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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

Την υπαγωγή των πρώτων 13.502 αιτήσεων στο πρόγραμμα 
«Εξοικονομώ κατ’ Οίκον ΙΙ» που εγκρίθηκαν σήμερα από την 
αρμόδια Επενδυτική Επιτροπή, ανακοίνωσε το υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τονίζοντας ότι μετά την εξέλιξη 
αυτή, οι δικαιούχοι μπορούν από σήμερα το πρωί να ξεκινή-
σουν με ασφάλεια τα έργα που προγραμματίζουν. Συγκεκρι-
μένα στην ανακοίνωση του ΥΠΕΝ, που εκδόθηκε χθες ανα-
λυτικά σημειώνεται ότι: «Την υπαγωγή των πρώτων 13.502 
αιτήσεων στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’  Οίκον ΙΙ» ενέκρι-
νε η αρμόδια Επενδυτική Επιτροπή που συνεδρίασε σήμερα. 
Με αυτό το δεδομένο οι δικαιούχοι μπορούν από αύριο το 

πρωί να ξεκινήσουν με ασφάλεια τα έργα που προγραμματί-
ζουν. Ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων 
για το συγκεκριμένο αριθμό υπαγωγών αντιστοιχεί σε 190,17 
εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη 122,97 εκατ. ευρώ), που ση-
μαίνει ότι ξεκινά να διοχετεύεται στην αγορά ένα σημαντικό 
ποσό για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών. Όπως 
δείχνουν τα πρώτα στοιχεία, η συντριπτική πλειοψηφία των 
υπαγωγών αφορά τα χαμηλότερα εισοδήματα, καθώς επίσης 
και κατοικίες χαμηλής ενεργειακής κατηγορίας. Τις επόμενες 
ημέρες θα ανακοινωθούν και νέες υπαγωγές.»

Πραγματοποιήθηκε την  Τρίτη 10 Ιουλίου 2018, η δεύτερη 
συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας 
Περιβάλλοντος της Βουλής των Ελλήνων με αποκλειστικό 
αντικείμενο τη χάραξη της Εθνικής Στρατηγικής για τα Δάση. 
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εισηγήθηκε στο 

Κοινοβούλιο το πρώτο Σχέδιο Αναφοράς για την Εθνική Στρα-
τηγική για τα Δάση. Σύμφωνα με σχετικό δελτ5ίο Τύπου του 
ΥΠΕΝ η διαδικασία χάραξης της ΕΣΔ ξεκίνησε τον Απρίλιο του 
2018, όταν η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλ-
λοντος έθεσε τις δικές της προτεραιότητες για το μέλλον των 
ελληνικών δασών τα επόμενα 20 χρόνια. Οι προτάσεις αυτές 
αποτέλεσαν τη βάση της συζήτησης στις δύο συναντήσεις 
δημόσιας διαβούλευσης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη τον Μάιο, 
όπου συνολικά συμμετείχαν 240 άτομα και 90 φορείς. Τα 
συμπεράσματα της διαβούλευσης αποτέλεσαν το πρωτόλειο 
υλικό επεξεργασίας της Ομάδας Εργασίας που συστήθηκε με 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλου, με στόχο τη διαμόρφωση 
αναφοράς για την ΕΣΔ.  Αναλυτικά στη σελ 4

Οι συνεχιζόμενες περικοπές σε μισθούς και συντάξεις αλλά 
και οι έξτρα φόροι δυσκολεύουν χιλιάδες δανειολήπτες να 
ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Σύμφωνα με τι in.gr 
οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί αλλά και η δυνατότητα πω-
λήσεων μη εξυπηρετούμενων δανείων σε fund, δημιουργούν 
νέα δεδομένα έναντι των οποίων «άμυνα» θα μπορούν να 
προβάλλουν μόνο όσοι δανειολήπτες βρίσκονται σε πραγ-
ματική οικονομική αδυναμία. Μπροστά στη νέα πραγματι-
κότητα που έχει διαμορφωθεί οι δανειολήπτες θα πρέπει να 
απευθυνθούν πρωτίστως στην τράπεζά τους προκειμένου να 

αναζητήσουν την κατάλληλη για αυτούς ρύθμιση της οφειλής 
τους. Οι τράπεζες δεν έχουν κανένα λόγο για «καταδιώξουν» 
τους δανειολήπτες που έχουν υποστεί τις συνέπειες της κρίσης 
και ψάχνουν ένα τρόπο να είναι συνεπείς με τις υποχρεώσεις 
τους. Πολλοί δανειολήπτες αδυνατούν να αποπληρώσουν τα 
χρέη τους. Μπορούν να προστατεύσουν την πρώτη κατοικία 
τους; Ποιοι είναι οι τρόποι και ποια τα κριτήρια; Οδηγίες δίνει 
η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή 
μέσα από ερωτα-απαντήσεις. 
Αναλυτικά στη σελ 5

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ 13502 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΙΙ”
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1
Εγκρίθηκαν οι πρώτες 13502 αιτήσεις για ένταξη στο πρόγραμμα 
«Εξοικονομώ κατ’ Οίκον ΙΙ»
Σελ1 και 4
Συνεδρίαση Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής για τη 
χάραξη της Εθνικής Στρατηγικής για τα Δάση
Σελ 1 και 5
Πλειστηριασμοί: Τι ισχύει για την προστασία της α’ κατοικίας
Σελ 3 
SHARE Athens 2018, International Architecture and Engineering 
Forum
Σελ 5
Οι ζημίες από φυσικές καταστροφές μειώθηκαν το Α’ εξάμηνο στο χαμη-
λότερο επίπεδο των τελευταίων 13 ετών, σύμφωνα με την Munich Re
Σελ 6 
Με την ολοκλήρωση του τελικού διαγωνισμού «Dragons Den», που 
έλαβε χώρα στο Λονδίνο, το Reload Greece ανακοίνωσε τις νικήτριες 
start-up ομάδες
Σελ 7 
Σε 13 λεπτά θα δημιουργείται μία μονοπρόσωπη εταιρεία από τις 22 
Ιουλίου 2018
Σελ 8 
Τον στρατηγικό εταίρο για τη γεωθερμία, ανακοίνωσε η ΔΕΗ Ανα-
νεώσιμες
Σελ 9 
Ξεκίνησαν οι εργασίες αντιπλημμυρικού έργου στα Μέγαρα
Σελ 10 
Γιάννης Δραγασάκης: Ο στόχος της αύξησης των εξαγωγών στο 50% 
του ΑΕΠ ως το 2025, είναι φιλόδοξος αλλά όχι ανέφικτος
Σελ 11 
Η Επιτροπή ενεργοποιεί το μεταπρογραμματικό πλαίσιο και στηρίζει 
την εξομάλυνση της κατάστασης στην Ελλάδα
Σελ 12 και 13
Τα επόμενα βήματα της ελληνικής οικονομίας στο επίκεντρο της 5ης 
Ετήσιας Οικονομικής Διάσκεψης της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών
Σελ 13 
Τη Θεσσαλονίκη επισκέφτηκαν ομογενείς βουλευτές, μέλη της Παγκό-
σμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού
Σελ 14 
Ανάπτυξη 2,3% της ελληνικής οικονομίας στο πρώτο τρίμηνο του 
2018, σύμφωνα με έκθεση του ΙΟΒΕ 
Σελ 15 
Σε δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης προβαίνουν οι μεγαλύτερου 
μεγέθους επιχειρήσεις, σύμφωνα με έρευνα της ICAP
Σελ 16 
Βουλή: Το 82% των υποθέσεων που πάνε στον Συνήγορο του Κατα-
ναλωτή βρίσκουν λύση
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.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση του ΤΕΕ 
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙφΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

•   Το ΤΕΕ Πελοποννήσου διοργανώνει ενημερωτική εκδήλω-
ση με θέμα: «Νέο Γεω-Ευρετήριο ΓΥΣ. Δυνατότητες και Τρό-
πος Χρήσης», σήμερα στις 17:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων 
του Επιμελητηρίου Αρκαδίας (25ης Μαρτίου & Πανός 21).

Από τις 23 έως τις 25 Οκτωβρίου 2018, στην πόλη της Κωνσταντι-
νούπολης (στο Gelişim Üniversitesi) θα πραγματοποιηθεί το 1ο 
διεθνές συνέδριο για τις χώρες του Εύξεινου Πόντου και της Κασπί-
ας. Πρόκειται για μια συνδιοργάνωση του Gelişim Üniversitesi 
με το Κέντρο Ερευνών του Πολυτεχνείου Yşldşz και με τα 
ερευνητικά κέντρα BALKAR και KAFKASSAM. Κεντρικό θέμα είναι 
η εγκατάσταση της σταθερότητας στις λεκάνες του Εύξεινου Πό-
ντου και της Κασπίας. Επίσημες γλώσσες του συνεδρίου είναι τα 
τουρκικά, τα αγγλικά και τα ρωσικά.

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Τεχνικό Επιμελητή-
ριο Ελλάδας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινω-
νιών και Ενημέρωσης, καθώς και ένα ευρύ εθνικό και διεθνές 
δίκτυο επιστημονικών φορέων προστασίας της Πολιτιστικής
Κληρονομιάς, όπως το ICOMOS, η National Geographic 
Society, το World Monuments Fund κ.α. συνδιοργανώ-
νουν από τις 10 ως τις 13 Οκτωβρίου 2018 (στο Ίδρυμα 
Ευγενίδου, στην Αθήνα), το 1ο διεθνές συνέδριο με θέμα: 
“Transdisciplinary multispectral modeling and cooperation 

for the preservation of cultural heritage (TMM_CH)” «Καινο-
τόμος, Διεπιστημονική,
Ψηφιακή Διατήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».
Το συνέδριο που είναι υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δη-
μοκρατίας και έχει την υποστήριξη της Βουλής των Ελλήνων 
πραγματοποιείται με αναφορά στη διεθνή έκθεση με τίτλο 
«Πανάγιος Τάφος: Το μνημείο και το έργο»,  η οποία εγκαινιά-
στηκε στις 21 Μαΐου 2018, από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
κ. Προκόπη Παυλόπουλο και θα διαρκέσει έως τις 31 Ιανουα-
ρίου 2019.
Η γλώσσα του συνεδρίου είναι η Αγγλική και η καταληκτι-
κή ημερομηνία υποβολής περιλήψεων είναι η 23η 
Ιουλίου 2018.
Πληροφορίες: https://tmm-ch2018.com/

Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Πολυτεχνικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διοργανώνει το 5ο Πανελλή-
νιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερει-
ακής Ανάπτυξης, που θα πραγματοποιηθεί στην πόλη 
του Βόλου από την Πέμπτη 27 έως και την Κυριακή 30 
Σεπτεμβρίου 2018.
Κεντρικοί θεματικοί άξονες του συνεδρίου είναι τα γνω-
στικά αντικείμενα της πολεοδομίας, της χωροταξίας, της 
περιφερειακής και αστικής ανάπτυξης, καθώς και του 

περιβάλλοντος.
Το συνέδριο απευθύνεται στα άτομα που δραστηριοποι-
ούνται στα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα: μέλη της 
επιστημονικής κοινότητας, ακαδημαϊκούς και ερευνητές, 
στελέχη της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδι-
οίκησης, ελεύθερους επαγγελματίες και εργαζόμενους, 
καθώς και φοιτητές.
Προθεσμία έγκαιρης εγγραφής: 31 Ιουλίου 2018.
Πληροφορίες: http://conferenceprd5.prd.uth.gr 
conferenceprd5@uth.gr
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Προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

13 Ιουλίου 2018

Ημερίδα:  «Ν. 4495/2017-Έλεγχος και προ-
στασία του δομημένου περιβάλλοντος και 
άλλες διατάξεις»
ΣΑΜΟΣ

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

16 Ιουλίου 2018

Ενημερωτική εκδήλωση: «Νέο Γεω-Ευ-
ρετήριο ΓΥΣ. Δυνατότητες και Τρόπος 
Χρήσης»
ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΤΕΕ Πελοποννήσου

21 - 23 Σεπτεμβρίου 
2018

5o Διεθνές Συνέδριο Διαχείρισης Πολι-
τιστικής Κληρονομιάς
ΑΘΗΝΑ 

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

ΤΡΙΠΟΛΗ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ 
ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΣΠΙΑΣ
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Πραγματοποιήθηκε την  Τρίτη 10 Ιουλίου 2018, η δεύτερη 
συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας 
Περιβάλλοντος της Βουλής των Ελλήνων με αποκλειστι-
κό αντικείμενο τη χάραξη της Εθνικής Στρατηγικής για τα 
Δάση. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ειση-
γήθηκε στο Κοινοβούλιο το πρώτο Σχέδιο Αναφοράς για 
την Εθνική Στρατηγική για τα Δάση. Σύμφωνα με σχετικό 
δελτ5ίο Τύπου του ΥΠΕΝ η διαδικασία χάραξης της ΕΣΔ 
ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2018, όταν η Ειδική Μόνιμη 
Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος έθεσε τις δικές της 
προτεραιότητες για το μέλλον των ελληνικών δασών τα 
επόμενα 20 χρόνια. Οι προτάσεις αυτές αποτέλεσαν τη 
βάση της συζήτησης στις δύο συναντήσεις δημόσιας δι-
αβούλευσης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη τον Μάιο, όπου 
συνολικά συμμετείχαν 240 άτομα και 90 φορείς. Τα συ-
μπεράσματα της διαβούλευσης αποτέλεσαν το πρωτόλειο 
υλικό επεξεργασίας της Ομάδας Εργασίας που συστήθηκε 
με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλου, με στόχο τη διαμόρ-
φωση αναφοράς για την ΕΣΔ. 
Στη συνεδρίαση παρουσιάστηκε η πρώτη αναφορά της 
Ομάδας Εργασίας για την Εθνική Στρατηγική για τα Δάση. 

Σύμφωνα με την Ομάδα Εργασίας, η στρατηγική αναλύε-
ται και διαρθρώνεται σε τρεις οριζόντιους άξονες: α) δια-
κυβέρνηση δασικού τομέα, β) απογραφή – παρακολού-
θηση, γ) έρευνα – καινοτομία και σε τέσσερις κάθετους 
άξονες: α) οικονομία του δάσους, β) κλιματική αλλαγή, 
γ) προστασία και δ) διεθνείς και ευρωπαϊκές πολιτικές. Για 
κάθε άξονα προτείνονται Γενικοί Στόχοι και Κατευθύνσεις 
Δράσεων, ώστε τα επόμενα 20 χρόνια τα δασικά οικοσυ-
στήματα να γίνουν ένας σημαντικός τομέας της ελληνικής 
οικονομίας, που θα συμβάλλει στην προσπάθεια της ελλη-
νικής κοινωνίας προς την αειφορία.
Στην ομιλία του στην Επιτροπή, ο Αν. Υπουργός Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος, τόνισε: «Μέσα 
από την Εθνική Στρατηγική για τα Δάση στοχεύουμε στην 
ενίσχυση και προστασία της μεσογειακής δασοπονίας. Τα 
δασικά οικοσυστήματα μπορούν να συνεισφέρουν στην 
οικονομία καιστην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώ-
ρας, μέσω της αειφορίας, της πολυλειτουργικότητας των 
δασών, της προσαρμοστικότητας, αλλά και τηςενδυνάμω-
σης του  κοινωνικοοικονομικού τους ρόλου.  Σκοπεύουμε 
στην επιστροφή της εργασίας και της παραγωγής στην 
ύπαιθρο, που αντιστοιχεί στο 65% της χώρας, ώστε  να 

παράγονται ανταγωνιστικά προϊόντα με εξωστρέφεια,  
άρα με τυποποίηση και πιστοποίηση. Και βέβαια όλη αυτή 
η διαδικασία να εντάσσεται στο πλαίσιο της κλιματικής 
αλλαγής». 
Η Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας 
Περιβάλλοντος της Βουλής των Ελλήνων, Κατερίνα Ιγγλέ-
ζη, δήλωσε: «Το ένα στοίχημα είναι η Εθνική Στρατηγική 
για τα Δάση να είναι ρεαλιστική και με τη ματιά της στις 
προκλήσεις του μέλλοντος και το δεύτερο και πολύ σημα-
ντικό είναι η εφαρμογή της. Και η εφαρμογή της προφα-
νώς αφορά την παρούσα κυβέρνηση, ώστε να διασφαλί-
σει και τους αναγκαίους πόρους, αλλά κυρίως και το ότι θα 
αποτελέσει μια μακρόπνοη πολιτική, την οποία οφείλουμε 
να ελέγχουμε ως Κοινοβούλιο τα προσεχή έτη - ανεξάρτη-
τα και πέρα από τα κυβερνητικά σχήματα».
Η δημόσια διαβούλευση συνεχίζεται ηλεκτρονικά στη 
διεύθυνση nfs@prv.ypeka.gr και είναι διαθέσιμη για υπο-
βολή αναλυτικών θέσεων. Παράλληλα, αναπτύχθηκαν 
ειδικές ιστοσελίδες στο πλαίσιο της διαφάνειας της διαδι-
κασίας (www.ypeka.gr –Δάση – Εθνική Στρατηγική για 
τα Δάση & Υλικό της Εθνικής Στρατηγική για τα Δάση).

Θέλετε να μάθετε πως να  συμβάλλετε στην καταγραφή 
των υπηρεσιών και διαδικασιών του δημόσιου τομέα στην 
Ελλάδα στο wiki διαδικασιών;  Ο Οργανισμός Ανοιχτών 
Τεχνολογιών -  ΕΕΛΛΑΚ σας προσκαλεί σε εργαστήριο για 
τη συνεργατική καταγραφή των Υπηρεσιών του Δημόσιου 
Τομέα του https://el.diadikasies.gr/ την Πέμπτη 26 Ιουλί-
ου στις 17:00, στην αίθουσα του Athens Digital Lab του 
Σεράφειου Κέντρου Αθλητισμού, Πολιτισμού και Καινοτο-
μίας του δήμου Αθηναίων  (Σεράφειο, 3ος όροφος). Αυτά 
σημειώνονται σε σχετική ανακοίνωση, όπως επίσης ότι το 
wiki (https://el.diadikasies.gr/) είναι μια γνωσιακή βάση 
που εμπλουτίζεται διαρκώς με νέες υπηρεσίες και διαδικα-
σίες του δημόσιου τομέα. Το wiki διαδικασιών λειτουργεί 
με το μοντέλο του πληθοπορισμού όπως και η Βικιπαίδεια 
(Wikipedia).  Στελέχη από φορείς του δημοσίου καταγρά-
φουν δομημένα τις υπηρεσίες που παρέχουν σε κάθε εί-
δους συναλλασσόμενους καθώς επίσης και τις διαδικασίες 
που ακολουθούνται μέχρι την ολοκληρωμένη παροχή της 
κάθε υπηρεσίας. 
Κάθε υπηρεσία αποτελεί, ένα λήμμα με όρους Βικιπαί-
δειας, που στο diadikasies.gr περιέχει:  επίσημο τίτλο της 
υπηρεσίας,  συνοπτική περιγραφή,  σχετική νομοθεσία 
στην οποία στηρίζεται,  πίνακα με τα απαραίτητα έντυπα 
ή/και ηλεκτρονικές φόρμες, με υποδείγματα,  πίνακα με τις 

διαδικασίες παροχής της, βήμα-βήμα,  τις τυχόν συναρμό-
διες διοικητικές μονάδες,  τα έντυπα με τα οποία παρέχεται 
στον τελικό χρήστη με υποδείγματα και  τα μητρώα που 
τηρούνται για την παροχή της. Το wiki απευθύνεται σε 
πολίτες, επιχειρήσεις και δημόσιους υπαλλήλους που γνω-
ρίζουν τις διαδικασίες και τις υλοποιούν για να παρέχουν 
τις υπηρεσίες που προσφέρει ο φορέας τους. Η καταγραφή 
των διαδικασιών φιλοδοξούμε να οδηγήσει στην καλύτε-
ρη ενημέρωση όλων, στη μείωση της ταλαιπωρίας που 
συχνά υφίστανται οι πολίτες στις δημόσιες υπηρεσίες, και 
στον καλύτερο συντονισμό ομοειδών δημοσίων υπηρεσι-
ών, ώστε οι ίδιες υπηρεσίες να προσφέρονται με τις ίδιες 
ακριβώς διαδικασίες σε όλη την επικράτεια. Ταυτόχρονα 
η δομημένη και δημόσια καταγραφή θα συμβάλει στην 
απλούστευση των διαδικασιών, τη μείωση της γραφει-
οκρατίας και αύξηση της αποδοτικότητας του δημοσίου 
τομέα. Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι μπορείτε να  
να εκδηλώσετε ενδιαφέρον συμμετοχής στο εργαστή-
ριο και να δείτε παραδείγματα από πλήρη λήμματα του 
diadikasies.gr  στην σχετική ιστοσελίδα. Ο Οργανισμός 
Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ ιδρύθηκε το 2008, σήμε-
ρα αποτελείται από 36 Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα 
και κοινωφελείς φορείς. Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνο-
λογιών - ΕΕΛΛΑΚ έχει ως κύριο στόχο να συμβάλλει στην 

ανοιχτότητα και ειδικότερα στην προώθηση και ανάπτυξη 
των Ανοιχτών Προτύπων, του Ελεύθερου Λογισμικού, του 
Ανοιχτού Περιεχομένου, των Ανοιχτών Δεδομένων και 
των Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής στο χώρο της 
εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων 
στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα φιλοδοξεί να αποτελέσει 
κέντρο γνώσης και πλατφόρμα διαλόγου για τις ανοιχτές 
τεχνολογίες. Ανάμεσα στους φορείς που συμμετέχουν 
στον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ είναι 
τα πιο πολλά ελληνικά Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέ-
ντρα, ενώ για την υλοποίηση των δράσεων της ο Οργα-
νισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ βασίζεται στην 
συνεργασία και ενεργή συμμετοχή των μελών της και της 
ελληνικής κοινότητας χρηστών και δημιουργών Ελεύθε-
ρου Λογισμικού, Ανοιχτού Περιεχομένου και Τεχνολογιών 
Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής. Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τε-
χνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ εκπροσωπεί τα Creative Commons 
(wiki.creativecommons.org/Greece), είναι ιδρυτικό 
μέλος του COMMUNIA (www.communia-association.
org), είναι ο ελληνικό κόμβος για το Open Data Institute 
(opendatainstitute.org), και είναι μέλος του Open Budget 
Initiative (internationalbudget.org/what-we-do/major-
ibp-initiatives/open-budget-initiative).

Σ. φΑΜΕΛΛΟΣ: “ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ “
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Οι συνολικές ζημίες από καταιγίδες, πλημμύρες και σεισμούς 
μειώθηκαν σχεδόν στο ήμισυ τους πρώτους έξι μήνες του 
2018 στα 33 δισεκ. δολάρια, το χαμηλότερο ποσό εδώ και 13 
χρόνια, όπως ανακοίνωσε σήμερα η αντασφαλιστική εταιρία 
Munich Re. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ οι ασφαλιστικές εταιρίες 
κατέβαλαν 17 δισεκ. δολάρια για αποζημιώσεις που σχετί-
ζονται με φυσικές καταστροφές από 25,5 δισεκ. δολάρια ένα 
χρόνο νωρίτερα, με το ποσό να συμβαδίζει, ωστόσο, με το 
μέσο όρο των τελευταίων 30 ετών των 17,5 δισεκ. δολαρίων, 
σύμφωνα με την αντασφαλιστική εταιρία.
«Ύστερα από μία περίοδο ακραίων καταστροφών με ζημίες 

ρεκόρ, είναι θετικό που καταγράφουμε μια φάση με χαμηλές 
ζημίες», δήλωσε ο Τόρστεν Γιέβορεκ, μέλος του διοικητικού 
συμβουλίου της Munich Re.
Η αντασφαλιστική, ωστόσο, επεσήμανε ότι οι υψηλότερες ζη-
μίες συνήθως προκαλούνται το δεύτερο εξάμηνο του έτους. 
Πέρυσι, μια σειρά από μεγάλους τυφώνες είχαν ως αποτέλε-
σμα οι συνολικές ζημίες να φθάσουν τα 340 δισεκ. δολάρια.
Η Munich Re κατέγραψε 430 φυσικές καταστροφές το πρώτο 
εξάμηνο, από 380 ένα χρόνο νωρίτερα και 250 που είναι ο μα-
κροπρόθεσμος μέσος όρος. Περίπου 3.000 άτομα έχασαν τη 
ζωή τους σε φυσικές καταστροφές, από 5.540 την αντίστοιχη 

περυσινή περίοδο.
Η καταστροφή με το μεγαλύτερο κόστος ήταν η καταιγίδα 
Φρειδερίκη, που σάρωσε τη Βρετανία, τη βόρεια Γαλλία, τις 
Κάτω Χώρες και τη Γερμανία στα μέσα Ιανουαρίου, προκα-
λώντας συνολικές ζημίες 2,7 δισεκ. δολάρια, εκ των οποίων 
ασφαλισμένες ήταν τα 2,1 δισεκ. δολάρια. Οι καταιγίδες και 
οι πλημμύρες που έπληξαν τον Μάιο και στις αρχές Ιουνίου 
τμήματα της κεντρικής Ευρώπης προκάλεσαν συνολικές ζημί-
ες 1,6 δισεκ. ευρώ, με τις ασφαλισμένες ζημίες να ανέρχονται 
στα 900 εκατ. ευρώ.

Οι συνεχιζόμενες περικοπές σε μισθούς και συντάξεις αλλά 
και οι έξτρα φόροι δυσκολεύουν χιλιάδες δανειολήπτες να 
ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Σύμφωνα με τι in.gr οι 
ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί αλλά και η δυνατότητα πωλήσε-
ων μη εξυπηρετούμενων δανείων σε fund, δημιουργούν νέα 
δεδομένα έναντι των οποίων «άμυνα» θα μπορούν να προ-
βάλλουν μόνο όσοι δανειολήπτες βρίσκονται σε πραγματική 
οικονομική αδυναμία.
Μπροστά στη νέα πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί οι 
δανειολήπτες θα πρέπει να απευθυνθούν πρωτίστως στην 
τράπεζά τους προκειμένου να αναζητήσουν την κατάλληλη 
για αυτούς ρύθμιση της οφειλής τους. Οι τράπεζες δεν έχουν 
κανένα λόγο για «καταδιώξουν» τους δανειολήπτες που έχουν 
υποστεί τις συνέπειες της κρίσης και ψάχνουν ένα τρόπο να εί-
ναι συνεπείς με τις υποχρεώσεις τους.
Πολλοί δανειολήπτες αδυνατούν να αποπληρώσουν τα χρέη 
τους. Μπορούν να προστατεύσουν την πρώτη κατοικία τους; 
Ποιοι είναι οι τρόποι και ποια τα κριτήρια;
Οι οδηγίες
Οδηγίες δίνει η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας 
Καταναλωτή μέσα από τις παρακάτω ερωτα-απαντήσεις:
Είμαι μισθωτός. Μετά τις τελευταίες περικοπές στους μισθούς 
βρίσκομαι σε αδυναμία να εξυπηρετήσω τα χρέη μου. Τι μπο-
ρώ να κάνω;
Για τα χρέη που προέρχονται από δάνεια και πιστωτικές κάρ-
τες από πιστωτικά ιδρύματα, μπορείτε κατ’ αρχήν να απευθύ-
νεστε σε αυτά και να ζητήσετε ρύθμιση των χρεών σας. Εφό-
σον τα πιστωτικά ιδρύματα αρνούνται ή η ρύθμιση που σας 
προτείνουν δεν είναι συμφέρουσα, μπορείτε ενδεχομένως να 
αξιοποιήσετε τις διατάξεις του ν. 3869/2010, όπως τροποποι-
ήθηκε με το Νόμο 4161/2013, για τη ρύθμιση οφειλών υπερ-
χρεωμένων φυσικών προσώπων και να επιτύχετε ρύθμιση 
των χρεών από το δικαστήριο.
Με ποιο τρόπο προστατεύεται η κύρια κατοικία από τους πλει-
στηριασμούς;
Ισχύει η προστασία της κύριας κατοικίας μέσω της υπαγωγής 
στο ν.3869/2010 έως την 31.12.2018, ο οποίος κατόπιν των 
τροποποιήσεων του με τους ν.4336/15 και ν. 4346/15 και τις 

προϋποθέσεις που αυτοί θέτουν και σε συνδυασμό με την υπ’ 
αρ. 54/15.12.2015 Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπε-
ζας της Ελλάδος και την με αρ. πρωτ. 130377/15 ΚΥΑ, παρέχει 
απόλυτη προστασία της κύριας κατοικίας του οφειλέτη που 
βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία πληρωμών έναντι όλων των 
δανειστών (τράπεζες, ιδιώτες, εταιρείες κτλ) αλλά και για οφει-
λές προς δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία, αμέσως μετά την 
υποβολή αίτησης υπαγωγής στο νόμο και μέχρι την έκδοση 
τελεσίδικης απόφασης. Επιπλέον, η εφαρμογή των διατάξε-
ων του άρθρου 3 του ν.4354/2015 σχετικά με τις συμβάσεις 
πώλησης και μεταβίβασης απαιτήσεων από συμβάσεις μη 
εξυπηρετούμενων δανείων και πιστώσεων, αναστέλλεται ως 
προς τις καταναλωτικές δανειακές συμβάσεις και πιστώσεις, 
τις δανειακές συμβάσεις με υποθήκη ή προσημείωση υπο-
θήκης πρώτης κατοικίας και τα δάνεια και τις πιστώσεις προς 
σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και τα δάνεια με 
εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου, μέχρι την 15η Μαρτίου 
2016 (μετά την τροποποίηση του με το άρθρο Τρίτο, παρ. 3 
του ν.4366/2016).
Ποια είναι τα κριτήρια υπαγωγής στην παρούσα διάταξη;
Οι πλειστηριασμοί αναστέλλονται, εφόσον πληρούνται σω-
ρευτικά τα εξής κριτήρια: α) η αντικειμενική αξία της κύριας 
κατοικίας δεν υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ. β) το καθαρό οι-
κογενειακό εισόδημα χωρίς τις κρατήσεις για τα ασφαλιστικά 
ταμεία, φόρο εισοδήματος και εισφορά αλληλεγγύης, να είναι 
μέχρι 35.000 ευρώ γ) η συνολική αξία κινητής και ακίνητης 
περιουσίας να είναι μικρότερη ή ίση με 270.000 ευρώ. Από 
το ποσό αυτό, το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών 
του οφειλέτη δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ.
Πως εκτιμώνται τα περιουσιακά στοιχεία;
Τα περιουσιακά στοιχεία εκτιμώνται βάσει της αντικειμενικής 
αξίας, και για όσα βρίσκονται εκτός συστήματος αντικειμενι-
κού προσδιορισμού, ο προσδιορισμός της αξίας αυτών θα 
γίνεται βάσει των κείμενων φορολογικών διατάξεων όπως 
αυτές κάθε φορά ισχύουν. Στα περιουσιακά στοιχεία συ-
μπεριλαμβάνονται και οι καταθέσεις και οι κινητές αξίες του 
οφειλέτη, ήτοι μετοχές, ομόλογα, λογαριασμοί σε αλλοδαπό 
νόμισμα, πάσης φύσεως επενδυτικά προϊόντα εξαιρουμένων 

των συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών προϊόντων.
Πως αποδεικνύονται τα περιουσιακά στοιχεία;
Ο δανειστής κατά τη διάρκεια απαγόρευσης του πλειστηρια-
σμού δύναται να καλέσει τον οφειλέτη να προσκομίσει, εντός 
ενός (1) μήνα,
α) αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας για ακίνητα που έχουν απο-
κτηθεί μετά την 01-01-2007 και φύλλο υπολογισμού αξίας 
ακινήτου για ακίνητα που έχουν αποκτηθεί πριν την 01-01-
2007
β) βεβαίωση συγκριτικών στοιχείων της αρμόδιας φορολογι-
κής αρχής με αναφορά επί του ποσού του ακινήτου για ακίνη-
τα εκτός του αντικειμενικού προσδιορισμού,
γ) αντίγραφο τελευταίων δηλώσεων Ε1 και Ε9
δ) αποδεικτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας με νωρίτερη 
ημερομηνία την 20η Νοεμβρίου 2013 σχετικά με το ύψος των 
καταθέσεων και των κινητών αξιών,
ε) βεβαίωση ή κάρτα ανεργίας και
στ) πιστοποιητικό αναπηρίας.
Κατά τη διάρκεια αναστολής πλειστηριασμού οι δανειολήπτες 
οφείλουν να καταβάλλουν κάποια μηνιαία καταβολή;
Ο οφειλέτης υποχρεούται κατά τη διάρκεια αναστολής πλει-
στηριασμού, να καταβάλλει μηνιαία δόση ανάλογα με την 
πραγματική οικονομική του κατάσταση. Σε οφειλέτες με μηδε-
νικό εισόδημα ή με εισόδημα που ισούται μέχρι του ποσού του 
επιδόματος ανεργίας, κι εφόσον αυτοί πληρούν τις σωρευτικές 
προϋποθέσεις υπαγωγής στο νόμο, παρέχεται η δυνατότητα 
μηδενικών καταβολών.
Πώς θα υπολογίζεται η ελάχιστη μηνιαία καταβολή;
Όσον αφορά: α) μισθωτούς και συνταξιούχους ιδιωτικού και 
δημοσίου τομέα β) ελεύθερους επαγγελματίες με τεκμαιρό-
μενη σχέση εξαρτημένης εργασίας και γ) ανέργους με εισο-
δήματα πέραν του επιδόματος ανεργίας, η δόση προς τους 
δανειστές ορίζεται σε ποσοστό 10% επί του καθαρού μηνιαίου 
εισοδήματός τους, όταν το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν 
ξεπερνά τις 15.000 ευρώ. Για οικογενειακά εισοδήματα άνω 
των 15.000 ευρώ υπολογίζεται ποσοστό 10% μέχρι του πο-
σού των 15.000 ευρώ και ποσοστό 20% στο υπερβάλλον 
εισόδημα. 

ΟΙ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ φΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟφΕΣ ΜΕΙΩΘΗΚΑΝ ΤΟ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΤΟ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ 13 ΕΤΩΝ, ΣΥΜφΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ MUNICH RE

ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ: ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ Α’ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
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Με την ολοκλήρωση του τελικού διαγωνισμού «Dragons 
Den», που έλαβε χώρα στο Λονδίνο, το Reload Greece ανα-
κοίνωσε τις νικήτριες start-up ομάδες -συνολικά 14 σε αριθ-
μό- που ολοκλήρωσαν ένα εντατικό πρόγραμμα επιτάχυνσης 
(accelerator), κατά το οποίο εργάστηκαν πάνω στα επιχειρη-
ματικά σχέδια και τις παρουσιάσεις τους έχοντας υποστήριξη 
από 40 και πλέον μέντορες και ειδικούς διεθνούς φήμης και 
ήταν πλέον έτοιμες να διαγωνισθούν. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-
ΜΠΕ όλες οι συμμετέχουσες ομάδες, οι οποίες έχουν δεσμούς 
με την Ελλάδα, έκαναν την παρουσίασή τους μπροστά στην 
κριτική επιτροπή και ένα διεθνές κοινό από επιχειρηματίες, 
μέντορες, στελέχη επιχειρήσεων και μέλη της ελληνικής δια-
σποράς.
Η start-up που κέρδισε το Βραβείο των Κριτών επιλέχθηκε 
από τρεις κριτές-επενδυτές και παράλληλα το κοινό είχε την 
ευκαιρία να διαλέξει την αγαπημένη του ομάδα.
Ο νικητής του «Βραβείου των Κριτών» του RG Challenge18
Η Entomics η οποία ανακηρύχθηκε νικήτρια ομάδα, ασχολεί-
ται με την τεχνολογία επεξεργασίας αποβλήτων: μέσω μιας 
μεθόδου βιομετατροπής που περιλαμβάνει χρήση εντόμων, 
τα βιολογικά απόβλητα γίνονται ζωοτροφή υψηλής αξίας. 
Η καινοτόμος αυτή εταιρεία επιλύει αποτελεσματικά δύο με-

γάλα αλληλένδετα προβλήματα: τα απορρίμματα τροφίμων 
και την παραγωγή τροφής. Η Entomics χρησιμοποιώντας 
την παραπάνω τεχνολογία έχει δημιουργήσει μια αυτόνομη 
λύση, με καλή σχέση ποιότητας-κόστους και δυνατότητα 
κλιμάκωσης, η οποία μετατρέπει τα βιολογικά απόβλητα σε 
ζωοτροφή. Στα μελλοντικά τους σχέδια περιλαμβάνεται η με-
ταφορά των εγκαταστάσεών τους στην Ελλάδα. Η δυναμική 
αυτή start-up κέρδισε 5000 λίρες σε μετρητά (ευγενική χορη-
γία της Charge Ventures, συνεργάτη του Reload Greece), έξι 
μήνες δωρεάν φιλοξενίας στο Central Working (co-working 
space στο Λονδίνο) για τρία άτομα και τρεις συμβουλευτικές 
συναντήσεις με τη νομική εταιρεία Joelson.
Το κοινό επέλεξε την επιχείρηση που εκτίμησε περισσότερο 
και την απονομή του σχετικού βραβείου έκανε ο Γιώργος 
Καλλίγερος (Pushme), νικητής του ίδιου βραβείου «Βραβείου 
του Κοινού» της περσινής διοργάνωσης.
Ο νικητής του «Βραβείου του Κοινού» του RG Challenge18
Η Robotiles δημιούργησε ένα παιχνίδι με το οποίο τα παιδιά 
μαθαίνουν να προγραμματίζουν. Παίζοντας με ένα καινοτόμο 
παιχνίδι-ρομπότ, τα παιδιά χειρίζονται υλικά συναρμολόγη-
σης και αλληλεπιδρούν με ένα γραφικό περιβάλλον αναπτύσ-
σοντας μαθηματική και υπολογιστική σκέψη (computational 

thinking). Έτσι αποκτούν την απαραίτητη δεξιότητα του προ-
γραμματισμού ευκολότερα και γρηγορότερα από ότι με ένα 
συμβατικό περιβάλλον εκμάθησης βασισμένο στο διαδίκτυο. 
Στα σχέδια της Robotiles είναι επίσης η δημιουργία θέσεων 
εργασίας στην Ελλάδα για εξειδικευμένο προσωπικό. Κέρδι-
σαν μια εβδομάδα φιλοξενίας και υποστήριξης (incubation) 
στα γραφεία της Glispa (πρώην Avocarrot) στην Ελλάδα 
και τρεις συμβουλευτικές συναντήσεις με τη νομική εταιρεία 
Joelson.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο Μιχάλης Σωτηράκος, 
διευθυντής προγράμματος του RG Challenge18, είπε: «Αυτή 
τη χρόνια είχαμε πολλές εξαιρετικές ιδέες και ταυτόχρονα οι 
εταιρείες που συμμετείχαν ήταν πιο ώριμες. Μέσα σε 11 ημέ-
ρες οι ομάδες εξελίχθηκαν σε μεγάλο βαθμό και εργάστηκαν 
σκληρά. Ήταν τιμή μου να συνεργαστώ μαζί τους και είμαι 
σίγουρος ότι θα έχουν θετικό αντίκτυπο στην Ελλάδα.»
To Reload Greece είναι ένα εκπαιδευτικό μη κερδοσκοπικό 
ίδρυμα με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο που βοηθά στην ανά-
πτυξη μιας νέα γενιάς επιχειρηματιών που θα δημιουργήσουν 
εταιρείες με θετικό αντίκτυπο στις χώρες καταγωγής τους.

Με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε στάδιο 
πρώιμης δραστηριότητας στην Ελλάδα και την Ανατολική 
περιοχή των Βαλκανίων (Βουλγαρία, Ρουμανία, ΠΓΔΜ), 
το Found.ation υλοποιεί το ARISE Venture Program (East 
Balkans) με την υποστήριξη του EIT Digital . Σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ ένα βήμα πριν την τελική φάση του προγράμματος, 
οι 7 επιλεγμένες startups παρουσίασαν τα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες που αναπτύσσουν, ενώπιον επενδυτών.
Το ARISE Venture Program (East Balkans), το οποίο ξεκίνησε 
τον Μάιο και θα ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο, είναι ένα από 
τα μόλις δύο ευρωπαϊκά προγράμματα επιτάχυνσης τεχνολο-
γικών επιχειρήσεων που υποστηρίζει το EIT Digital για πρώτη 
φορά φέτος .
Ως στρατηγικός συνεργάτης του παραρτήματος αυτού του 
Ευρωπαϊκού Κέντρου Καινοτομίας και Τεχνολογίας, το 
Found.ation, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, 
συμμετέχει στη διαμόρφωσή του και θέτει τις βάσεις για την 
επιτυχημένη συνέχειά του. Πρόκειται για μία από τις πολλές 
δράσεις που υποστηρίζει το EIT Digital για την περιοχή μας, 
με στόχο την ενδυνάμωση του τοπικού οικοσυστήματος επι-
χειρηματικότητας.

Οι επτά ομάδες από την Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τη Ρου-
μανία, παρουσίασαν την πρόοδο που έκαναν μέσα από το 
πρόγραμμα accelerator του ARISE Europe. Οι startups δη-
μιούργησαν από την αρχή την εταιρεία και το προϊόν τους, 
και μέσα σε ένα διάστημα μόλις δύο μηνών απέδειξαν πόσα 
μπορούν να επιτευχθούν όταν θέτεις στόχους και δουλεύεις 
με ενθουσιασμό. Για να βοηθήσει τις ομάδες να κατανοήσουν 
περισσότερο τις απαιτούμενες διαδικασίες, αλλά και να τις βο-
ηθήσει να ξεπεράσουν τις πρώτες τους προκλήσεις, το Found.
ation διοργάνωσε ένα διήμερο Bootcamp με workshops και 
ομιλίες στις 4 και 5 Ιουνίου, ενώ για το διάστημα των 5 εβδο-
μάδων που ακολούθησαν μέχρι την Demo Day, οι startups 
είχαν τακτική και ουσιαστική στήριξη από τους mentors που 
τους ανατέθηκαν, ευκαιρίες δικτύωσης με έμπειρα στελέχη 
της αγοράς, καθώς και τη δυνατότητα παρακολούθησης 
webinars για μια ποικιλία σχετικών με τις δραστηριότητές 
τους θεμάτων.
Οι επτά ομάδες είναι οι εξής:
EasyDoc - μια πλατφόρμα που βοηθά τους ασθενείς να ανα-
ζητήσουν και να κλείσουν ραντεβού με έναν γιατρό, με λίγα 
μόνο κλικ.

Eliminatore - Μια φιλική προς το περιβάλλον λύση καθαρι-
σμού άλγης για δίχτυα ιχθυοκαλλιεργειών.
Embiots - Μια end-to -end IoT λύση για την παρακολούθηση 
της χρήσης, της τοποθεσίας και της κατάστασης επαγγελματι-
κών ηλεκτρικών εργαλείων.
HireFlows - Μια πλατφόρμα εύρεσης προσωπικού για μικρές 
και μεσαίες επιχειρήσεις, που κάνει χρήση πρωτοποριακών 
αλγόριθμων αναζήτησης.
Orderstate - Μια υπηρεσία cloud για εξαιρετικό έλεγχο της 
εφοδιαστικής αλυσίδας των μικρών και μεσαίων επιχειρή-
σεων.
Quarioo - Ένα ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης της 
ποιότητας του αέρα και της ενεργειακής διαχείρισης κτηρίων
Scoop - Ένας μοντέρνος μηχανισμός επιβράβευσης πελατών 
για μικρές επιχειρήσεις, μέσω κοινωνικών δικτύων.
Κάθε μία από αυτές έχει ήδη λάβει ένα αρχικό ποσό χρημα-
τοδότησης ύψους 5.000 ευρώ με στόχο την ανάπτυξη ενός 
ελάχιστα βιώσιμου προϊόντος ( MVP ), ενώ ολοκληρώνοντας 
τη νομική σύσταση της εταιρείας τους έως τον Σεπτέμβριο, οι 
ομάδες θα λάβουν άλλα 10.000 η κάθε μία.

ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «DRAGONS DEN», ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ ΧΩΡΑ ΣΤΟ 
ΛΟΝΔΙΝΟ, ΤΟ RELOAD GREECE ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΤΙΣ ΝΙΚΗΤΡΙΕΣ START-UP ΟΜΑΔΕΣ

ΝΕΟφΥΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
“ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ” ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΤΟ EIT DIGITAL ΚΑΙ ΤΟ FOUND.ATION
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Σε 13 λεπτά θα δημιουργείται μία μονοπρόσωπη εταιρεία από 
οποιονδήποτε Έλληνα ή Ευρωπαίο πολίτη, από τις 22 Ιουλίου 
2018, μέσω της πλατφόρμας της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μιας 
Στάσης (e-ΥΜΣ). Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η χρήση τη υπηρε-
σίας τον πρώτο χρόνο είναι δωρεάν ενώ στη συνέχεια το κόστος 
θα είναι μειωμένο κατά 70% σε σχέση με τη σύσταση της εται-
ρείας σε υπηρεσία μίας στάσης.
Όπως αναφέρθηκε σε συνέντευξη Τύπου στη γενική γραμμα-
τεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, στις 22 Ιουλίου 
2018 θα ξεκινήσει η λειτουργία της πλατφόρμας για σύσταση 
μονοπρόσωπης ΙΚΕ και μέχρι το τέλος του έτους στόχος είναι να 
λειτουργεί η πλατφόρμα για όλες τις προσωπικές εταιρείες ενώ 
το πρώτο εξάμηνο του 2019 αναμένεται να ισχύσει το σύστημα 
για όλες τις κεφαλαιουχικές εταιρείες.
Τα στοιχεία σύστασης καταχωρούνται με απλό τρόπο χωρίς να 
κατατεθεί κανένα έγγραφο και το σύστημα θα έχει τη δυνατότη-
τα να διατηρεί τα στοιχεία που καταχωρούνται, για ένα τρίμηνο, 

μέχρι να ολοκληρωθούν οι εκκρεμότητες από την πλευρά των 
ιδρυτών της εταιρείας ενώ σε διαφορετική περίπτωση θα δια-
γράφονται αυτόματα.
Ο υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Στέργιος Πιτσιόρλας 
σημείωσε ότι το νέο εργαλείο για την ηλεκτρονική σύσταση 
εταιρειών αποσκοπεί σε μια ταχύτερη και ευκολότερη διαδικα-
σία, η οποία θα καταστήσει φιλικότερο το επιχειρηματικό περι-
βάλλον της χώρας.
Ο υφυπουργός πρόσθεσε ότι η είσοδος στην πλατφόρμα θα 
γίνεται από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο, αυθεντικοποιείται 
κάποιος ως εκπρόσωπος από την επιχείρηση και συμπληρώνει 
όλα τα στοιχεία ηλεκτρονικά και το σύστημα δημιουργεί την ίδια 
ώρα ηλεκτρονικό φάκελο για στην εταιρεία και διαβιβάζονται 
ηλεκτρονικά τα στοιχεία στον ΕΦΚΑ και στο TAXIS και χορηγείται 
βεβαίωση πληρωμής του κόστους σύστασης.
Επιπλέον όπως αναφέρθηκε έχει δημιουργηθεί νομοπαρα-
σκευαστική επιτροπή για τους μετασχηματισμούς εταιρειών 

προκειμένου να υπάρχουν σαφείς και ενιαίες διαδικασίες και 
να αρθούν οι αντιφάσεις που υπάρχουν σήμερα, στο εταιρικό 
δίκαιο. Το πλαίσιο αναμένεται να είναι έτοιμο το φθινόπωρο ενώ 
αλλαγές προωθούνται γενικότερα για τη λειτουργία του γενικού 
εμπορικού μητρώου και για την κωδικοποίηση της νομοθεσίας 
του εταιρικού δικαίου.
Ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι το υπουργείο σε συνεργασία 
με τα επιμελητήρια και τους φορείς κάνει εντατική προσπάθεια 
ώστε η αναμόρφωση του εταιρικού δικαίου θα ολοκληρωθεί 
μέχρι το τέλος του έτους
Ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή 
Δημήτρης Αυλωνίτης ανέφερε ότι η πλατφόρμα αποτελεί παρά-
δειγμα στο δρόμο που θα ακολουθήσει η ηλεκτρονική διακυ-
βέρνηση στη χώρα μας. «Δεν μεταφέρεται μια διαδικασία από 
το χαρτί στον υπολογιστή αλλά γίνεται φιλικότερη η διαδικασία 
στο χρήστη».

Ολοκληρώθηκε η πρώτη ελληνική συμμετοχή στη διεθνή 
έκθεση κατασκευών και δομικών υλικών PROJECT LEBANON 
2018, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 26 έως τις 29 Ιουνίου 
2018, στη Βηρυτό. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ όπως αναφέ-
ρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Ελλάδα συμμετείχε με πέντε 
εταιρείες από τους κλάδους των ηλιακών συστημάτων, των 
κουφωμάτων αλουμινίου, των κονιαμάτων και υδραυλικών 

συστημάτων, οι οποίες εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για 
την ποιότητα, τη στόχευση αλλά και την αποτελεσματικότητα 
των συναντήσεων που πραγματοποίησαν.
Οι παράλληλες συναντήσεις, με λιβανέζικες και συριακές εται-
ρείες, μέσω ειδικής πλατφόρμας που παρείχε η διοργανώτρια 
εταιρεία IFP, είχε ως αποτέλεσμα την προσέλκυση, όχι μόνο 
στελεχών κατασκευαστικών εταιρειών, αλλά και τη μεγάλη 

προσέλευση από αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς, πι-
στοποιώντας την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων 
και τις προοπτικές που διανοίγονται.
Τα εγκαίνια της PROJECT LEBANON 2018, πραγματοποιήθηκαν 
από τον πρωθυπουργό της χώρας H.E. Σαάντ Ελ Χαρίρι, ο οποί-
ος μεταξύ άλλων, επισκέφτηκε και το ελληνικό περίπτερο.

Οι εκπρόσωποι του οίκου «General Electric Aviation», David 
Vitek (Customer Manager) και Gary Ronald Renaud (Field 
Service Representative), συναντήθηκαν με αρμόδιους επιτελείς 

στη Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-
ΜΠΕ κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα 
που αφορούν την τεχνική υποστήριξη των αεροκινητήρων 

F110-GE-100/-129 των αεροσκαφών F-16 της Πολεμικής Αε-
ροπορίας.

Την υπογραφή στρατηγικής συμφωνίας με την Ένωση Τοπικών 
Φορέων Τηλεπικοινωνιών (AOTEC) της Ισπανίας ανακοίνωσε η 
Intracom Telecom, που αφορά στην προμήθεια ασύρματων 
ευρυζωνικών λύσεων υπερυψηλών ταχυτήτων, καθώς και 
υπηρεσιών της εταιρείας στα μέλη της AOTEC για τα επόμενα 
δύο χρόνια. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ συγκεκριμένα, τα μέλη 
της AOTEC μπορούν να επωφεληθούν από τις καινοτόμες πολυ-
σημειακές (PtMP) λύσεις της Intracom Telecom στη συχνότητα 
των 28 GHz προσφέροντας ασύρματη ευρυζωνική πρόσβαση 
σε οικιακούς και εταιρικούς συνδρομητές με ταχύτητες άνω των 
200 Mbps ανά συνδρομητή.
Επιπλέον, η συμφωνία προβλέπει ότι τα μέλη της AOTEC 
μπορούν να προμηθευτούν και να αξιοποιήσουν λύσεις της 

Intracom Telecom για IoT, Big Data, Smart City και IPTV .
Ο Antonio Garcia Vidal, πρόεδρος της AOTEC, υπογράμμισε ότι 
η συμμαχία αυτή θα επιτρέψει στους τοπικούς φορείς να έχουν 
πρόσβαση σε λύσεις αιχμής, που αναπτύσσονται εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, διευρύνοντας το φάσμα δυνατοτήτων 
για όλες τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες ξεπερνούν 
τις 1.000 στην Ισπανία. «Η προστιθέμενη αξία της Intracom 
Telecom είναι οι ολοκληρωμένες λύσεις και όχι μόνον τα 
προϊόντα της» είπε και δήλωσε βέβαιος ότι οι δύο οργανισμοί 
μπορούν από κοινού να αναπτυχθούν περαιτέρω. «Οι τοπικοί 
φορείς εκμετάλλευσης είναι επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας 
και εταιρείες καινοτομίας που πραγματοποιούν συνεχείς επεν-
δύσεις για τη βελτίωση των ευρυζωνικών δικτύων τους» συ-

μπλήρωσε ο κ. Vidal. 
Ο κ. Mohamed Ahmed, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος 
της Intracom Telecom, δήλωσε: «Μέσω αυτής της συμφωνίας 
δεσμευόμαστε να υποστηρίζουμε τα μέλη της AOTEC προκειμέ-
νου να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη ζήτηση για επικοινω-
νίες και σύνδεση υψηλών ταχυτήτων στο διαδίκτυο σε όλη την 
Ισπανία. Η Ιβηρική χερσόνησος αποτελεί στρατηγική αγορά για 
την εταιρεία και έχουμε ιδρύσει θυγατρική στη Μαδρίτη για να 
υποστηρίζουμε τις ανάγκες των τοπικών πελατών μας, να τους 
προετοιμάσουμε για την εποχή του 5G και να τους δώσουμε 
τη δυνατότητα να επωφεληθούν από το ολοκληρωμένο χαρ-
τοφυλάκιο λύσεων που αναπτύσσουμε διαρκώς με στόχο την 
κάλυψη των μελλοντικών αναγκών των πελατών μας».

ΣΕ 13 ΛΕΠΤΑ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΜΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

ΜΕ ΠΕΝΤΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ PROJECT LEBANON 2018

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ «GENERAL ELECTRIC AVIATION» ΜΕ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΑΕΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΤΩΝ F-16

ΣΥΜφΩΝΙΑ ΤΗΣ INTRACOM TELECOM ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ φΟΡΕΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

8

Την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής στρατηγικού 
εταίρου στον τομέα της παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 
από γεωθερμία ανακοίνωσε η ΔΕΗ Ανανεώσιμες.
Συγκεκριμένα, «Υψηλότερα Προσφέρων» ανακηρύχθηκε 
η ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. και «Αναπληρωματικός Προσφέρων» η 
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. - Τέρνα ΑΙΟΛΙΚΗ ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 

Α.Ε. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο εταίρος θα αποκτήσει το 
51% του μετοχικού κεφαλαίου της υπό ίδρυση εταιρείας με 
σκοπό την ανάπτυξη Γεωθερμικών Ηλεκτροπαραγωγών 
Μονάδων.
Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες έχει μισθώσει από το Δημόσιο τα απο-
κλειστικά δικαιώματα έρευνας και διαχείρισης γεωθερμικού 

δυναμικού υψηλής θερμοκρασίας σε τέσσερεις περιοχές: Β. 
Λέσβο, Νίσυρο, Μήλο - Κίμωλο - Πολύαιγο και χερσόνησο 
Μεθάνων. Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ θα ιδρύσει κοινή εταιρεία 
με τον στρατηγικό εταίρο, με σκοπό την ανάπτυξη γεωθερ-
μικών σταθμών ισχύος 8MW στη Λέσβο και 5MW σε κάθε 
μία από τις υπόλοιπες περιοχές.

Με γοργούς ρυθμούς άρχισε η τοποθέτηση των σιδηρο-
τροχιών στο τμήμα του βασικού κορμού του Μετρό Θεσ-
σαλονίκης από τον σταθμό Ανάληψης προς τον σταθμό 
Σιντριβανίου, όπως δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό του 
Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, «Πρακτο-
ρείο 104,9 FM», ο πρόεδρος της Αττικό Μετρό, Γιάννης Μυ-
λόπουλος, τονίζοντας ότι σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα 
την άνοιξη του 2019 θα έχει ολοκληρωθεί η τοποθέτηση της 
επιδομής και μέσα στον επόμενο χρόνο «οι Θεσσαλονικείς θα 
βλέπουν τα τρένα να περνούν» (σ.σ. στο πλαίσιο των δοκιμα-
στικών δρομολογίων).
«Μέχρι το τέλος της χρονιάς θα τοποθετηθούν οι σιδηροτρο-
χιές στις δυο σήραγγες από την Ανάληψη μέχρι το Συντριβάνι 
και στο δεύτερο εξάμηνο του 2019, θα τοποθετηθούν οι 

σιδηροτροχιές και από την Ανάληψη προς το αμαξοστάσιο» 
ανέφερε.
Ο κ. Μυλόπουλος επισήμανε ότι «όλοι οι σταθμοί έχουν ολο-
κληρωθεί κατασκευαστικά, εκτός από τους δύο κεντρικούς 
σταθμούς Βενιζέλου και Αγίας Σοφίας, ενώ ήδη αποσύρονται 
οι λαμαρίνες από τους δρόμους της Θεσσαλονίκης» και πρό-
σθεσε ότι φέτος, μετά από πάρα πολλά χρόνια, θα είναι η πρώ-
τη χρονιά που η ΔΕΘ θα ανοίξει τις πύλες της χωρίς λαμαρίνες 
στην Εγνατία οδό.
Μάλιστα, ο ίδιος υπογράμμισε ότι «στη ΔΕΘ, φέτος θα έχου-
με ένα από τα δικά μας βαγόνια που κατασκευάζονται στην 
Ιταλία και θα μπορούν να το επισκεφθούν οι πολίτες στη 
βόρεια πύλη της Διεθνούς Έκθεσης» και συμπλήρωσε πως 
«τα βαγόνια, σύμφωνα με την εταιρία που έχει αναλάβει την 

προμήθεια των συρμών, θα έρθουν στην Θεσσαλονίκη στα 
τέλη του 2018 με αρχές του 2019 και σε έναν χρόνο από σήμε-
ρα, θα έχουμε τη δυνατότητα να ξεκινήσουν τα δοκιμαστικά 
δρομολόγια».
Αναφερόμενος στις επεκτάσεις του Μετρό προς Δυτικά και 
προς το Αεροδρόμιο είπε ότι «το φθινόπωρο θα δημοπρατη-
θούν οι πρόδρομες εργασίες για τις μετακινήσεις των δικτύ-
ων (σ.σ. κοινής ωφέλειας), έτσι ώστε όταν χρηματοδοτηθεί, 
δημοπρατηθεί και ξεκινήσει το έργο των επεκτάσεων, να είναι 
απαλλαγμένο από τις πρόδρομες εργασίες, που είναι αιτίες 
καθυστέρησης, για να ολοκληρωθεί σε σύντομο χρόνο και η 
κατασκευή των επεκτάσεων στις δυτικές περιοχές της Θεσσα-
λονίκης».

Θέση στο χάρτη των επίσημα αναγνωρισμένων ιαματικών 
πηγών στην Ελλάδα έχουν πλέον δύο φυσικοί πόροι στην 
Κόνιτσα, η «Πηγή Καβάσιλα» και η «Πηγή Αμαράντου», με 
απόφαση της υπουργού Τουρισμού, Έλενας Κουντουρά. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η επίσημη αναγνώριση των πη-
γών είναι επιστέγασμα μιας επίπονης προσπάθειας σχεδόν 
τεσσάρων ετών, του δημάρχου, Ανδρέα Παπασπύρου, του 
αντιδημάρχου Γεώργιου Καλλιντέρη και του ειδικού συνερ-
γάτη Μάρκου Κιούρη.
Ο κ. Παπασπύρου τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, πως αυτή η εξέλιξη, 
αφετηρία για την περαιτέρω αξιοποίηση των ιαματικών πη-
γών, αλλά και έναν ακόμη μοχλό τουριστικής ανάπτυξης του 
τόπου.
Τα θειούχα ιαματικά λουτρά των Καβασίλων και του Αμά-
ραντου βρίσκονται σε μικρή απόσταση από την πόλη της 
Κόνιτσας, είναι γνωστά για τις ευεργετικές τους ιδιότητες και 
προσελκύουν εκατοντάδες επισκέπτες κάθε χρόνο.
Βόρεια του χωριού Αμάραντος, σε απόσταση 5 χλμ. ο αυτο-
κινητόδρομος οδηγεί στα ιαματικά λουτρά Αμάραντου, τα 
οποία βρίσκονται στη βάση ενός μεγάλου ασβεστολιθικού 
βράχου σε υψόμετρο 1.260 μ. Η απόσταση από την Κόνιτσα 

είναι 30 χλμ. Τα λουτρά έχουν θεραπευτικές ιδιότητες και είναι 
κατάλληλα για πολλές παθήσεις, ιδιαίτερα ρευματοπάθειες 
και ισχυαλγία. Η θερμοκρασία του ατμού, που εξέρχεται από 
τα βάθη της Γης μέσα από 15 καρστικά ρήγματα, ανέρχεται 
στους 32,6-38,1° C. Στα λουτρά Αμάραντου, υπάρχουν 
σύγχρονες εγκαταστάσεις με ατομικά δωμάτια και λουτήρες, 
για λουτρό και εισπνοές. Γύρω από τα λουτρά η περιοχή έχει 
εξελιχθεί σε τουριστικό θέρετρο με ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα 
δωμάτια και καλά εστιατόρια.
Ο επισκέπτης γοητεύεται, καθώς σε συνδυασμό με την ει-
σπνοθεραπεία και λουτροθεραπεία, απολαμβάνει τη διαδρο-
μή μέσα στο δάσος, στο ιστορικό βουνό Κάμενικ, τα πέτρινα 
παραδοσιακά γεφύρια και τα άφθονα τρεχούμενα νερά.
Ο δήμαρχος Κόνιτσας σημειώνει, ότι γίνεται προσπάθεια με 
τη συνεργασία Δήμου Κόνιτσας και Περιφέρειας Ηπείρου για 
αναβάθμιση των εγκαταστάσεων, καθώς και για τη βελτίωση 
του οδικού δικτύου Κόνιτσας-Αμαράντου.
Τα Λουτρά Καβασίλων θεωρούνται κατάλληλα για τη θερα-
πεία ρευματοπαθειών, καθώς και δερματικών, ορθοπεδικών 
και γυναικολογικών παθήσεων, καθώς και άλλων ασθενειών. 
Η θερμοκρασία του νερού, ανέρχεται στους 30,5° C. Επιπλέον, 

η πόση του νερού συμβάλλει στη θεραπεία παθήσεων του πε-
πτικού συστήματος, του ήπατος, της χολής και των νεφρών. 
Θεραπευτικές ιδιότητες, εκτός από το νερό, έχει και η λάσπη με 
την οποία επαλείφονται συχνά οι λουόμενοι.
Ο κ. Παπασπύρου αναφέρει πως ο Δήμος Κόνιτσας αισθά-
νεται την ανάγκη να ευχαριστήσει για την αρωγή τους στην 
προσπάθεια αυτή, την Περιφέρεια Ηπείρου τον Σύνδεσμο 
Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας και ιδιαίτερα τον γενικό 
γραμματέα του Συνδέσμου, Μάρκο Δανά, καθώς και τους 
επιστημονικούς μελετητές, που εργάστηκαν για τη σύνταξη 
του σχετικού φακέλου. Παράλληλα τονίζει, ότι με την ισχυρή 
βούληση της Περιφέρειας Ηπείρου και τις προσπάθειες της 
αντιπεριφερειάρχου Τατιάνας Καλογιάννη και των συνεργα-
τών της, βρίσκεται στην τελική φάση, η σύνταξη της μελέτης 
ώστε να παρέχονται υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, που θα 
απευθύνονται σε κοινό και εκτός Ελλάδας. Ειδικότερα, στόχο 
της μελέτης αποτελεί η συγκρότηση ενός σχεδιαστικού πλαι-
σίου ικανού να εγγυηθεί τη βιώσιμη ανάπτυξη του ιαματικού 
τουρισμού στην Περιφέρεια, το οποίο θα συμβάλει στην 
προετοιμασία έργων και δράσεων με τη χρήση υφιστάμενων 
χρηματοδοτικών πηγών ή εργαλείων.

ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΕΤΑΙΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ

TΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΥΟ ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΑΡΤΗ ΤΩΝ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΗΓΩΝ, ΜΕ ΑΠΟφΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
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Ένα σημαντικό αντιπλημμυρικό έργο, συνολικού προϋπολο-
γισμού 8.850.000 ευρώ, υλοποιεί η Περιφέρεια Αττικής, στην 
ευρύτερη περιοχή των Μεγάρων. «Ο σχεδιασμός του έργου 
ξεκίνησε από τη δεκαετία του 2000 και μόλις πριν λίγες ημέρες 
οι εργασίες» σημειώνει ο αντιπεριφεριάρχης Δυτικής Αττικής 
Γιάννης Βασιλείου. Προηγήθηκαν οι γεωλογικές και γεωτεχνι-

κές μελέτες, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν πέρυσι, καθώς και 
«επικαιροποίηση της μελέτης που προέκυψε στην πορεία». 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ
Πρόκειται για το έργο μερικής εκτροπής του ρέματος Αγίας 
Παρασκευής προς το ρέμα Μαυρατζά, στον Δήμο Μεγαρέ-
ων. Με την εξέλιξή του, θα ακολουθήσει και η έναρξη των 

εργασιών για τη διευθέτηση του παρακείμενου ρέματος της 
Έξω Βρύσης, ώστε να αντιμετωπιστεί ολιστικά το ζήτημα των 
πλημμυρικών φαινομένων στην ευρύτερη περιοχή.
Τα δύο έργα χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους της Περι-
φέρειας Αττικής, η οποία έχει αναλάβει και την επίβλεψη.

Με τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στον κόμβο Πει-
ραιώς-Χαμοστέρνας συνεχίζει η Περιφέρεια Αττικής, την εκ-
στρατεία για τα έργα υποδομής που υλοποιεί. «Η Περιφέρεια 
θωρακίζει τις γειτονιές της Αθήνας, εδώ όπου τα πλημμυρικά 
φαινόμενα στοίχισαν την ασφάλεια των εποχούμενων για 
δεκαετίες», υπογραμμίζει η περιφερειάρχης Ρένα Δούρου. 
Και προσθέτει ότι το κόστος του έργου είναι 1,5 εκατ. ευρώ 
και αυτό δεν είναι «fakenews» σημειώνει χαρακτηριστικά. 

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ
Το έργο θα πραγματοποιηθεί στα όρια του Δήμου Μοσχά-
του-Ταύρου και του Δήμου Αθηναίων, όπου έχουν παρατη-
ρηθεί σημαντικά πλημμυρικά προβλήματα, ιδιαίτερα κατά τη 
διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων.
Η δήλωση περιλαμβάνεται στο βίντεο (www.youtube.com/
watch?v=Cc9gF4nN7nU&feature=youtu.be) από την αυ-
τοψία που πραγματοποίησε στο εργοτάξιο η περιφερειάρχης.

Η δημοσιοποίησή του από την Περιφέρεια έγινε στο πλαίσιο 
της καμπάνιας προκειμένου να αναδειχθεί μέσα από την ει-
κόνα η αλλαγή στην καθημερινότητα των πολιτών, αλλά και 
της πόλης ολόκληρης. «Επειδή οι εικόνες είναι ο καλύτερος 
μάρτυρας», σημειώνεται στην καμπάνια. «Εμείς πάμε κόντρα 
στο ρεύμα και στα fakenews, Επιλέγουμε να δείξουμε την 
αλήθεια. Η Αττική αλλάζει. Συνεχίζουμε», καταλήγει το σχε-
τικό σποτ.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύσσονται για τους επό-
μενους τρεις μήνες οι περιοχές του δήμου Βόλβης Θεσσαλονί-
κης, που επλήγησαν στα τέλη Ιουνίου από έντονες βροχοπτώ-
σεις. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ενέκρινε το αίτημα του 

δήμου Βόλβης, να κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανά-
γκης πολιτικής προστασίας, έως τις 26 Σεπτεμβρίου, οι περι-
οχές Ασπροβάλτα, Βρασνά, Αγιος Γεώργιος, Σταυρός, Ανω 
Σταυρός, Βόλβη και Ρεντίνα, που επλήγησαν από τις έντονες 
βροχοπτώσεις της 27ης και 28ης Ιουνίου.

Εξάλλου, συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για 
την αποζημίωση κατοικιών και επιχειρήσεων από τις πρό-
σφατες πλημμύρες, ενώ από τις 16 Ιουλίου αναμένεται να αρ-
χίσουν από ειδικές επιτροπές του δήμου Βόλβης, οι επιτόπιες 
αυτοψίες σε κατοικίες που έχουν υποστεί ζημίες.

Εργασίες συντήρησης και βελτίωσης της λειτουργίας του κά-
μπινγκ της Ασπροβάλτας βρίσκονται σε εξέλιξη και θα συνεχι-
στούν το επόμενο χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
το κάμπινγκ βρίσκεται σε έκταση 250 στρεμμάτων, έχει δυνα-
μικότητα 3.000 ατόμων περίπου και θεωρείται ως ένα από τα 
μεγαλύτερα των Βαλκανίων.

Η Μητροπολιτική Επιτροπή Θεσσαλονίκης, στην ερχόμενη 
συνεδρίασή της, πρόκειται να εξετάσει την περιβαλλοντική 
του αδειοδότηση, μαζί με εργασίες βελτίωσης της λειτουργίας 
της μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, εγκατάστασης 
συστημάτων φίλτρανσης και δενδροφυτεύσεις. Προβλέπεται 
επίσης η εγκατάσταση συστήματος άρδευσης για τις φυτεύσεις.

Το κάμπινγκ λειτουργεί εδώ και δεκαετίες και με τη σημερινή 
του μορφή από το 1995, ενώ η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου 
(ΕΤ.Α.Δ.) Α.Ε. το λειτουργεί για περίπου 100 μέρες το χρόνο 
(Μάιος - Σεπτέμβριος), με σημαντική πληρότητα

Σε απεργιακές κινητοποιήσεις κατά της πώλησης της πλειοψηφί-
ας των μετοχών των Ελληνικών Πετρελαίων προχωρούν από 
σήμερα, Πέμπτη, οι εργαζόμενοι στον όμιλο, οι οποίοι εξετάζουν 
επίσης το ενδεχόμενο προσφυγών στα ελληνικά και το ευρωπα-
ϊκό δικαστήριο, κατά της διαδικασίας. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
όπως δήλωσε χθες ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Σωματείου 
Εργαζομένων στα ΕΛΠΕ, Παναγιώτης Οφθαλμίδης, την Πέμπτη 
και την Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί 48ωρη απεργία και το 
Σάββατο θα ακολουθήσει 24ωρη. Οι εργαζόμενοι τάσσονται υπέρ 

της διατήρησης του ποσοστού του Δημοσίου που είναι 35% και 
υποστηρίζουν ότι η ιδιωτικοποίηση θα έχει επιπτώσεις στον πα-
ρεμβατικό, όπως ανέφεραν, ρόλο των ΕΛΠΕ στην εγχώρια αγορά, 
στην ασφάλεια εφοδιασμού των Ενόπλων Δυνάμεων και στην 
συμμετοχή τους στις έρευνες για υδρογονάνθρακες.
Επικαλούμενοι επαφές με παράγοντες που εμπλέκονται στην δια-
δικασία, οι εκπρόσωποι των εργαζομένων ανέφεραν ότι πιθανο-
λογείται η είσοδος νέων εταιρειών από τον κλάδο της διύλισης στα 
σχήματα που διεκδικούν τα ΕΛΠΕ, καθώς και ότι σε περίπτωση 

που δεν υπάρξει τελική συμφωνία, μπορεί να ενεργοποιηθεί το 
ενδεχόμενο πώλησης μετοχών μέσω χρηματιστηρίου.
Ο νομικός σύμβουλος του Σωματείου, Κων /νος Τοκατλίδης, υπο-
στήριξε ότι η διαδικασία που επελέγη δεν διασφαλίζει τα συμφέ-
ροντα των μετόχων, των εργαζομένων και της κοινωνίας. Εκτός 
από τα δικαστήρια, εξετάζονται πρόσφυγες και στην Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς, τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και την Επιτροπή 
Ανταγωνισμού.

Τη νέα διοίκηση του Ελληνικού Επιμελητηριακού Συνδέσμου Με-
ταφορών (Ε.Ε.ΣΥ.Μ) συνάντησε χθες ο υπουργός Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής Παναγιώτης Κουρουμπλής. Σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Συνδέσμου, Μιχάλης Αδαμαντιάδης, 
ενημέρωσε τον κ. Κουρουμπλή για τις προτάσεις του Ε.Ε.ΣΥ.Μ. 
γύρω από την βέλτιστη ανάπτυξη και αξιοποίηση του δικτύου της 
Ακτοπλοΐας, καθώς και για τις επικείμενες βραβεύσεις των καλύτε-

ρων εργασιών με θέμα την ανάπτυξη ενός Στρατηγικού Ακτοπλοϊ-
κού Δικτύου με το σύστημα «Hub & Spoke», στο πλαίσιο του ετήσι-
ου Διαγωνισμού Μεταφορών Ε.Ε.ΣΥ.Μ «Δημήτριος Τσαμπούλας», 
στον οποίο συμμετέχουν φοιτητές και νέοι απόφοιτοι ελληνικών 
πανεπιστημίων. Τέλος, έγινε αναφορά στην προγραμματιζόμενη 
συνδιοργάνωση Ημερίδας απο τον σύνδεσμο και το υπουργείο, για 
τη συνεργασία λιμένων και εμπορευματικών κέντρων, με τη συμ-

μετοχή και του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εμπορευματικών Κέντρων 
(EUROPLATFORMS), καθώς και την εκστρατεία ευαισθητοποίησης 
των επιβατών της Ακτοπλοΐας, για την οδική ασφάλεια.
Ο υπουργός εξέφρασε την υποστήριξή του στις πρωτοβουλίες του 
Ε.Ε.ΣΥ.Μ. και συμφωνήθηκε νέα συνάντηση με τη συμμετοχή και 
εκπροσώπων του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλί-
ας (ΣΕΕΝ).

ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ 1,5 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑΣ

ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΚΗΡΥΧΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΤΗΣ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ

ΕΛΠΕ: ΣΑΡΑΝΤΑΟΚΤΑΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟΥ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΤΑφΟΡΩΝ
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Οι έξι βάσεις που θα συνδράμουν ώστε να επιτευχθεί ο στόχος 
της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής για αύξηση των εξαγω-
γών εμπορευμάτων και υπηρεσιών στο 50% του ΑΕΠ ως το 
2025, αποφασίστηκαν στη Διυπουργική Επιτροπή Εξωστρέφει-
ας, η οποία συνεδρίασε χθες υπό την προεδρία του αντιπροέ-
δρου της κυβέρνησης και υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
Γιάννη Δραγασάκη. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ το επόμενο 
διάστημα αποφασίστηκε να διαμορφωθούν νέες συγκριμένες 
προτάσεις, οι οποίες θα τεθούν στην κρίση της Επιτροπής Εξω-
στρέφειας για απόφαση, στην επόμενη συνεδρίασή της η οποία 
ορίστηκε για φέτος το φθινόπωρο.
Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπογράμμισε στην ομιλία του 
ότι «η εξωστρέφεια της οικονομίας αυξάνει σημαντικά στη δι-
άρκεια της κρίσης, κυρίως από πλευράς εξαγωγών και εισροών 
άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ)» και πρόσθεσε ότι ο στόχος 
της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής για αύξηση των εξαγω-
γών εμπορευμάτων και υπηρεσιών στο 50% του ΑΕΠ ως το 
2025 είναι φιλόδοξος, αλλά όχι ανέφικτος.
«Η επίτευξή του όμως θα απαιτήσει εντατική συστηματική προ-
σπάθεια, σχεδιασμό και έλεγχο της υλοποίησής του, αξιολόγηση 
των αποτελεσμάτων και λήψη των αναγκαίων διαρθρωτικών 
μέτρων» όπως είπε ο ίδιος
Ποιες δράσεις υλοποιούνται ή είναι προς υλοποίηση κατά το 
επόμενο διάστημα
Όπως ανέφερε ο κ. Δραγασάκης, στο πλαίσιο του Σχεδίου 
Δράσης που ήδη βρίσκεται σε ένα καλό επίπεδο υλοποίησης, 
βρίσκονται σε εξέλιξη οι παρακάτω δράσεις:  
 
1) Δημιουργείται δυναμική διαδικτυακή πύλη ενημέρωσης, με 
την καταγραφή κάθε απαραίτητης για την εξαγωγική πολιτική, 
πληροφορίας, που θα περιλαμβάνει βάσεις δεδομένων και θα 
παρέχει πληροφορίες για κάθε πτυχή, που έμμεσα ή άμεσα 
επηρεάζει τη λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο της εξαγωγικής πο-
λιτικής. Η πύλη θα απευθύνεται στις επιχειρήσεις και ειδικότερα 
στον υπάρχοντα και δυνητικό εξαγωγέα, με τρόπο διαδραστι-
κό και με δυνατότητα χρήσης πολυμέσων, για θέματα όπως 
εξαγωγικές διαδικασίες, προετοιμασία συμμετοχής σε διεθνείς 
εκθέσεις, επιχειρηματικές αποστολές, εκπαιδευτικό υλικό κ.λπ.. 
 
Το έργο έχει προϋπολογισμό 689.000 ευρώ, συμπεριλαμβα-
νομένου του ΦΠΑ, και θα δημοπρατηθεί από το Enterprise 
Greece κατ’ εκτίμηση στο τέλος του φθινοπώρου. Στο έργο 
έχει συνδράμει η Τεχνική Βοήθεια GIZ, ενώ η στενή συνεργασία 
που υπάρχει στο σχεδιασμό και στη λειτουργία με το υπουργείο 
Εξωτερικών, το Enterprise Greece και το ΥΠΟΙΑΝ, θα εξασφαλί-
σει συνολική ενημέρωση στις επιχειρήσεις.  
2. Αναβαθμίζονται οι υπηρεσίες Helpdesk. Η δράση έχει προ-
ϋπολογισμό 634.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, 
αναμένεται η έγκριση του από το ΕΠΑΝΕΚ, ενώ η υλοποίησή της 
θα ξεκινήσει στις αρχές του φθινοπώρου και θα απευθύνεται 

στις επιχειρήσεις, με στόχο την άμεση αντιμετώπιση ερωτημά-
των ή θεμάτων που ανακύπτουν κατά την φάσης έναρξης ή 
υλοποίησης εξαγωγικών δραστηριοτήτων από τις επιχειρήσεις. 
Για την ενημέρωση και υποστήριξη των υπαρχόντων και δυ-
νητικών εξαγωγέων, ήδη λειτουργούν από διάφορους φορείς 
υπηρεσίες helpdesk (π.χ. Enterprise Greece, Συνήγορος Αγοράς 
στο ΥΠΕΞ, φορείς εκπροσώπησης εξαγωγέων κ.ά.). Στόχος είναι 
η οργάνωση, συστηματοποίηση και παρακολούθηση των θε-
μάτων με τη χρήση εργαλείων πληροφορικής. 
3. Εκπονούνται οδηγοί επιχειρηματικότητας. Το έργο έχει προ-
ϋπολογισμό 2 εκατομμύρια και ήδη δημοπρατήθηκε από το 
ΥΠΕΞ. Οι οδηγοί επιχειρηματικότητας απευθύνονται στις Ελλη-
νικές Επιχειρήσεις που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στο 
εξωτερικό. Στόχος είναι η ομοιογένεια και η τυποποίηση των 
παρεχόμενων πληροφοριών αναφορικά με τις εφαρμοζόμενες 
διαδικασίες ανά χώρα με τρόπο συνεκτικό, ολοκληρωμένο και 
εύκολα προσβάσιμο.
 
4. Αναβαθμίζεται η λειτουργία γραφείων Οικονομικών και 
Εμπορικών Υποθέσεων. Το έργο έχει προϋπολογισμό 188.000 
ευρώ και αναμένεται να εγκριθεί από το ΕΠΑΝΕΚ. Στόχος είναι 
η απλούστευση και περαιτέρω πιστοποίηση των διαδικασιών, 
ώστε να διασφαλιστεί η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, 
η υποστήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω της 
διευκόλυνσης της επιχειρηματικής διασύνδεσής τους, η προ-
ώθηση των εξαγωγών τους και η ανάδειξη των συγκριτικών 
πλεονεκτημάτων, επενδυτικών δυνατοτήτων και ευκαιριών 
στην Ελλάδα.
 
5. Δημιουργούνται οι προδιαγραφές για προγράμματα κα-
τάρτισης σε θέματα εξωστρέφειας. Στόχος είναι η αύξηση της 
προστιθέμενης αξίας των προγραμμάτων επιμόρφωσης-συμ-
βουλευτικής που προσφέρονται, είτε σε εν δυνάμει συμβούλους 
εξωστρέφειας, είτε στις ίδιες τις εξαγωγικές επιχειρήσεις. Ζητού-
μενο είναι να διαμορφωθούν κριτήρια και προδιαγραφές που 
θα εξασφαλίζουν ότι η παρεχόμενη κατάρτιση είναι συγκροτη-
μένη, ολοκληρωμένη, συνεκτική, ώστε να αποτελεί πραγματικό 
εφόδιο για τους καταρτιζόμενους και σημαντικό κίνητρο απα-
σχόλησης τους από τις επιχειρήσεις.
 
6. Το αμέσως επόμενο διάστημα πρόκειται να εκτελεστεί η πιλο-
τική εφαρμογή της μεθοδολογίας προσδιορισμού εξαγωγικών 
στόχων και ευκαιριών που εκπόνησε το ΚΕΠΕ και παρουσιά-
στηκε τον προηγούμενο μήνα. Στόχος είναι η αξιοποίηση των 
αποτελεσμάτων της πιλοτικής εφαρμογής της μελέτης αυτής 
προκειμένου να αναβαθμιστεί ο σχεδιασμός της εξαγωγικής 
πολιτικής.
Η Επιτροπή Εξωστρέφειας
Η Επιτροπή Εξωστρέφειας, συστήθηκε με σκοπό την προώθηση 
της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας και τον συντονισμό 

των διεθνών οικονομικών δράσεων της Ελλάδας.
 
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν:
 
- ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωστρέφειας, αντιπρόεδρος της 
κυβέρνησης και υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Γιάννης 
Δραγασάκης, 
- οι αντιπρόεδροι της Επιτροπής Εξωστρέφειας, Γιώργος Κα-
τρούγκαλος, αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών και Στέργιος 
Πιτσιόρλας, υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, 
- ο γραμματέας της Επιτροπής Εξωστρέφειας, Ηλίας Ξανθάκος, 
γενικός γραμματέας του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης  
 
και τα μέλη της επιτροπής :
 
- Ιωάννης Μπράχος, γενικός γραμματέας Διεθνών Οικονομι-
κών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του υπουργείου 
Εξωτερικών,
 
- Γεώργιος Τζιάλλας, γενικός γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής 
και Ανάπτυξης του υπουργείου Τουρισμού,
 
- Νίκος Αντώνογλου, γενικός γραμματέας του υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
 
- Χαράλαμπος Κασίμης, γενικός γραμματέας Αγροτικής Πολιτι-
κής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
 
- Χρήστος Λαμπρίδης, γενικός γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής 
Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του υπουργείου Ναυ-
τιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
 
- Λευτέρης Μακρυκώστας, γενικός γραμματέας Βιομηχανίας 
του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης
 
- Γεώργιος Πιτσιλής, διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσί-
ων Εσόδων.
 
Στην συνεδρίαση παρίστατο και ο Ηλίας Αθανασίου, διευθύνων 
σύμβουλος της Ελληνικής Εταιρείας Εξαγωγικού Εμπορίου 
και Επενδύσεων Enterprise Greece, καθώς και στελέχη του 
υπουργείου Εξωτερικών και του υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης. 
Τα μέλη της Επιτροπής Εξωστρέφειας ενημερώθηκαν για την 
πορεία υλοποίησης και την πρόοδο των δράσεων που πε-
ριλαμβάνονται στο Σχέδιο Δράσης για την Προώθηση των 
Εξαγωγών και των θετικών επιδόσεων που παρουσιάζουν οι 
ελληνικές εξαγωγές και η προσέλκυση επενδύσεων. 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ: Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟ 50% ΤΟΥ ΑΕΠ ΩΣ ΤΟ 2025, ΕΙΝΑΙ 
φΙΛΟΔΟΞΟΣ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΑΝΕφΙΚΤΟΣ
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Η Επιτροπή έχει εγκρίνει απόφαση για την ενεργοποίηση 
του πλαισίου ενισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα με 
σκοπό να υποστηριχθεί η υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων 
που συμφωνήθηκαν μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 
προγράμματος σταθερότητας του Ευρωπαϊκού Μηχανι-
σμού Σταθερότητας (ΕΜΣ). Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ όπως 
αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στις 20 Αυγούστου, η 
Ελλάδα θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα σταθερότητας του 
ΕΜΣ, διασφαλίζοντας τη θέση της στον πυρήνα της ζώνης 
του ευρώ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Το σπουδαίο αυτό 
επίτευγμα είναι αποτέλεσμα των θυσιών του ελληνικού 
λαού, της προσήλωσης της Ελλάδας στις μεταρρυθμίσεις 
και της αλληλεγγύης των Ευρωπαίων εταίρων της», σημει-
ώνεται χαρακτηριστικά.
   Η σημερινή απόφαση της Επιτροπής για την ενεργοποίη-
ση του πλαισίου ενισχυμένης εποπτείας, όπως προβλέπεται 
στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 472/2013 (μέρος του αποκαλού-
μενου «δίπτυχου») διευκολύνει την επιστροφή της χώρας 
στην κανονικότητα, αξιοποιώντας την πρόοδο που έχει 
σημειωθεί. Θα στηρίξει την ολοκλήρωση, την υλοποίηση 
και τη συνέχιση της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων που 
συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος, σύμφωνα 
με τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν οι ελληνικές αρχές. Αυτό 
είναι ζωτικής σημασίας για να διασφαλιστεί η εμπιστοσύ-
νη των αγορών και, συνεπώς, να ενισχυθεί η οικονομική 
ανάκαμψη της Ελλάδας, ιδίως κατά την αμέσως μετά το 
πρόγραμμα περίοδο.
   Τι προβλέπει η απόφαση της Επιτροπής- Ερωτή-
σεις και απαντήσεις
   Τι σημαίνει «ενισχυμένη εποπτεία»;
   Η ενισχυμένη εποπτεία είναι ένα πλαίσιο σχεδιασμένο για 
να διευκολύνει την εξομάλυνση και να στηρίζει την ολοκλή-
ρωση, την υλοποίηση και τη συνέχεια των μεταρρυθμίσε-
ων που οι ελληνικές αρχές έχουν δεσμευτεί να εφαρμόσουν 
βάσει του τρέχοντος προγράμματος στήριξης της σταθε-
ρότητας. Επιτρέπει, επίσης, τη στενή παρακολούθηση της 
οικονομικής κατάστασης και της εξέλιξης της οικονομίας 
της Ελλάδας μετά τις 20 Αυγούστου 2018, οπότε θα λήξει 
το πρόγραμμα στήριξης της σταθερότητας του Ευρωπαϊκού 
Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ).Θα καταστήσει ευκολό-
τερο τον εντοπισμό των κινδύνων ενώ προκύπτουν και θα 
διευκολύνει τη λήψη των κατάλληλων μέτρων παρακολού-
θησης για την ολοκλήρωση, τη συνέχεια και την υλοποίηση 
της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων σε όλους τους τομείς 
πολιτικής που καλύπτονται από το πρόγραμμα του ΕΜΣ.
   Η ενισχυμένη εποπτεία είναι νέο πρόγραμμα ή συνέχεια 
του τρέχοντος προγράμματος;
   Όχι. Η ενισχυμένη εποπτεία δεν αποτελεί ούτε συνέχεια του 
τρέχοντος προγράμματος ούτε νέο πρόγραμμα. Το τρέχον 
πρόγραμμα θα λήξει στις 20 Αυγούστου.Το πλαίσιο ενισχυ-
μένης εποπτείας διευκολύνει τη στήριξη της ολοκλήρωσης, 
της υλοποίησης και της συνέχειας των μεταρρυθμίσεων που 
οι ελληνικές αρχές έχουν δεσμευτεί να εφαρμόσουν βάσει 

του τρέχοντος προγράμματος στήριξης της σταθερότητας.
Υπογραμμίζεται ότι η ενισχυμένη εποπτεία δεν περιλαμβά-
νει νέες προϋποθέσεις. Οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται 
αφορούν μόνο την ολοκλήρωση μιας σειράς μεταρρυθμί-
σεων οι οποίες έχουν ήδη ξεκινήσει από την Ελλάδα στο 
πλαίσιο του προγράμματος στήριξης της σταθερότητας και 
οι οποίες παρέχουν τα κίνητρα και τις διασφαλίσεις που θα 
χρειαστούν καθώς θα εφαρμόζονται τα μέτρα για το χρέος 
κατά τους προσεχείς μήνες και έτη.
   Ποιες δεσμεύσεις θα παρακολουθούνται στο πλαίσιο της 
ενισχυμένης εποπτείας;
   Η επιτήρηση θα επικεντρώνεται σε έξι τομείς, σε σχέση με 
τους οποίους η Ελλάδα ανέλαβε συγκεκριμένες δεσμεύσεις 
στο πλαίσιο της συμφωνίας της Ευρωομάδας της 22ας Ιου-
νίου. Σε αυτούς περιλαμβάνονται η δημοσιονομική πολιτική 
και η δημοσιονομική διαρθρωτική πολιτική, η κοινωνική 
πρόνοια, η χρηματοπιστωτική σταθερότητα, οι αγορές ερ-
γασίας και προϊόντων, και η δημόσια διοίκηση.
   Έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν το πλαίσιο αυτό;
   Όλα τα κράτη μέλη που έκαναν χρήση προγράμματος 
χρηματοδοτικής συνδρομής υπόκεινται σε εποπτεία μετά 
τη λήξη του προγράμματος. Αυτό απαιτεί επίσης τακτικές 
αποστολές και υποβολή εκθέσεων, καθώς και την παρακο-
λούθηση της υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων κατά την 
περίοδο μετά τη λήξη του προγράμματος. Ωστόσο, είναι η 
πρώτη φορά που ενεργοποιείται το πλαίσιο ενισχυμένης 
εποπτείας που θεσπίστηκε με το λεγόμενο «δίπτυχο» (κα-
νονισμός (ΕΕ) αριθ. 472/2013). Δεδομένης της διάρκειας 
της κρίσης στην Ελλάδα και της μακράς περιόδου κατά την 
οποία η χώρα λαμβάνει χρηματοδοτική βοήθεια, του ακόμη 
υψηλού χρέους της και της πρόσφατης συμφωνίας σχετικά 
με μια άνευ προηγουμένου δέσμη μέτρων για το χρέος, η 
ενισχυμένη εποπτεία αποτελεί την κατάλληλη προσέγγιση 
για να διευκολυνθεί η παροχή στήριξης για την υλοποίηση 
των συμφωνημένων μεταρρυθμίσεων κατά την περίοδο 
μετά τη λήξη του προγράμματος.
   Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ της κανονικής εποπτείας 
μετά τη λήξη ενός προγράμματος και της ενισχυμένης επο-
πτείας;
   Στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας, η Ελλάδα θα πα-
ρακολουθείται μέσω πιο συχνών αποστολών αξιολόγησης 
από την Επιτροπή και τους άλλους θεσμούς. Η υποβολή 
εκθέσεων θα πραγματοποιείται σε τριμηνιαία βάση. Σκοπός 
είναι να συμπίπτει σε μεγάλο βαθμό η εν λόγω παρακολού-
θηση με αυτήν που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της συ-
νήθους διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η οποία θα 
εφαρμόζεται πλέον στην Ελλάδα όπως και σε όλα τα άλλα 
κράτη μέλη. Οι συνέργειες μεταξύ των δύο διαδικασιών θα 
μεγιστοποιηθούν. Στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας, οι 
ελληνικές αρχές θα πρέπει επίσης να παρέχουν λεπτομερέ-
στερα στοιχεία από ό,τι θα συνέβαινε βάσει της κανονικής 
εποπτείας μετά τη λήξη προγράμματος.
   Ποια είναι η νομική βάση για την ενισχυμένη εποπτεία;

   Η ενισχυμένη εποπτεία προβλέπεται στον κανονισμό αριθ. 
472/2013 για την ενίσχυση της οικονομικής και δημοσιονο-
μικής εποπτείας των κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ τα 
οποία αντιμετωπίζουν ή απειλούνται με σοβαρές δυσκολίες 
αναφορικά με τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα 
(στο πλαίσιο των νομοθετικών μέτρων του λεγόμενου «δι-
πτύχου»).
   Πώς θα συμμετάσχουν τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα;
   Ο κανονισμός αριθ. 472/2013 ορίζει ότι η Επιτροπή ανα-
λαμβάνει ενισχυμένη εποπτεία σε συνεννόηση με την Ευρω-
παϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και, όπου είναι σκόπιμο, με 
το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ). Ο ΕΜΣ θα συμμετέχει 
στο πλαίσιο του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης, ως 
είθισται για την εποπτεία μετά τη λήξη ενός προγράμματος.
Το ΔΝΤ δεσμεύθηκε να εξακολουθήσει να συμμετέχει πλή-
ρως στην Ελλάδα μετά τη λήξη του προγράμματος του ΕΜΣ.
   Ποια είναι η σχέση μεταξύ της ενισχυμένης εποπτείας και 
της εφαρμογής μέτρων ελάφρυνσης του χρέους;
   Η ενεργοποίηση μέτρων για το χρέος που εξαρτώνται 
από τις πολιτικές, τα οποία συμφωνήθηκαν κατά τη συνε-
δρίαση της Ευρωομάδας της 22ας Ιουνίου, θα βασίζεται σε 
θετικές εκθέσεις που θα καταρτίζονται βάσει του πλαισίου 
ενισχυμένης εποπτείας. Συγκεκριμένα, μια θετική έκθεση 
ενισχυμένης εποπτείας θα καθιστά δυνατή την επιστροφή 
στην Ελλάδα του δημοσιονομικού ισοδύναμου των εσό-
δων των εθνικών κεντρικών τραπεζών από την κατοχή 
ελληνικών ομολόγων (τα λεγόμενα «κέρδη SMP/ANFA»). 
Τα κέρδη αυτά θα μεταβιβάζονται στην Ελλάδα ισόποσα σε 
εξαμηνιαία βάση, κάθε Δεκέμβριο και Ιούνιο, αρχής γενο-
μένης το 2018 και έως τον Ιούνιο του 2022, υπό την προϋ-
πόθεση θετικών εκθέσεων ενισχυμένης εποπτείας. Τούτο θα 
γίνεται επιπροσθέτως της συμφωνηθείσας παραίτησης από 
την προσαύξηση επιτοκίου («step-upinterestratemargin») 
όσον αφορά τη δόση για την επαναγορά χρέους του 2ου 
ελληνικού προγράμματος από το 2018. Τα μέτρα αυτά από 
κοινού θα καταστήσουν διαθέσιμα πρόσθετα κεφάλαια για 
την Ελλάδα κατά τα έτη αμέσως μετά τη λήξη του προγράμ-
ματος, παρά το γεγονός ότι η χώρα δεν υπόκειται πλέον σε 
πρόγραμμα.
   Μέχρι πότε θα παραμένει η Ελλάδα υπό ενισχυμένη επο-
πτεία;
   Η ενισχυμένη εποπτεία θα ισχύσει για αρχική περίοδο έξι 
μηνών, σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις. Μπορεί να ανα-
νεώνεται κάθε έξι μήνες και είναι πιθανό να παραμείνει σε 
ισχύ όσο διάστημα ισχύουν τα μέτρα για το χρέος που εξαρ-
τώνται από τις πολιτικές, δηλαδή έως το 2022. Η κανονική 
εποπτεία μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος θα αρ-
χίσει μόλις λήξει (ή εφόσον δεν ανανεωθεί πλέον) το πλαίσιο 
ενισχυμένης εποπτείας και θα διαρκέσει έως ότου εξοφληθεί 
τουλάχιστον το 75 % της χρηματοδοτικής συνδρομής που 
έχει λάβει η Ελλάδα. Αυτό ισχύει για κάθε χώρα που βγαίνει 
από πρόγραμμα.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΜΕΤΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ 
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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Τα επόμενα βήματα της ελληνικής οικονομίας στη με-
τα-μνημονιακή εποχή και ο ρόλος που θα κληθούν να δια-
δραματίσουν οι επιχειρήσεις για την επιστροφή της Ελλάδας 
σε αναπτυξιακή τροχιά, τέθηκαν επί τάπητος κατά την 5η 
Ετήσια Οικονομική Διάσκεψη της Ελληνικής Ένωσης Επιχει-
ρηματιών (ΕΕΝΕ) που πραγματοποιήθηκε χθες σε κεντρικό 
ξενοδοχείο της Αθήνας.
Όπως ανακοινώθηκε, στη διάσκεψη με τίτλο «Από την ανά-
καμψη στην ταχύρρυθμη ανάπτυξη ‘Hellas 2021’» έδωσαν 
«το παρών» διακεκριμένες προσωπικότητες από το χώρο 
του επιχειρείν, της πολιτικής και της ακαδημαϊκής κοινό-
τητας. Ομιλητές από διάφορους κλάδους της ελληνικής 
οικονομίας προσπάθησαν να απαντήσουν στο καίριο ερώ-
τημα του πώς η Ελλάδα μπορεί να ισχυροποιήσει τη θέση 
της στην παγκόσμια οικονομική «σκακιέρα», μέσα από την 
εφαρμογή ενός νέου παραγωγικού μοντέλου, τη δημιουρ-
γία μεγάλων επιχειρηματικών σχημάτων και την υιοθέτηση 
μιας δίκαιης φορολογικής πολιτικής.
Την εκδήλωση άνοιξε ο πρόεδρος της ΕΕΝΕ, δρ. Βασίλης Γ. 
Αποστολόπουλος, ο οποίος ανέφερε πως η διάσκεψη αποτε-
λεί μια ευκαιρία για τη δημιουργία ενός γόνιμου και εποικο-
δομητικού διαλόγου μεταξύ του επιχειρηματικού κόσμου, 
που στόχο έχει να επικοινωνηθούν στις πολιτικές και οικο-
νομικές ηγεσίες εντός και εκτός της χώρας εκείνες οι θέσεις 
που θα συμβάλουν στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 
και στην ενδυνάμωση της ελληνικής οικονομίας.
«Βγαίνουμε τον Αύγουστο από τα μνημόνια και οφείλουμε 
να έχουμε συνείδηση πως δεν έχουμε λύσει το πρόβλημα 
του χρέους και της βιωσιμότητάς του, ούτε διασφαλίσαμε 
αβίαστη και εγγυημένη πρόσβαση στις αγορές» δήλωσε 
από το βήμα της διάσκεψης ο κ. Αποστολόπουλος, υπενθυ-
μίζοντας πως έχουμε απωλέσει ένα τεράστιο τμήμα του ΑΕΠ 
μας, για την ανάκτηση του οποίου θα χρειαστούν πολλά 
χρόνια επίμονης δουλειάς.
Πρόσθεσε πως τα οκτώ χρόνια κρίσης, και η προβλημα-
τική διαχείριση των μνημονίων, άφησαν τη χώρα εκτός 
της νομισματικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας, στερώντας της σημαντική ρευστότητα και πρό-
σβαση σε χρηματοδότηση. Την ίδια ώρα, καθυστερήσεις 
στην απονομή δικαιοσύνης, σημαντικές στρεβλώσεις στην 
οικονομία, μείζονα ζητήματα ανταγωνισμού, καθώς και 
διαρκείς μεταβολές στους κανόνες του παιχνιδιού παραμέ-
νουν χρόνια προβλήματα, με την κλιμακούμενη και αδιέ-
ξοδη υπερφορολόγηση, καθώς και με τον υψηλότατο ΦΠΑ 
που πλήττει σοβαρότατα την ανταγωνιστικότητα μια σειράς 
προϊόντων και υπηρεσιών, να κάνουν την εμφάνισή τους.
«Είναι αδιανόητο το 20% των πολιτών να πληρώνουν το 
80% των φόρων, όπως και αδιέξοδο οι επιχειρήσεις να μην 
αγωνιούν για το πώς θα αναπτυχθούν και πώς θα δημιουρ-
γήσουν νέες θέσεις εργασίας, αλλά πώς θα συγκρατήσουν 

τα έξοδά τους για να αποπληρώσουν ή να προκαταβάλουν 
τους δυσβάσταχτους φόρους» επεσήμανε ο πρόεδρος της 
ΕΕΝΕ προτείνοντας τη θέσπιση ενός κινήτρου, μίας κλιμα-
κούμενα μειούμενης φορολογίας στις νέες επενδύσεις, και 
ένα σταθερό προνομιακό φόρο για τα νέα παραγόμενα ει-
σοδήματα, δηλαδή την ανάπτυξη.
Πεποίθησή του είναι πως η έξοδος από τα μνημόνια, είναι 
μεν μία ευκαιρία, ωστόσο, για να γυρίσει σελίδα η χώρα 
αυτό θα γίνει μέσα από «μια καθαρή εθνική ατζέντα, ένα 
ουσιαστικό, στρατηγικό και ρεαλιστικό πλαίσιο ανάπτυξης, 
με στοχευμένες μεταρρυθμίσεις, με αποφασιστικότητα, 
έμφαση στην τόνωση της εγχώριας επιχειρηματικότητας, 
κίνητρα για επενδύσεις, τη διοχέτευση και διευκόλυνση 
κεφαλαίων σε «scalable» επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και 
«projects», και ειδικότερα εκείνων με εξωστρεφή προσανα-
τολισμό και καινοτόμα χαρακτηριστικά».
Κάλεσε τους επιχειρηματίες να διαδραματίσουν ενεργό 
ρόλο, όντας ανοιχτοί σε στρατηγικές συνεργασίες και έξυ-
πνες συνέργειες εντός και εκτός συνόρων και να εξαλείψουν 
κάθε μορφής επιχειρηματικό παρασιτισμό: επιχειρήσεις που 
δεν πληρώνουν τους φόρους και τις εισφορές τους, δεν πλη-
ρώνουν τα δάνειά τους, δεν τιμούν τους επενδυτές τους, δεν 
είναι συνεπείς έναντι των εργαζομένων τους, δεν ανταπο-
δίδουν στην κοινωνία, αλλά διεκδικούν διαρκώς ευνοϊκές 
ρυθμίσεις από το κράτος.
«Για να πετύχει η αλλαγή σελίδας πρέπει η ανάπτυξη να είναι 
σταθερά μεγαλύτερη του 4%. Επίσης το επιχειρείν πρέπει να 
πρωτοστατήσει στον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονο-
μίας, διασφαλίζοντας πως η Ελλάδα θα είναι στην αιχμή της 
τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης» είπε.
 
Από την πλευρά του ο Α΄ αντιπρόεδρος της ΕΕΝΕ, Κρίστιαν 
Χατζημηνάς εστίασε στην άμεση απονομή δικαιοσύνης στο 
Δημόσιο για τη διευθέτηση οικονομικής φύσεως θεμάτων, 
ενώ επεσήμανε πως οι μεταρρυθμίσεις στο Δημόσιο πρέπει 
να πηγαίνουν χέρι-χέρι με την αλλαγή πρακτικών και νοο-
τροπίας στον επιχειρηματικό κόσμο. Χαρακτήρισε μάλιστα 
τη μη γρήγορη απονομή δικαιοσύνης, ως το μεγαλύτερο 
αντικίνητρο για οποιοδήποτε επενδυτή εγχώριο ή ξένο.
Έκανε λόγο για την ανάγκη μείωσης των φόρων και την 
υιοθέτηση πρακτικών που ενισχύουν την εξωστρέφεια. 
«Η εξωστρέφεια είναι κάτι περισσότερο από τον τουρισμό 
και τις εξαγωγές. Είναι μια έννοια πολύ ευρύτερη. Είναι, 
παραδείγματος χάρη, να αποβιβάζεσαι ως έποικος σε ξένες 
αγορές, όπως η μεγαλύτερη αγορά στον κόσμο, η Αμερική, 
να εγκαθίστασαι εκεί και να συμβάλεις στον δεκαπλασιασμό 
της ελληνικής επιχειρηματικής «επικράτειας»» τόνισε ο κ. 
Χατζημηνάς προσθέτοντας πως ακόμη και το κακό «brain 
drain» που η κρίση έφερε «μπορούμε να το εκμεταλλευτού-
με προς όφελός μας αξιοποιώντας την τεχνογνωσία Ελλή-

νων που διαπρέπουν στο εξωτερικό - σε διάφορους τομείς, 
όπως για παράδειγμα η τέχνες ή οι επιστήμες, προκειμένου 
να καταστεί η χώρα διεθνές κέντρο στους τομείς αυτούς, 
προσελκύοντας υψηλού επιπέδου επισκέπτες στην Ελλάδα, 
και που, ταυτόχρονα, λειτουργούν ως πρέσβεις για την ελ-
ληνική οικονομία και επιχειρηματικότητα».
Για αποκατάσταση της δημοσιονομικής πειθαρχίας με ση-
μαντική υπερφορολόγηση της πραγματικής οικονομίας, 
έκανε λόγο ο αντιπρόεδρος του ΣΕΒ, Κωνσταντίνος Μπί-
τσιος, διευκρινίζοντας πως, σε ότι αφορά τον ισοσκελισμό 
του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών επιτεύχθηκε κυρίως 
στο σκέλος των υπηρεσιών λόγω της τουριστικής ανόδου. 
Αντιθέτως, στο εμπορικό ισοζύγιο, οι εισαγωγές προϊόντων 
υπερβαίνουν ακόμη κατά 20 δισ. ευρώ τις εξαγωγές.
Συμπλήρωσε μάλιστα, πως η ποσοτική πρόκληση που 
έχουμε μπροστά μας έγκειται στην κάλυψη ενός επενδυ-
τικού κενού 100 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ η ποιοτική 
πρόκληση έχει να κάνει με την προσέλκυση των σωστών 
επενδύσεων, αυτών που στρέφονται προς τους εξωστρε-
φείς κλάδους. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η δημιουργία 
ενός φιλοεπενδυτικού περιβάλλοντος στο οποίο καθοριστι-
κό ρόλο θα παίξουν η πολιτική σταθερότητα και η συναίνε-
ση των πολιτικών δυνάμεων για την αναπτυξιακή προοπτι-
κή της χώρας.
Σε συνέχεια των συγκεκριμένων προτάσεων που κατέθεσε 
το προεδρείο της ΕΕΝΕ (προνομιακός φόρος 10% για επι-
πλέον παραγόμενα εισοδήματα - δηλαδή την ανάπτυξη ή 
άμεση μείωση 50% στους φορολογικούς συντελεστές) ο κ. 
Μπίτσιος τόνισε, από τη μεριά του ΣΕΒ, την αναγκαιότητα 
για μείωση 30% του εταιρικού φόρου (άμεσα ή έμμεσα) 
στις νέες επενδύσεις. Οι επενδύσεις που θα υποστηρίξουν 
την ανάπτυξη πρέπει να διέπονται από ένα σταθερό και 
αξιόπιστο φορολογικό πλαίσιο. Αυτό παρέχει τη βεβαιότητα 
στους επενδυτές ότι τα σχέδια τους δεν θα ανατραπούν κατά 
τη διάρκεια της επένδυσης τους.
Στον τρόπο που ο ΟΤΕ κατάφερε να αντιμετωπίσει την κρίση 
και να μετασχηματιστεί σε εταιρεία τεχνολογίας αιχμής ανα-
φέρθηκε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ, 
Μιχάλης Τσαμάζ, ο οποίος ανέλαβε επικεφαλής του ομίλου 
το 2010, όταν ο οργανισμός βρισκόταν σε ένα δύσκολο 
σταυροδρόμι, με δανεισμό 4,3 δισ. ευρώ, χάνοντας 10% 
έσοδα ετησίως και μισό εκατομμύριο πελάτες. Χάρη στο 
σχεδιασμό μιας πολυεπίπεδης στρατηγικής και άμεσης ανά-
ληψης δράσης, ο όμιλος εστίασε στην τεχνολογική υπεροχή, 
τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας του πελάτη, την εξεύρεση 
νέων πηγών εσόδων, τη βελτιστοποίηση λειτουργιών και 
κόστους, καθώς επίσης και στην υιοθέτηση μιας σύγχρονης 
στρατηγικής ανθρώπινου δυναμικού. 
Συνέχεια στη σελ 13

ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ 5ΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ
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Την «πολύ σημαντική θέση της Θεσσαλονίκης, τόσο οικονομι-
κά όσο και γεωπολιτικά» επισήμανε ο πρόεδρος της Παγκόσμι-
ας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού (World Hellenic 
Interparliamentary Association), Πίτερ Κατσαμπάνης, στη 
διάρκεια συνάντησής του με τη διοίκηση του Εμποροβιομηχα-
νικού Επιμελητηρίου της πόλης (ΕΒΕΘ), ενώ μέλη της Ένωσης 
ζήτησαν πληροφορίες για το πώς μπορούν να συμβάλλουν 
από την πλευρά τους στην ανάπτυξη της περιοχής. Στην ΄Ενω-
ση μετέχουν ελληνικής καταγωγής βουλευτές του εξωτερικού, 
ενώ μεταξύ αυτών που συμμετείχαν στην επίσκεψη του ΕΒΕΘ, 
εκτός από τον κ.Κατσαμπάνη, περιλαμβάνονταν οι Λου Ραπτά-
κης, Τζέρι Σκλαβούνος, Στέφαν Πάπας, Τζορτζ Μιχαλάκης και 
Σωτήρης Δελής, οι οποίοι συναντήθηκαν με τον πρόεδρο του 
επιμελητηρίου, Γιάννη Μασούτη και τον πρώτο αντιπρόεδρο, 
Μανώλη Βλαχογιάννη. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ στη διάρ-

κεια της συνάντησης, ο κ.Κατσαμπάνης ανέφερε πως κατά τη 
γνώμη των μελών της Ένωσης το βασικότερο πρόβλημα (για 
την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα), πέραν της έλλειψης 
κινήτρων για την προσέλκυση επενδύσεων και της υψηλής 
φορολογίας και γραφειοκρατίας, είναι η αβεβαιότητα που 
εμποδίζει την εγχώρια τραπεζική αγορά να αναπτυχθεί και να 
χρηματοδοτήσει τον ιδιωτικό τομέα. Για τους ομογενείς βου-
λευτές σημαντικός είναι ο κλάδος της ενέργειας και οι επενδύ-
σεις παγίων στην μεταποίηση και στα logistics, ενώ τα βασικά 
πλεονεκτήματα της χώρας είναι το ανθρώπινο κεφάλαιο και η 
θέση της στον παγκόσμιο χάρτη.
Ο κ.Μασούτης αφού καλωσόρισε τους ομογενείς βουλευτές 
και τους ευχαρίστησε για την επίσκεψη τους στο ΕΒΕΘ, τόνισε 
ότι η χώρα μπορεί να είναι «πληγωμένη» από την ύφεση, αλλά 
αργά ή γρήγορα θα ξαναβρεί τον δρόμο προς μία μακροπρό-

θεσμη ανάπτυξη. Παράλληλα, δήλωσε ότι οι ελληνικής κατα-
γωγής βουλευτές του εξωτερικού μπορούν να υπολογίζουν 
στην γόνιμη συνεργασία του ΕΒΕΘ μαζί τους.
Ο κ.Βλαχογιάννης από την πλευρά του, επισήμανε ότι η κρίση 
άφησε σημάδια και χρειάζονται επενδύσεις για να μπει ξανά 
σε ανάπτυξη η χώρα. Στο πλαίσιο αυτό, είναι απαραίτητα τα 
επενδυτικά σχέδια στο επίπεδο των logistics, των λιμενικών 
υποδομών (όπως αυτές που υλοποιούνται στο λιμάνι της Θεσ-
σαλονίκης) και των παρεμβάσεων στο σιδηροδρομικό δίκτυο. 
Τις προηγούμενες ημέρες, μέλη της Ενωσης επισκέφτηκαν και 
τις εγκαταστάσεις της εταιρείας EDIL HELLAS στη Βιομηχανική 
Περιοχή της Σίνδου, ζητώντας ενημέρωση για θέματα που 
αφορούν το επιχειρείν στη Βόρεια Ελλάδα, ειδικότερα στους 
τομείς του φυσικού αερίου και της ενέργειας.

Συνέχεια από τη σελ 12

Ο πρόεδρος του ΟΤΕ υπενθύμισε ότι το 2017 τα έσοδα του 
ομίλου άγγιξαν τα 4 δισ. ευρώ, ο τραπεζικός δανεισμός της 
επιχείρησης μειώθηκε κατά 85%, ενώ η μείωση του λειτουρ-
γικού κόστους κυμάνθηκε στο 30%. Να σημειωθεί πως μέχρι 
το 2022 θα υλοποιηθούν επενδύσεις 2 δισ. ευρώ που θα αφο-
ρούν οπτικές ίνες και δίκτυα νέας γενιάς κινητής τηλεφωνίας. 
Σχολιάζοντας την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας τη χα-
ρακτήρισε ως εύθραυστη. Όπως είπε η χώρα χρειάζεται όραμα 
και σχέδιο δράσης και θα πρέπει να αφήσει πίσω τις νοοτροπίες 
του παρελθόντος εκμεταλλευόμενη πλήρως την 4η βιομηχανι-
κή επανάσταση.
Τζ. Πάιατ: Η Ελλάδα διαθέτει τρομερές ευκαιρίες, ισχυρό αν-
θρώπινο κεφάλαιο και σημαντικούς φυσικούς πόρους
Τη σημαντική αισιοδοξία του για τις προοπτικές της ελληνικής 
οικονομίας εξέφρασε ο Αμερικανός Πρέσβης στην Αθήνα, Τζέ-
φρι Πάιατ υπογραμμίζοντας πως έχουν καλλιεργηθεί ισχυροί 
εμπορικοί δεσμοί μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ. Αναγνώρισε τη 
δυναμική του ελληνικού «start up» οικοσυστήματος και απο-
κάλυψε πως οι Αμερικανοί εξετάσουν επενδυτικές ευκαιρίες 
στον κλάδο της ενέργειας για να καταστεί η Ελλάδα ενεργεια-
κός κόμβος «hub».
«Ο ρόλος του κράτους, η γραφειοκρατία και η αδυναμία προ-
βλεψιμότητας είναι τα πρώτα που ρωτούν οι ξένοι επενδυτές 
για την Ελλάδα. Θεωρώ ότι η χώρα διαθέτει τρομερές ευκαι-
ρίες, ισχυρό ανθρώπινο κεφάλαιο και σημαντικούς φυσικούς 
πόρους. Θέλουμε να πείσουμε αμερικανικές εταιρείες να έρ-
θουν ξανά και να επενδύσουν στην Ελλάδα» τόνισε ο κ. Πάιατ.
Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ήταν και η ομιλία του διευθύνοντος 
συμβούλου της EOS Capital Partners, Απόστολου Ταμβακάκη, 
ο οποίος ανακοίνωσε ότι το fund του θα προβεί σε επενδύσεις 
σε μικρομεσαίες, κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα επιχειρήσεις 

που διαθέτουν έως 50 εκατ. ευρώ τζίρο και απασχολούν του-
λάχιστον 250 εργαζόμενους. Η μέση επένδυση θα είναι της 
τάξης των 10 εκ. ευρώ, θα γίνουν περίπου 10 συνολικά επεν-
δύσεις, με το 50% του ποσού να απορροφάται από τους κλά-
δους των τροφίμων-ποτών, και το υπόλοιπο από το «fintech» 
και το «packaging». Εξήγησε δε πως η επιλογή των μεγάλων 
μεσαίων επιχειρήσεων έχει στρατηγικό χαρακτήρα, μεγιστο-
ποιώντας την πιθανότητα επιτυχίας και επιτυχούς ‘εξόδου’ 
(7-8 χρόνια για το exit).
Στη θαλάσσια οικονομία αναφέρθηκε από την πλευρά του ο 
Πέτρος Κόκκαλης, ιδρυτής και επικεφαλής των Aephoria & 
BlueGrowth, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια αγορά 
ύψους 5,5δις ευρώ το χρόνο. Μάλιστα το επόμενο διάστημα 
υπολογίζονται επενδύσεις 30 εκατ. ευρώ, τα οποία θα κατευ-
θυνθούν σε start ups του κλάδου.
Σε έρευνα που παρουσίασε ο Θοδωρής Γεωργακόπουλος, 
διευθυντής περιεχομένου, της διαΝΕΟσις, αναφέρθηκε στην 
προβληματική εικόνα που παρουσιάζουμε ως χώρα στο δεί-
κτη ψηφιακής καινοτομίας, όντας τρίτοι από το τέλος και τελευ-
ταίοι στις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις σε θέματα έρευνας 
και ανάπτυξης. Μίλησε για ένα στρεβλό παραγωγικό μοντέλο 
που δίνει υπερβολική έμφαση στην εσωτερική κατανάλωση.
Από την πλευρά του, στο ίδιο πάνελ, υπό τον συντονισμό του 
Μιχάλη Στάγκου ιδρυτή των ID-GC, ο διευθύνων σύμβουλος 
της MRB Hellas, Δημήτρης Μαύρος, παρομοίωσε την Ελλάδα 
με διασωληνωμένο ασθενή που πλέον ‘κουνάει τα βλέφαρα’. 
«Ο Έλληνας θέλει να του δώσεις πίσω την υπερηφάνεια του 
γιατί νιώθει ντροπή. Το 28,3% των ερωτηθέντων αναφέρει 
ότι η κατάσταση στη χώρα παραμένει κακή, έχει όμως βελτι-
ωθεί σε σχέση με το παρελθόν» είπε ο κ. Μαύρος και έκλεισε 
την ομιλία του λέγοντας πως οι Έλληνες έχουν γίνει και πάλι 
συντηρητικοί.
Στ. Πτσιόρλας: Αισιοδοξούμε για μια ταχύτερη και πιο 

«inclusive» ανάπτυξη
Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυ-
ξης Στέργιος Πιτσιόρλας, κατέθεσε τη θετική του εκτίμηση για 
τις άμεσες προοπτικές της χώρας, η οποία ανακτά επιτέλους 
τμήμα της οικονομικής αυτονομίας της, και μπορεί πλέον με 
συστηματική δουλειά να αισιοδοξεί για μια ταχύτερη και πιο 
«inclusive» ανάπτυξη.
Σε μια σειρά από πιο πολιτικές παρεμβάσεις, οι δύο αντιπρό-
εδροι της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης ‘Αδωνις Γεωργιάδης 
και Κωστής Χατζηδάκης, καθώς και ο Ευάγγελος Βενιζέλος 
και ο γραμματέας του Κινήματος Αλλαγής, Μανώλης Χριστο-
δουλάκης από τη ΔΗΣΥ, σκιαγράφησαν τη νέα εποχή για την 
Ελλάδα, η οποία συνοψίζεται ως αισιοδοξία υπό πολλές -πο-
λιτικές και μη- προϋποθέσεις. Παρότι άσκησαν κριτική στην 
κυβέρνηση, εστίασαν παράλληλα στη συμβολή της ιδιωτικής 
πρωτοβουλίας και την αξία του ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ 
του πολιτικού συστήματος και της διοίκησης, με την αγορά και 
το ελληνικό επιχειρείν.
‘Αλλες σημαντικές συζητήσεις, συμπεριέλαβαν τις ζωντανές 
συνεντεύξεις του Αντώνη Κεραστάρη, CEO της Intralot με τον 
Τάσο Ζάχο, του περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, Κώστα Μπα-
κογιάννη με την Αναστασία Παρετζόγλου, καθώς και τη συζή-
τηση του γενικού διευθυντή του ΙΟΒΕ καθ. Νίκου Βέττα, με τον 
διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργο 
Πιτσιλή. Ενώ ιδιαίτερα κρίσιμες και σημαίνουσες κρίθηκαν οι 
παρουσιάσεις και ζωντανές συνεντεύξεις των διακεκριμένων 
καθηγητών του London School of Economics, Iain Begg και 
Dimitri Vayanos.
Στην εκδήλωση έγινε και απονομή βραβείων σε κορυφαίους 
εκπροσώπους του επιχειρείν, των τεχνών και της ακαδημαϊκής 
κοινότητας.

ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕφΤΗΚΑΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ, ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ 
ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ 5ΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ
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Η ελληνική οικονομία αναπτύχθηκε στο πρώτο τρίμηνο 
του 2018 κατά 2,3%, έναντι 2% στο τέταρτο τρίμηνο 2017 
και οριακής ανάπτυξης 0,3% στο πρώτο τρίμηνο 2017. 
Αυτό προκύπτει από έκθεση του Ιδρύματος Οικονομικών 
και Βιομηχανικών Ερευνών για την ελληνική οικονομία 
που παρουσιάστηκε χθες. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ σύμ-
φωνα με την έκθεση του ΙΟΒΕ, η ανάπτυξη προήλθε από 
τη βελτίωση του εξωτερικού ισοζυγίου, λόγω διεύρυνσης 
των εξαγωγών (+7,6%) και πτώσης των εισαγωγών 
(-2,8%). Οι επενδύσεις υποχώρησαν κατά 12,1%, εξέλιξη 
η οποία, όπως και η μεταβολή στις εισαγωγές, οφείλεται 
σε μάλλον πρόσκαιρο παράγοντα, την έντονη πτώση των 
εισαγωγών πλοίων.
 
Η κατανάλωση των νοικοκυριών παρέμεινε σε πτωτική 
τροχιά για τρίτο τρίμηνο (-0,4%), ενώ αντιθέτως, η δημό-
σια κατανάλωση ενισχύθηκε οριακά (+0,3%).
 
«Η σημερινή τριμηνιαία έκθεση συμπίπτει με μια πολύ ση-
μαντική περίοδο για τη χώρα μας. Την ολοκλήρωση του 
τρίτου μνημονίου. Η ζημιά που έχει πραγματοποιηθεί στην 
οικονομία και τη χώρα είναι πολύ μεγάλη. Οι προσπάθειες 
δραστικών μεταρρυθμίσεων για βελτίωση της οικονομι-
κής δραστηριότητας και προσέλκυσης ξένων επενδύσεων 
που θα συνέβαλαν στη διατήρηση του βιοτικού επιπέδου 
που είχε επιτύχει η χώρα μας κατά την προηγούμενη 
δεκαετία, δεν έτυχαν της απαιτούμενης κοινωνικής υπο-
στήριξης. Έτσι το βιοτικό μας επίπεδο, το οποίο πριν την 
κρίση προσέγγιζε το βιοτικό επίπεδο των Σκανδιναβικών 
χωρών, σήμερα προσεγγίζει αυτό των υπολοίπων βαλ-
κανικών χωρών» ανέφερε ο πρόεδρος του ΔΣ του ΙΟΒΕ, 
Τάκης Αθανασόπουλος
 
«Ωστόσο δεν έχουν χαθεί όλα» τόνισε ο κ. Αθανασόπουλος, 
επισημαίνοντας ότι «τα τελευταία χρόνια έχουν ολοκληρω-
θεί αρκετές μεταρρυθμίσεις, έχουν αλλάξει πολλά πράγ-
ματα και είναι στο χέρι μας η χώρα να προχωρήσει πολύ 
πιο γρήγορα». «Υπάρχει ακόμη χρόνος για ανασύνταξη 
και ανάκτηση του χαμένου βιοτικού επιπέδου. Βασική 
προϋπόθεση για αυτό είναι η δημιουργία κουλτούρας συ-
ναίνεσης, που είναι το κύριο χαρακτηριστικό των χωρών 
που ευημερούν. Πλείστα τα παραδείγματα χωρών που 
κατάφεραν να ανακάμψει η οικονομία τους σε μικρό χρο-
νικό διάστημα. Το επέτυχαν με την υιοθέτηση βέλτιστων 
πρακτικών που εφαρμόστηκαν με επιτυχία σε άλλες χώρες 
σε περιόδους οικονομικής κρίσης που λειτούργησαν και 
ως προστατευτική δικλίδα για τις επερχόμενες γενιές από 

τις ανάγκες και τις προτεραιότητες της γενιάς που λαμβάνει 
τώρα τις αποφάσεις», σημείωσε ο πρόεδρος του ΙΟΒΕ.
 
Στα κύρια σημεία της έκθεσης του ΙΟΒΕ περιλαμβάνονται 
τα εξής:
- Επιτάχυνση ανάπτυξης στην Ελλάδα το 2018, στην περι-
οχή του 2,0%. Τόνωση της εγχώριας οικονομικής δραστη-
ριότητας από συνέχιση ανόδου των εξαγωγών (+7,0%). 
Αναμενόμενη σημαντική συμβολή και των επενδύσεων 
στην αύξηση του ΑΕΠ (+13%), σε εξωστρεφείς τομείς (με-
ταποιητικούς, τουρισμό, μεταφορές) και σε αποκρατικο-
ποιήσεις- ιδιωτικοποιήσεις. Υποτονική συμβολή του ΠΔΕ 
για δεύτερο έτος. Ηπιότερη της αρχικά προβλεπόμενης ενί-
σχυση της κατανάλωσης των νοικοκυριών (+0,7%), παρά 
την κάμψη της ανεργίας, λόγω περιοριστικών πιέσεων από 
τα δημοσιονομικά μέτρα του 2018. Διεύρυνση δημόσιας 
κατανάλωσης (+1,5%), από συνέχιση δημοσιονομικής 
προσαρμογής κυρίως μέσω αύξησης των εσόδων.
- Επίτευξη ταμειακών στόχων Προϋπολογισμού στο πρώ-
το πεντάμηνο του 2018, κυρίως από υψηλότερα έσοδα 
του Κρατικού Προϋπολογισμού. Οφείλεται κυρίως στα 
μεγαλύτερα των αναμενόμενων έσοδα του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων, κατά €462 εκατ., αλλά και στα πε-
ρισσότερα καθαρά έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού, 
κατά €372 εκατ. Υπέρβαση στόχου και στην πλευρά των 
δαπανών, αποκλειστικά από την υποϋλοποίηση του ΠΔΕ.
- Νέα κάμψη της ανεργίας στο τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρ-
τίου φέτος έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, στο 
21,2% από 23,3%. Αύξηση της απασχόλησης κυρίως στον 
τομέα της Υγείας, στη Γεωργία – δασοκομία - αλιεία και το 
Χονδρικό - Λιανικό Εμπόριο. Επισημαίνεται ότι το 43,2% 
της μείωσης προήλθε από συρρίκνωση του εργατικού 
δυναμικού. Συνέχιση υποχώρησης το τρέχον έτος, από 
την ενίσχυση της απασχόλησης σε εξωστρεφείς τομείς 
(Μεταποίηση, Τουρισμός, Μεταφορές). Μεγαλύτερη από 
πέρυσι συμβολή στην απασχόληση από τον Κατασκευα-
στικό τομέα (ιδιωτικοποιήσεις, νέες οικοδομές). Διεύρυνση 
απασχόλησης, μόνιμης και προσωρινής, στο δημόσιο το-
μέα. Ακολούθως, στην περιοχή του 19,8% η ανεργία στο 
σύνολο του 2018.
- Ο ρυθμός μεταβολής τιμών επανάκαμψε το δεύτερο τρί-
μηνο του 2018. Η ανερχόμενη, προς το παρόν ήπια, πλη-
θωριστική πίεση λόγω της αύξησης των διεθνών τιμών 
πετρελαίου, αντιστάθμισε την εξασθένιση της αυξητικής 
επίδρασης στις τιμές των έμμεσων φόρων, και την αδύνα-
μη καταναλωτική ζήτηση. Παρά ταύτα, ο ρυθμός ανόδου 
των τιμών στο πρώτο πεντάμηνο του 2018 ήταν οριακός, 

0,1%, έναντι 1,4% πριν ένα έτος. Το ΙΟΒΕ εκτιμά ότι οι τιμές 
θα διατηρηθούν σε ανοδική τροχιά το τρέχον έτος, αλλά με 
ταχύτητα χαμηλότερη από την περυσινή, κοντά στο 0,5%, 
ίσως και ελαφρά υψηλότερα.
- Επανακάμπτει με σταθερό, αν και αργό ρυθμό η εμπιστο-
σύνη προς το τραπεζικό σύστημα. Σε συνέχεια των θετι-
κών αποτελεσμάτων του stress test των τραπεζών (Μάιος 
2018), συνεχίζεται η αργή επιστροφή των καταθέσεων του 
ιδιωτικού τομέα, η σταδιακή χαλάρωση των κεφαλαια-
κών περιορισμών, η μείωση των μη εξυπηρετούμενων 
ανοιγμάτων των τραπεζών, πληρώντας τους σχετικούς 
στόχους, και η μείωση της εξάρτησης των τραπεζών από 
τη χρηματοδότηση του ELA. Μεγάλες προκλήσεις παραμέ-
νουν, όπως ο «ανθεκτικά» αρνητικός ρυθμός χρηματοδό-
τησης του ιδιωτικού τομέα από τις τράπεζες και το υψηλό-
τερο κόστος νέου δανεισμού των επιχειρήσεων, σε σχέση 
με την υπόλοιπη Ευρωζώνη.
 
Όπως ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο γενικός διευθυντής του 
ΙΟΒΕ, καθηγητής Νίκος Βέττας, κατά την παρουσίαση της 
έκθεσης, το ελληνικό πρόγραμμα θα είναι, αν και με μεγά-
λη χρονική διαφορά, το τελευταίο που ολοκληρώνεται στα 
προγράμματα διάσωσης στην Ευρωζώνη που συνολικά 
πυροδότησε η διεθνής κρίση το 2008. Με την ολοκλή-
ρωση των τριών διαδοχικών προγραμμάτων, η ελληνική 
οικονομία βρίσκεται σε δημοσιονομική εξισορρόπηση, δεν 
παράγει πλέον δημοσιονομικά ελλείμματα. Στο εξωτερικό 
ισοζύγιο επίσης παρατηρείται εξισορρόπηση, με τη σημα-
ντική μείωση των εισαγωγών κατά την τελευταία δεκαετία 
να ακολουθείται από την σταδιακή αύξηση των εξαγωγών. 
Η διεθνής ανταγωνιστικότητα της οικονομίας έχει επίσης 
βελτιωθεί, κυρίως μέσω προσαρμογών στο μοναδιαίο 
κόστος εργασίας.
 
Σύμφωνα με τον κ. Βέττα, η εξισορρόπηση, της οικονομίας 
έχει επιτευχθεί κυρίως μέσω ύφεσης. Το κρίσιμο ερώτημα 
είναι κατά πόσο η εξάλειψη των δίδυμων ελλειμμάτων 
είναι διατηρήσιμη και συμβατή με μια πορεία συστημα-
τικής και εύρωστης μεγέθυνσης. Παράλληλα, οι ρυθμοί 
ανάπτυξής που καταγράφονται στο τρέχον διάστημα δεν 
είναι αυτοί που θα αναμένονταν για μια οικονομία που 
βγαίνει από την κρίση με δυναμικό τρόπο και εξαρτώνται 
σε μεγάλο βαθμό και από το θετικό εξωτερικό περιβάλλον 
της οικονομίας

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2,3% ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2018, 
ΣΥΜφΩΝΑ ΜΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΒΕ
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Οι μεγάλες εταιρείες της εγχώριας οικονομίας αναγνωρίζουν 
τη σημαντικότητα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) και 
φαίνεται ότι την κατατάσσουν αρκετά ψηλά στις επιχειρηματι-
κές δράσεις τους. Αυτό το συμπέρασμα προκύπτει από έρευνα 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε επιχιερήσεις που πραγμα-
τοποίησε η ICAP. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ αναλυτικότερα, η 
ΕΚΕ θεωρείται «πολύ» ή «πάρα πολύ» σημαντική στο 89% των 
επιχειρήσεων του δείγματος, ποσοστό αυξημένο κατά 5% σε 
σχέση την περυσινή έρευνα.
Την ίδια στιγμή, ωστόσο, οι μεγάλες εταιρείες θεωρούν ότι η 
ΕΚΕ δεν έχει αναπτυχθεί ακόμη σε ικανοποιητικό βαθμό από 
το σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων (ανεξαρτήτως μεγέ-
θους). Ειδικότερα, σε ερώτηση για τον βαθμό υιοθέτησης των 
δράσεων ΕΚΕ από τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο 
ποσοστό των εταιρειών του δείγματος (66%) θεωρεί ότι ο 
βαθμός διείσδυσης/εφαρμογής πρακτικών ΕΚΕ στην παρούσα 
φάση κυμαίνεται σε μέτρια επίπεδα και μόλις το 4% του δείγ-
ματος θεωρεί ότι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη εφαρμόζεται σε 
πάρα πολύ μεγάλο βαθμό από τις εγχώριες επιχειρήσεις.
Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι υπάρχουν ακόμη σημα-
ντικά περιθώρια ανάπτυξης, προκειμένου η Εταιρική Κοινω-
νική Ευθύνη να εφαρμοστεί αφενός σε μεγαλύτερο ποσοστό 
εταιρειών, αφετέρου σε ευρύτερο φάσμα δραστηριοτήτων.
Ως οι κυριότεροι παράγοντες που δρουν ανασταλτικά στην 
υλοποίηση πρακτικών ΕΚΕ αναδείχθηκαν η τρέχουσα οικο-
νομική συγκυρία και το οικονομικό κόστος, που κατέλαβαν τις 

πρώτες θέσεις στην αξιολόγηση των εταιρειών του δείγματος, 
με 22% και 20% αντίστοιχα, όπως άλλωστε και στην περυσινή 
έρευνα. Ακολουθεί η έλλειψη κινήτρων με 18% και η ελλιπής 
ενημέρωση των πολιτών για την έννοια της ΕΚΕ με 15%.
Τα κυριότερα αποτελέσματα της πρωτογενούς έρευνας της 
ICAP συνοψίζονται στα εξής:
- Δύο στις τρεις εταιρείες του δείγματος (66%) θεωρεί ότι ο 
βαθμός εφαρμογής των πρακτικών ΕΚΕ από το σύνολο των 
ελληνικών επιχειρήσεων εξακολουθεί να κυμαίνεται σε μέτρια 
επίπεδα.
- Οι ενέργειες των εταιρειών που αφορούν το ανθρώπινο δυ-
ναμικό καλύπτουν το μεγαλύτερο μερίδιο (39% το 2018) στο 
συνολικό προϋπολογισμό τους για δράσεις ΕΚΕ.
- Η πλειοψηφία των εταιρειών (62%) δαπανά έως 200.000 
ευρώ σε ετήσια βάση, το 24% των επιχειρήσεων δαπανά 
από 200.000 ευρώ έως 1.000.000 ευρώ, ενώ το 14% των 
επιχειρήσεων δαπανά από 1.000.000 ευρώ έως και 5.000.000 
ευρώ.
- Ορισμένες από τις κυριότερες πρακτικές ΕΚΕ που εφαρμόζο-
νται σε «πολύ» ή «πάρα πολύ» σημαντικό βαθμό από τις εται-
ρείες του δείγματος είναι οι εξής: α) Η παροχή ίσων ευκαιριών 
προς όλους τους εργαζομένους (89%), β) η εφαρμογή συστή-
ματος διαχείρισης-διασφάλισης ποιότητας των προϊόντων 
(85%) και γ) η παροχή δυνατοτήτων εκπαίδευσης ή βελτίω-
σης των δεξιοτήτων του προσωπικού (84%).
- Η ενίσχυση και προστασία της εταιρικής εικόνας και η συνει-

σφορά στο κοινωνικό σύνολο αξιολογήθηκε από το 90% και 
το 86%, αντίστοιχα, των εταιρειών του δείγματος ως «πολύ» 
ή «πάρα πολύ» σημαντικό όφελος που επιφέρουν οι δράσεις 
ΕΚΕ.
- Τέλος, η τρέχουσα οικονομική συγκυρία με ποσοστό 22% 
και το οικονομικό κόστος με 20% θεωρούνται οι κυριότεροι 
ανασταλτικοί παράγοντες υλοποίησης ΕΚΕ από τις ελληνικές 
επιχειρήσεις.
Συμπερασματικά, οι μεγαλύτερου μεγέθους επιχειρήσεις 
προβαίνουν σε δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), 
καθώς αυτές συνήθως έχουν την οικονομική επιφάνεια να 
προβληθούν σε δαπανηρά μέσα επικοινωνίας μεγάλης απή-
χησης, όπως είναι η τηλεόραση, το ραδιόφωνο και τα έντυπα 
μέσα ή ακόμα και να «τρέξουν» μεγάλες καμπάνιες ηλεκτρο-
νικής προώθησης σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ΕΚΕ δεν 
θα πρέπει να αντιμετωπίζεται απλά ως ένα πρόσθετο κόστος 
από τις επιχειρήσεις, αλλά ως επένδυση με συγκεκριμένους 
στόχους, μετρήσιμα αποτελέσματα και οφέλη, που αφορούν 
τόσο την ίδια την επιχείρηση, όσο και το κοινωνικό σύνολο. Ως 
εκ τούτου, κρίσιμα σημεία θεωρούνται η ευαισθητοποίηση της 
κοινωνίας και των καταναλωτών, η εκπαίδευση των στελεχών 
των επιχειρήσεων και η υιοθέτηση κατάλληλων πρωτοβου-
λιών και στρατηγικών από την πλευρά τής πολιτείας, που θα 
ενθαρρύνουν μεγαλύτερο ποσοστό επιχειρήσεων προς την 
κατεύθυνση της υιοθέτησης των βέλτιστων πρακτικών ΕΚΕ.

Mειώθηκε σημαντικά η εξάρτηση των ελληνικών τραπεζών 
από την χρηματοδότηση του ευρωσυστήματος τον Ιούνιο. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Η εξέλιξη αυτή όπως αποτυπώνεται 
στη λογιστική κατάσταση της Τραπέζης της Ελλάδος αντανα-
κλά τόσο τη σημαντική μείωση του δανεισμού των τραπεζών 

από το μηχανισμό έκτακτης ρευστότητας (ELA), αλλά και την 
μείωση του απευεθείας δανεισμού τους από την ΕΚΤ.  Πιο ανα-
λυτικά ο δανεισμός των πιστωτικών ιδρυμάτων από τον ΕLA 
περιορίστηκε στα 7,3 δισ.ευρω από 9,6 δισ.ευρω που ήταν στο 
τέλος Μαίου. Αντιστοίχως η χρηματοδότηση απευθείας από 

την ΕΚΤ υποχώρησε στα 8,99 δισ.ευρω από 11,3 δισ.ευρω. 
Αθροιστικά η εξάρτηση των ελληνικών τραπεζών μειώθηκε 
τον Ιούνιο στα 16.2 δισ.ευρω από 20,9 δισ.ευρω που ήταν στο 
τέλος Μαίου .

Εκδόθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 
(ΑΑΔΕ) η πρώτη εντολή πληρωμής μέσω τραπεζών για 
269.459 δικαιούχους, επιστροφής φόρου εισοδήματος φυ-
σικών προσώπων του φορολογικού έτους 2017, με συνολι-
κό ποσό επιστροφής 80.927.040,08 ευρώ. Σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ η εντολή πληρωμής αφορά φορολογούμενους οι 
οποίοι υπέβαλαν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος έως τις 

27 Ιουνίου, με αποτέλεσμα εκκαθάρισης πιστωτικό και κατά 
τον έλεγχο βρέθηκαν φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.
Όσοι φορολογούμενοι δήλωσαν λογαριασμό (IBAN) στο 
έντυπο Ε1, το ποσό επιστροφής θα είναι διαθέσιμο στις 13 
Ιουλίου. Όσοι φορολογούμενοι δεν διαθέτουν λογαριασμό ή 
βρέθηκε σφάλμα κατά τον έλεγχο του (IBAN) που δήλωσαν, 
το ποσό επιστροφής θα είναι διαθέσιμο από τις 20 Ιουλίου, με 

την προσκόμιση στην αναγραφόμενη τράπεζα της ειδοποίη-
σης επιστροφής φόρου εισοδήματος, η οποία είναι ενσωμα-
τωμένη στην Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου.

Η Πορτογαλία και η Ελλάδα είχαν μια συνάντηση τεχνικής συ-
νεργασίας στη Λισαβόνα για την μετά-μνημονιακή περίοδο 
μετά την έξοδο από το πρόγραμμα της οικονομικής προσαρμο-
γής. Αυτή η πρωτοβουλία συμφωνήθηκε από τον Πορτογάλο 
υπουργό Οικονομικών Μάριο Σεντένο και τον Έλληνα ομόλογό 
του Ευκλείδη Τσακαλώτο προκειμένου να γίνει προετοιμασία για 
την μετα-μνημονιακή φάση στην Ελλάδα, σε πνεύμα διμερούς 

συνεργασίας. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ
Η περίοδος μετα-μνημονιακής εποπτείας, που στην περίπτωση 
της Ελλάδας αναμένεται να ξεκινήσει στις 20 Αυγούστου, πε-
ριλαμβάνει τεχνικές αποστολές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 
Σταθερότητσς και το ΔΝΤ. Στη συνάντηση δόθηκε μια ευκαιρία 
να μοιρασθεί και να συζητηθεί ή μετά-μνημονιακή εμπειρία της 

Πορτογαλίας με πολυμερείς θεσμούς καθώς και η πρακτική όψη 
της οργάνωσης τέτοιων αποστολών, ενισχύοντας την τεχνική 
συνεργασία των δύο χωρών.
Το Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης της Πορτογαλίας έληξε 
στις 30 Ιουνίου 2014. Η Πορτογαλία βρίσκεται τώρα σε φάση 
μετα-μνημονιακής εποπτείας, κάτω από την επιτήρηση των Ευ-
ρωπαϊκών Θεσμών και του ΔΝΤ.

ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΒΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΣΥΜφΩΝΑ ΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ICAP

ΜΕΙΩΘΗΚΕ ΚΑΤΑ 4,7 ΔΙΣ.ΕΥΡΩ Ο ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ

ΑΑΔΕ: ΕΠΙΣΤΡΟφΗ φΟΡΟΥ ΣΕ 269.459 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ
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To 82% και πλέον των υποθέσεων που φτάνουν στον Συ-
νήγορο του Καταναλωτή βρίσκουν λύση ανάμεσα σε προ-
μηθευτές και καταναλωτές και μέσα σε διάστημα μικρότερο 
των 3 μηνών. Το στοιχείο αυτό προέκυψε κατά τη διάρκεια 
ενημέρωσης των Επιτροπών Θεσμών και Διαφάνειας και Πα-
ραγωγής και Εμπορίου από τον Συνήγορο του Καταναλωτή, 
Λευτέρη Ζαγορίτη. Το σημαντικότερο είναι πως η επίλυση 
δεν συνεπάγεται κόστος και οι καταναλωτές απαλλάσσονται 
από το βάρος μιας προσφυγής στη δικαιοσύνη. Σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ χρόνο με τον χρόνο, όλο και περισσότεροι 
καταναλωτές καταφεύγουν στον Συνήγορο του Καταναλωτή 
επιδιώκοντας λύση. Το 2017 στον Συνήγορο του Καταναλωτή 
έφτασαν 9.757 υποθέσεις και τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν 
ότι το 2018 θα ξεπεράσουν τις 11.000. Τα τελευταία πέντε 
χρόνια η αύξηση των υποθέσεων που πάνε στον Συνήγορο 
του Καταναλωτή ξεπερνάει το 123% σε σχέση με το 2013. 
Σημαντικό είναι εξάλλου ότι στη διαμεσολάβηση μετέχει πλέ-
ον το 94% των προμηθευτών, αν και η συμμετοχή τους δεν 
είναι υποχρεωτική. Αυτοί που κυρίως δεν προσέρχονται είναι 
καταστήματα που έχουν κλείσει ή εκείνοι που καταγγέλλονται 
για διαδικτυακές απάτες.

Εταιρείες βλαστοκυττάρων
Το 2017 υπεβλήθησαν από τον Συνήγορο του Καταναλωτή 
13 μηνυτήριες αναφορές με κορυφαία αυτή κατά της εταιρίας 
βλαστοκυττάρων Stem Helth. Όπως εξήγησε ο κ. Ζαγορίτης, 
μετά από καταγγελίες γονέων διαπιστώθηκε, πέρυσι τον 
Αύγουστο ότι υπήρχε κίνδυνος για το ομφαλοπλακουντιακό 
γενετικό υλικό. «Είναι γενετικό υλικό το οποίο κρατάνε επί 
χρήμασι, με ένα αρκετά σεβαστό ποσό, το οποίο κυμαίνεται 
από 1.200 έως 1.800 ευρώ ανά περίπτωση. Σε αυτή την ιδιω-
τική τράπεζα λόγω οικονομικής αδυναμίας κινδύνευε αυτό το 
γενετικό υλικό να χαθεί. Κατά την έρευνα που κάναμε εμείς στη 
συνέχεια διαπιστώσαμε ότι δεν είχε άδεια λειτουργίας, δεν είχε 
καν καταθέσει αίτηση για άδεια λειτουργίας» είπε ο Λευτέρης 
Ζαγορίτης και επισήμανε ότι έχει ήδη ασκηθεί ποινική δίωξη 
κατά των φερομένων ως υπευθύνων και της Stem Helth, 
αλλά συνεχίζεται αυτή η έρευνα και κατά άλλων εταιρειών, 
δεδομένου ότι από έγγραφα, προκύπτει ότι οι ιδιωτικές τρά-
πεζες δουλεύουν χωρίς να έχουν νόμιμη άδεια.
Εκτός από τα βλαστοκύτταρα, ο Συνήγορος κατέθεσε και αρ-
κετές μηνυτήριες αναφορές κατά ινστιτούτων αισθητικής, τα 
οποία κάνουν ιατρικές πράξεις, χωρίς να έχουν το δικαίωμα 

αυτό, χωρίς να έχουν την άδεια του Ιατρικού Συλλόγου Αθη-
νών ή του οικείου ιατρικού συλλόγου, ούτε και των άλλων 
αρμοδίων αρχών.
Τα πενταψήφια στα έξυπνα κινητά
Υποθέσεις που επίσης απασχόλησαν έντονα τον Συνήγορο του 
Καταναλωτή ήταν και τα «5ψηφια στα έξυπνα κινητά». «Κα-
ταναλωτές που έχουν έξυπνα κινητά τηλέφωνα, χρεώνονταν 
με τα λεγόμενα 5ψηφία χωρίς να πατάνε κάποιον κωδικό, χω-
ρίς να πατάνε κάποιο pin, απλά λόγω της ευκολίας στην αφή 
ή λόγω του τρόπου, με τον οποίον λειτουργούσαν αυτές οι 
εταιρείες και βρίσκονταν χρεωμένοι με 20 ευρώ, επιπλέον του 
προγράμματος τους στις τηλεπικοινωνίες. Μιλάμε επίσης, για 
δεκάδες χιλιάδες καταναλωτές, οι οποίοι δεν έχουν ούτε τη νο-
μική ούτε την τεχνική δυνατότητα να αντιμετωπίσουν αυτά τα 
ζητήματα. Τα κλείσαμε, αλλά ο «πόλεμος» κατά των αθέμιτων 
συμπεριφορών εξακολουθεί και υφίσταται. Βρίσκονται συ-
νεχώς καινούργιοι τρόποι για να παραβιάζεται η νομοθεσία, 
εμείς όμως προσπαθούμε να τους προλαβαίνουμε και να τους 
αντιμετωπίζουμε» είπε ο κ. Ζαγορίτης ο οποίος ωστόσο ενη-
μέρωσε ότι στις υποθέσεις που αφορούν τις τηλεπικοινωνίες 
και φτάνουν στον Συνήγορο λύνεται το 95% των ζητημάτων.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ για την τροπολογία που κατατέθηκε 
σήμερα στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών και με 
την οποία παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης απόφασης από 
το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για τη μεταφορά 
πόρων από τον Προϋπολογισμό των Περιφερειών προς τον 
Προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
για την υλοποίηση προγραμμάτων - συμβάσεων της παρ.5 
του άρθρου 100 του ν.3852/2010 σχετικά με τις αρχαιότητες 
και την πολιτιστική κληρονομιά εν γένει, ο Πρόεδρος της Ένω-
σης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ), Περιφερειάρχης Θεσσαλίας 

κ. Κώστας Αγοραστός δήλωσε: «Η τροπολογία είναι ύπουλη 
και ύποπτη, ενώ ελέγχεται ως προς τη συνταγματικότητά 
της καθώς ό,τι εκχωρείται από το κεντρικό κράτος στις Περι-
φέρειες δεν μπορεί να επιστραφεί. Σε απλά ελληνικά, με την 
τροπολογία που παραπέμπει σε Κοινή Υπουργική Απόφαση, 
παρέχεται η δυνατότητα στην Κυβέρνηση με μια απλή υπο-
γραφή Υπουργών να παίρνει με το έτσι θέλω τους πόρους 
των Περιφερειών. Κι αυτό ενώ το θέμα των προγραμματικών 
συμβάσεων έχει ήδη αντιμετωπιστεί από το 2010.
Είναι ξεκάθαρο ότι με την τροπολογία επιδιώκουν

-να αποδυναμώσουν το πιο αποτελεσματικό, δημοκρατικό και 
συνεννοήσιμο κύτταρο δημοκρατίας και να το μετατρέψουν 
σε ελεγχόμενο και άβουλο θεσμό
-και να μετακυλήσουν το κόστος αποτυχίας του κεντρικού 
κράτους.
Δεν φθάνει, λοιπόν, που στο Νομοσχέδιο δεν προβλέπεται 
ούτε ένα ευρώ από τους πόρους συνολικού ύψους 1,8 δις 
ευρώ που έχει παρακρατήσει το κεντρικό κράτος από τις Περι-
φέρειες, επιχειρούν να αφαιρέσουν επιπλέον πόρους από την 
Αυτοδιοίκηση».

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν χθες κάτοικοι 
και φορείς των δήμων Κερατσινίου-Δραπετσώνας και Περά-
ματος έξω από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
ζητώντας την απομάκρυνση των δεξαμενών πετρελαιοειδών 
από τις κατοικημένες περιοχές.   Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ στη 
συγκέντρωση συμμετείχαν τουλάχιστον 100 κάτοικοι των 
δήμων, στους οποίους παραμένουν έως σήμερα οι πετρελαιο-
δεξαμενές. Αντιπροσωπεία των διαδηλωτών συναντήθηκε με 
τον γγ Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Μιχάλη Βερροι-
όπουλο, στον οποίο εξέφρασε τις αντιρρήσεις και τις αγωνίες 
της. Ο κ. Βερροιόπουλος, σύμφωνα με πληροφορίες, ανέφερε 
πως δεν μπορεί ο ίδιος να δώσει κάποια απάντηση στα αι-

τήματά τους και δεσμεύτηκε να τα μεταφέρει στον αρμόδιο 
υπουργό, Γιώργο Σταθάκη. Ο δήμαρχος Περάματος, Γιάννης 
Λαγουδάκης, δήλωσε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο 
Ειδήσεων ότι η διαμαρτυρία πραγματοποιήθηκε λόγω της ψή-
φισης του άρθρου 70, πριν από λίγες ημέρες στη Βουλή, μέσα 
στο πολυνομοσχέδιο για τα προαπαιτούμενα. Σύμφωνα με 
τους διαδηλωτές, η ψήφιση του συγκεκριμένου άρθρου αντί 
να δίνει λύση διαιωνίζει το πρόβλημα, με αποτέλεσμα να απει-
λείται η υγεία των κατοίκων των παραπάνω δήμων, και όχι 
μόνο. «Πρέπει ο πρωθυπουργός, εδώ και τώρα, να παρέμβει 
και να αποσυρθεί αυτό το άρθρο, το οποίο όχι μόνο δημιουρ-
γεί μεγάλα προβλήματα στη λειτουργικότητα των πόλεων, 

αλλά βάζει υποθήκη την υγεία των πολιτών και βεβαίως στην 
περίπτωση ενός βιομηχανικού ατυχήματος ολόκληρος ο δυτι-
κός Πειραιάς θα μεταβληθεί σε ένα σεληνιακό τοπίο. Αυτή είναι 
η περιγραφή που δίνεται μέσα στις μελέτες επιπτώσεων» τόνι-
σε ο δήμαρχος Περάματος. Επίσης, ο κ. Λαγουδάκης ζήτησε 
την παρέμβαση του πρωθυπουργού, αφού «είναι δίκαιο και 
ώριμο το αίτημα, οι εγκαταστάσεις αυτές πλέον να μεταφερ-
θούν εκτός οικιστικού ιστού». Οι διαδηλωτές δεν απέκλεισαν 
το ενδεχόμενο, εάν δεν υπάρξει λύση στο πρόβλημά τους, να 
προχωρήσουν σε νέες κινητοποιήσεις.
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To Prototype by TEE & ATTICA REGION είναι ένας τεχνοδικτυακός (ψηφιακός) 
επιταχυντής καινοτόµων ιδεών, τις οποίες στηρίζει στο επίπεδο της τεχνογνωσίας, 
οργάνωσης, διοίκησης, διαχείρισης και προώθησης, ώστε να υλοποιηθούν όσο το δυνατόν 
πιο αποτελεσµατικά και προς όφελος της ελληνικής οικονοµίας και κοινωνίας.
 
To Prototype by TEE & ATTICA REGION είναι µία πρωτοβουλία του ΤΕΕ 
και της Περιφέρειας Αττικής, η οποία υλοποιείται καταρχάς µε τη συνεργασία 
του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών καθώς και µε τη συµµετοχή εξειδικευµένων 
επιµέρους επιστηµονικών, τεχνολογικών, ερευνητικών φορέων και ιδρυµάτων. 

Στηρίζεται και αξιοποιεί την επιστηµονική, διοικητική, οικονοµική και αναπτυξιακή γνώση 
που δίνουν οι 110 χιλιάδες µηχανικοί-µέλη του ΤΕΕ και φιλοδοξεί να ενισχύσει στην πράξη 
την επόµενη γενιά επιχειρηµατικών ιδεών και εφαρµοσµένης έρευνας της χώρας µας.

τεχνοδικτυακός
επιταχυντής

καινοτόµων ιδεών

Μπες στο https://prototype.tee.gr/ 
και ξεκίνα το ταξίδι στον κόσµο της καινοτοµίας 
µε υποστηρικτές και µέντορες τους συναδέλφους σου!

THE START-UP SUPPORT NETWORK



ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

18

Καταστροφικές συνέπειες για την αγοραστική δύναμη και την 
επιβίωση των ελληνικών νοικοκυριών είχε η πολιτική της υπερ-
φορολόγησης της ακίνητης περιουσίας των πολιτών, κάτι που 
αποτυπώνεται με τον πιο ανάγλυφο τρόπο στα στοιχεία που 
δημοσίευσε αυτή την εβδομάδα η Eurostat.
Σύμφωνα με αυτά, ο αριθμός των Ελλήνων που είναι υπερβο-
λικά επιβαρυμένος με δαπάνες στέγασης είναι τετραπλάσιος του 
ευρωπαϊκού μέσου όρου.
Συγκεκριμένα, το 2016, στην Ελλάδα το ποσοστό των νοικοκυ-
ριών τα οποία δαπανούν περισσότερο από το 40% του διαθέ-
σιμου εισοδήματος τους για την κάλυψη αναγκών στέγασης, 
ανήλθε σε 40,5%, τη στιγμή που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος δεν 
ξεπερνάει το 11,1%.
  Η εικόνα είναι σχεδόν αμετάβλητη την τελευταία τριετία, καθώς 
το 2015 το αντίστοιχο ποσοστό είχε ανέλθει σε 40,9%, έναντι 
11,3% του μέσου όρου της Ε.Ε.
και το 2014 σε 40,7% (11,5% στην Ε.Ε.). Ως δαπάνες στέγασης 
λογίζονται ο φόρος ή το τέλος που συνδυάζεται με την κατοχή 
ακινήτου και όλα τα έξοδα για τη συντήρηση και τη διαμονή σε 
αυτό, όπως π.χ. θέρμανση, ηλεκτρικό ρεύμα, ύδρευση, τηλέ-
φωνο κτλ.
Ενδεικτικό του παραλογισμού της εφαρμοζόμενης πολιτικής 
γύρω από το ακίνητο, είναι ότι η αμέσως επόμενη χώρα στην 
Ε.Ε., με τη μεγαλύτερη δηλαδή οικονομική επιβάρυνση, είναι η 
Βουλγαρία, πλην όμως με ποσοστό 20,5%, δηλαδή το μισό σε 
σχέση με την Ελλάδα. Την τρίτη χειρότερη επίδοση σημείωσε η 
Γερμανία, όπου το αντίστοιχο ποσοστό του πληθυσμού ανέρχε-
ται σε 16%, ενώ την καλύτερη εικόνα καταγράφουν η Μάλτα 
(μόλις 1%) και η Κύπρος με 3%.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2010, δηλαδή στην αρχή της οικονο-
μικής κρίσης, το ποσοστό των Ελλήνων που ήταν υπέρμετρα 
επιβαρυμένο οικονομικά ως προς το ακίνητό του, διαμορφω-
νόταν σε 18,1% έναντι 10,8% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. 
Εν ολίγοις, η «ψαλίδα» με την υπόλοιπη Ευρώπη ήταν σαφώς 
πιο περιορισμένη. Αντιλαμβάνεται λοιπόν εύλογα κανείς πως η 
κατακόρυφη αύξηση των δαπανών στέγασης είναι μία από τις 
πιο σαφείς επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην ελληνική 
κοινωνία, πέραν των προφανών, δηλαδή της μείωσης της αγο-
ραστικής δύναμης, της εκτίναξης της ανεργίας και της αύξησης 
της φορολογίας.
Υπερφορολόγηση
 Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή διαδραμάτισε ασφαλώς η 
επιλογή των κυβερνώντων να στραφούν σε ένα σύστημα φο-
ρολόγησης της κατοχής ακινήτων, ενώ μέχρι το 2010 ο κύριος 
όγκος των φορολογικών εσόδων από τα ακίνητα προερχόταν 
από τις αγοραπωλησίες, μέσω του φόρου μεταβίβασης κι ενώ 

ΕφΙΑΛΤΗΣ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ 
ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ «ΚΕΡΑΜΙΔΙ»
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
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για ένα διάστημα ίσχυσαν παράλληλα και τα δύο, δηλαδή και ο 
υψηλός φόρος κατοχής και ο υψηλός φόρος μεταβίβασης. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι από το 2010 μέχρι το 2015 οι φόροι κατοχής 
ακινήτων αυξήθηκαν έξι φορές, από τα 500 εκατ. ευρώ σε 3 δισ. 
ευρώ, ενώ το 2016 αυξήθηκαν εκ νέου σε 3,5 δισ. ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι ναι μεν ο στόχος των εσόδων από τον ετήσιο 
ΕΝΦΙΑ είναι 2,65 δισ. ευρώ, ωστόσο το ποσό του φόρου που 
βεβαιώνεται, κατά κανόνα, κυμαίνεται μεταξύ 3,2 και 3,6 δισ. 
ευρώ.
Εκτός βέβαια από την κατακόρυφη αύξηση των δαπανών που 
συνοδεύουν την κατοχή ακινήτου, οι Ελληνες είδαν και την αξία 
της περιουσίας τους να υποβαθμίζεται, εν μέρει και ως φυσικό 
επακόλουθο της υπερφορολόγησής της, που την κατέστησε 
λιγότερο ελκυστική. Ενώ λοιπόν από το 2010 μέχρι και το 2017, 
στην Ε.Ε. καταγράφεται μέση αύξηση των τιμών των κατοικιών 
κατά 11%, στην Ελλάδα οι αξίες υποχώρησαν κατά 42% (στοι-
χεία της Τράπεζας της Ελλάδος), καταγράφοντας και στην εν 
λόγω περίπτωση τη χειρότερη επίδοση στην Ευρώπη. Μετά την 
Ελλάδα, τη χειρότερη επίδοση κατέγραψαν οι τιμές στην Ισπα-
νία, όπου μειώθηκαν κατά 17% την ίδια περίοδο, στην Ιταλία με 
πτώση 15% και στην Κύπρο, όπου μειώθηκαν κατά 9%.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε χθες το καθεστώς ενισχυμέ-
νης εποπτείας για την Ελλάδα, το οποίο θα τεθεί σε ισχύ από 
την επομένη της εξόδου από το πρόγραμμα, στις 21 Αυγού-
στου. Η χώρα θα ελέγχεται σε τριμηνιαία βάση σχετικά με την 
υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων και των δημοσιονομικών 
στόχων, ενώ από την τήρηση των δεσμεύσεων θα εξαρτάται 
και η ελάφρυνση ενός σκέλους του ελληνικού χρέους.
Είναι η πρώτη φορά που χώρα της Ευρωζώνης τίθεται σε 
καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας, στη βάση της λεγόμενης 
δέσμης των δύο κανονισμών, και αυτό αποδίδεται στην ιδι-
αιτερότητα της Ελλάδας.
Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της Κομισιόν, Βάλντις Ντο-
μπρόβσκις, η ενισχυμένη εποπτεία θα ισχύσει μέχρι το 2022, 
δηλαδή για όσο διάστημα ισχύουν και τα μέτρα ελάφρυνσης 
του χρέους που έχουν συνδεθεί με τις δεσμεύσεις. Στη συνέ-
χεια, η Ελλάδα θα περάσει σε καθεστώς κανονικής εποπτείας, 
όπως έγινε και με τις άλλες πρώην μνημονιακές χώρες, μέχρι 
την αποπληρωμή τουλάχιστον του 75% του συνόλου των 
δανείων της Ευρωζώνης.
Η επιτήρηση θα επικεντρώνεται σε έξι τομείς, σε σχέση με 
τους οποίους η Ελλάδα ανέλαβε συγκεκριμένες δεσμεύσεις 
στο πλαίσιο της συνολικής απόφασης στο Eurogroup της 
22ας Ιουνίου. Αυτοί είναι η δημοσιονομική πολιτική και η 
δημοσιονομική διαρθρωτική πολιτική, η κοινωνική πρόνοια, 
η χρηματοπιστωτική σταθερότητα, οι αγορές εργασίας και 
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προϊόντων, και η δημόσια διοίκηση.
Στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας, η Ελλάδα θα παρακο-
λουθείται μέσω πιο συχνών αποστολών αξιολόγησης από την 
Επιτροπή και τους άλλους θεσμούς (ΕΚΤ, ESM) και το ΔΝΤ. Η 
υποβολή εκθέσεων θα πραγματοποιείται σε τριμηνιαία βάση, 
ενώ, όπως τονίζεται, οι ελληνικές αρχές θα πρέπει να παρέ-
χουν λεπτομερέστερα στοιχεία από ό,τι θα συνέβαινε βάσει 
της κανονικής εποπτείας μετά τη λήξη προγράμματος.
Ο επίτροπος Πιερ Μοσκοβισί επανέλαβε ότι η ενισχυμένη επο-
πτεία δεν πρέπει να εκληφθεί ως τέταρτο πρόγραμμα, γιατί 
δεν περιλαμβάνει νέα μέτρα και πολιτικές, αλλά επιδιώκει τη 
διασφάλιση των μεταρρυθμίσεων που έχουν αποφασιστεί και 
είτε βρίσκονται σε φάση υλοποίησης είτε πρόκειται να υλο-
ποιηθούν το επόμενο διάστημα. Αναγνώρισε, ωστόσο, πως 
είναι μια διαδικασία πιο στενής παρακολούθησης σε σχέση με 
την κλασική επιτήρηση, που εφαρμόστηκε στις άλλες χώρες 
(Ιρλανδία, Κύπρος, Πορτογαλία, Ισπανία).
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Κομισιόν, δεδομέ-
νης της διάρκειας της κρίσης στην Ελλάδα και της μακράς 
περιόδου κατά την οποία η χώρα λαμβάνει χρηματοδοτική 
βοήθεια, του ακόμη υψηλού χρέους της και της πρόσφατης 
συμφωνίας σχετικά με τη δέσμη μέτρων για την ελάφρυνσή 
του, η ενισχυμένη εποπτεία αποτελεί την κατάλληλη προσέγ-
γιση για να διευκολυνθεί η παροχή στήριξης για την υλοποί-
ηση των συμφωνημένων μεταρρυθμίσεων κατά την περίοδο 
μετά τη λήξη του προγράμματος.
Η διαδικασία βασίζεται στον κανονισμό 472/2013 της διπλής 
δέσμης, για την ενίσχυση της οικονομικής και δημοσιονομι-
κής εποπτείας των κρατών της Ευρωζώνης τα οποία αντιμε-
τωπίζουν ή απειλούνται με σοβαρές δυσκολίες αναφορικά με 
τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, δίνει σημαντικές αρμοδι-
ότητες στην Κομισιόν, και φτάνουν μέχρι την υποχρέωση του 
κράτους-μέλους που αποκλίνει από τους στόχους να λάβει 
μέτρα. Στην περίπτωση της Ελλάδας οι κυρώσεις θα είναι δια-
φορετικές, η χώρα δεν θα μπορέσει να επωφεληθεί όλων των 
αποφάσεων ελάφρυνσης του χρέους.
Πρόκειται για την επιστροφή των κερδών ύψους 5,8 δισ. 
ευρώ στην Ελλάδα από την ΕΚΤ και κεντρικές τράπεζες χω-
ρών της Ευρωζώνης, που έχουν στην κατοχή τους ελληνικά 
ομόλογα, συνδέεται με την υλοποίηση των μεταμνημονιακών 
δεσμεύσεων της κυβέρνησης. Τα κέρδη αυτά θα μεταβιβάζο-
νται στην Ελλάδα ισόποσα σε εξαμηνιαία βάση, κάθε Δεκέμ-
βριο και Ιούνιο, αρχής γενομένης το 2 018 και έως τον Ιούνιο 
του 2022, υπό την προϋπόθεση θετικών εκθέσεων ενισχυμέ-
νης εποπτείας. Τούτο θα γίνεται επιπροσθέτως της συμφω-
νηθείσας παραίτησης από την προσαύξηση επιτοκίου όσον 
αφορά τη δόση για την επαναγορά χρέους του 2ου ελληνικού 
προγράμματος από το 2018, η οποία αποφέρει μια ελάφρυν-
ση της τάξης των 200 εκατ. ευρώ ετησίως μέχρι το 2022.
Η χθεσινή απόφαση θα υποβληθεί σήμερα υπό μορφή γνω-

Συνέχεια στη σελ 19
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ΑΑΔΕ: ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ 
ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ AIRBNB

www.capital.gr

Με ανακοίνωσή της η ΑΑΔΕ, δίνει οδηγίες για τον τρόπο 
δήλωσης του εισοδήματος από βραχυχρόνια μίσθωση 
κατοικιών μέσω ψηφιακών πλατφορμών (π.χ. Airbnb) και 
ξεκαθαρίζει ότι οι διαχειριστές τέτοιου είδους μισθώσεων 
δεν είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν στο Taxisnet τα 
πληροφοριακά στοιχεία των μισθώσεων (πρώην θεώρηση 
μισθωτηρίων). 
Ξεκαθαρίζεται ότι το εισόδημα από τέτοιου είδους μισθώ-
σεις δηλώνεται ως εισόδημα από εκμίσθωση ακινήτων και 
αναγράφεται σε ειδικό κωδικό του εντύπου Ε2.
Αναλυτικά η ανακοίνωση έχει ως εξής:
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με αφορμή ερωτή-
ματα που υποβάλλονται σχετικά με τη δήλωση εισοδήματος 
από βραχυχρόνιες μισθώσεις στο πλαίσιο της οικονομίας 
του διαμοιρασμού, του φορολογικού έτους 2017, διευκρι-
νίζει τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με το άρθρο 111 του ν. 4446/2016, όπως ισχύει:
•Ως βραχυχρόνια μίσθωση ορίζεται η μίσθωση ακινήτου 
που συνάπτεται μέσω των ψηφιακών πλατφορμών για συ-
γκεκριμένη χρονική διάρκεια, μικρότερη του έτους.
•Ως διαχειριστής ακινήτου βραχυχρόνιας μίσθωσης ορί-
ζεται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους νομική 
οντότητα που, ανεξάρτητα από το αν είναι ή δεν είναι ιδι-
οκτήτης ή επικαρπωτής του ακινήτου, αναλαμβάνει την δι-
αδικασία ανάρτησης του ακινήτου στις ψηφιακές πλατφόρ-
μες με σκοπό τη βραχυχρόνια μίσθωση και γενικά μεριμνά 
για τη βραχυχρόνια μίσθωση του ακινήτου.
Με την ΠΟΛ.1187/2017 (Β΄4232) Απόφαση του Διοικητή 
της Α.Α. .Ε. αναφορικά με τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινή-
των στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού ορίστηκε 
ότι:
α) οι Διαχειριστές Ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης 
δεν έχουν υποχρέωση υποβολής της «Δήλωσης Πληρο-
φοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» 
(ΠΟΛ.1013/2014, Απόφαση του Γ.Γ. .Ε), σχετικά με βρα-
χυχρόνιες μισθώσεις που πραγματοποιούνται μέσω ψηφι-
ακών πλατφορμών,
β) ειδικά για το φορολογικό έτος 2017, τα εισοδήματα από 
τη βραχυχρόνια μίσθωση δηλώνονται διακριτά και συγκε-
ντρωτικά στα έντυπα των δηλώσεων φορολογίας εισοδή-
ματος του οικείου έτους.
Προς υλοποίηση των ανωτέρω, προβλέφθηκαν στο έντυπο 
Ε2 του φορολογικού έτους 2017 δυο νέοι κωδικοί, οι κω-
δικοί 60 και 61, της στήλης 17. Πιο αναλυτικά, όπως ορί-
ζεται στην απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ, ΠΟΛ 1068/2018, Συνέχεια στη σελ 20

Το προφίλ του άστεγου επιχείρησε να χαρτογραφήσει το 
υπουργείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης προχωρώντας στην 
πρώτη έρευνα σε συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο 
και τους δήμους Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πειραιά, Ηρακλείου, 
Νέας Ιωνίας, Τρικάλων και Ιωαννίνων.
Η έρευνα κατέγραψε συνολικά 1645 αστέγους εκ των οποίων 
οι 691 στο δρόμο και οι 954 σε δομές.
Αυτό που προκαλεί αίσθηση είναι ότι οι περισσότεροι είναι 
ελληνικής καταγωγής και άντρες όταν στο παρελθόν και ειδι-
κότερα πριν την υπογραφή του Μνημονίου οι περισσότεροι 
άστεγοι ήταν μετανάστες.
Όσον αφορά την ηλικία πρώτα στη λίστα είναι τα άτομα ηλι-
κίας 18-44 ετών ενώ ένα μικρό ποσοστό είναι συνταξιούχοι.
Οι περισσότεροι απάντησαν επίσης ότι ο βασικός λόγος που 
τους οδήγησε στο δρόμο ήταν οι σοβαρές οικονομικές δυσκο-
λίες και η ανεργία.
Από το σύνολο του άστεγου πληθυσμού ένα μεγάλο ποσοστό 
καταγράφηκε στους δρόμους της Αθήνας (793 άτομα, εκ των 
οποίων οι 353 βρίσκονται στο δρόμο). Στη Θεσσαλονίκη, ο 
πληθυσμός αυτός αντιστοιχεί σε 380 άτομα με τους 100 να 
διαβιούν στο δρόμο και 126 σε κοινωνικές δομές. Στο μεγαλύ-
τερο λιμάνι της χώρας 118 άστεγοι, από τους 265, μένουν σε 
δομές και 63 στο δρόμο. Στο Ηράκλειο Κρήτης ο αριθμός των 
αστέγων φτάνει τους 119, στα Ιωάννινα τους 30, στα Τρίκαλα 
τους 35 και στη Νέα Ιωνία τους 23.

www.protothema.gr

ΕΛΛΗΝΑΣ, ΗΛΙΚΙΑΣ 18-44 
Ο ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ ΑΣΤΕΓΟΣ

στοποίησης στο Eurogroup, καθώς και στον Ευρωπαϊκό 
Μηχανισμό Σταθερότητας, ο οποίος αύριο θα εγκρίνει την 
τελευταία δόση, καθώς επίσης και τον τρόπο εκταμίευσής της.
Υπενθυμίζεται ότι η δήλωση του Eurogroup της 21ης Ιουνί-
ου αναφέρει για τη δόση τα εξής: «Με την ολοκλήρωση των 
εθνικών διαδικασιών, τα όργανα διοίκησης του ESM αναμέ-
νεται να εγκρίνουν την εκταμίευση της πέμπτης και τελευταίας 
δόσης του προγράμματος ύψους 15 δισ.
ευρώ. Από το συνολικό αυτό ποσό, 5,5 δισ. ευρώ θα διατε-
θούν σε ξεχωριστό λογαριασμό και θα χρησιμοποιηθούν για 
την εξυπηρέτηση του χρέους, ενώ τα 9,5 δισ. ευρώ θα διατε-
θούν σε ειδικό λογαριασμό για τη δημιουργία ταμειακού απο-
θέματος, που θα χρησιμοποιηθεί για την εξυπηρέτηση του 
ελληνικού χρέους σε περίπτωση ανάγκης». Τονίζεται επίσης 
ότι η χρήση των εν λόγω κεφαλαίων θα γίνεται έπειτα από 
συμφωνία με τους θεσμούς.
    Ο κ. Ντομπρόβσκις στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη μετά την 
έξοδο από το πρόγραμμα η Ελλάδα να συνεχίσει τις συνετές 
δημοσιονομικές και μακροοικονομικές πολιτικές, καθώς και 
την ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων που έχουν συμφω-
νηθεί.
«Η ενισχυμένη εποπτεία έχει σκοπό να βοηθήσει την Ελλάδα 
να κερδίσει την εμπιστοσύνη των αγορών, των επενδυτών, 
των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών, που επιθυμούν 
σταθερότητα και προβλεψιμότητα» είπε, προσθέτοντας ότι 
αυτός είναι ο προσφορότερος τρόπος προσέλκυσης περισ-
σότερων επενδύσεων και διασφάλισης μίας βιώσιμης ανά-
πτυξης, που θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και θα 
βελτιώσουν το βιοτικό επίπεδο και τις κοινωνικές συνθήκες 
για τους Έλληνες πολίτες.
Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της Κομισιόν, η ελληνική οικο-
νομία ανακάμπτει και τα όποια δημοσιονομικά περιθώρια πέ-
ραν των στόχων η κυβέρνηση μπορεί να τα χρησιμοποιήσει 
σε μειώσεις φόρων ή άλλα κοινωνικά μέτρα, κάτι που έγινε, 
όπως είπε, και τα προηγούμενα χρόνια, όταν υπήρξε υπέρβα-
ση των στόχων των πρωτογενών πλεονασμάτων.
Αναφορικά με το θέμα του ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου όπου 
επικεντρώθηκαν και οι ερωτήσεις των δημοσιογράφων, ο κ.
Μοσκοβισί διευκρίνισε ότι η Κομισιόν «ενημερώθηκε» από 
την κυβέρνηση, δηλαδή με έμμεσο τρόπο επιβεβαίωσε ότι 
δεν υπήρξε συνεννόηση και συμφωνία μεταξύ των δύο 
πλευρών. Πρόσθεσε ότι το μέτρο αυτό δεν θα έχει επίπτωση 
στο πρόγραμμα (το ετήσιο κόστος του μειωμένου ΦΠΑ σε 
απώλεια εσόδων του Δημοσίου για τα 5 νησιά του Αιγαίου 
είναι 24 εκατ. ευρώ), ενώ θα πρέπει να το βλέπουμε και ως 
μια αναγνώριση των δυσκολιών των κατοίκων (αυτών των 
νησιών) λόγω του προσφυγικού ζητήματος.
Για την έξοδο στις αγορές ο κ.
Μοσκοβισί είπε ότι θα πρέπει να γίνει με σταδιακό τρόπο, ώστε 
να διασφαλιστούν οι συνθήκες μιας βιώσιμης επιστροφής, 
πρόσθεσε, όμως, ότι αυτό είναι μια απόφαση που αφορά την 
ελληνική κυβέρνηση.

σε αυτούς τους κωδικούς δηλώνονται συγκεντρωτικά ανά 
ακίνητο όλα τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από τη βρα-
χυχρόνια μίσθωση και υπεκμίσθωση ακινήτων μέσω ψη-
φιακών πλατφόρμων (Airbnb, Βooking, HomeAway κλπ.), 
κατά το φορολογικό έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 39Α 
του ν. 4172/2013, όπως ισχύει.
Συμπερασματικά:
α) οι Διαχειριστές Ακινήτων δεν έχουν υποχρέωση υπο-
βολής Δηλώσεων Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης 
Ακίνητης Περιουσίας (κοινώς «τα ηλεκτρονικά μισθωτή-
ρια») για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις μέσω ψηφιακών 
πλατφορμών.
β) για το φορολογικό έτος 2017 δεν προβλέπεται υποχρέ-
ωση δήλωσης των επιμέρους βραχυχρόνιων μισθώσεων 
μέσω ψηφιακών πλατφορμών. Το συνολικό εισόδημα από 
τις βραχυχρόνιες μισθώσεις δηλώνεται διακριτά και συγκε-
ντρωτικά στο έντυπο Ε2.
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Οι ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές αλλά και από 
τη μεταβλητότητα των επιτοκίων είναι δύο κίνδυνοι 
που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι επιχειρήσεις σε 
όλον τον κόσμο.
Ειδικότερα, η πλειονότητα (70%) των οικονομικών 
διευθυντών (CFOs) υποστηρίζει ότι τα κέρδη της εται-
ρείας τους μειώθηκαν κατά τα τελευταία δύο χρόνια, 
λόγω μη αντιστάθμισης του συναλλαγματικού κινδύ-
νου, σύμφωνα με μια παγκόσμια έρευνα στην οποία 
συμμετείχαν 200 CFOs και περίπου 300 treasurers.
Η έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε από την HSBC 
και την FT Remark, δείχνει ότι περισσότεροι από τους 
μισούς CFOs πιστεύουν πως ο συναλλαγματικός κίνδυ-
νος αποτελεί για την εταιρεία τους τον δυσκολότερα 
αντιμετωπίσιμο κίνδυνο. Οι ανησυχίες αυτές αντικα-
τοπτρίζουν την αυξανόμενη μεταβλητότητα των νομι-
σμάτων σε μια περίοδο μακροοικονομικής και γεωπο-
λιτικής αβεβαιότητας.
Ενα περιβάλλον μεταβαλλόμενων επιτοκίων σε πολ-
λές χώρες έχει, επίσης, επιπτώσεις στα κέρδη των 
επιχειρήσεων. Το 60% όλων των CFOs ανέφερε ότι τα 
επιτόκια είχαν αντίκτυπο στα κέρδη τους και το 70% 
των CFOs στην Αμερική υποστήριξαν ότι η εταιρεία 
τους υπέστη ζημιά λόγω των αυξανόμενων επιτοκίων. 
Ωστόσο, σχεδόν οι μισοί από τους CFOs τόνισαν ότι ο 
κίνδυνος που σχετίζεται με τα επιτόκια είναι ένα θέμα 
το οποίο μπορούν να διαχειριστούν αποτελεσματικά.  
«Η έρευνα αναδεικνύει πόσο σημαντικό είναι για τις 
εταιρείες να διαθέτουν ισχυρούς μηχανισμούς διαχεί-
ρισης κινδύνων, λαμβάνοντας υπόψη τους το οικο-
νομικό ρίσκο που συνεπάγεται η αναποτελεσματική 
διαχείρισή τους, ειδικά σε ένα ολοένα και πιο αβέβαιο 
περιβάλλον» δήλωσε ο Frederic Boillereau, Head of 
Global FX & Commodities και Head of Global Markets 
Corporate Services της HSBC.
Ενίσχυση των τμημάτων treasury
Τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι καθώς οι CFOs 
βλέπουν τον δικό τους ρόλο να εξελίσσεται σε συνερ-
γάτη του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας τους, 
ζητούν ολοένα και περισσότερο από τους επικεφαλής 
του τμήματος Treasury υποστήριξη σε στρατηγικά θέ-
ματα.
Ενώ το 73% των οικονομικών διευθυντών αναφέρει 
ότι ο ρόλος του treasurer της εταιρείας τους έχει ενι-

www.tovima.gr
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σχυθεί, το 57% δεν έχει ακόμη πλήρη εμπιστοσύνη ότι 
ο treasurer διαθέτει τις απαιτούμενες δεξιότητες για να 
ανταποκριθεί σε αυτόν τον νέο ρόλο.
Η δουλειά γίνεται ακόμα πιο απαιτητική για τους 
treasurers, καθώς πρέπει να διαχειριστούν νέες προ-
κλήσεις, με το 53% αυτών να δηλώνει ότι οι αλλαγές 
στο κανονιστικό πλαίσιο των συναλλαγματικών ισο-
τιμιών θα έχουν σημαντική επίδραση στη στρατηγική 
διαχείρισης κινδύνων των επιχειρήσεων τα επόμενα 
τρία χρόνια.
Ενώ το 57% των treasurers θέλει να ενισχύσει τις 
γνώσεις της ομάδας του σε θέματα διαχείρισης κινδύ-
νου, μόνο το 32% των CFOs έχει ενισχύσει το τμήμα 
Treasury τα τελευταία δύο χρόνια. Πάντως, υπάρχει η 
αισιοδοξία πως το αίτημά τους εισακούεται, με τα δύο 
τρίτα των CFOs να αναμένουν ότι θα ενισχύσουν τα 
επόμενα δύο χρόνια τα τμήματα Treasury των επιχει-
ρήσεών τους.
Ψηφιοποίηση
Η ψηφιοποίηση των τμημάτων του Treasury θεωρεί-
ται μια τάση που μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις 
να ενισχύσουν τις στρατηγικές διαχείρισης κινδύνου 
τους. Το 59% των treasurers αναφέρει ότι η ψηφιο-
ποίηση αναμένεται να έχει σημαντικό αντίκτυπο στη 
στρατηγική διαχείρισης κινδύνου της επιχείρησής τους 
κατά τα επόμενα τρία χρόνια. Το 57% λέει ότι σκοπεύει 
να ενισχύσει τις δεξιότητες της ομάδας του στον τομέα 
της ψηφιοποίησης.  
«Οι τράπεζες μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις 
να εκπληρώσουν τις επιδιώξεις τους, προσφέροντας 
ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης κινδύνου, ανα-
πτύσσοντας ψηφιακά εργαλεία και παρέχοντας στρα-
τηγικές πληροφορίες τις οποίες έχουν αποκομίσει μέσα 
από βαθιά γνώση τόσο των τοπικών όσο και των πα-
γκόσμιων αγορών» δήλωσε ο Rahul Badhwar, Head 
of Global Markets Corporate Services, Public Side της 
HSBC.
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Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αναβαθμίζει το 
σταθμό μέτρησης αέριων ρύπων στο Κορδελιό, προ-
κειμένου στο εξής να μετρούνται εκεί και ενώσεις που 
προκαλούν τη δυσοσμία στην περιοχή της δυτικής 
Θεσσαλονίκης.
Χθες αναδείχτηκαν οι ανάδοχοι που θα αναλάβουν 

το έργο της αναβάθμισης του σταθμού, το οποίο πε-
ριλαμβάνει την εγκατάσταση δύο ηλεκτρονικών ανα-
λυτών αερίων ρύπων. Με αυτούς θα γίνεται μέτρηση 
υδρογονανθράκων και μερκαπτανών, ώστε για πρώτη 
φορά να αρχίσουν να μετριόνται και ρύποι που προκα-
λούν προβλήματα δυσοσμίας στην ευρύτερη περιοχή 
της δυτικής Θεσσαλονίκης.
  Ο σταθμός εντάσσεται στο Εθνικό Δίκτυο Παρακο-
λούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΔΠΑΡ) και λει-
τουργεί από το 2000. Μέχρι σήμερα καταγράφονται 
εκεί μόνο οι αέριοι ρύποι: μονοξείδιο του άνθρακα, 
διοξείδιο του αζώτου, διοξείδιο του θείου, όζον, πτη-
τικές οργανικές ενώσεις και αιωρούμενα σωματίδια. 
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα προχωρήσει 
άμεσα στην υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, στο 
πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνει για τη διερεύνηση 
και αντιμετώπιση του προβλήματος της δυσοσμίας στη 
Δυτική Θεσσαλονίκη.
   Το έργο έχει προϋπολογισμό 131.480 ευρώ, χρημα-
τοδοτείται από το «Πράσινο Ταμείο» και αναμένεται να 
ολοκληρωθεί και να τεθεί σε πλήρη λειτουργία εντός 
τεσσάρων μηνών από την υπογραφή των συμβάσεων.
Εκτός από την εγκατάσταση των ηλεκτρονικών ανα-
λυτών, θα αναβαθμιστούν και τα υπόλοιπα υπο-
στηρικτικά συστήματα του σταθμού. Προβλέπεται ο 
εκσυγχρονισμός των συστημάτων επικοινωνίας, νέος 
μετεωρολογικός σταθμός, νέο σύστημα δειγματοληψί-
ας για την ικανοποίηση των πρόσθετων αναγκών των 
νέων αναλυτών και επίσης νέος πλήρης κλωβός που 
θα φιλοξενεί όλα τα όργανα του σταθμού.
   «Οφείλουμε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να 
δώσουμε λύσεις στους κατοίκους της δυτικής Θεσσα-
λονίκης που δικαίως διαμαρτύρονται για την έντονη 
δυσοσμία. Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα και σύμφωνα 
με τον επιστημονικό κόσμο υπάρχουν πολλές πιθανές 
αιτίες που μπορεί να το προκαλούν. Με την καταγραφή 
των συγκεκριμένων ρύπων από το σταθμό μέτρησης 
στο Κορδελιό, δεν θα ψάχνουμε πλέον στα τυφλά. 
Εξασφαλίσαμε την απαιτούμενη χρηματοδότηση από 
το ‘Πράσινο Ταμείο’ και κάνουμε πράξη τις δεσμεύσεις 
που έχουμε αναλάβει», δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κώστας Γιουτίκας.


