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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

Ξεκινά από τις 16/7/2018 η υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή 
των διαγραμμάτων (Τοπογραφικών Διαγραμμάτων και των 
Διαγραμμάτων Γεωμετρικών Μεταβολών) σύμφωνα με τον Ν. 
4409/16 για τις εμπράγματες συναλλαγές στα Κτηματολογικά 
Γραφεία και τα Υποθηκοφυλακεία της χώρας, όπως προβλέ-
πεται από τη σχετική ΥΑ του ΥΠΕΝ (ΦΕΚ 2216/B’/14-6-2018).
Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην ειδική ενημερωτική ιστοθέ-
ση της ιστοσελίδας του ΤΕΕ
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/MyTEE/ekxa/
Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων
Αφορά την ηλεκτρονική υποβολή των διαγραμμάτων του 
ν.4409/16 στον ψηφιακό υποδοχέα του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑ-
ΤΟΛΟΓΙΟΥ από το συντάκτη τους. 
Οι συντάκτες μηχανικοί υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα ακόλουθα 
διαγράμματα:
α. Τα τοπογραφικά διαγράμματα που κατά την κείμενη νομοθε-
σία συντάσσονται και προσαρτώνται σε εγγραπτέες πράξεις στο 
σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας.
β. Τα διαγράμματα γεωμετρικών μεταβολών που συνυποβάλ-
λονται με τις αιτήσεις καταχώρισης εγγραπτέων πράξεων και 
τις αιτήσεις διόρθωσης των γεωμετρικών στοιχείων προς τα 
Κτηματολογικά Γραφεία στις περιοχές που λειτουργεί Κτημα-
τολόγιο.
Για την εισαγωγή του στην εφαρμογή, ο συντάκτης μηχανι-
κός χρειάζεται να διαθέτει λογαριασμό χρήστη (user name, 
password) στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Τεχνικού Επιμε-
λητήριου Ελλάδος (ΤΕΕ). Επιπλέον, απαιτείται η προμήθεια 
έγκυρου ψηφιακού πιστοποιητικού που θα συνδεθεί με το 
λογαριασμό του χρήστη για την παραγωγή της ψηφιακής του 
υπογραφής στα αρχεία των διαγραμμάτων που θα υποβάλλει 
στον Υποδοχέα. Οδηγίες για την απόκτηση κωδικών δίνονται 
στην ιστοσελίδα «Απόκτηση κωδικών πρόσβασης ΤΕΕ»
Η σύνταξη των ηλεκτρονικών διαγραμμάτων περιγράφεται 
στο εγκεκριμένο «Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών για την 
ηλεκτρονική υποβολή διαγραμμάτων». Τα ψηφιακά αρχεία 
των διαγραμμάτων που υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής, 
υπογράφονται ψηφιακά από το συντάκτη τους. 
Link: Εφαρμογή καταχώρησης ψηφιακού πιστοποιητικού στο ΤΕΕ
Link: Εγχειρίδιο χρήσης για την καταχώρηση ψηφιακού πιστο-
ποιητικού στο ΤΕΕ
Υποστήριξη TEE για θέματα κωδικών και εισαγωγής 
ψηφιακών πιστοποιητικών
E-mail: support@tee.gr - Τηλ.: 210 3291230
Υποστήριξη ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για χρήση 
εφαρμογής και τεχνικές προδιαγραφές διαγραμμάτων
E-mail: professionalservices@ktimatologio.gr

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟ-
ΛΟΓΙΟ (πρώην ΕΚΧΑ) «η παραπάνω υποχρέωση ισχύει αφενός 
για τα τοπογραφικά διαγράμματα που συντάσσονται μετά την 
ημερομηνία αυτή για να προσαρτηθούν στις εγγραπτέες πράξεις 
που υποβάλλονται σε όλα τα Κτηματολογικά Γραφεία και Υπο-
θηκοφυλακεία της χώρας και αφετέρου για τα Διαγράμματα Γε-
ωμετρικών Μεταβολών που συντάσσονται για να υποβληθούν 
στα Κτηματολογικά Γραφεία. Το ηλεκτρονικό σύστημα του Ελ-
ληνικού Κτηματολογίου για την  υποβολή των διαγραμμάτων 
έχει αναπτυχθεί σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελ-
λάδος και βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία τους τελευταίους έξι 
μήνες. Η είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή γίνεται μέσω της 
ιστοσελίδας www.ktimatologio.gr στο portal e–ΚΤΗΜΑΤΟΛΟ-
ΓΙΟ, Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες,  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ. Ειδικότερες οδηγίες και πληροφορίες καθώς και 
οι Τεχνικές Προδιαγραφές για την υποβολή διατίθενται στην 
αρχική σελίδα της εφαρμογής. Το έργο συγχρηματοδοτείται 
από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΠΑνΕΚ 2014-2020» στο 
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότη-
τα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ – Ε.Ε.).»
Κατά την έναρξη της πιλοτικής λειτουργίας της εφαρμογής 
είχε ανακοινωθεί ότι «Με την έναρξη της ηλεκτρονικής αυτής 
υπηρεσίας, η ΕΚΧΑ ΑΕ και το TEE συμβάλλουν με υπευθυνό-
τητα και συνέπεια στην αναβάθμιση των συναλλαγών με το 
Κτηματολόγιο μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και στον εκ-
συγχρονισμό της λειτουργίας του Κτηματολογίου, προς όφελος 
των Ελλήνων πολιτών. Παράλληλα προωθείται η συνεργασία 
και διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων για 
την καλύτερη εξυπηρέτηση του τεχνικού κόσμου της χώρας και 
ταυτόχρονα αξιοποιείται η  υπηρεσία  για τον εντοπισμό των δη-
λούμενων ακινήτων στη σύνταξη του Κτηματολογίου. Για την 
εισαγωγή τού συντάκτη μηχανικού στη διαδικτυακή εφαρμογή 
απαιτείται η χρήση του λογαριασμού του στο ΤΕΕ για την πιστο-
ποίησή του και να διαθέτει ψηφιακό πιστοποιητικό.»
Επιπλέον ενημερωτικό υλικό για την παρουσίαση της εφαρμο-
γής για την Υποβολή των Τοπογραφικών Διαγραμμάτων και 
των Διαγραμμάτων Γεωμετρικών Μεταβολών στην ψηφιακή 
βάση της ΕΚΧΑ ΑΕ μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ 
από τη σχετική εκδήλωση
Ακόμη, μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρη τη σχετική 
ενημερωτική εκδήλωση σε βίντεο εδώ.
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1 
Ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή διαγραμμάτων - οι ειδικές 
ιστοσελίδες του ΤΕΕ και της Ελληνικό Κτηματολόγιο
Σελ 3 
SHARE Athens 2018, International Architecture and 
Engineering Forum
Σελ 4 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε εκδήλωση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ: 
Συζήτηση για το Θεσμικό Πλαίσιο του ΤΕΕ
Σελ 5 
ΥΠΕΝ: Ολοκληρώνεται τη Δευτέρα η υποβολή ορίων των 
ΟΤΑ στους δασικούς χάρτες - Σημαντικές καθυστερήσεις 
σε 76 Δήμους  
Σελ 6
Βασίλειο αυθαιρέτων η Ελλάδα
Σελ 7
Ο Βύρωνας είναι ο πρώτος Fiber Ready δήμος - To πρώτο 
μεγάλης κλίμακας δίκτυο οπτικών ινών μέχρι το σπίτι πα-
ρουσίασε η Vodafone
Σελ 8 
«Θεσμοθετούνται οι σταθμοί LNG και εξετάζεται η αύξηση 
των πλοίων στην ελληνική σημαία», δήλωσε ο υπουργός 
Ναυτιλίας 
Σελ 9 
Έργα 28 εκατ. ευρώ για τη βελτίωση της οδικής ασφάλει-
ας στην Αττική ενέκρινε το ΠΕΣΥ
Σελ 10 
Τελετή απονομής των Environmental Awards 2018
Σελ 11 
Γ. Δραγασάκης: νομοθετικές ρυθμίσεις για ίδρυση της Πε-
ριφερειακής Τράπεζας Πελοποννήσου στο πρότυπο των 
Γερμανικών Ταμιευτηρίων Sparkassen
Σελ 12 
ΕΕ-Ενδιάμεσες οικονομικές προβλέψεις: Η ελληνική οικο-
νομία θα συνεχίσει να ανακάμπτει και τα επόμενα χρόνια, 
εφόσον τηρούνται οι δεσμεύσεις για τις μεταρρυθμίσεις 
Σελ 13 
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο:  Η ΕΕ δεν έχει διασφαλί-
σει την επίτευξη των μεσοπρόθεσμων δημοσιονομικών 
στόχων για τις χώρες μέλη 
Σελ 14 
Άντληση 400 εκατ. ευρώ από τον ΟΤΕ με τετραετές ομόλογο
Σελ 15
Prototype by TEE & Attica Region: ένας τεχνοδικτυακός 
(ψηφιακός) επιταχυντής καινοτόμων ιδεών.
Σελ 2
Προσεχώς 
Σελ 16,17,18
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου 

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση του ΤΕΕ 
(Newsletter) TEE:

Οι ειδικές ιστοσελίδες του ΤΕΕ και της Ελληνικό Κτηματολόγιο

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/MyTEE/kwdikoi
http://www.ktimatologio.gr/Pages/News.aspx%3Fid%3D349
http://www.ktimatologio.gr/Pages/News.aspx%3Fid%3D349
https://apps.tee.gr/eteedoc/faces/appMainCert
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/MyTEE/ekxa/manual20171006a.pdf
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/MyTEE/ekxa/manual20171006a.pdf
http://web.tee.gr/eidisis/enimerotiko-yliko-apo-tin-ekdilosi-ekcha-tee-gia-tin-ilektroniki-ypovoli-diagrammaton/
http://web.tee.gr/eidisis/enimerotiko-yliko-apo-tin-ekdilosi-ekcha-tee-gia-tin-ilektroniki-ypovoli-diagrammaton/
http://web.tee.gr/eidisis/dite-se-zontani-metadosi-tin-parousiasi-tis-efarmogis-gia-tin-ypovoli-ton-topografikon-diagrammaton-ke-ton-diagrammaton-geometrikon-metavolon-stin-psifiaki-vasi-tis-ekcha-ae/
http://web.tee.gr/eidisis/dite-se-zontani-metadosi-tin-parousiasi-tis-efarmogis-gia-tin-ypovoli-ton-topografikon-diagrammaton-ke-ton-diagrammaton-geometrikon-metavolon-stin-psifiaki-vasi-tis-ekcha-ae/


ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

2Κάθε πρωί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας το Newsletter ΤΕΕ. Απευθείας διαδικασία εγγραφής:  http://lists.tee.gr/cgi-bin/mailman/listinfo/info-tee

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙχΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟΥ

•  Το ΤΕΕ / Περιφερειακό Τμήμα Β. Α. Αιγαίου, σε συνερ-
γασία με την ΕΜΔΥΔΑΣ Σάμου, διοργανώνει ημερίδα με 
θέμα:  «Ν. 4495/2017-Έλεγχος και προστασία του δομη-
μένου περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις», σήμερα, στο  
Αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας  Σάμου.

Ο Δήμος Αγράφων διοργανώνει στις 16 Ιουλίου 2018 
και ώρα 12 το μεσημέρι, ενημερωτική ημερίδα με θέμα: 
«Ενημέρωση για τα Αιολικά Πάρκα στα Άγραφα (κατόπιν 
έκδοσης των σχετικών αδειών εγκατάστασης από το Υπ. 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας)», με στόχο την πληρέστερη 
και πιο ολοκληρωμένη ενημέρωση από τους θεσμικούς 
φορείς και υπηρεσίες προς τους κατοίκους της περιοχής 
και τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, σχετικά με τις επιπτώ-
σεις, τις συνέπειες ή τα οφέλη της δημιουργίας των δυο 
αιολικών πάρκων, που αναμένονται να κατασκευαστούν 
στην περιοχή.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης διοργανώνει την Τρίτη 17 
Ιουλίου 2018 εκδήλωση για την Οικονομία Διαμοιρασμού 
(“Sharing Ecomony”) για να αναδείξει τις προκλήσεις βιω-
σιμότητας ενός Εγχειρήματος Οικονομίας Διαμοιρασμού 
(Sharing Economy Venture). Η εκδήλωση θα πραγματοποι-
ηθεί στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (16.30-20.00, ΕΚΤ Media 
Room, Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα). 
Στην εκδήλωση «Sharing Economy (Οικονομία Διαμοι-
ρασμού): Πώς επιτυγχάνω τη διάρκεια του εγχειρήματος; 
Towards a sustainable Sharing Economy Venture» προσκα-
λούνται επιχειρήσεις και εγχειρήματα από όλο το φάσμα του 
Sharing Economy καθώς και επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται 
να δραστηριοποιηθούν στο πεδίο αυτό. 
Καλεσμένος για μία χρήσιμη συζήτηση θα είναι ο Ολλανδός 

Robin Schuil, ο οποίος επέλεξε να επιχειρήσει στην Ελλάδα, 
ιδρύοντας την ηλεκτρονική επιχείρηση αγγελιών Vendora.gr. 
Στην εκδήλωση θα παρουσιασθούν τα κρίσιμα ερωτήματα 
που καλείται να απαντήσει ένα Εγχείρημα Οικονομίας Δια-
μοιρασμού (Sharing Economy Venture) ώστε να επιτύχει τη 
βιωσιμότητα και τη διάρκεια:
- Πηγές Εισοδήματος (η κοινότητα και οι τρίτοι)
- Τοπική ή Διεθνής Διάσταση (η «γεωγραφία» σε ένα ψηφιακό 
περιβάλλον)
- Εμπορική ή Κοινωνική Διάσταση (κερδοφορία ή κοινωνικός 
αντίκτυπος, χορηγία ή επένδυση)
Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου 
BeShared: Embracing Innovation and Interconnection in 
the Sharing Economy, που χρηματοδοτείται από το πρό-
γραμμα COSME, και το οποίο υλοποιεί το ΕΚΤ ως εταίρος του 
Enterprise Europe Network.
Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη, αλλά απαιτείται 
εγγραφή, με τη συμπλήρωση online φόρμας στη διεύθυνση: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSFT72MROD
WiYlAO7DEPAocLfjr6lYuCXaXflto8_AYjNjCQ/viewform
Η εκδήλωση θα μεταδίδεται ζωντανά στη διεύθυνση 
http://media.ekt.gr/live

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

press@central.tee.gr

Προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

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. 

28 - 30 Σεπτεμβρίου 
2018

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

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

ΣΑΜΟΣ

ΗΜΕΡΙΔΑ





ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
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Σε ανακοίνωση του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ, 
που απευθύνεται προς :
-Τα Μέλη της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ
-Τους Προέδρους των Περιφερειακών Τμημάτων του ΤΕΕ

Τον Πρόεδρο του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλά-
δας
Τον Πρόεδρο του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Διπλωματού-
χων Ανώτατων Σχολών
Τον Πρόεδρο του Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματού-
χων Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων
Τον Πρόεδρο του Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματού-
χων Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών
Τον Πρόεδρο του Πανελληνίου Συλλόγου Χημικών Μη-
χανικών
Τον Πρόεδρο του Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματού-
χων Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών
Τον Πρόεδρο του Συλλόγου Διπλωματούχων Ναυπηγών 
Μηχανικών Ελλάδας
Τον Πρόεδρο του Συλλόγου Ελλήνων Αεροναυπηγών
Τον Πρόεδρο της Ένωσης Μηχανικών Πληροφορικής & 
Επικοινωνιών Ελλάδας
Τον Πρόεδρο του Συλλόγου Ελλήνων Μηχανικών Πολεο-
δομίας, Χωροταξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης
Τον Πρόεδρο του Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματού-
χων Μηχανικών Περιβάλλοντος
Τον Πρόεδρο του Πανελληνίου Συλλόγου Μηχανικών 
Ορυκτών Πόρων του Πανελληνίου Συλλόγου Μηχανικών 
Παραγωγής & Διοίκησης

Τον Πρόεδρο  του Συλλόγου Ελλήνων Πολεοδόμων Χω-
ροτακτών της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ
Τον Πρόεδρο του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών του 
ΤΜΕΔΕ

Σημειώνονται τα ακόλουθα: 

Σε προηγούμενες συνεδριάσεις της Αντιπροσωπείας 
του Τ.Ε.Ε., καθώς και στην τελευταία Συνεδρίαση της 
9/6/2018 δεσμευτήκαμε να διοργανωθεί μία Εκδήλωση 
συζήτησης για το Θεσμικό Πλαίσιο του Τ.Ε.Ε. με εκπροσώ-
πους των φορέων των Μηχανικών.
Σας καλούμε τη Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018 και ώρα 
17:00 το απόγευμα στην αίθουσα της Αντιπρο-
σωπείας του ΤΕΕ (Νίκης 4, 1ος όροφος), σε διά-
λογο για το Θεσμικό Πλαίσιο του Τ.Ε.Ε.
Για τις θέσεις που έχουν κατατεθεί από τις παρατάξεις του 
ΤΕΕ μπορείτε να ενημερωθείτε από την Ιστοσελίδα της 
Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε.
Μπορείτε, επίσης, να λάβετε υπόψιν σας προτάσεις που 
έχουν κατατεθεί από τα Περιφερειακά Τμήματα και έχουν, 
επίσης, αναρτηθεί στην ίδια Ιστοσελίδα.
Επιπλέον, θα είχε ενδιαφέρον για την ενημέρωσή σας η 
συζήτηση που έλαβε χώρα στη Βουλή των Ελλήνων σε 
πανηγυρική εκδήλωση για το θέμα την 3 Φεβρουαρίου 
2018, τα πρακτικά της οποίας, έχουν αναρτηθεί στην ιστο-
σελίδα της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε.
Όπως θα διαπιστώσετε στην πρώτη αυτή εκδήλωση 
κάνουμε διάλογο για να πετύχουμε σύγκλιση απόψεων 

τουλάχιστον στα θέματα που αποτελούν προτεραιότητες 
αλλαγής του Θεσμικού Πλαισίου του ΤΕΕ, ώστε να ενισχύ-
εται ο Θεσμικός του ρόλος, η θέση και ο ρόλος των Μηχα-
νικών, η προστασία τους ως εργαζομένων, ιδιαίτερα μέσα 
στην κρίση, καθώς και η προάσπιση της παιδείας και του 
επαγγέλματος του Μηχανικού.
Αυτονόητα ισχύουν οι προγραμματικές κατευθύνσεις που 
χάραξε η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ στην πρώτη προγραμ-
ματική της σύγκλιση με τη σημερινή σύνθεση.
Ήδη από τις 28 Ιουνίου 2018 ζητήσαμε τις προτάσεις της 
Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ για τους φορείς των Μη-
χανικών που θα προσκληθούν. Εάν υπάρχουν και άλλες 
προτάσεις θα αποσταλούν επιπλέον προσκλήσεις, όμως 
θα σας παρακαλούσαμε να μας ενημερώσετε σχετικά σε 
εύθετο χρόνο πριν την εκδήλωση.
Αθήνα, 4 Ιουλίου 2018

Το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε.
Η Πρόεδρος
ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ 
Ο Α’ Αντιπρόεδρος
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ 
Ο Β’ Αντιπρόεδρος
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΔΟΥΚΑΣ
Ο Γενικός Γραμματέας  
Ο Αναπλ. Γενικός Γραμματέας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
Ο Αναπλ. Γενικός Γραμματέας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΓΑΛΗΣ

Το Συμβούλιο της Επικρατείας επέτρεψε την κατασκευή 48 
ανεμογεννητριών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, στη 
ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μάνης, στη Λακωνία. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ αναλυτικότερα, στο ΣτΕ είχε 
προσφύγει η Ελληνική Ορθολογική Εταιρεία και 1.196 
κάτοικοι της Λακωνίας και των πέριξ περιοχών, κατά του 
υπουργού Περιβάλλοντος και ζητούσαν να ακυρωθούν 
δύο αποφάσεις του. Η πρώτη ήταν η από 26.3.2012 από-
φαση με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι 
για τη κατασκευή και λειτουργία δυο αιολικών σταθμών 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 26 ανεμογεννητριών 
συνολικής ισχύος 55,30 MW στη θέση Μακρυλάκκωμα 
και Προφήτης Ηλίας του Δήμου Ανατολικής Μάνης.
Η δεύτερη ήταν η από 30.3.2012 απόφαση με την οποία 
εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για τη κατασκευή και 
λειτουργία δυο αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρι-

κής 22 ανεμογεννητριών συνολικής ισχύος 47,9 MWστη 
θέση Προφήτης Ηλίας - Μακρυλάκκωμα - Τρυπιτή Σαγ-
γιάς του Δήμου Ανατολικής Μάνης.
Οι προσφεύγοντες, μεταξύ των άλλων, υποστήριζαν ότι το 
από 20.9.1993 Προεδρικό Διάταγμα που αφορά την εκτός 
σχεδίου και εκτός ορίων περιοχή του Γυθείου και Οιτύ-
λου Λακωνίας, δεν επιτρέπει την εγκατάσταση αιολικών 
πάρκων, με συνέπεια να είναι μη νόμιμη η έγκριση των 
περιβαλλοντικών όρων για την τοποθέτηση των ανεμο-
γεννητριών.
Στη συνέχεια, το Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ (με πρόεδρο τον αντι-
πρόεδρο Αθανάσιο Ράντο και εισηγήτρια την σύμβουλο 
Επικρατείας Μαργαρίτα Γκορτζολίδου) στην υπ΄ αριθμ. 
1469/2018 απόφασή του αναφέρει ότι το από 20.9.1993 
Προεδρικό Διάταγμα δεν περιλαμβάνει μεταξύ των ρητών 
απαγορεύσεων του την εγκατάσταση αιολικών πάρκων, 

ενώ επιτρέπει την εγκατάσταση -υπό προϋποθέσεις- βιο-
μηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων.
Ακόμη, αναφέρει η δικαστική απόφαση, ότι το επίμαχο 
Προεδρικό Διάταγμα του 1993, ερμηνευόμενο υπό το φως 
του ειδικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
δεν απαγορεύει την εγκατάσταση αιολικών σταθμών γενι-
κά στην επίδικη περιοχή, δεδομένου μάλιστα ότι η ενίσχυ-
ση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας αποτελεί έναν από τους κύριους στόχους 
του περιφερειακού σχεδίου της Πελοποννήσου.
Κατόπιν αυτών το ΣτΕ έκρινε ότι οι ισχυρισμοί των προ-
σφευγόντων περί παραβίασης του Συντάγματος, της 
Ευρωπαϊκής νομοθεσίας (οδηγία 2001/42/ΕΚ) και της 
Ελληνικής νομοθεσίας (νόμος 3851/2010) είναι απορρι-
πτέοι ως αβάσιμοι, ενώ απέρριψε και όλους τους άλλους 
ισχυρισμούς τους.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΕ: ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΕΕ
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Τη Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018 ολοκληρώνεται η θεσμοθετημέ-
νη διαδικασία κατά την οποία 76 Δήμοι της χώρας έχουν την 
τελευταία ευκαιρία για να οριοθετήσουν τα περιγράμματα 
των οικισμών και των οικιστικών πυκνώσεων στα υπόβαθρα 
του Ελληνικού Κτηματολογίου για τους δασικούς χάρτες. Σε 
ανακοίνωση του υπουργείου σημειώνεται ότι το ΥΠΕΝ, μετά 
την τελευταία παράταση που είχε δώσει με το ν. 4546/2018, 
παρείχε ουσιαστική βοήθεια στους Δήμους που είχαν την πα-
ραπάνω εκκρεμότητα :
•         Διοργάνωσε ενημερωτική ημερίδα στο ΥΠΕΝ, παρουσία 
του Αναπληρωτή Υπουργού, στις 7 Ιουνίου 2018, με προσω-
πική πρόσκληση προς τους 82 Δημάρχους, για την τεχνική 
καθοδήγηση των υπηρεσιών των Δήμων στο πώς θα γίνει η 
οριοθέτηση, όπου και δόθηκαν απαντήσεις σε όλα τα ερωτή-
ματα των παρευρισκόμενων από το Ελληνικό Κτηματολόγιο 
και τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος 
του ΥΠΕΝ. 
•         Έθεσε στη διάθεση των Δήμων το Ελληνικό Κτηματολό-
γιο και τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλο-
ντος του ΥΠΕΝ για βοήθεια και εξυπηρέτηση των υπηρεσιών 
δόμησης και των τεχνικών υπηρεσιών τους στην εκτέλεση του 
έργου.
•         Απέστειλε υποστηρικτικό υλικό του Ελληνικού Κτηματο-
λογίου στους ενδιαφερόμενους Δήμους για την υποβοήθηση 
της διαδικασίας.
Η συμμετοχή των Δήμων στην ενημερωτική ημερίδα ήταν 
πολύ χαμηλή, κάτι που αντανακλάται και στη χαμηλή αξι-
οποίηση της παράτασης που δόθηκε για την υποβολή των 
ορίων. Σήμερα 5 ημέρες πριν την ολοκλήρωση της διαδικα-

σίας, υπάρχουν πολλοί Δήμοι που είτε δεν έχουν οριοθετήσει 
τα οικιστικά περιγράμματα, είτε συνεχίζουν να παρουσιάζουν 
ιδιαίτερες ελλείψεις, όπως αναφέρονται παρακάτω. Κι αυτό 
παρά το ότι έχει ανακοινωθεί επανειλημμένως ότι δεν θα 
υπάρξει άλλη παράταση, αφού ήδη η διαδικασία ήταν ανοι-
χτή για 2 χρόνια για τις οικιστικές πυκνώσεις και 8 χρόνια για 
τα όρια οικισμών. 
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σω-
κράτης Φάμελλος, στο πλαίσιο της προχθεσινής συνεδρίασης 
της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος 
της Βουλής των Ελλήνων για την Εθνική Στρατηγική για τα 
Δάση αναφέρθηκε και στα παραπάνω: «Δεν είναι δυνατό να 
δώσουμε άλλη παράταση στους Δήμους. Θέλουμε να προχω-
ρήσουμε τους δασικούς χάρτες, θέλουμε να ολοκληρώσουμε 
το νόμο των οικιστικών πυκνώσεων, αλλά η κωλυσιεργία 
των Δήμων μας καθυστερεί, παρά το ότι υπήρξε συμφωνία 
με την ΚΕΔΕ για τη συμβολή των Δήμων. Από εδώ και πέρα, 
υπόλογοι στους πολίτες τους θα πρέπει να είναι οι ίδιοι οι Δή-
μαρχοι». 
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ελληνικού Κτηματολογίου:

45 δήμοι δεν έχουν κάνει καμία απολύτως κίνηση, δηλαδή 
δεν έχουν ζητήσει από το Ελληνικό Κτηματολόγιο την εκ νέου 
ενεργοποίηση των κωδικών τους. Οι Δήμοι αυτοί είναι:
1. ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2.       ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 3.       ΑΜΦΙ-
ΛΟΧΙΑΣ 4.       ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ 5.       ΑΝΑΦΗΣ 6.       ΑΝΔΡΟΥ 7.       
ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 8.       ΑΝΩΓΕΙΩΝ 9.       ΑΡΤΑΙΩΝ 10.   ΑΧΑΡΝΩΝ 
11.   ΒΙΑΝΝΟΥ 12.   ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ 13.   ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 
14.   ΓΟΡΤΥΝΑΣ 15.   ΔΕΛΦΩΝ 16.   ΔΕΣΚΑΤΗΣ 17.   ΔΙΣΤΟΜΟΥ 

- ΑΡΑΧΟΒΑΣ – ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 18.   ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 19.   ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 
20.   ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 21.   ΙΗΤΩΝ 22.   ΚΑΡΠΑΘΟΥ 
23.   ΚΑΣΟΥ 24.   ΛΕΥΚΑΔΑΣ 25.   ΛΗΜΝΟΥ 26.   ΜΕΓΙΣΤΗΣ 27.   
ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ 28.   ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 29.   ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ 
30.   ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 31.   ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 32.   ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙ-
ΟΥ 33.   ΠΑΞΩΝ 34.   ΠΑΡΓΑΣ 35.   ΡΕΘΥΜΝΗΣ 36.   ΣΕΡΙΦΟΥ 
37.   ΣΗΤΕΙΑΣ 38.   ΣΙΚΙΝΟΥ 39.   ΣΚΙΑΘΟΥ 40.   ΣΟΥΦΛΙΟΥ 41.   
ΣΦΑΚΙΩΝ 42.   ΤΗΝΟΥ 43.   ΤΟΠΕΙΡΟΥ 44.   ΦΑΙΣΤΟΥ 45.   ΦΟ-
ΛΕΓΑΝΔΡΟΥ

16 Δήμοι έχουν ζητήσει επανέκδοση ή εκ νέου ενεργοποίηση 
των κωδικών τους, αλλά μέχρι  στιγμής δεν έχουν καλύψει 
έστω και μέρος των υποχρεώσεών τους:
1. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2.       ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 3.       ΑΘΗ-
ΝΑΙΩΝ 4.       ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ 5.       ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ 
6.       ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ) 7.       ΒΥΡΩ-
ΝΟΣ 8.       ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 9.       ΘΗΡΑΣ 10.   
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 11.   ΚΑΝΤΑΝΟΥ – ΣΕΛΙΝΟΥ 12.   ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
13.   ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 14.   ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ 15.   ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 
16.   ΣΟΥΛΙΟΥ

Τέλος 15 δήμοι έχουν καλύψει μέρος μόνο των υποχρεώσεών 
τους και το Ελληνικό Κτηματολόγιο βρίσκεται σε επικοινωνία 
μαζί τους. Οι Δήμοι αυτοί είναι:
1.       ΑΡΓΙΘΕΑΣ 2. ΑΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ 3.       ΖΑΚΥΝΘΟΥ 4.       
ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 5.       ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 6.       
ΚΥΘΝΟΥ 7.       ΜΥΚΟΝΟΥ 8.       ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
9.       ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ 10.   ΞΑΝΘΗΣ 11.   ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 12.   ΠΡΕΒΕ-
ΖΗΣ 13.   ΣΑΜΙΕΩΝ 14.   ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 15.   ΣΕΡΡΩΝ

Ο «Κλεισθένης» ολοκληρώνει την φάση των θεσμικών παρεμ-
βάσεων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι οποίες δίνουν την δυ-
νατότητα τους ΟΤΑ να αξιοποιήσουν όλες τα χρηματοδοτικά 
εργαλεία, ανέφερε ο αν. υπουργός Οικονομίας, Α. Χαρίτσης, 
σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ Αναφερόμενος ειδικώς στον τομέα 
της χρηματοδότησης της Αυτοδιοίκησης, ο κ. Χαρίτσης είπε 
πως η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια κινήθηκε αποφασιστι-
κά προς την κατεύθυνση ενίσχυσης των δήμων τόσο με την 
ενεργοποίηση των διαθέσιμων κονδυλίων όσο και με την 
εξεύρεση νέων. Ανέφερε χαρακτηριστικά τα προγράμματα 

του νέου ΕΣΠΑ για έργα υποδομών, τα προγράμματα κοι-
νωφελούς εργασίας για την υποστήριξή των ΟΤΑ με επιπλέον 
προσωπικό και την αύξηση των πόρων του προγράμματος 
δημοσίων επενδύσεων. Τόνισε ότι σήμερα το ΠΔΕ σήμερα 
βρίσκεται στο 1,3 δις με προοπτική του χρόνου να φτάσει στο 
1,5 δις ενώ η πλειονότητα των πόρων του κατευθύνεται στους 
φορείς της Αυτοδιοίκησης. Ο κ. Χαρίτσης επισήμανε ακόμη ότι 
με τα προγράμματα «Φιλόδημος» κατευθύνονται αρχικά 500 
εκ ευρώ στην Αυτοδιοίκηση με προοπτική να φτάσει η ενί-
σχυση αυτή στην πενταετία τα 2 δις. Ταυτόχρονα, όπως είπε, 

έχουν υπάρξει στοχευμένες παρεμβάσεις για τα νησιά του βο-
ρείου και του νότιου Αιγαίου και παρεμβάσεις για την στήριξη 
της νησιωτικότητας. Ο αν. υπουργός Οικονομίας, επισήμανε 
τέλος ότι συνολικά κατευθύνθηκαν 4 δις ευρώ στον πρώτο 
βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ποσό που η αυτοδιοίκηση δεν 
είχε ξαναδεί, ενώ υλοποιούνται σημαντικά έργα και παρεμβά-
σεις ενίσχυσης της τοπικής επιχειρηματικότητας που έπρεπε να 
έχουν υλοποιηθεί εδώ και δεκαετίες.

Την ενίσχυση των ΤΕΙ με 6 εκατομμύρια ευρώ, ανακοίνωσαν 
από κοινού ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων, Κώστας Γαβρόγλου και ο γενικός γραμματέας του 
υπουργείου, Γιώργος Αγγελόπουλος στη Σύνοδο των Πρυ-
τάνεων των ΤΕΙ, που πραγματοποιήθηκε χθες. Σύμφωνα με 

το ΑΠΕ- ΜΠΕ κατά τη διάρκεια της Συνόδου, ο κ. Γαβρόγλου 
αναφέρθηκε στο χρονοδιάγραμμα των συνεργειών των ΤΕΙ 
με τα Πανεπιστήμια, καθώς και στην επικείμενη συζήτηση 
στη Βουλή του νομοσχεδίου για τα Πανεπιστήμια Ιωαννίνων 
και Ιονίων Νήσων. Από την πλευρά του, ο κ. Αγγελόπουλος, 

χαρακτήρισε την έκτακτη επιχορήγηση των ΤΕΙ ως μέρος της 
γενικότερης πολιτικής του υπουργείου να αυξήσει τις δαπάνες 
για την Παιδεία.

ΥΠΕΝ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΣΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ χΑΡΤΕΣ - 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΣΕ 76 ΔΗΜΟΥΣ 

ΠΟΣΟ 4 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΚΑΤΕΥΘΥΝΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΒΑΘΜΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, 
ΕΙΠΕ Ο ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΛ. χΑΡΙΤΣΗΣ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙχΟΡΗΓΗΣΗ 6 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΣΤΑ ΤΕΙ
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Λιγότερες από δέκα κατεδαφίσεις αυθαιρέτων το έτος γίνονται 
στην Κρήτη, τη στιγμή που τα πρωτόκολλα κατεδάφισης ξε-
περνούν τα πεντακόσια, αντιπροσωπεύοντας ένα μικρό μόνο 
κομμάτι της πολεοδομικής παρανομίας στο νησί. Σύμφωνα 
με την «Καθημερινή» με αφορμή καταγγελία που χειρίστηκε 
ο Συνήγορος του Πολίτη, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρή-
της δήλωσε ότι έχει σταματήσει να κατεδαφίζει πολεοδομικά 
αυθαίρετα από το 2015, ενώ ελάχιστες είναι οι κατεδαφίσεις 
σε δάση και αιγιαλούς. Η ίδια εικόνα επαναλαμβάνεται στις 
περισσότερες περιοχές και αποδίδεται πάντα στην έλλειψη 
πόρων και προσωπικού. Πίσω από την οποία συχνά υποκρύ-
πτεται η απροθυμία των υπηρεσιών και των πολιτικών τους 
προϊσταμένων να αντιπαρατεθούν σε επιχειρηματικά συμφέ-
ροντα ή να «ενοχλήσουν» τις τοπικές κοινωνίες.
Η υπόθεση, την οποία δημοσιοποίησε χθες ο Συνήγορος, 
ξεκινά από το χωριό Φουρνί Λασιθίου. Ενας πολίτης ζήτησε 
την παρέμβαση του Συνηγόρου, καθώς δεν εκτελούνταν η 
κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών ταβέρνας που είχαν 
«καταλάβει» κοινόχρηστο χώρο του χωριού από το 2012. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ανεξάρτητης αρχής, «η 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση επικαλέστηκε αδυναμία άσκησης 
των αρμοδιοτήτων για όλες τις περιπτώσεις πολεοδομικών 
αυθαιρέτων στην Κρήτη, ενώ και οι υπηρεσίες του δήμου 
Αγίου Νικολάου απάντησαν προφορικά ότι δεν μπορούσαν 
να προβούν στην κατεδάφιση».
Τελικώς ο ιδιοκτήτης της κατασκευής δέχθηκε να την απο-
μακρύνει ιδίοις εξόδοις και η υπόθεση έληξε εκεί. Το ζήτημα 
όμως παραμένει: «Από τον Εβρο έως το Καστελλόριζο, η πλει-
ονότητα των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων δηλώνει αδυνα-
μία να κατεδαφίσει αυθαίρετα για διάφορους λόγους», λέει 
ο βοηθός Συνήγορος του Πολίτη, Ιωάννης Σαγιάς. «Οι λόγοι 
που τίθενται είναι κάθε φορά διαφορετικοί: έλλειψη πόρων, 
έλλειψη μηχανημάτων, αδυναμία επίσκεψης της περιοχής, 
έλλειψη προσωπικού. Σε κάποιες περιπτώσεις, οι Αποκεντρω-
μένες Διοικήσεις έχουν τις δικές τους προτεραιότητες στις 
κατεδαφίσεις. Εμείς από την πλευρά μας πιέζουμε συνεχώς, 
μέχρι να γίνει καθαίρεση των αυθαιρεσιών».
Το ζήτημα, πάντως, στην Κρήτη παραμένει ιδιαίτερα σημα-

ντικό. Σύμφωνα με στοιχεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης:
• Οσον αφορά τα αυθαίρετα σε δάση και αιγιαλούς, εκκρεμεί 
η κατεδάφιση 138 αυθαιρέτων στο Λασίθι, 84 στο Ηράκλειο, 
80 στα Χανιά και 14 στο Ρέθυμνο. Τα τελευταία χρόνια πραγ-
ματοποιήθηκαν περίπου 40 κατεδαφίσεις αυθαιρέτων με 
χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο.
• Οσον αφορά τις πολεοδομικές αυθαιρεσίες, εκκρεμεί η κα-
τεδάφιση 85 αυθαιρέτων στα Χανιά, 61 στο Ρέθυμνο, 58 στο 
Ηράκλειο και 2 στο Λασίθι. Δεν έχει γίνει κατεδάφιση από το 
2015. Πρόσφατα, μέσω της δημιουργίας μητρώου με τις εν-
διαφερόμενες εργοληπτικές επιχειρήσεις, υπάρχει η ελπίδα ότι 
οι κατεδαφίσεις θα ξεκινήσουν και πάλι.
Σε πολλές περιπτώσεις, βέβαια, η αδυναμία των διοικήσεων 
να κατεδαφίσουν κρύβει... την απροθυμία των υπηρεσιακών 
ή των πολιτικών τους προϊσταμένων. Στην Κρήτη χαρακτηρι-
στικότερη όλων είναι κατεδάφιση αυθαιρέτων ξενοδοχειακής 
επιχείρησης που σταμάτησε τον Μάρτιο 2013 με παρέμβαση 
της τότε υπουργού Τουρισμού, με τη δικαιολογία ότι... θα 
έβλαπτε την τουριστική εικόνα της Κρήτης.

«Προτεραιότητα της Δημοτικής αρχής αποτελεί η αντιμετώ-
πιση της εκτεταμένης διάβρωσης της ακτής στο τμήμα της 
Πλάκας, καθώς η αμέλεια λήψης μέτρων για τον περιορισμό 
της εδώ και δεκαετίες, έχει οδηγήσει την περιοχή σε μαρασμό 
και υποβάθμιση». Σύμφωνα με το eleftheria.gr αυτό αναφέ-
ρει σε δελτίο Τύπου η Δημοτική αρχή Δίου - Ολύμπου, κατα-
γράφοντας τις ενέργειες του δημάρχου για την αντιμετώπιση 
όλων των σοβαρών προβλημάτων που προέρχονται από τη 
διάβρωση.
Συγκεκριμένα, αναφέρονται τα εξής:
«Την Τρίτη 4 Ιουλίου 2018, ο δήμαρχος, μετά από πρόσκλη-
σή του, συναντήθηκε στην περιοχή της Πλάκας Λιτοχώρου 
με την αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πιερίας Σοφία Μαυρίδου, τον 

πολιτικό μηχανικό Δρ. Σπύρο Χριστόπουλο, με ειδίκευση σε 
μελέτες ακτομηχανικών έργων καθώς και με κατοίκους και 
επαγγελματίες - παθόντες της περιοχής, για τη λήψη μέτρων, 
προκειμένου να αντιμετωπιστεί άμεσα το πρόβλημα. Πριν τη 
συνάντηση προηγήθηκε αυτοψία από θαλάσσης κατά μήκος 
της ακτογραμμής στο τμήμα που έχει πληγεί από τη διάβρω-
ση καθώς και καταγραφή στοιχείων.
Ο δρ Σπύρος Χριστόπουλος, γνώστης της περιοχής, έχει ήδη 
εκπονήσει για λογαριασμό του Δήμου Δίου – Ολύμπου τη 
μελέτη αντιμετώπισης διάβρωσης της ακτής του Πλαταμώνα, 
που έχει υποβληθεί στη Διαχειριστική αρχή της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας για χρηματοδότηση, αλλά και της πα-
ραλίας Κατερίνης, η οποία και έχει ήδη εκτελεστεί.

Ο αιγιαλός και οι αμμουδιές της Πλάκας, που άλλοτε έσφυζαν 
από παραθεριστές και λουόμενους κατά του θερινούς μήνες, 
έχουν εξαφανιστεί και είναι πλέον εμφανής ο κίνδυνος για τις 
ιδιωτικές περιουσίες.
Το όραμα της Δημοτικής αρχής για τη διαμόρφωση ενός 
ενιαίου σύγχρονου παραλιακού μετώπου, από τους Νέους 
Πόρους έως τις παραλίες του Λιτοχώρου, που θα εξυπηρετεί 
τις ανάγκες της εποχής με προοπτική, αποτελεί μεγαλόπνοο 
σχέδιο για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής μας, με 
χαρακτήρα παραδοσιακό, αλλά συνάμα σύγχρονο, και θα 
αποτελέσει παρακαταθήκη για τις επόμενες γενεές».

Η Ισπανική Iberdrola ανέλαβε την κατασκευή νέου αιολικού 
πάρκου 16 MW, στα πλαίσια της δημοπράτησης ισχύος για 
έργα ΑΠΕ από την ΡΑΕ στις αρχές του μήνα. Σύμφωνα με το 
ypodomes.com το αιολικό πάρκο θα κατασκευαστεί στην πε-
ριοχή του Πυργαρίου στη Βοιωτία, σε απόσταση περίπου 110 
χλμ. από την Αθήνα, όπως διευκρίνησε η εταιρεία σε δελτίο 
Τύπου που εξέδωσε.
Το αιολικό πάρκο έχει προγραμματιστεί να τεθεί σε λειτουργία 
μεταξύ του 2020 και του 2021, χρησιμοποιώντας ανεμογεν-
νήτριες τελευταίας τεχνολογίας, ισχύος 4 MW της Vestas.
Η Iberdrola διαθέτει 17 αιολικά πάρκα και 4 ηλιακές φωτοβολ-
ταϊκές εγκαταστάσεις στη χώρα με την τοπική θυγατρική της, 
Rokas να έχει συγκεντρώσει συνολική εγκατεστημένη ισχύ 

της τάξεως των 261,47 MW. Αξιοσημείωτο είναι πάντως πως 
το παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο αιολικής ενέργειας της ισπανικής 
εταιρείας υπερβαίνει τα 16.000 MW εγκατεστημένης ισχύος.
Η συνολική δημοπρατούμενη ισχύς για αιολικά έργα στον 
πρώτο διαγωνισμό της ΡΑΕ για το 2018, διαμορφώθηκε στα 
176,39 MW
Οι κατασκευαστές ανεμογεννητριών
Η αυξημένη κινητικότητα στα αιολικά εντείνει τον ανταγωνι-
σμό στην εγχώρια αγορά. H εικόνα για τους κατασκευαστές 
των ανεμογεννητριών μέχρι το 2017 είχε η εξής:
Η Vestas έχει προμηθεύσει το 50,6% της συνολικής αιολικής 
ισχύος που είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα. Ακολουθούν 
η Enercon με 22,3%, η Siemens-Gamesa με 19,9% και η 

Nordex με 5,4%. Σημειώνεται ότι στο ποσοστό Siemens-
Gamesa περιλαμβάνονται, μετά την ενοποίηση των δύο εται-
ρειών, οι ανεμογεννήτριες της Gamesa και της Siemens (μαζί 
με τις παλαιές Bonus).
Ειδικά για το 2017, τις νέες ανεμογεννήτριες προμήθευσαν η 
Vestas κατά 47,1%, η Enercon κατά 22,9, η Siemens-Gamesa 
κατά 19,4% και η Nordex κατά 10,6%.

ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ Η ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ

ΝΕΟ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 16 MW ΘΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΕΙ Η IBERDROLA ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ

https://www.b2green.gr/el/post/59537/synigoros-tou-politi-katedafisi-afthaireton-me-idiotika-mesa-logo-adynamias-ektelesis
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To πρώτο μεγάλης κλίμακας δίκτυο οπτικών ινών μέχρι το σπίτι 
(Fiber To The Home, FTTH) στη χώρα, το οποίο κατασκευάστη-
κε στον Βύρωνα και διατίθεται εμπορικά σε οικιακούς και εταιρι-
κούς πελάτες παρουσίασε σήμερα η Vodafone.
Το FTTH δίκτυο της Vodafone, το οποίο καλύπτει 17.000 νοι-
κοκυριά στον Βύρωνα, εγκαινιάστηκε παρουσία του υπουρ-
γού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης 
Νίκου Παππά, του γενικού γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και 
Ταχυδρομείων Βασίλη Μαγκλάρα και του δημάρχου Βύρωνα 
Γρηγόρη Κατωπόδη, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σε 
ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην περιοχή. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-
ΜΠΕ εκεί, οι κάτοικοι θα έχουν την ευκαιρία για τους επόμενους 
τρεις μήνες να δουν από κοντά τις δυνατότητες των δικτύων 
υπερυψηλών ταχυτήτων, αλλά και να απολαύσουν δωρεάν 
εφαρμογές και υπηρεσίες νέας γενιάς, οι οποίες στηρίζονται σε 
δίκτυα FTTH.
Το νέο δίκτυο FTTH της Vodafone Ελλάδας υποστηρίζει μία 
σειρά από υπηρεσίες και εφαρμογές νέας γενιάς που απαιτούν 
υπερυψηλές ταχύτητες και σταθερότητα σύνδεσης, εφαρμογές 
που θα βοηθήσουν την Ελλάδα να προχωρήσει ταχύτερα προς 
την υλοποίηση του οράματος της κοινωνίας των Gigabit.
Σήμερα, η Vodafone Ελλάδας ξεκινά την εμπορική διάθεση των 
οικιακών προγραμμάτων Vodafone Home Super Fiber Double 
Play και Vodafone Home Super Fiber Triple Play. Οι καταναλω-
τές που θα επιλέξουν τα παραπάνω προγράμματα θα διασυνδε-
θούν στο δίκτυο οπτικών ινών της Vodafone, με εργασίες που 
θα υλοποιούνται από ειδικό συνεργείο της εταιρείας. Επιπλέον, 
για την αρχική περίοδο θα μπορούν να επωφεληθούν από ειδι-
κή προσφορά γνωριμίας.
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν 

να εκμεταλλευτούν τη δράση Superfast Broadband, μέσω της 
οποίας θα επωφεληθούν με επιπλέον συνολική έκπτωση 312 
ευρώ για τους 24 πρώτους μήνες της σύνδεσής τους, καθώς και 
εφάπαξ επιδότηση 48 ευρώ για τον εξοπλισμό.
Παράλληλα, στους εταιρικούς πελάτες, η υπηρεσία Vodafone 
One Net, εκτός από αδιάλειπτη επικοινωνία και προηγμένες 
λειτουργίες σύγκλισης επικοινωνιών, προσφέρει πλέον και 
γρήγορο internet Super Fiber 100 / 200 Mbps, που βοηθά τους 
επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις να λειτουργήσουν ανταγωνι-
στικά στην τοπική και παγκόσμια αγορά.
Ο Χάρης Μπρουμίδης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος 
της Vodafone Ελλάδας δήλωσε: «Σήμερα εγκαινιάζουμε μία 
νέα τεχνολογική περίοδο για τις τηλεπικοινωνίες της Ελλάδας, η 
οποία θα βοηθήσει τη χώρα να κινηθεί ταχύτερα και με στέρεα 
βήματα προς την υλοποίηση του οράματος μιας κοινωνίας των 
Gigabit. Χάρη στις νέες τεχνολογίες το μέλλον θα είναι συναρπα-
στικό και η Ελλάδα θα έχει την ευκαιρία να συμμετέχει ισότιμα 
στην παγκόσμια ψηφιακή οικονομία. Η Vodafone υλοποιεί το 
μεγαλύτερο κατατεθειμένο πλάνο ανάπτυξης δικτύου FTTH στη 
χώρα και φέρνει στους πολίτες και τις επιχειρήσεις τις καλύτερες 
τεχνολογίες δικτύου που μπορούν να καλύψουν τόσο τις υφι-
στάμενες όσο και τις μελλοντικές τους ανάγκες σε ευρυζωνικά 
δίκτυα. Ο Βύρωνας είναι ο πρώτος δήμος της Ελλάδας που δη-
λώνει Fiber Ready!»
Το μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα ανάπτυξης δικτύων οπτι-
κών ινών της Vodafone Ελλάδας περιλαμβάνει την υλοποίηση 
δικτύων οπτικών ινών σε πολλές περιοχές της χώρας, όπως 
Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Βόλος, Ιωάννινα, Κοζά-
νη, Βέροια. Παράλληλα, παρέχει σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις 
καινοτόμες υπηρεσίες νέας γενιάς σε όλη την Ελλάδα.

Η Vodafone επίσης εγκαινίασε το Vodafone Fiber Ready Arena, 
τον πρώτο πολυχώρο υπερυψηλών ταχυτήτων στην Ελλάδα, 
που θα λειτουργεί στο Βύρωνα και είναι διαθέσιμος δωρεάν 
σε πολίτες και επαγγελματίες προκειμένου να γνωρίσουν την 
εμπειρία του FTTH δικτύου.

-Νίκος Παππάς: Επενδύσεις οπτικών ινών μαζί με 
τους αυτοκινητοδρόμους καθιστούν τη χώρα μας 
κόμβο ανάπτυξης Οι επενδύσεις οπτικών ινών μαζί με τους 
αυτοκινητοδρόμους συνιστούν τις μεγαλύτερες επενδυτικές 
παρεμβάσεις που καθιστούν τη χώρα μας κόμβο ανάπτυξης 
τόνισε ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και 
Ενημέρωσης Νίκος Παππάς σε χαιρετισμό του σε εκδήλωση 
της Vodafone στον Βύρωνα με την ευκαιρία της υλοποίησης 
της επένδυσης οπτικών ινών στην περιοχή που έχει ως αποτέ-
λεσμα 17.000 σπίτια να εξασφαλίζουν ταχύτατη πρόσβαση στο 
διαδίκτυο.
«Η επέκταση των οπτικών ινών, μέσω δημόσιων και ιδιωτικών 
επενδύσεων, βρίσκεται στην καρδιά της νέας ανάπτυξης. Η 
ταχύτητα με την οποία αναπτύσσεται το δίκτυο οπτικών ινών 
αποτελεί πρότυπο συντονισμού και συνεργασίας δυνάμεων της 
τοπικής αυτοδιοίκησης, του ιδιωτικού τομέα και της κυβέρνη-
σης» είπε ο υπουργός τονίζοντας ότι μέχρι το 2022 η Ελλάδα θα 
έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ συνδεσιμότητας.
«Η σημερινή επένδυση δείχνει πως ο ιδιωτικός τομέας μπορεί 
να αναζητά την κερδοφορία του μέσα στο γενικό συμφέρον 
της κοινωνίας και όχι σε βάρος του, προς όφελος όλων. Σήμερα 
βάζουμε τη σφραγίδα εκκίνησης, ότι κάθε τομέας της οικονομί-
ας γίνεται πιο παραγωγικός ενώ παράλληλα διασφαλίζεται μια 
δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη» πρόσθεσε ο υπουργός.

Σύμβαση για τον εκσυγχρονισμό, την αναβάθμιση και τη συ-
ντήρηση του τηλεπικοινωνιακού δικτύου ΝΕΤ-VIS, που συνδέει 
το Υπουργείο Εξωτερικών μέσω 141 κόμβων με τις πρεσβευτι-
κές και προξενικές αρχές της Ελλάδας, σε 83 χώρες, υπέγραψαν 
το υπουργείο Εξωτερικών και ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών 
της Ελλάδος ΑΕ. Τη σύμβαση υπογράφηκε από τον υφυπουρ-
γό Εξωτερικών Τέρενς Κουίκ και τον πρόεδρο και διευθύνοντα 
σύμβουλο του ΟΤΕ Μιχαήλ Τσαμάζ. Επίσης η σύμβαση προ-
βλέπει αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου εξοπλισμού και την 
εκπαίδευση προσωπικού του ΥΠΕΞ. Σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ 
συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 26,1 εκατομμύρια 
ευρώ, που συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το «Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας», ενώ η διάρκεια της σύμβασης 
είναι 4,5 χρόνια (έως 31.12.2022), με δυνατότητα επέκτασης 
για άλλα 4,5 χρόνια. 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΥΠΕΞ, η αναβάθμιση του 
δικτύου ΝΕΤ-VIS θα μπορέσει να υποστηρίξει, πέρα από το ηλε-
κτρονικό Σύστημα Θεωρήσεων (βίζες), και τα υπό υλοποίηση 
συστήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως το ΕΤΙΑS (European 
Travel Information and Authorisation System) ως και το Entry 
- Exit System, τα οποία πρόκειται στο αμέσως προσεχές χρονικό 
διάστημα να εισαχθούν στο πλαίσιο του προγράμματος Smart 
boarders της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Επίσης, επισημαίνεται ότι με την ένταξη του έργου στα συγχρη-
ματοδοτικά Προγράμματα Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης 
μέσω της επιτελικής δομής ΕΣΠΑ, εξοικονομείται ποσό περίπου 
5 εκατ. ευρώ ετησίως από τον προϋπολογισμό του ΥΠΕΞ. Ένα 
ποσό που πληρώνονταν μέχρι σήμερα στην προηγούμενη 
σύμβαση με τον ΟΤΕ, μόνο για τη μίσθωση των γραμμών του 
δικτύου NET- VIS, και μάλιστα με το μισό εύρος ζώνης από αυτό 

που θα παρέχεται πλέον από τον ΟΤΕ με τη νέα σύμβαση. Επίσης 
εξοικονομείται ποσό περίπου 4 εκατ. ευρώ ετησίως από εθνι-
κούς πόρους, λόγω της συγχρηματοδότησης του από τα ΕΣΠΑ.
Στη νέα σύμβαση, ο ΟΤΕ αναλαμβάνει αναβάθμιση εξοπλισμού 
και λογισμικού ύφους 1,9 εκατ. ευρώ και 1,5 εκατ. για τη συ-
ντήρηση του υπάρχοντος εξοπλισμού και του υφιστάμενου 
λογισμικού του δικτύου ΝΕΤ-VIS.
Η ανάθεση του έργου έγινε με τη διαδικασία του ανοιχτού διε-
θνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κατά τη διάρκεια του οποίου 
δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση . Η διαγωνιστική διαδικασία 
ελέγχθηκε σε όλα τα στάδιά της από το Ελεγκτικό Συνέδριο ως 
προς τη νομιμότητά της, το οποίο και δεν διαπίστωσε την οποια-
δήποτε νομική πλημμέλεια.

Ο ΒΥΡΩΝΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΩΤΟΣ FIBER READY ΔΗΜΟΣ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΕΞ-ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΕΤ-VIS ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕ ΤΙΣ 141 ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ

Το πρώτο μεγάλης κλίμακας δίκτυο οπτικών ινών μέχρι το σπίτι παρουσίασε η Vodafone
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Σημαντικές ευκαιρίες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προ-
σφέρουν δράσεις του επιχειρησιακού προγράμματος «Δυτική 
Ελλάδα 2014-2020», που έχουν ως βασικό στόχο την προ-
αγωγή επενδύσεων για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των 
τοπικών επιχειρήσεων, καθώς και των δραστηριοτήτων τους 
στην έρευνα και την καινοτομία. Σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ 
όπως δήλωσε ο αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυ-
ξης και Επιχειρηματικότητας Κωνσταντίνος Καρπέτας κατά 

τη διάρκεια ενημερωτικής εκδήλωσης στο Αγρίνιο, «σκοπός 
μας είναι να πληροφορηθεί η επιχειρηματική κοινότητα τις 
δυνατότητες που υπάρχουν», προσθέτοντας ότι «ήδη έχουν 
ανοίξει προσκλήσεις που δίνουν σημαντικές ευκαιρίες στις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με στόχο τη βελτίωση της εξω-
στρέφειας και της διεθνοποίησης των δραστηριοτήτων τους». 
Επίσης ανέφερε ότι «στόχος είναι και η ενίσχυση επιχειρήσεων 
που συνδέονται με τη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης στους 

τομείς τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, ενεργει-
ακές εφαρμογές και αγροδιατροφή».
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αιτωλο-
ακαρνανίας, Παναγιώτης Τσιχριτζής, χαρακτήρισε ιδιαίτερα 
στοχευμένο το πρόγραμμα, που, όπως είπε, απευθύνεται στις 
ανάγκες της τοπικής επιχειρηματικότητας με εξαγωγικό προ-
σανατολισμό.

Αύξηση 38,4% εμφάνισε τον Απρίλιο εφέτος ο όγκος της ιδι-
ωτικής οικοδομικής δραστηριότητας στο σύνολο της χώρας, 
καθώς εκδόθηκαν 1.048 οικοδομικές άδειες, που αντιστοι-
χούν σε 247,3 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.157,7 χιλιάδες m3 

όγκου. Με αποτέλεσμα, να καταγραφεί αύξηση 0,5% στον 
αριθμό των οικοδομικών αδειών, 28,1% στην επιφάνεια και 
38,4% στον όγκο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2017. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ το α’ τετράμηνο, η ιδιωτική οικοδο-

μική δραστηριότητα εμφανίζει αύξηση 5% στον αριθμό των 
οικοδομικών αδειών, 14,3% στην επιφάνεια και κατά 10,3% 
στον όγκο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου- 
Απριλίου 2017.

«Θεσμοθετούνται οι σταθμοί LNG και εξετάζεται η αύξηση 
των πλοίων στην ελληνική σημαία», δήλωσε σε συνέντευξη 
που έδωσε σε ραδιοφωνικό σταθμό, ο υπουργός Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής, Παναγιώτης Κουρουμπλής. Σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Κουρουμπλής εξήγησε πώς θα 
γίνει η παραχώρηση επιμέρους δραστηριοτήτων στα λιμάνια, 
στο πλαίσιο της αξιοποίησης των δέκα λιμανιών και δήλωσε 
ότι κατατέθηκε τροπολογία για την δημιουργία σταθμών 
LNG, όπου θα αποθηκεύεται το Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο 
(LNG), θα αεριοποιείται και θα μεταφέρεται με αγωγούς στο 
δίκτυο. Όπως είπε, ο πρώτος τέτοιος σταθμός θα γίνει στην 
Αλεξανδρούπολη και εκτιμάται ότι θα δημιουργηθούν ακόμα 
4-5 ανάλογοι σταθμοί, σε άλλα λιμάνια, κάτι που σημαίνει 
σε πρώτη φάση νέες θέσεις εργασίας. Σημείωσε επίσης την 
κατά 20% αύξηση εισροής του ναυτιλιακού συναλλάγματος 

για το πρώτο τετράμηνο του 2018, σε σχέση με το αντίστοιχο 
διάστημα του 2017, βάσει των στοιχείων της Τράπεζας της 
Ελλάδας.
Ο υπουργός αναφέρθηκε ακόμα στην υλοποίηση του χρόνιου 
αιτήματος των κατοίκων των νησιών για το Μεταφορικό 
Ισοδύναμο, το οποίο επί 40 χρόνια ήταν στις προεκλογικές 
υποσχέσεις των κομμάτων, αλλά έγινε πραγματικότητα με 
την κυβέρνηση Τσίπρα, παρά τα δημοσιονομικά προβλήματα 
που αντιμετωπίζει η χώρα, ώστε να γίνει πράξη η έννοια της 
ισοπολιτείας. Όπως είπε κάθε χρόνο από 1/1/2019, οπότε θα 
αρχίσει η κανονική εφαρμογή του Μ.Ι. θα διατίθενται περί τα 
150 εκατομμύρια ευρώ από τον προϋπολογισμό. Το Μ.Ι. έχει 
τεθεί σε ισχύ πιλοτικά, μέχρι το τέλος του χρόνου, ενώ δημι-
ουργείται και Παρατηρητήριο, που θα ελέγχει κατά πόσο τα 
χρήματα θα διατίθενται στους νησιώτες, όπως προβλέπει ο 

νόμος.
Για τις ανελκύσεις των ναυαγίων ο κ. Κουρουμπλής δήλωσε 
ότι θα γίνουν χωρίς να επιβαρυνθεί το Ελληνικό Δημόσιο, ενώ 
τα επικίνδυνα και επιβλαβή εγκαταλειμμένα πλοία, θα απομα-
κρυνθούν από τον Κόλπο της Ελευσίνας, γιατί η παραμονή 
τους εκεί κρίνεται επικίνδυνη. Σημείωσε ότι για πρώτη φορά 
ασφαλιστική εταιρία υποχρεώθηκε σε ανέλκυση με την περί-
πτωση του «Αγία Ζώνη ΙΙ» καθώς και ότι η απορρύπανση του 
Σαρωνικού Κόλπου αποτελεί πλέον διεθνές πρότυπο.
Σε ότι αφορά την αύξηση των πλοίων υπό ελληνική σημαία, 
ο κ. Κουρουμπλής δήλωσε ότι είναι σε εξέλιξη συνομιλίες με 
την ΄Ενωση Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ) και άλλους παρά-
γοντες και ότι θα επιχειρήσει να γίνει μια τομή στην ελληνική 
ναυτιλία, ώστε να βρεθεί τρόπος να αλλάξει η σύνθεση των 
πληρωμάτων και να γίνει πιο ελκτική η ελληνική σημαία.

Επενδύσεις άνω των 2,1 δισ. Ευρώ για την ηλεκτρική δια-
σύνδεση των Κυκλάδων και της Κρήτης περιλαμβάνει το 
πρόγραμμα του ΑΔΜΗΕ, με ορίζοντα ολοκλήρωσης του 
συνόλου των έργων το 2024. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ τα 
σχετικά στοιχεία παρουσιάστηκαν χθες στην πρώτη γενική 
συνέλευση των μετόχων της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, εταιρείας 
που είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο και ελέγχει το 51% 
των μετοχών του Διαχειριστή (το υπόλοιπο 25% ανήκει στο 
Δημόσιο και το 24% στην κινεζική State Grid, που συμμετέχει 
ως στρατηγικός επενδυτής).
Αναλυτικά, σε σχέση με τις διασυνδέσεις ο προγραμματισμός 
περιλαμβάνει τα εξής:
-Κρήτη: το 2020 προβλέπεται να ολοκληρωθεί η λεγόμενη 
«μικρή» διασύνδεση (Χανιά - Πελοπόννησος) προϋπολογι-

σμού 324 εκατ. ευρώ και το 2022 η «μεγάλη» (Αττική - Ηρά-
κλειο) προϋπολογισμού 1 δισ. ευρώ. Για την μεγάλη διασύν-
δεση, που έχει εμπλακεί λόγω του συνδυασμού της με τη 
διασύνδεση Ισραήλ - Κύπρου - Ελλάδας έχει προγραμματιστεί 
σήμερα νέα συνάντηση με πρωτοβουλία της ΡΑΕ προκειμέ-
νου να υπάρξει συμφωνία για την υλοποίηση του έργου.
-Κυκλάδες: η πρώτη φάση έχει ολοκληρωθεί, η δεύτερη προ-
βλέπεται να λειτουργήσει το 2019 και η τρίτη, που επισπεύ-
σθηκε κατά δύο χρόνια, το 2020. Το συνολικό κόστος των 
τριών φάσεων είναι 424 εκατ. ενώ η τέταρτη φάση (Δυτικές 
Κυκλάδες) προβλέπεται να ολοκληρωθεί το 2024 και θα κο-
στίσει 386 εκατ.
-Άλλα 200 εκατ. περίπου είναι ο προϋπολογισμός των έργων 
για την αναβάθμιση του δικτύου στην Πελοπόννησο (Μεγα-

λόπολη - Κουμουνδούρου και Μεγαλόπολη - Πάτρα - Αχε-
λώος).
Ο ΑΔΜΗΕ κατέγραψε το 2017 καθαρά κέρδη ύψους 61,7 
εκατ. έναντι ζημιών 2,7 εκατ. το 2016 ενώ για το 2018 προ-
βλέπεται βελτίωση των μεγεθών.
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, το 2021 τα καθαρά κέρδη 
θα διαμορφωθούν σε 85 εκατ. και τα κέρδη προ φόρων, τό-
κων και αποσβέσεων σε 220 εκατ. (από 172 εκατ. το 2017).
Η μερισματική πολιτική προβλέπει την διανομή του 50% του-
λάχιστον των καθαρών κερδών.
Η γενική συνέλευση ενέκρινε επίσης πρόγραμμα αγοράς ιδί-
ων μετοχών μέχρι το 1% του μετοχικού κεφαλαίου σε τιμές 
από 1 ως 10 ευρώ.

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙχΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΙΣ 
ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙχΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΥΞΗΣΗ 38,4% ΕΜΦΑΝΙΣΕ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ Ο ΟΓΚΟΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΣΤΑΤ

«ΘΕΣΜΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ LNG ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΣΗΜΑΙΑ», ΔΗΛΩΣΕ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 2,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ
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Τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας 
Αττικής και 16 δήμων για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: 
Επεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας στο οδικό δίκτυο της 
Περιφέρειας, συνολικού προϋπολογισμού 28.000.000 ευρώ, 
ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο (ΠΕΣΥ), στην αποψινή του 
συνεδρίαση. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ το έργο θα χρηματοδο-
τηθεί από ίδιους πόρους της Περιφέρειας και θα κατασκευαστεί 
από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών 
(ΔΙΔΙΜΥ) η οποία εκπόνησε και τη μελέτη, ενώ τις θέσεις Μει-
ωμένης Οδικής Ασφάλειας (Μ.Ο.Α.), των οδικών αξόνων του 
νομού, «υπέδειξε» βάση σχετικής μελέτης που είχε εκπονήσει 
προ επταετίας για όλη τη χώρα η «Εγνατία Οδός ΑΕ». Οι συμ-
βάσεις θα συνυπογραφούν με τους δήμους: Αίγινας, Αχαρ-
νών, Διονύσου, Κυθήρων, Μάνδρας-Ειδυλλίας, Μαραθώνα, 
Μαρκοπούλου- Μεσογαίας, Μεγαρέων, Παιανίας, Παλλήνης, 
Πεντέλης, Ραφήνας-Πικερμίου, Σαλαμίνας, Σπάτων-Αρτέμιδος, 
Τροιζηνίας, Ωρωπού
Στη συζήτηση που ακολούθησε εκφράστηκε έντονη αντιπαρά-
θεση για την σκοπιμότητα του έργου κατά την «προεκλογική 
περίοδο που διανύουμε» ενώ προτάθηκε και η κατάτμηση του.

Το επιχείρημα αντιπαρήλθε η αντιπεριφερειάρχης Αγγελική Σα-
πουνά, τονίζοντας τη σημασία της μητροπολιτικής λειτουργίας 
του δικτύου καθώς «εκτός των δρόμων που συνδέουν ή διασχί-
ζουν τις περιοχές των δήμων, αφορούν και σε οδικά τμήματα 
ευθύνης της Περιφέρειας Αττικής, όπως είναι οι παλιές εθνικοί 
οδοί και ορισμένοι επαρχιακοί δρόμοι». Η εισηγήτρια επισήμανε 
ότι πρόκειται για ένα «διαδημοτικό» στην ουσία έργο το οποίο 
μόνο η Περιφέρεια μπορεί να εποπτεύσει, καθώς περιλαμβάνει 
πολλούς επαρχιακούς - αγροτικούς δρόμους σε όλη την περιο-
χή εποπτείας της. «Υπήρχε η μελέτη», υπογράμμισε και «επικυ-
ρώθηκε με αποτέλεσμα να μπει σχεδόν άμεσα το έργο σε τροχιά 
υλοποίησης πετυχαίνοντας μάλιστα πολύ μεγάλη έκπτωση 
προς όφελος του δημοσίου και των πολιτών».
«Η βελτίωση της οδικής ασφάλειας», υπογράμμισε νωρίτερα 
εισηγούμενη το θέμα «αποτελεί σημαντική δράση προστασίας 
της ανθρώπινης ζωής, περιορισμού της οδύνης και των επι-
πτώσεων στην ποιότητα ζωής των συγγενών των θυμάτων 
και συμβάλει αποφασιστικά στην ενίσχυση της εθνικής οικονο-
μίας». Πρόσθεσε δε ότι «το έργο πέρα από τη βελτίωση της υπο-
δομής, συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη και τον τουρισμό.

Ειδικότερα αντικείμενο του έργου είναι οι βραχυπρόθεσμες 
επεμβάσεις, δηλαδή μικρής και μεσαίας κλίμακας σε μέγεθος 
και κόστος, οι οποίες είναι υλοποιήσιμες σε σύντομο χρονικό 
διάστημα. Έχουν άμεσα αποτελέσματα στο επίπεδο της παρε-
χόμενης οδικής ασφάλειας και εφαρμόζονται σε τμήματα και 
θέσεις Μ.Ο.Α, των οδικών αξόνων του νομού.
Οι κατασκευαστικές παρεμβάσεις στις θέσεις Μ.Ο.Α, διευκρίνισε 
η κ Σαπουνά, αφορούν κυρίως σε αναβάθμιση και αντικατά-
σταση του εξοπλισμού της οδού, όπως επαναδιαγράμμιση, 
πινακίδες σήμανσης, ανακλαστήρες οδοστρώματος, γραμμική 
οριοσήμανση, στηθαία ασφαλείας, κλπ. Επίσης, τοπικά, προ-
βλέπεται συμπλήρωση - ανακατασκευή της υποδομής, όπως 
επισκευή φθορών οδοστρώματος, αντικατάσταση της παλαι-
άς επιφανειακής ασφαλτικής στρώσης με νέα αντιολισθηρή, 
συμπλήρωση υλικού ερείσματος, καθαρισμός - μόρφωση 
υφιστάμενης τριγωνικής τάφρου, καθαρισμός περιοχής για 
αύξηση ορατότητας (αποξήλωση εμποδίων και αποψίλωση 
ζωνών που εμποδίζουν την ορατότητα) κλπ.

Δύο σημαντικά έργα για την ενίσχυση της ασφάλειας των πο-
λιτών, σε υποδομές οδοποιίας και αθλητισμού των Δήμων Γα-
λατσίου και Καισαριανής, συνολικού προϋπολογισμού 440.000 
ευρώ, ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής στη σημερι-
νή συνεδρίασή του, μετά από εισήγηση της αντιπεριφερειάρχη 
Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Ερμίνας Κυπριανίδου. Σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
Το πρώτο έργο, προϋπολογισμού 300.000 ευρώ, στο Γαλάτσι, 
αφορά σε κατασκευές για την αντιμετώπιση κατολισθήσεων 

πρανών στην περιφερειακή οδό (Πρωτοπαπαδάκη από Έβρου 
έως Αυχένα) και στην οδό Δράμας (στη συμβολή Καβάλας και 
Κυθήρων) με την τοποθέτηση μεταλλικών πλεγμάτων στερεω-
μένων με ηλώσεις και κατασκευή μικρού τοίχου αντιστήριξης. 
Σκοπός του έργου είναι η προστασία του περιβάλλοντος και 
των διερχόμενων πεζών από τυχόν καταπτώσεις βράχων και 
η προστασία της οδικής ασφάλειας από κατολισθήσεις πρανών.
 Το δεύτερο έργο αφορά σε παρεμβάσεις προς αποκατάσταση 
της ασφάλειας στον αγωνιστικό χώρο του σταδίου «Μ. Κρητι-

κόπουλος» της Καισαριανής, περιμετρικά του γηπέδου ποδο-
σφαίρου και γενικότερα των εγκαταστάσεων για την αποφυγή 
ατυχημάτων από φθορές λόγω παλαιότητας.
 Η κ. Κυπριανίδου περιέγραψε σειρά προβλεπόμενων εργασι-
ών, χάρη στις οποίες «το γήπεδο θα αναβαθμιστεί και θα εκσυγ-
χρονιστεί προς όφελος της τοπικής κοινωνίας».
Σημειώνεται, ότι τα δύο έργα θα χρηματοδοτηθούν από ίδιους 
πόρους της Περιφέρειας Αττικής και θα δημοπρατηθεί-εκτελε-
στεί από τις Τεχνικές Υπηρεσίες των οικείων δήμων.

Συνεχίζεται η πορεία υλοποίησης του αποχετευτικού δικτύου 
στις περιοχές Κορωπίου-Παιανίας το οποίο θα ολοκληρωθεί 
εντός του 2019 παρά τις καθυστερήσεις από το δασαρχείο και 
την Αρχαιολογική Υπηρεσία που σημειώνονται σήμερα. Σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ το παραπάνω διαβεβαίωσε η ανάδοχος 
εταιρία τον αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής Πέτρο Φιλίπ-
που και τον δήμαρχο Κρωπίας Δημήτρη Κιούση κατά την αυτο-
ψία που πραγματοποίησαν στο χώρο των εργασιών με σκοπό 
να ενημερωθούν για την πορεία του έργου
«Ένα ακόμη σημαντικό έργο υποδομής αυτό της συλλογής, 

μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης των ακαθάρτων που 
θα βελτιώσει σε μεγάλο βαθμό την καθημερινότητα και την 
ποιότητα ζωής των κατοίκων ολοκληρώνεται σύντομα», επιβε-
βαίωσε ο κ Φιλίππου μετά την ενημέρωση στα παρακάτω τρία 
βασικά θέματα:
- Τη διάνοιξη-κατασκευή της μικροσήραγγας διέλευσης του 
αγωγού λυμάτων στη Βραυρώνα. Το δεύτερο τμήμα της σή-
ραγγας από την πλευρά της Βραυρώνας (600 μέτρων), θα ξε-
κινήσει άμεσα καθώς έχει καθυστερήσει λόγω αργοπορίας των 
διαδικασιών από το Δασαρχείο. Αναμένεται δε να παραδοθεί 

εντός του επόμενου εξαμήνου.
- Την κατασκευή της 3ης Δεξαμενής Καθίζησης (υπολείπεται 
να παραδοθεί η έγκριση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας για τον 
χώρο όπου θα γίνει η κατασκευή).
- Τον υποθαλάσσιο αγωγό για τον οποίο δεν έχει εκτελεστεί ακό-
μα καμία εργασία λόγω καθυστερήσεων έκδοσης των σχετικών 
αδειών, για την ολοκλήρωση της οποίας γίνονται όλες οι προ-
βλεπόμενες διαδικασίες και οι απαραίτητες ενέργειες.

Υπεγράφη, μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του 
Δήμου Λαμιέων, η προγραμματική σύμβαση για την κατα-
σκευή κλειστού κολυμβητηρίου, συνολικού προϋπολογισμού 
9,5 εκατ.ευρώ. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ με την υπογραφή 
της σύμβασης από τον περιφερειάρχη, Κώστα Μπακογιάννη, 
το έργο ανατίθεται στον Δήμο Λαμιέων για την κατασκευή των 
σύγχρονων εγκαταστάσεων σε έκταση 21.000 τ.μ. στις οποίες 
θα φιλοξενηθούν δραστηριότητες της ερασιτεχνικής και της 
επαγγελματικής κολύμβησης. «Αυτό το έργο άγγιξε τα όρια του 

αστικού μύθου» δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Κώστας 
Μπακογιάννης, εξηγώντας ότι όλοι άκουγαν για τη δημιουργία 
κλειστού κολυμβητηρίου, αλλά κανείς δεν το έβλεπε. Στο εξής, ο 
Δήμος της Λαμίας αναλαμβάνει πλήρως τη διεκπεραίωση όλων 
των διαδικασιών για την κατασκευή, με τη χρηματοδότηση της 
Περιφέρειας.
«Είναι άδικο, μία πόλη όπως η Λαμία, να βρίσκεται έξω από 
μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις. Με αυτή τη χρηματοδότηση 
αλλάζουμε τη ροή των πραγμάτων. Κλείνουμε τους λογαρια-

σμούς και με τα έργα του παρελθόντος. Αναθέτουμε στον Δήμο 
της Λαμίας την κατασκευή του για να κλείσουμε έναν κύκλο 
εξαγγελιών και να πάμε σε κάτι νέο. Σε έργα όπως αυτό, από το 
οποίο έχουν κέρδος όλοι. Οι νέοι μας, ο αθλητισμός, ο πολιτι-
σμός και η οικονομία μας», σημείωσε ο κ.Μπακογιάννης.

ΕΡΓΑ 28 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΠΕΣΥ  ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣχΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΗΣ 
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΠΕΣΥ

ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2019 ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΤΟ ΑΠΟχΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟχΕΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ–ΠΑΙΑΝΙΑΣ

ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 9,5 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
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Σε μία ιδιαίτερα εορταστική και αισιόδοξη ατμόσφαιρα πραγμα-
τοποιήθηκε για 5η χρονιά φέτος, την Τρίτη 10 Ιουλίου 2018, η 
τελετή απονομής των Environmental Awards 2018. Σύμφω-
να με σχετικό δελτίο Τύπου  σε μία λαμπρή τελετή στο κτήμα 
Αριάδνη στη Βαρυμπόμπη, περισσότερα από 300 υψηλόβαθμα 
στελέχη επιχειρήσεων και εκπρόσωποι Δημόσιων Φορέων πα-
ρακολούθησαν την απονομή βραβείων στις καλύτερες πρακτι-
κές της χώρας για την προστασία του Περιβάλλοντος και την 
αειφορία, οι οποίες διακρίθηκαν μέσω αδιάβλητης διαδικασίας, 
από ανεξάρτητη Κριτική Επιτροπή επιστημόνων και experts σε 
θέματα περιβάλλοντος. Τα βραβεία διοργανώνει η Boussias 
Communications και παρουσίασε η δημοσιογράφος Νικολέττα 
Κρητικού.
Σημαντική ήταν η αύξηση συνολικά των εταιρειών που διαγω-
νίστηκαν αλλά και των υποψηφιοτήτων που υποβλήθηκαν, 
γεγονός που αποδεικνύει τη σημασία της βράβευσης σε πρω-
τοβουλίες που συνεισφέρουν και υποστηρίζουν την προστασία 
του περιβάλλοντος και την αειφορία, αναδεικνύοντας παράλλη-
λα τη συνεισφορά επιχειρήσεων και οργανισμών στην εθνική 
οικονομία και την κοινωνία. Ηχηρά ονόματα επιχειρήσεων από 
πολλούς διαφορετικούς κλάδους διακρίθηκαν για τις δράσεις 
και τις πρωτοβουλίες τους, παράλληλα με λαμπρούς εκπροσώ-
πους μικρομεσαίων ή και μικρών ιδιωτικών επιχειρήσεων.
Η Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής των βραβείων Δρ. Κάτια 
Λαζαρίδη, Αναπληρώτρια Πρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσε-
ων και Διεθνών Σχέσεων στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Κα-

θηγήτρια της Σχολής Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμο-
σμένης Οικονομίας, μεταξύ άλλων επισήμανε στην εναρκτήρια 
ομιλία της «Σήμερα δείχνουμε απτά παραδείγματα, μέσα από τις 
δράσεις των εταιρειών που βραβεύονται, τα οποία αποδεικνύ-
ουν ότι η προστασία του περιβάλλοντος μπορεί να αυξήσει την 
κερδοφορία των επιχειρήσεων, καθώς μειώνεται η σπατάλη 
ακριβών πόρων – πρώτων υλών και ενέργειας, μειώνεται το 
κόστος διαχείρισης αποβλήτων με την αύξηση της πρόληψης, 
της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης και βελτιώνε-
ται η δημόσια εικόνα της επιχείρησης /οργανισμού. Τα βραβεία 
στοχεύουν να δημιουργήσουν συνθήκες ευγενούς συναγωνι-
σμού μεταξύ των συμμετεχόντων με σκοπό την προώθηση της 
περιβαλλοντικής ευαισθησίας, καθώς επίσης να αναδείξουν την 
κοινωνική συνεισφορά επιχειρήσεων, οργανώσεων, ατόμων, 
στην υλοποίηση δράσεων για την περιβαλλοντική αναβάθμι-
ση».
Τιμητικά Βραβεία
Ιδιαίτερη θέση στη βραδιά είχαν οι απονομές των Τιμητικών 
Βραβείων που επιλέχθηκαν από την Κριτική Επιτροπή εκτός 
διαδικασίας υποβολής. Αυτά τα βραβεία απονεμήθηκαν στον 
Ζαν-Ζακ Λεσουέρ (ιδρυτή του Αττικού Ζωολογικού Πάρκου), 
στο Ίδρυμα Γιάννη Τσαρούχη (το βραβείο παρέλαβε η Ανδρο-
νίκη Τσαρούχη-Γρυπάρη, Πρόεδρος του Ιδρύματος) και στην 
Helmepa (το βραβείο παρέλαβε ο Κωνσταντίνος Ανδρεάδης) 
για την ευαισθητοποίηση, το έργο και την προσφορά τους στο 
περιβάλλον στους τομείς δραστηριοποίησής τους.

Grand Βραβεία
Τέσσερις εταιρείες αναδείχθηκαν μεγάλοι νικητές της βραδιάς, 
λαμβάνοντας την ύψιστη διάκριση Grand Award για την εξαι-
ρετική πορεία, τη δέσμευσή τους και τους φιλόδοξους στόχους 
τους στη διαρκή περιβαλλοντική βελτίωση και βιώσιμη ανά-
πτυξη: Ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων 
«Πίνδος» έλαβε Grand Award Waste Management, η ΑΒ Βασι-
λόπουλος έλαβε Grand Award Energy Mastering, η SUNLIGHT 
Recycling έλαβε Grand Award Circular Economy και ο ΔΕΣΦΑ 
(Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου) έλαβε 
Grand Award Climate Protection.
Χρυσοί Νικητές
Gold βραβεία για τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις κατέκτησαν 
οι παρακάτω εταιρείες ή φορείς:
Mega Disposables, Cyta, ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ- Διυλιστήρια 
Κορίνθου, ΕΠΑΔΥΜ, Όμιλος ΟΤΕ, Αιολική Μήλου, DUNAPACK 
VIOKYT PACKAGING, ΕΥΔΑΠ, MAS, powerPerfector, WIND Ελ-
λάς, Πλαστικά Θράκης Pack-Eργοστάσιο Ιωαννίνων, Διεθνής 
Αερολιμένας Αθηνών, Knauf Γυψοποιία - Redex, BARILLA 
HELLAS, Elawon, Αθηναϊκή Ζυθοποιία, Porto Carras Grand 
Resort, UNI-PHARMA Κλέων Τσέτης Φαρμακευτικά Εργαστή-
ρια, Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕ-
ΣΦΑ), Ανταποδοτική Ανακύκλωση, ΑΒ Βασιλόπουλος, Εθνική 
Τράπεζα της Ελλάδος. Χορηγός κατηγορίας Energy Mastering 
των βραβείων ήταν η MAS και Υποστηρικτής η Redex.

Tην πρόταση του Υπουργείου Οικονομίας να περάσει η διαχεί-
ριση της Έκθεσης Λαμίας στους τοπικούς φορείς, παρουσίασε  
χθες το μεσημέρι στην πόλη ο υφ. Οικονομίας Στέργιος Πιτσι-
όρλας. Σε συνάντησή του με τους εκπροσώπους των φορέων 
της περιοχής, ο κ. Πιτσιόρλας αναφέρθηκε στα προβλήματα 
τα οποία έχουν δημιουργηθεί στην Έκθεση Λαμίας τονίζοντας, 
συγχρόνως την ετοιμότητα από την πλευρά του Υπουργείου 
να προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση έτσι ώστε να δημιουρ-
γηθεί ένα νέο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το οποίο θα 
αναλάβει την διαχείριση της έκθεσης Λαμίας όπως επίσης το 
σύνολο του ενεργητικού και του παθητικού της. Σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Πιτσιόρλας υπογράμμισε ότι η βούληση της 
κυβέρνησης και του Υπουργείου είναι οι τοπικοί φορείς (Δήμος 
Λαμιέων, η Περιφέρεια Στερεάς τα Επιμελητήρια και άλλοι φο-
ρείς) να πάρουν στα χέρια τους την τύχη της έκθεσης Λαμίας».
Ωστόσο ο ίδιος υπογράμμισε ακόμη ότι «υφίσταται κάποια θέ-
ματα τεχνικού χαρακτήρα τα οποία θα πρέπει να μελετηθούν το 
επόμενο διάστημα, έτσι ώστε να δοθεί η πλέον σωστή λύση».

Ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κώστας Μπακογιάννης, 
που μετείχε στη συνάντηση, χαιρέτισε μεν την πρόθεση από την 
πλευρά της κυβέρνησης να προχωρήσει σε αυτό το εγχείρημα 
«έστω και με αρκετή καθυστέρηση» όπως είπε ωστόσο όμως 
υποστήριξε ότι «υπάρχουν σημεία τα οποία θα πρέπει να διευ-
κρινιστούν» όπως υπογράμμισε. «Δεν πρέπει να υποθηκευτεί 
από την αρχή η λειτουργία του νέου νομικού προσώπου», είπε 
ο κ. Μπακογιάννης .
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης κατατέθηκαν ορισμένες ανη-
συχίες νομικού χαρακτήρα κυρίως για την σχέση του προϋπάρ-
χοντος ΝΠΔΔ με το ΝΠΙΔ που πρόκειται να ιδρυθεί γεγονός, το 
οποίο προβλημάτισε και τον κ. Υπουργό ο οποίος δήλωσε ότι 
«θα πρέπει να διευρυνθεί ο διάλογος σε όλα τα επίπεδα για ένα 
μήνα τουλάχιστον για να βρεθεί η καλύτερη λύση» δηλώνοντας 
συγχρόνως ετοιμότητα του Υπουργείου «στις αρχές του Σεπτέμ-
βρη να έχει έτοιμη τη νομοθετική ρύθμιση που θα επιτρέψει την 
απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας της Έκθεσης Λαμίας».
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Έκθεση Λαμίας έχει μια ιστορία που 

ξεπερνά τα 50 χρόνια ενώ λόγω των προβλημάτων, των χρε-
ών και της μαύρης τρύπας που έχουν εντοπίσει οι ελεγκτές και 
έχουν καταθέσει σχετικό πόρισμα στη δικαιοσύνη δεν μπορού-
σε να λειτουργήσει τα δύο τελευταία χρόνια.
Ωστόσο ο υφ. Οικονομίας Στέργιος Πιτσιόρλας ανακοίνωσε ότι 
οργανώνεται εκθεσιακή περίοδος τον ερχόμενο Οκτώβρη στη 
Λαμία με τη βοήθεια της Helexpo ΔΕΘ εκφράζοντας συγχρόνως 
την αισιοδοξία για τη συμφωνία όλων των φορέων σε σχέση με 
το μέλλον της Έκθεσης Λαμίας.
Στη συγκεκριμένη συνάντηση εκτός από τους φορείς της περιο-
χής ήταν παρόντες οι βουλευτές του ΣυΡιζΑ κύριος Αποστόλης 
Καραναστάσης και Γιάννης Σακιώτης όπως επίσης ο βουλευτής 
της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Υπουργός Χρήστος Σταϊ-
κούρας που στην τοποθέτηση του ζήτησε να περιληφθεί στη 
νέα νομοθετική ρύθμιση και η πρόβλεψη της προηγούμενης 
τροποποίησης της ιδρυτικής πράξης της Έκθεσης Λαμίας σε 
σχέση με τη διεύρυνση του σκοπού της και την επέκταση των 
δραστηριοτήτων της.

ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ENVIRONMENTAL AWARDS 2018

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΛΑΜΙΑΣ
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Η συνεργασία που έχει αναπτυχθεί μεταξύ της περιφέρειας Πελοπον-
νήσου και της περιφέρειας Γκουϊζό της Κίνας, με στόχο τη δημιουργία 
ελληνοκινεζικού επιχειρηματικού κέντρου στην Τρίπολη και η ίδρυση 
της Περιφερειακής Τράπεζας Πελοποννήσου, στο πρότυπο των Γερμα-
νικών Ταμιευτηρίων Sparkassen, αποτέλεσε αντικείμενο συνάντησης 
που είχε ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και υπουργός Οικονομίας και 
Ανάπτυξης Γιάννης Δραγασάκης με τον περιφερειάρχη Πελοποννή-

σου Πέτρο Τατούλη. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ συγκεκριμένα, όπως 
αναφέρει σχετική ανακοίνωση, αντικείμενο της συνάντησης ήταν η 
ίδρυση της Περιφερειακής Τράπεζας Πελοποννήσου στο πρότυπο των 
Γερμανικών Ταμιευτηρίων Sparkassen. Η πλειοψηφία των μετοχών 
του περιφερειακού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος θα ανήκει στην 
περιφερειακή αρχή και στο μετοχικό του κεφάλαιο θα μπορούν να 
συμμετάσχουν άλλοι φορείς, νομικά και φυσικά πρόσωπα. Σκοπός της 

τράπεζας θα είναι η παροχή δανείων με κύριο στόχο την ενίσχυση των 
ΜμΕ και γενικότερα η περιφερειακή ανάπτυξη.
Ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης συνεχάρη την περιφέρεια Πελοπον-
νήσου για τις σημαντικές πρωτοβουλίες. Σε ότι αφορά ειδικότερα τη 
πρωτοβουλία για την ίδρυση του νέου περιφερειακού πιστωτικού 
ιδρύματος ο κ. Δραγασάκης δεσμεύτηκε να προχωρήσουν οι αναγκαί-
ες νομοθετικές ρυθμίσεις.

Συνεχίστηκε και κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2018 η βελτίω-
ση των προσδοκιών των συμβούλων μάνατζμεντ για την εν 
γένει πορεία της ελληνικής οικονομίας, όπως καταγράφονται 
στο Βαρόμετρο του Συνδέσμου Εταιρειών Συμβούλων Μάνα-
τζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) για την Οικονομία». Σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ o  Γενικός Δείκτης GRe+1 διαμορφώθηκε το δεύτε-
ρο τρίμηνο του έτους σε 18,1% από 17,5% το προηγούμενο 
τρίμηνο και από 6,4% το δεύτερο τρίμηνο του 2017.
Στη νέα αυτή θετική εξέλιξη συνέβαλαν, σύμφωνα με την 
έρευνα, η βελτίωση των βασικών μακροοικονομικών μεγε-
θών και η προσδοκώμενη ολοκλήρωση του προγράμματος 
τον ερχόμενο Αύγουστο. Συγκεκριμένα, το 2017 η ελληνική 
οικονομία εξήλθε από μακρά και βαθιά ύφεση και το πρώτο 
τρίμηνο του 2018 ο ρυθμός μεγέθυνσης ήταν 2,3%. Ταυτο-
χρόνως, συνεχίστηκαν η αύξηση των εξαγωγών και η μείω-
ση της ανεργίας.
Όπως ανέφερε ο πρόεδρος ΔΣ του ΣΕΣΜΑ, Βασίλειος Ρεγκού-
ζας κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Βαρόμε-
τρου για την Οικονομία - GRe+1 για το β’ τρίμηνο του 2018, 
«η συγκρατημένη αισιοδοξία που εκφράζουν οι σύμβουλοι 
μάνατζμεντ πιθανώς να προκύπτει και από τις αποφάσεις του 
Eurogroup της 21ης Ιουνίου 2018».
Ωστόσο, όπως ανέφερε «για να επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις 
των συμβούλων θα πρέπει οι ελληνικές κυβερνήσεις που θα 

αναλάβουν την εξουσία την περίοδο 2019-2032 να έχουν 
υψηλό αίσθημα ευθύνης. Τα λάθη του παρελθόντος δεν θα 
πρέπει να επαναληφθούν στην περίοδο 2019-2032. Κύρια 
επιδίωξη των ελληνικών κυβερνήσεων από εδώ και πέρα 
θα πρέπει να είναι η αποκατάσταση και διαφύλαξη της «κλο-
νισμένης» διεθνούς αξιοπιστίας της χώρας, η διαφύλαξη της 
οικονομικής και πολιτικής σταθερότητας και η συνέχιση της 
προσπάθειας για περαιτέρω ενίσχυση της διεθνούς ανταγω-
νιστικότητας της χώρας. Θα πρέπει δηλαδή να διασφαλιστούν 
και να ενισχυθούν τα αναπτυξιακά πλεονεκτήματα που ανά-
κτησε η Ελλάδα την περίοδο 2010-2017. Αυτό θα πρέπει να 
είναι η βασική προτεραιότητα των ελληνικών κυβερνήσεων. 
Η απεμπόληση (με την πολιτική του φουσκώματος της εγχώ-
ριας ζήτησης με δανεισμό από το εξωτερικό) των μεγάλων 
πλεονεκτημάτων που προέκυψαν για τη χώρα από την έντα-
ξή της στο ευρώ, θα πρέπει να είναι αιώνιο παράδειγμα προς 
αποφυγή για την Ελλάδα».
Σύμφωνα με το βαρόμετρο του ΣΕΣΜΑ, παρουσιάζεται μεγα-
λύτερη αισιοδοξία για την πορεία των θεμελιωδών μακροοι-
κονομικών μεγεθών, καθώς σημειώθηκε αύξηση του μέσου 
όρου της διαφοράς «θετικών» - «αρνητικών» προβλέψεων 
για τις μεταβλητές του Δείκτη Οικονομικής Συγκυρίας (ρυθ-
μός οικονομικής μεγέθυνσης, ανεργία, ιδιωτικές επενδύσεις 
παγίου κεφαλαίου, εξαγωγές και ποσοστό μεταβολής του γε-

νικού επιπέδου των τιμών). Η εν λόγω διαφορά διευρύνθηκε 
από 25,3% στο τέλος του πρώτου τριμήνου 2018 σε 29,3% 
στο τέλος του δεύτερου τριμήνου. Υπάρχει δε σημαντική με-
ταβολή σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2017. Η τόνωση 
της αισιοδοξίας το δεύτερο τρίμηνο 2018 προέρχεται από τις 
ευνοϊκότερες προβλέψεις για το ρυθμό μεγέθυνσης και την 
ανεργία.
Αντίθετα, ο Δείκτης Παραγωγικών Συντελεστών σημείωσε 
κάμψη το δεύτερο τρίμηνο 2018. Συγκεκριμένα, ο μέσος όρος 
της διαφοράς «θετικών» και «αρνητικών» απαντήσεων για 
τις μεταβλητές του δείκτη (ανθρώπινο δυναμικό, συνθήκες 
χρηματοδότησης, δημόσιες υποδομές, επιχειρηματικότητα 
και θεσμικό πλαίσιο), περιορίστηκε σε 6,8% στο τέλος Ιουνίου 
από 9,7% στο τέλος Μαρτίου 2018. Πρέπει να υπογραμμισθεί 
όμως ότι υπάρχει πολύ μεγαλύτερη αισιοδοξία έναντι του 
δεύτερου τριμήνου του 2017.
Οι απόψεις των συμβούλων μάνατζμεντ για τα κυριότερα 
προσκόμματα στην επιχειρηματική δράση παρέμειναν σχε-
δόν αμετάβλητες και κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2018. Σύμ-
φωνα με την έρευνα, τα πέντε σημαντικότερα ήταν τα εξής: 
υψηλή φορολογία, έλλειψη σταθερότητας του φορολογικού 
συστήματος, αναποτελεσματική δημόσια διοίκηση, ασυνέ-
χεια στη λειτουργία του κράτους και δυσκολίες στη χρηματο-
δότηση των επιχειρήσεων.

Στο 20,2% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα 
τον Απρίλιο εφέτος, μειωμένο κατά 1,5 μονάδα από το 21,7% τον 
Απρίλιο πέρυσι, αλλά οριακά αυξημένο από το 20,1% τον Μάρτιο 
2018. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ με  βάση την έρευνα εργατικού 
δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, οι άνεργοι ανήλθαν σε 949.726 άτομα και ο 
αριθμός τους μειώθηκε κατά 93.632 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο 
2017 (μείωση 9,0%) και κατά 7.698 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο 
2018 (μείωση 0,8%).
Το σύνολο των απασχολουμένων εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.763.377 
άτομα. Οι απασχολούμενοι μειώθηκαν κατά 1.242 άτομα σε σχέση 
με τον Απρίλιο 2017 (μη σημαντική μεταβολή) και κατά 40.758 άτο-

μα σε σχέση με τον Μάρτιο εφέτος (μείωση 1,1%).
Οι οικονομικά μη ενεργοί (τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε ανα-
ζητούν εργασία) ανήλθαν σε 3.270.298 άτομα και αυξήθηκαν κατά 
59.215 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο πέρυσι (αύξηση 1,8%) και 
κατά 45.134 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο 2018 (αύξηση 1,4%).
Η ανεργία παραμένει κατά πολύ υψηλότερη στις γυναίκες (24,7% 
τον Απρίλιο 2018 από 26,1% τον Απρίλιο 2017) σε σχέση με τους 
άνδρες (16,5% από 18,2%).
Ηλικιακά, η υψηλότερη ανεργία συνεχίζει να καταγράφεται στις ομά-
δες 15- 24 ετών (42,3% τον Απρίλιο 2018 από 44,2% τον Απρίλιο 
2017) και 25- 34 ετών (25,4% από 27,5%). Ακολουθούν οι ηλικίες 

35- 44 ετών (18,4% από 19,2%), 45- 54 ετών (16,7% από 17,1%), 
55- 64 ετών (15,6% από 18,6%) και 65- 74 ετών (11% από 11,7%).
Σε επίπεδο αποκεντρωμένων διοικήσεων της χώρας, στις τρεις 
πρώτες θέσεις βρίσκονται η Ήπειρος- Δυτική Μακεδονία (25,5% τον 
Απρίλιο 2018 από 27,4% τον Απρίλιο 2017), η Αττική (21,1% από 
21,7%) και η Πελοπόννησος- Δυτική Ελλάδα- Ιόνιοι Νήσοι (20,3% 
από 21,5%). Ακολουθούν η Μακεδονία- Θράκη (20% από 22,4%), 
το Αιγαίο (19,5% από 18,3%), η Θεσσαλία- Στερεά Ελλάδα (18,6% 
από 21,3%) και η Κρήτη (11,6% από 16,1%).

Το ενδεχόμενο να φέρει νέα ρύθμιση με την οποία θα διακανονίζονται τα χρέη των πολιτών προς 
τους δήμους άφησε ανοιχτό, ο υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-
ΜΠΕ ο κ. Σκουρλέτης, κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια, ανέφερε ότι το υπουργείο μελετά τη δυ-
νατότητα να ψηφιστεί εκ νέου μια αντίστοιχη ρύθμιση με αυτή που ψηφίστηκε πριν ένα χρόνο, με 

την οποία δόθηκε η ευελιξία στους πολίτες που είχαν χρέη προς τους δήμους να τα αποπληρώσουν 
σε 100 δόσεις.

Γ. ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΩΝ SPARKASSEN

ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΤΟΥ ΣΕΣΜΑ : ΣΥΝΕχΙΣΤΗΚΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ Β’ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2018 Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΣΤΟ 20,2% ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΕ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΕΦΕΤΟΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΣΤΑΤ

ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΑ χΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ, ΜΕΛΕΤΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
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Η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να ανακάμπτει και τα 
επόμενα χρόνια, εφόσον τηρούνται οι δεσμεύσεις για τις 
μεταρρυθμίσεις, επισημαίνει, για την Ελλάδα, η έκθεση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τις ενδιάμεσες οικονομικές προ-
βλέψεις της περιόδου 2018-2019, που δόθηκαν σήμερα στη 
δημοσιότητα. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ οι οικονομικές προ-
βλέψεις της Επιτροπής παραμένουν αμετάβλητες, σε σχέση 
με τον Μάιο, αναμένοντας ανάπτυξη για την Ελλάδα κατά 
1,9% το 2018 και 2,3% το 2019.
   Ειδικότερα, η έκθεση της Επιτροπής τονίζει ότι η ελληνική 
οικονομία έκανε μια δυνατή εκκίνηση το πρώτο τρίμηνο 
του 2018 και προσθέτει ότι «μετά την επιτυχή ολοκλήρωση 
του προγράμματος του ESM, η οικονομική ανάκαμψη ανα-
μένεται να συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια, όσο τηρούνται οι 
δεσμεύσεις για τις μεταρρυθμίσεις».
   Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της Επιτροπής, το πραγ-
ματικό ΑΕΠ μεγεθύνθηκε κατά 0,8% το πρώτο τρίμηνο του 
2018, κάτι το οποίο αντιστοιχεί σε ετήσιο δείκτη ανάπτυξης 

2,3%. Αυτό, σύμφωνα με την Επιτροπή, επιβεβαιώνει ότι η 
επιβράδυνση της ανάπτυξης σε 0,2% το τέταρτο τρίμηνο 
του 2017, ήταν προσωρινή και η Ελλάδα πράγματι, ανα-
κάμπτει.
   Το πρώτο τρίμηνο του 2018, η ανάπτυξη ενισχύθηκε από 
τις καθαρές εξαγωγές που συνέβαλαν κατά 1,4 ποσοστιαίες 
μονάδες στη μεγέθυνση του ΑΕΠ. Η ιδιωτική κατανάλωση 
κατέγραψε αύξηση για πρώτη φορά από το 2016, αλλά η 
συμβολή της στην ανάπτυξη ακυρώθηκε από τη μείωση της 
δημόσιας κατανάλωσης, κι έτσι η συνολική κατανάλωση 
παρέμεινε σχεδόν στο ίδιο επίπεδο (0,1%). Ωστόσο, σημει-
ώνεται ότι υπήρξε μεγάλη πτώση των επενδύσεων.
   Το πραγματικό ΑΕΠ προβλέπεται να φτάσει το 1,9% το 
2018 και να μεγεθυνθεί περαιτέρω στο 2,3%, το 2019. 
Βασικός μοχλός της ανάπτυξης αναμένεται να είναι οι επεν-
δύσεις, χάρη στη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος 
και της αύξησης των εξωτερικών άμεσων επενδύσεων. Η 
ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να παραμείνει υποτονική, 

καθώς οι συνεισφορές των καθαρών εξαγωγών θα γίνουν 
πιο μέτριες το υπόλοιπο του έτους, καθώς η αυξημένη επεν-
δυτική δραστηριότητα θα παράγει πρόσθετη ζήτηση για 
εισαγόμενα αγαθά.
   «Η αγορά εργασίας συνεχίζει να βελτιώνεται» τονίζει η Επι-
τροπή. Η ανεργία έπεσε στο 20,1% το Μάρτιο του 2018, δη-
λαδή κατά 0,7 ποσοστιαίες μονάδες από τα τέλη του 2017. Η 
απασχόληση αυξήθηκε κατά περίπου 2% το πρώτο τρίμηνο 
του 2018. Σημειώνεται, δε, ότι αυτή η τάση αναμένεται να 
συνεχιστεί σε όλο το έτος του 2018.
   Επισημαίνεται, επίσης, ότι ο πληθωρισμός τιμών κατα-
ναλωτή έφθασε το 0,8% τον Μάιο, με μέσο όρο 0,4% για 
τους πρώτους πέντε μήνες του έτους, κυρίως λόγω των 
υψηλότερων τιμών επεξεργασίας τροφίμων και ενέργειας. 
Λόγω των υψηλότερων παραδοχών για τις τιμές πετρελαί-
ου, η πρόβλεψη για τον γενικό πληθωρισμό αναθεωρείται 
ελαφρώς προς τα πάνω.

«Ανθεκτική εν μέσω αυξημένης αβεβαιότητας» αναμένεται 
να παραμείνει η ανάπτυξη στην ευρωζώνη και στην «ΕΕ 
των 28», σύμφωνα με τις ενδιάμεσες οικονομικές προβλέ-
ψεις της Επιτροπής 2018-2019 που δόθηκαν σήμερα στη 
δημοσιότητα. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η Επιτροπή προ-
βλέπει ότι η οικονομική ανάπτυξη αναμένεται να παραμείνει 
ισχυρή στο 2,1% το 2018 και στο 2% το 2019, τόσο στην 
ευρωζώνη, όσο και στην ΕΕ.
«Έπειτα από πέντε διαδοχικά τρίμηνα έντονης επέκτασης, η 
οικονομική ορμή μετριάστηκε κατά το πρώτο εξάμηνο του 
2018 και τώρα προβλέπεται να είναι χαμηλότερη κατά 0,2 
ποσοστιαίες μονάδες τόσο στην ΕΕ όσο και στη ζώνη του 
ευρώ από ό, τι είχε προβλεφθεί την άνοιξη», αναφέρει η 
έκθεση της Επιτροπής.
Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, αρμόδιος για θέματα ευρώ 
Βάλντις Ντομπρόβσκις ανέφερε: «Η ευρωπαϊκή οικονομική 
δραστηριότητα παραμένει σταθερή προβλέποντας αύξηση 
του ΑΕΠ κατά 2,1% φέτος στην ευρωζώνη και στην «ΕΕ των 
28». Ωστόσο, η προς τα κάτω αναθεώρηση της αύξησης του 
ΑΕΠ, σε σχέση με το Μάιο δείχνει ότι ένα δυσμενές εξωτερι-
κό περιβάλλον, όπως η αύξηση των εμπορικών εντάσεων 

με τις ΗΠΑ, μπορεί να αποδυναμώσει την εμπιστοσύνη και 
να επιβαρύνει την οικονομική επέκταση. Οι αυξανόμενοι 
εξωτερικοί κίνδυνοι μας υπενθυμίζουν ότι είναι ανάγκη να 
ενισχύσουμε την ανθεκτικότητα των μεμονωμένων οικονο-
μιών μας και της ευρωζώνης στο σύνολό της ».
Ο Επίτροπος Οικονομίας Πιέρ Μοσκοβισί δήλωσε: «Η ανά-
πτυξη στην Ευρώπη προβλέπεται να παραμείνει ανθεκτική, 
καθώς οι νομισματικές πολιτικές παραμένουν ευέλικτες και 
η ανεργία συνεχίζει να μειώνεται. Η ελαφρά αναθεώρηση 
προς τα κάτω της αύξησης του ΑΕΠ, σε σχέση με την άνοιξη, 
αντανακλά τον αντίκτυπο στην εμπιστοσύνη των εμπορι-
κών εντάσεων και της πολιτικής αβεβαιότητας, καθώς και 
των αυξανόμενων τιμών της ενέργειας. Προβλέπουμε ότι η 
επέκταση της οικονομίας θα συνεχιστεί το 2018 και το 2019, 
αν και μια περαιτέρω κλιμάκωση των προστατευτικών μέ-
τρων, αποτελεί κίνδυνο αρνητικών επιπτώσεων από τους 
εμπορικούς πολέμους.»
Η Επιτροπή επισημαίνει ότι παρόλο που οικονομικές επιδό-
σεις στην ΕΕ και την ευρωζώνη έχουν αποδειχθεί ανθεκτι-
κές, οι προβλέψεις της παραμένουν «ευαίσθητες» σε σημα-
ντικούς κινδύνους, οι οποίοι έχουν αυξηθεί από την άνοιξη 

και έχουν να κάνουν κυρίως με τις εμπορικές εντάσεις.
Σημειώνεται, επίσης, ότι η βασική πρόβλεψη της Επιτροπής 
δεν προϋποθέτει περαιτέρω κλιμάκωση των εμπορικών 
εντάσεων, αλλά αν αυξηθούν οι εντάσεις, θα επηρεάσουν 
αρνητικά το εμπόριο και τις επενδύσεις και θα μειώσουν την 
ευημερία σε όλες τις εμπλεκόμενες χώρες. Σύμφωνα με την 
Επιτροπή, υπάρχουν κι’ άλλοι κίνδυνοι που σχετίζονται με 
τη μεταβλητότητα της χρηματοπιστωτικής αγοράς και η 
οποία συνδέεται, μεταξύ άλλων, με γεωπολιτικούς κινδύ-
νους.
Ως αποτέλεσμα της αύξησης των τιμών του πετρελαίου από 
την άνοιξη, ο πληθωρισμός φέτος προβλέπεται να είναι 
κατά μέσο όρο 1,9% στην ΕΕ και 1,7% στη ζώνη του ευρώ. 
Αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση 0,2 εκατοστιαίων μονάδων 
και στις δύο περιοχές από την άνοιξη. Η πρόβλεψη για το 
2019 αυξήθηκε κατά 0,1 ποσοστιαίες μονάδες για τη ζώνη 
του ευρώ σε 1,7%, αλλά παραμένει αμετάβλητη στο 1,8% 
για την ΕΕ.

ΕΕ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΘΑ ΣΥΝΕχΙΣΕΙ ΝΑ ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ χΡΟΝΙΑ, ΕΦΟΣΟΝ 
ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

ΕΕ: «ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΕΝ ΜΕΣΩ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ» ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΕ ΤΩΝ 28», ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2018-2019
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H Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει διασφαλίσει την επίτευξη των 
μεσοπρόθεσμων δημοσιονομικών στόχων για τις χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, 
αναφέρει ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρί-
ου (ΕΕΣ) που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ όπως αναφέρει η έκθεση, κατά τον ορισμό των 
εκτελεστικών καθώς και στο πλαίσιο επιμέρους αποφάσεων, 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει χρησιμοποιήσει εκτενώς τη δια-
κριτική ευχέρεια που της απονέμει ο κανονισμός για το προ-
ληπτικό σκέλος του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης 
(ΣΣΑ), με σκοπό τη μείωση των απαιτήσεων δημοσιονομικής 
προσαρμογής από τις χώρες - μέλη. Ως εκ τούτου, σύμφωνα 
με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, δεν αποδίδει τη δέουσα 
σημασία στην επίτευξη του βασικού στόχου του κανονισμού 
για το προληπτικό σκέλος. «Αυτό αφορά ιδιαίτερα αρκετά κρά-
τη- μέλη με υψηλούς δείκτες χρέους και μπορεί να προκαλέσει 
ανησυχίες στην αγορά σχετικά με τη βιωσιμότητά τους κατά 
την επόμενη ύφεση», σημειώνει η έκθεση.
Το ΣΣΑ αποτελεί δέσμη κανόνων σχεδιασμένων για να δια-
σφαλίσουν ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ επιδιώκουν τη χρηστή 
διαχείριση των δημόσιων οικονομικών τους και συντονίζουν 
τις δημοσιονομικές πολιτικές τους, δεδομένου ότι η δημοσι-
ονομική κρίση σε ένα κράτος μέλος μπορεί να προκαλέσει 
προβλήματα σε άλλα. Το ΣΣΑ συνίσταται σε δύο μέρη: 1) το 
γνωστό «διορθωτικό σκέλος» ή αλλιώς τη διαδικασία υπερ-
βολικού ελλείμματος (ΔΥΕ), που εστιάζει στη διατήρηση του 
ελλείμματος κάτω από το 3 % του ΑΕΠ και 2) το λιγότερο 
γνωστό «προληπτικό σκέλος», που απαιτεί από τα κράτη μέλη 
να ευθυγραμμίσουν τα διαρθρωτικά ισοζύγιά τους (που δεν 
περιλαμβάνουν τις συνέπειες των οικονομικών κύκλων) με 
τους ειδικούς για κάθε χώρα στόχους, οι οποίοι είναι γνωστοί 
ως μεσοπρόθεσμοι δημοσιονομικοί στόχοι (ΜΔΣ).
Βασικός στόχος του κανονισμού για το προληπτικό σκέλος 
είναι τα κράτη μέλη να επιτύχουν μια ταχεία - εντός ευλόγων 
ορίων- σύγκλιση προς τους εν λόγω ΜΔΣ. Η επίτευξη των ΜΔΣ 
σημαίνει δύο πράγματα: 1) ότι τα κράτη μέλη έχουν περιθώριο 
για ελιγμούς κατά τη διάρκεια περιόδων ύφεσης και 2) ότι οι 
δείκτες χρέους σε κράτη μέλη με υψηλό επίπεδο χρέους μειώ-

νονται, προσεγγίζοντας έτσι το ανώτατο όριο της Συνθήκης. 
«Ωστόσο, οι εκτελεστικοί κανόνες και τα προηγούμενα που 
ορίζει η Επιτροπή δεν διασφαλίζουν την εκπλήρωση των 
στόχων αυτών εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, ακόμη 
και υπό κανονικές οικονομικές συνθήκες», αναφέρει η έκθεση.
«Οι διατάξεις περί ευελιξίας που θέσπισε η Επιτροπή δεν πε-
ριορίζονται χρονικά στις περιόδους κρίσεων και στην πράξη 
εφαρμόστηκαν υπέρ το δέον», δήλωσε ο Neven Mates, μέλος 
του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και αρμόδιος για την 
έκθεση. «Για τον λόγο αυτό, κατά την περίοδο ανάκαμψης και 
επέκτασης (2014-2018), τα διαρθρωτικά ισοζύγια αρκετών 
χωρών με υψηλούς δείκτες χρέους είτε σημείωσαν απόκλιση 
από τους ΜΔΣ τους είτε η σύγκλιση προς αυτούς ήταν βραδεία, 
με αποτέλεσμα να είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί ουσιαστι-
κή βελτίωση πριν από την επόμενη ύφεση.»
 
Οι ελεγκτές διαπίστωσαν επίσης ότι τα περιθώρια για τις διαρ-
θρωτικές μεταρρυθμίσεις δεν αντιστοιχούν στο πραγματικό 
δημοσιονομικό κόστος αυτών των μεταρρυθμίσεων, αλλά, 
αντιθέτως, η Επιτροπή τα χρησιμοποιεί ως «κινητροδοτικό» 
μέσο. «Ο κανονισμός για το προληπτικό σκέλος δεν υποστη-
ρίζει την πρακτική αυτή. Επιπλέον, η ρήτρα επενδύσεων δεν 
διασφαλίζει ότι ο λόγος των δημόσιων επενδύσεων προς το 
ΑΕΠ θα αυξηθεί εντός του έτους για το οποίο εγκρίνεται η αύ-
ξηση αυτή, επειδή απαιτεί αύξηση μόνο σε ονομαστικές τιμές. 
Επιπλέον, επιτρέπει αυξήσεις σε μη επενδυτικές δαπάνες και τα 
επόμενα χρόνια. Ακολούθως, η εκπλήρωση των ΜΔΣ μπορεί 
να καθυστερήσει αρκετά χρόνια», αναφέρεται.
 
Η έκθεση σημειώνει επίσης: «Η αξιοπιστία του προληπτικού 
σκέλους έχει υπονομευθεί περαιτέρω από τις εξελίξεις στο δι-
ορθωτικό σκέλος, το οποίο υλοποιείται με τέτοιο τρόπο ώστε οι 
απαιτήσεις του να εκπληρώνονται απλώς και μόνον μέσω της 
κυκλικής ανάκαμψης. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη που υπάγο-
νται σε ΔΥΕ δεν υποχρεούνται να πληρούν τις απαιτήσεις περί 
βελτίωσης των διαρθρωτικών τους ισοζυγίων, τις οποίες θα 
έπρεπε διαφορετικά να τηρούν αν υπάγονταν στο προληπτικό 
σκέλος. Τέλος, οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι οι σχετικές ειδικές 

ανά χώρα συστάσεις που ενέκρινε το Συμβούλιο δεν εξηγούν 
επαρκώς τους λόγους των δημοσιονομικών προσαρμογών ή 
τους κινδύνους σε περίπτωση που τα κράτη μέλη δεν πραγμα-
τοποιήσουν τις εν λόγω προσαρμογές».
 
Οι ελεγκτές διατύπωσαν σειρά συστάσεων για να θωρακίσουν 
το σύστημα με συντονισμένο τρόπο ως εξής:
• η Επιτροπή πρέπει να επιλύσει το ζήτημα των εμμενουσών 
αποκλίσεων από την απαιτούμενη προσαρμογή για περίοδο 
πολλών ετών,
• πρέπει να διασφαλίσει ότι οι μεσοπρόθεσμοι δημοσιονομι-
κοί στόχοι επιτυγχάνονται εντός ευλόγου χρονικού πλαισίου, 
εφαρμόζοντας αυστηρότερους κανόνες στα κράτη μέλη με 
υψηλό επίπεδο χρέους,
• το περιθώριο για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις θα πρέπει 
να καλύπτει μόνο τις άμεσες δαπάνες που συνδέονται με τις 
μεταρρυθμίσεις όπως επίσης και το περιθώριο για ασυνήθεις 
περιστάσεις• το επενδυτικό περιθώριο δεν πρέπει να επιτρέπει 
αυξήσεις σε μη επενδυτικές δαπάνες τα επόμενα χρόνια,
• πρέπει να εναρμονιστούν οι προσαρμογές που απαιτούνται 
στο πλαίσιο του διορθωτικού και του προληπτικού σκέλους: οι 
προσαρμογές που απαιτούνται στο πλαίσιο του διορθωτικού 
σκέλους δεν πρέπει να είναι ασθενέστερες από εκείνες που 
απαιτούνται στο πλαίσιο του προληπτικού σκέλους,
• οι ειδικές ανά χώρα συστάσεις πρέπει να περιλαμβάνουν 
ρητές απαιτήσεις και να παρέχουν σαφέστερη επεξήγηση του 
σκεπτικού τους, καθώς και των κινδύνων που συνεπάγεται η 
μη εφαρμογή τους,
• η Επιτροπή πρέπει να μεριμνήσει ώστε τα ΠΣΣ των κρατών 
μελών να περιλαμβάνουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
με τα μέτρα για τα έσοδα και τις δαπάνες. Τέλος, οι ελεγκτές 
θεωρούν ότι η νομοθεσία παρέχει επί του παρόντος στην Επι-
τροπή τις δυνατότητες να υλοποιήσει όλες τις συστάσεις μας, 
δεδομένου ότι ο κύριος στόχος του κανονισμού πρέπει να προ-
ηγείται έναντι των επιλογών ευελιξίας.

Με τροπολογία που κατατέθηκε απαλλάσσονται από την υπο-
χρεωτική προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημε-
ρότητας συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων οικονομικού 
βοηθήματος ή επιδομάτων (πληγέντες από θεομηνίες, πολύ-
τεκνοι, μέλη οικογενειών με ειδικές ανάγκες κλπ). Σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ ειδικότερα, η τροπολογία που κατατέθηκε  στη 

Βουλή, ο υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης εξήγησε 
ότι αφορά τα έκτακτα βοηθήματα που είναι αρμοδιότητας του 
υπουργείου Εσωτερικών και δίνονται σε πολίτες που έχουν 
πληγεί από τις θεομηνίες, και προβλέπεται ότι αυτά τα έκτακτα 
επιδόματα δεν θα κατάσχονται, δεν θα συμψηφίζονται με οφει-
λές προς τα ταμεία, τις εφορίες.

«Θα ήταν σχήμα οξύμωρο, άνθρωποι που έχουν πληγεί, έχουν 
χάσει την οικοσκευές τους, την ίδια ώρα να βλέπουν αυτά τα 
έκτακτα επιδόματα να συμψηφίζονται με άλλες οφειλές» είπε 
ο κ. Σκουρλέτης.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ:  Η ΕΕ ΔΕΝ ΕχΕΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ 
ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟχΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ χΩΡΕΣ ΜΕΛΗ 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΑΚΑΤΑΣχΕΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
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Ποσό ύψους 400 εκατ. ευρώ αντλεί από τις διεθνείς αγορές ο 
Όμιλος ΟΤΕ με την χθεσινή ολοκλήρωση της διαδικασίας βιβλίου 
προσφορών (bookbuilding) για την έκδοση ομολόγου τετραε-
τούς διάρκειας, όπως ανακοινώθηκε. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
η έκδοση υπερκαλύφτηκε περίπου 5 φορές, με το κουπόνι να 
διαμορφώνεται τελικά σε 2,375% ετησίως, το χαμηλότερο 
κουπόνι ομολόγου που έχει εκδώσει ο Όμιλος ΟΤΕ την τελευταία 
δεκαετία.
Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο Όμιλος ΟΤΕ επιτυγχάνει 
την αναχρηματοδότηση μέρους των μελλοντικών δανειακών 
του υποχρεώσεων με πολύ χαμηλά επιτόκια, ενόψει της δέσμευ-
σης προς τους μετόχους και του επενδυτικού πλάνου του Ομίλου 
ΟΤΕ για οπτικές ίνες, δίκτυα νέας γενιάς κινητής και για τον ψηφι-
ακό του μετασχηματισμό.

Ο Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ, 
κ. Μπάμπης Μαζαράκης, δήλωσε σχετικά: «Η επιτυχής αυτή 
έκδοση είναι ψήφος εμπιστοσύνης των διεθνών αγορών στις 
προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και του ΟΤΕ. Η ζήτηση που 
εκδηλώθηκε για το νέο ομόλογο και το επιτόκιο, το χαμηλότε-
ρο που έχει εκδώσει ο ΟΤΕ την τελευταία δεκαετία, αποτελούν 
αναγνώριση και στήριξη της στρατηγικής μας. Η βελτίωση της 
εμπειρίας του πελάτη είναι η κινητήριος δύναμη πίσω από κάθε 
μας δράση. Αυτό το επιτυγχάνουμε έχοντας στέρεες οικονομικές 
βάσεις, αναπτύσσοντας τις τηλεπικοινωνιακές υποδομές της 
χώρας και σχεδιάζοντας προηγμένες υπηρεσίες για τους πελάτες 
μας. Με όχημα την τεχνολογία και την καινοτομία, φτιάχνουμε 
έναν κόσμο καλύτερο για όλους».
Από την αρχή του 2018, ο Όμιλος ΟΤΕ έχει μειώσει το δανεισμό 

του κατά 0,5 δισ. ευρώ Παράλληλα, ο καθαρός δανεισμός του 
Ομίλου ΟΤΕ έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια κατά 83%, από 4,3 
δισ. ευρώ το 2010 σε 0,7 δισ. ευρώ σήμερα.
Το νέο ομόλογο θα εκδοθεί από την OTE plc με την εγγύηση της 
ΟΤΕ ΑΕ, στο πλαίσιο του υφισταμένου Προγράμματος Έκδοσης 
Μεσομακροπρόθεσμων Ομολόγων που διέπεται από το αγγλικό 
δίκαιο. Το ομόλογο θα διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο του 
Λουξεμβούργου. Η εκκαθάριση θα πραγματοποιηθεί στις 18 
Ιουλίου 2018.
Την έκδοση του ομολόγου ανέλαβαν από κοινού ως Joint 
Bookrunners / Lead Managers οι τράπεζες Deutsche Bank και 
Morgan Stanley και ως Co–Managers οι τράπεζες Alpha Bank, 
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Eurobank Ergasias και Τράπεζα 
Πειραιώς.

Μνημόνιο συνεργασίας υπογράφηκε σήμερα μεταξύ του προέ-
δρου του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνου Μίχαλου και του γενικού γραμ-
ματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του υπουργείου Εξωτερι-
κών Γιάννη Μπράχου. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ το Μνημόνιο 
συνεργασίας υπογράφεται με την ευκαιρία της πραγματοποίηση 
της εκδήλωσης με Θέμα : «Ημέρα Πληροφόρησης Επιχειρημα-
τιών για τα φαρμακευτικά και καλλυντικά προϊόντα» μεταξύ του 
ΕΒΕΑ και του υπουργείου Εξωτερικών. Σκοπός της εκδήλωσης 
είναι η διαρκής ενημέρωση της επιχειρηματικής κοινότητας και η 
ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων.
Σκοπός του Μνημονίου συνεργασίας είναι:
• Ανάληψη πρωτοβουλιών και συνδιοργάνωση δράσεων με 
στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρή-
σεων και πρόσβασής τους στις διεθνείς αγορές, σε θέματα αμοι-
βαίου ενδιαφέροντος
• Συνδιοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και εκδηλώσεων 
απευθυνόμενων στην επιχειρηματική κοινότητα με την αξιοποί-
ηση του δικτύου των Γραφείων ΟΕΥ και του δικτύου επαφών 
του Ε.Β.Ε.Α.

• Ανταλλαγή πληροφοριών δημόσιου χαρακτήρα όπως για την 
εξαγωγική δραστηριότητα σε αγορές- στόχους και συμφωνίες 
που επηρεάζουν την επιχειρηματική δραστηριότητα.
• Συνεργασία για τη διάχυση της πληροφόρησης σε θέματα 
αμοιβαίου ενδιαφέροντος, μέσω διαλειτουργικότητας του πλη-
ροφοριακού συστήματος του Ε.Β.Ε.Α. με τη διαδικτυακή Πύλη 
του Υπουργείου Εξωτερικών.
• Συνεργασία για τη δυνατότητα αξιοποίησης πόρων από τα 
συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα, από τα 
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία και το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων ή /και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, με σκοπό την 
ανάπτυξη μηχανισμών και την υλοποίηση δράσεων συναφών 
προς την ενίσχυση του εξωστρεφούς προσανατολισμού των 
ελληνικών επιχειρήσεων, αξιοποιώντας υφιστάμενες δομές ή 
πρωτοβουλίες αλλά και διερευνώντας νέες.
• Συνεργασία με τη Θερμοκοιτίδα νεοφυών Επιχειρήσεων Αθή-
νας (Θ.Ε.Α.), του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 
Αθηνών με σκοπό την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των 
ελληνικών επιχειρήσεων και της οικονομίας γενικότερα

Στην ομιλία του ο κ. Μίχαλος ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «ως 
ΕΒΕΑ, θεωρούμε ότι η εξωστρεφής επιχειρηματικότητα μπορεί 
και πρέπει να αποτελέσει στα επόμενα χρόνια κινητήριο δύναμη 
για την επιτάχυνση της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 
πάνω σε υγιείς βάσεις».
Με το μνημόνιο, όπως επίπεδο, αναβαθμίζεται συνολικά το επί-
πεδο των υπηρεσιών του επιμελητηρίου προς τις επιχειρήσεις.
- Μέσα από τη συνδιοργάνωση επιμορφωτικών και ενημερω-
τικών δράσεων για τις επιχειρήσεις, με αξιοποίηση του δικτύου 
των γραφείων ΟΕΥ...
- Μέσα από την επιμόρφωση, αντίστοιχα, των νέων στελεχών 
των ελληνικών πρεσβειών, σχετικά με τους στόχους, τις δυνα-
τότητες και τις ανάγκες των Ελλήνων εξαγωγέων σε κάθε αγο-
ρά…
- Μέσα από την ανταλλαγή πληροφοριών, το συντονισμό και 
την παρακολούθηση του ετήσιου προγράμματος εξωστρέφει-
ας, αλλά και την από κοινού αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων 
επικοινωνίας.

Για εχθρική φορολογική νομοθεσία, εκδικητικές πολεοδομικές 
ρυθμίσεις κατά των μεγάλων επενδύσεων και ασφυκτικό ενα-
γκαλισμό των επιχειρήσεων από το κράτος κάνει λόγο ο ΣΕΒ 
στο εβδομαδιαίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων, με το οποίο 
επαναφέρει το αίτημα για ίδρυση υπουργείου Βιομηχανίας. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ επισημαίνει ακόμη ότι οι αδύναμοι 
θεσμοί, δηλαδή η ασυνέχεια του κράτους στη χάραξη πολιτι-
κών και η αδυναμία διυπουργικού συντονισμού σε σύνθετα 
ζητήματα, όπως είναι η βιομηχανική πολιτική, αποτελούν 
εμπόδιο σε αυτή την προσπάθεια.
«Οι αδυναμίες συντονισμού σε θεσμούς που ρυθμίζουν την 
παραγωγή των αναγκαίων δεξιοτήτων από το εκπαιδευτικό 
σύστημα, τη διασύνδεση ερευνητικών ιδρυμάτων και πανε-
πιστημίων με τη βιομηχανία, τη χρηματοδότηση των επεν-

δύσεων, το πλαίσιο αδειοδότησης, χωροθέτησης και εγκατά-
στασης-λειτουργίας μιας παραγωγικής επένδυσης, το κόστος 
ενέργειας, την αγορά εργασίας και φυσικά τη φορολογία πα-
ραγωγικών δραστηριοτήτων, ορθώνουν αθροιστικά εμπόδια 
στην ανάπτυξη σύνθετων βιομηχανικών δραστηριοτήτων», 
τονίζει ο ΣΕΒ και προσθέτει: « Όσο δεν επιλύεται αυτή η υστέ-
ρηση στη χάραξη βιομηχανικής πολιτικής, η επιχειρηματικό-
τητα θα μένει εγκλωβισμένη σε μικρά ανοργάνωτα σχήματα 
που επιβιώνουν άχαρα στην ημιπαρανομία ασκώντας αθέμιτο 
ανταγωνισμό.
Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, η απουσία μεγάλων επενδύσε-
ων στην Ελλάδα «είναι φυσιολογικό επακόλουθο αυτής της 
εχθρικής στάσης» και έχει επιπτώσεις στις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις καθώς τους στερεί τη δυνατότητα να εξελιχθούν, 

να καινοτομήσουν και να αναπτυχθούν με τρόπο που θα τους 
επέτρεπε να είναι ανταγωνιστικές στις διεθνείς αγορές.
Για τη βιομηχανία ο ΣΕΒ θέτει 4 προτεραιότητες, που είναι: 
Εξορθολογισμός της φορολογίας στην παραγωγή, ανταγωνι-
στικό κόστος ενέργειας, βελτίωση του κόστους δανεισμού και 
επιτάχυνση των αδειοδοτικών διαδικασιών σε όλο το φάσμα 
χωροθέτησης, εγκατάστασης και λειτουργίας.
«Στην προώθηση των προτεραιοτήτων αυτών», τονίζει τέλος, 
μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά και η σύσταση Υπουργείου 
Βιομηχανίας, που αποτελεί πάγια θέση του ΣΕΒ και ετέθη υπό-
ψη του Πρωθυπουργού από τις πρώτες ημέρες της θητείας του 
το 2015.

ΑΝΤΛΗΣΗ 400 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΤΕ ΜΕ ΤΕΤΡΑΕΤΕΣ ΟΜΟΛΟΓΟ
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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
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Η παράταση της κατάργησης του μειωμένου ΦΠΑ στα 5 νησιά 
του Αιγαίου, που αποφάσισε η ελληνική κυβέρνηση, αναμένε-
ται να καθυστερήσει τουλάχιστον μέχρι τις αρχές Αύγουστου 
την εκταμίευση της τελευταίας δόσης των 15 δισ. ευρώ στην 
Ελλάδα, δεδομένου ότι στη χθεσινή συνεδρίαση των διοικητών 
του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ) η Γερμανία 
διατύπωσε επιφύλαξη.
  Πρόκειται για μια απροσδόκητη εξέλιξη, που δείχνει ότι, παρά 
τις δηλώσεις του πρωθυπουργού περί συνεννόησης με την 
Κομισιόν, η Ελλάδα δεν ακολούθησε τη σωστή διαδικασία. Κι 
αυτό γιατί, όπως εξήγησε χθες ο επικεφαλής του ΕΜΣ Κλάους 
Ρέγκλινγκ, η κατάργηση του μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά του 
Αιγαίου ήταν μνημονιακή υποχρέωση, δηλαδή προαπαιτούμε-
νο, που σημαίνει ότι η συνεννόηση θα έπρεπε να γίνει με τους 
θεσμούς και όχι με την Κομισιόν ή με Ευρωπαίους ηγέτες.
      Για να ξεμπλοκάρει το θέμα τις επόμενες μέρες υποχρεώθηκε 
χθες ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος να δε-
σμευθεί για δύο πράγματα.
Πρώτον ότι ο μειωμένος ΦΠΑ στα νησιά θα καταργηθεί από 
την 1η Ιανουαρίου 2019 και δεύτερον ότι η Ελλάδα θα βρει από 
άλλη πηγή την απώλεια φορολογικών εσόδων ύψους 28 εκατ. 
ευρώ που θα εισέπραττε τους έξι μήνες που ισχύει η παράταση.
Είναι προφανές ότι το ύψος του ποσού είναι επουσιώδες, ωστό-
σο «μπλοκάροντας» την εκταμίευση της δόσης το Βερολίνο 
στέλνει και το μήνυμα στην κυβέρνηση ότι δεν πρόκειται να 
δεχθεί μονομερείς ενέργειες ούτε στο θέμα της μείωσης των 
συντάξεων.
Τελικά, χθες, το επικαιροποιημένο μνημόνιο υιοθετήθηκε από 
18 χώρες, χωρίς τη Γερμανία, ενώ το ίδιο θα γίνει και σήμερα 
όπου θα αποφασιστεί η εκταμίευση της δόσης χωρίς τη σύμ-
φωνη γνώμη του Βερολίνου. Ωστόσο, μετά τη δέσμευση της 
κυβέρνησης, ο κ.
Ρέγκλινγκ εκτίμησε ότι η εκταμίευση θα γίνει έγκαιρα στις αρχές 
Αυγούστου.
    Ερωτηθείς σχετικά με τη μείωση των συντάξεων, ο πρόεδρος 
του Eurogroup, Μάριο Σεντένο, είπε ότι οι ελληνικές αρχές έκα-
ναν κολοσσιαίες προσπάθειες όλα αυτά τα χρόνια και τήρησαν 
όλες τις δεσμεύσεις τους. «Τώρα στο τέλος του προγράμματος 
είναι ουσιαστικό για την εμπιστοσύνη των αγορών η Ελλάδα να 
τηρήσει όλες τις δεσμεύσεις της και πιστεύουμε ότι θα το κάνει».
Σολτς: Συμφωνημένη η περικοπή των συντάξεων 
Εν τω μεταξύ, ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Όλαφ Σολτς 
θεωρεί ότι όλες οι συμφωνίες στο πλαίσιο του ελληνικού προ-
γράμματος, συμπεριλαμβανομένης και της μείωσης των συντά-
ξεων, θα πρέπει να εφαρμοστούν, διαφορετικά θα μπορούσε να 
υπάρξει μεγάλο πρόβλημα εμπιστοσύνης των αγορών και όχι 

«ΠΑΓΟΣ» ΑΠΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
ΣΤΗ ΔΟΣΗ ΛΟΓΩ ΦΠΑ
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μόνο προς την Ελλάδα.
Η σαφέστατη τοποθέτηση του Γερμανού υπουργού, που δεί-
χνει και τις δυσκολίες αλλαγής της απόφασης για τις συντάξεις, 
έγινε ενώπιον της επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών 
Υποθέσεων της Ευρωβουλής και είχε τη μορφή απάντησης σε 
ερώτηση του ευρωβουλευτή Γιώργου Κύρτσου.
Ο ευρωβουλευτής της ΝΔ. είχε χαρακτηρίσει το ζήτημα της μεί-
ωσης των συντάξεων αντιφατικό, υπό την έννοια ότι δεν μπορεί 
κάποιος να λέει ότι η οικονομία πάει καλά και από την άλλη να 
μειώνει τις συντάξεις, γιατί αυτό είναι κοινωνικά και πολιτικά 
πολύ δύσκολο στη διαχείρισή του, όχι μόνο από αυτήν την κυ-
βέρνηση, αλλά και την επόμενη, ενώ ζήτησε μια πιο ελαστική 
προσέγγιση και ρώτησε τον κ. Σολτς εάν μπορεί να βοηθήσει 
προς αυτήν την κατεύθυνση.
Απαντώντας ο κ. Σολτς υπογράμμισε κατ’ αρχήν ότι οι εταίροι 
συνοδεύουν την επιστροφή της Ελλάδας στις αγορές και αυτό 
αποτελεί μεγάλη πρόοδος, είναι ένα βήμα προς την κατεύθυν-
ση της οικοδόμησης εμπιστοσύνης, όπως είπε. «Εάν δεν έχουν 
εμπιστοσύνη οι πολίτες, οι επιχειρήσεις, οι αγορές και τα κρά-
τη-μέλη, τότε η επιστροφή στις αγορές θα είναι μεγάλη πρόκλη-
ση» ανέφερε, προσθέτοντας ότι για τον λόγο αυτό είναι σημαντι-
κό να τηρηθούν και να υλοποιούνται οι συμφωνίες ανεξάρτητα 
από το ποια θα είναι η κυβέρνηση, ενώ οτιδήποτε άλλο δεν θα 
λειτουργούσε. Νομίζω ότι θα ήταν μεγάλο λάθος να αλλάξουν 
κομμάτια του προγράμματος, το ότι έχουμε περιθώρια ελιγμών 
με την έξοδο από το πρόγραμμα το ξέρουμε, αλλά θα πρέπει να 
κινηθούμε στα πλαίσια των όσων έχουμε συμφωνήσει για να 
λειτουργήσει το σύστημα, είπε. Όσον αφορά την επισήμανση 
που είχε κάνει ο κ. Κύρτσος ότι το ΔΝΤ που επέβαλε τη μείωση 
των συντάξεων τελικά δεν μπήκε στο πρόγραμμα, αλλά άφη-
σε πίσω του τη μείωση, ο κ. Σολτς απάντησε ότι το ΔΝΤ έχει να 
λαμβάνει ακόμη 10 δισ. ευρώ από την Ελλάδα. Λίγο νωρίτερα 
και απαντώντας σε άλλη ερώτηση, ο Γερμανός υπουργός είχε 
τονίσει ότι η Ελλάδα βγήκε από το πρόγραμμα, είναι στον σω-
στό δρόμο, ενώ τα θετικά σενάρια ανάπτυξης είναι πιο πιθανά 
από τα απαισιόδοξα. Αυτά που πέτυχε η Ελλάδα θα φανούν σε 
κάποια χρόνια και πιστεύω ότι αυτές οι προοπτικές ανάπτυξης 
δεν είναι στον αέρα, νομίζω θα υπάρξει ανάπτυξη, δεν θεωρώ 
ότι θα χρειαστούμε άλλο πρόγραμμα, είπε.
- Eurogroup: Θετικές επισημάνσεις για την Ελλάδα 
 Παράλληλα, χθες συνεδρίασε το Eurogroup, το οποίο όμως, 
έπειτα από καιρό, δεν είχε ως θέμα την Ελλάδα, ενώ όπως 
παρατήρησε ο πρόεδρος του συμβουλίου υπουργών Οικο-
νομικών της Ευρωζώνης, Μάριο Σεντένο, «είναι η τελευταία 
συνεδρίαση του Eurogroup που διεξάγεται ενώ η Ελλάδα είναι 
σε πρόγραμμα».
«Το θέμα είναι να συνοδεύσουμε την Ελλάδα στην οδό της επι-
τυχίας της» δήλωσε από την πλευρά του ο Ευρωπαίος επίτρο-
πος Οικονομικών Υποθέσεων Πιερ Μοσκοβισί, προσερχόμενος 
στη συνεδρίαση του Eurogroup, όπου, όπως είπε, θα εξηγούσε 
το πλαίσιο της ενισχυμένης επιτήρησης για τη χώρα.

Η απόφαση για διετή παράταση της σύμβασης παραχώρη-
σης της Αττικής Οδού, που λήγει τον Σεπτέμβριο του 2024, 
είναι το πρώτο βήμα για περαιτέρω πολυετή παράταση, 
ώστε να κατασκευαστούν από την ίδια κοινοπραξία, χω-
ρίς νέο διαγωνισμό, οι επεκτάσεις του οδικού άξονα (προς 
Λαύριο, Ραφήνα, πιθανώς η επέκταση του προαστιακού στο 
τμήμα Κορωπί - Λαύριο κ.α.).
   Η παράταση υφιστάμενων συμβάσεων παραχώρησης με 
τη δέσμευση των παραχωρησιούχων πως θα κατασκευά-
σουν πρόσθετα έργα έχει ήδη εφαρμοστεί στη Γαλλία και 
πρόσφατα στην Ιταλία. Στο υπουργείο Υποδομών δημιούρ-
γησαν, μάλιστα, και επιτροπή που θα μελετήσει αντίστοιχες 
παρατάσεις σε όλους τους οδικούς άξονες με συμβάσεις 
παραχώρησης. Όμως, προ ημερών, στελέχη των τεχνικών 
εταιρειών ενημερώθηκαν πως η επέκταση της σύμβασης 
παραχώρησης της Αττικής Οδού είναι η μοναδική που πρέ-
πει να θεωρείται προς το παρόν σίγουρη.
Την αρχική, διετή, παράταση της σύμβασης παραχώρησης 
μέχρι το 2026 είχε προαναγγείλει πρόσφατα ο υπουργός 
Υποδομών, Χρήστος Σπίρτζης, χωρίς να έχει προχωρήσει 
η σχετική νομοθετική πρωτοβουλία. Το υπουργείο έχει, 
όμως, ήδη υπογράψει «μνημόνιο συναντίληψης» με την 
Αττική Οδό, στην οποία συμμετέχουν οι όμιλοι ΕΛΑΚΤΩΡ και 
J&P Αβαξ (πρόκειται να αγοράσουν και το 10% που κατέχει 
η Τράπεζα Πειραιώς). Με βάση το μνημόνιο, η Αττική Οδός 
θα αναλάβει να εκπονήσει, με δικό της κόστος, το σύνολο 
των μελετών και ερευνών για σειρά νέων έργων στην Ατ-
τική.
Πρόκειται για την αναβάθμιση των υφιστάμενων ανισόπε-
δων κόμβων Μεταμόρφωσης και Λεονταρίου της Αττικής 
Οδού, τη δημιουργία σταθμού μετεπιβίβασης στον Σιδηρο-
δρομικό Σταθμό Κορωπίου, την επέκταση της Αστικής Περι-
φερειακής Λεωφόρου Υμηττού στη Ραφήνα, την επέκταση 
του προαστιακού Σιδηροδρόμου στη Ραφήνα και στο Λαύ-
ριο, την οδική σύνδεση του Αεροδρομίου με τη Ραφήνα, 
καθώς και Αναβάθμιση του οδικού άξονα Σταυρού-Λαυρί-
ου. Στο ίδιο πακέτο περιλαμβάνονται και οι μελέτες για τα 
συμπληρωματικά έργα στον λιμένα Λαυρίου.
Στην αγορά θεωρούν τη συγκεκριμένη συμφωνία ως προ-
άγγελο του σχεδίου μεγαλύτερης παράτασης της σύμβασης 
παραχώρησης, ώστε να κατασκευαστούν από τους εργο-
λάβους της Αττικής Οδού οι επεκτάσεις που σχεδιάζονται 
επί χρόνια. Η κυβέρνηση διευκολύνεται από τις πρόσφατες 
αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ιταλία -ή 

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-4                                                         13/07/2018

χΩΡΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟχΩΡΟΥΝ ΟΙ 
ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ

Συνέχεια στη σελ 17
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ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ ΒΛΕΠΕΙ Ο ΠΑΪΑΤ

Τεράστιες ευκαιρίες στην Ελλάδα για τις αμερικανικές 
εταιρείες «βλέπει» ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέ-
φρεϊ Πάιατ, με το επίκεντρο του ενδιαφέροντος να είναι ο 
τουρισμός, η ενέργεια, αλλά και οι νεοφυείς επιχειρήσεις 
(startups).
Ο ίδιος, μιλώντας χθες σε συνέντευξη Τύπου με αφορμή το 
γεγονός ότι στη φετινή Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) 
τιμώμενη χώρα θα είναι οι ΗΠΑ, επανέλαβε πολλάκις τη 
«στρατηγική δέσμευση της αμερικανικής κυβέρνησης να 
βοηθήσει την Ελλάδα να προχωρήσει μπροστά».
   «Οι επενδυτές ακολουθούν την ανάπτυξη», ανέφερε χα-
ρακτηριστικά ο κ. Πάιατ, ενώ ερωτηθείς για τους λόγους 
για τους οποίους θεωρεί ότι τώρα υπάρχουν τεράστιες ευ-
καιρίες για τις αμερικανικές εταιρείες, ενώ τα προηγούμενα 
χρόνια μειώθηκαν τα αμερικανικά επενδεδυμένα κεφάλαια 
στην Ελλάδα, απάντησε: «Εχει μειωθεί η αβεβαιότητα. Εχει 
απαλειφθεί ο κίνδυνος του Grexit, ενώ υπάρχει σταθερότη-
τα στο τραπεζικό σύστημα». Ο Αμερικανός πρέσβης ανα-
φέρθηκε στην πρόσφατη επένδυση της Ανίς στην Ελλάδα 
(την εξαγορά της Αvis Greece από την Αvis Budget Group), 
στην έντονη δραστηριότητα αμερικανικών επιχειρήσεων 
στον τουριστικό κλάδο και στη συμμετοχή της ExxonMobil 
στις έρευνες για τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων νοτιο-
δυτικά της Κρήτης. Ο ίδιος, μάλιστα, εξέφρασε την ελπίδα 
να υπάρξουν ανακοινώσεις τις επόμενες εβδομάδες σχετικά 
με τον τερματικό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου 
στην Αλεξανδρούπολη και πρόσθεσε: «Αναθάρρησα πολύ 
από τα σημάδια της τελευταίας συνάντησης που είχαν οι κ. 
Τσίπρας και Μπορίσοφ (σ.σ.: πρωθυπουργός της Βουλγα-
ρίας) σχετικά με τον IGB (πρόκειται για τον διασυνδετήριο 
αγωγό Ελλάδας - Βουλγαρίας)».
     Ο κ. Πάιατ αναφέρθηκε στο βάθος των διμερών σχέσεων 
Ελλάδας - ΗΠΑ, επισημαίνοντας ότι δεν είναι μόνο εμπορι-
κές. Κληθείς να απαντήσει για το αν υπάρχει από τη Ρωσία, 
με αφορμή και το πρόσφατο περιστατικό απέλασης Ρώ-
σων διπλωματών από την Ελλάδα που αποκάλυψε η «Κ», 
ενορχηστρωμένη προσπάθεια εμπλοκής στα εσωτερικά 
ευρωπαϊκών χωρών, ο Αμερικανός πρέσβης περιορίστηκε 
στο να πει ότι «οι απόψεις των ΗΠΑ για τον ρόλο της Ρωσίας 
είναι πολύ γνωστές». Σε άλλη ερώτηση σχετικά με το εάν και 
πώς η νέα δασμολογική πολιτική των ΗΠΑ θα επηρεάσει 
το διμερές εμπόριο Ελλάδας - ΗΠΑ, ο κ. Πάιατ απέφυγε να 
απαντήσει.
   Η φετινή ΔΕΘ αποτελεί, σύμφωνα με τον πρέσβη, το όχημα 
για να βρεθεί η Ελλάδα στο επίκεντρο της δημοσιότητας και 
να γνωρίσουν οι αμερικανικές εταιρείες για την ανάκαμψη Συνέχεια στη σελ 18

«Ανοιχτά» για υποβολή αιτήσεων είναι 6 προγράμματα ΕΣΠΑ, 
συνολικού προϋπολογισμού 260 εκατ.
ευρώ, για την τόνωση της επιχειρηματικότητας.
Στο πλαίσιο αυτών, ενισχύονται εταιρίες από τους περισσότε-
ρους κλάδους της οικονομίας π.χ. αγροδιατροφή, τουρισμός, 
τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας, Υγεία κ.λπ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις 
τους, υποχρεωτικά ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού 
Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ, www.ependyseis.
gr/mis).
Τα μισό από αυτά τα προγράμματα, με προϋπολογισμό 250 
εκατ.
ευρώ, απευθύνονται στο σύνολο της χώρας. Οι υπόλοιπες 
τρεις δράσεις, ύψους περίπου 10 εκατ. ευρώ, θέτουν ως βασι-
κό στόχο την ενίσχυση της καινοτομίας και καλύπτουν συγκε-
κριμένες περιφέρειες (Ηπειρος και Δυτική Ελλάδα).
Σημειώνεται πως υπάρχουν ακόμη δύο «περιφερειακά» προ-
γράμματα (σε Στερεά και Δυτική Ελλάδα) που έχουν ανακοι-
νωθεί και αναμένεται να «ανοίξουν» για υποβολή αιτήσεων 
το προσεχές διάστημα.
    Αναλυτικότερα, οι 3 δράσεις επιχειρηματικότητας που απευ-
θύνονται σε όλη τη χώρα: 
1. Ποιοτικός εκσυγχρονισμός: Το πρόγραμμα, ύψους 150 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-20-21                                                 13/07/2018

ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ 6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΕΣΠΑ ΠΟΥ «ΤΡΕχΟΥΝ» 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
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τουλάχιστον έτσι πιστεύουν όσοι προωθούν το συγκεκρι-
μένο σχέδιο.
Αντίστοιχη πρόταση είχαν καταθέσει οι τεχνικές εταιρείες 
που συμμετέχουν στην Αττική Οδό επί κυβέρνησης Κ. Κα-
ραμανλή, η οποία είχε απορριφθεί.
Ο τότε υπουργός ΠΕΧΩΔΕ, Γ. Σουφλιάς, είχε επιχειρήσει να 
αναστήσει αυτόνομο διαγωνισμό για τις επεκτάσεις που είχε 
ξεκινήσει στις αρχές της δεκαετίας του 2000, χωρίς σοβαρές 
μελέτες.
Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε, αλλά ακυρώθηκε και από 
τότε κυκλοφορούν διάφορες λύσεις στο υπουργείο για τις 
επεκτάσεις. Η σημερινή ηγεσία του υπουργείου Υποδομών 
έχει μάλιστα, υποβάλει στη βάση δεδομένων για τα υποψή-
φια έργα του «πακέτου Γιούνκερ» και σχέδιο επεκτάσεων 
της Αττικής Οδού. Πρόκειται για πρόταση που μάλλον έχει 
ξεχαστεί, καθώς απλά παραμένει στη σχετική βάση δεδο-
μένων.
Η ευρωπαϊκή εμπειρία 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από λίγες εβδομάδες ενέκρι-
νε τη συμφωνία επέκτασης δύο συμβάσεων παραχώρη-
σης στην Ιταλία για τέσσερα χρόνια, με τη δέσμευση των 
εταιρειών που τους διαχειρίζονται πως θα επενδύσουν 
περί τα 8,5 δισ. ευρώ σε νέα οδικά έργα. Οι εταιρείες που 
διαχειρίζονται τους δύο δρόμους -η Autostrade per I ltalia 
(ASPI) και η Societa Iniziative Austrada e Servizi (SIAS), θα 
χρησιμοποιήσουν τα πρόσθετα έσοδα από την επέκταση 
των συμβάσεων για να ολοκληρώσουν την κατασκευή του 
άξονα Asti - Cuneo (Α33).
Η συμφωνία προβλέπει πλαφόν στα έσοδα που μπορούν 
να έχουν οι δύο παραχωρησιούχοι από την πώληση των 
περιουσιακών τους στοιχείων στο τέλος των συμβάσεων 
(με τη διαφορά να πηγαίνει στο δημόσιο). Για να εγκρίνει 
τη συμφωνία η Κομισιόν, η ιταλική κυβέρνηση δεσμεύτη-
κε πως θα πραγματοποιήσει νέους διαγωνισμούς για την 
παραχώρηση δύο οδικών αξόνων που εκμεταλλεύεται 
σήμερα η SIAS και λήγουν το 2019. Έτσι θεωρείται πως θα 
ενισχυθεί ο ανταγωνισμός με την είσοδο νέων ομίλων στην 
ιταλική αγορά.
    Αντίστοιχο σχέδιο, έπειτα από πολυετή διαπραγμάτευση, 
είχε υιοθετήσει το 2015 η Γαλλία, με στόχο την αναβάθμιση 
του εθνικού δικτύου. Οι συμβάσεις παραχώρησης επεκτά-
θηκαν στη Γαλλία κατά μόλις δύο χρόνια, με: τη συμφωνία 
που πέτυχε ο τότε υπουργός Οικονομίας και σημερινός πρό-
εδρος της χώρας Emmanuel Macron να προβλέπει πως οι 
εργολάβοι θα επενδύσουν 4,2 δισ. ευρώ. Προέβλεπε, επί-
σης, πως αν τα έσοδα των παραχωρησιούχων από διόδια 
ξεπερνούσαν το 30% των αρχικών προβλέψεων, τότε η 
διαφορά θα πηγαίνει κατευθείαν στα ταμεία του δημοσίου. 
Ο Macron υποστήριζε τότε πως οι συμβάσεις παραχώρησης 
που είχαν υπογραφεί στο παρελθόν με εταιρείες όπως οι 
γαλλικές Vinci και Eiffage, η ισπανική Abertis και η αυστρα-
λιανή Macquarie ήταν «γενναιόδωρες».

της ελληνικής οικονομίας. Στο περίπτερο 13 της ΔΕΘ, έκτα-
σης 6.000 τ.μ., το οποίο θα είναι αφιερωμένο στις ΗΠΑ, θα 
στεγαστούν οι αποστολές 52 αμερικανικών εταιρειών-κο-
λοσσών και εκπαιδευτικών φορέων, από τους κλάδους των 
φαρμάκων, της τεχνολογίας, των αμυντικών συστημάτων, 
των τροφίμων και ποτών, των εταιρειών συμβούλων.
     Στη χρονική συγκυρία υλοποίησης της φετινής ΔΕΘ, 
δηλαδή 20 ημέρες μετά την έξοδο από το μνημόνιο, ανα-
φέρθηκε ο πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού 
Επιμελητηρίου Σιμός Αναστασόπουλος, λέγοντας χαρα-
κτηριστικά: «Η έκθεση μπορεί να είναι ορόσημο για την 
επόμενη μέρα».
«Η πολλαπλασιαστική δύναμη της Ελλάδας είναι η συ-
νεργασία μας με τις γειτονικές χώρες. Η Ελλάδα πρέπει να 
κερδίσει τη θέση που της αρμόζει», υποστήριξε ο υπουργός 
Ψηφιακής Πολιτικής και Τηλεπικοινωνιών Ν. Παππάς. Ο κ.Τ.
Τζήκας, πρόεδρος της ΔΕΘ, αναφέρθηκε, τέλος, στη χαμένη 
αίγλη που ξανακερδίζει τα τελευταία χρόνια η έκθεση και 
σημείωσε ότι στόχος είναι ο αριθμός των επισκεπτών φέτος 
να ξεπεράσει τις 290.000 από 264.000 πέρυσι.
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Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας, 
Σωκράτης Φάμελλος, θα ηγηθεί της επίσημης Ελληνικής 
αντιπροσωπείας η οποία θα συμμετάσχει στο υψηλού 
επιπέδου φόρουμ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (High Level 
Political Forum 2018/ Agenda 2030), το οποίο λαμβάνει 
χώρα στον ΟΗΕ από τις 9-18 Ιουλίου.
Τη Δευτέρα, ο κ. Φάμελλος θα παρουσιάσει στην ολομέ-
λεια την Εθελοντική Εθνική Αξιολόγηση της Ελλάδας, στην 
οποία αναλύεται το έργο της Ελληνικής Κυβέρνησης για την 
εκπλήρωση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ στη 

ΑΘΗΝΑΪΚΟ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ 
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

 ΟΗΕ: ΣΥΜΜΕΤΟχΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ 
ΦΟΡΟΥΜ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

βάση της «Ατζέντας του 2030».
Στην επίσημη Ελληνική αντιπροσωπεία συμμετέχουν επί-
σης, ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής, 
Γιάννης Γιαννέλης - Θεοδοσιάδης, ο Γενικός Γραμματέας 
Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης, Γεώργιος Τζιάλλας, ο 
Πρόεδρος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής-ΟΚΕ, 
Γεώργιος Βερνίκος, η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας 
στον ΟΗΕ, Πρέσβυς Μαρία Θεοφίλη, ανώτερα υπηρεσιακά 
στελέχη των υπουργείων Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-
νωνιών και Ενημέρωσης, Εξωτερικών, Περιβάλλοντος & 
Ενέργειας, Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Τουρισμού 
καθώς και της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης.
Η ελληνική έκθεση, συνοδευόμενη από μια μικρή σύνοψη, 
ήδη αναρτήθηκε στον ιστότοπο του ΟΗΕ για το φόρουμ 
και όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, είναι αποτέλεσμα 
εντατικής δουλειάς που έγινε στην Ελλάδα τον τελευταίο 
ενάμισι χρόνο, στο πλαίσιο του διυπουργικού συντονιστι-
κού δικτύου, το οποίο λειτουργεί υπό το συντονισμό του 
Γραφείου Συντονισμού, Θεσμικών, Διεθνών και Ευρωπα-
ϊκών Θεμάτων της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, 
καθώς και της στενής συνεργασίας της δημόσιας διοίκησης 
με τους κοινωνικούς εταίρους και τα ενδιαφερόμενα μέρη.
Η Έκθεση αποτυπώνει: α) το θεσμικό μηχανισμό που 
λειτουργεί στη χώρα, ο οποίος διασφαλίζει αφενός, την 
υψηλή πολιτική δέσμευση για την επιτυχή εφαρμογή του 
εγχειρήματος και αφετέρου, τη διεξαγωγή του κοινωνικού 
διαλόγου, β) τις κυβερνητικές πολιτικές που έχουν αναπτυ-
χθεί στο πλαίσιο των 8 εθνικών προτεραιοτήτων για τους 
Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), και της διασύνδεσής 
τους με συγκεκριμένους ΣΒΑ, καθώς και με τη νέα Εθνική 
Αναπτυξιακή Στρατηγική, γ) το ρόλο των ενδιαφερόμενων 
μερών (τοπική αυτοδιοίκηση, ακαδημαϊκή/ερευνητική 
κοινότητα, ιδιωτικός τομέας, κοινωνία πολιτών), δ) τα βα-
σικά μέσα εφαρμογής και παραδείγματα ολοκληρωμένης 
διασύνδεσης πολιτικών, και ε) την παρουσίαση των επόμε-
νων βημάτων που πρέπει να γίνουν, όπως το Εθνικό Σχέδιο 
Εφαρμογής για τους ΣΒΑ.
Στο περιθώριο του Φόρου, τα Υπουργεία, Περιβάλλοντος 
& Ενέργειας, Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής και Του-
ρισμού, σε συντονισμό με τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της 
Ελλάδας στον ΟΗΕ, συνδιοργανώνουν τη Δευτέρα 16 Ιου-
λίου, στις 6μμ, έκθεση φωτογραφίας και προβολή βίντεο με 
θέμα: «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και του παραδοσι-
ακού ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στα ελληνικά νησιά: 
Οδηγοί για βιώσιμο τουρισμό και ανθεκτικές κοινωνίες» 
(«Conserving biodiversity and the traditional man-made 
environment in the Greek islands: Drivers for sustainable 
tourism and resilient societies»).

εκατ. ευρώ, παρέχει χρηματοδότηση έως 200.000 ευρώ σε 
υφιστάμενες, μεσαίες επιχειρήσεις από όλη τη χώρα, με σκοπό 
να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους 
θέση εντός και εκτός των εθνικών συνόρων.
Πιο συγκεκριμένα, ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε 
επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 50.000 έως 400.000 
ευρώ, ενώ το ποσοστό ενίσχυσης διαμορφώνεται στο 50%.
Με αυτά τα δεδομένα, οι ενδιαφερόμενοι αναλόγως της 
πρότασης που θα καταθέσουν θα λάβουν επιδότηση που θα 
ξεκινά από 25.000 ευρώ και δεν θα ξεπερνά τις 200.000 ευρώ.
Τα επενδυτικά σχέδια με προϋπολογισμό μικρότερο των 
50.000 ευρώ θα απορρίπτονται, ενώ γι’ αυτά άνω των 
400.000 ευρώ έκαστο το υπερβάλλον ποσό θα θεωρείται 
ιδιωτική συμμετοχή 100% για την υλοποίηση του σχεδίου. 
Πρακτικά, δηλαδή, θα πρέπει να το καλύψει ο δικαιούχος.
Κατά προτεραιότητα θα ενισχυθούν επιχειρήσεις που δραστη-
ριοποιούνται στους εξής 9 κλάδους: αγροδιατροφή-βιομηχα-
νία τροφίμων, ενέργεια, εφοδιαστική αλυσίδα, πολιτιστικές 
και δημιουργικές βιομηχανίες, περιβάλλον, τουρισμός, τεχνο-
λογίες πληροφορικής και επικοινωνίας, Υγεία, υλικά - κατα-
σκευές.
   Οι δαπάνες που καλύπτει το πρόγραμμα αφορούν σε: μη-
χανήματα-εξοπλισμό, συστήματα πιστοποίησης-διαχείρισης 
ποιότητας, σχεδίασμά, τυποποίηση και πιστοποίηση προϊό-
ντων, μεταφορικά μέσα, σύνταξη και παρακολούθηση του 
επενδυτικού σχεδίου και μισθολογικό κόστος εργαζομένων.
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται από τους υπο-
ψήφιους δικαιούχους υποχρεωτικά ηλεκτρονικά και μέχρις 
εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.
2. Ψηφιακό βήμα: Η δράση, με προϋπολογισμό 50 εκατ. 
ευρώ, στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση πολύ μικρών, 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων όλων των κλάδων και το 
χρηματοδοτικό ταβάνι για τους ενδιαφερομένους δικαιού-
χους είναι οι 25.000 ευρώ. Σημειώνεται πως η προθεσμία για 
την υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 17.9.2018.
Ειδικότερα, η επιδότηση διαμορφώνεται σε 50% του κόστους 
επένδυσης, για σχέδια ύψους από 5.000 έως 50.000 ευρώ. 
Και σε αυτή την περίπτωση, εφόσον το επενδυτικό σχέδιο 
έχει προϋπολογισμό μικρότερο από 5.000 ευρώ, τότε αυτό θα 
κρίνεται μη επιλέξιμο εξαρχής και δεν θα μπορεί να υποβλη-
θεί. Οταν πάλι ο προϋπολογισμός του υπερβαίνει τις 50.000 
ευρώ, το ποσό πέραν της δημόσιας χρηματοδότησης για την 
κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού θεωρείται ιδιωτική 
συμμετοχή και καλύπτεται από τον δικαιούχο.
Οι υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 
θα πρέπει πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής 
της αίτησης χρηματοδότησης να έχουν κλείσει τουλάχιστον 2 
πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και να τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ 
κατηγορίας μέχρι τις 31.12.2017.
Μεταξύ άλλων το πρόγραμμα χρηματοδοτεί την προμήθεια, 
μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία νέων μηχανημάτων 
και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ, απαραίτητου για τη λειτουργία 

της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπη-
ρεσιών, την προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού, 
ηλεκτρονικό κατάστημα απαραίτητα με χαρακτηριστικά: 2 
τουλάχιστον γλώσσες, mobile responsive, λογισμικά παραγ-
γελιοληψίας, αποθήκευσης και ηλεκτρονικών πληρωμών 
κ.λπ.
3. Ψηφιακό άλμα: Το πρόγραμμα, ύψους 50 εκατ. ευρώ, ενι-
σχύει σε ποσοστό 50% υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις για να υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια 
από 55.000 έως 400.000 ευρώ, τα οποία θα συμβάλουν στην 
ψηφιακή τους μετάβαση ή/και στην ψηφιακή τους αναβάθμι-
ση. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφε-
ρομένους έως τις 17.9.2018.
Στο πλαίσιο της δράσης, κάθε επιχείρηση πριν από την υπο-
βολή του επενδυτικού σχεδίου της θα πρέπει να συμπληρώσει 
ερωτηματολόγιο με το οποίο να αποτυπώσει την υφιστάμενη 
ψηφιακή της κατάσταση (εξοπλισμός ΤΠΕ τελευταίας τριετίας, 
λογισμικό, ψηφιακές υπηρεσίες, λοιπά στοιχεία ΤΠΕ).
  Με βάση την ψηφιακή της κατάσταση κατατάσσεται αυτόμα-
τα σε μία από τις 4 ψηφιακές βαθμίδες που ορίζουν τα επίπεδα 
ψηφιακής ωριμότητας (ανώτερο A - κατώτερο Δ). Το επενδυ-
τικό σχέδιο, που μπορεί να έχει ως επιλέξιμες δαπάνες τεχνο-
λογικό εξοπλισμό, λογισμικό και ψηφιακές υπηρεσίες καθώς 
και κάλυψη μισθολογικού κόστους, θα πρέπει να οδηγεί την 
επιχείρηση σε ψηφιακή αναβάθμιση κατά δύο τουλάχιστον 
βαθμίδες, συνεπώς να διαπιστώνεται ουσιαστική αλλαγή 
-step change- στα ψηφιακά χαρακτηριστικά της, και να υλο-
ποιηθεί εντός 18 μηνών.
Σημειώνεται πως το πρόγραμμα απευθύνεται σε υφιστάμενες 
πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πριν 
από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης 
χρηματοδότησης έχουν κλείσει τουλάχιστον 2 πλήρεις διαχει-
ριστικές χρήσεις και τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας μέχρι 
τις 31.12.2017.


