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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

Η αντικατάσταση κουφωμάτων και η αναβάθμιση των Συστη-
μάτων θέρμανσης και ψύξης αποτελούν την πλειοψηφία των 
παρεμβάσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων 
που έχουν υπαχθεί ως τώρα στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση 
κατ’ Οίκον», κυρίως από νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος, 
σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ στο πρόγραμμα 
έχουν υπαχθεί 13.502 αιτήσεις, οι οποίες αφορούν σε συνολικό 
προϋπολογισμό παρεμβάσεων 190.179.493,69 ευρώ. Το ποσό 
της επιχορήγησης είναι 111.540.404,56 ευρώ ή 58,7% του συ-
νολικού προϋπολογισμού (τα υπόλοιπα 78.639.089,13 ευρώ 
θα καλυφθούν από κεφάλαια των ιδιωτών). Επιπλέον δημόσιοι 
πόροι θα καλύψουν δαπάνες 11.429.921,34 ευρώ για σχετικές 
υπηρεσίες (πχ εκπόνηση μελετών, αμοιβή μελετητών για έκδο-
ση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης κλπ), αυξάνοντας 
το σύνολο των πόρων που θα εισρεύσουν στην οικονομία τις 
επόμενες εβδομάδες σε 201.609.415,03 ευρώ.
Από την επεξεργασία των αιτήσεων προκύπτει ότι:
-Μεταξύ των περίπου 50.000 αιτήσεων που έχουν κατατεθεί, 
σχεδόν οι μισές παρεμβάσεις που έχουν δηλωθεί αφορούν 
αντικατάσταση κουφωμάτων. Ακολουθούν με αντίστοιχου 
μεγέθους μερίδια οι αναβαθμίσεις συστημάτων ψύξης / θέρ-
μανσης και η τοποθέτηση θερμομόνωσης (20,62 % και 19,66 
% αντίστοιχα), ενώ το 11,5% αφορά παρεμβάσεις στο σύστημα 
παροχής ζεστού νερού.
-Το 71,2% των αιτήσεων που εγκρίθηκαν αφορούν δικαιού-
χους που ανήκουν στην πρώτη εισοδηματική κατηγορία, δηλα-
δή έχουν ατομικό εισόδημα μέχρι 10.000 ευρώ ή οικογενειακό 
εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ. Επιπλέον 17,1% αφορά δικαιού-
χους της δεύτερης κατηγορίας (ατομικό εισόδημα 10-15.000 
και οικογενειακό 20 - 25.000). Κατά συνέπεια σχεδόν οι 9 στους 
10 ωφελούμενους έχουν ατομικό εισόδημα μέχρι 15.000 ευρώ 
ή οικογενειακό μέχρι 25.000 ευρώ.
-Οι μισές αιτήσεις (50,3%) αφορούν κτίρια που ανήκουν στη 
χαμηλότερη ενεργειακή κατηγορία (G) και άρα η αναβάθμιση 
θα έχει σημαντικά αποτελέσματα. Το 17,6% υπάγεται στην 
κατηγορία F, 18% στην κατηγορία Ε και 14,1% στην ανώτερη 
ενεργειακή κατηγορία για την οποία επιτρέπεται η υπαγωγή (D).
-Ανά Περιφέρεια η εικόνα έχει ως εξής: στην πρώτη θέση κατα-
τάσσεται η Κεντρική Μακεδονία, όπου το άθροισμα των επιλέ-
ξιμων προϋπολογισμών ξεπερνά τα 33,5 εκατ. ευρώ (17,6% 
του συνόλου των 190 εκατ. ευρώ), εκ των οποίων σχεδόν τα 
20 εκατ. ευρώ αφορούν το ποσό της επιχορήγησης. Προσθέ-
τοντας και τους δημόσιους πόρους που καλύπτουν δαπάνες 
υπηρεσιών, το σύνολο των πόρων που θα διοχετευτούν στην 
αγορά προσεγγίζει τα 35,75 εκατ. ευρώ (17,73% των 201,6 

εκατ. ευρώ). Στη δεύτερη θέση ακολουθεί η Αττική με επιλέξι-
μες παρεμβάσεις 31,25 εκατ. ευρώ (16,45%), εκ των οποίων οι 
επιδοτήσεις προσεγγίζουν τα 18 εκατ. ευρώ. Υπάρχει πρόσθετη 
δημόσια δαπάνη για υπηρεσίες άνω των 2 εκατ. ευρώ, οπότε 
το σύνολο των πόρων που θα διατεθούν στην αγορά φτάνει τα 
33,35 εκατ. ευρώ (16,54%).

-Το 60,37% του συνολικού προϋπολογισμού αφορά σε περι-
φέρειες που χαρακτηρίζονται ως λιγότερο αναπτυγμένες και 
άρα επιδοτούνται περισσότερο από τα κοινοτικά ταμεία (Κ. 
Μακεδονία, Αν. Μακεδονία και Θράκη, Δ. Ελλάδα, Ήπειρος και 
Θεσσαλία).
-Το 73% των αιτήσεων αφορά διαμερίσματα πολυκατοικιών 
και το 27 % μονοκατοικίες.
Στο μεταξύ ο υπουργός ΠΕΝ Γ. Σταθάκης στο πλαίσιο συνέ-
ντευξης του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ σε σχετική ερώτηση  απάντησε ως 
εξής: «Σχεδόν τρεις μήνες μετά την έναρξη του Προγράμματος 
οι πρώτοι πόροι θα εισρεύσουν στην οικονομία, καθώς τις επό-
μενες ημέρες αναμένεται να εκκινήσουν τα πρώτα έργα. Την 
εβδομάδα που πέρασε συνεδρίασε η Επενδυτική Επιτροπή του 
Προγράμματος και ενέκρινε την υπαγωγή των πρώτων 13.500 
αιτήσεων. Πρόκειται για ωφελούμενους που δεν επιθυμούν να 
λάβουν δάνειο για να χρηματοδοτήσουν την ίδια συμμετοχή. 
Αντιστοιχούν περίπου στο ένα τέταρτο των αιτήσεων που έχουν 
υποβληθεί και αναμένεται να κινητοποιήσουν πόρους, δημόσι-
ους και ιδιωτικούς, αξίας άνω των 200 εκατ. ευρώ.
Μας χαροποιεί, δε, ιδιαίτερα ότι τα στατιστικά στοιχεία παρα-
πέμπουν σε επίτευξη των δύο βασικών μας στόχων: Να ωφε-
ληθούν πρωτίστως άτομα με χαμηλότερα εισοδήματα (πάνω 
από 70% των δικαιούχων έχουν είτε ατομικό εισόδημα κάτω 
από 10.000 ευρώ είτε οικογενειακό κάτω από 20.000 ευρώ) 
και να υπάρξει σημαντική βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 
(σχεδόν οι μισές αιτήσεις αφορούν παρεμβάσεις σε κτίρια της 
χαμηλότερης ενεργειακής βαθμίδας)».
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ΔΙΑβΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1 
Τι δείχνουν τα στοιχεία του ΥΠΕΝ για τις περισσότερες από 13 χι-
λιάδες αιτήσεις που εντάχθηκαν στο «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον»
Σελ 3
ΕΦΚΑ: Στα 1.166,24 ευρώ και στα 378,21 ευρώ οι μέσοι μισθοί 
πλήρους και μερικής απασχόλησης, τον Φεβρουάριο του 2018
Σελ 4 και 5
Συνέντευξη ΥΠΕΝ στο ΑΠΕ-ΜΠΕ για ενεργειακά θέματα, «εξοι-
κονόμηση κατ οίκον» και χρήσεις γης 
Σελ 6 και 7 
Συνέντευξη  Σ. Φάμελλου  στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: Να μη μείνει κανείς 
πίσω, ο βασικός στόχος της βιώσιμης ανάπτυξης
Σελ 8 
Έργα ύψους 32,5 εκατ. ευρώ σε αθλητικές εγκαταστάσεις υλοποιεί 
η Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά σε συνεργασία με τους δήμους
Σελ 9
Στη ΔΕΠΑ το 100% των εταιρειών διανομής και προμήθειας 
φυσικού αερίου Αττικής
Σελ 10 
Εγκαινιάστηκε ως  μουσείο – εκθεσιακός χώρος ο πρώην Υδρο-
ηλεκτρικός Σταθμός της ΔΕΗ στα Χανιά 
Σελ 11
Ειδικό θέμα ΑΠΕ-ΜΠΕ: Η απόδοση του θαλασσίου μετώπου 
έκτασης 270 στρεμμάτων μπορεί να αλλάξει την εικόνα της 
Πάτρας  και να συμβάλει σε μία ισχυρή αναπτυξιακή προοπτική
Σελ 12, 13 και 14
Συνέντευξη στο ΑΠΕ-ΜΠΕ  Παντελή Αγγελίδη πρόεδρου Ζώνης 
Καινοτομίας: Στην Ελλάδα είμαστε το ίδιο καλοί με τους καλύτε-
ρους, αλλά δεν εφαρμόζεις καινοτομία «στον αέρα»
Σελ 14 
Συνάντηση υπουργού ΨΗΠΤΕ Ν. Παππά με τον περιφερειάρχη Θεσ-
σαλίας Κ. Αγοραστό για θέματα οπτικοακουστικής βιομηχανίας
Σελ 15 
«Έφτασε η ώρα των χρηματοδοτήσεων με συγκεκριμένα σχέ-
δια» αναφέρουν οι διευθύνοντες σύμβουλοι των συστημικών 
τραπεζών
Σελ 16
Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή: Βελτιωμένο 
κατά 834 εκατ. ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα της Γενικής Κυ-
βέρνησης το α’ πεντάμηνο 
Σελ 17 
Σερβία: Ο ιστορικός σιδηροδρομικός σταθμός που έμεινε χωρίς τρένα
Σελ 18
Prototype by TEE & Attica Region: ένας τεχνοδικτυακός (ψηφια-
κός) επιταχυντής καινοτόμων ιδεών.
Σελ 2
Προσεχώς 
Σελ 19,20,21
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου 

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση του ΤΕΕ 
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•    Το ΤΕΕ Πελοποννήσου διοργανώνει σήμερα στις 17.00 
ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Νέο Γεω-Ευρετήριο 
ΓΥΣ. Δυνατότητες και Τρόπος Χρήσης», στην αίθουσα 
εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Κορινθίας (Ερμού 2, 
Κόρινθος).

Ενημερωτική ημερίδα διοργανώνει η PΑΕ στις 20 Ιου-
λίου 2018, στο αμφιθέατρο της ΟΤΕAcademy (Πέλικα & 
Σπάρτης 1, Μαρούσι Αττικής), σε συνέχεια της θέσης σε 
δημόσια διαβούλευση στις 02.07.2018 των εισηγήσεων 
της Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε. σχετικά με τον 
Κανονισμό Χρηματιστηρίου Ενέργειας και τον Κανονισμό 
Εκκαθάρισης Συναλλαγών και της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σχετικά με 
τον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης κατά τα οριζόμενα 
στο Ν. 4425/2016 (ως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Τον Μάρτιο του 2019 θα πραγματοποιηθεί στην πόλη της 
Θεσσαλονίκης, από το ΤΕΕ/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, το 
πανελλήνιο συνέδριο με τίτλο: «ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ +», ανα-
γνωρίζοντας τις σημαντικές αλλαγές, που έχουν επέλθει τα 
τελευταία χρόνια στο αστικό περιβάλλον της Ελλάδας και την 
κρισιμότητα επανενεργοποίησης του σχετικού διαλόγου. 
Το συνέδριο θα αναπτυχθεί στη βάση πέντε θεματικών αξό-
νων, ενώ θα πραγματοποιηθούν δύο ακόμη εκδηλώσεις: 
- Έκθεση με τις βραβευμένες μελέτες σε αρχιτεκτονικούς δια-
γωνισμούς για τον δημόσιο χώρο από το 2010 έως σήμερα, 
καθώς και 
- Φόρουμ τοπικής αυτοδιοίκησης. 
Αναλυτικότερα, οι πέντε θεματικοί άξονες του συνεδρίου του 
2019 είναι οι: 
1) Αναθεωρήσεις του δημόσιου χώρου, 

2) Δημόσιοι χώροι και κοινωνική δυναμική, 
3) Δημόσιοι χώροι και βιωσιμότητα, 
4) Διευρυμένος δημόσιος χώρος και νέα κοινωνικά μέσα, και 
5) Δημόσιοι χώροι ως συντελεστές μετασχηματισμού των 
πόλεων.
«Ο δημόσιος χώρος είναι μια πολύπλευρη έννοια, επισημαίνε-
ται σε ανακοίνωση. Σύμφωνα με τις διάφορες επιστημονικές 
οπτικές που παρουσιάστηκαν στο 1ο συνέδριο, η προβλημα-
τική της δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο σε ό,τι αφορά τα κοι-
νόχρηστα μέρη της πόλης, παρά είναι αναγκαίο να διευρύνεται 
προκειμένου να περιλάβει διάφορες πτυχές της δημόσιας ζωής 
που συνθέτουν τον χαρακτήρα της σύγχρονης αστικότητας. 
Παράλληλα συνεπώς με την προβολή του υλοποιημένου ή 
προγραμματιζόμενου έργου, που αφορά πλατείες, πάρκα, 
δρόμους, μικρότερους ή μεγαλύτερους κοινόχρηστους χώ-
ρους, η διοργάνωση του συνεδρίου επιθυμεί να στηρίξει και 
να ενθαρρύνει το επιστημονικό έργο, που μέσα από την έρευνα 
και τις προτάσεις του μπορεί να φωτίσει τον αλληλοσυσχετισμό 
του χώρου με τα δημόσια πράγματα: τις αλλαγές στις εφαρ-
μοζόμενες πολιτικές, τις νέες συμμετοχικές - κινηματικές πρα-
κτικές, τους μετασχηματισμούς στο οικονομικό και κοινωνικό 
περιβάλλον, τις δημόσιες επικράτειες που παράγουν τα νέα 
ψηφιακά μέσα, τις πρωτοβουλίες της δημόσιας τέχνης».
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17 Ιουλίου 2018

Εκδήλωση για τις προκλήσεις βιωσιμότη-
τας επιχειρήσεων στην Οικονομία Διαμοι-
ρασμού
ΑΘΗΝΑ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

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

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ PAE
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Στα 50,71 ευρώ ανήλθε το μέσο ημερομίσθιο σε ασφαλισμέ-
νους με πλήρη απασχόληση στο σύνολο των κοινών επιχειρή-
σεων και ο μέσος μισθός στα 1.166,24 ευρώ, τον Φεβρουάριο 
του 2018. Αντίστοιχα, στη μερική απασχόληση διαμορφώθη-
καν στα 23,55 ευρώ και 378,21 ευρώ. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-
ΜΠΕ αυτό προέκυψε από την επεξεργασία των «Αναλυτικών 
Περιοδικών Δηλώσεων» (ΑΠΔ) που υποβλήθηκαν για τον 
Φεβρουάριο του 2018 και από τις εγγραφές, οι οποίες έχουν 
ελεγχθεί κατά το χρόνο επεξεργασίας, όπως ανακοίνωσε ο 
Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).
Επιχειρήσεις-Ασφαλισμένοι
Υποβλήθηκαν και επεξεργάστηκαν ΑΠΔ από 241.802 κοινές 
επιχειρήσεις και 8.963 από οικοδομοτεχνικά έργα. Ο αριθμός 
των ασφαλισμένων οι οποίοι έχουν δηλωθεί στις ΑΠΔ ανήλθε 
σε 1.958.122, εκ των οποίων 1.926.172 σε κοινές επιχειρήσεις 
και 31.950 σε οικοδομοτεχνικά έργα.
Δημογραφικά στατιστικά στοιχεία
Οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 53,80% των ασφαλισμένων 
στο σύνολο των επιχειρήσεων και το 53,05% στις κοινές επι-
χειρήσεις. Στους εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση στις 
κοινές επιχειρήσεις, οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 56,99%, 
ενώ με μερική απασχόληση το 44,84%.
Στο σύνολο των επιχειρήσεων, 22,05% των ασφαλισμένων 
είναι έως 29 ετών και 52,55% έως 39 ετών. Επίσης, 71,49% 
του συνόλου των ασφαλισμένων είναι ηλικίας 25 έως 49 
ετών, στις κοινές επιχειρήσεις 71,59% και στα οικοδομοτεχνι-
κά έργα είναι 65,24%. Τέλος, στο σύνολο των επιχειρήσεων, 
18,50% των ασφαλισμένων είναι 50 έως 64 ετών, στις κοι-
νές επιχειρήσεις 18,28% και στα οικοδομοτεχνικά έργα είναι 
31,61%.
Στο σύνολο των ασφαλισμένων, 90,33% έχουν ελληνική 
υπηκοότητα, 1,58% άλλης χώρας Ε.Ε. και 8,09% χώρας εκτός 
Ε.Ε.. Στους ασφαλισμένους στις κοινές επιχειρήσεις, 90,96% 
έχουν ελληνική υπηκοότητα, 1,56% άλλης χώρας Ε.Ε. και 
7,47% χώρας εκτός Ε.Ε., ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά στα οι-
κοδομοτεχνικά έργα είναι 52,04%, 2,78% και 45,18%.
Οι αλλοδαποί άνδρες αντιπροσωπεύουν το 11,65% των 
ασφαλισμένων ανδρών και οι αλλοδαπές γυναίκες το 7,37% 
των ασφαλισμένων γυναικών.
Στο σύνολο των αλλοδαπών ασφαλισμένων, 52,38% έχουν 
αλβανική υπηκοότητα. Στους αλλοδαπούς άντρες, 53,80% 
είναι αλβανικής υπηκοότητας, ακολουθούν οι υπήκοοι του 
Πακιστάν με 10,21%, και του Μπανγκλαντές με 5,04%.
Στις αλλοδαπές γυναίκες, 49,75%, είναι αλβανικής υπηκοότη-
τας, ακολουθούν οι ασφαλισμένες βουλγαρικής υπηκοότητας 
με 7,95% και ρουμανικής με 7,42%.
Η οικονομική δραστηριότητα των ασφαλισμένων έχει, ως 
εξής: Στο σύνολο των ασφαλισμένων, 22,11% απασχολείται 
στον κλάδο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο», 13,37% στις 
«Μεταποιητικές Βιομηχανίες» και 13,09% στον κλάδο «Ξε-
νοδοχεία και Εστιατόρια». 22,54% των ασφαλισμένων με ελ-
ληνική υπηκοότητα απασχολείται στο «Χονδρικό και Λιανικό 
Εμπόριο», 12,75% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες» και 12% 

σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια». 22,63% των ασφαλισμένων 
με υπηκοότητα άλλης χώρας Ε.Ε. απασχολείται σε «Ξενο-
δοχεία και Εστιατόρια», 16,26% στο «Χονδρικό και Λιανικό 
Εμπόριο» και 15,55% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες».
Στους ασφαλισμένους αλβανικής υπηκοότητας, 24,60% ερ-
γάζεται σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», 19,16% στις «Κατα-
σκευές» και 18,03% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες».
Στους υπόλοιπους αλλοδαπούς ασφαλισμένους, πλην αυτών 
της Ε.Ε. και των Αλβανών υπηκόων, 22,75% απασχολείται 
στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες», 22,30% στο «Χονδρικό και 
Λιανικό Εμπόριο» και 21,29% σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια».
Από τους εργαζόμενους στις «Κατασκευές», το 30,05% είναι 
αλλοδαποί, ενώ στο συγκεκριμένο κλάδο απασχολείται το 
4,07% των ασφαλισμένων.
Από τους εργαζόμενους σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», το 
17,17% είναι αλλοδαποί, ενώ στο συγκεκριμένο κλάδο απα-
σχολείται το 13,09% των ασφαλισμένων.
Ακόμη, από τους εργαζόμενους στις «Μεταποιητικές Βιομη-
χανίες», το 13,82% είναι αλλοδαποί, ενώ στο συγκεκριμένο 
κλάδο απασχολείται το 13,37% των ασφαλισμένων.
Η κατηγορία επαγγέλματος στην οποία απασχολείται ο μεγα-
λύτερος αριθμός ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις, είναι 
«Υπάλληλοι Γραφείου» με ποσοστό 22,78%. 26,14% των 
ασφαλισμένων με ελληνική υπηκοότητα είναι «Υπάλληλοι 
Γραφείου», 21,40% είναι «Απασχολούμενοι στην Παροχή 
Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες 
αγορές», ενώ 13,02% είναι «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνα-
κτες και Μικροεπαγγελματίες». 31,05% των ασφαλισμένων 
με υπηκοότητα άλλης χώρας Ε.Ε. είναι «Ανειδίκευτοι Εργάτες, 
Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες», 22,41% απασχολού-
νται στην «Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστή-
ματα και υπαίθριες αγορές» και 20,08% είναι «Υπάλληλοι 
Γραφείου».
Οι ασφαλισμένοι αλβανικής υπηκοότητας στη συντριπτική 
τους πλειονότητα (49,47%) απασχολούνται ως «Ανειδίκευ-
τοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες», 22,38% 
απασχολούνται στην «Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές 
σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές» και 9,93% ως «Ειδι-
κευμένοι Τεχνίτες». Σχετικά με τους υπόλοιπους αλλοδαπούς 
ασφαλισμένους, πλην αυτών της Ε.Ε και των Αλβανών υπη-
κόων, 42,26% απασχολούνται ως «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χει-
ρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες», 21,25% στην «Παροχή 
Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες 
αγορές» και 11,32% ως «Υπάλληλοι Γραφείου».
Βασικά στοιχεία μηνιαίας απασχόλησης
Στο σύνολο των ασφαλισμένων, η μέση απασχόληση είναι 
20,80 ημέρες, στους ασφαλισμένους στις κοινές επιχειρήσεις 
20,92 και στους ασφαλισμένους στα οικοδομοτεχνικά έργα 
13,35.
Στο σύνολο των κοινών επιχειρήσεων, σε ασφαλισμένους με 
πλήρη απασχόληση, το μέσο ημερομίσθιο ανήλθε στα 50,71 
ευρώ και ο μέσος μισθός στα 1.166,24 ευρώ. Αντίστοιχα, στη 
μερική απασχόληση ανήλθαν στα 23,55 ευρώ και 378,21 

ευρώ. Στα οικοδομοτεχνικά έργα, το μέσο ημερομίσθιο δια-
μορφώθηκε στα 40,20 ευρώ και ο μέσος μισθός στα 536,67 
ευρώ.
Στις κοινές επιχειρήσεις, η μέση απασχόληση και το μέσο ημε-
ρομίσθιο έχουν υπολογιστεί για τις ασφαλιστέες ημέρες, ενώ 
στα οικοδομοτεχνικά έργα για τις πραγματοποιηθείσες ημέρες.
Στις επιχειρήσεις με λιγότερους από δέκα μισθωτούς, το μέσο 
ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο 63,05% 
του μέσου ημερομισθίου των ασφαλισμένων σε επιχειρήσεις 
με πάνω από δέκα μισθωτούς, ενώ ο μέσος μισθός ανέρχεται 
στο 60,41%.
Το μέσο ημερομίσθιο των γυναικών στις κοινές επιχειρήσεις με 
πλήρη απασχόληση αντιπροσωπεύει το 87,11% του αντίστοι-
χου ημερομισθίου των ανδρών, ενώ στη μερική απασχόληση 
το 97,12%.
Σύγκριση βασικών μεγεθών Φεβρουαρίου 2018–Ιανουαρίου 
2018
Ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις αυξή-
θηκε κατά 0,03%, στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 
5,75% και στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 
0,12%.
Ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων αυξήθηκε κατά 
1,47%.
Η μέση απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 
1,83%, στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 0,07% και 
στο σύνολο των επιχειρήσεων μειώθηκε κατά 1,84%.
To μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 
0,52% και στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 0,30%.
Ο μέσος μισθός στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 1,34% 
και στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 0,22%.
Σύγκριση βασικών μεγεθών Φεβρουαρίου 2018–Φεβρουα-
ρίου 2017
Ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις αυ-
ξήθηκε κατά 11,44%, στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε 
κατά 1,00% και στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 
11,25%. Ο αριθμός των ασφαλισμένων αυξήθηκε στις κοινές 
επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση κατά 13,01%, ενώ με με-
ρική απασχόληση αυξήθηκε κατά 10,06%.
Ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων αυξήθηκε κατά 
6,97%. Το ποσοστό των ασφαλισμένων γυναικών επί του 
συνόλου των ασφαλισμένων αυξήθηκε από 45,50% στο 
46,20%.
Η μέση απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 
0,29% και στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 0,22%.
Το μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 
1,27%, στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 3,20% και 
στο σύνολο κατά 1,27%.
Ο μέσος μισθός μειώθηκε στις κοινές επιχειρήσεις κατά 1,56% 
και στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 3,42%.
Στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση, το μέσο ημε-
ρομίσθιο μειώθηκε κατά 1,57%, ενώ ο μέσος μισθός μειώθη-
κε κατά 2,27%.

ΕΦΚΑ: ΣΤΑ 1.166,24 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΤΑ 378,21 ΕΥΡΩ ΟΙ ΜΕΣΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, 
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Η ρύθμιση για τον ειδικό λογαριασμό των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας θα ωφελήσει τη ΔΕΗ περί τα 300 εκατ. ευρώ και δημι-
ουργεί ένα σημαντικό περιθώριο για την τιμολογιακή πολιτική, 
ακυρώνοντας κάθε συζήτηση για αύξηση της τιμής του ηλεκτρι-
κού ρεύματος.
Αυτό επισημαίνει ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
Γιώργος Σταθάκης σε συνέντευξη του προς το ΑΠΕ - ΜΠΕ.
Ο υπουργός τονίζει ακόμη ότι:
-Το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα θα ολοκληρωθεί 
τον Σεπτέμβριο.
-Είναι σε εξέλιξη διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
προκειμένου να συμμετέχουν και λιγνιτικές μονάδες στο Μηχα-
νισμό 
Αποζημίωσης Επάρκειας Ισχύος.
-Ο εξηλεκτρισμός στις μεταφορές και την θέρμανση/ψύξη κα-
θώς και οι διασυνδέσεις των νησιών θα οδηγήσουν σε αύξηση 
της ζήτησης ρεύματος τα επόμενα χρόνια. Γι’ αυτό προωθούνται 
προγράμματα βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας.
-Για να αντεπεξέλθει η ΔΕΗ με επιτυχία στο νέο περιβάλλον θα 
πρέπει να προσφέρει ανταγωνιστικά προϊόντα στους κατανα-
λωτές και ήδη κινείται προς την κατεύθυνση αυτή.
Ο κ. Σταθάκης αναφέρεται εξάλλου στην πορεία επίτευξης των 
στόχων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην εξέλιξη των 
διαπραγματεύσεων για τον αγωγό φυσικού αερίου East Med, 
στα αποτελέσματα του προγράμματος Εξοικονομώ κατ’ Οίκον 
καθώς και στην ρύθμιση για την χρήση κατοικιών ως επαγγελ-
ματικής έδρας.
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της συνέντευξης του υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργου Σταθάκη στο ΑΠΕ-ΜΠΕ 
και στον Κ.Βουτσαδάκη:
Υπήρξαν πρόσφατα αναφορές για το ενδεχόμενο 
αυξήσεων στα τιμολόγια της ΔΕΗ (ή/ και κατάργη-
σης των εκπτώσεων) σε συνάρτηση με τις επιδόσεις 
στον τομέα της αντιμετώπισης των ληξιπρόθεσμων 
οφειλών. Πιστεύετε ότι είναι αναγκαίες οι αυξήσεις ή 
μπορούν να αποφευχθούν;
Πρόσφατα προχωρήσαμε στην τροποποίηση του ν. 4001 (για 
τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ), δρομολογώντας την 
αποκλιμάκωση της χρέωσης προμηθευτή. Κάτι που θα ωφελή-
σει τη ΔΕΗ περί τα 300 εκατ. ευρώ. Αυτή η μείωση δημιουργεί 
ένα σημαντικό περιθώριο για την τιμολογιακή πολιτική, ακυ-
ρώνοντας κάθε συζήτηση για αύξηση της τιμής του ηλεκτρικού 
ρεύματος.
Όπως άλλωστε επιβεβαιώνεται και στα πρόσφατα δημοσιευμέ-
να στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, στην Ελλάδα το κόστος της ηλεκτρικής 
ενέργειας για τα νοικοκυριά, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις επιβα-
ρύνσεις, υποχώρησε το β’ εξάμηνο του 2017 κατά 6%, σε σχέση 
με την αντίστοιχη περίοδο του 2016. Πρόκειται για την τρίτη κα-
λύτερη επίδοση μεταξύ των 19 κρατών της Ευρωζώνης, με τη 
μέση τιμή των 100 KWh να είναι στην Ελλάδα φθηνότερη κατά 
το ένα τέταρτο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης (16,2 έναντι 
21,8 ευρώ).

Όχι μόνο δεν υπήρξαν αυξήσεις τιμών αλλά τελικά αυτές μει-
ώθηκαν, παρότι ήταν ήδη σημαντικά χαμηλότερες του μέσου 
όρου της Ευρωζώνης. Παράλληλα τα στοιχεία καταρρίπτουν 
τον μύθο περί ακραίων επιβαρύνσεων στους λογαριασμούς, 
καθώς στην Ελλάδα περίπου το ένα τρίτο της τελικής τιμής αφο-
ρά επιβαρύνσεις από το κράτος, ποσοστό αισθητά χαμηλότερο 
του μέσου όρου της Ευρωζώνης (44%).
Στο επιχειρηματικό σχέδιο της ΔΕΗ για την περίοδο 
2018-2022 γίνεται λόγος για πιέσεις στο Ελληνικό Σύ-
στημα Ηλεκτρικής Ενέργειας, λόγω της απόσυρσης 
των λιγνιτικών μονάδων. Επίσης, η ΔΕΗ συνδέει το 
αποτέλεσμα του διαγωνισμού για την πώληση των 
λιγνιτικών μονάδων Μεγαλόπολης και Φλώρινας 
αφενός με την καταβολή αποζημιώσεων ισχύος 
στις λιγνιτικές μονάδες και αφετέρου με την ολοκλή-
ρωση του ενεργειακού σχεδιασμού που θα δείξει το 
μερίδιο των λιγνιτών στην ελληνική αγορά την επό-
μενη δεκαετία. Πώς σχολιάζετε τις θέσεις αυτές;
Στο πλαίσιο της στροφής προς τις ΑΠΕ, στη μεταβατική περίοδο, 
στοχεύουμε οι νέες επενδύσεις στην παραγωγή ενέργειας να κα-
τευθυνθούν σε αυτές - με μία σημαντική εξαίρεση: τη λειτουργία 
της 5ης μονάδας στην Πτολεμαΐδα, που αποτελεί το μεγαλύτερο 
σε εξέλιξη επενδυτικό σχέδιο της ΔΕΗ.
Κατά τη μετάβαση απαιτείται, βέβαια, ειδική μέριμνα: Τα επό-
μενα χρόνια κάποιες από τις υφιστάμενες λιγνιτικές μονάδες θα 
τεθούν εκτός λειτουργίας. Αυτό το κενό θα κληθούν τελικά να 
καλύψουν οι ΑΠΕ και κατά τη μεταβατική περίοδο, ως γέφυρα, 
μονάδες φυσικού αερίου.
Η ακριβής στρατηγική αποτελεί έναν από τους κεντρικούς άξο-
νες του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα, επί του 
οποίου η διαβούλευση έχει ήδη προχωρήσει και θα ολοκλη-
ρωθεί τον Σεπτέμβριο, προκειμένου αυτό να υποβληθεί στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Ένα κρίσιμο ζητούμενο είναι να υλοποιηθούν νέες επενδύσεις 
σε ΑΠΕ. Αναμορφώσαμε το σχετικό θεσμικό πλαίσιο και ήδη 
διενεργήθηκε, με μεγάλη επιτυχία, ο πρώτος διαγωνισμός, προ-
σελκύοντας ισχυρό ενδιαφέρον και από το εξωτερικό. Ο ισχυρός 
ανταγωνισμός οδήγησε σε αρκετά χαμηλές τιμές, αποδεικνύο-
ντας ότι σταδιακά η παραγωγή ΑΠΕ θα μπορεί να κινηθεί στα 
επίπεδα κόστους των συμβατικών τεχνολογιών. Τα επόμενα 
τρία χρόνια οι επενδυτές θα κληθούν να καταθέσουν, σε αντί-
στοιχους διαγωνισμούς, προσφορές για έργα παραγωγής άνω 
των 2,5 GW μέσω ΑΠΕ.
Επιπλέον, στη μεγαλύτερη ευστάθεια του δικτύου θα συμβάλλει 
σημαντικά η ανάπτυξή του, τόσο στο εσωτερικό όσο και στις 
διασυνδέσεις με γειτονικές χώρες. Στην πρώτη περίπτωση, η 
επέκταση του ηπειρωτικού δικτύου στα νησιά θα αντιμετωπίσει 
οριστικά τα προβλήματα ευστάθειας κατά την τουριστική περί-
οδο. Στη δεύτερη περίπτωση, οι διασυνδέσεις θα επιτρέψουν 
να λειτουργήσει το λεγόμενο Μοντέλο-στόχος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, με το οποίο δημιουργείται ενιαία ευρωπαϊκή αγορά 
ενέργειας, με τη μία χώρα να καλύπτει, σε καθημερινή βάση, τις 

ανάγκες της γειτονικής σε φορτία.
Προσθέστε, επίσης, τις νέες δυνατότητες που προσφέρουν οι 
επενδύσεις σε υποδομές φυσικού αερίου, με τους αγωγούς και 
τους σταθμούς μεταφόρτωσης. Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε 
πύλη της ευρωπαϊκής αγοράς φυσικού αερίου, κάτι που θα δι-
ευκολύνει την ηλεκτροπαραγωγή από μονάδες φυσικού αερίου 
κατά τη μεταβατική περίοδο αλλά θα έχει και μακροπρόθεσμα 
οφέλη για τη χώρα.
Το υπουργείο προχωρά, επίσης, στο σχεδιασμό του Μακροχρό-
νιου Μηχανισμού Αποζημίωσης Επάρκειας Ισχύος, με βάση τον 
οποίο θα αποζημιώνονται όλες οι τεχνολογίες. Διαπραγματευό-
μαστε, μάλιστα, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Μηχανισμό να 
συμμετέχουν και λιγνιτικές μονάδες.
Όλα αυτά διασφαλίζουν πλήρη και σταθερό ενεργειακό εφοδι-
ασμό. Υπάρχει όμως και η άλλη όψη του νομίσματος, η οποία 
επίσης απασχολεί το Εθνικό Σχέδιο: Πέραν της προσφοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας υπάρχει και το σκέλος της ζήτησης κατά τα 
επόμενα χρόνια. Για μια σειρά από παράγοντες αυτή αναμένεται 
αυξημένη - θα αναφέρω ενδεικτικά δύο: Πρώτον, την ισχυρή 
τάση εξηλεκτρισμού στους τομείς θέρμανσης/ψύξης και μετα-
φορών. Δεύτερον, τις διασυνδέσεις νησιών με το ηπειρωτικό 
σύστημα, ώστε αυτά να πάψουν να βασίζονται σε ηλεκτρο-
παραγωγή με καύσιμο πετρέλαιο. Για να τις αντισταθμίσουμε 
προωθούμε τη σημαντική αύξηση της ενεργειακής αποδοτικό-
τητας, με μια δέσμη παρεμβάσεων στα κτίρια, στη μεταποίηση 
και στις μεταφορές. Φιλοδοξούμε έτσι να συγκρατηθεί η αύξηση 
της ζήτησης και άρα να ισοσκελίζεται το ενεργειακό ισοζύγιο σε 
χαμηλότερα επίπεδα προσφοράς.
Το ΔΣ της ΔΕΗ ενέκρινε την περασμένη εβδομάδα 
το νέο επιχειρηματικό σχέδιο για την περίοδο 2018 
- 2022. Πιστεύετε ότι απαντά στις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει η επιχείρηση;
Ο ρόλος του υπουργείου δεν είναι να κρίνει συγκεκριμένες 
εταιρικές επιλογές αλλά να διαμορφώνει το θεσμικό πλαίσιο. Η 
αγορά ενέργειας αποτελεί μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόκληση, 
καθώς βρίσκεται προ μιας πραγματικής κοσμογονίας.
Πρώτον, σημαντικές αλλαγές θα φέρει η λειτουργία του Χρημα-
τιστηρίου Ενέργειας και της νέας αγοράς, όπου πελάτες της με-
σαίας ή υψηλής τάσης θα συνάπτουν προθεσμιακά συμβόλαια 
με τις εταιρείες παραγωγής. Σε αυτά θα αποτυπώνεται όχι μόνο 
η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και το επίπεδο ρύπων που 
προκύπτουν από την παραγωγή της. Οι επιχειρήσεις-πελάτες 
θα μπορούν να αξιοποιούν αυτό το ενεργειακό πιστοποιητικό, 
προβάλλοντας τον «πράσινο» χαρακτήρα των προϊόντων τους. 
Άρα θα δημιουργηθεί ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ 
και η ΔΕΗ καλείται να προσαρμοστεί σε αυτό. Προς την κατεύ-
θυνση αυτή, στο επιχειρηματικό της σχέδιο περιλαμβάνει επεν-
δύσεις άνω των 850 εκατ. ευρώ σε ΑΠΕ. 

Συνέχεια στη σελ 5
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Συνέχεια από τη σελ 4

Δεύτερον, η ΔΕΗ θα δραστηριοποιείται, πλέον, σε μια ενιαία 
ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας. Διασφαλίσαμε την πλήρη εναρ-
μόνιση της λειτουργίας της με το κοινοτικό πλαίσιο. Προχωρά 
η διαδικασία της αποεπένδυσης στον λιγνίτη, που δίνει τέλος 
σε μια μακρά αντιδικία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παράλ-
ληλα διαχωρίσαμε τα δίκτυα από το κομμάτι της εμπορίας, 
διασφαλίζοντας την παραμονή τους υπό δημόσιο έλεγχο. 
Άρα θεσμικά η ΔΕΗ είναι έτοιμη να δραστηριοποιηθεί στο 
περιβάλλον αυτό.
Για να αντεπεξέλθει με επιτυχία, όμως, θα πρέπει να προ-
σφέρει ανταγωνιστικά προϊόντα στους καταναλωτές. Εδώ 
υπάρχει ένας τρίτος νέος παράγοντας - μια «έκρηξη» σε 
καινούριες υπηρεσίες και προϊόντα, που αξιοποιούν τις σύγ-
χρονες τεχνολογίες. Θα αναφέρω, ως παράδειγμα, τη χρήση 
των «έξυπνων μετρητών», που σύντομα θα μπουν στη ζωή 
μας και δημιουργούν δυνατότητες για «προϊόντα» καλύτερα 
προσαρμοσμένα στις ανάγκες του κάθε καταναλωτή, συμ-
βάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Η ΔΕΗ θα κληθεί να 
αξιοποιήσει αυτές τις νέες δυνατότητες, καθώς και να επιμείνει 
στον εξορθολογισμό της παραγωγής, ώστε να είναι ανταγω-
νιστική.
Ένας τέταρτος νέος παράγοντας είναι η ανάδειξη μιας ενιαίας 
ενεργειακής αγοράς, που περιλαμβάνει τόσο τον ηλεκτρισμό 
όσο και το φυσικό αέριο. Μετά την πλήρη απελευθέρωση της 
αγοράς αερίου, στην αρχή του έτους, οι εταιρείες που δρα-
στηριοποιούνται στη μία αγορά αρχίζουν να επεκτείνονται 
και στην άλλη. Ήδη η ΔΕΗ κινείται προς αυτή την κατεύθυν-
ση, εισερχόμενη στην αγορά φυσικού αερίου και προσφέρο-
ντας συνδυασμένα πακέτα.
Υποστηρίξατε την θέσπιση φιλόδοξων στόχων 
για την συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο 
ενεργειακό ισοζύγιο ως το 2030. Ωστόσο φορείς 
της αγοράς όπως η ΕΛΕΤΑΕΝ θεωρούν ότι η Ελλάδα 
δεν θα πιάσει τους στόχους του 2020. Συμφωνείτε 
με την εκτίμηση αυτή και τι σας κάνει να είστε αισι-
όδοξος για το στόχο του 2030;
Οι αποτιμήσεις της ΕΛΕΤΑΕΝ είναι λανθασμένες. Ήδη στην 
ηλεκτροπαραγωγή το 29% είναι από ΑΠΕ και στόχος είναι να 
φτάσει το 50% έως το 2030, για να πετύχουμε τη δέσμευση 
για 32% στο σύνολο της κατανάλωσης (βιομηχανία, κτή-
ρια, μεταφορές, τουρισμό κα). Η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά 
στην τροχιά επίτευξης των στόχων που απορρέουν από τις 
ευρωπαϊκές δεσμεύσεις για τα επόμενα χρόνια και μάλιστα 
υποστηρίξαμε την υιοθέτηση ακόμα πιο φιλόδοξων στόχων 
για το 2030.

Παράλληλα, όπως προανέφερα, έχει εκκινήσει και μία πρω-
τόγνωρη για τα ελληνικά δεδομένα διαδικασία εκπόνησης 
του μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού. Όλοι οι εμπλε-
κόμενοι φορείς, αλλά και τα πολιτικά κόμματα, καλούνται να 
καταθέσουν τις απόψεις τους με ορίζοντα το 2030, όπου θα 
διαφανεί και ο βέλτιστος τρόπος συμβολής στις συγκεκρι-
μένες δεσμεύσεις μέσω των εθνικών στόχων. Το τοπίο στην 
ενέργεια αλλάζει ραγδαία. Το 2030 τίποτα δεν θα είναι όπως 
το γνωρίζουμε έως τώρα. Αρκεί η χώρα να κινηθεί αποφα-
σιστικά και τολμηρά, με σχέδιο και όραμα, τα επόμενα 12 
χρόνια.
Σε ποιο σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις για 
τον αγωγό φυσικού αερίου EastMed; βρισκόμαστε 
κοντά στην υπογραφή διακρατικής συμφωνίας;
Ήδη πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες συναντήσεις αποφα-
σιστικής σημασίας σε τεχνικό επίπεδο (και θα συνεχιστούν), 
μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου, Ιταλίας και Ισραήλ, για την προώ-
θηση της κατασκευής του αγωγού φυσικού αερίου EastMed.
Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, εξετάστηκε σχέδιο δια-
κυβερνητικής συμφωνίας των τεσσάρων χωρών προκειμέ-
νου να προχωρήσει η υλοποίηση αυτού του εμβληματικού 
ενεργειακού έργου, που θα ενώνει το Ισραήλ και την Κύπρο 
με την Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη. Συζητήθηκαν 
διεξοδικά όλες οι πτυχές του θέματος, σε κλίμα συναίνεσης, 
προκειμένου να ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία και να 
υπογραφεί η διακυβερνητική συμφωνία το συντομότερο.
Ανακοινώθηκε η υπαγωγή των πρώτων αιτήσεων 
στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ», που 
σημαίνει ότι οι δικαιούχοι μπορούν να ξεκινήσουν 
τα έργα που προγραμματίζουν. Τι δείχνουν τα 
πρώτα στοιχεία;
Σχεδόν τρεις μήνες μετά την έναρξη του Προγράμματος οι 
πρώτοι πόροι θα εισρεύσουν στην οικονομία, καθώς τις επό-
μενες ημέρες αναμένεται να εκκινήσουν τα πρώτα έργα. Την 
εβδομάδα που πέρασε συνεδρίασε η Επενδυτική Επιτροπή 
του Προγράμματος και ενέκρινε την υπαγωγή των πρώτων 
13.500 αιτήσεων. Πρόκειται για ωφελούμενους που δεν 
επιθυμούν να λάβουν δάνειο για να χρηματοδοτήσουν την 
ίδια συμμετοχή. Αντιστοιχούν περίπου στο ένα τέταρτο των 
αιτήσεων που έχουν υποβληθεί και αναμένεται να κινητοποι-
ήσουν πόρους, δημόσιους και ιδιωτικούς, αξίας άνω των 200 
εκατ. ευρώ.
Μας χαροποιεί, δε, ιδιαίτερα ότι τα στατιστικά στοιχεία παρα-
πέμπουν σε επίτευξη των δύο βασικών μας στόχων: Να ωφε-
ληθούν πρωτίστως άτομα με χαμηλότερα εισοδήματα (πάνω 
από 70% των δικαιούχων έχουν είτε ατομικό εισόδημα κάτω 
από 10.000 ευρώ είτε οικογενειακό κάτω από 20.000 ευρώ) 

και να υπάρξει σημαντική βελτίωση της ενεργειακής απόδο-
σης (σχεδόν οι μισές αιτήσεις αφορούν παρεμβάσεις σε κτίρια 
της χαμηλότερης ενεργειακής βαθμίδας).
Δημοσιεύματα του Τύπου και φορείς όπως η Ομο-
σπονδία Ιδιοκτητών επισημαίνουν ότι με το ΠΔ 
59/29.6.2018 για τις χρήσεις γης δημιουργούνται 
προβλήματα στη χρήση κατοικιών ως επαγγελμα-
τικής έδρας. Τι απαντάτε;
Αναφέρεστε φαντάζομαι σε μία μεταβολή, που αφορά την 
αξιοποίηση ακινήτου ως επαγγελματικού χώρου σε περι-
οχές αμιγούς κατοικίας. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο που 
πρέπει να κρατήσουμε - μιλάμε αποκλειστικά για τις περιοχές 
αμιγούς κατοικίας, οι οποίες αποτελούν ένα μικρό μέρος του 
συνόλου.
Δεύτερον, το νέο αυτό πλαίσιο θα τεθεί σε εφαρμογή όταν 
υπάρξουν τα νέα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια - άρα δεν 
πρόκειται να ισχύσει άμεσα και μπορεί να ληφθεί υπόψη στο 
σχεδιασμό.
Τρίτον, ακόμα και όταν ενεργοποιηθεί δεν θα έχει αναδρομι-
κή ισχύ - άρα δεν θα αφορά όσους επαγγελματικούς χώρους 
υπάρχουν μέχρι τότε.
Τέταρτον, το νέο θεσμικό πλαίσιο δεν αφορά ακίνητα που 
χρησιμοποιούνται εκτός από επαγγελματική έδρα και ως 
κύρια κατοικία.
Το νέο θεσμικό πλαίσιο αφορά μόνο όσους, μετά την ενεργο-
ποίησή του, θελήσουν να νοικιάσουν ακίνητο για να το χρη-
σιμοποιήσουν αποκλειστικά ως επαγγελματική έδρα. Αυτό 
δεν θα μπορεί να συμβαίνει σε περιοχές αμιγούς κατοικίας, οι 
οποίες θα καθοριστούν από τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια, που θα 
καταρτίσουν οι Δήμοι.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ούτε με το θεσμικό πλαίσιο που ίσχυε 
προηγουμένως ήταν σαφές ότι μπορούσε να συμβεί. Υπήρ-
χαν ερωτήματα εφαρμογής, τα οποία επιλύονταν είτε βάσει 
τοπικά διαφοροποιημένων ερμηνειών, είτε, στην καλύτερη 
περίπτωση, μέσω διευκρινιστικών εγγράφων της αρμόδιας 
υπηρεσίας του ΥΠΕΝ. Για παράδειγμα η φράση «χώροι κτιρί-
ων κατοικίας» επιδέχεται διαφόρων ερμηνειών (π.χ. ολόκλη-
ρη η κατοικία ή μέρος της). Όσοι επέλεγαν να κάνουν χρήση 
της διάταξης, απλά «πόνταραν» ότι θα συνεχίσει σιωπηρά να 
ερμηνεύεται με τον πλέον διασταλτικό τρόπο.
Η διάταξη που φέραμε περιγράφει, λοιπόν, ρητά και με σα-
φήνεια, το μελλοντικό πλαίσιο χρήσης χώρων κατοικίας ως 
επαγγελματική στέγη, σε περιοχές όπου ο χαρακτηρισμός της 
αμιγούς κατοικίας (και όχι, για παράδειγμα, της γενικής κατοι-
κίας) δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά.
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Η Ελλάδα συμμετέχει στην «Ατζέντα 2030» και για το λόγο 
αυτό ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
Σωκράτης Φάμελλος θα βρεθεί σήμερα στη Νέα Υόρκη όπου 
θα γίνει η εθελοντική αξιολόγηση προόδου των στόχων για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία και θα αποτελέσει τη νέα βάση για 
τη Δημοκρατία και την αναζωογόνηση της διακυβέρνησης.
   Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο κ. Φάμελλος, στο ΑΠΕ-
ΜΠΕ, δύο μέρες πριν αναχωρήσει για τη Νέα Υόρκη αναφέρ-
θηκε στους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης και την πρόοδο 
που έχει σημειώσει η Ελλάδα σ’ αυτούς.
   Παράλληλα μίλησε και για τα υπόλοιπα θέματα της αρμοδιό-
τητάς του. Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της συνέντευξης που 
παραχώρησε ο αναπληρωτής Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
Σωκράτης Φάμελλος στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο 
Ειδήσεων και στον Θανάση Μέτσιο.
   Τη Δευτέρα θα βρεθείτε στη Νέα Υόρκη στο ανώτα-
το πολιτικό φόρουμ για τη βιώσιμη ανάπτυξη του 
ΟΗΕ και για την εθελοντική αξιολόγηση της προ-
όδου που σημείωσε η Ελλάδα στην επίτευξη των 
στόχων για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Τι περιμένουμε 
από την αξιολόγηση αυτή;
   Πρώτα απ’ όλα, περιμένουμε η χώρα μας να τα πάει καλά, 
όπως διεκδικήσαμε για όλα τα μεγάλα ζητήματα που δια-
πραγματευτήκαμε τα τελευταία τρία χρόνια. Ταυτόχρονα, 
περιμένουμε να αποτελέσει αυτό μια επιτυχία στην περιβαλ-
λοντική διπλωματία της Ελλάδας και υποστήριξη στην ακόμα 
μεγαλύτερη προσπάθεια που πρέπει να κάνουμε για να ενσω-
ματωθούν οι αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και στη χώρα 
μας και παγκόσμια. Για μας οι στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη 
για το 2030 αποτελούν τη βάση για την αναζωογόνηση των 
αρχών της δημοκρατίας και της ανοιχτής υπεύθυνης διακυ-
βέρνησης, ουσιαστικά για μια πολιτική χωρίς αποκλεισμούς.
   Οι 17 στόχοι του ΟΗΕ εξασφαλίζουν την πρόσβαση όλων 
των πολιτών στα βασικά αγαθά, αλλά και την επιβίωση του 
πλανήτη. Αυτό θεωρούμε ότι είναι το καλύτερο πολιτικό υπό-
βαθρο για μια νέα συζήτηση για την ανάπτυξη στην Ευρώπη 
και στον κόσμο. Είναι για μας σημαντικό το ότι η Ευρώπη έχει 
αναγνωρίσει πως αυτό είναι το κεντρικό πολιτικό της κείμενο. 
Ποιοι είναι οι πρώτοι στόχοι στους οποίους θα αξιο-
λογηθεί η Ελλάδα;
   Οι πέντε βασικοί περιβαλλοντικοί στόχοι είναι η βιώσιμη 
διαχείριση νερού, η πρόσβαση στα ενεργειακά αγαθά, οι βιώ-
σιμες και ανθεκτικές πόλεις, η βιώσιμη παραγωγή και κατανά-
λωση που συνδέεται με την κυκλική οικονομία και τα απόβλη-
τα και η διαχείριση και προστασία της βιοποικιλότητας
   Σχετικά με τους υδάτινους πόρους, η χώρα μας θα παρου-
σιάσει πρωτίστως την εξαιρετική ποιότητα πόσιμου νερού, με 
παγκόσμια πρωτιά για το 2018, αλλά και των θαλασσών μας, 
καθώς και τη σημαντική πρόοδο που έχει γίνει στα θέματα 
επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Υλοποιούμε ένα πρόγραμ-

μα ύψους 1 δισ. ευρώ για να ολοκληρωθούν αποχετεύσεις και 
βιολογικοί για όλους τους οικισμούς άνω των 2.000 κατοίκων 
και μια νέα πολιτική για την τιμολόγηση και την ανάλυση κό-
στους νερού, που στοχεύει στη μείωση των απωλειών, στη 
μείωση του κόστους για όλες τις υπηρεσίες ύδρευσης στην 
Ελλάδα και στη δημιουργία ενιαίου κοινωνικού τιμολογίου 
νερού, καθώς και μέχρι και μηδενικού τιμολογίου για όσους 
έχουν οικολογική κατανάλωση νερού.
   Για την ενέργεια, βασικοί μας στόχοι είναι η καταπολέμηση 
της ενεργειακής φτώχειας, η αύξηση της παραγωγής ενέργει-
ας από ανανεώσιμες πηγές, φτάνοντας στο 50% το 2030, η 
ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών και η ενεργοποίηση των 
ενεργειακών κοινοτήτων, με ένα θεσμικό πλαίσιο καινοτόμο 
και πρωτοπόρο και για την Ευρώπη. Μετά την επιτυχή πρό-
σφατη ένταξη 13.500 νοικοκυριών στο πρόγραμμα «Εξοικο-
νομώ», σχεδιάζουμε το «Εξοικονομώ» για τα δημόσια κτίρια 
ύψους 2 δισ. ευρώ.
   Για τον στόχο των βιώσιμων πόλεων, ολοκληρώσαμε την 
κύρωση και το ξεκαθάρισμα των χρήσεων γης, προχωράμε 
Κτηματολόγιο και Δασικούς Χάρτες και έχουμε χρηματοδοτή-
σει 160 δήμους για τα σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας, 
ενώ αποδίδονται στις τοπικές κοινωνίες σημαντικοί πνεύμο-
νες πρασίνου.
   Ο επόμενος τομέας που γίνεται μεγάλη προσπάθεια είναι αυ-
τός της κυκλικής οικονομίας, όπου πλέον ολοκληρώσαμε την 
εθνική στρατηγική και τη διυπουργική γραμματεία, έναν νέο 
νόμο ανακύκλωσης, με διπλάσιους πόρους, χρηματοδοτήσεις 
1,2 δισ. ευρώ για έργα αποβλήτων, την επιτυχή υλοποίηση 
της πρωτοβουλίας για τον περιορισμό της χρήσης πλαστικής 
σακούλας, την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ για τα 
απορρίμματα στον «Κλεισθένη Ι» και την υλοποίηση της χω-
ριστής συλλογής οργανικών αποβλήτων από τους ΟΤΑ από 
το 2018.
   Τέλος, στα θέματα βιοποικιλότητας, ολοκληρώσαμε την 
οριοθέτηση των περιοχών Natura 2000 για όλη την Ελλάδα, 
ψηφίσαμε έναν νέο νόμο για Φορείς Προστατευόμενων Περι-
οχών, εκπονούνται για όλη την Ελλάδα οι Ειδικές Περιβαλλο-
ντικές μελέτες και τα Σχέδια Διαχείρισης και εγκρίθηκε ένα νέο 
καινοτόμο έργο LIFE για τη Φύση ύψους 17 εκατ. ευρώ.
   Πού βρισκόμαστε σε σχέση με τον Εθνικό Σχεδια-
σμό για τη Διαχείριση των Απορριμμάτων; Έχουμε 
πολλά προβλήματα σε νησιά με τη αποκομιδή των 
απορριμμάτων, αλλά και στην Αττική.
   Το 2015, μαζί με τη διαπραγμάτευση, κάναμε μία πολύ με-
γάλη τομή με τον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμά-
των και εναρμονιστήκαμε με την ευρωπαϊκή στρατηγική. Το 
2016 έγιναν όλα τα περιφερειακά σχέδια και οι περιφερειακές 
μελέτες για όλες τις περιφέρειες. Το 2017 έγινε ο νόμος για την 
ανακύκλωση και τώρα ολοκληρώθηκε και το θεσμικό πλαί-
σιο για τους δήμους. Από τον «Κλεισθένη Ι» και μετά, οι δήμοι 

θα έχουν αρμοδιότητα να κάνουν μεταφόρτωση, διαλογή 
υλικών, κομποστοποίηση και πράσινα σημεία. Μέχρι τέλος 
του χρόνου θα έχουμε τις εντάξεις πολλών νέων έργων στο 
ΕΣΠΑ, ενώ ήδη 20 μεγάλα έργα επεξεργασίας απορριμμάτων 
κατασκευάζονται σε όλη την Ελλάδα, πέντε έργα με ΣΔΙΤ και 
άλλα 15 με χρηματοδότηση μόνο από το ΕΣΠΑ. Αντίστοιχος 
προγραμματισμός υπάρχει και για την Αττική, που έχει ήδη 
προκηρύξει έργα 150 εκατ. ευρώ για τις μονάδες επεξεργα-
σίας.
   Ο εθνικός σχεδιασμός θα είναι πιο αποτελεσματικός όταν αλ-
λάξουμε όλοι μας καταναλωτικές συνήθειες. Είναι απαραίτητα 
τα έργα, οι φορείς διαχείρισης αποβλήτων, οι χρηματοδοτή-
σεις, όμως σημαντικό είναι να αλλάξουν οι λειτουργίες των 
δήμων. Η διαλογή στην πηγή και η διαλογή οργανικών απο-
βλήτων πρέπει να είναι στοιχείο της καθημερινότητάς μας. Οι 
συντελεστές ανακύκλωσης της χώρας μας είναι ακόμα πάρα 
πολλοί χαμηλοί. Ο συνολικός συντελεστής εκτροπής από την 
ταφή για όλα τα είδη αξιοποίησης και ανακύκλωσης είναι 
20% από όλες τις δραστηριότητες της χώρας μας.
   Η χώρα μας το 2015 είχε 50 εκατ. ευρώ πρόστιμα για τις 
παράνομες χωματερές της και περίπου 300 χώρους ανεξέλε-
γκτης διάθεσης απορριμμάτων. Τώρα αυτοί οι χώροι μειώ-
θηκαν στους 50 και υλοποιείται το πρόγραμμα «Φιλόδημος», 
με 25 εκατ. ευρώ από το υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να 
ενταχθούν και οι τελευταίοι 50 ΧΑΔΑ σε αποκατάσταση εντός 
του 2018.
   Η υπόθεση των αποβλήτων είναι μια υπόθεση ποιότητας 
ζωής, κοινωνικής λειτουργίας, αλλά και οικονομίας. Παράγει 
επαγγέλματα και δεν μπορεί να μην έχουμε συνεισφορά και 
από την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
   Δασικοί Χάρτες. Φαντάζει ορατός ο στόχος αποπε-
ράτωσής τους για το 2020;
   Οι Δασικοί Χάρτες αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες με-
ταρρυθμίσεις στη χώρα μας. Το 2017 αναρτήθηκαν Δασικοί 
Χάρτες στο 35% της έκτασης της χώρας μας και στο τέλος του 
2018 θα προσεγγίσουμε στο 55%. Τις επόμενες ημέρες επί-
κειται η ανάρτηση στην Ανατολική Αττική, ενώ ταυτόχρονα 
εκπονούνται οι μελέτες για το υπόλοιπο 45%, όπου θα αναρ-
τηθούν το 2019. Άρα το 2020 η χώρα θα έχει ολοκληρώσει τις 
υποχρεώσεις της. 
 Αυτό που αποτελεί σημαντικό έλλειμμα είναι ότι ένα σημα-
ντικό ποσοστό δήμων, περίπου 75, δεν έχει στείλει ακόμα τα 
όρια των οικισμών και των οικιστικών πυκνώσεων, σε μία 
προθεσμία που λήγει τη Δευτέρα, και δυστυχώς θα αφαιρέ-
σουν από τους πολίτες τα πλεονεκτήματα και τα εργαλεία που 
τους δίνει ο νομοθέτης. Σε αυτές τις περιοχές, οι πολίτες δεν 
θα μπορούν να ευνοηθούν από τις ρυθμίσεις του νόμου των 
οικιστικών πυκνώσεων. 

Συνέχεια στη σελ 7
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Συνέχεια από τη σελ 6 

   Αλήθεια, τι γίνεται με τις οικιστικές πυκνώσεις, 
πότε θα κατατεθεί το σχετικό νομοσχέδιο;
   Το σχέδιο νόμου για τις οικιστικές πυκνώσεις θα τεθεί σε δι-
αβούλευση μετά το καλοκαίρι. Θα επιλύει το θέμα χωρίς πο-
λεοδόμηση και σε συμφωνία με τη δασική πολιτική. Έχουμε 
δώσει τρεις φορές παράταση στους δήμους, πάνω από 1,5 
χρόνο, οι περισσότεροι -περίπου 250- έχουν συνεργαστεί. 
Δεν έχουμε περιθώριο άλλης καθυστέρησης, γιατί υπάρχει 
θέμα συζήτησης και στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
   Δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε την ανάγκη για επίλυση 
του θέματος που δημιουργήθηκε από την έλλειψη πολιτικής 
βούλησης και ελέγχου περιβάλλοντος των προηγούμενων 
κυβερνήσεων.
   Σε εξέλιξη βρίσκεται και η σχέδιο αναφοράς για 
την εθνική στρατηγική των δασών. Τι σημαίνει 
αυτό για την αειφόρο ανάπτυξη και την ελληνική 
οικονομία;
   Για το 65% της χώρας μας, που είναι τα δάση, δεν υπήρχε 
σχέδιο και δεν οργανώθηκε εκεί η οικονομική παραγωγή. 
Άρα υποβαθμίστηκαν η εργασία και το ελληνικό προϊόν.
   Η δασική στρατηγική, η οποία έχει συζητηθεί δύο φορές 
ήδη στη Βουλή, θα αναρτηθεί στο τέλος του καλοκαιριού 
για διαβούλευση.
   Είναι το σχέδιο με το οποίο τα δάση μας τα επόμενα 20 χρό-
νια θα μπορούν να παράγουν εργασία όχι μόνο στο ξύλο, 
αλλά στο ρετσίνι, στο μέλι, στα βότανα, στα μανιτάρια, από 
το κυνήγι, από τη βοσκή, από τον οικοτουρισμό.
   Ταυτόχρονα, θα επιστρέψει η εργασία στο δάσος και άρα ο 
επαγγελματίας θα προστατεύει και ο ίδιος το δάσος, που θα 
είναι η εργασία του, για μην έχουμε την εγκατάλειψη που 
ζούμε σήμερα στην περιφέρεια, που πολλαπλασιάζει τον 
κίνδυνο πυρκαγιών.
   Η πολιτεία είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τον κίν-
δυνο των πυρκαγιών φέτος το καλοκαίρι;
   Οι μεγα-πυρκαγιές, που τροποποιούνται από τα κλιματικά 
φαινόμενα, μας υποχρεώνουν να επεκτείνουμε την περίο-
δο επιφυλακής. Έχουμε ήδη συνεργασία με το υπουργείο 
Προστασίας του Πολίτη και για τα πτητικά, αλλά και για τα 
επίγεια μέσα και τη γενική πυρόσβεση.
   Δική μας μέριμνα είναι η πρόληψη. Για τον λόγο αυτό προ-
κηρύξαμε για φέτος ένα μέτρο με το υπουργείο Εργασίας για 
πρόσληψη 5.066 θέσεων εργασίας, που έχει ήδη ολοκλη-
ρωθεί και σε αυτούς περιλαμβάνονται και επιστήμονες του 
δάσους, χειριστές μηχανημάτων, οδηγοί, ξυλοκόποι κ.λπ.
   Οι εργαζόμενοι αυτοί θα τοποθετηθούν στην περιφέρεια 
της χώρας μας, με αποκλειστικό καθήκον τους την πυρο-
προστασία. Θα ενεργούν προληπτικά με διάνοιξη αντιπυ-
ρικών οδών, καθαρισμό δασών, αλλά και σε περιπτώσεις 
πυροφυλακής. Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτήσει την 

εργασία, αλλά και η πρόληψη θα φέρει μεγάλο οικονομικό 
όφελος στη χώρα μας.
   Ποιες είναι οι προβλέψεις με βάση τα νέα σχέδια 
διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας; Είναι αρκετά 
προκειμένου να αποφύγουμε φαινόμενα όπως 
η πρόσφατη τραγωδία στη Μάνδρα, με δεδομένο 
ότι λόγω της κλιματικής αλλαγής αναμένεται να 
ενταθούν στο άμεσο μέλλον;
   Είναι γεγονός ότι με την κλιματική αλλαγή έχουν πολλα-
πλασιαστεί τα φαινόμενα των πλημμυρών. Δεν οφείλονται 
όλα τα προβλήματα στην κλιματική αλλαγή.
   Στην Ελλάδα έχουμε σοβαρότατο πρόβλημα καταπατήσε-
ων και σε ρέματα και σε δάση, μπαζωμάτων, αντιπλημμυρι-
κών έργων χωρίς σχεδιασμό. Μέχρι εγκατάσταση οικισμών 
πάνω σε ρέματα μέσω πολεοδομικών πράξεων…
   Η κλιματική αλλαγή δημιουργεί μία μεγαλύτερη ανάγκη 
και «απαιτεί» για άμεση επίλυση.
   Δημοσιεύτηκαν για πρώτη φορά την εβδομάδα που πέ-
ρασε σε ΦΕΚ τα σχέδια διαχείρισης κίνδυνου πλημμύρας 
για όλες τις περιφέρειες. Ήταν μία ευρωπαϊκή υποχρέωση 
η οποία καθυστερούσε. Το 2012 είχε μπει στα συρτάρια 
του υπουργείου. Εμείς βρήκαμε χρηματοδότηση και τα 
προκηρύξαμε το 2016 και ολοκληρώθηκαν και έχουν ήδη 
κυρωθεί.
   Με τα σχέδια αυτά έχουμε ένα πρώτο στρατηγικό εργαλείο 
που εντοπίζει τις περιοχές κινδύνου, τα μέτρα που πρέπει να 
ληφθούν όσον αφορά και τα έργα, αλλά και τον σχεδιασμό, 
δηλαδή πιθανά τροποποίηση χωροταξικών σχεδίων, χρή-
σεων γης, έτσι ώστε να προλαμβάνουμε το φαινόμενο.
   Η επόμενη κίνηση είναι ένα νέο νομοθέτημα για τα υδατο-
ρέματα και τις χειμαρρικές ροές, έτσι ώστε να αντιμετωπί-
σουμε τις περιπτώσεις που ο ανθρώπινος παράγοντας έχει 
τροποποιήσει την κοίτη, έχει καταπατήσει ή το έργο στενεύει 
την κήτη - είτε αυθαίρετα είτε με κάποια λανθασμένη έγκρι-
ση.
   Είστε ικανοποιημένος από την περιβαλλοντική 
πολιτική της Ελλάδας, όχι ως υπουργός, αλλά ως 
πολίτης;
   Η χώρας μας έχει να κάνει πολλά βήματα ακόμα στην 
περιβαλλοντική πολιτική. Δυστυχώς ήμασταν η τελευταία 
χώρα στην περιβαλλοντική συμμόρφωση και πρώτη στα 
περιβαλλοντικά πρόστιμα στην Ευρώπη.
   Και ήταν αυτό μειονέκτημα και σε εθνικό επίπεδο, διότι η 
περιβαλλοντική διπλωματία, για μια χώρα που η ταυτότητά 
της είναι το περιβάλλον, ήταν το ισχυρό μας χαρτί και δεν 
το χρησιμοποιούσαμε. Όλη η υφήλιος μας ξέρει για το περι-
βάλλον μας, τα νησιά μας, τον ήλιο και τη θάλασσα.
   Εμείς τώρα σ’ αυτό στηριζόμαστε κι αυτό θα διεκδικήσου-
με και με την παρουσίαση που θα κάνουμε στον ΟΗΕ, να 
κερδίσουμε δηλαδή το χαμένο έδαφος και να μπούμε στην 
περιβαλλοντική πρωτοπορία και στην Ευρώπη.

   Η συμφωνία που έχουμε κάνει με την Κύπρο και το Ισ-
ραήλ για το σχέδιο αντιμετώπισης κινδύνου από ατύχημα 
υδρογονανθράκων είναι ένα παράδειγμα καινοτομίας για 
το πώς το περιβάλλον είναι ένα ισχυρό στοιχείο πολιτικής 
της χώρας μας.
   Ίδιο παράδειγμα είναι και η στρατηγική για τα δάση, αλλά 
και το Ταμείο για τη Δίκαιη Μετάβαση. Είμαστε η πρώτη 
χώρα που δημιουργεί Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, που είναι 
ταμείο διαθέσιμο για έργα στις περιοχές που εξέρχονται από 
τη χρήση λιγνίτη, όπως η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας 
και η Μεγαλόπολη. Η χώρας μας είναι η πρώτη που δημι-
ούργησε ένα ταμείο 60 εκατ. ευρώ γι’ αυτές τις περιοχές. 
Αποκλειστικά για τη δημιουργία νέων μακροπρόθεσμων 
θέσεων εργασίας που δεν θα είναι συνδεδεμένες με τις εκ-
πομπές αερίων του άνθρακα και την παραγωγή αποβλή-
των, θα είναι πράσινες θέσεις εργασίας και δεν θα είναι για 
συμβασιούχους, αλλά για επιχειρηματικότητα και μόνιμη 
απασχόληση.
   Μιλήσατε για περιβαλλοντική διπλωματία. Η 
συμφωνία των Πρεσπών, εκτός των άλλων, 
προβλέπει και περιβαλλοντική συνεργασία μετα-
ξύ Ελλάδας και πΓΔΜ, είστε όμως και βουλευτής 
Θεσσαλονίκης. Πώς σχολιάζετε τη Συμφωνία των 
Πρεσπών;
   Το 2016 το πρώτο νομοσχέδιο που εισηγήθηκα στη Βουλή 
αφορούσε τη Περιβαλλοντική Συμφωνία για τις Πρέσπες, η 
οποία κυρώθηκε με μια καθυστέρηση περίπου 15 χρόνων.
   Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και στα γενικότερα θέματα εξω-
τερικής πολιτικής με τα Βαλκάνια και την πΓΔΜ. Αφέθηκε 
ένα ζήτημα να χρονίσει και να γίνει απόστημα. Κανένας 
στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά νομίζω και κανένας Έλληνας, δεν 
δέχεται αμφισβήτηση στη χρήση του ονόματος Μακεδονία 
και καμία αμφισβήτηση της ελληνικότητας της Μακεδονίας. 
Κανένας. Όμως δυστυχώς λάθη τουλάχιστον 25 χρόνων, 
αν όχι από το 1945 και μετά, δημιούργησαν αυτό το πρό-
βλημα.
   Η συμφωνία αυτή αποτελεί μία μεγάλη τομή στην ιστορία 
των Βαλκανίων. Δίνει έναν ηγετικό ρόλο στην Ελλάδα, ο 
οποίος έχει ήδη αναγνωριστεί, και μας δίνει τη δυνατότητα 
να επιλύσουμε ζητήματα, όπως είναι αυτά του ονόματος, 
όπως θέλαμε πάντα, με σύνθετη ονομασία, αλλά και αλ-
λαγή του Συντάγματος των γειτόνων, αλλά και απαλοιφή 
αλυτρωτικών διεκδικήσεων, απίθανων θεωριών για μειο-
νότητες και όλα τα θέματα ελληνικότητας της ιστορίας της 
Μακεδονίας. Αλλά επιλύονται και θέματα που έχουν να κά-
νουν με τις ονομασίες δρόμων, αεροδρομίων, ακόμα και το 
ζήτημα της αυτόνομης Εκκλησίας των Σκοπίων.
   Είναι μία μεγάλη ευκαιρία να κοιτάξουμε μπροστά, σε συ-
νεργασία με τους γείτονες, γιατί προφανώς φωνές οι οποίες 
δημιουργούν αλυτρωτικές διεκδικήσεις εκ μέρους μας δεν 
είναι φιλειρηνικές, αλλά δεν είναι και δημοκρατικές.
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Σύγχρονες και ασφαλείς αθλητικές υποδομές υπόσχεται να 
προσφέρει στους κατοίκους της περιοχής, το νέο πρόγραμμα 
εκσυγχρονισμού, λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης, 
αθλητικών εγκαταστάσεων που υλοποιείται στην Περιφερειακή 
Ενότητα Πειραιά, σε συνεργασία με τους δήμους της περιοχής. 
Πρόκειται για 26 έργα συνολικού προϋπολογισμού 32,5 εκα-
τομμυρίων ευρώ, που χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους 
της Περιφέρειας Αττικής. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ πιο συγκε-
κριμένα: από τα έργα αυτά τα δύο έχουν ήδη ολοκληρωθεί 
(γήπεδα ποδοσφαίρου και στίβου Περάματος), 7 βρίσκονται 
σε εξέλιξη (εκτελούνται: Γήπεδο «ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ» 
στη Νίκαια, «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΙΟ» Στάδιο Πειραιά, «Γήπεδο Πο-
δοσφαίρου ΣΕΦ», Γήπεδα Καλαθοσφαίρισης «ΦΟΙΝΙΚΑΣ» και 
«ΠΟΡΦΥΡΑΣ» στην Πειραϊκή, Συντήρηση κολυμβητηρίου «Π. 
ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ» και Κλειστό Γυμναστήριο Κορυδαλλού «Θ. ΠΟΥ-
ΤΟΣ»), 6 βρίσκονται σε προχωρημένη φάση (δημοπρατημένα, 
έχει αναδειχθεί ανάδοχος, Κολυμβητήριο Κορυδαλλού, κλει-
στά γήπεδα Καμινίων και «Π. ΣΑΛΠΕΑ» στον Πειραιά, κλειστό 

γυμναστήριο και γήπεδο «Σιταποθηκών» στο Κερατσίνι και 
ΕΑΚ Κορυδαλλού), 2 είναι σε φάση δημοπράτησης (Γήπεδο 
καλαθοσφαίρισης στο Πέραμα και δύο γήπεδα τένις στο ΣΕΦ, 
2 βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης των μελετών και άμεσης 
δημοπράτησης (Γήπεδο καλαθοσφαίρισης «Π. ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ» 
που δεν λειτουργεί από το 2008 και ανακατασκευή κλειστού 
γυμναστηρίου «ΠΛΑΤΩΝΑ» στη Νίκαια), ενώ για τα υπόλοιπα 
(κλειστό γυμναστήριο «Γ. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ», γήπεδο «Ι. ΒΑΖΟΣ», 
γήπεδα τένις στα Βοτσαλάκια κ.λπ.) εκπονούνται μελέτες.
Ειδικότερα όμως στον Πειραιά, άρχισαν οι εργασίες σε 3 νέα 
αθλητικά έργα, συνολικού προϋπολογισμού 985.000 ευρώ. 
Συγκεκριμένα: Ξεκινάει η ανακατασκευή του γηπέδου ποδο-
σφαίρου στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Το έργο είναι προϋ-
πολογισμού 724.000 ευρώ και έχει κριθεί απαραίτητο καθώς 
το παραπάνω γήπεδο, που χρησιμοποιείται από ερασιτεχνικά 
ποδοσφαιρικά σωματεία του Πειραιά, έχει σημαντικές φθορές, 
με αποτέλεσμα να χαρακτηρίζεται επικίνδυνο και να μην μπορεί 
να αδειοδοτηθεί για την τέλεση αγώνων.

Επίσης αναβαθμίζεται το γήπεδο καλαθοσφαίρισης του «Φοί-
νικα», στην Πειραϊκή. Το έργο είναι προϋπολογισμού 110.000 
ευρώ και κρίνεται αναγκαίο καθώς ο αγωνιστικός χώρος 
παρουσιάζει φθορές και έχει υποστεί τοπικές καθιζήσεις. Στο 
πλαίσιο του έργου θα γίνει, μεταξύ άλλων, αντικατάσταση του 
συνθετικού τάπητα καλαθοσφαίρισης με νέο, σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές της Γ.Γ.Α., αποκατάσταση τμημάτων στα κάγκε-
λα της περίφραξης και των ξύλινων κερκίδων κ.ά.
Τέλος, εκτελούνται εργασίες συντήρησης της σκεπής του μονα-
δικού κλειστού κολυμβητηρίου «Π. ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ», στο κέντρο 
του Πειραιά, χωρητικότητας 700 θεατών, στο οποίο προπονού-
νται και αγωνίζονται αθλητές κολύμβησης και υδατοσφαίρισης. 
Το έργο προϋπολογισμού 150.911 ευρώ αφορά εργασίες συ-
ντήρησης, λόγω της εκτεταμένης διάβρωσης που έχει παρουσι-
αστεί στις μεταλλικές κατασκευές.
Τα τρία έργα εκτελούνται από την διεύθυνση Τεχνικών Έργων 
Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς & Νήσων.

Στη βελτίωση και συντήρηση σημαντικών πνευμόνων πρασί-
νου και χώρων αναψυχής της Αττικής, για την προσεχή τριετία, 
στοχεύει η σχετική σύμβαση, συνολικής δαπάνης 656.250 
ευρώ, που υπέγραψε η περιφερειάρχης Ρένα Δούρου
Πρόκειται για τους χώρους: Πεδίο του Άρεως (εντός του πάρ-

κου), πλατεία Πρωτομαγιάς, Λόφο Εθνικής Αντίστασης, Αττικό 
Άλσος (εντός του άλσους) και Πάρκο Ριζάρη. Σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ στόχος του έργου είναι βελτίωση, η προστασία και η 
ανάδειξη του χαρακτήρα των περιοχών πρασίνου προκειμένου 
να αποτελούν πόλους αναψυχής και πολιτισμού για μικρούς και 

μεγάλους. Οι παρεμβάσεις αφορούν την άρδευση και διαμόρ-
φωση του πρασίνου, τη φυτοπροστασία και τη συμπλήρωσή 
της, τη βελτίωση ου εδάφους, τον καθαρισμό των παρτεριών 
κ.ά.

   ‘Ανοιξε ο δρόμος για την κατασκευή των έργων αναβάθμισης του 
παλαιού λιμένα Σπετσών (Μπάλτιζα), με την έγκριση της μελέτης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων από το Περιφερειακό Συμβούλιο, την 
οποία εισηγήθηκε ο αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος και Κλιματι-
κής Αλλαγής, Νάσος Αναγνωστόπουλος. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ
στόχος των έργων είναι η βελτίωση των συνθηκών ελλιμενισμού 

των σκαφών, πολλά από τα οποία σήμερα παραμένουν αρόδο, 
ενώ άλλα προσδένουν σε πρόχειρες ιδιοκατασκευές ή πολύ κοντά 
σε βράχια.
   «Εκπληρώνεται ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων του νησιού» 
επισήμανε ο αντιπεριφερειάρχης Νήσων, Παναγιώτης Χατζηπέρος, 
καθώς με τα προτεινόμενα έργα θα βελτιωθεί η ασφάλεια των σκα-

φών και η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών (πρόσβαση στην 
ακτή, παροχή νερού κλπ.). «Θα αυξηθεί η χωρητικότητα του λιμα-
νιού κατά 190 θέσεις, θα αναβαθμιστεί το επίπεδο των παρεχόμενων 
υπηρεσιών και θα αντιστραφεί η εικόνα του άναρχου και επικίνδυ-
νου ελλιμενισμού που παρουσιάζει σήμερα το λιμάνι» σημείωσε.

Στην τελική ευθεία μπαίνει το θέμα της ανέγερσης νέου νηπια-
γωγείου στην περιοχή Περιβόλια του Δήμου Χανίων, καθώς 
σήμερα υπογράφηκε το συμβόλαιο αγοράς της κατάλληλης οι-
κοπεδικής έκτασης. Στον χώρο που αγοράστηκε θα ανεγερθεί, 
μέσω Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), το νέο 
τριθέσιο νηπιαγωγείο, η κατασκευή του οποίου συμπεριλαμ-
βάνεται στις οκτώ νέες σχολικές μονάδες που έχουν ενταχθεί 
και θα ανεγερθούν στον Δήμο Χανίων με τη μέθοδο των ΣΔΙΤ. 

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ το οικόπεδο, όπου θα ανεγερθεί το 
νηπιαγωγείο, είναι εμβαδού 1.157,30 τετραγωνικών μέτρων 
και βρίσκεται δίπλα στο υφιστάμενο δημοτικό σχολείο της πε-
ριοχής.
Το Νηπιαγωγείο Περιβολίων λειτουργεί σήμερα ως διθέσιο με 
50 μαθητές και συστεγάζεται με το δημοτικό σχολείο, καταλαμ-
βάνοντας τρεις αίθουσές του.
Με την κατασκευή του νέου νηπιαγωγείου θα ελευθερωθούν 

αυτές οι τρεις αίθουσες, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν από το 
δημοτικό σχολείο και ταυτόχρονα θα απομακρυνθούν ισά-
ριθμες προκατασκευασμένες αίθουσες διδασκαλίας που είναι 
τοποθετημένες στον αύλειο χώρο του σχολείου, βελτιώνοντας 
ουσιαστικά, με αυτόν τον τρόπο, τις συνθήκες στέγασης των 
μαθητών του δημοτικού.

Αύξηση 9,9% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών εισαγωγών 
στη βιομηχανία τον Μάιο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο 
δείκτη του Μαΐου 2017, έναντι αύξησης 4% που σημειώθηκε 
κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών το 2017 με το 2016. 
Το ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει ότι σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση του 
λεγόμενου «εισαγόμενου πληθωρισμού» στην εγχώρια βιομη-

χανία οφείλεται:
α. Στην αύξηση του δείκτη τιμών εισαγωγών από χώρες ευρω-
ζώνης κατά 0,4%, και
β. Στην αύξηση του δείκτη τιμών εισαγωγών από χώρες εκτός 
ευρωζώνης κατά 18,8% (κυρίως λόγω των ανατιμήσεων στις 
διεθνείς τιμές του πετρελαίου).

Ο γενικός δείκτης τον Μάιο 2018 σε σύγκριση με τον δείκτη του 
Απριλίου 2018 παρουσίασε αύξηση 1,6%, έναντι μείωσης 1,1% 
που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 
2017.

ΕΡΓΑ ΥΨΟΥΣ 32,5 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΕΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

ΣΥΜβΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ «ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

“ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ” ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑβΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΣΠΕΤΣΩΝ (ΜΠΑΛΤΙΖΑ)

ΧΑΝΙΑ: ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

ΕΛΣΤΑΤ: ΑΥΞΗΣΗ 9,9% ΣΗΜΕΙΩΣΕ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ βΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΟΝ ΜΑΙΟ ΕΦΕΤΟΣ 
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Υπεγράφη την Παρασκευή στα γραφεία της ΔΕΠΑ, η συμφωνία 
για την εξαγορά του 49% των μετοχών των εταιρειών διανο-
μής και προμήθειας φυσικού αερίου Αττικής από την ΔΕΠΑ, η 
οποία καθίσταται πλέον μοναδικός μέτοχος (100%) των δύο 
εταιρειών καθώς κατείχε ήδη το 51% των μετοχών. Η συναλ-
λαγή αποτελεί μέρος της συμφωνίας για την τέταρτη αξιολό-
γηση που περιελάμβανε επίσης την αποχώρηση της ΔΕΠΑ από 
την εταιρεία εμπορίας αερίου Θεσσαλονίκης η οποία έχει ήδη 
υπογραφεί. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η συμφωνία προβλέπει 
την πώληση του 49% του μετοχικού κεφαλαίου των εταιριών 
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΠΑ Αττικής) 
και ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΔΑ Αττικής) από την Attiki 
Gas, θυγατρική της Shell, έναντι τιμήματος 39 εκατ. για την ΕΠΑ 
Αττικής και 111 εκατ. για την ΕΔΑ Αττικής.
Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση λήψεως 

των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές.
Τη σύμβαση υπέγραψε ο Πρόεδρος της ΔΕΠΑ, κ. Βελισσάριος 
Δότσης ο οποίος δήλωσε τα ακόλουθα: ‘‘Η σημερινή συμφωνία 
αποτελεί μία σημαντική εξέλιξη τόσο για τη ΔΕΠΑ όσο και για τον 
ενεργειακό τομέα της χώρας. Μετά την πώληση του 51% του 
μετοχικού της κεφαλαίου στην εταιρία ZeniΘ, η ΔΕΠΑ προχωρά 
στην εξαγορά του 49% της Shell στις εταιρίες ΕΠΑ Αττικής και 
ΕΔΑ Αττικής έχοντας πλέον τον πλήρη έλεγχο, ενώ παραμένει 
μοναδικός μέτοχος της ΔΕΔΑ (Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύων 
Διανομής Αερίου Α.Ε.) καθώς και μέτοχος του 51% της ΕΔΑ 
ΘΕΣΣ (ΕΔΑ Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας).
Η ΔΕΠΑ είναι η εταιρία που άλλαξε τον ενεργειακό χάρτη της 
χώρας εισάγοντας το φυσικό αέριο και δημιουργώντας τις 
απαραίτητες υποδομές ώστε το φυσικό αέριο να γίνει μοχλός 
ανάπτυξης της οικονομίας με τη μείωση του κόστους λειτουρ-

γίας των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών. Η σημερινή συμ-
φωνία είναι στρατηγικής σημασίας για τη ΔΕΠΑ και αποτελεί το 
ορόσημο για τη μετάβαση της στη νέα εποχή. Είμαι απόλυτα 
βέβαιος ότι με τη σημερινή συμφωνία, και με την ολοκλήρωση 
της συναλλαγής, η ΔΕΠΑ θα συνεχίσει να διαδραματίζει σημα-
ντικό ρόλο στην αναδιαμόρφωση του ενεργειακού τομέα, προς 
όφελος της Εταιρίας, των μετόχων , των καταναλωτών και της 
εθνικής μας οικονομίας’’.
Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι της ΔΕΠΑ σε σχέση με τη συ-
ναλλαγή ήταν οι Rothschild και Alpha Bank και Νομικοί Σύμ-
βουλοι οι δικηγορικές εταιρίες «Λαμπαδάριος & Συνεργάτες» και 
«Κουταλίδης». Γνώμη για το δίκαιο και εύλογο της συναλλαγής 
δόθηκε από την Eurobank.

Τις περισσότερες συμμετοχές από όλους τους Διαχειριστές 
Δικτύων Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ευρώπη με 
ενεργειακά έργα στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 
έχει ο ΔΕΔΔΗΕ, σύμφωνα με τα στοιχεία του πανευρωπαϊκού 
Συνδέσμου Διαχειριστών EDSO. Το ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει ότι επίσης, 
σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης για 
την περίοδο 2014-2016, ο ΔΕΔΔΗΕ ήταν η πρώτη εταιρεία δη-
μοσίου συμφέροντος με βάση τις συμμετοχές στο πρόγραμμα 
Ορίζοντας 2020. 
Τα έξι καινοτόμα έργα στα οποία συμμετέχει ο ΔΕΔΔΗΕ είναι: 

Το TILOS (τεχνολογική καινοτομία για τη βέλτιστη ενσωμάτωση 
συσσωρευτών αποθήκευσης ενέργειας σε επίπεδο τοπικής κλί-
μακας), το SmartEMC2 (ενδυνάμωση παικτών αγοράς Ευφυών 
Δικτύων μέσα από τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινω-
νιών), το WiseGrid (ευρείας κλίμακας επίδειξη και πιλοτική 
εφαρμογή ολοκληρωμένων/ενοποιημένων λύσεων και επι-
χειρηματικών μοντέλων για το Ευρωπαϊκό Έξυπνο Δίκτυο), το 
Shar-Q (χωρητικότητα αποθήκευσης μέσω εικονικής γειτνίασης 
ενεργειακών οικοσυστημάτων), το GRIDSOL (ευφυή κεντρικά 
σημεία ΑΠΕ για ευέλικτη παραγωγή: ευστάθεια εκμετάλλευσης 

ηλιακού δυναμικού στο δίκτυο) και το ERIGRID (Ευρωπαϊκή 
Ερευνητική Υποδομή που υποστηρίζει την ανάπτυξη, αξιολόγη-
ση και την εξάπλωση των τεχνολογιών των Ευφυών Δικτύων).
Η συμμετοχή του ΔΕΔΔΗΕ σε αυτά τα προγράμματα αποτελεί 
μέρος του γενικότερου επιχειρησιακού του σχεδιασμού, καθώς 
αντλεί τεχνογνωσία προκειμένου να υλοποιήσει ταχύτερα και 
αποτελεσματικότερα το πρόγραμμα μετασχηματισμού και εκ-
συγχρονισμού του, με επίκεντρο τις σύγχρονες τεχνολογίες και 
την καινοτομία.

Την έναρξη λειτουργίας του Whyndam Athens Residence στην 
καρδιά της πρωτεύουσας, στην πλατεία Καραϊσκάκη στο Μετα-
ξουργείο, ανακοίνωσαν την Παρασκευή η Wyndham Hotels & 
Resorts και η Zeus International. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ το 
Wyndham Athens Residence είναι το έβδομο ξενοδοχείο -και το 
πρώτο μεικτής χρήσης (mixed-use)- φιλοξενίας της Wyndham 
Hotels & Resorts στην Ελλάδα, όπως τονίζεται σε σχετική ανα-

κοίνωση.
Μετά την ολοκληρωτική ανακαίνιση και τον ανασχεδιασμό 
του κτιρίου από τη Zeus International, το Wyndham Athens 
Residence διαθέτει συνολικά 89 πλήρως εξοπλισμένα δωμάτια 
και σουίτες σε στιλ διαμερισμάτων.
«Η φιλοσοφία πίσω από το Wyndham Athens Residence είναι 
να προσφέρει άνετα καταλύματα μακροχρόνιας διαμονής στην 

καρδιά της πόλης, στα οποία οι επισκέπτες θα αισθάνονται σαν 
στο σπίτι τους, σε συνδυασμό με προσιτές τιμές, χαρακτηριστικά 
ιδανικά για οικογένειες αλλά και νεότερους ταξιδιώτες» ανα-
φέρει ο διευθύνων σύμβουλος της Zeus International, Χάρης 
Σιγανός.

Κατά 1,5% αυξήθηκε η αιολική ισχύς που βρισκόταν σε εμπο-
ρική ή δοκιμαστική λειτουργία στο πρώτο εξάμηνο του έτους, 
σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνι-
κή Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ).
Συγκεκριμένα η ισχύς στο τέλος του Ιουνίου 2018 ήταν 2.690,5 
MW, αυξημένη κατά 39,2 MW σε σχέση με το τέλος του 2017.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ από αυτά τα 2.368,8 MW βρίσκονται 
στο Διασυνδεμένο Σύστημα  και 321,7 MW στα Μη Διασυνδε-
μένα Νησιά.

Σε επίπεδο Περιφερειών, η Στερεά Ελλάδα παραμένει στην κο-
ρυφή των αιολικών εγκαταστάσεων αφού φιλοξενεί  898 MW 
(33,4%) και ακολουθεί η Πελοπόννησος με 522 ΜW (19,4%) 
και η Ανατολική Μακεδονία - Θράκη όπου βρίσκονται 335,5 
MW (12,5%).
Όσον αφορά τους επιχειρηματικούς ομίλους, στο Top-5 κατα-
τάσσονται η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή με 536,1 MW (20%),
η ΑΝΕΜΟΣ (ΕΛΛΑΚΤΩΡ) με 285,5 MW (10,6%), η Iberdrola 
Rokas με 250,7 MW (9,3%), η EDF ΕΝ Hellas με 238,2 MW 

(8,9%) και η ENEL Green Power με 200,5 MW (7,5%)
Από την πλευρά των κατασκευαστών, η Vestas έχει προμηθεύ-
σει το 50,6% της συνολικής αιολικής ισχύος που είναι εγκατε-
στημένη στην Ελλάδα. Ακολουθούν η Enercon με 22,7%, η 
Siemens-Gamesa με 19,6% και η Nordex με 5,6%.
Παράλληλα, το τέλος του Ιουνίου 2018 κατασκευάζονταν πρό-
σθετες αιολικές επενδύσεις συνολικής ισχύος άνω των 500MW 
που αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία εντός των επόμενων 
18 μηνών.

ΣΤΗ ΔΕΠΑ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΩΤΙΕΣ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ WHYNDAM ATHENS RESIDENCE

ΑΥΞΗΣΗ 1,5% ΣΗΜΕΙΩΣΕ ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 
2018 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΤΑΕΝ
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Περιβάλλον, άνθρωπος, πολιτισμός είναι τα τρία αξιακά σύ-
νολα που διέπουν τη λειτουργία της ΔΕΗ τόνισε από τα Χανιά 
ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Μανώλης 
Παναγιωτάκης εγκαινιάζοντας τον εκθεσιακό χώρο έργων 
ΑΠΕ όπως μετατράπηκε, ο πρώην Υδροηλεκτρικός σταθμός 
της ΔΕΗ που βρίσκεται στη λίμνη της Αγιάς.
«Αξιοποιούμε ορθολογικά τον φυσικό πλούτο της χώρας μας, 
τις ανανεώσιμες πηγές, εφαρμόζομε σύγχρονες τεχνολογίες, 
ευθυγραμμιζόμαστε με τις Ευρωπαϊκές πολιτικές για την κλι-
ματική αλλαγή, ενισχύουμε τις προσπάθειες μας για αύξηση 
της ενεργειακής μας αποδοτικότητας , συμβάλουμε στην 
ουσιαστική βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, 
στηρίζουμε την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των το-
πικών κοινωνιών», ανέφερε μεταξύ άλλων στην ομιλία του ο 
κ Παναγιωτάκης. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του 
ΔΣ της ΔΕΗ στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι η επιχείρηση τα 
τρία τελευταία χρόνια δεν έχει αυξήσει τις τιμές του ηλεκτρι-
κού ρεύματος έχοντας παράλληλα προχωρήσει στην έκπτω-
ση συνέπειας του 15%.
«Η ΔΕΗ μετατρέπεται σταθερά σε όμιλο με διεθνή παρουσία 
ιδιαίτερα στην περιοχή των Βαλκανίων όπου στόχος μας είναι 

να αναδειχθούμε σε ηγετικό παράγοντα διευρύνοντας το πε-
δίο δράσης μας με νέα προϊόντα και υπηρεσίες», τόνισε.
Στην τελετή των εγκαινίων το παρών έδωσε και ο διευθύνων 
σύμβουλος της ΔΕΗ-Ανανεώσιμες Ηλίας Μοναχολιάς που σε 
σύντομο χαιρετισμό του αναφέρθηκε στην αξία των Ανανεώ-
σιμων Πηγών Ενέργειας.
«Οι Ανανεώσιμες Πηγές είναι το μοναδικό μέλλον που υπάρχει 
στην παραγωγή ενέργειας» τόνισε χαρακτηριστικά.
Όπως υποστήριξε, «σήμερα οι Ανανεώσιμες Πηγές γίνονται η 
πιο προσιτή οικονομικά πηγή, παραγωγής ενέργειας».
Κατά την τελετή των εγκαινίων ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων 
Απόστολος Βουλγαράκης αναφέρθηκε στις προσπάθειες για 
αξιοποίηση και ανάδειξη του πρώην Υδροηλεκτρικού Σταθ-
μού επισημαίνοντας ότι στόχος είναι η συνολική έκταση όπου 
υπάρχει ο Σταθμός να μετατραπεί σε οικολογικό πάρκο.
Από την πλευρά του ο τέως νομάρχης Χανίων Γρηγόρης 
Αρχοντάκης, επί των ημερών του οποίου ξεκίνησαν οι 
προσπάθειες για ανάδειξη του χώρου, τόνισε ότι η περιοχή 
αναβαθμίζεται με την ανάδειξη του πρώην Σταθμού, την 
περιβαλλοντική προστασία της λίμνης Αγιάς και την χάραξη 
ποδηλατόδρομου, έργο που έχει σχεδιαστεί ωστόσο δεν έχει 

ακόμα υλοποιηθεί.
Σε χαιρετισμό του στην εκδήλωση ο περιφερειάρχης Κρήτης 
Σταύρος Αρναουτάκης αναφέρθηκε στις προσπάθειες η Κρή-
τη να γίνει «πράσινο» νησί επισημαίνοντας παράλληλα πως, 
«όταν υπάρχει συνεργασία, αποδέκτης των αποτελεσμάτων 
είναι η κοινωνία».
Τον αγιασμό κατά την τελετή των εγκαινίων τέλεσε ο Μητρο-
πολίτης Κυδωνίας - Αποκορώνου Δαμασκηνός, ενώ παρό-
ντες στην τελετή ήταν ακόμα η βουλευτής Βάλια Βαγιωνάκη, 
οι θεματικοί αντιπεριφερειάρχες Νίκος Καλογερής, και Δημή-
τρης Μιχελογιάννης καθώς και οι δήμαρχοι, Χανίων, Τάσος 
Βάμβουκας, Πλατανιά, Γιάννης Μαλανδράκης, Κισάμου, 
Θόδωρος Σταθάκης και Σφακίων, Γιάννης Ζερβός.
Ο Υδροηλεκτρικός Σταθμός της Αγιάς κατασκευάστηκε το 
1928 από τον δήμο Χανίων, επί δημαρχίας Εμμανουήλ Μου-
ντάκη, στον ταμιευτήρα των πηγών της περιοχής και εγκαι-
νιάστηκε στις 22 Ιουλίου 1929 από τον τότε πρωθυπουργό 
Ελευθέριο Βενιζέλο.
Λειτουργούσε ως δημοτικός υδροηλεκτρικός σταθμός που 
από το 1950 μέχρι και την παύση της λειτουργίας του είχε 
ενσωματωθεί στο δίκτυο της ΔΕΗ.

Στα χέρια της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) περνούν 
οι εξελίξεις με τη μεγάλη ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης 
(Ηράκλειο - Αττική), καθώς και η - τελευταία - συνάντηση 
που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη  μεταξύ του ΑΔΜΗΕ και 
της Euroasia Interconnector, παρουσία της Κομισιόν, στα 
γραφεία της Αρχής προκειμένου να συμφωνηθεί το εταιρικό 
σχήμα για την υλοποίηση του έργου, απέβη άκαρπη. Σύμφω-
να με το ΑΠΕ-ΜΠΕ κατόπιν αυτού οι επιλογές της ΡΑΕ είναι 
είτε να αναθέσει την υλοποίηση του έργου στον ΑΔΜΗΕ ή σε 
τρίτη εταιρία, είτε να προκηρύξει η ίδια το έργο, με την πρώτη 
επιλογή να προβάλλεται ως πιο πιθανή, δεδομένου και του 
επείγοντος χαρακτήρα του.
   Το έργο επείγει όχι μόνο για να ελαφρυνθεί ο λογαριασμός 
των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (το μεγαλύτερο μέρος του 
οποίου καλύπτει το κόστος ηλεκτροδότησης της Κρήτης), 

αλλά και επειδή το νησί από το 2021 θα αντιμετωπίζει πρό-
βλημα ενεργειακής επάρκειας εξαιτίας του συνδυασμού της 
αυξανόμενης ζήτησης με τη διακοπή λειτουργίας παλαιών 
μονάδων ηλεκτροπαραγωγής. Για τον λόγο αυτό η ΡΑΕ 
πρόκειται να καταλήξει σε οριστική απόφαση μέχρι τις αρχές 
Αυγούστου.
   Η διασύνδεση περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα του ΑΔΜΗΕ 
ενώ αποτελεί τμήμα και της διασύνδεσης Ισραήλ - Κύπρου - 
Ελλάδας, έργο που έχει χαρακτηριστεί και ως «κοινού ενδια-
φέροντος» από την ΕΕ. Για το λόγο αυτό το καλώδιο Κρήτη 
- Αττική ανατέθηκε από τους Ρυθμιστές Ελλάδας και Κύπρου 
από κοινού στις δύο εταιρίες οι οποίες όμως δεν κατέληξαν σε 
συμφωνία.
   Πηγές του ΑΔΜΗΕ ανέφεραν ότι οι διαπραγματεύσεις κατέρ-
ρευσαν και επισήμως, καθώς η Euroasia Interconnector δεν 

αποδέχθηκε την πρόταση να έχει ο Διαχειριστής την πλειοψη-
φία (51 %) στην εταιρία κατασκευής του έργου, με την οποία 
σύμφωνα με τις ίδιες πηγές στη χθεσινή συνάντηση τάχθηκε 
και η Κομισιόν. Πρόσφατα εξάλλου ο Διαχειριστής υπέβαλε 
πρόταση να αναλάβει ο ίδιος εξ ολοκλήρου την κατασκευή 
του.
   Η «μεγάλη» διασύνδεση Ηράκλειο - Αττική είναι έργο προϋ-
πολογισμού 1 δισ. ευρώ και έπεται της «μικρής» διασύνδεσης 
της Κρήτης (Χανιά - Πελοπόννησος), έργο για το οποίο είναι 
σε εξέλιξη ο διαγωνισμός και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 
2020.
   Έκθεση του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρ-
χών Ενέργειας της ΕΕ (ACER), για τις εξελίξεις στα έργα κοινού 
ενδιαφέροντος που δημοσιοποιήθηκε χθες, αναφέρει ότι το 
έργο Κρήτη - Αττική εμφανίζει διετή καθυστέρηση.

Υπέρ της υλοποίησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης 
από τον ΑΔΜΗΕ τάσσεται η ΓΕΝΟΠ, κάνοντας λόγο για επιχει-
ρούμενη, από ορισμένους, υπονόμευση του ρόλου και της 
εμπλοκής του ΑΔΜΗΕ στο έργο, που δημιουργεί ερωτηματικά 
και προβληματισμό. «Ο ΑΔΜΗΕ είχε ήδη εντάξει το συγκεκρι-
μένο έργο στο δεκαετές 2014-2024 και μάλιστα είχε εγκριθεί 

από τη ΡΑΕ χωρίς να έχουν διατυπωθεί αντιρρήσεις» τονίζει, 
σε ανακοίνωσή της, η ΓΕΝΟΠ σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ και 
προσθέτει ότι ο ΑΔΜΗΕ έχει την τεχνογνωσία, το υψηλής ειδί-
κευσης προσωπικό, αλλά και την απαιτούμενη εμπειρία να το 
υλοποιήσει. Αυτές οι παραδοχές είναι που συνέβαλαν, πέραν 
των άλλων, στην ένταξη του ίδιου έργου στα Έργα Κοινού 

Ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημαινει η Ομο-
σπονδία και καταλήγει: «Αυτό το τελευταίο, δηλαδή τα ευρω-
παϊκά κονδύλια, ίσως είναι και η εξήγηση για τη σπουδή που 
δείχνουν ορισμένοι να θέσουν στο περιθώριο μία αξιόπιστη 
εταιρεία, ελεγχόμενη από το Δημόσιο, όπως είναι ο ΑΔΜΗΕ, 
προς όφελος συγκεκριμένων ιδιωτών».

ΧΑΝΙΑ: ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ ΩΣ  ΜΟΥΣΕΙΟ - ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Ο ΠΡΩΗΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΗΣ ΔΕΗ 

ΑΚΑΡΠΗ Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΚΡΗΤΗ, ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΗΣ ΡΑΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΑΣΣΕΤΑΙ Η ΓΕΝΟΠ
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Ένα χρόνιο αίτημα των κατοίκων και των φορέων της Πάτρας, 
δηλαδή η απόδοση του θαλασσίου μετώπου, για το οποίο είχε 
δεσμευτεί ο ίδιος ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, έγινε πραγ-
ματικότητα, μετά την ψήφιση τροπολογίας στη Βουλή, με την 
οποία κατοχυρώνεται για 99 χρόνια η δωρεάν παραχώρηση 
στον δήμο της χρήσης της πρώην χερσαίας ζώνης του λιμανιού.
   Η απόδοση στην πόλη μιας έκτασης περίπου 270 στρεμμάτων 
έχει προκαλέσει ικανοποίηση, αφού πλέον μπορεί να αξιοποιη-
θεί και να αναβαθμιστεί όλο το παραλιακό μέτωπο της Πάτρας
   Όμως, αυτό που προέχει τώρα, όπως λένε στο Αθηναϊκό - 
Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων εκπρόσωποι φορέων της 
πόλης, είναι η υλοποίηση των απαραίτητων έργων.
   Ειδικότερα, ο δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης μιλώντας 
στο ΑΠΕ - ΜΠΕ χαρακτήρισε «ως θετική εξέλιξη την παραχώ-
ρηση του θαλασσίου μετώπου στον δήμο για 99 χρόνια», 
προσθέτοντας ότι «είναι αποτέλεσμα των μακροχρόνιων και 
πρόσφατων αγώνων του πατραϊκού λαού».
   Επίσης, ανέφερε ότι «ήταν καθοριστικής σημασίας οι de facto 
παρεμβάσεις της δημοτικής αρχής σε τμήματα του θαλασσίου 
μετώπου, κόντρα σε εμπόδια, διώξεις, κλήσεις σε απολογία, 
πρόστιμα, που μας επέβαλαν οι κρατικές υπηρεσίες».
   Μάλιστα, όπως συμπλήρωσε, «ήδη, και με την ενεργή εμπλο-
κή των εργαζομένων μας, έχουμε αποδώσει στον πατραϊκό λαό 
και απολαμβάνει αδάπανα το νότιο πάρκο».
   Όσον αφορά στις επόμενες ενέργειες του δήμου για την ανά-
πλαση του θαλασσίου μετώπου, ο Κώστας Πελετίδης τονίζει ότι 
«θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για κρατική χρηματοδότηση, 
για την αξιοποίηση της περιοχής υπέρ των αναγκών του λαού 
και σε καμία περίπτωση δεν δεχόμαστε να χαρατσωθεί ο πα-
τραϊκός λαός».
   Έτσι, συνεχίζει, «θα γίνει ολόκληρο το θαλάσσιο μέτωπο, χώ-
ρος αναψυχής και δραστηριοτήτων για όλους».
   Ακόμη, ο δήμαρχος Πατρέων αναφέρει ότι «δεν θα πάμε κατά 
τα πρότυπα του «Κλεισθένη Ι», δηλαδή δεν θα εκχωρήσουμε 

δημοτικούς χώρους σε επιχειρηματικούς ομίλους για μπίζνες».
   «Είναι μια πολύ θετική κατάληξη, έπειτα από πολλές προσπά-
θειες τοπικών φορέων, συγκεκριμένων προσώπων και του 
Τεχνικού Επιμελητηρίου» τονίζει μιλώντας στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο 
πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, 
Βασίλης Αϊβαλής, προσθέτοντας ότι «δεν θα πρέπει να σταθού-
με μέχρι εδώ».
   Ειδικότερα, αναφερόμενος στον δήμο, λέει ότι «θα πρέπει να 
προχωρήσει άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες, όπως αρχιτε-
κτονικούς διαγωνισμούς και διαδικασίες, προκειμένου να γίνει 
σύντομα η ανάπλαση».
   Παράλληλα, σημειώνει ότι «το έργο της διέλευσης του τρένου, 
μέσω της υπογειοποίησης, η απόδοση του θαλασσίου μετώπου 
στους κατοίκους της πόλης και η αποξήλωση της μάντρας του 
σιδηροδρόμου, μπορούν να αλλάξουν όλο το τοπίο στο κέντρο 
της πόλης, υπογραμμίζοντας ότι «υπάρχουν όλα τα εχέγγυα, 
ώστε να μπορέσουμε να αλλάξουμε την πόλη μας».
   Σχετικά με τη διέλευση του σύγχρονου τρένου υψηλών ταχυ-
τήτων μέσα από την πόλη, για να καταλήξει στο νέο λιμάνι, ο Βα-
σίλης Αϊβαλής αναφέρει ότι «το έργο αυτό δεν θα δημιουργήσει 
πρόβλημα στις εργασίες ανάπλασης, αφού θα υπάρχει πλήρης 
υπογειοποίηση των γραμμών, του τρένου και του προαστια-
κού, στο κέντρο της πόλης».
   Ακόμη, ο Βασίλης Αϊβαλής διατυπώνει την εκτίμηση ότι «για να 
αλλάξει όλο το τοπίο του κέντρου της πόλης μας και να δημιουρ-
γηθεί μία ανάπλαση σε όλο το παραλιακό μέτωπο, δεν θα πρέπει 
να τα αφήσουμε στο διηνεκές, αλλά όπως προανέφερα, ο δήμος 
θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα σε αρχιτεκτονικό διαγωνισμό». 
   «Εμείς ως ΤΕΕ» πρόσθεσε «είμαστε στη διάθεση της δημοτικής 
αρχής, της οποιασδήποτε δημοτικής αρχής και τώρα και μετέ-
πειτα, ώστε να βοηθήσουμε για να γίνει η πόλη μας καλύτερη». 
Μάλιστα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «αυτό το στοίχημα 
μπορούμε να το κερδίσουμε και να αλλάξουμε την πόλη μας». 
   Από την πλευρά του, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος 

του Οργανισμού Λιμένος Πατρών Νίκος Κοντοές, τονίζει στο 
ΑΠΕ - ΜΠΕ ότι «ένα διαχρονικό και καθολικό αίτημα της πόλης, 
επιτέλους έγινε πραγματικότητα» και προσθέτει: «Ο δήμος πα-
ραλαμβάνει 270 στρέμματα στην παραθαλάσσια ζώνη για να τα 
εντάξει στον πολεοδομικό του σχεδιασμό. Έτσι, δίνεται με αυτόν 
τον τρόπο η ευκαιρία στην πόλη και στον δήμο να μπει σε μία 
λογική ανάπλασης όλης της παραλιακής ζώνης και να διαμορ-
φώσει το σύγχρονο πρόσωπο της πόλης μας, που θα είναι ελκυ-
στικό για τους επισκέπτες και αν πράγματι η ανάπλαση γίνει με 
έναν σωστό τρόπο, μπορεί να έχει και μία ισχυρή αναπτυξιακή 
δυναμική για την πόλη και τον τουρισμό».
   Όσον αφορά στον ρόλο που έπαιξε ο ΟΛΠΑ για την απόδοση 
του θαλασσίου μετώπου, ο Νίκος Κοντοές λέει στο ΑΠΕ- ΜΠΕ: 
«Ο Οργανισμός έχει ολοκληρώσει από τον Ιανουάριο του 2018 
όλες τις διοικητικές και νομικές ενέργειες αλλά και εκείνες οι οποί-
ες καθοιονδήποτε τρόπο θα μπορούσαν να βοηθήσουν, ενώ 
έγινε και η πρόσθετη πράξη, με την οποία τροποποιήθηκε η αρ-
χική σύμβαση παραχώρησης που είχε με το ελληνικό δημόσιο».
   Όπως εξηγεί ο Νίκος Κοντοές, «ο ΟΛΠΑ αξιοποιούσε και εκ-
μεταλλευόταν όλους τους χώρους, με βάση τη σύμβαση που 
είχε με το ελληνικό δημόσιο από το 2001 και η οποία ήταν για 
40 χρόνια». Προκειμένου λοιπόν, συνεχίζει ο Νίκος Κοντοές, «το 
υπουργείο Οικονομικών να διαθέσει αυτούς τους χώρους στον 
δήμο, έπρεπε να τροποποιηθεί η σύμβαση και το πρώτο βήμα 
ήταν να αποχαρακτηριστεί ο χώρος από χερσαία ζώνη λιμένα».
   Αυτός ο αποχαρακτηρισμός, σύμφωνα με τον Νίκο Κοντοέ 
«έγινε το 2017 και χρειάστηκε η σύμφωνη γνώμη επτά υπουρ-
γείων, δηλαδή ήταν μια χρονοβόρα διαδικασία που ολοκληρώ-
θηκε στο ταχύτερο δυνατό χρόνο.» 
   Όπως λέει χαρακτηριστικά σε αυτό το σημείο, «όταν υπάρχει 
βούληση όλα μπορούν να γίνουν και έγιναν με τρόπο απολύτως 
σύμφωνο με τις νομικές διαδικασίες που απαιτούντο». 

Την περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας ΔΕΘ-Helexpo AE 
και Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού 
(ΠαΔΕΕ) στο επίπεδο της διοργάνωσης επενδυτικού φόρουμ, 
το οποίο θα διευκολύνει την επαφή των ελληνικών επιχειρή-
σεων με εκείνες που εδρεύουν στις χώρες από όπου κατάγο-
νται τα μέλη της Ένωσης, συζήτησαν ο πρόεδρος της πρώτης, 
Τάσος Τζήκας και το διοικητικό συμβούλιο της δεύτερης, στη 
Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ στις εγκαταστάσεις 
της ΔΕΘ-Helexpo ΑΕ βρέθηκαν ο πρόεδρος της ΠαΔΕΕ, Πή-
τερ Κατσαμπάνης (Αυστραλία), ο γενικός της γραμματέας 

Τζον Πανταζόπουλος (Αυστραλία) και τα μέλη του διοικητι-
κού συμβουλίου, Λεωνίδας Ραπτάκης (ΗΠΑ), Στέφαν Πάπας 
(ΗΠΑ), Τζέρι Σκλαβούνος (Καναδάς) και Τζορτζ Μιχαλάκης 
(Νότια Αφρική).
Η συνεργασία των δύο πλευρών ξεκίνησε το 2012, όταν και 
τέθηκαν για πρώτη φορά οι βάσεις για μια μόνιμη σχέση 
αλληλοϋποστήριξης και ανταλλαγής εμπειριών και αναπτυ-
ξιακών εργαλείων. Άλλωστε η ΔΕΘ-Helexpo ΑΕ αναγνώριζε 
ανέκαθεν την τεράστια δύναμη που διαθέτει η ελληνική ομο-
γένεια και την πολύτιμη συνεισφορά που θα μπορούσε να έχει 

στην ελληνική οικονομία.
Η Παγκόσμια Διακοινοβουλευτική Ένωση Ελληνισμού συ-
στάθηκε τον Αύγουστο του 1996, με πρωτοβουλία της ελλη-
νικής κυβέρνησης και υποστηρίζεται από τη Βουλή των Ελλή-
νων. Σε αυτή μετέχουν 230 ελληνικής καταγωγής βουλευτές, 
καθώς και πρώην βουλευτές από νομοθετικά σώματα ανά 
τον κόσμο (εκτός της Ελλάδας και της Κύπρου). Η γενική της 
συνέλευση πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια στην Ελλάδα 
σε συνεργασία με τη Βουλή των Ελλήνων.

ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΑΠΕ-ΜΠΕ: Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ 270 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΜΠΟΡΕΙ 
ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ  ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΜβΑΛΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΙΣΧΥΡΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

ΠΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΘ-HELEXPO ΑΕ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟβΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥΜ
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«Σε ό,τι αφορά τη γνώση είμαστε στην Ελλάδα το ίδιο καλοί με 
τους καλύτερους. Δυστυχώς όμως, αν δεν έχεις μεταποίηση, 
βιομηχανία, όλη αυτή η γνώση δεν γίνεται καινοτομία... Πού 
θα εφαρμοστεί, στον αέρα; Δεν γίνεται έτσι (...) Χρειαζόμαστε 
βιομηχανία και άρα ισχυρή βιομηχανική πολιτική»: με τη φρά-
ση αυτή, ο επιχειρηματίας Παντελής Αγγελίδης, πρόεδρος της 
Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης (ΑΖΚ ΑΕ) και 
ιδρυτής της καινοτομικής εταιρείας τηλεματικής στον τομέα της 
υγείας «Vidavo», περιγράφει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ το σημείο εκείνο, 
στο οποίο η Ελλάδα χάνει κατά τη γνώμη του τη δυνατότητα 
να μετουσιώσει σε προσοδοφόρα καινοτομία το σημαντικό 
πλεονέκτημα, που έγκειται στο υψηλής ποιότητας διανοητικό 
της κεφάλαιο.
   Σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Αγγελίδης, που μεταξύ 
άλλων έχει διατελέσει επισκέπτης ερευνητής του ΜΙΤ Media 
Lab, επισημαίνει ακόμη ότι, ενόψει και της πραγμάτωσης του 
«Industry 4.0», η Ελλάδα δεν έχει άλλη επιλογή από το να 
επενδύσει στην καινοτομία, παρότι αυτή η επένδυση αποδίδει 
έσοδα πολύ βραδύτερα σε σχέση με άλλους τομείς της οικονο-
μίας, όπως ο τουρισμός. Τονίζει τον πολύ μεγάλο θετικό αντί-
κτυπο που έχουν για τη χώρα μας επενδύσεις όπως αυτή της 
Tesla του Elon Mask για τη δημιουργία ερευνητικού hub στην 
Αθήνα, αλλά και της Deloitte στη Θεσσαλονίκη για το Πρότυπο 
Κέντρο Τεχνογνωσίας, λειτουργώντας σαν μαγνήτης για την 
τοποθέτηση περισσότερων ξένων κεφαλαίων στην Ελλάδα.
   Πόλεις όπως η Θεσσαλονίκη, λέει, γίνονται το τελευταίο δι-
άστημα ολοένα και πιο «ορατές» σε τεχνολογικές επιχειρήσεις 
του εξωτερικού και η τάση αυτή εκτός απροόπτου θα συνεχι-
στεί το επόμενο διάστημα: συνολικά πέντε επιχειρήσεις πληρο-
φορικής, τέσσερις γερμανικές και μία ελβετική, είτε έχουν ήδη 
έρθει στη Θεσσαλονίκη φέτος είτε σχεδιάζουν να έρθουν μέσα 
στο 2018, για τη δημιουργία μικρών τμημάτων R & D (έρευνας 
και ανάπτυξης), τα οποία στελεχώνονται σε πρώτη φάση από 
20-25 άτομα.
   Ο πρόεδρος της ΑΖΚ προσθέτει ακόμη ότι «η Ελλάδα δεν εί-
ναι μεν γνωστή για την τεχνολογία της, αλλά υπάρχουν niche 
(εξειδικευμένες) αγορές, στις οποίες έχει αριστεία και μπορεί να 
«ποντάρει». Εδώ στη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα το «νού-
μερο ένα» είναι το simulation (προσομοίωση) στην αυτοκινη-
τοβιομηχανία. Υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις εταιρείες, που 
είναι leaders (ηγέτιδες) στον χώρο τους» τονίζει.
   Εξηγεί τους λόγους για τους οποίους πιστεύει ότι μακροπρό-
θεσμα το brain drain θα λειτουργήσει θετικά για την Ελλάδα, 

παρότι βραχυπρόθεσμα αποτελεί πολύ μεγάλο πρόβλημα για 
τις τεχνολογικές επιχειρήσεις, που πλέον αδυνατούν να βρουν 
δυναμικό, έστω και για να το εκπαιδεύσουν. Εκτιμά ότι στο 
κομμάτι της χρηματοδότησης της καινοτομίας, η συγκυρία 
είναι πλέον πάρα πολύ θετική, ενώ αποκαλύπτει ότι η ΑΖΚ ΑΕ 
«ίσως πρέπει να σκεφτεί ν’ αναλάβει πρωτοβουλία για την 
ίδρυση ενός τοπικού fund».
   Σημειώνει ότι ο σχεδιασμός για τη δημιουργία του Κέντρου 
Ψηφιακής Καινοτομίας για την Αγροδιατροφή της ΑΖΚ ΑΕ 
εξελίσσεται ομαλά. «Μέχρι το τέλος του 2018 εκτιμώ ότι (...) 
θα έχουμε την ίδρυση του θύλακα και στο πρώτο τετράμηνο 
του 2019 θα έχουμε την ένταξη του έργου στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινο-
τομία» (ΕΠΑνΕΚ) σε ό,τι αφορά τις υποδομές και στο Περιφε-
ρειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Κεντρικής Μακεδο-
νίας για τις soft ενέργειες». Η αιτούμενη χρηματοδότηση είναι 
συνολικά 49 εκατ. ευρώ.
   Ο Παντελής Αγγελίδης εξηγεί ακόμη γιατί πιστεύει ότι το να 
στήσεις σήμερα μια εταιρεία «με σύνορα», είναι κατά τη γνώμη 
του χαζό, καυτηριάζει την έλλειψη κουλτούρας συνεργασίας 
στην Ελλάδα, περιγράφει ποια θεωρεί τα κυριότερα προβλή-
ματα για έναν καινοτόμο επιχειρηματία, επισημαίνει τις αδυ-
ναμίες της ΕΕ, σε σύγκριση με τις ΗΠΑ, ως προς την ικανότητα 
προσαρμογής στις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις κι εκτιμά ότι 
το εκπαιδευτικό σύστημα όπως το ξέρουμε θα καταρρεύσει 
όταν η αγορά εργασίας σταματήσει να δίνει αξία στα πτυχία.
   Το πλήρες κείμενο της συνέντευξης του προέδρου της ΑΖΚ AE 
και ιδρυτή της Vidavo Παντελή Αγγελίδη στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και την 
Αλεξάνδρα Γούτα ακολουθεί:
   Καλύτερα γερμανικά στη Θεσσαλονίκη από ό,τι ...στη Γερ-
μανία
   Έχει αρχίσει η Θεσσαλονίκη να γίνεται «ορατή» 
στις ξένες εταιρείες, ως προς τη δυνατότητά της να 
διαθέσει αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό σε τμήματα 
R & D;
   Τα τελευταία δύο-τρία χρόνια στόχος και της Ζώνης Καινο-
τομίας είναι να δημιουργηθούν στη Θεσσαλονίκη θέσεις εργα-
σίας για μηχανικούς και άλλους επιστήμονες, για ανθρώπους 
που αποφοιτούν από τα πανεπιστήμιά μας και η πρώτη τους 
επιλογή είναι να φύγουν έξω. Αυτή τη φυγή προσπαθούμε να 
την ανατρέψουμε και πλέον, αυτό (η έλευση ξένων επιχειρή-
σεων) έχει αρχίσει και γίνεται πιο έντονο. Υπάρχει η μεγάλη 
επένδυση της Deloitte (σσ το Πρότυπο Κέντρο Τεχνογνωσίας), 

που είναι πολύ σημαντική για την πόλη και η οποία (...) σχεδιά-
ζουν σε πλήρη εξέλιξη να απασχολεί 250 άτομα. Παράλληλα με 
αυτό, από όσο ξέρουμε εμείς, συνολικά πέντε επιχειρήσεις πλη-
ροφορικής, τέσσερις γερμανικές και μία ελβετική, είτε έχουν 
ήδη έρθει στη Θεσσαλονίκη φέτος είτε σχεδιάζουν να έρθουν 
μέσα στο 2018, για τη δημιουργία τμημάτων R & D, μικρών 
καταρχήν, ξεκινώντας από 20-25 άτομα, αλλά πολύ σημα-
ντικών, όχι μόνο γιατί δημιουργούν τέτοιες θέσεις εργασίας 
αλλά και κυρίως γιατί δίνουν μια δυναμική, επειδή πάρα πολύ 
δουλεύει το «ξέρεις, ο γείτονάς μου στη Γερμανία ήρθε στη 
Θεσσαλονίκη και έλυσε το πρόβλημά του, μήπως να το δω κι 
εγώ;». Οι δύο από αυτές είναι ήδη εδώ, οι γερμανικές «Exciting 
AG» και «Prodyna» και οι άλλες αναμένεται να εγκατασταθούν 
μέσα στο 2018. Οι εταιρείες αυτές έρχονται εδώ γιατί βρίσκουν 
μορφωμένο κόσμο σε κόστος ανταγωνιστικότατο και μάλιστα 
σε ένα περιβάλλον όπου αρέσει στους ανθρώπους να ζουν (...) 
Η μία από τις γερμανικές εταιρίες έφτιαξε εδώ call center και 
όπως μου είπαν βρίσκουν ανθρώπους στη Θεσσαλονίκη να 
το στελεχώσουν που μιλούν καλύτερα γερμανικά από ό,τι οι 
εργαζόμενοι που θα έβρισκαν στη Γερμανία! Επίσης, η αμερι-
κανική «Altair» ήταν από τους πρώτους που ήρθαν. Εκτιμώ ότι 
η τάση αυτή θα συνεχιστεί, δεν βλέπω λόγο να μη συνεχιστεί 
τον επόμενο χρόνο, εκτός απροόπτου (...)
   Η επένδυση στην ανάπτυξη καινοτομίας αποδίδει 
έσοδα πολύ βραδύτερα από ό,τι άλλες δραστηριό-
τητες της οικονομίας... Υπό τις παρούσες πιεστικές 
συνθήκες, ποια περιθώρια εκτιμάτε έχει η Ελλάδα 
να επενδύσει «βαριά» στην ανάπτυξη της καινοτομί-
ας; Προλαβαίνουμε;
   Νομίζω ότι δεν έχει άλλη επιλογή. Προλαβαίνεις δεν προ-
λαβαίνεις, πρέπει να επενδύσεις, αλλιώς την πάτησες. Ακόμη 
και στον τουρισμό και τον πρωτογενή τομέα, δεν μπορείς 
να προχωρήσεις με τις παλιές μεθόδους. Χρειάζονται βαριές 
επενδύσεις, οι οποίες ναι, δεν θα αποδώσουν άμεσα (...) Ο 
πρωτογενής τομέας έχει τρομερή δυναμική να βελτιώσει τα 
πάντα εισάγοντας καινοτομία στις διαδικασίες του: την παρα-
γωγικότητα ανά στρέμμα, την ποιότητα προϊόντος, την εμπο-
ρευσιμότητα. Είναι μεν ακριβή η καινοτομία αλλά πρέπει να 
επενδύσεις. Αυτό φυσικά χρειάζεται εκπαίδευση, ενημέρωση, 
αλλαγή κουλτούρας και νοοτροπίας.
   Σκεπτόμενοι ως επιχειρηματίες, όχι ως επιδοτούμενοι 

Συνέχεια στη σελ 13

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟ ΑΠΕ-ΜΠΕ  ΠΑΝΤΕΛΗ ΑΓΓΕΛΙΔΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ: ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΛΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥΣ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ “ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ”
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Συνέχεια από τη σελ 12

    Κίνητρα; Χρειάζονται;
   (...)Αν είναι να δοθούν κίνητρα, χρειάζονται έξυπνα κίνη-
τρα, γιατί π.χ. οι επιδοτήσεις όπως λειτούργησαν στον αγρο-
τικό τομέα στη χώρα, κατέστρεψαν γενιές αγροτών, που 
μόλις τώρα ανακτούν την επιχειρηματικότητά τους, γιατί 
και ο αγρότης ένας επιχειρηματίας είναι τελικά και πρέπει ν’ 
αρχίσει να σκέφτεται ως επιχειρηματίας και όχι ως επιδοτού-
μενος. Θέλει προσοχή στο θέμα των κινήτρων (...) Αν δηλα-
δή το κίνητρο θα είναι για να εισάγεις νέες τεχνολογίες στην 
παραγωγή, τότε νομίζω έχει νόημα. Υπάρχουν πάρα πολλά 
λεφτά για αυτό, από την ΕΕ, από τα διαρθρωτικά ταμεία, 
αλλά και κατευθείαν, από ερευνητικά κονδύλια της ΕΕ. Τέτοια 
κίνητρα θα λειτουργούσαν, γιατί υπάρχει και όλο το εγχώριο 
ανθρώπινο δυναμικό, που θα μπορούσε να τα υποστηρίξει 
όλα αυτά και έτσι θα πετυχαίναμε «με ένα σμπάρο δύο τρυ-
γόνια» (...) Δυστυχώς όμως, ως έχουν τα πράγματα σήμερα, 
όλη αυτή την τεχνογνωσία (του ελληνικού δυναμικού) την 
εκμεταλλεύεται η βιομηχανία του εξωτερικού κι αυτό είναι 
τραγικό. Εδώ στο ΕΚΕΤΑ (Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνο-
λογικής Ανάπτυξης) π.χ., κάνουν εξαιρετικά πράγματα, στην 
αιχμή της τεχνολογίας, τους εμπιστεύονται ξένοι κολοσσοί 
και ουσιαστικά η προστιθέμενη αξία για την πόλη είναι πάρα 
πολύ μικρή, οι μισθοί τους.
   «Το ίδιο καλοί με τους καλύτερους» κι ...ένα leapfrog στο 
«Industry 4.0»
   Πόσο ανταγωνιστικοί είμαστε σε όρους ανάπτυ-
ξης καινοτομίας, σε σχέση τόσο με τα υπόλοιπα 
κράτη-μέλη της ΕΕ, όσο και με τις βαλκανικές χώ-
ρες;
   Θεωρώ πάρα πολύ. Σε ό,τι αφορά τη γνώση είμαστε το ίδιο 
καλοί με τους καλύτερους. Δυστυχώς όμως, αν δεν έχεις με-
ταποίηση, όλη αυτή η γνώση πού θα εφαρμοστεί, στον αέρα; 
Δεν γίνεται. Είναι πολύ σημαντικό να αποκτήσουμε ξανά βι-
ομηχανία. Δηλαδή, αυτό που είπε ο Τσίπρας στη γενική συ-
νέλευση του ΣΒΒΕ, ότι θέλει να ανεβάσει τη βιομηχανία, δεν 
ξέρω πώς έχει στο νου του να το κάνει, αλλά ως στόχος είναι 
στη σωστή κατεύθυνση. Χρειαζόμαστε βιομηχανία. Η βιομη-
χανία είναι που θα αξιοποιήσει αυτή τη γνώση και θα δώσει 
προστιθέμενη αξία στο προϊόν. Εκτός από τον πρωτογενή 
τομέα, χρειάζεται και ο δευτερογενής υποστήριξη. Αυτό το 
διάστημα σε όλη την Ευρώπη, το στοίχημα είναι το «Industry 
4.0». Που ουσιαστικά τι σημαίνει; Μετεξέλιξη της βιομηχανί-
ας με την εισαγωγή ψηφιακών τεχνολογιών. Εδώ δεν μιλάει 
κανείς για αυτό, ενώ οι άλλες χώρες δημιουργούν εθνικά 
προγράμματα, που δεν είναι μόνο λεφτά, είναι προγράμματα 

μετασχηματισμού όλης της βιομηχανίας τους, εξαιτίας του 
γεγονότος ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες αλλάζουν τελείως το 
τοπίο (...) Πιστεύω ότι εδώ μπορούμε να κάνουμε leapfrog, 
δηλαδή να ξεπεράσουμε δύο-τρία στάδια που πέρασαν οι 
άλλοι, και να μπούμε κατευθείαν σε αυτό.
   «Μήπως πρέπει να δω κι εγώ αυτό που έχει δει η Tesla στην 
Ελλάδα;»
   Υπάρχει στον κλάδο της τεχνολογίας στην Ελλάδα 
αντικείμενο για εταιρείες που απευθύνονται απο-
κλειστικά στην εγχώρια αγορά;
   (Στην εγχώρια αγορά υπάρχει αντικείμενο) σε πολύ συγκε-
κριμένους κλάδους, π.χ., στη ναυτιλία, τουρισμός, αγροτική 
παραγωγή. Ωστόσο σίγουρα έχουμε μια μικρή αγορά και αν 
θέλεις να αναπτυχθείς ως εταιρεία τεχνολογίας δεν έχει νόη-
μα να στοχεύεις στην ελληνική αγορά. Έχει νόημα να στο-
χεύσεις στην ελληνική αγορά ξεκινώντας, για να αποκτήσεις 
references και να τεστάρεις το προϊόν σου, ώστε να χτίσεις 
πάνω σε αυτό μια διεθνή παρουσία. Ακόμη και αν η αγορά 
που απευθύνεσαι στην Ελλάδα είναι μεγάλη, π.χ., απευθύνε-
σαι στον τουρισμό, πάλι η παγκόσμια αγορά θα είναι πάντα 
πολύ μεγαλύτερη. Το να στήσεις σήμερα μια εταιρεία που να 
έχει σύνορα στο πού απευθύνεται, κατά τη γνώμη μου είναι 
χαζό.
   Πόσο εφικτό είναι σήμερα για την τεχνολογία 
«Made in Greece» να πείσει τους ξένους αγοραστές 
ότι «το έχει»;
   Η Ελλάδα δεν είναι γνωστή για την τεχνολογία της, κι αυτό 
είναι κάτι πάνω στο οποίο πρέπει να δουλέψουμε (...), ξεκι-
νώντας από τις niche αγορές, στις οποίες έχουμε αριστεία. 
Εδώ στη Θεσσαλονίκη, το «νούμερο ένα» είναι το simulation 
στον τομέα των προσομοιώσεων της αυτοκινητοβιομη-
χανίας. Έχουμε ήδη εδώ στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον 
τέσσερις εταιρείες, που είναι leaders στον χώρο τους, με 
λογισμικό που παράγουν οι ίδιες (...) Πρέπει να δουλέψου-
με πολύ, αλλά σιγά-σιγά γίνονται πράγματα. Βοηθάνε πάρα 
πολύ και τα significant projects. Αυτό που έγινε με την Tesla 
στην Αθήνα, ακόμη και αν είναι κάτι πολύ μικρό, το impact 
(αντίκτυπος) που δημιουργεί διεθνώς είναι πολύ μεγάλο. 
Αν σκεφτείς ότι έξω από την Αμερική δεν έχει τέτοιο κέντρο 
και ήρθε να κάνει στην Ελλάδα ένα (...) Σκέφτεται ο άλλος, 
«σε μια χώρα που δεν παράγει αυτοκίνητα, που δεν παράγει 
μπαταρίες, γιατί πηγαίνει η Tesla να κάνει R & D εκεί; Μήπως 
πρέπει να δω κι εγώ αυτό που έχει δει;»
   «’Ο,τι πέτυχε ο Καποδίστριας με τις πατάτες»
   Το clustering φαίνεται ότι μπορεί να βοηθήσει τις 
ελληνικές τεχνολογικές εταιρίες να βγουν με αξιώ-
σεις στο εξωτερικό... Παρόλα αυτά, δεν δείχνουμε 

να έχουμε αξιοποιήσει δεόντως τις δυνατότητες 
που προσφέρει η συγκρότηση επιχειρηματικών 
«συστάδων». Γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό; 
Το βλέπετε να αλλάζει;
   Δεν έχουμε κουλτούρα συνεργασίας στην Ελλάδα και το 
αυτό μπορεί να αλλάξει είναι θέμα κοινωνιολόγων και ψυ-
χολόγων. Το έλλειμμα αυτό το έχω ζήσει με διάφορα καπέλα 
και σε διάφορες περιόδους, είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορούμε 
να συνεργαστούμε, είναι στο DNA μας αυτό. Για τους Γερμα-
νούς, το να μην υπάρχει clustering είναι ακατανόητο. Εδώ 
πρέπει να κάνεις τεράστια προσπάθεια και στην πράξη πάλι 
δεν θα δουλεύει... Πρέπει να βρούμε άλλον τρόπο (για να 
πετύχουμε συνεργασίες που θα αυξήσουν το μέγεθος των 
ελληνικών επιχειρήσεων). Ποιος είναι αυτός, δεν ξέρω. Ίσως 
δια της επιβολής ή της απαγόρευσης των... συνεργασιών, 
ώστε να πετύχουμε ό,τι πέτυχε ο Καποδίστριας με τις πατάτες 
(γελάει). 
   Οι εθελοντές που «πουλάνε Θεσσαλονίκη» στις ΗΠΑ και η 
«μαυρίλα» στο παγόβουνο
   Πολλοί νέοι στην Ελλάδα έχουν ήδη είτε μετανα-
στεύσει στο εξωτερικό είτε εργάζονται remotely, 
πχ. στις ΗΠΑ. Τι στοιχίζει σήμερα στις ελληνικές τε-
χνολογικές επιχειρήσεις αυτό το φαινόμενο; Κοι-
τάζοντας μπροστά, στα επόμενα δέκα χρόνια, πώς 
βλέπετε να επηρεάζει το brain drain την ανάπτυξη 
στον τεχνολογικό κλάδο στη χώρα μας;
   Βραχυπρόθεσμα είναι πολύ αρνητικό, γιατί δεν βρίσκεις 
πλέον ανθρώπους να προσλάβεις. Υπάρχει πρόβλημα με-
γάλο αυτή τη στιγμή, και στη Θεσσαλονίκη, που μέχρι τώρα 
δεν είχε πρόβλημα, γιατί υπήρχε πολύ μεγάλη παραγωγή 
από τα πανεπιστήμιά μας, σε σχέση με την απορρόφηση. Δεν 
υπάρχουν άνθρωποι ούτε καν για να τους εκπαιδεύσεις (...) 
Μακροπρόθεσμα όμως, πιστεύω ότι θα είναι θετικό αυτό, 
γιατί οι άνθρωποι στη μεγάλη πλειονότητά τους θέλουν να 
γυρίσουν πίσω, είναι δύσκολη η ζωή στο εξωτερικό, αυτό 
που βλέπει κάποιος πριν φύγει είναι σαν την κορυφή του 
παγόβουνου, δεν βλέπει το 90% που είναι η μαυρίλα, κι 
όταν αυτοί επιστρέψουν θα φέρουν πίσω μια διαφορετική 
νοοτροπία και κουλτούρα κι αν υπάρχει κάτι στο οποίο μπο-
ρούμε να ελπίζουμε για τις επόμενες δεκαετίες είναι ακριβώς 
αυτό (...) Γι’ αυτό και είναι σημαντικό -και το κάνουμε στην 
ΑΖΚ- να καλλιεργούμε δεσμούς μαζί τους (...) Εμείς ως ΑΖΚ 
ΑΕ έχουμε ήδη Ambassadors της Θεσσαλονίκης στις ΗΠΑ, 
που πουλάνε Θεσσαλονίκη εθελοντικά, ενώ σκεφτόμαστε να 
δημιουργήσουμε και στη Γερμανία. 

Συνέχεια στη σελ 14
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Με τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Κωνσταντίνο Αγοραστό 
συναντήθηκε σήμερα ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπι-
κοινωνιών και Ενημέρωσης, Νίκος Παππάς. Στη συνάντηση συ-
ζητήθηκαν τα θέματα προβολής της Περιφέρειας Θεσσαλίας και 
τα οφέλη που προκύπτουν για τις τοπικές κοινωνίες (δημιουργία 
θέσεων εργασίας, ενίσχυση τοπικής οικονομίας, τουριστική 
προβολή, κ.ά.) από την τόνωση της εγχώριας οπτικοακουστι-
κής βιομηχανίας και την προσέλκυση των οπτικοακουστικών 
παραγωγών από το εξωτερικό. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ οι 

Νίκος Παππάς και Κωνσταντίνος Αγοραστός, συμφώνησαν στην 
αναγκαιότητα δημιουργίας μιας ειδικής δομής Film Office στη 
Θεσσαλία, με στόχο την ενημέρωση σχετικά με τα επενδυτικά 
κίνητρα του νόμου 4487/2017, την προσέλκυση και φιλοξενία 
παραγωγών κινηματογράφου, τηλεόρασης, βιντεοπαιχνιδιών, 
animation, κινουμένων σχεδίων και ντοκιμαντέρ. Στη συνάντη-
ση συμμετείχε και ο γενικός γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοι-
νωνίας του Υπουργείου ΨΗΠΤΕ, Λευτέρης Κρέτσος. Υπενθυμίζε-
ται ότι με το νόμο 4487/2017, το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, 

Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης έχει δημιουργήσει ένα θελ-
κτικό πλαίσιο κινήτρων, όπως η επιδότηση - κατά 25% - των 
επιλέξιμων δαπανών, για την προσέλκυση ξένων παραγωγών 
και την τόνωση του εγχώριου κλάδου παραγωγής. Για το σκοπό 
αυτό έχουν δεσμευτεί δημόσιοι πόροι 75 εκατ. ευρώ για το τρέ-
χον έτος, ποσό που μπορεί να αυξηθεί σε πάνω από 400 εκατ. 
ευρώ ως το 2022. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, εκτός από την 
προβολή της χώρας, αναμένεται να επιφέρει πολλαπλασιαστικά 
οφέλη στην οικονομία της Ελλάδας.

Συνέχεια από τη σελ 13

Τοπικό fund για την καινοτομία στη Θεσσαλονίκη;
Παρά τις όποιες σημαντικές πρωτοβουλίες έχουν 
αναληφθεί τα τελευταία χρόνια, η αίσθησή μου 
είναι ότι οι καινοτομικές ελληνικές επιχειρήσεις, 
στην πλειονότητά τους, και ιδίως εκείνες σε πρώιμο 
στάδιο ανάπτυξης, παραμένουν ακόμη και σήμερα 
εκτός των «ραντάρ» των κεφαλαίων επιχειρηματι-
κών συμμετοχών (venture capital funds) και των 
ταμείων. Ισχύει;
   Όπως δεν υπάρχει κουλτούρα στον επιχειρηματικό κόσμο 
για την καινοτομία, αντίστοιχα δεν υπάρχει και στον χρηματο-
δοτικό κόσμο. Αυτό όμως αλλάζει και λόγος που αλλάζει είναι 
ότι πλέον υπάρχουν κάποια success stories, άνθρωποι που 
έβγαλαν λεφτά επενδύοντας στην καινοτομία (στην Ελλάδα) 
κι αυτά τα λεφτά επανεπενδύονται τώρα και κάποια από αυτά 
είναι μέσα σε αυτά τα Equifunds. Υπάρχει νέα γενιά χρηματο-
δοτών (...) η οποία είναι έτοιμη να κάνει κι επενδύσεις ρίσκου. 
Στο funding κομμάτι η συγκυρία νομίζω πως είναι πάρα πολύ 
θετική, πιστεύω ότι τα χρήματα που υπάρχουν υπερκαλύ-
πτουν τις ανάγκες (...), αλλάζει το κλίμα. Εδώ στη Θεσσαλονίκη 
είναι άσχημο που δεν έχουμε ένα τοπικό fund κι ίσως αυτό θα 
ήταν κάτι στο οποίο θα έπρεπε να αναλάβει πρωτοβουλία η 
ΑΖΚ θα έπρεπε να το σκεφτούμε, μαζί με κάποιους επιχειρημα-
τίες. Προς το παρόν όμως δεν έχουμε συγκεκριμένο πλάνο (...)
   Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η δημιουργία του Κέ-
ντρου Ψηφιακής Καινοτομίας για την Αγροδιατρο-
φή της ΑΖΚ;
   Εξελίσσεται ομαλά ο σχεδιασμός, δεν υπάρχει κάτι καινούρ-
γιο, αλλά δεν έχουμε κι αρνητικές εκπλήξεις. Περιμένουμε να 
ανταποκριθούν τα αρμόδια υπουργεία -για την ώρα ανταπο-
κρίνονται- και η Περιφέρεια σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες και τη 
χρηματοδότηση. Μέχρι το τέλος του 2018 εκτιμώ ότι θα έχου-
με τελειώσει τις διαδικασίες, θα έχουμε την ίδρυση του θύλακα 

και στο πρώτο τετράμηνο του 2019 θα έχουμε την ένταξη του 
έργου στο ΕΠΑΝΕΚ σε ό,τι αφορά τις υποδομές και στο ΠΕΠ 
Κεντρικής Μακεδονίας για τις soft ενέργειες. Η αιτούμενη χρη-
ματοδότηση είναι 47 εκατ. για τις υποδομές και 2 εκατ. για τις 
soft ενέργειες.
   Οι ασφαλιστικές εισφορές ως δεύτερη φορολογία
   Ως επιχειρηματίας σε έναν κλάδο αιχμής, ποια θεω-
ρείτε τα σημαντικότερα προβλήματα για την επιχει-
ρηματικότητα στην Ελλάδα και τι θα αλλάζατε αύριο 
αν μπορούσατε;
   Το βασικό πρόβλημα στην Ελλάδα είναι η αστάθεια κι αυτό 
είναι θέμα και για τις ξένες επενδύσεις (...) Το περιβάλλον είναι 
τελείως αποτρεπτικό, γιατί υπάρχει αστάθεια, δεν ξέρεις αύριο 
τι θα σου ξημερώσει κι αν θα μπει αναδρομικά έκτακτη εισφο-
ρά για τα προηγούμενα πέντε χρόνια. Το δεύτερο είναι η σχέση 
με τον δημόσιο τομέα. Θα πρέπει η αυθαιρεσία του ελέγχου να 
ελεγχθεί και το κανονιστικό πλαίσιο να αποτυπώνει τις πραγ-
ματικές συνθήκες και όχι να βάζει κανόνες που είναι ανεφάρ-
μοστοι, σαν να σου λέει πρακτικά «παρανόμησε» ή «σήκω και 
φύγε».
   Αν μιλήσουμε για φορολογικά, για μένα το νούμερο ένα θα 
πρέπει να είναι να αλλάξει η φορολόγηση των ανθρώπων, να 
μειωθεί όλη αυτή η ιστορία με τον ΕΦΚΑ, αυτό πρέπει να είναι 
το πρώτο που θα αλλάξει και όχι η φορολόγηση των επιχειρή-
σεων, γιατί το 29% αν το κάνεις 22%, δεν θα κάνει τεράστια 
διαφορά. Όταν ο επιχειρηματίας ξέρει ότι ο φόρος είναι 29% 
κάνει το κουμάντο του. Δεν είναι από τα υψηλότερα στην Ευ-
ρώπη το 29% άλλωστε, η αστάθεια είναι το μεγάλο πρόβλημα. 
Δεν είναι λοιπόν το πρώτο για μένα η μείωση της φορολογίας 
των επιχειρήσεων... Οι ασφαλιστικές εισφορές είναι μια δεύτε-
ρη φορολογία, κι ο κόσμος φεύγει όχι γιατί δεν έχει δουλειά, 
αλλά γιατί δουλεύει και δεν του μένει τίποτα στην τσέπη (...) 
Πληρώνει και δεν παίρνει και τίποτα πίσω. Και στις ΗΠΑ, αν 
προσθέσεις federal (ομοσπονδιακό), state (πολιτειακό) και city 
(δημοτικό) tax (φόρο), φτάνεις περίπου στο 65%, αλλά εκεί 

παίρνεις υπηρεσία πίσω, έχεις δημόσια διοίκηση που δουλεύ-
ει. Εδώ είναι υψηλό και δεν είναι ανταποδοτικό, δεν παίρνεις 
τίποτα πίσω...
   Η Ευρώπη είναι πολύ «θεσμοποιημένη», γι αυτό οι ΗΠΑ προ-
σπερνούν
   Η διάρκεια των οικονομικών κύκλων έχει μειωθεί 
δραματικά -κατά ορισμένες πλευρές από τα 40 έως 
50 χρόνια, στα 10 έως 15 κι αναμένεται να συρρι-
κνωθεί περαιτέρω- καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται 
ταχύτατα. Δεδομένου ότι στα επόμενα χρόνια ανα-
μένονται άλματα, εκτιμάτε ότι η Ευρώπη είναι επαρ-
κώς προετοιμασμένη για την αλλαγή;
   Ένα πρόβλημα που υπάρχει στην Ευρώπη είναι ότι είναι πολύ 
institutionalised (θεσμοποιημένη), για αυτό και η Αμερική 
πρωτοπορεί στο κομμάτι της καινοτομίας και θα συνεχίσει 
να πρωτοπορεί: εκεί, όταν δημιουργείται μια καινούργια κα-
τάσταση, λόγω π.χ., μιας νέας τεχνολογικής εξέλιξης, αυτή η 
νέα κατάσταση επιτρέπεται να λειτουργήσει χωρίς να υπάρχει 
θεσμικό πλαίσιο, το θεσμικό πλαίσιο δημιουργείται μετά και 
προσαρμόζεται στη νέα κατάσταση. Στην Ευρώπη δουλεύ-
ουμε ανάποδα. Αν δεν έχουμε θεσμικό πλαίσιο, δεν μπορεί 
να λειτουργήσει κάτι. Αυτό μας αφήνει πίσω και θα συνεχίσει 
να μας αφήνει. Πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο 
λειτουργούν οι θεσμοί μας. Η Ευρώπη έχει θέμα, γιατί έχει πολύ 
καλή παραγωγή γνώσης που δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί για 
αυτόν τον λόγο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τομέας που θα μείνει 
ανεπηρέαστος από τις αλλαγές (...) Εκείνο που θα πρέπει να 
αλλάξει οπωσδήποτε είναι η εκπαίδευση διεθνώς. Η εκπαί-
δευση διεθνώς είναι τελείως παρωχημένη. Ο μόνος λόγος που 
εξακολουθούν να υπάρχουν λύκεια και πανεπιστήμια είναι 
γιατί δίνουν πτυχία, τα οποία αποτελούν διαπιστευτήρια που 
η αγορά εργασίας τούς δίνει αξία. Όταν σταματήσει απόλυτα 
να γίνει αυτό, απλώς θα καταρρεύσει το εκπαιδευτικό σύστημα 
όπως το γνωρίζουμε...
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«Από το ζην εισερχόμαστε πλέον στην εποχή του ευ ζην» αναφέ-
ρει επιτελικό στέλεχος συστημικής τράπεζας στο Αθηναϊκό-Μα-
κεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, θέλοντας να περιγράψει την 
αλλαγή σελίδας για το εγχώριο τραπεζικό σύστημα, μετά μία 
μακρά περίοδο μεγάλων δυσκολιών και προβλημάτων λόγω 
των επιπτώσεων της κρίσης.
Στο ίδιο μήκος κύματος, οι διευθύνοντες σύμβουλοι των τεσσά-
ρων συστηματικών τραπεζών, σε πρόσφατες δημόσιες παρεμ-
βάσεις τους, σημειώνουν ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν ήδη 
ξεκινήσει να χρηματοδοτούν την ελληνική οικονομία, έχοντας 
δεσμεύσει συγκεκριμένα ποσά.
Ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Με-
γάλου, από το βήμα της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αναφέρ-
θηκε στη σταθεροποίηση του οικονομικού περιβάλλοντος, που 
συνιστά ευκαιρία και ανάσα για την ελληνική οικονομία, ώστε να 
αξιοποιήσει τη συγκυρία και να μπορέσει να ανακάμψει μετά την 
πολυετή ύφεση. 
Η Τράπεζα Πειραιώς θα συντελέσει, ως η μεγαλύτερη τράπεζα, 
στην επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας, τόνισε ο κ. Μεγά-
λου και επισήμανε τη δέσμευση για νέες χρηματοδoτήσεις άνω 
των 3 δισ. ευρώ το 2018. «Στόχος μας είναι να αυξάνουμε κάθε 
χρόνο τις χρηματοδοτήσεις μας και να φθάσουμε στο τέλος του 
2020 τα 5 δισ. ευρώ ετησίως από τα 2,7 δισ. ευρώ που ήταν το 
2017 και 2 δισ. ευρώ του 2016» υπογράμμισε.
Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, 
Φωκίωνας Καραβίας, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση, εστίασε 
στην ανάπτυξη των εργασιών της τράπεζας και τη χρηματοδό-
τηση της οικονομίας σε όλες τις χώρες, ιδιαίτερα στην Ελλάδα. 
«Οι συνολικές εκταμιεύσεις προς ελληνικές επιχειρήσεις ξεπέρα-
σαν το 2017 τα 2 δισ. ευρώ. Τα χρηματοδοτικά υπόλοιπα προς 
επιχειρήσεις στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά σχεδόν 300 εκατ. 
ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο έτος -σημειώνω ότι πρόκει-

ται για καθαρό νέο δανεισμό στον οποίο δεν περιλαμβάνονται 
οι αναχρηματοδοτήσεις υπαρχόντων δανείων. Στον τομέα της 
ναυτιλίας, η αύξηση των χρηματοδοτήσεων ξεπέρασε το 25%, 
με αποτέλεσμα η τράπεζα να έχει το μεγαλύτερο ναυτιλιακό χαρ-
τοφυλάκιο από οποτεδήποτε στο παρελθόν» υποστήριξε. 
«Η Eurobank έχει δεσμευτεί να βρίσκεται δίπλα στους πελάτες της 
για όλες τις ανάγκες των ίδιων και των οικογενειών τους: Διευ-
ρύναμε σημαντικά τη δραστηριότητά μας στο πεδίο των τραπε-
ζοασφαλειών, με στρατηγικό συνεργάτη την Eurolife, ενώ στους 
χώρους του Private Banking, Asset Management και χρημα-
τιστηριακών συναλλαγών, για άλλη μία χρονιά, η Eurobank 
παρέμεινε στην κορυφή του κλάδου» πρόσθεσε ο κ. Καραβίας. 
Ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank, Δημήτριος Μαντζού-
νης, μιλώντας στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση της τράπεζας, 
παρατήρησε ότι η οργανική κερδοφορία των τραπεζών ανα-
κάμπτει, ενώ παράλληλα διατηρείται σε πολύ ικανοποιητικό 
επίπεδο η κεφαλαιακή επάρκειά τους και σταδιακά υποχωρεί 
το απόθεμα των μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων, σύμφωνα 
με τους τεθέντες στόχους. Όπως ανέφερε, το 2017 η Alpha Bank 
συνέχισε να υποστηρίζει ενεργώς τις επιχειρηματικές ιδέες που 
εμφανίζουν ευνοϊκές προοπτικές και ενισχύουν τις υποδομές 
και τις εξαγωγικές δυνατότητες της χώρας. Oι εκταμιεύσεις δα-
νείων προς τον ιδιωτικό τομέα ανήλθαν σε 2,1 δισ. ευρώ, ενώ, 
σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο, οι νέες χρηματοδοτήσεις 
της Alpha Bank προς επιχειρήσεις στην Ελλάδα θα ξεπεράσουν 
τα 6,5 δισ. κατά την τριετία 2018-2020, σημαντικά υψηλότερες 
σε σχέση με την προηγούμενη εκτίμησή. Θα δοθεί, δε, ιδιαίτερη 
έμφαση στους τομείς του τουρισμού, της ενέργειας και των βα-
σικών υποδομών. 
Ο κ. Μαντζούνης σημείωσε ότι τον Μάιο του 2018 το ελληνικό 
τραπεζικό σύστημα ολοκλήρωσε με επιτυχία ακόμη μία άσκηση 
προσομοιώσεως ακραίων καταστάσεων, επιβεβαιώνοντας με 

αυτόν τον τρόπο την κεφαλαιακή επάρκειά του και την ανθε-
κτικότητα για την αντιμετώπιση μίας απροσδόκητης αρνητικής 
εξέλιξης στην πορεία της ελληνικής οικονομίας κατά την επόμενη 
τριετία.
Επιτάχυνση της πιστωτικής επέκτασης από το 2018 και μετά 
εκτίμησε ότι θα υπάρξει και ο εκτελών καθήκοντα διευθύνοντος 
συμβούλου της Εθνικής Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς, κυρίως 
λόγω της αναμενόμενης επιστροφής του διαθέσιμου εισοδή-
ματος σε θετικό έδαφος κατά τη διάρκεια του 2018 (+1%) 
έναντι -1% το 2017. Επίσης, λόγω της περαιτέρω ενίσχυσης των 
επενδύσεων σε πάγια, καθώς οι επιχειρηματίες ανακτούν την 
εμπιστοσύνη τους, και της σταθεροποίησης των τιμών των ακι-
νήτων, της βασικής μορφής εμπράγματης εξασφάλισης στην Ελ-
λάδα. Καθώς οι αξίες των εμπορικών ακινήτων παρουσιάζουν, 
ήδη, μικρή μονοψήφια αύξηση και τα οικιστικά ακίνητα φαίνεται 
να έχουν ολοκληρώσει τη μακρά περίοδο διόρθωσης των τιμών 
τους (-42%), με αυτές τις δύο εξελίξεις να βελτιώνουν τους ισο-
λογισμούς τόσο των επιχειρήσεων, όσο και των νοικοκυριών, 
ανέφερε ο κ. Μυλωνάς μιλώντας πρόσφατα στο συνέδριο του 
Εκόνομιστ. 
όσον αφορά την επιτυχία στη στρατηγική μείωση των μη εξυ-
πηρετούμενων ανοιγμάτων στις τράπεζες, είπε ότι εξαρτάται από 
πολλούς παράγοντες, δίνοντας έμφαση στην ταχύτερη έκδοση 
δικαστικών αποφάσεων, ώστε να ενισχυθεί το στοιχείο της «τι-
μωρίας» που προβλέπει το σχετικό σκέλος της στρατηγικής, τόσο 
για τα νοικοκυριά, όσο και για τις επιχειρήσεις. Επίσης, αναφέρ-
θηκε στη σταθεροποίηση των τιμών των ακινήτων, ώστε να 
περιορισθεί η αβεβαιότητα ως προς τις αξίες των προσφερόμε-
νων εξασφαλίσεων, διευκολύνοντας την πώληση των δανείων, 
καθώς και τους φιλικούς διακανονισμούς.

Πέντε χρόνια μετά την απόφαση για το κούρεμα των κατα-
θέσεων στις Κυπριακές Τράπεζες, το Γενικό Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης απέρριψε αγωγές για αποζημίωση που 
είχαν καταχωρήσει ιδιώτες και εταιρείες, που επικαλέστηκαν 
παράνομες ενέργειες από μέρους οργάνων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ το δικαστήριο έκρινε ότι 
δεν αποδείχθηκε παράνομη συμπεριφορά από θεσμικό όργα-
νο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σε σχέση με τον ισχυρισμό των εναγόντων ότι υπέστησαν δυ-
σμενή διάκριση σε σχέση με τους καταθέτες με ποσά άνω και 
κάτω των 100 χιλιάδων ευρώ, το δικαστήριο αποφάνθηκε 

ότι πρόκειται για διαφορετικές καταστάσεις, μη συγκρίσιμες 
μεταξύ τους, οπότε δεν μπορεί να διαπιστωθεί οποιαδήποτε 
αθέμιτη διάκριση.
Επίσης απέρριψε το επιχείρημα ότι υπήρξε δυσμενής διάκριση 
σε βάρος των καταθετών των τραπεζών στην Κύπρο σε σύ-
γκριση με τους καταθέτες των τραπεζών στην Ελλάδα αναφέ-
ροντας ότι ο σκοπός της μη μεταφοράς των επιπτώσεων στο 
τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα δικαιολογούσε τη διαφορε-
τική μεταχείρισή.
Εξ άλλου, απέρριψε το παράπονο για την πώληση των κατα-
στημάτων των Κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα, αναφέ-

ροντας ότι αποσκοπούσε στη μη μεταφορά της κρίσης στην 
Ελλάδα και ότι η διαδικασία πώλησης έγινε με διαφανείς δια-
δικασίες.
Αποφάσισε επίσης ότι τα μέτρα που είχαν ληφθεί δεν μπορού-
σαν να θεωρηθούν ως υπέρμετρη και ανεπίτρεπτη επέμβαση 
στο δικαίωμα της ιδιοκτησίας, δεδομένου ότι τα μέτρα που λή-
φθηκαν αποσκοπούσαν στη σταθεροποίηση του τραπεζικού 
συστήματος.
Η απόφαση μπορεί να εφεσιβληθεί μέσα σε δύο μήνες.

«ΕΦΤΑΣΕ Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ» ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΕΣ 
ΣΥΜβΟΥΛΟΙ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΚΥΠΡΟΣ: ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΠΕΡΡΙΨΕ ΑΓΩΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΥΡΕΜΑ ΤΩΝ 
ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ 2013



ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ

16

Βελτιωμένο κατά 834 εκατ. ευρώ είναι το πρωτογενές πλεόνα-
σμα της Γενικής Κυβέρνησης το α’ πεντάμηνο εφέτος σε σχέση 
με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, σύμφωνα με την έκθεση του 
Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή.
Στον Κρατικό Προϋπολογισμό, τα φορολογικά έσοδα εμφανί-
ζονται αυξημένα κατά 393 εκατ. ευρώ και τα έσοδα του Προ-
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) κατά 355 εκατ. ευρώ. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ωστόσο, αυτό αντισταθμίζεται από τα 
μειωμένα έσοδα αποκρατικοποιήσεων, που περιλαμβάνονται 
στην κατηγορία «Μη Φορολογικά και Έκτακτα Έσοδα». Αν και, 
ενώ σε ταμειακούς όρους τα μειωμένα έσοδα αποκρατικοποιή-
σεων έχουν σημαντική επίπτωση, σε δημοσιονομικούς όρους 
η επίπτωση είναι μικρότερη. Παράλληλα, οι επιστροφές φόρων 
είναι σημαντικά αυξημένες κατά 336 εκατ. ευρώ.

Στο σκέλος των δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού, κα-
ταγράφεται μείωση κατά 689 εκατ. ευρώ, το μεγαλύτερο μέρος 
των οποίων (744 εκατ. ευρώ) αφορά σε δαπάνες για τόκους, 
ενώ οι πρωτογενείς δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού εί-
ναι αυξημένες κατά 16 εκατ. ευρώ και οι δαπάνες του ΠΔΕ είναι 
αυξημένες κατά 39 εκατ. ευρώ.
Σε επίπεδο Γενικής Κυβέρνησης, τα νομικά πρόσωπα εμφανίζουν 
μειωμένα έσοδα κατά 324 εκατ. ευρώ και μειωμένες δαπάνες 
κατά 103 εκατ. ευρώ. Η μείωση των εσόδων οφείλεται κυρίως 
στις μειωμένες μεταβιβάσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό 
ύψους 343 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο 
του 2017.
Στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης εμφανίζονται αυ-
ξημένα έσοδα κατά 448 εκατ. ευρώ και αυξημένες δαπάνες 

κατά 130 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα το πρωτογενές αποτέλε-
σμα τους να είναι πλεονασματικό και αυξημένο κατά 315 εκατ. 
ευρώ. Η αύξηση των εσόδων οφείλεται κυρίως στις αυξημένες 
μεταβιβάσεις από τον προϋπολογισμό ύψους 405 εκατ. ευρώ, σε 
σύγκριση με το α’ πεντάμηνο του 2017. Στα ασφαλιστικά ταμεία 
καταγράφονται αυξημένα έσοδα κατά 318 εκατ. ευρώ και αυξη-
μένες δαπάνες κατά 574 εκατ. ευρώ, με συνέπεια την επιδείνωση 
του ταμειακού πρωτογενούς πλεονάσματός τους κατά 257 εκατ. 
ευρώ.
Τέλος, η μείωση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της Γενικής 
Κυβέρνησης κατά 344 εκατ. το α’ πεντάμηνο του 2018 έναντι αύ-
ξησης κατά 248 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, είχε 
σημαντικά ευνοϊκότερη επίπτωση στο πρωτογενές πλεόνασμα 
εφέτος.

«Δεν διαγράφεται καμία λίστα από τις αποφάσεις του Συμβου-
λίου της Επικρατείας, δεν διαγράφεται λίστα αλλά χρήσεις. Για 
εκείνους που είναι στη λίστα Λαγκάρντ π.χ., ο έλεγχος συνεχίζεται 
στις χρήσεις που δεν είναι διαγεγραμμένες με τις αποφάσεις του 
ΣτΕ. Η φορολογική αρχή μπορεί να στείλει τις υποθέσεις στον 
οικονομικό εισαγγελέα» δήλωσε σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ η 
υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου στον ραδιο-

φωνικό σταθμό «105,5 Στο Κόκκινο». Πρόσθεσε δε, ότι «δεν έχει 
διαγραφεί κανένα όνομα από καμία λίστα, ούτε θα διαγραφεί».
Όσον αφορά στην απόδοση του ελέγχου, η κ. Παπανάτσιου 
σημείωσε ότι «αυτοί κρατούσαν στο συρτάρι τις υποθέσεις επί 
χρόνια, όταν αναλάβαμε είχαν βεβαιώσει μόλις 24 εκατ. ευρώ. 
Αυτήν τη στιγμή, από τους ελέγχους στις λίστες Λαγκάρντ, Μπόρ-
γιανς και εμβασμάτων εξωτερικού, έχει ξεκινήσει ένας πολύ με-

γάλος έλεγχος σε 3.500 υποθέσεις. Έχουν ολοκληρωθεί περίπου 
2.000 υποθέσεις και έχουν βεβαιωθεί 919 εκατ. ευρώ, από τα 
οποία έχουν εισπραχθεί ήδη περίπου 107 εκατ. ευρώ, ενώ για 
τα υπόλοιπα γίνονται οι νόμιμες διαδικασίες που υπάρχουν, μετά 
από προσφυγές κ.λπ.».

Την προετοιμασία νέου νομοθετικού πλαισίου για τα «πόθεν 
έσχες» της Βουλής, από την ερχόμενη κοινοβουλευτική περί-
οδο, προανήγγειλε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Νίκος Βού-
τσης και ταυτοχρόνως ανακοίνωσε στο Σώμα ότι θα υπάρξουν 
αλλαγές σε ό,τι αφορά τα ενοίκια των βουλευτών της Περιφέ-
ρειας, των γραφείων τους και λοιπές παροχές, ενώ θα υπάρξει 
εναρμόνιση του αριθμού των υπαλλήλων που δικαιούνται τα 
κόμματα σε σχέση με την κοινοβουλευτική τους δύναμη. Σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ στο πλαίσιο της συνεδρίασης ψήφισης 
των νέων αλλαγών στον Κανονισμό της Βουλής, ο πρόεδρος 
της Βουλής δεσμεύτηκε εξάλλου ότι στην παρούσα Σύνοδο θα 
αποφασιστεί το καθεστώς της φύλαξης των πρώην προέδρων 
της Βουλής, των πρώην πρωθυπουργών κ.α., στους οποίους 
διατίθεται ένας αριθμός αστυνομικών, ο οποίος αποδεσμεύεται 
από την αστυνομική δύναμη της χώρας. «Διότι καλές οι συζη-
τήσεις για ανομία, αλλά θα πρέπει να αφορούν κι εμάς», ανέ-
φερε ο κ. Βούτσης. Σχετικά με τους υπηρετούντες υπαλλήλους 
της Βουλής στις γραμματείες των κομμάτων, ο κ. Βούτσης 
ενημέρωσε ότι εξορθολογίζεται και αυτό το καθεστώς ως εξής: 
στα δύο πρώτα κόμματα, σε κοινοβουλευτική δύναμη, θα 
υπηρετούν 20 άτομα, 10 υπάλληλους θα απασχολεί το τρίτο 
κόμμα και τα άλλα κόμματα θα μπορούν να χρησιμοποιούν 

από πέντε υπαλλήλους. Ο κ. Βούτσης αναφέρθηκε στο θέμα 
των υπαλλήλων της Βουλής για να ξεκαθαρίσει ότι δεν απο-
δέχεται «μια περιρρέουσα λαϊκίστικη φιλολογία που θέτει επί 
της ουσίας ζήτημα ότι υπάρχουν πολλοί που δεν χρειάζονται, 
δεν δουλεύουν και πολύ και συνεχώς αυξάνονται». «Πρόκειται 
για μεγάλη αδικία. Δεν έφυγε κανείς τα τριάμισι χρόνια, κανείς 
που ήταν υπάλληλος της Βουλής. Υπήρξε ανάγκη για τόσους 
και περισσότερους, όχι μόνο γιατί δεν έχει συμπληρωθεί το 
οργανόγραμμα, αλλά γιατί η Βουλή έχει αυξήσει κατά πολύ τη 
δραστηριότητά της. Ακόμη κι αν υπήρχαν γκρίζες περιοχές, η 
δουλειά που έχουμε κάνει για τον εκσυγχρονισμό της Βουλής, 
αυτή τη στιγμή λείπει προσωπικό», τόνισε χαρακτηριστικά. 
Δεσμεύομαι δε ότι όλοι - εν προκειμένω 17 - οι οποίοι προβλέ-
πονται από τη νομοθεσία (με το καθεστώς 1 προς 4 που ισχύει 
από τη νομοθεσία) το σύνολο αυτών των υπαλλήλων μέσα 
από προκήρυξη, η οποία θα γίνει το καλοκαίρι μέσω ΑΣΕΠ, θα 
προσληφθούν. «Δεν είναι δυνατόν να δημιουργείται μια εντύ-
πωση και να διαμορφώνεται λαϊκίστικος λόγος», είπε ο κ. Βού-
τσης. Ο πρόεδρος της Βουλής, απέσυρε την πρότασή του που 
αφορά την αποκατάσταση της εργασιακής σχέσης 68 ειδικών 
φρουρών στη Βουλή και δεσμεύτηκε ότι το θέμα θα επιλυθεί 
στην προσεχή αναθεώρηση του Κανονισμού. «Δεν μπορώ να 

απολογούμαι ούτε εγώ, ούτε η Βουλή. Το Σώμα αυτό δημιουρ-
γήθηκε ξαφνικά ως επιπρόσθετο δυναμικό και τώρα πρέπει - 
και δεσμεύομαι γι’ αυτό - να το ταχτοποιήσουμε», ανέφερε. 
Ο κ. Βούτσης εξάλλου, αναφέρθηκε στις αξιολογικές διαδικα-
σίες του προσωπικού του Κοινοβουλίου, τις οποίες και χαρα-
κτήρισε «πρωτοποριακές» και κάλεσε «να μη διανοηθεί κανείς 
στο μέλλον και καμία παράταξη να κάνει διαφορετικά αυτά τα 
πράγματα». 
Τέλος, υπογράμμισε ότι παρέρχονται τα χρόνια που η Βουλή 
φάνταζε σαν μαυσωλείο, στο οποίο λαμβάνονται αντικοινωνι-
κές αποφάσεις καθώς έχει γίνει πολλή δουλειά ώστε να αποκα-
τασταθεί μια επικοινωνία εμπιστοσύνης με την κοινωνία και να 
μειωθεί η απόσταση ανάμεσα στον κόσμο και το Κοινοβούλιο. 
«Υπήρξε και πολιτικό σκεπτικό για αυτή την λειτουργία και όσο 
με αφορά θα συνεχίσει έτσι η λειτουργία της Βουλής. Υπέρ της 
Δημοκρατίας και υπέρ ενός πολιτικού συστήματος που αναδι-
αμορφώνεται ενόψει και της εξόδου της χώρας από τις μνη-
μονιακές δεσμεύσεις για να αντιμετωπίσει τα επόμενα δύσκολα 
χρόνια που έρχονται για τη χώρα, την Ευρώπη και την περιοχή 
μας», κατέληξε ο κ. Βούτσης.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤΗ βΟΥΛΗ: βΕΛΤΙΩΜΕΝΟ ΚΑΤΑ 834 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 
ΤΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥβΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟ Α’ ΠΕΝΤΑΜΗΝΟ 

Κ. ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ: ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΟΝΟΜΑ ΑΠΟ ΚΑΜΙΑ ΛΙΣΤΑ, ΟΥΤΕ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ»

ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ «ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ» ΤΗΣ βΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΑΡΟΧΩΝ 
ΤΩΝ βΟΥΛΕΥΤΩΝ ΠΡΟΑΝΗΓΓΕΙΛΕ Ο ΝΙΚΟΣ βΟΥΤΣΗΣ
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Ένα κεφάλαιο της ιστορίας του Βελιγραδίου, που γράφο-
νταν για 134 χρόνια, έκλεισε. Ο κεντρικός σιδηροδρομι-
κός σταθμός έπαψε πλέον να λειτουργεί. Ο χώρος, γύρω 
από το επιβλητικό κτήριο του σταθμού, θα μετατραπεί σε 
ένα μικρό «Ντουμπάι», υπόσχονται οι ‘Αραβες επενδυτές 
που έχουν αναλάβει την ανάπλαση τής δεξιάς όχθης του 
ποταμού Σάββα. Οι κάτοικοι της πόλης με θλίψη παρακο-
λουθούν να θυσιάζεται στον βωμό του εκσυγχρονισμού 
ένα κομμάτι της ιστορίας αυτής της πόλης. Σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ το μακρόσυρτο, βραχνό σφύριγμα του καρβου-
νιάρη, την 1η Σεπτεμβρίου του 1884, σήμανε την έναρξη 
λειτουργίας του κεντρικού σιδηροδρομικού σταθμού του 
Βελιγραδίου. Χιλιάδες κάτοικοι της πόλης από νωρίς τα ξη-
μερώματα συνέρρεαν στον χώρο γύρω από το επιβλητικό 
κτήριο που αναδύθηκε στο μέσον της κακόφημης γειτονιάς 
με την ονομασία «Τσιγγάνικη μπάρα» η οποία αργότερα 
μετονομάστηκε σε «Bara Venecia».
 
Ο αρχιτέκτονας Ντραγκούντιν Μιλουτίνοβιτς και οι κατα-
σκευαστές από την Γαλλία αισθάνονταν υπερήφανοι που 
πρόσφεραν στην πρωτεύουσα του νεοσύστατου σερβι-
κού κράτους ένα κτήριο ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Το 
ίδιο υπερήφανος ήταν και ο βασιλιάς Μίλαν Ομπρένοβιτς 
που επί των ημερών του κατασκευάστηκε ένας από τους 
μεγαλύτερους, τότε, και ομορφότερους σιδηροδρομικούς 
σταθμούς στην Ευρώπη.
Οι έντονες καταγγελίες, πόσο μάλλον οι φήμες, για δω-
ροδοκία κατά την ανάθεση της κατασκευής του έργου σε 
γαλλική εταιρία, δεν απέτρεψαν τον νεοστεφθέντα βασιλιά 
να παραβρεθεί στα εγκαίνια και μάλιστα να είναι ο πρώ-
τος επιβάτης, ταξιδεύοντας για τη Βιέννη. Την ίδια χρονιά 
από τον σταθμό αυτό ξεκίνησε και το πρώτο τραίνο για το 
νότο, την πόλη Νις και έτσι αποτέλεσε κόμβο διασύνδεσης 
της δυτικής Ευρώπης με την ανατολή. Το 1888 εντάχθηκε 
στους σταθμούς διέλευσης του «Orient express».
 
Και τι δεν γνώρισε στην μακρόχρονη ιστορία του ο σιδη-
ροδρομικός σταθμός του Βελιγραδίου. Στρατούς νικητών 
αλλά και ηττημένων, ορδές κατακτητών, καραβάνια 
προσφύγων και μεταναστών. Από τον σταθμό αυτό ξεκί-
νησαν τα στρατεύματα των Σέρβων για τους νικηφόρους 
βαλκανικούς πολέμους αλλά και εδώ έφτασαν τα στρα-
τεύματα κατοχής της Αυστροουγγαρίας και της ναζιστικής 
Γερμανίας. Από εδώ οδηγήθηκαν στα στρατόπεδα του θα-
νάτου οι Εβραίοι και οι Τσιγγάνοι. Ο σταθμός αυτός ήταν η 
τελευταία εικόνα που πήραν από την πόλη τους... Κατά την 

διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου ο κεντρικός σταθμός 
του Βελιγραδίου βομβαρδίστηκε πολλές φορές και από 
τους ναζιστές αλλά και από τους συμμάχους. Παρέμεινε 
ωστόσο όρθιος και υποδέχθηκε τους απελευθερωτές, τον 
κόκκινο στρατό και τους παρτιζάνους του Τίτο. Έγινε αφε-
τηρία νέων κατακτήσεων! Από εδώ άρχισε να χτίζεται το 
όνειρο για έναν καλύτερο κόσμο. Ακόμα αντηχούν στους 
διαδρόμους του σταθμού τα τραγούδια των νέων που πή-
γαιναν, εθελοντές, για να κατασκευάσουν στην ενδοχώρα 
σιδηροδρομικές γραμμές, δρόμους, να αποξηράνουν λι-
μνοθάλασσες, να χτίσουν γέφυρες….
 

Κι όταν η ιστορία τα έφερε ανάστροφα και οι φίλοι έγιναν 
εχθροί από εδώ έφευγαν τα στρατεύματα με προορισμό τα 
σύνορα με την Ουγγαρία απ’ όπου αναμενόταν επέμβαση 
των Σοβιετικών, ενώ ταυτόχρονα, από έναν απόμερο δι-
άδρομο αναχωρούσαν τα βαγόνια με υποστηρικτές του 
Στάλιν που οδηγούνταν στα κάτεργα. Από τον σταθμό 
αυτό θα εκδιωχθούν και οι Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες 
που υποστήριξαν τη γραμμή Στάλιν στη σύγκρουση με 
τον Τίτο, το 1948. «Όταν τους φορτώσαμε στα επιβατικά 
βαγόνια, αυτοί κρέμονταν από τα παράθυρα φώναζαν 
συνθήματα κατά του Τίτο και υποτιμητικά, έσκιζαν και 
πετούσαν τα δηνάρια της Σοσιαλιστικής Γιουγκοσλαβίας 
που εμείς τους είχαμε δώσει» είχε διηγηθεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, 
το 2014, ο τότε διοικητής της Υπηρεσίας Ασφάλειας και 
πληροφοριών (OΖNA) Γιόβο Κάπιτσιτς. Τις δεκαετίες του 
΄60 και του ΄70 από εδώ αναχωρούσαν οι μετανάστες που 
πήγαιναν για δουλειά στη Γερμανία. Πρόσωπα πονεμένα 
που έβλεπαν πίσω απ το νοτισμένο τζάμι τις σιλουέτες των 
παιδιών τους, να σπαράζουν στο κλάμα και σκίζονταν η 
καρδιά τους. Αυτά τα ίδια παιδιά θα τους περιμένουν και 
όταν θα επιστρέψουν, μα δεν θα τα αναγνωρίζουν, και 
εδώ, σ αυτόν το σταθμό, θα καταριούνται την ξενιτιά που 
τους χώρισε απ’ τους αγαπημένους τους.

Για τους Έλληνες μετανάστες ο σταθμός του Βελιγραδίου 
ήταν ενδιάμεση στάση στο ταξίδι για την Γερμανία, όπου 
γινόταν η αλλαγή των βαγονιών. Τα ελληνικά βαγόνια 
του «Ακρόπολις Εξπρές» αφαιρούνταν και προσθέτονταν 
τα γερμανικά. Η μυρωδιά της πατρίδας χάνονταν και τα 
πρόσωπα των αγαπημένων άρχιζαν να ξεθωριάζουν στη 
μνήμη. Εδώ, στον σταθμό του Βελιγραδίου οι Έλληνες 
μετανάστες συνειδητοποιούσαν ότι είναι αργά για να με-
τανιώσουν και η θλίψη γινόταν ακόμη μεγαλύτερη. Στην 
επιστροφή βέβαια το κλίμα ήταν διαφορετικό. Η αλλαγή 
βαγονιών δεν τους ήταν πλέον κόπος και οι παραγεμισμέ-
νες βαλίτσες με ρουχαλάκια, παιχνίδια και σοκολάτες τους 
φαινόταν πούπουλο. Το Βελιγράδι σήμαινε γι αυτούς ότι 
έμεινε «μια ανάσα δρόμος» για να σφίξουν στην αγκαλιά 
τα παιδιά τους. Μερικά χρόνια αργότερα το «Ακρόπολις 
Εξπρές» έφερνε μία άλλη γενιά Ελλήνων μεταναστών, 
τους φοιτητές. Νέοι άνθρωποι με όνειρα και φιλοδοξίες 
θα περάσουν, κάπως φοβισμένα την πρώτη φορά, την 
κεντρική πύλη του σταθμού αναζητώντας τη γνώση που 
θα τους προσφέρει ένα καλύτερο μέλλον. Στη συνέχεια θα 
περάσουν πολλές φορές αυτήν την πύλη και το κτήριο του 
σταθμού θα προκαλεί πάντα νοσταλγία και πόθο για την 
πατρίδα.
 
 
Στο κεντρικό σταθμό του Βελιγραδίου τα τρένα δεν θα ξα-
νασφυρίξουν!
 
Το επιβλητικό κτήριο θα μετατραπεί σε ιστορικό μουσείο 
και γύρω του θα υψωθούν ουρανοξύστες από σκυρόδεμα, 
ατσάλι και γυαλί που θα προσπαθήσουν να του κλέψουν 
την αίγλη. Μάταια! Γιατί αυτό το κτήριο έχει ψυχή που 
χτίστηκε από τον βίο των μικρών ανθρώπων με τη με-
γάλη ψυχή. Από τα αναφιλητά της μάνας του στρατιώτη 
που αναχωρεί για το μέτωπο, το βουβό κλάμα του πατέρα 
που παραλαμβάνει το φέρετρο του γιου του, το φοβισμένο 
βλέμμα των διωκόμενων, την αγωνία και τον πόνο των 
μεταναστών, τα δάκρυα των παιδιών που αποχαιρετούν 
τους γονείς τους... Όλα αυτά είναι ψυχή! Αλλά και οι χα-
ρές, τα όνειρα, οι ελπίδες, οι προσδοκίες, το ζεστό φιλί στα 
κρύα παγκάκια του πρώτου διαδρόμου… ακόμη και τα 
γλυκόλογα της πόρνης που «ψαρεύει» πελάτες στην ανα-
τολική είσοδο, είναι ψυχή! Αυτήν την ψυχή κανείς δεν θα 
μπορέσει να τη σβήσει γιατί έχει φωλιάσει στην συλλογική 
μνήμη αυτού του τόπου.

ΣΕΡβΙΑ : Ο ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΟΥ ΕΜΕΙΝΕ ΧΩΡΙΣ ΤΡΕΝΑ



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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Νέο «παράθυρο» για λύση στα προβλήματα δεκάδων χι-
λιάδων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών που επιθυμούν 
την ένταξή τους στον εξωδικαστικό μηχανισμό, δίνει η 
κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομίας, Εργασίας και 
Οικονομικών, που διορθώνει στρεβλώσεις του ισχύοντος 
καθεστώτος.
Ειδικότερα, με την εν λόγω απόφαση, ανοίγει ο δρόμος για 
ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό και των χρεών που 
δημιουργήθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2017, αφού 
οι οφειλέτες εκκρεμών αιτήσεων μπορούν να ζητήσουν τη 
διαγραφή της αίτησης και την επανυποβολή αυτής, προκει-
μένου να συμπεριληφθούν οφειλές οι οποίες καθίστανται 
επιδεκτικές ρύθμισης.
Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι με την ίδια απόφαση 
δίδεται μια δεύτερη ευκαιρία στους αιτούντες ένταξης στον 
εξωδικαστικό μηχανισμό και αναδιάρθρωσης των ληξιπρό-
θεσμων οφειλών τους, αφού τους παρέχει τη δυνατότητα 
να διορθώσουν και να συμπληρώσουν την αρχική αίτηση 
που έχουν υποβάλει για ένταξή τους στον Μηχανισμό.
  Στο πλαίσιο εξάλλου αυτό καθορίζονται και νέες προθεσμί-
ες για την ολοκλήρωση ελέγχου πληρότητας της αίτησης 
και των συνοδευτικών εγγράφων από τον συντονιστή, ενώ 
δίνεται η δυνατότητα διαγραφής και επανυποβολής της 
αίτησης.
Αξίζει δε να σημειωθεί ότι σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 
της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, τα εμπλεκόμενα μέρη, 
δηλαδή ο οφειλέτης, οι συμμετέχοντες πιστωτές και ο εμπει-
ρογνώμονας, μπορούν να υποβάλουν αίτημα παράτασης 
της προβλεπόμενης από τον νόμο προθεσμίας.
Η εν λόγω κοινή υπουργική απόφαση, η οποία αναμένεται 
να δημοσιευτεί το αμέσως προσεχές διάστημα στην «Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως» ώστε να ξεκινήσει η ισχύς της, 
ρυθμίζει ουσιαστικά διαδικαστικά θέματα, προκειμένου να 
διευκολυνθούν οι οφειλέτες που θέλουν να ενταχθούν στον 
εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών.
Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην ΚΥΑ, οι οφειλέτες εκ-
κρεμών αιτήσεων έχουν τη δυνατότητα να διορθώσουν και 
να συμπληρώσουν την αρχική αίτηση που έχουν υποβάλλει 
για ένταξή τους στον Μηχανισμό ή μπορούν να ζητήσουν 
τη διαγραφή της αίτησης και την επανυποβολή της, προκει-
μένου να συμπεριληφθούν οφειλές που δήμιου ργήθηκαν 
το 2017.
   Με βάση το σχέδιο της ΚΥΑ ρυθμίζονται τα παρακάτω 
θέματα: 
Συμπλήρωση στοιχείων διόρθωση σφαλμάτων 
■ Τα στοιχεία της αίτησης μπορούν να συμπληρωθούν 

ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΜΕΣΩ 
ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ

εφόσον σχεηκή έλλειψη διαπιστωθεί από τον οφειλέτη, τον 
συντοντστή ή συμμετέχοντα πιστωτή, μέχρι την ολοκλήρω-
ση της προθεσμίας της.
■ Για τη σχεπκή έλλειψη, εφόσον διαπιστωθεί από τον 
οφειλέτη ή συμμετέχοντα πιστωτή, ενημερώνεται ο συ-
ντοντστής, ο οποίος τάσσει προθεσμία 10 ημερώνγια τη 
συμπλήρωση της έλλειψ ης από τον υπόχρεο, εκτός εάν η 
έλλειψη συνίσταται σε μη συνυποβολή συνοφειλέτη, οπότε 
η προθεσμία ορίζεται σε 20 ημέρες.
■ Με την ίδια διαδικασία και εντός της ίδιας προθεσμίας 
μπορεί να γίνει διόρθωση τυχόν σφαλμάτων της αίτησης 
που εντοπίζονται από τον οφειλέτη, τον συντοντσπί ή συμ-
μετέχοντα πιστωτή.
Διαδικασία εξέτασης αιτημάτων παράτασης 
Σε οποιοδήποτε χρονiκό σημείο της διαδικασίας διαπραγ-
μάτευσης, τα εμπλεκόμενα μέρη (οφειλέτης, συμμετέχοντες 
πιστωτές, εμπειρογνώμονας) μπορούν να υποβάλουν αίτη-
μα παράτασηςτης προβλεπόμεντις από το νόμο προθεσμί-
ας. Το αίτημα περιλαμβάνει: 
α) τη συγκεκριμένη ενέργεια για την προθεσμία της οποίας 
ζητείται παράταση, 
β) τον χρόνο παράτασης, και 
γ) την αιτιολογία της παράτασης, η οποία θα πρέπει να συ-
νοδεύεται από σχεηκά αποδεικηκά έγγραφα.
Δυνατότητα διαγραφής της αίτησης και επανυποβολής της 
Εάν, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και μέχρι την κατά-
θεση των αντιπροτάσεων από τους πιστωτές, διαπιστωθεί 
ότι στην αίτηση υπάρχουν ελλείψεις ή σφάλματα, τα οποία 
κατά τον χρόνο διαπίστωσής τους δεν μπορούν να διορ-
θωθούν με εισαγωγή των στοιχείων ή/και τροποποίηση 
αυτών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εξωδικαστικού μη-
χανισμού ρύθμισης οφειλών, ο οφειλέτης, κατόπιν σχετικού 
γραπτού του αιτήματος προς την Ειδική Γραμματεία Δια-
χείρισης Ιδιωτικού Χρέους, έχει τη δυνατότητα διαγραφής 
της αίτησής του με ταυτόχρονη επανυποβολή της στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα.
■ Η διαγραφή της αίτησης δεν συνεπάγεται την απώλεια 
των βασικών στοιχείων του αιτούντος (ΑΦΜ, επωνυμία, 
διεύθυνση) τα οποία εξακολουθούν να τηρούνται στην 
ηλεκτροντκή πλατφόρμα, ούτε του μοναδικού αριθμού που 
έχει λάβει η αίτηση, ο οποίος εξακολουθεί να συνοδεύει την 
αίτηση και μετά την επανυποβολή αυτής.
■ Ο συντονιστής, μόλις λάβει γνώση των ελλείψεων ή 
σφαλμάτων, και σε κάθε περίτηωση χωρίς να προβεί στη 
σύνταξη του πρακτικού αποτυχίας της διαδικασίας, ενημε-
ρώνει τον οφειλέτη, με κοινοποίηση στους πιστωτές, για την 
ύπαρξη των ως άνω ελλείψεων ή σφαλμάτων, και καλεί τον 
οφειλέτη να προβεί εντός 10 ημερών στην αποστολή αιτή-
ματος διαγραφής της αίτησης και επανυποβολής της.
■ Ο οφειλέτης πρέπει εντός της άνω προθεσμίας να υπο-
βάλει σχετικό γραπτό αίτημα στην ΕΓΔΙΧ, η οποία εκδίδει 
απόφαση περί της μη ύπαρξης δυνατότητας διόρθωσης 

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
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του σφάλματος ή/και των ελλείψεων με άλλον τρόπο και 
αποφασίζει τη διαγραφή της αίτησης και επανυποβολή της, 
δύναται δε να τάξει, κατά την εύλογη κρίση της, προθεσμία 
στον οφειλέτη για τη διαγραφή και επανυποβολή της.
■ Με την ίδια διαδικασία οι οφειλέτες εκκρεμών αιτήσε-
ων μπορούν να ζητήσουν τη διαγραφή της αίτησης και την 
επανυποβολή αυτής, προκειμένου να συμπεριληφθούν 
οφειλές, οι οποίες καθίστανται επιδεκτικές ρύθμισης, δηλα-
δή οφειλές που γεννήθηκαν έως την 31η Δεκεμβρίου του 
2017.
■ Σε περίπτωση διαγραφής και επανυποβολής της αίτη-
σης η διαδικασία επανεκκινείται με τον εκ νέου έλεγχο της 
πληρότητας της αίτησης από τον συντοντστή.
Νέες προθεσμίες 
Η ολοκλήρωση ελέγχου πληρότητας της αίτησης και των 
συνοδευτικών εγγράφων από τον συντονιστή διενεργείται 
εντός 10 ημερών από την αποδοχή του διορισμού του. Ο 
έλεγχος του απαιτούμενου ποσοστού της απαρτίας των 
συμμετεχόντων πιστωτών ολοκληρώνεται από τον συντο-
νιστή εντός 5 ημερών από τη λήξη της 10ήμερης προθεσμί-
ας από την κοινοποίηση της πρόσκλησης στους πιστωτές. 
Η προθεσμία πρόσκλησης των συμμετεχόντων πιστωτών 
σε ψηφοφορία επί της αρχικής πρότασης ρύθμισης του 
οφειλέτη ορίζεται σε 5 ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας 
υποβολής αντιπροτάσεων. Για τη σύνταξη πρακτικού απο-
τυχίας από τον συντονισπί ορίζεται προθεσμία 10 ημερών 
από τη λήξη της προθεσμίας ψηφοφορίας.
Προθεσμία για την υποβολή πρόσθετων στοιχείων 
Η προθεσμία υποβολής των πρόσθετων δικαιολογητικών 
ορίζεται σε 5 ημέρες από την υποβολή του σχετικού αιτή-
ματοςπροςτονοφειλέτη από το συμμετέχοντα πιστωτή. Η 
άρνηση του οφειλέτη να τα προσκομίσει, σε περίπτωση που 
αυτά ζητούνται από συμμετέχοντα πιστωτή που εκπροσω-
πεί ποσοστό συνολικών απαιτήσεων κατά του οφειλέτη 
μικρότερο του 25%, δύναται να εκφραστεί εντός της πεν-
θήμερης αυτής προθεσμίας. Σε περίπτωση διαφωνίας, και 
εφόσον αποφασίσει την προσκόμιση η πλειοψηφία 60% 
των πιστωτών, τάσσεται στον οφειλέτη νέα προθεσμία 
προσκόμισης 5 ημερών από τη γνωστοποίηση σε αυτόν της 
σχετικής απόφασης της πλειοψηφίας, μέσω ηλεκτροντκού 
ταχυδρομείου. Σε περίτηωση νέας άρνησης του οφειλέτη, η 
διαδικασία θεωρείται περαιωθείσα ως άκαρπη και ο συντο-
ντστής συντάσσει πρακτικό αποτυχίας της διαδικασίας εντός 
10 ημερών από την άρντιση του οφειλέτη.
Εκκρεμείς αιτήσεις και παραίτηση οφειλέτη 
Ο οφειλέτης σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας και έως 
το στάδιο λήξεως της ψηφοφορίας για την επίτευξη συμ-
φωνίας αναδιάρθρωσης μπορεί να παραιτηθεί από την εκ-
κρεμή αίτησή του για οποιονδήποτε λόγο. Κατόπιν, η ΕΓΔΙΧ 
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To μεγάλο στοίχημα της αποκατάστασης της εμπιστο-
σύνης ώστε να επιστρέψουν χρήματα στις τράπεζες 
και να επανεκκινήσει η οικονομία, αποτελεί τη μεγάλη 
πρόκληση. Τόσο για την κυβέρνηση όσο και για το τρα-
πεζικό σύστημα γενικότερα που περιμένει με αγωνία τις 
κινήσεις για να αποκατασταθεί πράγματι η εμπιστοσύνη.
Ωστόσο, δημοσιεύματα από το εξωτερικό, όπως το χθε-
σινό του Guardian, επιβεβαιώνουν ότι η Ελλάδα έχει 
πολύ δρόμο ακόμη να διανύσει για να βρει δημοσιονο-
μική ισορροπία και το κυριότερο:
Να πείσει τις αγορές ότι δεν θα ξανακάνει τα λάθη του 
παρελθόντος.
Το γερμανικό «μπλόκο» στην εκταμίευση της δόσης, μό-
λις για 28 εκατ. ευρώ ήταν ένα ηχηρό καμπανάκι στην 
κυβέρνηση και μια προσγείωση στην πραγματικότητα. 
Μακριά από φιέστες και γραβάτες, οι αγορές, οι επεν-
δυτές, οι επιχειρηματίες περιμένουν ότι η Ελλάδα, με 
οποιαδήποτε κυβέρνηση, δεν θα ξανακάνει τα λάθη του 
παρελθόντος.
Όμως, ένα σημείο που ακόμη δεν έχουν εστιάσει στην 
κυβέρνηση όσο θα έπρεπε είναι η δημιουργία ενός κα-

www.in.gr

ΕΚΚΛΗΣΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ: ΦΕΡΤΕ ΤΙΣ 
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

www.capital.gr

Επενδυτική στρατηγική για το 2019 με ανά τρίμηνο στόχους 
σε πλήρη συνέργεια με τον ESM θα εκπονήσει σύμφωνα με 
πληροφορίες το ΥΠΟΙΚ και ο ΟΔΔΗΧ. Στόχος η προσεκτική 
σχεδίαση «επιλεκτικών» εξόδων (χωρίς, βεβαίως, να απο-
κλείονται εκπλήξεις αν πληρούνται οι προϋποθέσεις) και, 
κυρίως, ο σχεδιασμός της πλήρους επιστροφής της Ελλάδας 
στις αγορές.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η ελληνική κυβέρνηση βρίσκε-
ται ήδη σε πλήρη συνεργασία με τον ESM για την παροχή 
τεχνικής βοήθειας σε δύο άξονες:
- Για τη λειτουργική και την οργανική αναβάθμιση του Ορ-
γανισμού
- Για την εκπόνηση του στρατηγικού επενδυτικού σχεδίου 
το οποίο θα οργανώσει τις κινήσεις που θα ξεδιπλωθούν 
τους επόμενους μήνες/χρόνια με στόχο ένα συνεκτικό και 
πολυετές σχέδιο.
Σημείο-»κλειδί» θα είναι η ανάδειξη των πολύ μεγάλων 
διαθεσίμων, που επιτρέπουν θεωρητικά στην Ελλάδα να 
παραμείνει «εκτός» αγορών ακόμα και για 5 χρόνια (39,1 
δισ. ευρώ, έναντι 15 δισ. ευρώ που είχε η Πορτογαλία). Επί-
σης έγινε σαφές ότι οι επενδυτές περιμένουν και αυτοί τον 
«έλεγχο» που θα γίνει στην οικονομία με την Ενισχυμένη 
Εποπτεία ούτως ώστε να διασφαλιστεί η τήρηση των συμ-
φωνηθέντων.

ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ βΟΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ESM ΤΟ 
ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ

προβαίνει σε αδρανοποίηση της αίτησης στην ηλεκτροντκή 
πλατφόρμα, ωστόσο τα δεδομένα του οφειλέτη εξακολου-
θούν να τηρούνται για 3 έτη.
- 52 επιχειρήσεις ολοκλήρωσαν τη διαδικασία 
Μόνο 52 επιχειρήσεις έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους μέσω 
του Εξωδικαστικού Μηχανισμού στους πρώτους περί-
που 11 μήνες λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
(3/8/2017-22/6/2018).
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία λειτουργίας της πλατ-
φόρμας, τη διαδικασία ρύθμισης ξεκίνησαν 32.086 επιχει-
ρήσεις και από αυτές 6.113 πέρασαν επιτυχώς την επιλεξι-
μότητα και υποβλήθηκαν 1.158 αιτήσεις.
Από τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν, οι 355 αφορούν σε 
διμερή διαπραγμάτευση και οι 803 σε διαπραγμάτευση με 
πολλαπλούς πιστωτές.
Βεβαίωση πληρότητας έχουν λάβει 529 επιχειρήσεις και 
για 333 έχει ξεκινήσει η διαπραγμάτευση με πολλαπλούς 
πιστωτές, ενώ για 52 ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες επιτυ-
χώς και ρύθμισαν τα χρέη τους.
Σε ό,τι αφορά τα στοιχεία για τους ελεύθερους επαγγελματί-
ες, 12.992 ξεκίνησαν τη διαδικασία, 7.688 πέρασαν την επι-
λεξιμότητα και έχουν υποβληθεί 1.309 αιτήσεις ρύθμισης.

 Επιλεγμένες κινήσεις
 Πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτό που συστήνεται στις 
επαφές που γίνονται με επενδυτές είναι μια στρατηγική 
επιλεγμένων κινήσεων, 2-4 σε αριθμό, τα επόμενα χρόνια, 
στο πρότυπο της Πορτογαλίας. Χωρίς, βεβαίως, αυτό να 
αποκλείει και άμεση κίνηση όταν και αν υπάρξει η ευκαιρία.
Στα σχέδια είναι νέος γύρος επαφών με επενδυτές όχι μόνο 
στην Ασία, αλλά και σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, αλλά και 
η προσπάθεια συνεχούς ενημέρωσης για την πορεία της οι-
κονομίας και των προοπτικών της.
Το κλίμα, πάντως, στις επαφές που είχε την προηγούμενη 
εβδομάδα στις ΗΠΑ το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης 
μαζί με στελέχη του ΟΔΔΗΧ ήταν θετικό. Πληροφορίες ανα-
φέρουν ότι υπήρχε θετική αντιμετώπιση της συμφωνίας για 
το χρέος, με μόνες ενστάσεις τη διασφάλιση της ανάπτυξης 
και της ευμάρειας των ελληνικών τραπεζών.
Σύμφωνα με πηγές των επενδυτών, υπήρξαν διαβεβαι-
ώσεις από την ελληνική πλευρά για τη συνέχιση των με-
ταρρυθμίσεων και για τη διατήρηση της δημοσιονομικής 
προσαρμογής. Επίσης, παρουσιάστηκαν τα επιτεύγματα 
της περιόδου 2010-2018 και η πρόοδος που έγινε όλα τα 
χρόνια του Μνημονίου από όλες τις κυβερνήσεις. Δόθηκαν, 
επίσης, διαβεβαιώσεις για τις παρεμβάσεις που θα γίνουν 
τόσο ώστε να διατηρηθεί η αποκλιμάκωση του ζητήματος 
των «κόκκινων» δανείων.

τάλληλου κλίματος που θα γέμιζε ξανά τα χρηματοκιβώ-
τια των τραπεζών.
Όπως αποκαλύπτει ο διοικητής της ΤτΕ, Γιάννης Στουρ-
νάρας, τα νοικοκυριά κρατούν ακόμη τα λεφτά τους μα-
κριά από το τραπεζικό σύστημα γιατί ακόμη φοβούνται 
για τις αποταμιεύσεις τους.
Σύμφωνα με τον κεντρικό τραπεζίτη, μιλάμε για ένα 
ποσό μεταξύ 12 και 14 δισ. ευρώ. Και να ήταν μόνο 
αυτό; Επιχειρήσεις κρατούν στο εξωτερικό ρευστότητα 
10 δισ. ευρώ. Οπως λέει ο κ. Στουρνάρας, «η απειλή του 
Grexit δεν υφίσταται, επομένως δεν υπάρχει κανένας 
λόγος να μη φέρνουν τα κεφάλαιά τους στην Ελλάδα».
Υπάρχουν πληροφορίες ότι μόνο μία εταιρεία κρατά 
κεφάλαια κοντά στο ένα δις στο εξωτερικό αν και θα 
μπορούσε να τα επιστρέψει στην Ελλάδα.
Ο διοικητής απευθύνει έκκληση στις εταιρείες αυτές να 
επιδείξουν πατριωτισμό και να φέρουν τα λεφτά τους δί-
νοντας έτσι ηχηρό μήνυμα και στα νοικοκυριά που επι-
λέγουν τα στρώματα και τις… γλάστρες για να κρατούν 
τις αποταμιεύσεις τους.
Κι όπως λένε στην κεντρική τράπεζα η επιστροφή των 
καταθέσεων αποτελεί κομβικό παράγοντα για την άρση 
των capital controls. O κ. Στουρνάρας παραδέχεται πως 
υπάρχει ροή καταθέσεων, αλλά όχι τόσο ισχυρή ώστε να 
προχωρήσει η πλήρης άρση των κεφαλαιακών ελέγχων. 
Κάτι που σημαίνει ότι η Ελλάδα θα βγει σε περίπου ένα 
μήνα από το πρόγραμμα και θα έχει ακόμη τραπεζικούς 
περιορισμούς.
Η σταθερή προσήλωση της κυβέρνησης στις μεταρ-
ρυθμίσεις που έχει δεσμευτεί, η αποφυγή μονομερών 
ενεργειών και κυρίως η αποτροπή μιας πολιτικής πα-
ροχολογίας που θα έδινε μήνυμα στις αγορές ότι η οι-
κονομία χαλαρώνει επικίνδυνα κι επιστρέφει σε παλιές 
κακές συνήθειες, είναι τα κλειδιά για να εμπιστευτούν 
ξανά επιχειρήσεις και νοικοκυριά το τραπεζικό σύστημα.

8.000 STARTUPS ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ 
ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ!

Μπορεί η Silicon Valley να θεωρείται η «Μέκκα της πα-
γκόσμιας νεοφυούς επιχειρηματικής σκηνής», ωστόσο, το 
Ισραήλ τα τελευταία χρόνια έχει καταφέρει να κλέψει λίγη 
από τη λάμψη της. Η πρέσβης του Ισραήλ, Ιρίτ Μπεν-Αμπα, 
μιλά στον «Φ» για τη νεοφυή επιχειρηματικότητα και τις ευ-
καιρίες που υπάρχουν στη χώρα.
   Τι σημαίνει νεοφυής επιχειρηματικότητα για το Ισραήλ; 
Πόσο ψηλά στην ατζέντα βρίσκονται οι startups και τι ποσά 
δαπανώνται σε ετήσια βάση για την ενίσχυση των νέων 
επιχειρηματιών; 

ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
ΣΕΛΙΔΑ 17                                                            16/07/2018  
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Τρία νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για επιχειρήσεις στο πλαί-
σιο Επιχειρησιακού προγράμματος τον ΕΣΠΑ 2014-2020, 
παρουσιάζονται την Τετάρτη στα Χανιά.
Πρόκειται για τα προγράμματα «ψηφιακό βήμα», «ψηφιακό 
άλμα και «ποιοτικός εκσυγχρονισμός».
Στο πλαίσιο του σχεδιασμού σειράς ενημερωτικών εκδη-
λώσεων από την Ειδική Γραμματεία ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ/Ειδική 

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα προχωρήσει τη Δευτέρα 16 
Ιουλίου 2018, η Ελληνική Αστυνομία στο κέντρο της Αθή-
νας, λόγω διεξαγωγής της συναυλίας των Scorpions στο 
Καλλιμάρμαρο Στάδιο.
Ειδικότερα, από τις 18:00 έως το τέλος της συναυλίας, θα γί-
νει προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των 
οχημάτων στα εξής σημεία του δήμου Αθηναίων:
 - Αρδηττού, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βουλιαγμένης και 
της Λ. Βασ. Όλγας, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Βασ. Κων/
νου και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλο.
 - Λ. Βασ. Κων/νου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Όλ-
γας και της οδού Ερατοσθένους, ρεύμα κυκλοφορίας προς 
Λ. Βασ. Σοφίας και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη 
παράλληλο.
- Λ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα κυκλοφορί-
ας προς το Καλλιμάρμαρο Στάδιο.

ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΣΕΛΙΔΑ 11                                                             16/07/2018

www.tovima.gr

ΤΡΙΑ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗ 
ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΛΟΓΩ SCORPIONS

Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑνΕΚ και τον ΕΦΕΠΑΕ, η Ανα-
πτυξιακή Κρήτης, Εταίρος του Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε. και αρμόδια για 
την Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο 
Χανίων, διοργανώνουν ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση 
για την παρουσίαση των δράσεων αυτών του ΕΠΑνΕΚ.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, και ώρα 
18.30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Συνεταιριστι-
κής Τράπεζας Χανίων, επί της οδού Ελ.Βενιζέλου 28-32 (2ο 
Υπόγειο επίπεδο ,Κτίριο Διοίκησης) στα Χανιά.
Η Δημόσια Δαπάνη και των τριών Δράσεων συγχρηματο-
δοτείται από Εθνικούς Πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 - 2020.
Στην εκδήλωση οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα 
να πληροφορηθουν σε βάθος για τις δράσεις, να απευθύ-
νουν ερωτήσεις και να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη ει-
κόνα που θα τους βοηθήσει να υποβάλουν πλήρεις αιτήσεις.

Η επιχειρηματικότητα είναι πολύ σημαντική στην οικονομία 
του Ισραήλ εδώ και πάνω από τρεις δεκαετίες. Τα προϊόντα 
καινοτομίας υψηλής τεχνολογίας αποτελούν την πλειονό-
τητα των εξαγωγών του Ισραήλ, που φτάνουν τα 100 δισ. 
δολάρια. Η καινοτομία έχει γίνει ένα είδος κουλτούρας. Σε 
μικρή ηλικία τα παιδιά μαθαίνουν για την καινοτομία. Το 
εκπαιδευτικό μας σύστημα αφιερώνει μεγάλο ποσοστό του 
προϋπολογισμού του στην διδασκαλία της, δίνοντας έμφα-
ση στην αριστεία.
Σχο Ισραήλ δραστηριοπούνται περίπου 8.000 startups και 
ώριμες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.
Επίσης στην αγορά λειτουργούν 3.000 πολυεθνικές, οι 
οποίες συμβάλλουν πολύ στο οικοσύστημα της νεοφυούς 
επιχειρηματικότητας. Οι περισσότερες μεγάλες πολυεθνικές 
έχουν κέντρα έρευνας και ανάπτυξης (R+D) στο Ισραήλ. 
Σε κάποιες περιπτώσεις, το μοναδικό κέντρο R+D που δια-
θέτουν διεθνώς βρίσκεται στο Ισραήλ, διότι αντιλαμβάνο-
νται ότι το ταλέντο στη χώρα έχει μεγάλη αξία, το πνεύμα 
της καινοτομίας είναι μοναδικό και το περιβάλλον, τόσο σε 
κυβερνητικό επίπεδο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, στηρίζει 
πολό την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.
Ειδικότερα, το κράτος δαπανά το 4,5% του ΑΕΠ για την 
υποστήριξη της καινοτομίας, το υψηλότερο ποσοστό στον 
κόσμο, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ.
Μάλιστα το 2017, ισραηλινά επενδυτικά κεφάλαια επέν-
δυσαν 800 εκατομμύρια δολάρια σε νεοφυείς επιχειρήσεις 
και το συνολικό ποσό που συγκεντρώθηκε στον τομέα της 
υψηλής τεχνολογίας έφτασε τα 5,24 δισ. δολάρια.
ειδικά φορολογικά κίνητρα σε ξένες εταιρείες που επενδύ-
ουν σε περιοχές της περιφέρειας, ενθαρρύνοντας έτσι τις ξέ-
νες επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας σε μη αστικές περιοχές.
  Πώς θα μπορούσε η Ευρώπη να δημιουργήσει τη δική 
της Silicon Valley διατηρώντας τα δυνατά μυαλά στους 
κόλπους της; Τι φταίει και δεν έκει δημιουργηθει ένα ισχυρό 
startup οικοσύστημα αντίστοιχο με αυτά που αναπτύσσο-
νται σε Αμερική και Ασία; 
Η Ευρώπη έχει μια πολύ παραδοσιακή και συντηρητική 
βιομηχανία και πάντοτε διέθετε μια πολύ δυνατή εσωτε-
ρική αγορά που δεν καθιστούσε αναγκαία την ικανότητα 
καινοτομίας. Μόνο όταν ξέσπασε η οικονομική κρίση, οι 
ευρωπαϊκές εταιρείες αντιλήφθηκαν ότι πρέπει να γίνουν 
ανταγωνιστικές για να επιβιώσουν. Ο ανταγωνισμός ση-
μαίνει εξεύρεση αγορών για εξαγωγές εκτός Ε.Ε., καθώς και 
καινοτόμα προϊόντα. Αυτή η αλλαγή οδήγησε στη δημιουρ-
γία κάποιων hub παρόμοιων με αυτό της Silicon Valley, στο 
Βερολίνο, στο Παρίσι, στο Αμστερνταμ και το Λονδίνο.
Το Ισραήλ ανέπτυξε προ καιρού το οικοσύστημα καινοτο-
μίας του, επειδή οι δικές μας αγορές βρίσκονται κυρίως στο 
εξωτερικό. Επρεπε να γίνουμε ανταγωνιστικοί, να βρούμε 
νέες αγορές για τα καινοτόμα προϊόντα μας. Γι’ αυτό βρι-
σκόμαστε μπροστά από την Ευρώπη σε ό,τι αφορά την 
ικανότητα καινοτομίας.

   Βάσει των στοιχείων που έχετε στη διάθεσή σας, ποια ελ-
ληνικά προϊόντα και υπηρεσίες θεωρούνται ελκυστικά στη 
δική σας αγορά;
 Ο βιομηχανικός σχεδιασμός, οι τεχνολογίες του τουρισμού 
και τα εξειδικευμένα αγροτικά προϊόντα θα μπορούσαν να 
είναι ελκυστικά για την αγορά μας.
   Πόσες επιχειρηματικές αποστολές έχουν προγραμματιστεί 
για το 2018 και τι περιλαμβάνουν; 
Η πρεσβεία του Ισραήλ διοργανώνει συνεχώς αμοιβαίες 
επισκέψεις εκπροσώπων των κοινοτήτων της καινοτομίας 
και της νεοφυούς επιχειρηματικότητας των δύο χωρών, 
τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Ισραήλ. Επίσης, για δεύτε-
ρη συνεχή χρονιά, ειδικοί mentors (καθοδηγητές) από το 
Ισραήλ που βοηθούν νέους στην Ελλάδα στην ανάπτυξη 
νεοφυών επιχειρήσεων σε πρόγραμμα που γίνεται σε συ-
νεργασία με την Εθνική Τράπεζα θα επισκεφθούν την Αθήνα 
στο τέλος του μήνα.
   Γενικά, είναι εύκολο για μια ελληνική επιχείρηση να δι-
εισδύσει στην αγορά σας; Ποια είναι τα προβλήματα που 
συνήθως ανακύπτουν; 
Είναι πολύ εύκολο. Το Ισραήλ βρίσκεται γεωγραφικά πολό 
κοντά στην Ελλάδα. Πραγματοποιούνται πολλές πτήσεις 
καθημερινά. Είναι ένα περιβάλλουν όπου μιλούν αγγλικά, 
οι άνθρωποι είναι φιλικοί και ανοιχτοί, δεν χρειάζεται βίζα, 
πρόκειται για μια οικονομία στην οποία συνηθίζονται οι 
δουλειές με ξένους, είναι μια ανοιχτή αγορά, με μικρή πα-
ρέμβαση από το κράτος και οι περιορισμοί είναι ελάχιστοι. 
Η φορολογία στις επιχειρήσεις είναι χαμηλή, το Ισραήλ και 
η Ελλάδα έχουν υπογράψει συμφωνία για την αποφυγή 
της διπλής φορολογίας, και το Ισραήλ έχει μια πολύ απο-
τελεσματική νομοθεσία για τις ξένες επενδύσεις. Το νομικό 
σύστημα είναι αποτελεσματικό και ο τραπεζικός τομέας είναι 
σύγχρονος και αποτελεσματικός. Υπάρχουν πολλά δικηγο-
ρικά γραφεία για την υποστήριξη του επιχειρείν και η χώρα 
ενθαρρύνει τις ξένες επενδύσεις και τις εξαγωγές.
Επίσης το Ισραήλ έχει υπογράψει συμφωνία ελεύθερου 
εμπορίου με την Ε.Ε. και έτσι δεν υπάρχουν δασμοί στις ει-
σαγωγές από την Ευρωπαϊκή Ενωση.


