφίες, που είναι αντικειμενικές αποτυπώσεις, ντοκουμέντα της
καταστροφής που προκάλεσε ο εγκέλαδος. Οι φωτογραφίες
είναι του διακεκριμένου φωτογράφου της Θεσσαλονίκης
Μιχάλη Παππού, που τις παραχώρησε αφιλοκερδώς στον
Σύλλογο «Φίλοι της Νέας Παραλίας».
«Αμέσως μετά το σεισμό (Τρίτη 20 Ιουνίου 1978, 23:15)
μαζευτήκαμε στο χώρο που είναι τώρα κτισμένη η εκκλησία
του Κύριλλου και Μεθόδιου στην παραλιακή. Παντού πα-

νικός! Φωνές, κλάματα, αγωνία και καμία ενημέρωση από
πουθενά! Πείθω, μετά από πολλά παρακάλια, τον αδερφό
μου να με συνοδεύσει έως στο κέντρο της πόλης (φοβόμουν να πάω μόνη μου), όπου ήταν το γραφείο στο οποίο
εργαζόμουν (Φωτορεπορτάζ Μιχάλη Παππού, Τσιμισκή 70)
ώστε να ειδοποιήσω τον κ. Παππού για τον σεισμό (βρισκόταν στην Καψόχωρα της Χαλκιδικής με την οικογένειά του).
Το τηλέφωνο επικοινωνίας το είχα στο γραφείο και έπρεπε
να παω εκεί για να δώσω φωτογραφικές μηχανές στους
βοηθούς του», αφηγείται στο βιβλίο η Χρύσα Περιδέλη, που
εργαζόταν τότε στο γραφείο του γνωστού φωτογράφου της
Θεσσαλονίκης.
Ο Μιχάλης Παππούς, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, θυμάται:
«Οι εικόνες έπεφταν πάνω μας, δεν προλαβαίναμε να αποτυπώσουμε όλα αυτά που βλέπαμε! Το κάθε κάδρο είχε αξία
ιστορική. Η σύζυγος μου, Καλλιόπη Σμυρνιού, είχε διαίσθηση για τον μεγάλο σεισμό μετά τους προσεισμικούς της
Βόλβης. Επέμεινε να φύγουμε από την πόλη με τα τρία μας
παιδιά, έτσι γλιτώσαμε από τα δεινά...».
Τις 34 ιστορίες ανθρώπων, που έζησαν το χτύπημα του
Εγκέλαδου στην πόλη, το βράδυ της 20ής Ιουνίου 1978
γράφουν οι: Απόστολος Βεϊζαδές, Σπύρος Βούγιας, Ξανθίππη Γκλαβοπούλου, Διογένης Δασκάλου, Βασιλική Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, Άκις Δ., Δημήτρης Δραγώγιας, Κωστής
Ζαφειράκης, Άλκης Κακαλιάγκος, Κατερίνα Καμάρα, Βασίλης Κεχαγιάς, Σταυρούλα Κλειδαριά, Χρήστος Κοσμάογλου,
Άκης Λαζάρου, Σάββας Λεσπουρίδης, Δέσποινα Μακροπούλου, Ευαγγελία Μίχου, Γιάννης Μπόντης, Λέων Ναρ,
Φάνης Ουγγρίνης, Δημήτρης Παπαγρηγορίου, Θόδωρος
Παπαδόπουλος, Ηρακλής Παπαϊωάννου, Θοδωρής Πελαγίδης, Χρύσα Περιδέλη, Φάνης Πετράκης, Σύνθια Σάπικα, Μαρία Στεφανούρη, Άρης Στυλιανού, Γιώργος Τούλας, Τέλλος
Φίλης, Ελένη Φωκά, Κυριάκος Χατζηιωάννογλου, Ιωάννα
Χρυσοχοΐδου.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΛ. ΧΑΡΙΤΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ
ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
H αποτελεσματική αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων από
την Ελλάδα αποτελεί το καλύτερο επιχείρημα για την αξία της
Πολιτικής Συνοχής, τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, μιλώντας στη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες. Σημείωσε ότι η συζήτηση αυτή
έρχεται σε μια καλή συγκυρία, καθώς η Ελλάδα αφήνει πίσω
της τα μνημόνια και ανακτά τη δυνατότητα και την ευθύνη να
σχεδιάζει το μέλλον της. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αναπληρωτής υπουργός επισήμανε την καθοριστική σημασία των
ευρωπαϊκών πόρων για την ελληνική οικονομία τα χρόνια της
κρίσης και στάθηκε ιδιαίτερα στις προσπάθειες της ελληνικής
κυβέρνησης για τη βέλτιστη αξιοποίησή τους.
«Αξιοποιήσαμε πλήρως τους πόρους της προγραμματικής περιόδου 2007 – 2013, ενεργοποίησε πρώτη τα προγράμματα
της νέας περιόδου (2014 – 2020) με αποτέλεσμα η Ελλάδα να
βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της ΕΕ στην απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων αλλά και στην κορυφή της ΕΕ στην αξιοποίηση του Σχεδίου Γιούνκερ, ενώ διασφαλίσαμε πρόσθετα
κονδύλια για την ελληνική οικονομία μέσω της στενής συνεργασίας με τους μεγάλους ευρωπαϊκούς χρηματοπιστωτικούς
οργανισμούς (ΕΙΒ, EBRD)», είπε ο κ. Χαρίτσης και πρόσθεσε:
«Οι πόροι αυτοί κράτησαν την ελληνική οικονομία όρθια σε
μία πολύ δύσκολη συγκυρία. Χρηματοδότησαν κρίσιμα έργα
υποδομών, προγράμματα για την αντιμετώπιση της φτώχειας
και του κοινωνικού αποκλεισμού, αλλά και για τη στήριξη των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αντιμετώπισαν τεράστια έλλειψη ρευστότητας. Μετουσιώθηκαν σε νέες θέσεις εργασίας
συμβάλλοντας αποφασιστικά στη μείωση της ανεργίας κατά
επτά μονάδες την τελευταία τριετία».
Υπογράμμισε ότι για πρώτη φορά οι ευρωπαϊκοί πόροι αξιοποιούνται στρατηγικά σε έργα και προγράμματα υψηλής προστιθέμενης αξίας για την οικονομία, καλύπτοντας πραγματικές
αναπτυξιακές και κοινωνικές ανάγκες και τόνισε ότι «δεν θα
επιτρέψουμε την επιστροφή στο παρελθόν και τη διασπάθιση
των κονδυλίων».
Πολύτιμος αρωγός σε αυτή την προσπάθεια, επισήμανε ο κ.
Χαρίτσης, στάθηκαν το Ευρωκοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή τους οποίους ευχαρίστησε, ενώ χαιρέτισε και την

πρόταση της Κομισιόν για αύξηση κατά 8% των πόρων προς
την Ελλάδα την προγραμματική περίοδο 2021 – 2027.
«Η Ευρώπη μπροστά σε κρίσιμα διλήμματα»
Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο κ. Χαρίτσης αναφέρθηκε
στα κρίσιμα διλήμματα που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη,
με αφορμή τη συζήτηση για τον νέο προϋπολογισμό της Ε.Ε.
και το μέλλον της Πολιτικής Συνοχής.
«Θα κινηθούμε πιο αποφασιστικά στην κατεύθυνση της ευρωπαϊκής ενοποίησης και θα αναπτύξουμε τα εργαλεία που
υπηρετούν αυτή την κατεύθυνση ή θα σταθούμε αμέτοχοι
μπροστά στην άνοδο των εθνικιστικών και ευρωσκεπτικιστικών δυνάμεων που θέτουν σε αμφισβήτηση την κοινή μας
πορεία;», διερωτήθηκε και συνέχισε: «Θα απαντήσουμε στις
προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης θέτοντας στο επίκεντρο
των κοινών μας πολιτικών τους ανθρώπους και τις κοινωνικές
ανάγκες ή θα αφήσουμε τις ανισότητες να αποδυναμώσουν
την κοινωνική συνοχή και να ροκανίσουν την εμπιστοσύνη
των Ευρωπαίων πολιτών στο όραμα της ευρωπαϊκής ενοποίησης; Θα αντιμετωπίσουμε τις αυξημένες προσφυγικές
ροές με επίκεντρο τις ευρωπαϊκές αξίες του ανθρωπισμού και
της αλληλεγγύης, στηρίζοντας τις χώρες πρώτης εισόδου και
αναλαμβάνοντας όλοι τις ευθύνες που μας αναλογούν, ή θα
υποκλιθούμε στις λογικές της εθνικής αναδίπλωσης και της
μετάθεσης των ευθυνών που δυναμιτίζουν το ευρωπαϊκό
οικοδόμημα, ξυπνώντας τα φαντάσματα του παρελθόντος;».
Κλείνοντας ο αναπληρωτής υπουργός σημείωσε: «Σε αυτή τη
σύνθετη και γεμάτη προκλήσεις πραγματικότητα, η Πολιτική
Συνοχής αντιπροσωπεύει την καλύτερη εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενσαρκώνει τις αξίες της αλληλεγγύης, της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης και της κοινωνικής
συνοχής. Η ενίσχυσή της λοιπόν αποτελεί όρο ύπαρξης για την
Ένωση τις επόμενες δεκαετίες».
-Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Ελλάδα πρώτη στην
αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ, τόνισε ο Αλ. Χαρίτσης
Τη σημασία να συνεχιστεί η μεταρρυθμιστική προσπάθεια της
Ελλάδας και μετά τη λήξη του ελληνικού προγράμματος, υπο-

γράμμισε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, μιλώντας στην επιτροπή Περιφερειών
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες.
Ανταλλάσσοντας απόψεις με τα μέλη της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης σχετικά με τα ειδικά χρηματοδοτικά μέτρα
που συμφωνήθηκαν το 2015 με στόχο την επιτυχή ολοκλήρωση έργων στην Ελλάδα, ο Αλέξης Χαρίτσης τόνισε ότι η Ελλάδα
παραμένει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στην κορυφή της ΕΕ
ως προς την αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ για την περίοδο
2014-2020.
Συνάντηση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομίας
με την επίτροπο για θέματα Περιφερειακής Ανάπτυξης
Στενότερη συνεργασία με την ΕΕ για την υλοποίηση κρίσιμων
έργων σε ψηφιακές υποδομές, κτηματολόγιο, διαχείριση
απορριμμάτων συμφωνήθηκε στη σημερινή συνάντηση του
αναπληρωτή υπουργού Οικονομίας Αλέξη Χαρίτση με την επίτροπο για θέματα Περιφερειακής Ανάπτυξης Κορίνα Κρέτσου.
Στη συνάντηση, που πραγματοποίηθηκε στις Βρυξέλλες, στο
επίκεντρο τέθηκε ο νέος προϋπολογισμός της ΕΕ και η Πολιτική
Συνοχής μετά το 2020.
Η κυρία Κρέτσου χαιρέτισε τις επιδόσεις της Ελλάδας στην
αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, οι οποίες, όπως σημείωσε, αποτελούν το καλύτερο επιχείρημα υπέρ της Πολιτικής
Συνοχής και της ανάγκης ενίσχυσής της.
Τόσο ο αναπληρωτής υπουργός όσο και η κυρία Κρέτσου επισήμαναν την ανάγκη να ολοκληρωθεί γρήγορα η συζήτηση
για το ύψος του προϋπολογισμού της Ε.Ε. μετά το 2020 καθώς
και το θεσμικό πλαίσιο, ώστε να ξεκινήσουν έγκαιρα τα προγράμματα της νέας περιόδου. Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή προτείνει την αύξηση κατά 8% των πόρων προς την
Ελλάδα για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021 - 2027.
Ο κ. Χαρίτσης και η κυρία Κρέτσου συμφώνησαν για στενότερη συνεργασία το επόμενο διάστημα με στόχο την υλοποίηση
κρίσιμων έργων, όπως οι ψηφιακές υποδομές, το κτηματολόγιο και η διαχείριση των απορριμμάτων

ΝΔ: ΔΕΚΑΤΗ ΠΕΜΠΤΗ Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΠΟΡΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2019
Η Ελλάδα στο ποσοστό απορρόφησης ΕΣΠΑ (δαπάνες) είναι
15η μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μόλις
17%, παρά το γεγονός ότι ξεκίνησε αυτή την προγραμματική
περίοδο, με μεγαλύτερη εμπροσθοβαρή χρηματοδότηση σε
σχέση με τα άλλα κράτη μέλη. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ αυτό
σημειώνει σε γραπτή δήλωσή του, ο αναπληρωτής τομεάρχης
Οικονομίας και Ανάπτυξης της Νέας Δημοκρατίας, Χρίστος
Δήμας, με αφορμή τις δηλώσεις του αναπληρωτή υπουργού
Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξη Χαρίτση σχετικά με την απορρόφηση ευρωπαϊκών πόρων.

Σύμφωνα με τον βουλευτή Κορινθίας, η κατάταξη αυτή της
Ελλάδας οφείλεται στο γεγονός ότι το μεγαλύτερο ποσοστό της
απορρόφησης προέρχεται από έτοιμα, ώριμα, τμηματοποιημένα έργα που σχεδίασε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας
από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ
2007-2013», ενώ κάνει λόγο για «κυβερνητικό ψεύδος πως
η Ελλάδα είναι πρώτη σε απορρόφηση ευρωπαϊκών πόρων».
Και καταλήγει ο κ. Δήμας:
«Ακόμα, όμως, και αν απορροφήσουμε όλα τα κοινοτικά κονδύλια, η υπερφορολόγηση, οι υψηλές ασφαλιστικές εισφορές

και τα πολύ υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα που έχει επιβάλει
η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, εμποδίζουν την βιωσιμότητα των
επιχειρήσεων και μηδενίζουν τα εισοδήματα.
Αυτή η πραγματικότητα πρέπει να αλλάξει και θα αλλάξει με
την επόμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ώστε πολίτης,
επιχείρηση και κράτος να είναι συνοδοιπόροι και όχι εχθροί
στην προσπάθεια επανεκκίνησης της ελληνικής οικονομίας».
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ΜΕ 500.000 ΕΥΡΩ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕ Η MARATHON VENTURE CAPITAL ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΚΥΚΛΟ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΝΕΟΦΥΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ INACCEL
Με 500.000 ευρώ χρηματοδότησε η Marathon Venture Capital
τον πρώτο κύκλο δραστηριοτήτων της νεοφυούς επιχείρησης
InAccel, για την ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων πληροφορικής. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ συγκεκριμένα, η InAccel αναπτύσσει επιταχυντές υλικού σε μορφή IP cores για την αύξηση
της απόδοσης των προγραμμάτων πληροφορικής και ειδικών
προγραμμάτων, που είναι υπολογιστικά χρονοβόρα και τρέχουν σε συστήματα υπολογιστικού νέφους (cloud computing
applications). Η εταιρεία διαθέτει επιταχυντές για ευρέως χρησιμοποιούμενες πλατφόρμες για την επεξεργασία μεγάλου όγκου
δεδομένων και για συστήματα μηχανικής μάθησης. Επίσης, είναι
η πρώτη εταιρεία στη διεθνή αγορά που διαθέτει επιταχυντές
FPGAs μέσω της Amazon Web Services.
H InAccel, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, υπήρξε από τις

πρώτες εταιρείες που έλαβαν υπηρεσίες εξατομικευμένης συμβουλευτικής και αποφοίτησαν από τον πρώτο κύκλο της θερμοκοιτίδας Ιnvent ICT, ενώ αποτέλεσε μέλος των αποστολών του
προγράμματος που συμμετείχαν στη διεθνή έκθεση-συνέδριο
GSMΑ Mobile World Congress 2018 στη Βαρκελώνη και στο διεθνές event τεχνολογίας Arch Summit 2018 στο Λουξεμβούργο.
Στο τελευταίο στάδιο του προγράμματος INVENT ΙCT, οι εταιρείες
που αποφοίτησαν παρουσίασαν τις δραστηριότητές του σε επενδυτικές εταιρείες για την άντληση κεφαλαίων και τη στήριξη των
καινοτόμων δραστηριοτήτων τους. Σε αυτό το πλαίσιο, η InAccel
άντλησε τον πρώτο κύκλο χρηματοδότησης, ενώ αναμένονται
οι ανακοινώσεις και από τις υπόλοιπες νεοφυείς επιχειρήσεις που
παρουσίασαν το επιχειρηματικό σχέδιό τους, στο πλαίσιο του
πρώτου κύκλου της INVENT ICT. Σήμερα, το Invent ICΤ διανύει

τον δεύτερο κύκλο στο πρόγραμμα εκκίνησης νεοφυών επιχειρήσεων, ο οποίος ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2018 και εξετάζει την
ένταξη 45 προτάσεων νεοφυών επιχειρήσεων στον χώρο της
τεχνολογίας.
Το πρόγραμμα INVENT ICT είναι μία πρωτοβουλία του κόμβου
καινοτομίας και επιχειρηματικότητας ΕΠΙ.νοώ του ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ
και του οργανισμού Industry Disruptors Game Changers, το
οποίο σχεδίασαν και υλοποιούν με την αρωγή της Ένωσης Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας και την αιγίδα του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με στόχο την
ανάπτυξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία
νέων και βιώσιμων επιχειρήσεων.

ΣΕΒ: Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΑΠΟΘΑΡΡΥΝΕΙ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ
Η κυβέρνηση νομοθετεί με τέτοιο τρόπο που αποθαρρύνει τους
επενδυτές, προωθώντας διατάξεις που αντιστρατεύονται τη
γνώμη του συνόλου των κοινωνικών εταίρων εργοδοτών αλλά
και εργαζομένων. Αυτό δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Θεόδωρος
Φέσσας, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, με αφορμή το
νομοσχέδιο που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή και περιλαμβάνει ρύθμιση και για τις εργολαβίες και τις υπεργολαβίες μεταξύ
επιχειρήσεων. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ απαντώντας στη προχθεσινή αυστηρή κριτική του πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, σε
βάρος στου ΣΕΒ από το βήμα του Συνδέσμου Βιομηχάνων Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), ανέφερε ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να
διαιρέσει τους εργοδότες σε καλούς και κακούς και πρόσθεσε ότι
οι αγορές δεν θα συγχωρήσουν τη διγλωσσία, το ξήλωμα των
μεταρρυθμίσεων και την τεχνητή πόλωση.
Θέλοντας να υπενθυμίσει τον ρόλο της ελληνικής βιομηχανίας
στην ανάπτυξη, ο κ. Φέσσας σημείωσε ότι ο ίδιος ο πρωθυπουργός έχει εγκαινίασει εμβληματικές επενδύσεις μελών του ΣΕΒ,

όπως για παράδειγμα η Παπαστράτος, ενώ σε ερώτηση για τη
θέση του Συνδέσμου ως προς τις συντάξεις, απάντησε ότι η χώρα
χρειάζεται ένα βιώσιμο ασφαλιστικό σύστημα και πως με το σημερινό ασφαλιστικό παίρνουν «πολλά» αυτοί που δεν έχουν
πληρώσει τίποτα και λίγα όσοι έχουν συνεισφέρει στο σύστημα.
Με αφορμή τη συμπερίληψη του ΣΒΒΕ στη λίστα των κοινωνικών εταίρων μέσω νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας, ο
γενικός διευθυντής στου ΣΕΒ, Άκης Σκέρτσος, τόνισε ότι ο ρόλος
των κοινωνικών εταίρων δεν είναι ως «δεκανίκι» της κάθε κυβέρνησης αλλά να συμβουλεύει την κυβέρνηση και η κυβέρνηση να λαμβάνει σοβαρά υπόψη της τις θέσεις των φορέων.
Ο κ. Φέσσας, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, επισήμανε, στη συνέχεια, ότι δεν υπάρχει κενό εκπροσώπησης
στη βιομηχανία και ότι ο ΣΕΒ, ενδεχομένως, αποτελεί «εύκολο
αντίπαλο διότι διαχρονικά λέμε το σωστό και δεν αλλάζουμε
απόψεις, ενώ τα πολιτικά κόμματα αλλάζουν απόψεις ανάλογα
με τη συγκυρία».

Όταν κλήθηκε να σχολιάσει την τοποθέτηση του ΣΒΒΕ υπέρ της
λύσης για της πΓΔΜ, υπογράμμισε: «Εμείς δεν τοποθετούμαστε
σε θέματα εξωτερικής πολιτικής».
Γενικότερα για τη μεταρρυθμιστική προσπάθεια της κυβέρνησης, ο κ. Φέσσας σχολίασε ότι είναι πλέον χλιαρή, σημειώνοντας
ότι η διοικητική μεταρρύθμιση έχει μείνει στις καλένδες, ενώ
ανέφερε ότι υπάρχει ξήλωμα μεταρρυθμίσεων, με βασικότερο
τις αλλαγές στα εργασιακά, που αφορούν τη διαιτησία και την
επεκτασιμότητα των συλλογικών συμβάσεων. «Δεν γνωρίζουμε
γιατί θα πρέπει να επιστρέψουμε στο παρελθόν» τόνισε.
Σε ό,τι αφορά στη ρύθμιση για τις εργολαβίες και τις υπεργολαβίες, όπως επισημάνθηκε από τον ΣΕΒ, δεν εξυπηρετεί τον λόγο για
τον οποίο προωθείται, δηλαδή για την προστασία των εργαζομένων, ενώ δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία
των επιχειρήσεων.

ΣΕ ΧΑΜΗΛΟ ΠΕΝΤΑΜΗΝΟΥ ΥΠΟΧΩΡΗΣΑΝ ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ 10ΕΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Σε χαμηλό επίπεδο πενταμήνου υποχώρησαν οι αποδόσεις
των 10ετών ομολόγων του ελληνικού δημοσίου, σύμφωνα
με δημοσίευμα του Reuters μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. «Η ελληνική αγορά ομολόγων συνέχισε να έχει καλύτερες επιδόσεις από τα άλλα ευρωπαϊκά ομόλογα, με τις αποδόσεις των
10ετών ομολόγων να υποχωρούν κατά 10 μονάδες βάσης
σε χαμηλό επίπεδο πέντε μηνών, καθώς η αυξημένη διάθεση
ανάληψης ρίσκου ενίσχυσε τη ζήτηση για χρέος με υψηλές
αποδόσεις», σημειώνεται. «Σε ένα περιβάλλον που στηρίζει
το ρίσκο, η Ελλάδα εξακολουθεί να δίνει υψηλές αποδόσεις
και αυτό τη βοηθά να έχει καλύτερη απόδοση από την υπό-

λοιπη αγορά», δήλωσε στέλεχος της UBS στο Λονδίνο.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων κινήθηκαν σε γενικές γραμμές ανοδικά σήμερα, αλλά οι επενδυτές απορρόφησαν άνετα το πρώτο κύμα εκδόσεων κρατικών ομολόγων
αυτή την εβδομάδα, σε ένα περιβάλλον υποστηρικτικό για
ρίσκο, το οποίο περιορίζει τη ζήτηση για στοιχεία ενεργητικού που θεωρούνται ασφαλή καταφύγια, όπως τα γερμανικά ομόλογα.
Η Γερμανία και η Ολλανδία διέθεσαν συνολικά ομόλογα
αξίας σχεδόν 3 δισ. ευρώ σήμερα, ενώ θα ακολουθήσουν
αυτή την εβδομάδα η Ιρλανδία και η Ιταλία με δημοπρασίες

τίτλων. Η ζήτηση ήταν ισχυρή, με τον λόγο των προσφορών
σε σχέση με το ποσό της έκδοσης να είναι για τα γερμανικά
ομόλογα γενικά αμετάβλητος σε σχέση με προηγούμενες
δημοπρασίες. Οι αποδόσεις των γερμανικών ομολόγων αυξήθηκαν κατά περίπου δύο μονάδες βάσης, τόσο των 5ετών
όσο και των 10ετών. Τα στοιχεία για την ιταλική βιομηχανική παραγωγή ξεπέρασαν τις προσδοκίες, συνεχίζοντας
την πρόσφατη βελτίωση της οικονομικής δυναμικής στην
Ευρωζώνη σε σχέση με τις ΗΠΑ.
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ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ 2017, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΕΥ
Ο αριθμός των άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) στην Ελλάδα αυξήθηκε το 2017 από 13 σε 24, δημιουργώντας 1.194
νέες θέσεις εργασίας, σύμφωνα με τα ευρήματα της ετήσιας
έκθεσης της ΕΥ, European attractiveness survey. Σύμφωνα
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο μεγαλύτερος αριθμός των ΑΞΕ (8) προήλθε από τις ΗΠΑ, ενώ τρεις έγιναν από το Ηνωμένο Βασίλειο
και από δύο από Ολλανδία, Γερμανία, Σουηδία και Δανία.
Οι κλάδοι που προσέλκυσαν τις περισσότερες ΑΞΕ είναι η
αγροτική παραγωγή και τα τρόφιμα (7), οι επαγγελματικές
υπηρεσίες (4), οι μεταφορές και τα logistics (3), και η ψηφιακή τεχνολογία (3).
Όπως προκύπτει από την έκθεση, η Ευρώπη προσέλκυσε
επίπεδα ρεκόρ άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) το 2017, με
6.653 έργα. Ωστόσο, εξαιτίας της ενίσχυσης των γεωπολιτικών ανησυχιών, η αύξηση των επενδύσεων στην Ευρώπη
επιβραδύνθηκε για πρώτη φορά, μετά από τρία χρόνια (σε
10%), έχοντας επιτύχει κατά μέσο όρο αύξηση κατά 15% την
τελευταία τριετία. Παράλληλα, η διάθεση των επενδυτών εμφανίζεται περισσότερο αισιόδοξη, με το 50% των 500 επενδυτών που συμμετείχαν στην έρευνα (έναντι 35% το 2017)
να εκτιμά ότι η ελκυστικότητα της Ευρώπης θα βελτιωθεί
κατά το 2018.
Το 2017 άλλαξε τον επενδυτικό χάρτη της Ευρώπης
Με βάση τα στοιχεία της έκθεσης, παρά τις ανησυχίες σχετικά με την έξοδο της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Brexit) και την ευρύτερη πολιτική αβεβαιότητα, οι επενδύσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 6%, οριακά
κάτω από το 7% που καταγράφηκε το 2016. Παράλληλα,
το Ηνωμένο Βασίλειο διατήρησε τη θέση του ως κορυφαίος
προορισμός για τις ΑΞΕ το 2017, με βάση τον αριθμό των
έργων (1.205). Δεδομένου ότι εξακολουθεί να προσελκύει
την πλειονότητα των εισερχόμενων επενδύσεων στην Ευρώπη - ιδιαίτερα στο χρηματοοικονομικό και τον ψηφιακό
τομέα - η έρευνα αναδεικνύει τον κρίσιμο ρόλο της χώρας
ως προς την ευρύτερη ελκυστικότητα της Ευρώπης. Η Γερμανία εξακολουθεί να προσελκύει ένα ευρύ φάσμα επενδύσεων, αλλά, λόγω της αυστηροποίησης των ρυθμίσεων της
αγοράς εργασίας και του αυξανόμενου κόστους, ο ρυθμός
αύξησης των επενδύσεων μειώθηκε στο 6% έναντι 12% το
2016. Η Γαλλία κατέγραψε θεαματική αύξηση 31% σε ετήσια
βάση, με 1.019 έργα ΑΞΕ το 2017, καλύπτοντας το κενό ως
προς τη Γερμανία, αλλά και το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς οι
επενδυτές ανταποκρίθηκαν στο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της γαλλικής κυβέρνησης.
Η Ισπανία, μετά από πολύ θετικές επιδόσεις το 2016, υποβαθμίζεται κατά μία θέση στην 6η, καταγράφοντας μείωση
των ΑΞΕ κατά 23% σε ετήσια βάση. Η Ολλανδία (-17%), η
Ρουμανία (-5%) και η Ιρλανδία (-4%), περιλαμβάνονται,
επίσης, στις χώρες που κατέγραψαν μείωση μεταξύ των 15

κορυφαίων χωρών ως προς τον αριθμό των ΑΞΕ.
Οι επενδυτές είναι έτοιμοι να ποντάρουν στην
Ευρώπη
Μετά από τρία χρόνια υποχώρησης, η διάθεση των επενδυτών απέναντι στην Ευρώπη ανακάμπτει, με το 50% των
ερωτηθέντων να εκτιμά ότι η ελκυστικότητα της Ευρώπης θα
βελτιωθεί έναντι 35% πέρυσι. Ταυτόχρονα, έχει ενισχυθεί και
η εμπιστοσύνη των επενδυτών ως προς το μέλλον της Ε.Ε.,
καθώς το 77% των ερωτηθέντων απαντά θετικά έναντι 65%
πέρυσι.
Η αυξανόμενη αισιοδοξία για την Ευρώπη αντικατοπτρίζεται, επίσης, στα επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων.
Μεταξύ των εταιρειών με παρουσία στην Ευρώπη, το 41%
σκοπεύει να επεκταθεί. Οι διεθνείς εταιρείες που δεν έχουν
παρουσία στην Ευρώπη είναι, επίσης, αισιόδοξες, καθώς το
12% αναζητά ευκαιρίες, για να δημιουργήσει νέες δραστηριότητες στην Ευρώπη το 2018, αριθμός υπερδιπλάσιος του
5% που είχε καταγράψει η περυσινή έρευνα.
Παρά τη συνολικά θετική εικόνα, η έρευνα διαπιστώνει ότι
οι επενδυτές ανησυχούν ιδιαίτερα για την παγκόσμια και την
περιφερειακή γεωπολιτική αστάθεια, την οποία κατατάσσουν ως το μεγαλύτερο κίνδυνο (39%) που θα μπορούσε να
επηρεάσει αρνητικά την ελκυστικότητα της Ευρώπης κατά
την επόμενη τριετία. Ακολουθούν η οικονομική και πολιτική
αστάθεια στην Ε.Ε. (36%), εξαιρουμένου του Brexit, ενώ η
άνοδος των λαϊκιστικών απόψεων και του προστατευτισμού
στην πολιτική και την κοινή γνώμη κατατάσσεται ως ο τρίτος
μεγαλύτερος κίνδυνος (34%). Οι πέντε σημαντικότερες απειλές συμπληρώνονται από το Brexit (30%) και τον ανταγωνισμό από τις αναδυόμενες αγορές (26%).
Οι επιχειρήσεις των ΗΠΑ παραμένουν οι μεγαλύτεροι επενδυτές στην Ευρώπη
Οι αμερικανικές επιχειρήσεις, πραγματοποιώντας 1.381
ΑΞΕ, παρέμειναν οι μεγαλύτεροι επενδυτές της Ευρώπης το
2017, αντιπροσωπεύοντας το 21% του συνόλου των ΑΞΕ
στην ήπειρο. Ο αριθμός των ΑΞΕ από τις ΗΠΑ το 2017 αυξήθηκε κατά 8% τον περασμένο χρόνο, ποσοστό ελαφρώς
μειωμένο έναντι του 10% το 2016. Αυτή η οριακή μείωση
ενδεχομένως αποτελεί προμήνυμα της αντιστροφής των
ροών ΑΞΕ των ΗΠΑ προς την εγχώρια αγορά, ως αποτέλεσμα των φορολογικών μεταρρυθμίσεων.
Ωστόσο, η πλειονότητα των επενδύσεων ΑΞΕ στην Ευρώπη
προέρχεται από ενδοευρωπαϊκές ροές, με τις ευρωπαϊκές
χώρες να αντιπροσωπεύουν το 56% των εισερχόμενων
ΑΞΕ το 2017. Ξεχωρίζουν οι γερμανικές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στον κλάδο της μεταποίησης, όπου ο αριθμός των ΑΞΕ
αυξήθηκε κατά 17% σε ετήσια βάση. Παράλληλα, οι διασυνοριακές επενδύσεις από εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου
αυξήθηκαν κατά 35% πέρυσι, ιδιαίτερα στη Γερμανία (110
έργα, αύξηση 83%) και στη Γαλλία (79 έργα, αύξηση 46%).

Σύμφωνα με την έρευνα, «οι διασυνοριακές επενδύσεις στις
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες από τις εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου αυξήθηκαν κατά 93%, σε 54 έργα, καθώς
οι επιχειρήσεις υλοποίησαν σχέδια έκτακτης ανάγκης του
Brexit, για να διατηρήσουν το «διαβατήριο» της Ε.Ε.».
Το Παρίσι ξεπερνά το Λονδίνο ως η ελκυστικότερη πόλη για ΑΞΕ, σύμφωνα με τους επενδυτές
Η συγκέντρωση κεφαλαίων στην Ευρώπη επικεντρώνεται
όλο και περισσότερο στις μεγαλύτερες πόλεις και περιφέρειες.
Το Λονδίνο διατηρεί τη μακρόχρονη ηγετική του θέση ως κορυφαία πόλη για ΑΞΕ και αναδεικνύεται, για άλλη μία φορά,
ως το κορυφαίο ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό κέντρο,
ακολουθούμενο από το Παρίσι και το Δουβλίνο. Ωστόσο, με
βάση τη διάθεση των επενδυτών, το Παρίσι κατατάσσεται
για πρώτη φορά στην πρώτη θέση, ξεπερνώντας το Λονδίνο (37% έναντι 34%), ως ο ελκυστικότερος προορισμός για
ΑΞΕ στην Ευρώπη. Τέσσερις γερμανικές πόλεις (Αμβούργο,
Βερολίνο, Μόναχο και Φρανκφούρτη) περιλαμβάνονται
μεταξύ των 15 πιο ελκυστικών πόλεων της έρευνας, χάρη
στην ομοσπονδιακή διάρθρωση της χώρας και την υψηλή
ελκυστικότητά της ως προς τις ΑΞΕ.
Σε επίπεδο ευρύτερων γεωγραφικών περιοχών, ενώ η
Δυτική Ευρώπη παραμένει ο προτιμώμενος προορισμός
των επενδυτών για ΑΞΕ σε ποσοστό 53%, η Κίνα κατέγραψε
αύξηση κατά τέσσερις μονάδες, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση. Η Βόρεια Αμερική υποχώρησε στην τέταρτη θέση,
αφήνοντας στην τρίτη θέση την Κεντρική και Ανατολική
Ευρώπη.
Η ψηφιακή οικονομία αναδεικνύεται ως η βασική κινητήριος δύναμη για τη μελλοντική ανάπτυξη
Πάνω από το ένα τρίτο (34%) των επενδυτών πιστεύει ότι
η ψηφιακή οικονομία αποτελεί τον κορυφαίο καταλύτη της
ανάπτυξης στην Ευρώπη για τα επόμενα χρόνια. Οι επενδυτές αναφέρουν την «ενίσχυση των επενδύσεων σε ψηφιακές
τεχνολογίες και υποδομές», καθώς και την «ενίσχυση των
δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού για την ψηφιακή εποχή», ως τις κορυφαίες προτεραιότητες της Ευρώπης στην
ψηφιακή εποχή (45% και 42%, αντίστοιχα).
Με 1.172 ΑΞΕ το 2017, ο ψηφιακός κλάδος βρίσκεται στην
κορυφή της κατάταξης μεταξύ των 10 σημαντικότερων τομέων ως προς τις ΑΞΕ στην Ευρώπη, αντιπροσωπεύοντας
μερίδιο 18% του συνόλου της αγοράς. Η επίδοση αυτή
αντιπροσωπεύει αύξηση 33% σε ετήσια βάση, καθώς και το
δεύτερο υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης, μετά το φαρμακευτικό κλάδο, ο οποίος σημείωσε ετήσια αύξηση 78%. Ο ψηφιακός κλάδος κατατάσσεται, επίσης, στη δεύτερη θέση ως
προς τη δημιουργία θέσεων εργασίας μέσω ΑΞΕ, με πάνω
από 37.000 νέες θέσεις εργασίας.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
«Δική μας πεποίθηση είναι ότι οι συνεταιριστικές μορφές οργάνωσης της κοινωνίας όχι μόνο δεν είναι υπολείμματα του
παρελθόντος, αλλά συνιστούν πρόδρομες μορφές οργάνωσης του μέλλοντος» δήλωσε ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης και
υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γιάννης Δραγασάκης,
μιλώντας στο συνέδριο των συνεταιριστικών τραπεζών,
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. «Διατυπώνονται απόψεις όχι μόνο
λανθασμένες, αλλά και παράλογες για δήθεν «μη χρησιμότητα των συνεταιριστικών τραπεζών», όταν έχουμε συνθήκες
υπερσυγκέντρωσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος,
αλλά και γνωρίζουμε τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν στην καταπολέμηση των περιφερειακών ανισοτήτων»
πρόσθεσε. Ο κ. Δραγασάκης ανέφερε ότι «δημιουργούμε έναν
ευρύτερο προνομιακό χώρο για τις συνεταιριστικές τράπεζες,
μέσα από την ανάδειξη ειδικών χρηματοδοτικών εργαλείων,
τη διαμόρφωση σχημάτων παροχής μικροπιστώσεων, τη
συγκρότηση ενεργειακών κοινοτήτων κ.ά. Καθώς υλοποιούμε και εμπλουτίζουμε την αναπτυξιακή στρατηγική, βασικός
πυλώνας της θα είναι αυτό που ονομάζουμε «παράλληλο
σύστημα χρηματοδοτικών μέσων και εργαλείων». Αυτό
αποτελείται από τις συνεταιριστικές τράπεζες, τα ειδικά χρηματοδοτικά εργαλεία και την Αναπτυξιακή Τράπεζα». Στην
αλλαγή σελίδας στην οικονομία στάθηκε, κατά τη διάρκεια
της ομιλίας του στο συνέδριο και ο υποδιοικητής της Τραπέζης
της Ελλάδος, Θεόδωρος Μητράκος. Ο κ. Μητράκος τόνισε τα
σοβαρά επιτεύγματα που κατάφεραν να κρατήσουν τη χώρα
ζωντανή, έστω και με τεράστιο κοινωνικό κόστος, ενώ μίλησε
για τον εξαγωγικό προσανατολισμό της οικονομίας (εξαγωγές-τουρισμός). «Το ΑΕΠ της χώρας αυξάνεται στη σειρά για
πέμπτο συνεχόμενο τρίμηνο» σημείωσε. Σε ό,τι αφορά το τραπεζικό σύστημα, έκανε λόγο για απεξάρτηση από τον ΕLΑ, που
ανέρχεται σήμερα σε 7 δισ. ευρώ και στην αύξηση κατά 17 δισ.
ευρώ των καταθέσεων από την ημέρα επιβολής των capital
controls. Για τις συνεταιριστικές τράπεζες, ο κ. Μητράκος
επισήμανε πως το χαμηλό μερίδιό τους είναι πρόδρομος για
ανάπτυξη, καθώς διαθέτουν ενεργητικό μόλις 2,6 δισ. ευρώ,
2 δισ. χορηγήσεις και 2,1 δισ. ευρώ καταθέσεις. Ως πρόκληση
για τις τράπεζες συνολικά, αλλά και για τις συνεταιριστικές ειδικότερα, χαρακτήρισε την αποτελεσματική αντιμετώπιση των
κόκκινων δανείων που παραμένουν σε υψηλό επίπεδο. «Θέλουμε τις συνεταιριστικές κεφαλαιακά ισχυρές» υπογράμμισε
ο υποδιοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος και αναφέρθηκε
θετικά στην τοποθέτηση στρατηγικών επενδυτών σε αυτές,
επικαλούμενος τα παραδείγματα της Παγκρήτιας Τράπεζας και
της Συνεταιριστικής Ηπείρου. Ο κ. Μητράκος υποστήριξε πως
πολλές από τις προκλήσεις των συνεταιριστικών τραπεζών θα
μπορούσαν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά μέσα από
δίκτυα συνεργασιών, κοινές πλατφόρμες για τις επισφαλείς

απαιτήσεις, κοινό σύστημα POS κ.λπ. «Είναι προφανές ότι
μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων θα απελευθερωθούν πόροι για τη χρηματοδότηση της υγιούς επιχειρηματικότητας» κατέληξε. Για τις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζει το πιστωτικό σύστημα στο σύνολό
του και ιδιαίτερα οι συνεταιριστικές τράπεζες μίλησε πρόεδρος
της Ένωσης και πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας, Νίκος Μυρτάκης. Όπως
σημείωσε, η έξοδος της χώρας από τη μνημονιακή περίοδο
βρίσκει τα συνεταιριστικά πιστωτικά ιδρύματα να υλοποιούν
ένα σχέδιο ανάπτυξης που προβλέπει: α. Την ολοκλήρωση
των συγχωνεύσεων τεσσάρων συνεταιριστικών τραπεζών,
που θα βοηθήσει στην ανταγωνιστικότητα του κλάδου. β.

Την υλοποίηση αυξήσεων κεφαλαίου που εξυπηρετεί τον διπλό στόχο ανάπτυξης και εξυγίανσης. γ. Τη δραστική μείωση
των μη εξυπηρετούμενων δανείων με αναδιοργάνωση και
αξιοποίηση του θεσμικού πλαισίου. δ. Την αναβάθμιση και
διεύρυνση των συνεργειών μεταξύ των συνεταιριστικών τραπεζών σε θέματα ηλεκτρονικής τραπεζικής, κοινών συστημάτων, κανονιστικής συμμόρφωσης και κοινών υπηρεσιών. Όλα
τα παραπάνω, όπως είπε ο κ. Μυρτάκης, υπηρετούν τον στόχο
της απελευθέρωσης πόρων ώστε αυτοί να διοχετευτούν στη
χρηματοδότηση της τοπικής οικονομίας με αξιοποίηση των
πόρων ευρωπαϊκών και εθνικών χρηματοδοτικών φορέων. Ο
γενικός διευθυντής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συνεταιριστικών
Τραπεζών, Hervé Guider τόνισε ότι διαπιστώνεται, πιο πολύ
από ποτέ, η ανάγκη ύπαρξης των συνεταιριστικών τραπεζών
με στόχο τη χρηματοδότηση της τοπικής οικονομίας. Ένα σημαντικό τετράπτυχο, όπως ο ίδιος διαπίστωσε, καθορίζει τις
εξελίξεις στα συνεταιριστικά τραπεζικά ιδρύματα:
- Η εξέλιξη της τεχνολογίας που περιλαμβάνει την επέκταση
στην ψηφιακή εποχή.
- Ένα περιβάλλον αλληλεπίδρασης μεταξύ των συγκεκριμένων τραπεζών και των πελατών τους που καθορίζεται από τις

ανάγκες των τελευταίων.
- Οι βασικοί κανονισμοί που λειτουργούν με την προοπτική
προστασίας του πελάτη, όπως η MIFID και η DSP2.
- Οι υπηρεσίες Fintechs που συχνά λειτουργούν σε ένα περιβάλλον ανταγωνιστικό, με τις οποίες οι τράπεζες πρέπει να
προσαρμοστούν, να τις υιοθετήσουν και να τις εκμεταλλευτούν.
Χαιρετισμό απηύθηκε ο πρόεδρος του Διεθνούς Φόρουμ της
Κοινωνικής Οικονομίας και Αλληλεγγύης (SSE FI), Thierry
Jeantet.
Στην ανάγκη χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στην αποφυγή αποκλεισμών από το πιστωτικό σύστημα των μικρότερων επιχειρηματικών μονάδων και στην
προώθηση της συνοχής και της κοινωνικής αλληλεγγύης,
αναφέρθηκαν ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Βασίλης Κορκίδης και ο
πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, Γεώργιος Καββαθάς. Για την Αναπτυξιακή Τράπεζα και τον ρόλο του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ΕΤΕΑΝ μίλησε ο πρόεδρος του ΕΤΕΑΝ,
Αντώνης Γεωργακάκης, ενώ στην περιφερειακή ανάπτυξη και
τον ρόλο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Ταμείου, Κωνσταντίνος Βαρλαμίτης.
Στα χρηματοδοτικά εργαλεία της προγραμματικής περιόδου
2014-2020 επικεντρώθηκε η ομιλία της κ. Κυριακής Μανωλοπούλου από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων
και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης ΕΣΠΑ.
Χαιρετισμούς απηύθυναν οι εκπρόσωποι των κομμάτων, για
λογαριασμό της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο βουλετής Θανάσης Μπούρας από τον τομέα Ανάπτυξης της ΝΔ και από το
Κίνημα Αλλαγής ο βουλευτής Μιχάλης Τζελέπης. To συνέδριο
ολοκληρώθηκε με στρογγυλό τραπέζι για τις στρατηγικές
κατευθύνσεις της επόμενης μέρας, στο οποίο μετείχαν, εκτός
του κ. Μυρτάκη, ο α’ αντιπρόεδρος της ΕΣΤΕ και πρόεδρος
της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων, Μιχάλης Μαρακάκης,
ο β’ αντιπρόεδρος της ΕΣΤΕ και πρόεδρος της Συνεταιριστικής
Τράπεζας Θεσσαλίας, Αναστάσιος Λάππας, ο γραμματέας της
ΕΣΤΕ και πρόεδρος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου,
Κωνσταντίνος Ζωνίδης, ο ταμίας της ΕΣΤΕ και πρόεδρος της
Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας, Γέωργιος Μπούκης.
Σημειώνεται, ότι σε περίοδο που το πιστωτικό σύστημα είχε
αρνητική πιστωτική επέκταση, οι χορηγήσεις των συνεταιριστικών τραπεζών είχαν θετικό πρόσημο. Οι καταθέσεις παρουσίασαν εντυπωσιακή αύξηση 7,75%, τα κεφάλαια περίπου 18%, όσο και τα κέρδη προ φόρων, ενώ η μικρή αύξηση
προσωπικού είχε σχέση με τη διαχείριση των NPEs και NPLs
και τις ανάγκες κανονιστικής συμμόρφωσης.
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τεχνοδικτυακός
επιταχυντής
καινοτόµων ιδεών

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.

THE START-UP SUPPORT NETWORK
Μπες στο https://prototype.tee.gr/
και ξεκίνα το ταξίδι στον κόσµο της καινοτοµίας
µε υποστηρικτές και µέντορες τους συναδέλφους σου!
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Εξι στους δέκα εργοδότες
δεν βρίσκουν ειδικευμένο
προσωπικό
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Σε μια χώρα που η ανεργία βρίσκεται σταθερά πάνω από
το 20%, 6 στους 10 εργοδότες δηλώνουν πως δυσκολεύονται να καλύψουν θέσεις εργασίας, σύμφωνα με τα ευρήματα της Ετήσιας Διεθνούς Ερευνας Ελλειψης Ταλέντου
της ManpowerGroup για το 2018. Το ποσοστό αυτό (61%)
αποτελεί το υψηλότερο που καταγράφεται στην Ελλάδα τα
τελευταία 10 χρόνια διεξαγωγής της έρευνας, ενώ βρίσκεται
16 μονάδες πάνω από τον παγκόσμιο μέσον όρο (45%).
Η μελέτη δημοσιοποιείται μία ημέρα μετά την έκθεση του
ΙΟΒΕ για την εκπαίδευση και την αγορά εργασίας, που αποκάλυψε τη συνεχιζόμενη έλλειψη διασύνδεσης των δύο μερών και στηρίζεται σε απαντήσεις εργοδοτών. Οι εργοδότες
καταγράφουν ως κυριότερους λόγους δυσκολίας εύρεσης
ταλέντων και κάλυψης των κενών θέσεων εργασίας την έλλειψη απαιτούμενης εμπειρίας (27%), τεχνικών δεξιοτήτων
(25%), διαθέσιμων υποψηφίων (17%) και προσωπικών
δεξιοτήτων (7%). Βέβαια, τη λίστα συμπληρώνει η προσδοκία υψηλότερης αμοιβής σε σχέση με την προσφερόμενη
(12%), παράγοντας ιδιαίτερα σημαντικός, όταν η ίδια αξιολόγηση διενεργείται από την πλευρά των εργαζομένων. Σε
παγκόσμιο επίπεδο, το 45% των εργοδοτών αντιμετωπίζει
δυσκολία στην εύρεση εργαζομένων με τα απαιτούμενα
προσόντα.
Η Ελλάδα, με ποσοστό 61%, καταλαμβάνει την 7η θέση
στην παγκόσμια κατάταξη, μία θέση κάτω σε σχέση με το
2016. Στην πρώτη 5άδα με τα υψηλότερα ποσοστά δυσκολίας εύρεσης ταλέντου βρίσκονται οι εργοδότες στην Ιαπωνία (89%), στη Ρουμανία (81%), στην Ταϊβάν (78%), στο
Χονγκ Κονγκ (76%) και στη Βουλγαρία (68%).
Για 9η συνετή χρονιά οι εργοδότες στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη δυσκολία στην κάλυψη θέσεων στον
τομέα των «επαγγελματιών πωλητών», ενώ ακολουθεί
η ειδικότητα των «τεχνικών», η οποία βρισκόταν στην 6η
θέση της κατάταξης το 2016. Την 3η θέση καταλαμβάνουν
οι «εξειδικευμένοι τεχνίτες», ειδικότητα που βρισκόταν στην
3η θέση της κατάταξης το 2016. Αξίζει να σημειωθεί ότι η
ειδικότητα των «επαγγελματιών Υγείας» και οι «εξειδικευμένοι υπάλληλοι γραφείου» εισέρχονται για πρώτη φορά στη
λίστα των 10 θέσεων εργασίας με τη μεγαλύτερη δυσκολία
κάλυψης στην Ελλάδα. Και πρόκειται για ειδικότητες, που
«εξάγουμε» ως χώρα, καθώς γιατροί, δικηγόροι και ερευνητές είναι και οι νέοι που μεταναστεύουν αναζητώντας
καλύτερες προοπτικές εργασίας αλλά και αμοιβής. Συγκριτικά με τη λίστα των 10 θέσεων του 2016, εκτός κατάταξης
βρίσκεται η ειδικότητα που αφορά το «προσωπικό για τον

χώρο εστίασης και ξενοδοχείων», καταλαμβάνοντας την 8η
θέση για το 2016 και προκαλώντας ιδιαίτερη εντύπωση για
μια χώρα απόλυτα προσανατολισμένη στον τουρισμό.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, στην κορυφή των θέσεων που οι
εργοδότες δυσκολεύονται περισσότερο να καλύψουν βρίσκονται οι «εξειδικευμένοι τεχνίτες». Οι «επαγγελματίες πωλητές» παραμένουν δυσεύρετοι, καταλαμβάνοντας φέτος
τη 2η θέση, ενώ στην 3η θέση της παγκόσμιας κατάταξης
εμφανίζονται οι «πτυχιούχοι μηχανικοί». «Οι εταιρείες που
θα χρησιμοποιήσουν τα κατάλληλα εργαλεία, ώστε να βοηθήσουν τους ανθρώπους να αποκτήσουν νέες δεξιότητες
και να εξελιχθούν στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία
μακροχρόνια, θα είναι αυτές που θα γίνουν πιο ανταγωνιστικές στο μέλλον», δηλώνει ο γενικός εμπορικός διευθυντής της ManpowerGroup Ελλάδας Μπάμπης Καζαντζίδης.
Και συμπληρώνει ότι με ένα οργανωμένο πλάνο στρατηγικών και δημιουργώντας κουλτούρα εργασιακής ευμάρειας,
ώστε να εξοπλιστούν με τις κατάλληλες δεξιότητες οι εργαζόμενοι, οι εργοδότες θα μπορέσουν να λύσουν το πρόβλημα της έλλειψης ταλέντου.

Ενόχληση Βρυξελλών για τον ΦΠΑ
στα νησιά
H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
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υφίσταται και θα συνεχίσει να απασχολεί τους δανειστές τους επόμενους μήνες.
Ειδικότερα, ερωτηθείς για το θέμα της μείωσης των
συντάξεων σε συνδυασμό με το παράθυρο που είχε
αφήσει ανοικτό στην Αθήνα ο Πιερ Μοσκοβισί μιλώντας περί «ευελιξίας», ο αξιωματούχος της Ευρωζώνης
είπε ότι το μέτρο έχει αποφασιστεί και είναι μέρος των
δεσμεύσεων της ελληνικής κυβέρνησης, προσθέτοντας ότι «πάντα υπάρχει μια δεδομένη ευελιξία, ωστόσο θα ήταν καλό για την κυβέρνηση να μη συζητά
αλλαγές. Βεβαίως», συμπλήρωσε, «μετά την έξοδο
από το πρόγραμμα σης 20 Αυγούστου η κυβέρνηση θα
είναι ελεύθερη να επιλέξει πολιτική, αλλά θα πρέπει να
φερθεί έξυπνα, όπως όλες οι χώρες, και να συνεχίσει
τις μεταρρυθμίσεις».
Αναφορικά με την αυριανή συνεδρίαση του
Eurogroup, την τελευταία πριν από την έξοδο της
χώρας από το πρόγραμμα, θα συζητηθούν οι αλλαγές στην Ευρωζώνη, οι καλοκαιρινές προβλέψεις για
την οικονομία, η δημοσιονομική κατάσταση στα κράτη-μέλη και η πορεία των οικονομιών της Ιρλανδίας
και της Ισπανίας, στο πλαίσιο των επιτηρήσεων μετά
την έξοδο από τα προγράμματα.
Ο αξιωματούχος διευκρίνισε ότι στην ατζέντα της αυριανής συνεδρίασης δεν θα υπάρχει η Ελλάδα, γιατί,
όπως εξήγησε, όλα τα ζητήματα σχετικά με τη χώρα
μας καλύφθηκαν με τη συνολική απόφαση της 21ης
Ιουνίου και δεν χρειάζονται περαιτέρω αποφάσεις του
Eurogroup.
Η τελευταία δόση
Προανήγγειλε, όμως, ότι την Παρασκευή το διοικητικό
συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης) θα αποφασίσουν την εκταμίευση της δόσης των 15 δισ. ευρώ.
Την προηγούμενη μέρα το EWG θα εγκρίνει το συμπληρωμένο μνημόνιο συνεργασίας, όπως προέκυψε
από την τέταρτη αξιολόγηση.
Σύμφωνα με την απόφαση του Eurogroup της 21ης
Ιουνίου, από τα 15 δισ. ευρώ της δόσης, τα 5,5 δισ.
ευρώ θα διατεθούν σε ξεχωριστό λογαριασμό και θα
χρησιμοποιηθούν για την εξυπηρέτηση του χρέους,
ενώ τα 9,5 δισ. ευρώ θα διατεθούν και αυτά σε ειδικό
λογαριασμό για τη δημιουργία ταμειακού αποθέματος, που θα χρησιμοποιηθεί για την εξυπηρέτηση του
χρέους σε περίπτωση ανάγκης. Η χρήση των εν λόγω
κεφαλαίων θα γίνεται έπειτα από συμφωνία με τους
θεσμούς.
Έλεγχοι από απόσταση
Η Κομισιόν από την πλευρά της πρόκειται να εγκρίνει
σήμερα τον εκτελεστικό κανονισμό για την ενισχυμένη

Η παράταση της εφαρμογής του μειωμένου ΦΠΑ στα
πέντε νησιά του Αιγαίου θα πρέπει να τελειώσει στο
τέλος του έτους, επισήμανε χθες στις Βρυξέλλες ανώτερος αξιωματούχος της Ευρωζώνης.
Όσον αφορά τη μείωση των συντάξεων από την 1η
Ιανουαρίου 2019, είπε μεν ότι το μέτρο πρέπει να
εφαρμοστεί, ωστόσο αναγνώρισε ότι «πάντα υπάρχει
ευελιξία».
Σύμφωνα με τον αξιωματούχο η ελληνική κυβέρνηση δεν ενημέρωσε τα αρμόδια όργανα του Eurogroup
για την παράταση της εφαρμογής του μέτρου του
μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά, ενώ όφειλε να το κάνει,
αφήνοντας να εννοηθεί ότι η συνεννόηση έγινε σε
υψηλότερο επίπεδο. Πρόσθεσε ότι η παράταση του
μέτρου δεν δημιουργεί πρόβλημα στην αξιοπιστία της
χώρας, ωστόσο είπε ότι θα πρέπει να καταργηθεί στο
τέλος του 2018.
Η κανονική διαδικασία που έπρεπε να είχε ακολουθηθεί είναι να ξεκινούσε το ελληνικό αίτημα από χαμηλά,
δηλαδή τους θεσμούς, και στη συνέχεια να έφτανε στο
Eurogroup, ώστε να ενσωματωθεί στο πρόγραμμα.
Η ενσωμάτωση τελικά έγινε, αλλά με τον παραπάνω
ανορθόδοξο τρόπο.
Αντίθετα, η απάντησή του στο θέμα της μείωσης των
συντάξεων από την 1η Ιανουαρίου δείχνει ότι το θέμα Συνέχεια στη σελ 19
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εποπτεία της χώρας, όπως προβλεπόταν στην απόφαση του Eurogroup.
Όπως επισήμανε χθες ο εκπρόσωπος της Επιτροπής,
Μαργαρίτης Σχοινάς, η Επιτροπή θα εγκρίνει τα νομικά
κείμενα που θα παρουσιαστούν από τον αντιπρόεδρο
Βάλντις Ντομπρόβσκις και τον επίτροπο Πιερ Μοσκοβισί, τα οποία θα βοηθήσουν την Ελλάδα να επιστρέψει σε έναν ομαλό κύκλο συντονισμού των οικονομικών πολιτικών.
Σύμφωνα με πληροφορίες η εποπτεία θα γίνεται μέσω
τριμηνιαίων εκθέσεων, ωστόσο τις περισσότερες φορές οι έλεγχοι θα γίνονται από απόσταση, δηλαδή δεν
θα έρχονται Ελλάδα κάθε τρίμηνο οι επικεφαλής των
θεσμών.
Η ενισχυμένη εποπτεία βασίζεται στη λεγόμενη δέσμη
δύο μέτρων του 2013, που περιλαμβάνει δύο κανονισμούς. Ο πρώτος εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη-μέλη
της Ευρωζώνης. Ο δεύτερος κανονισμός καθορίζει
σαφείς και απλοποιημένους κανόνες για ενισχυμένη εποπτεία για τα κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν
σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη δημοσιονομική
τους σταθερότητα, τα κράτη-μέλη που λαμβάνουν
οικονομική συνδρομή και εκείνα που εξέρχονται από
ένα πρόγραμμα οικονομικής συνδρομής. Σε αυτόν τον
κανονισμό εντάσσεται προφανώς η Ελλάδα.

Ακόμη περιμένουν στον ΟΛΠ
το πράσινο φως για τα έργα
www.tovima.gr
Το «πράσινο φως» για να ξεκινήσει η υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου αναμένουν στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς,
ωστόσο αυτό στην παρούσα φάση δεν φαίνεται στην άκρη
του τούνελ προκαλώντας νευρικότητα τόσο στα στελέχη του
Οργανισμού που θέλουν να ξεκινήσουν ένα προς ένα τα έργα το
ταχύτερο δυνατό όσο και στους χρήστες του λιμένος.
Το master plan του λιμένος έχει κατατεθεί στους αρμόδιους φορείς και αναμένεται η έγκριση της πολιτείας ώστε να προχωρήσουμε άμεσα στην υλοποίηση των υποχρεωτικών επενδύσεων
που προβλέπονται στη Σύμβαση Παραχώρησης με το Ελληνικό
Δημόσιο, είπε στη Τακτική Γενική Συνέλευση της ΟΛΠ ΑΕ στα
τέλη Ιουνίου ο διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Capt.
Fu Chengqiu.
Κανείς δεν είναι σε θέση να πει πότε θα ξεκινήσουν τα έργα, εν
αντιθέσει με το επενδυτικό πρόγραμμα - στις εγκαταστάσεις από
το Κερατσίνι ως το Πέραμα - που «τρέχει» κανονικά. Αναφορικά με ενστάσεις και παρατηρήσεις που είχαν διατυπωθεί από
φορείς για ορισμένα από τα έργα, πληροφορίες αναφέρουν
πως κάποιες έχουν ενσωματωθεί στο σχέδιο που δόθηκε προς
έγκριση.
Υπέρ των ξενοδοχείων

Υπενθυμίζεται πως πριν από μερικούς μήνες ο δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, με μοναδικό θέμα το προτεινόμενο από τον ΟΛΠ
επενδυτικό πρόγραμμα, σε ό,τι αφορά τα όρια του Δήμου
Πειραιά είχε σημειώσει ότι «εφόσον υλοποιηθούν σε κάποιους
συγκεκριμένους χρόνους, πιστεύω ότι μπορούν να βοηθήσουν
στην ανάπτυξη και του λιμανιού και κατ’ επέκταση της πόλης
του Πειραιά και της ευρύτερης περιοχής. Επαναλαμβάνω υπό
κάποιες προϋποθέσεις». Ως Δημοτική Αρχή είχε ταχθεί υπέρ
των ξενοδοχειακών μονάδων που λέει ότι θα κατασκευάσει ο
ΟΛΠ, λέγοντας ακόμη ότι πρόκειται ουσιαστικά για την Παγόδα
και ένα νέο ξενοδοχείο στο Πόρτο Λεόνε αυτά που αφορούν τον
Δήμο Πειραιά.
Επίσης έκανε αναφορά και στα άλλα δύο που αφορούν τις
αποθήκες και ανήκουν στον Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας,
αλλά επειδή είναι στο κεντρικό λιμάνι «μας αφορούν και εμάς»,
όπως είπε.
«Είμαι υπέρ. Πιστεύω η ανάπτυξη του Πειραιά εστιάζεται στο
να γίνει λιμάνι εκκίνησης κρουαζιέρας. Για να γίνεις λιμάνι εκκίνησης κρουαζιέρας πρέπει απαραίτητα να έχεις τετράστερες,
πεντάστερες ξενοδοχειακές μονάδες, κάτι που η πόλη μας δεν
έχει. Πιστεύω λοιπόν ότι, επειδή τα ακίνητα είναι λίγα στον Δήμο
Πειραιά, υπάρχει ο χώρος εκεί και είμαστε θετικοί στην ανέγερση αυτών των ξενοδοχείων. Αλλωστε τα τρία κτίρια είναι υπάρχοντα, ένα θα είναι νέο» τόνισε. Επίσης, ο δήμαρχος Πειραιά
τάχθηκε υπέρ της δημιουργίας Μουσείου Μετανάστευσης και
Ιστορικού Αρχείου του ΟΛΠ στην πέτρινη αποθήκη. Στη συνέχεια, τάχθηκε υπέρ της νέας προβλήτας κρουαζιέρας, «ασχέτως
αν δεν μπορούμε εξειδικευμένα να το αξιολογήσουμε», όπως
είπε. «Μιλώντας με τους εκπροσώπους της κρουαζιέρας, του
ΟΛΠ και άλλους, πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνουν στον Πειραιά
θέσεις για πολύ μεγαλύτερα κρουαζιερόπλοια» σημείωσε.
Αντιρρήσεις για mall
Ο κ. Μώραλης εξέφρασε τις αντιρρήσεις του στην προτεινόμενη
ανέγερση mall στο εμπορικό κέντρο που θέλει να φτιάξει ο ΟΛΠ
στη χερσαία λιμενική ζώνη και να είναι προσβάσιμο σε όλους,
ανεξάρτητα αν είναι ταξιδιώτες ή όχι.
Ο δήμαρχος Πειραιά σημείωσε μεταξύ άλλων ότι επιθυμεί τη
διάχυση του κόσμου στην πόλη και τόνισε ότι αν υπάρχουν
ξενοδοχεία, ένα μουσείο, ένα mall, είναι πιθανόν κάποιος να
σκέφτεται ότι μπορεί να κρατήσει τον κόσμο μέσα στη χερσαία
λιμενική ζώνη και να αυξάνει τους δικούς του τζίρους και τη
δική του ανάπτυξη, αλλά να μη δούμε ανάπτυξη μέσα στην
πόλη. «Είμαστε αρνητικοί. Θα το θέσουμε και στην ΕΣΑΛ» σημείωσε ο δήμαρχος.
Ο αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Γιώργος Γαβρίλης για τη σχέση
μεταξύ λιμανιού και πόλης είχε σημειώσει πως δεν μπορεί να
είναι ετεροβαρής σε βάρος της πόλης και ότι η όποια προστιθέμενη αξία που δημιουργείται δεν μπορεί να γυρίζει μόνο στον
ιδιοκτήτη και οι επιπτώσεις και οι συνέπειες στην πόλη. Η τοποθέτηση της δεξαμενής στο Πέραμα είναι μια θετική εξέλιξη, αρκεί
να ενταχθεί σε ένα σχέδιο περιβαλλοντικών όρων και κανόνων,

είχε επισημάνει.
Και είχε προσθέσει ότι πρέπει να συνάδει με το υφιστάμενο
δομημένο περιβάλλον, με την υφιστάμενη και ισχύουσα νομοθεσία, χωρίς εξαιρέσεις και παρεκκλίσεις. Εξάλλου, υπεύθυνος
για τη διαμόρφωση του αστικού ιστού και την προστασία της
πολιτιστικής κληρονομιάς πρέπει να είναι το κράτος και οι φορείς
της τοπικής αυτοδιοίκησης και όχι εκ των υστέρων η νομοθεσία
να προσαρμόζεται στις ανάγκες ενός επιχειρηματικού σχεδίου.
Ειδική μνεία είχε κάνει ο κ. Γαβρίλης σχετικά με τα κυκλοφοριακά και περιβαλλοντικά θέματα και τις επιβαρύνσεις που θα
δεχθεί η πόλη. Οι επιβαρύνσεις της ατμόσφαιρας είναι υψηλότατες και η Περιφέρεια έχει κάνει προγραμματική σύμβαση με το
Αστεροσκοπείο και μετράει για 12 μήνες με σταθερές και κινητές
μονάδες την ατμοσφαιρική ρύπανση. Γι’ αυτό ζήτησε στις νέες
προβλήτες κρουαζιέρας να προβλεφθούν υποδομές ηλεκτροδότησης των πλοίων από τη στεριά.

Επικό εύρημα στην Ολυμπία
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-13
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Με ένα συγκλονιστικό όσο και απρόσμενο εύρημα ήλθαν
αντιμέτωποι οι αρχαιολόγοι στην Ολυμπία. Εντόπισαν πήλινη
πλάκα που «αποτελεί το παλαιότερο σωζόμενο απόσπασμα
των ομηρικών επών σε σκληρή ύλη» και «το παλαιότερο της
συγκεκριμένης ραψωδίας».
Περιγράφει τις πρώτες στιγμές της επιστροφής του Οδυσσέα
στην αγαπημένη του Ιθάκη.
Η πήλινη πλάκα αποκαλύφθηκε τον Σεπτέμβριο του 2017,
αλλά μόλις πρόσφατα ολοκληρώθηκε η συντήρησή της.
«Γνωρίζαμε ότι επρόκειτο για επιγραφή, αλλά στην αρχή δεν
μπορούσαμε να διαπιστώσουμε τι έλεγε γιατί ήταν καλυμμένη
με διάφορα άλατα και επικαθήσεις», σημειώνει στον «Ε.Τ.» η
δρ Ερωφίλη-Ιρις Κόλια, προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας και επικεφαλής στην επιφανειακή-γεωαρχαιολογική έρευνα, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο τριετούς
ερευνητικού προγράμματος, με τίτλο «Ο πολυδιάστατος
χώρος της Ολυμπίας», σε συνεργασία με τους καθηγητές
Franziska Lang, Birgitta Eder, Andreas Vott και Hans-Joachim
Gehrke του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου.
Ανακοίνωση «σαλάτα»
Πρόσφατα η συντήρηση της πλάκας ολοκληρώθηκε και αποκαλύφθηκε το περιεχόμενό της. Οι αρχαιολόγοι δεν πίστευαν
στα μάτια τους. Διαπιστώθηκε ότι διασώζει 13 στίχους από τη
Ραψωδία Ξ της «Οδύσσειας», όπου περιγράφεται η επιστροφή
του Οδυσσέα στο νησί της Ιθάκης, μετά από δεκαετή περιπλάνηση, και συγκεκριμένα η συνάντηση του με τον πιστό δούλο
του, χοιροβοσκό Εύμαιο πριν φτάσει στο παλάτι και εξοντώσει
τους μνηστήρες που πολιορκούσαν την Πηνελόπη.
Σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση του υπουργείου ΠολιΣυνέχεια στη σελ 20
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τισμού, το εύρημα «μπορεί να χρονολογηθεί στη ρωμαϊκή
εποχή, πριν από τον 3ο αι. μ.Χ.».
Οπως μας διευκρίνισε η κ. Κόλια, αυτό σημαίνει ότι «ίσως να
χρονολογείται ακόμα και στο 2ο αιώνα μ.Χ.». Ωστόσο, η χθεσινή ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ τα έκανε... σαλάτα.
Σημείωνε ότι αφού επιβεβαιωθεί η προκαταρκτική χρονολόγηση θα πρόκειται για «το παλαιότερο σωζόμενο γραπτό
απόσπασμα των ομηρικών επών που έχει έλθει στο φως και
αποτελεί, πέραν της μοναδικότητάς του, ένα σπουδαίο αρχαιολογικό, επιγραφικό, φιλολογικό και ιστορικό τεκμήριο».
Οπως μας διευκρίνισε χθες βράδυ η κ. Κόλια, πρόκειται για
«το παλαιότερο σωζόμενο απόσπασμα των ομηρικών επών
σε σκληρή ύλη» και «το παλαιότερο της συγκεκριμένης ραψωδίας...».
Η πήλινη πλάκα εντοπίστηκε στη διάρκεια της επιφανειακής
έρευνας, σε έκταση που βρίσκεται εκτός του περιφραγμένου
αρχαιολογικού χώρου της Ολυμπίας. Βρέθηκε σε λιθοσωρό
μαζί με άλλα κατάλοιπα της ρωμαϊκής εποχής. Σύμφωνα με
την προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας, «ένα
μέρος της πήλινης πλάκας προεξείχε από το χώμα». Είναι περιττό να περιγράφει κανείς τη μεγάλη συγκίνηση που ένιωσαν
οι αρχαιολόγοι όταν διαπίστωσαν το περιεχόμενο του ευρήματος.
Από τη μελέτη, που μόλις ξεκίνησε, ενδεχομένως να προκύψουν και νέα ενδιαφέροντα στοιχεία. Το περιεχόμενό του
πάντως, η συνάντηση του Οδυσσέα με τον πιστό του Εύμαιο
και η θερμή υποδοχή που του επεφύλαξε ο δεύτερος χωρίς να
γνωρίζει την αληθινή του ταυτότητα, αποτελεί την κορύφωση του δράματος του πολυμήχανου ήρωα με την επιστροφή
στο «σπίτι» του μετά από πολυετή και περιπετειώδη περιπλάνηση... Η παρουσία της πήλινης εγχάρακτης πλάκας στη
συγκεκριμένη περιοχή αποτελεί έναν ακόμη γρίφο για γερούς
λύτες...

«Καλωσόρσαταν» στις γαλάζιες
παραλίες της Κοιλάδας του Αχελώου
ΑΘΗΝΑΪΚΟ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Με το «Καλωσόρσαταν» στις γαλάζιες παραλίες της Κοιλάδας
του Αχελώου περιμένουν οι νέοι να υποδεχτούν και να καλωσορίσουν τους επισκέπτες στην περιοχή τους.
Η Κοιλάδα του Αχελώου βρίσκεται μεταξύ Ηπείρου, Θεσσαλίας, Στερεάς και Δυτικής Ελλάδας. Tα βουνά και οι παραπόταμοι του Αχελώου προκαλούν για περιπέτεια. Πετρόχτιστα
σπίτια και μοναστήρια με Ιστορία. Πλήθος πολιτιστικών
μνημείων στην περιοχή για να επισκεφτεί και να γνωρίσει ο
επισκέπτης.
Οι νέοι της περιοχής θα ζωντανέψουν και φέτος το μεγαλύτερο
φυσικό πάρκο της Δυτικής Ελλάδας με επίκεντρο τον Αχελώο.

Κάθε χρόνο τέτοια εποχή ετοιμάζονται στην Κοιλάδα του Αχελώου για τις καθιερωμένες πλέον εναλλακτικές καλοκαιρινές
δραστηριότητες. Πρόκειται για δραστηριότητες φιλικές με το
ποτάμι και με οικολογική ευαισθησία και σεβασμό στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
Στις παραλίες ο χώροι θα είναι έτοιμοι να υποδεχτούν τους
επισκέπτες από τις 25 Ιουλίου και οι μουσικές μπάντες της
περιοχής, με ένα δικό τους και ιδιαίτερο τρόπο, θα τους ταξιδεύουν στους μουσικούς, παραδοσιακούς και μοντέρνους,
δρόμους του Αχελώου.
Από τις 11 Αυγούστου μέχρι και τις 14 Αυγούστου θα πραγματοποιηθούν 4 ρίβερ πάρτυ. Το πρώτο στις 11 Αυγούστου
στον κάμπο Μεσοπύργου Άρτας και μετά η συνέχεια είναι στις
12 στη θέση Δίλοφο (Γλύνικα) Πηγών Άρτας, στις 13 στη θέση
Πέρδικα και Τσιφλίκι Μηλιανών Άρτας και στις 14 στη θέση
Κράβαρη Μεσοπύργου Άρτας.
Εκτός από μουσική, χορό και μπάνιο στις πανέμορφες και
γαλάζιες παραλίες οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να
απολαύσουν και διαδρομές με φουσκωτά σκάφη στους υδάτινους δρόμους του Αχελώου που θα πραγματοποιεί, αφιλοκερδώς, τις αντίστοιχες ημέρες η εταιρεία EscapeWay Outdoor
Activities.
Αν οι στίχοι του Καβάφη για την Ιθάκη έχουν και για σας
κάποιο νόημα, τότε αυτή η «Ιθάκη» που είναι ο Αχελώος και
αυτό το ταξίδι θα σας αποζημιώσουν!

Μετρό: Στάση εργασίας την
Πέμπτη και ενδεχόμενο 24ωρης
www.tanea.gr
Στάση εργασίας από τις 11.00 έως τις 17.00 πραγματοποιούν
την Πέμπτη οι εργαζόμενοι στο Μετρό προκειμένου να συμμετάσχουν σε έκτακτη γενική συνέλευση
Η στάση εργασίας προκηρύχθηκε από το σωματείο ηλεκτροδηγών της Αττικό Μετρό για να διεξαχθεί η γενική συνέλευση,
αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο πραγματοποίησης 24ωρης
απεργίας.
Στην ανακοίνωσή του το σωματείο αναφέρει ότι «η στάση εργασίας πραγματοποιείται εξαιτίας του νέου συνδικαλιστικού Νόμου
ο οποίος απαιτεί αυξημένη συμμετοχή (50+1 των μελών), καθώς και της άρνησης της διοίκησης της εταιρείας να διευκολύνει
τα μέλη του Σωματείου διαθέτοντας υπηρεσιακό συρμό».
Θέματα συζήτησης, σύμφωνα με την ανακοίνωση, θα είναι
επίσης η έλλειψη ανταλλακτικών για τους συρμούς, η έλλειψη
προσωπικού και συνεχής μείωση αυτού, η παρεμπόδιση της
ιεραρχικής εξέλιξης των ηλεκτροδηγών, οι μισθολογικές ανισότητες των επαναπροσληφθέντων συναδέλφων της ΣΤΑΣΥ παρά
την πλήρωση ομοίων προϋποθέσεων, το ενιαίο μισθολόγιο
και η συζήτηση και λήψη αποφάσεως περί κηρύξεως 24ωρης
απεργίας.

Απογειώνονται οι πτήσεις
ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΣΕΛΙΔΑ 9
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Σε ανοδική πορεία βρίσκονται οι πτήσεις εξωτερικού στο διεθνές
αεροδρόμιο της Σκιάθου, όπου αναμένεται να προσγειωθούν
περισσότεροι από 15.000 τουρίστες, από διάφορες χώρες, στη
διάρκεια της εβδομάδας. Η τουριστική εικόνα που διαμορφώνεται στην «καρδιά» της φετινής σεζόν, είναι ενθαρρυντική για
το διεθνές αεροδρόμιο της Σκιάθου, το οποίο είναι βασική πύλη
εισόδου σε διεθνές επίπεδο και για τα τρία νησιά.
Στο πρόγραμμα της εβδομάδας που διανύουμε, καταγράφονται
94 πτήσεις, ενώ στην αιχμή της τουριστικής σεζόν, ο συνολικός
αριθμός αναμένεται να ξεπεράσει τις 100, σε εβδομαδιαία βάση,
με τους ξένους τουρίστες να καταφθάνουν κατά κύματα αεροπορικώς.
Η φετινή εικόνα είναι ικανοποιητική και ταυτίζεται απόλυτα με τις
απόψεις επαγγελματιών του τουρισμού, οι οποίοι προέβλεψαν
ότι η κίνηση στο αεροδρόμιο της Σκιάθου αναμένεται να παρουσιάσει μονοψήφιο ποσοστό αύξησης.
«Η ροή της κίνησης είναι φυσιολογική και θα έχουμε ακριβή
εικόνα στο τέλος της σεζόν» σχολίασε ο airport manager του
αεροδρομίου, Στέφανος Λαμπρόπουλος, ενώ προσέθεσε ότι «η
Σκιάθος είναι διεθνής προορισμός». Στο μεταξύ, οι προσπάθειες
που καταβάλλονται από την Frapport Greece εστιάζονται σε δύο
κατευθύνσεις. Την αύξηση των πτήσεων και των προορισμών
που συνδέονται αεροπορικά με την Σκιάθο και παράλληλα την
βελτίωση της εικόνας του αεροδρομίου, τόσο λειτουργικά, όσο
και από άποψη εγκαταστάσεων.
Στον προγραμματισμό των έργων που αφορούν στο αεροδρόμιο της Σκιάθου, καταγράφονται η ανακαίνιση του παλιού
τέρμιναλ, που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, ενώ στο πλάνο της κτιριακής αναβάθμισης του αεροδρομίου, καταγράφεται επίσης το
νέο τέρμιναλ, όπου αναμένεται να γίνουν οι αντίστοιχες παρεμβάσεις, μόλις ολοκληρωθούν οι πτήσεις του εξωτερικού.
Οι εργασίες ανακαίνισης του νέου τέρμιναλ αναμένεται να ξεκινήσουν μετά το τέλος Οκτωβρίου, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη σειρά
παρεμβάσεων, για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των επιβατών και τον εξωραϊσμό της εικόνας του διεθνούς αερολιμένα
Σκιάθου «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης».
Κατά γενική ομολογία αποτελεί βασικό κόμβο για τον εισερχόμενο τουρισμό, ενώ όπως αναφέρει η αρμόδια αντιδήμαρχος
Σκοπέλου, Αθηνά Ντάκη «κινούνται σε ικανοποιητικά επίπεδα οι
αεροπορικές αφίξεις. Είναι αισθητή η παρουσία των ξένων επισκεπτών στην Σκόπελο και αναμφίβολα το αεροδρόμιο της Σκιάθου εξυπηρετεί και τα τρία νησιά». Την δεδομένη χρονική περίοδο αυξάνεται σταδιακά ο συνολικός αριθμός των τουριστών,
Ελλήνων και ξένων που επισκέπτονται το νησί, ενώ σύμφωνα
με την εκτίμηση της ίδιας, η φετινή σεζόν θα είναι ικανοποιητική.
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