
1

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

ΤΕΕ ΤΕΕ: ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΚΥΡΩΣΗ 
ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΑΟ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ - 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΤΑΣΙΝΟΥ

PROTOTYPE BY TEE AND ATTICAREGION: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ 83Η ΔΕΘ

ΤΕΥΧΟΣ 1578 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1 
ΤΕΕ: Προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας για ακύρωση της διαβίβα-
σης στο ΚΕΑΟ των οφειλών μηχανικών στον ΕΦΚΑ - Δηλώσεις Γιώργου 
Στασινού
Σελ 1
Prototype by TEE and AtticaRegion: συμμετοχή στην 83η ΔΕΘ 
Σελ 3 
Πραγματικότητα VS Εξαγγελιών για το Ασφαλιστικό - Άρθρο του Προέδρου 
ΤΕΕ Γιώργου Στασινού στον «Ελεύθερο Τύπο»
Σελ 4 
Ανακοινώσεις Α. Τσίπρα στη ΔΕΘ για ασφαλιστικά και φορολογικά θέματα 
Σελ 5 
ΨΗΠΤΕ: “Κλείνει τις επόμενες μέρες ο διαγωνισμός του έργου για την ηλε-
κτρονική διακίνηση εγγράφων σε όλο το δημόσιο”
Σελ 6 
Στις 10 Σεπτεμβρίου, η ίδρυση της εταιρείας “Αριάδνη Interconnection” 
δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ
Σελ 7 
ΥΠΕΝ: Η Ελλάδα κόμβος της βαλκανικής ενεργειακής αγοράς με μεγάλες 
επενδύσεις στις υποδομές
Σελ 8 
ΔΕΠΑ και Gastrade υπέγραψαν για τον τερματικό στην Αλεξανδρούπολη
Σελ 9 
Σε 15πλασιασμο του σημερινού δυναμικού της σε ΑΠΕ στοχεύει η ΔΕΗ μέχρι το 2030
Σελ 10
«Διαφοροποιήστε τις πηγές ενεργειακής τροφοδοσίας σας», το μήνυμα του 
Αμερικανού υφυπουργού Ενέργειας προς τα ευρωπαϊκά κράτη
Σελ 11 
Μετά το Λεωφορείο «Χωρίς Οδηγό», τα Τρίκαλα υποδέχονται, στις 18 Σε-
πτεμβρίου, ηλεκτρικά τρίκυκλα και τετράκυκλα
Σελ 12 
Στ. Πιτσιόρλας: Η επιβίβαση στο τρένο της 4ης βιομηχανικής επανάστασης 
ο στόχος της επόμενης περιόδου
Σελ 13
Εκπροσώποι νεοφυών επιχειρήσεων (start uppers) στο περίπτερο «Ψηφιακή 
Ελλάδα» 
Σελ 14 
Καινοτομία, τεχνητή νοημοσύνη και ψηφιακές δεξιότητες στον «πυρήνα» 
της παρουσίας της Microsoft στη ΔΕΘ 
Σελ 15 
Κ. Φωτάκης: Η έρευνα και καινοτομία έχουν ένα σαφές κοινωνικό αποτύπωμα
Σελ 16 
Μέτρα για το brain drain και την «Κοιλάδα του Θανάτου» προωθεί ο Οργα-
νισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (OBI)
Σελ 17
Παραδόθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης για τη γραμμή 4 του μετρό
Σελ 18 
ΚΕΔΕ: Η αυτοδιοίκηση επενδύει στους νέους με καινοτόμες και εξωστρεφείς δράσεις 
Σελ 19 
Συγχωνεύονται ΔΟΥ στην Αττική
Σελ 20 
Προοπτικές για ανάπτυξη έχει η περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας σύμφω-
να με μελέτη της ΓΣΕΕ
Σελ 21
Πώς ομάδες φίλων μετέτρεψαν την αρνητική τουριστική τους εμπειρία σε 
πετυχημένη επιχείρηση
Σελ 23
Prototype by TEE & Attica Region: ένας τεχνοδικτυακός (ψηφιακός) επιτα-
χυντής καινοτόμων ιδεών.
Σελ 2
Προσεχώς 
Σελ 24,25,26
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου 

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση 
του ΤΕΕ (Newsletter) TEE:

Προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατέθεσαν το Τεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδας και θιγόμενοι μηχανικοί κατά της διαβίβα-
σης στο ΚΕΑΟ των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών των 
Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης και δη, πλέον, του ΕΦΚΑ. 
Αντικείμενο της προσφυγής είναι η ακύρωση της υπ’ αριθμόν 
29715/2410/2018 απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας, Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 2105/
Β/8-6-2018) που τροποποιεί προηγούμενες αποφάσεις σχετικά 
με τη διαβίβαση στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών 
(ΚΕΑΟ) των οφειλών κοινωνικής ασφάλισης.
Το ΤΕΕ και οι προσφεύγοντες θεωρούν ότι η σχετική ΥΑ είναι 
αντισυνταγματική διότι αφενός μεταφέρει στο ΚΕΑΟ οφειλές που 
βρίσκονται ήδη σε ρύθμιση και εξυπηρετούνται, παραβιάζοντας 
σωρεία διατάξεων του Συντάγματος αλλά και του νόμου, αφε-
τέρου εξαλείφει το όριο των μεταφερόμενων οφειλών στο ΚΕΑΟ 
(«μεταφορά οφειλών από το πρώτο ευρώ») κατά παράβαση των 
αρχών του Συντάγματος και των διατάξεων του νόμου.
Σχετικά με το θέμα, ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελ-
λάδας δήλωσε:
«Το όριο των πέντε χιλιάδων ευρώ που υπήρχε ως προϋπόθεση 
για τη μεταφορά στο ΚΕΑΟ των ασφαλιστικών οφειλών καταργή-
θηκε και πλέον προβλέπεται ότι στο ΚΕΑΟ διαβιβάζονται οφειλές 
ανεξαρτήτου ύψους, δηλαδή από το πρώτο ευρώ. 
Αποτέλεσμα αυτού είναι να έχουν ξεκινήσει κατασχέσεις και μπλο-
κάρισμα λογαριασμών επαγγελματιών για οφειλές κάτω από 
5000 ευρώ, που στον κλάδο των μηχανικών αφορά πάνω από 
το 80% των ελευθέρων επαγγελματιών. Όταν οι ελεύθεροι επαγ-
γελματίες μηχανικοί είναι περίπου 65.000, γίνεται αντιληπτό ότι 

πάνω από 50.000 κινδυνεύουν ανά πάσα στιγμή με κατασχέσεις 
λογαριασμών. 
Επιπλέον, στο ΚΕΑΟ μεταφέρονται πλέον όλες οι οφειλές, ρυθμι-
σμένες ή μη, ανεξαρτήτως μάλιστα του αν έχεις απωλέσει προη-
γούμενη ρύθμιση, σηματοδοτώντας ότι για το κράτος σήμερα δεν 
έχει σημασία αν είσαι συνεπής ή ασυνεπής οφειλέτης, αν παλεύεις 
να καλύψεις τις υποχρεώσεις σου, αν προσπαθείς πραγματικά 
να ανταποκριθείς στις υπέρογκες ασφαλιστικές και φορολογικές 
υποχρεώσεις. 
Η κυβέρνηση πρέπει να καταλάβει ότι ούτε οι μηχανικοί, ούτε οι 
επιστήμονες, οι επιχειρηματίες και οι αυταπασχολούμενοι, είμαστε 
ασυνεπείς. Δεν είμαστε μπαταχτσήδες. Το παράλογο ύψος των 
ασφαλιστικών εισφορών και των φορολογικών υποχρεώσεων 
μας έχει οδηγήσει σε αδιέξοδο. Και αυτά είναι δική τους, λανθασμέ-
νη, επιλογή, που δεν μπορούν να τα φορτώνουν σε εμάς με μέτρα 
αναγκαστικής είσπραξης, κατασχέσεις κλπ. Δεν τους επιτρέπουμε 
να μας αντιμετωπίζουν ως εγκληματίες. Είμαστε επιστήμονες, 
παράγουμε για τον τόπο μας και δικαιούμαστε εύλογη και δίκαιη 
φορολόγηση. 
Όπως και με το θέμα της ένταξής μας στον ΕΦΚΑ και στο ζήτημα 
τους ύψους των ασφαλιστικών εισφορών, όπου αναμένουμε τη 
δημοσιοποίηση της σχετικής απόφασης του ΣτΕ, είμαστε ξεκάθα-
ροι: απαιτούμε λογική και νομιμότητα. Γιατί μόνο έτσι μπορούμε 
να ελπίζουμε. Καταθέσαμε λοιπόν προσφυγή  στο Συμβούλιο της 
Επικρατείας και για το ζήτημα της μεταφοράς των οφειλών στο 
ΚΕΑΟ και, εμπιστευόμενοι την Ελληνική Δικαιοσύνη, ευελπιστούμε 
στην θετική κατάληξη και αυτής της προσφυγής.»

Ως ευκαιρία για δικτύωση και ανάπτυξη ελληνικών startups 
αντιμετωπίζει το πρόγραμμα Prototype by TEE and AtticaRegion 
τη συμμετοχή στην 83η ΔΕΘ. Το Prototype θα συμμετέχει με τις 
startups που ενισχύει και υποστηρίζει στο stand του ΤΕΕ, περίπτε-
ρο 10, θέση 15. Εκεί θα βρίσκονται κατά τη διάρκεια της έκθεσης 
εκπρόσωποι των ελληνικών startups που στηρίζει το Prototype 
by TEE and AtticaRegion, ενώ θα γίνονται παρουσιάσεις του προ-
γράμματος και των επιχειρήσεων και ομάδων που συμμετέχουν, 
όπως και συζητήσεις με ενδιαφερόμενους. Το ΤΕΕ και η Περιφέρεια 

Αττικής υποστηρίζουν και προβάλλουν στην 83η ΔΕΘ τις εξής επι-
χειρήσεις και επιχειρηματικές προσπάθειες που συμμετέχουν στο 
πρόγραμμα Prototype: BQM, ISTMOS, Tactical, Electronio, Costa 
Nostrum, Magnetic Moments, Parky, Delivery now, LED modules 
λαμπτήρες, COMBICELL, EMBIOTS, Νανοδομημένα Κεραμικά για 
οδοντιατρικές αποκαταστάσεις, WIN0, Recytrust, Inagros. Περισ-
σότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στην 
ιστοσελίδα prototype.tee.gr



ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

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

•  Ημερίδα με θέμα: «Οι Έλληνες σε όλο τον κόσμο δικτυώ-
νονται, επιχειρούν και συνεργάζονται» πραγματοποιείται 
σήμερα στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της ΔΕΘ, από το 
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), τη Γ.Γ. Στρατηγικών και 
Ιδιωτικών Επενδύσεων του υπουργείου Οικονομίας - Ανά-
πτυξης και τον Δήμο Θεσσαλονίκης.

Το 6ο πανελλήνιο Συμπόσιο/Εργαστήριο Citylab 2018 θα 
πραγματοποιηθεί από τις 4 έως και τις 7 Οκτωβρίου 2018, στην 
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, στην Αθήνα (Πειραιώς 256). 
Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, το συμπόσιο του 
Citylab 2018 (4-5 Οκτωβρίου 2018) πραγματεύεται την έννοια 
του σώματος στην πόλη, την αρχιτεκτονική και την τέχνη. Το 
συμπόσιο επιχειρεί να διερευνήσει εκδοχές της σωματικότητας 
και τρόπους ενεργοποίησης πολλαπλών ανα-νοηματοδοτήσε-
ων -συμπληρωματικών ή/ και αντικρουόμενων- του φυσικού 
και μη χώρου στην αρχιτεκτονική και την τέχνη μέσα από θεω-
ρήσεις του σώματος. 
Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του εργαστηρίου του Citylab 2018 
(4-7 Οκτωβρίου 2018) θα επεξεργαστούν την έννοια του σώ-
ματος στην αρχιτεκτονική και την τέχνη μέσα από το διανοητικό 
«παιχνίδι» του Cadavre Exquis των σουρεαλιστών. Ο χώρος της 
Πλατείας Βικτωρίας στην Αθήνα θα αποτελέσει το επίκεντρο της 
περιοχής επέμβασης του εργαστηρίου.
Το εργαστήριο Citylab 2018 αφορά σε φοιτητές/τριες που έχουν 
συμπληρώσει το τέταρτο εξάμηνο των προπτυχιακών σπου-
δών τους ή εκπονούν μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή/
και το εξωτερικό. Το φετινό Citylab αφορά σε φοιτήτριες και 
φοιτητές από ποικίλα ακαδημαϊκά περιβάλλοντα -καλλιτέχνες, 
αρχιτέκτονες, ιστορικούς, γεωγράφους, ψυχολόγους, κοινωνι-
ολόγους, νομικούς κ.ά.- ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή 
συνεργασία ανάμεσα σε τέχνες και επιστημονικά πεδία.
Πληροφορίες: 
https://citylabworkshop2018b.tumblr.com/, 
pagalosp@upatras.gr , sa346@otenet.gr

Eνημερωτική εκδήλωση για το θεσμό της διαμεσολάβη-
σης, με τίτλο: «Διαμεσολάβηση: Η πραγματικότητα των 
ΗΠΑ και οι εξελίξεις στην Ελλάδα», θα πραγματοποιηθεί 
στις 13 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 18.30, στο Συνεδριακό 
Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» (αίθουσα «Αλέξανδρος») και 
στο πλαίσιο της 83ης  Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
Χαιρετισμούς θα απευθύνουν ο Πρόεδρος του Ελληνο- 
Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Σίμος Αναστα-
σόπουλος και ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου 

Θες/κης, Ευστάθιος Κουτσοχήνας, ενώ την κεντρική 
ομιλία θα κάνει η Nancy L. Schultz, Kennedy Professor 
of Dispute Resolution, Director – Advocacy and Dispute 
Resolution Emphasis Program, Director – Competitions 
Program.
To πάνελ της εκδήλωσης θα αποτελούν οι: Αντώνης Μι-
κροπανδρεμένος, Πρόεδρος Επιτροπής Διαμεσολάβησης 
ΔΣΘ, Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου, Αντιπρόεδρος ΟΠΕΜΕΔ 
και Πρόεδρος Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, 
Γεώργιος Στασινός, Πρόεδρος Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδας και Κωνσταντίνος Κόλλιας, Πρόεδρος Οικονομι-
κού Επιμελητηρίου της Ελλάδας.
Η εκδήλωση –που θα συντονίζεται από τον Νικόλα Κα-
νελλόπουλο, Γενικό Γραμματέα ΟΠΕΜΕΔ- θα ολοκληρω-
θεί με ερωτήσεις και συζήτηση.

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

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

16 Σεπτεμβρίου 2018
Ημερίδα: «Αρχαία και σύγχρονα λατομεία – 
μεταλλεία – λιγνιτορυχεία στη Ν.Α. Αττική» 
ΠΑΛΛΗΝΗ

Ελληνικό Κέντρο Τέχνης & Πολιτισμού

28 Σεπτεμβρίου 2018
«Βραδιά του Ερευνητή»
ΑΘΗΝΑ

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, σε 
συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδας

12 -13 Οκτωβρίου 2018

Διεθνές συνέδριο: «Πόλη υπό κατασκευή: 
σχέδια, διαδικασίες και πρακτικές για τον 
χώρο της Θεσσαλονίκης»
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΑΠΘ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΥΜΠΟΣΙΟ CITYlAB 2018: 
ΣΩΜΑ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΤΕΧΝΗ

«ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ: Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΗΠΑ 
ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»   
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Ήρθε η περίοδος της ΔΕΘ και  όλοι  αναμένουμε τις παρα-
δοσιακές προεκλογικές εξαγγελίες, που μάλλον θα είναι αρ-
κετές τώρα που «βγήκαμε» από το Μνημόνιο.  Ένα ζήτημα 
που απασχολεί όλους τους πολίτες είναι το ασφαλιστικό και 
είναι βέβαιο ότι θα αποτελέσει κεντρικό θέμα στη δημόσια 
συζήτηση. 
Ας δούμε όμως ποια είναι η σημερινή πραγματικότητα. Οι 
ασφαλιστικές εισφορές που καλείται να πληρώσει ένας μη-
χανικός (και ένας δικηγόρος) είναι 38% επί του εισοδήματος, 
το οποίο είναι ένα εξωπραγματικό ποσοστό με αποτέλεσμα, 
πάνω από το 80% των ελεύθερων επαγγελματιών μηχα-
νικών, να έχει οφειλές. Αυτός είναι ένας από τους κύριους 
λόγους για τους οποίους το ΤΕΕ και άλλοι επιστημονικοί φο-
ρείς καταθέσαμε προσφυγή  στο Συμβούλιο της Επικρατείας 
και εμπιστευόμενοι την Ελληνική Δικαιοσύνη, ευελπιστούμε 
στην θετική κατάληξη της προσφυγής. Εάν η απόφαση του 
ΣτΕ δικαιώσει τους φορείς που προσέφυγαν, τότε οφείλει η 
Κυβέρνηση να μειώσει άμεσα τις εισφορές. Άρα η εξαγγελία 
της μείωσης των εισφορών, που προφανώς είναι θετική, 
μπορεί να αποτελεί ουσιαστικά προσαρμογή σε μία πιθανή 
δικαστική απόφαση του ΣτΕ. Σήμερα όμως αυτές οι εισφορές 
σε συνδυασμό με την υπερβολική φορολόγηση, που κινεί-
ται μεταξύ 22% και 45%, αποτελούν ουσιαστικά δήμευση 
σχεδόν του συνόλου των εσόδων όλων των πολιτών. Άρα ο 
πολίτης καλείται να ζήσει με το 20% ή στην καλύτερη με το 
35% του καθαρού του εισοδήματος. Αλλά ακόμα και στην 
περίπτωση που συμφωνήσουν όλα τα κόμματα ότι θα μει-
ώσουν 5-10% τις εισφορές θα έχουν λυθεί τα καθημερινά 
προβλήματα; Σίγουρα όχι. Θα αναφέρω 5 σημαντικά καθη-
μερινά προβλήματα εκτός των εισφορών.
- Ενώ υπήρχε Υπουργική Απόφαση της 14.05.2014 που 
ανέφερε ότι στο ΚΕΑΟ (Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών 

Οφειλών) διαβιβάζονται οφειλές άνω των 5000 ευρώ, με 
νέα Υπουργική Απόφαση της 30.12.2016, που τροποποι-
ήθηκε την 08.06.2018, αυτό καταργήθηκε και πλέον προ-
βλέπεται ότι στο ΚΕΑΟ διαβιβάζονται οφειλές ανεξαρτήτου 
ύψους, δηλαδή από το πρώτο ευρώ. Αποτέλεσμα αυτού 
είναι να έχουν ξεκινήσει κατασχέσεις και μπλοκάρισμα λογα-
ριασμών επαγγελματιών για οφειλές κάτω από 5000 ευρώ, 
που στον κλάδο των μηχανικών αφορά πάνω από το 80% 
των ελευθέρων επαγγελματιών. Όταν οι ελεύθεροι επαγγελ-
ματίες μηχανικοί είναι περίπου 65.000 γίνεται αντιληπτό ότι 
πάνω από 50.000 κινδυνεύουν ανά πάσα στιγμή με κατα-
σχέσεις λογαριασμών. Άρα μία μείωση των μελλοντικών 
εισφορών δεν θα τους αφορά αν ήδη τους έχουν μπλοκάρει 
τους λογαριασμούς, έχουν κατασχεθεί οι καταθέσεις και δεν 
μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα. Παράλληλα έχει αστο-
χήσει ο εξωδικαστικός συμβιβασμός και ελάχιστοι μπορούν 
να ρυθμίσουν τις οφειλές σε πάνω από 12 δόσεις. Για αυτό 
το λόγο αυτή τη βδομάδα προσφύγαμε στο ΣτΕ και ζητάμε 
την κατάργηση της τελευταίας Υπουργικής Απόφασης.
- Οι τελευταίες συντάξεις, όσον αφορά στο Επικουρικό και 
στο ΕΦΑΠΑΞ, για μηχανικούς έχουν εκδοθεί για αιτήσεις 
που έγιναν το 2013. Δηλαδή υπάρχει αναμονή πάνω από 
5 χρόνια.
- Μετά την εφαρμογή του Νόμου Κατρούγκαλου δεν έχει 
εκδοθεί καμία κύρια σύνταξη σε μηχανικό. 
- Τα ηλεκτρονικά συστήματα του ΕΦΚΑ παρουσιάζουν τε-
ράστια προβλήματα. Δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα 
είναι τα εξής: Κάποιος έχει πληρώσει τις εισφορές και εμφα-
νίζεται ότι δεν έχει ασφαλιστική ικανότητα με αποτέλεσμα, 
όταν πηγαίνει να πάρει φάρμακα να το διαπιστώνει και να 
χρειάζεται να χάσει μία μέρα πηγαίνοντας στα αντίστοιχα 
γραφεία του ΕΦΚΑ για να λύσει το πρόβλημα. Για να πάρει 
κάποιος μηχανικός ασφαλιστική ενημερότητα θα πρέπει, 
αφού πληρώσει ηλεκτρονικά και εμφανιστεί η πληρωμή στο 
σύστημα, να στηθεί σε ουρά πολλές ώρες για να την λάβει. 
Πριν κάποιες δεκαετίες περίμενες στην ουρά για να πληρώ-
σεις και αμέσως έπαιρνες την ενημερότητα. Τώρα αυξήθηκε 
η γραφειοκρατία και πληρώνεις μεν ηλεκτρονικά, αλλά την 
ουρά δεν την γλιτώνεις. Δηλαδή, την ενημερότητα δεν μπο-
ρείς να την λάβεις ηλεκτρονικά επειδή δυσλειτουργούν τα 
ηλεκτρονικά συστήματα του ΕΦΚΑ.
- Επειδή δεν υπήρχε η απαραίτητη προετοιμασία από το 
Υπουργείο, οι εισφορές για το Επικουρικό και το ΕΦΑΠΑΞ 
που αντιστοιχούν σε 7% και 4% επί του εισοδήματος δεν 

έχουν έρθει σε κανέναν επαγγελματία, με αποτέλεσμα κά-
ποια στιγμή ξαφνικά να έρθουν συγκεντρωτικά και προφα-
νώς ελάχιστοι θα έχουν τη δυνατότητα να τις πληρώσουν, 
αφού οι υποχρεώσεις είναι τεράστιες. Αποτέλεσμα θα είναι 
ακόμη περισσότεροι να βρεθούν με οφειλές με τις συνέπειες 
που προανέφερα.
Όταν αυτοί που οφείλουν να λύσουν αυτά τα προβλήματα 
για να βοηθήσουν τους πολίτες να επιβιώσουν, θεωρούν 
ότι κάνουν το καθήκον τους, μόνο εξαγγέλλοντας ή ακόμη 
και υλοποιώντας μόνο την μείωση των εισφορών, κάτι που 
ενδεχομένως θα αναγκαστούν να κάνουν λόγω δικαστικής 
απόφασης, τότε φαίνεται ότι δεν έχουν καμία επαφή με την 
πραγματικότητα.

 Οι λύσεις είναι απλές και πρακτικές. 
- Μείωση του συνόλου των εισφορών ώστε Κύρια Σύνταξη, 
Επικουρικό και ΕΦΑΠΑΞ αθροιστικά να είναι κάτω από 20% 
και παράλληλα θεσμοθέτηση πλαφόν στον κλάδο υγείας 
στα 1000 ευρώ. Ταυτόχρονα εισαγωγή πλαφόν στο άθροι-
σμα εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων καταρχήν 
στο 50% του καθαρού εισοδήματος. Η μείωση των αναμε-
νόμενων εσόδων θα αντισταθμιστεί, όπως έχει αποδειχθεί 
στην πράξη, από την αύξηση της εισπραξιμότητας.
- Προστασία τουλάχιστον όσων έχουν οφειλές κάτω από 
5000 ευρώ.
- Εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για έκδοση 
οριστικής σύνταξης, καταβολή προσωρινής σύνταξης, εντός 
μηνός, ποσοστού 70% της πιθανής οριστικής σύνταξης και 
για τις κύριες συντάξεις και για Επικουρικό και το ΕΦΑΠΑΞ.
- Δημιουργία help desk που θα λύνει άμεσα προβλήματα 
των ηλεκτρονικών συστημάτων του ΕΦΚΑ, ώστε οι ασφα-
λισμένοι να μπορούν να εξυπηρετούνται άμεσα και χωρίς να 
χρειάζεται η φυσική παρουσία τους.
- Θεσμοθέτηση 48 δόσεων για ασφαλιστικές οφειλές για 
όλους και χωρίς προϋποθέσεις, ώστε να παραμείνουν στο 
ασφαλιστικό σύστημα κατά το δυνατόν περισσότεροι και 
ταυτόχρονα να αυξηθεί η εισπραξιμότητα του ΕΦΚΑ.

Οι κυβερνήσεις ψηφίζονται για να δίνουν λύσεις στα σημε-
ρινά καθημερινά προβλήματα. Βέβαια για να δίνουν λύσεις 
απαιτείται κατ΄ελάχιστον να έχουν επαφή με την πραγματι-
κότητα, να γνωρίζουν τα προβλήματα και να είναι αποτε-
λεσματικές.

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ VS EΞΑΓΓΕΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ - 
ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΕΕ ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟΝ «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ»
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Α. ΤΣΙΠΡΑ ΣΤΗ ΔΕΘ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
Σειρά μέτρων και πρωτοβουλιών που, όπως σημείωσε, αποκαθιστούν αδικίες των μνημονίων 
και δίνουν ώθηση στην οικονομία, εξήγγειλε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας από το βήμα της 
83ης ΔΕΘ. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ μεταξύ των κεντρικών εξαγγελιών του πρωθυπουργού 
είναι οι εξής:
1) Μείωση του ΕΝΦΙΑ ως 50% για σχεδόν 1,2 εκατ. χαμηλές ιδιοκτησίες και 30% μεσοσταθμικά 
σε δυο φάσεις, το ‘19 και το ‘20. Το μέτρο θα νομοθετηθεί ως το τέλος του χρόνου. Παράλληλα 
θα αλλάξει και η δομή του φόρου ώστε να γίνει πιο αναλογικός και ελαφρύτερος για τη λαϊκή 
κατοικία με μεγαλύτερη επιβάρυνση στη μεγάλη ακίνητη περιουσία.
2) Μείωση ασφαλιστικών εισφορών ελεύθερων επαγγελματιών με εισόδημα από 7.000 ευρώ 
και πάνω έως 35% από 1/1/19. Αντίστοιχη μείωση έως και 35% θα ισχύει και για τους αγρότες. 
Παράλληλα, μειώνονται οι εισφορές για επικουρική σύνταξη και εφάπαξ γιατρών, δικηγόρων, 
μηχανικών στο ελάχιστο που ισχύει σήμερα, δηλαδή 64,5 ευρώ/μήνα.
3) Μείωση κατά 4% της φορολογίας επιχειρήσεων από 29% στο 25%, σταδιακά μέχρι την 
1/1/22, αρχής γενομένης από 1/1/19.
4) Επιδότηση ενοικίου με ποσά από 70 έως και 200 ευρώ /μήνα, με εισοδηματικά κριτήρια για 
τουλάχιστον 300.000 οικογένειες, από 1/1/19.
5) Καταβολή όλων των αναδρομικών σε ένστολους, δικαστικούς, πανεπιστημιακούς συνολικού 
ύψους σχεδόν 1 δισ. ευρώ εντός του 2018.
6) Ενίσχυση και μονιμοποίηση του Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» για ηλικιωμένους και 
ΑΜΕΑ, με άμεσες προσλήψεις 3.000 μόνιμου εξειδικευμένου προσωπικού. Υλοποίηση εντός 
2019.
7) Ενίσχυση της Ειδικής Αγωγής στα δημόσια σχολεία με 4.500 άμεσες προσλήψεις εκπαιδευτι-
κών και εξειδικευμένου προσωπικού.
8) Κατάργηση του Φόρου επιτηδεύματος για συνεταιρισμένους αγρότες, συνεταιρισμούς- ΚΝ-
ΣΕΠ καθώς και για ανενεργές επιχειρήσεις, από 1/1/19.
9) Επιδότηση του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών για νέους μισθωτούς ως 25 ετών στον 

ιδιωτικό τομέα, σε ορίζοντα διετίας, 50% από 1/1/19 και 100% από 1/1/20.
10) Αλλαγή των συντελεστών ΦΠΑ με μείωση κατά δύο μονάδων του μεγάλου, από 24% σε 
22% και κατά μια του μικρού, από 13% σε 12%, από 1/1/21.
11) Εκκίνηση των διαδικασιών για την αύξηση του κατώτατου μισθού και την κατάργηση του
υποκατώτατου στις αρχές του 2019.
Παραδείγματα για μείωση ΕΝΦΙΑ ως 50% το 2019 - 2020
Μια από τις βασικές εξαγγελίες του πρωθυπουργού είναι εκείνη που αφορά στο μέτρο μείωσης 
του ΕΝΦΙΑ ως 50% για τις χαμηλές περιουσίες σε βάθος διετίας (μεσοσταθμικά μείωση 30% 
του ΕΝΦΙΑ), το οποίο προβλέπει: Μείωση 30% του ΕΝΦΙΑ για τις μικρές περιουσίες το 2019 και 
έως 50% για το 2020.
Παραδείγματα:
-Σε σπίτι στο Κερατσίνι αξίας 60.000 ευρώ ο φορολογούμενος πληρώνει τώρα ΕΝΦΙΑ 224 
ευρώ. 
Το 2019 θα πληρώσει 157 ευρώ.
Το 2020 θα πληρώσει 112 ευρώ.
-Σε σπίτι στο Αιγάλεω που ο φορολογούμενος πληρώνει τώρα 203 ευρώ,
το 2019 θα πληρώσει 142 ευρώ
και το 2020 θα πληρώσει 102 ευρώ.
-Σε σπίτι στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης που ο φορολογούμενος το 2018 πληρώνει 232 ευρώ,
το 2019 θα πληρώσει 162 ευρώ
και το 2020 θα πληρώσει 116 ευρώ.
Μειώσεις έως 35% στις ασφαλιστικές εισφορές από το 2019
Επίσης στο ρεπορτάζ του ΑΠΕ γίνεται αναφορά για μειώσεις έως 35% στις ασφαλιστικές ει-
σφορές από το 2019, όσον αφορά σε ελεύθερους επαγγελματίες με εισόδημα πάνω από 7.000 
ευρώ, αγρότες και αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες.

Παραδείγματα
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Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΠΟΜΙΔΑ «νεκρανάσταση» του 
εφιαλτικού σεναρίου της ΔΕΘ του 2014 περί ΕΝΦΙΑ συνιστούν 
οι αναφορές του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, οι οποίες επιβεβαί-
ωσαν δυστυχώς τους χειρότερους φόβους που είχε εκφράσει 
η ΠΟΜΙΔΑ με την προσφατή ανοικτή επιστολή της προς τους 
πολιτικούς αρχηγούς. Η μείωση του φόρου κατά 30-50%, 
σύμφωνα με τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς, δεν θα αφορά 
τους μεσαίους ιδιοκτήτες, που έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες 
θυσίες στα χρόνια της κρίσης. Αντίθετα, αυτοί θα κληθούν να 
πληρώσουν πολλαπλάσια προκειμένου να καλυφθεί η απώ-
λεια εσόδων από την «ελάφρυνση» των μικρότερων ιδιοκτη-
σιών κατά έως και 70€ ετησίως!

Το χειρότερο όμως είναι ότι επανέρχεται το παράλογο και 
εφιαλτικό σενάριο της μετατροπής του ΕΝΦΙΑ σε ΦΑΠ με 
εξαπλάσια δημοσιονομική απόδοση, χρεώνοντας ποσά που 
δεν θα υπάρχει ούτε τρόπος, αλλά ούτε και λόγος πλέον να 
καταβληθούν, και που θα οδηγήσει σε εισπρακτικό «Βατερ-
λώ», με αποτέλεσμα την ανάγκη επιβολής και νέων φόρων. 
Ας πάψουν κάποιοι να φαντάζονται και να νομίζουν ότι μπο-
ρούν επ΄άπειρο να φορολογούν ανύπαρκτα εισοδήματα και 
απαξιωμένες περιουσίες…
Η ΠΟΜΙΔΑ επαναλαμβάνει τις θέσεις της για αναγκαία μεταρ-
ρύθμιση του ΕΝΦΙΑ με στόχο την αποκατάσταση στοιχειώ-
δους φορολογικής λογικής και αναπτυξιακής προοπτικής:

-Σταδιακή μείωση του δημοσιονομικού ζητούμενου από τον 
ΕΝΦΙΑ στο 50%  του σημερινού, σε μια τετραετία, κατά  πο-
σοστό 20% το πρώτο έτος (που ισοδυναμεί με διαγραφή της 
τελευταίας δόσης) και μετά κατά 10% ετησίως!
-«ΕRGA OMNES» μείωση του ΕΝΦΙΑ!  Όποια μείωση υιοθετη-
θεί, να είναι αληθινή και να αφορά εξ ίσου ποσοστιαία όλους 
τους φορολογουμένους, χωρίς αποκλεισμό ή δυσμενή μετα-
χείριση καμιάς  κατηγορίας τους, και ιδιαίτερα εκείνων που 
πλήρωσαν τα περισσότερα κατά τα χρόνια της κρίσης.
-Κατάργηση του συμπληρωματικού φόρου και της σκανδα-
λώδους φοροασυλίας της εκτός σχεδίου γης.

Μία νέα εποχή αναδύεται στον Ελληνικό Σιδηρόδρομο με τη 
λειτουργία των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων, την ανάπτυ-
ξη του δικτύου και την επικείμενη λειτουργία του υπερσύγ-
χρονου σιδηροδρομικού διαμετακομιστικού κέντρου στο 
Θριάσιο Πεδίο γράφει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
«Ο ΟΣΕ αποτελεί για την κυβέρνηση βασική προτεραιότητα. 
Παραγωγική ανασυγκρότηση δεν γίνεται χωρίς τον σιδηρό-
δρομο. Και αυτός θα πρέπει να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο 
στην ελληνική κοινωνία» τόνισε ο γενικός γραμματέας του 
υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Θάνος Βούρδας 
κατά τη διάρκεια των εγκαινίων του περιπτέρου στη Διεθνή 
Έκθεση Θεσσαλονίκης. «Ο ΟΣΕ πρωταγωνιστεί ως διαχει-
ριστής της εθνικής σιδηροδρομικής υποδομής και αποτελεί 

θεματοφύλακα της ιστορίας και του πολιτισμού» ανέφερε από 
την πλευρά του ο πρόεδρος του ΟΣΕ, Γιώργος Κακουλάκης
Την παράσταση «έκλεψε» η ρεαλιστική αναπαράσταση των 
9,2 χιλιομέτρων της σήραγγας του Καλλιδρόμου, έργο της ει-
καστικού Δήμητρας Μαρίκη, η οποία κατάφερε να παντρέψει 
το παλιό με το νέο, τον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό με την 
τεχνολογία και την τεχνογνωσία της σύγχρονης σήραγγας.
«Το 2019 είναι μια σημαντική χρονιά, καθώς συμπληρώνο-
νται 150 χρόνια από την ίδρυση του οργανισμού. Θα προσπα-
θήσουμε μέσα από εικαστικές απεικονίσεις να συνδέσουμε το 
παρελθόν με το παρόν, να συνδέσουμε τις προηγούμενες 
γενιές με τις νέες. Έχουμε υποχρέωση να το κάνουμε για την 
ελληνική κοινωνία, η οποία εδώ και δεκαετίες μας στηρίζει. 

Άλλωστε να θυμίσουμε ότι όπου πέρασε ο σιδηρόδρομος 
οι τοπικές κοινωνίες γνώρισαν μεγάλη άνθηση» τόνισε ο κ. 
Κακουλάκης.
Από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος, Παναγιώτης 
Θεοχάρης επισήμανε πως: «είμαστε ένα κομμάτι της ανά-
πτυξης του χώρας. Ο σιδηρόδρομος από τα πρώτα χρόνια 
αποτέλεσε μοχλό ανάπτυξης της κοινωνίας. Παράλληλα, έχο-
ντας στη διάθεσή μας ένα σημαντικό αρχείο και κειμήλια θα 
προσπαθήσουμε να τα εντάξουμε σε μουσείο για να μπορέσει 
ο κόσμος να δει και να γνωρίσει πτυχές του ελληνικού σιδη-
ροδρόμου» κατέληξε.

«Τις επόμενες μέρες κλείνει ο διαγωνισμός ενός πολύ με-
γάλου έργου, το οποίο αφορά την ηλεκτρονική διακίνηση 
εγγράφων σε όλο το δημόσιο» τόνισε ο υπουργός Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (ΨΗΠΤΕ), Νίκος 
Παππάς, εγκαινιάζοντας, μαζί με την υπουργό Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, το κοινό 
περίπτερο των δύο υπουργείων στην 83η Διεθνή Έκθεση 
Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Παππάς έκανε 
λόγο για 21.000 σημεία στο σύστημα διακίνησης εγγράφων 
σε όλο το δημόσιο και 150.000 απομακρυσμένες ψηφιακές 
υπογραφές και τόνισε: «οι μελέτες λένε ότι το δημόσιο θα εξοι-
κονομήσει περί τα 400 εκατομμύρια ευρώ. Θεωρώ ότι αυτές 
οι μελέτες πραγματικά υποτιμούν τη σημασία και το οικονομι-
κό όφελος ενός τέτοιου έργου, διότι η αποτελεσματικότητα και 
η παραγωγικότητα των ανθρώπων, των λειτουργών του δη-
μοσίου, μπορεί να πολλαπλασιάζεται όταν όλα τα έγγραφα δι-
ακινούνται ψηφιακά και υπάρχει και διαφάνεια και πάρα πολύ 
εύκολα γίνεται ο έλεγχος για την ροή των εργασιών μας».

Παράλληλα επισήμανε ότι αυτό το έργο «θα έρθει να δέσει με 
την επόμενη φάση που αφορά τη συγκρότηση του κόμβου 
διαλειτουργικότητας και την εθνική ψηφιακή πύλη». Στόχος 
των δύο υπουργείων, όπως υπογράμμισε, «είναι με την 
ολοκλήρωση αυτών των δύο έργων οι βασικές υπηρεσίες 
που έχει ο πολίτης με το δημόσιο να μπορούν ψηφιακά να 
λαμβάνουν χώρα ακόμα και μέσα από την απλή κινητή τους 
συσκευή».
«Νομίζω ότι είναι μια συνεργασία απόλυτα συνειδητή, η 
οποία αφορά το δημόσιο συμφέρον και νομίζω ότι μπορεί να 
δώσει ένα στίγμα ότι το δημόσιο μπορεί πραγματικά να πραγ-
ματώνει τον ρόλο του και όχι να έχει μια εικόνα ότι υπάρχει για 
να ταλαιπωρεί ή να καθυστερεί ή να δυσκολεύει. Οι δημόσιοι 
λειτουργοί του αξίζουν, το μπορούν, όλοι μαζί νομίζω θα κά-
νουμε το επόμενο βήμα» πρόσθεσε.
Η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Μαριλίζα Ξε-
νογιαννακοπούλου, τόνισε ότι το κοινό περίπτερο των δύο 
υπουργείων «αποτυπώνει ακριβώς τη μεγάλη ανάγκη και 

την προτεραιότητα που υπάρχει για τη συνέργεια ανάμεσα 
στη διοικητική ανασυγκρότηση και την εφαρμογή της ψη-
φιακής πολιτικής και των νέων τεχνολογιών». Σχολίασε ότι η 
χώρα μπαίνει σε νέα φάση, κατά την οποία υλοποιείται ολο-
κληρωμένο σχέδιο θεσμικής, παραγωγικής και κοινωνικής 
ανασυγκρότησης.
«Η διοικητική μεταρρύθμιση, ανασυγκρότηση, δημόσια διοί-
κηση είναι στην καρδιά αυτής της προσπάθειας για τη δημο-
κρατία, για την ανάπτυξη και το κοινωνικό κράτος και ακρι-
βώς αυτή η συνέργεια, η σύζευξη μεταξύ νέων τεχνολογιών, 
ψηφιακής πολιτικής και διοικητικής ανασυγκρότησης είναι 
το κλειδί για να μπορέσουμε να συμβάλουμε από κοινού για 
μια δημόσια διοίκηση για ένα κράτος που να είναι κοντά στον 
πολίτη, φιλικό στην επιχειρηματικότητα με διαφάνεια, αποτε-
λεσματικότητα, αξιοκρατία και μια σημαντική εξοικονόμηση 
πόρων» πρόσθεσε.

ΠΟΜΙΔΑ: ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΕΘ ΠΕΡΙ ΕΝΦΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΣΕ ΓΙΑ ΤΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ 

ΨΗΠΤΕ: “ΚΛΕΙΝΕΙ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΜΕΡΕΣ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ”
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Τη Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου ιδρύεται η ανώνυμη εταιρεία 
ειδικού σκοπού «’Αριάδνη Interconnection», η οποία έχει ως 
σκοπό τν χρηματοδότηση και κατασκευή του μεγάλου έργου 
της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης – Αττικής, υπογράμμισε 
σε δηλώσεις του στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ει-
δήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ), ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος 
του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέρ-
γειας (ΑΔΜΗΕ), Μανούσος Μανουσάκης, στο περιθώριο των 
εγκαινίων του περιπτέρου του Διαχειριστή, στην 83η ΔΕΘ.
«Υπήρξαν επίπονες διαπραγματεύσεις για πάνω από ένα έτος, 
που τελικά κατέληξαν στο να πάρει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέρ-
γειας της Ελλάδας (ΡΑΕ) μια απόφαση η οποία αποδεικνύει 
ότι ο φορέας που έχει την τεχνογνωσία και τη χρηματοοικο-
νομική επάρκεια να ξεκινήσει αυτό το έργο είναι ο ΑΔΜΗΕ» 
ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε κάθε περίπτωση -πρόσθεσε ο κ. Μανουσάκης- ο ΑΔΜΗΕ 
θα διατηρήσει την πλειοψηφία των μετοχών. Το αρχικό μετο-
χικό κεφάλαιο της εταιρείας θα είναι 200 εκατομμύρια ευρώ 
και στη συνέχεια -τόνισε ο κ. Μανουσάκης- θα καλέσουμε 
αξιόπιστους εταίρους επενδυτές να συμμετέχουν στην εται-
ρεία αγοράζοντας ουσιαστικά από αυτό το αρχικό μετοχικό 
κεφάλαιο.
«Αυτός είναι ο οδικός χάρτης για τους επόμενους μήνες. Πα-
ράλληλα, ο ΑΔΜΗΕ και μέσω πλέον αυτής της εταιρείας συ-
νεχίζει τις εργασίες και τις μελέτες για τη διασύνδεση Κρήτης 
- Αττικής, που τις είχε ήδη ξεκινήσει, διότι τον ενδιέφερε πάντα 
από την αρχή να είναι σίγουρος ότι η ασφάλεια εφοδιασμού 
του συστήματος δεν θα κινδυνεύσει», συμπλήρωσε ο κ. Μα-
νουσάκης.

Γ. Σταθάκης: Ο ΑΔΜΗΕ επενδύει στο μέλλον της χώ-
ρας, στις μεγάλες και μικρές διασυνδέσεις
Τα εγκαίνια του περιπτέρου του ΑΔΜΗΕ έκανε ο υπουργός 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης, ο οποίος ση-
μείωσε, μεταξύ άλλων, πως, «ο ΑΔΜΗΕ επενδύει στο μέλλον 
της χώρας, στις μεγάλες και μικρές διασυνδέσεις, στην ανα-
βάθμιση του δικτύου και στις διασυνδέσεις με τις γειτονικές 
χώρες, οι οποίες αποτελούν τη βάση για να συζητήσουμε για 
μια ολοκληρωμένη εφαρμογή του target model για το οποίο 
έχουμε δεσμευτεί ως ευρωπαϊκές χώρες».
Πρόσθεσε δε, ότι, ο ΑΔΜΗΕ «είναι μια εταιρεία που προσδο-
κούμε ότι σε όρους αξίας θα διπλασιαστεί σε λίγα χρόνια από 
σήμερα όταν ολοκληρωθούν αυτά τα έργα, αποτελεί τη βάση 
πάνω στην οποία θα στηριχθούν οι μεγάλες αλλαγές που γί-
νονται στον τομέα της ενέργειας».

Το περίπτερο της Εταιρείας Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης- 
Θεσσαλίας Α.Ε. (ΕΔΑ ΘΕΣΣ) στην 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονί-
κης εγκαινιάστηκε, παρουσία του υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, Γιώργου Σταθάκη και του αναπληρωτή υπουργού 
Περιβάλλοντος, Σωκράτη Φάμελλου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ
«Ο τομέας του φυσικού αερίου μετασχηματίζεται δραστικά είναι 
τεράστιες οι αλλαγές που γίνονται στον τομέα αυτό. Η πολιτική 
είναι πάρα πολύ απλή: πρώτον θέλουμε να επεκταθεί το φυσι-
κό αέριο στις περισσότερες ελληνικές πόλεις με την κατασκευή 
νέων δικτύων, δεύτερον να διαχωριστούν οι υποδομές από 
την αγορά φυσικού αερίου -έχει απελευθερωθεί ήδη η αγορά 
της χονδρεμπορικής καθώς και η αγορά της λιανικής- και τρί-
τον στον διαχωρισμό αυτό το δημόσιο θα κρατήσει τον έλεγχο 
πάνω στα δίκτυα και στις υποδομές», σημείωσε ο υπουργός 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης.
Πρόσθεσε ότι «σε αυτόν τον μεγάλο μετασχηματισμό έχουμε μια 
εταιρεία μοντέλο, εταιρεία πρότυπο, που έχει δουλέψει εξαιρε-
τικά, προσβλέπουμε σε πολλές επενδύσεις, νέες επενδύσεις και 
επενδύσεις από εταιρείες από τον ευρύτερο χώρο στην Ευρώπη, 

που θα δώσουν ώθηση σε αυτό τον μετασχηματισμό. Η εται-
ρεία (ΕΔΑ Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας Α.Ε.) θα είναι παρούσα και 
αναπτυσσόμενη στο νέο περιβάλλον που φτιάχνουμε».
Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας Σωκράτης Φάμελλος, τόνισε ότι «φέτος το φθινό-
πωρο θα ανάψει το φυσικό αέριο στο Ρύσιο, στη Μηχανιώνα, 
στην Επανωμή, στον Λαγκαδά, στη Χαλάστρα, στα Κουφάλια, 
στην Ελασσόνα, στον Τύρναβο και στην Καλαμπάκα. Η Ελλάδα 
έρχεται στην πρώτη θέση της περιβαλλοντικής και ενεργειακής 
διπλωματίας με τις επεκτάσεις στον τομέα του αερίου».
Ο γενικός διευθυντής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, Λεωνίδας Μπακούρας, 
αναφέρθηκε στις επενδύσεις που πραγματοποιεί η εταιρεία σε 
Θεσσαλονίκη και Θεσσαλία άλλα και στις νέες περιοχές που θα 
ενταχθούν στο δίκτυό της το επόμενο διάστημα. «Δώσαμε αέ-
ριο από τον Αλμυρό μέχρι τον Χορτιάτη, σε Φίλυρο, Τρίλοφο, 
Πλαγιάρι, Βελεστίνο και το 2017 ήταν μια πετυχημένη πορεία. 
Το 2018 ξεκίνησε πολύ καλά, μέχρι τον Αύγουστο έχουν υπο-
γράψει 13.000 οικογένειες και μέχρι το τέλος του έτους θα ξεπε-
ράσουμε τα 20.000 συμβόλαια» σημείωσε ο κ. Μπακούρας και 

πρόσθεσε ότι σήμερα το 54% της Θεσσαλονίκης χρησιμοποιεί 
φυσικό αέριο και μέχρι το 2022 θα γίνουν εκατό εκατομμύρια 
επενδύσεις, ώστε το αέριο να φθάσει σε απομακρυσμένες περι-
οχές.
Ο πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, Βενέτης Μπούρας ανέφερε 
ότι σύμφωνα με δημοσκοπήσεις το 90% των καταναλωτών 
εκφράζει την ικανοποίηση του για το προϊόν της εταιρείας και 
ευχαρίστησε την πολιτεία για τη στενή συνεργασία καθώς και 
την τοπική αυτοδιοίκηση και τους εργαζόμενους της εταιρείας. 
Τόνισε ότι«η είσοδος του αερίου στο ενεργειακό τοπίο της χώ-
ρας ήταν μια «ειρηνική επανάσταση» που έφερε αλλαγές θετικές 
στο κομμάτι της οικονομίας, της ανάπτυξης των επιχειρήσεων 
και στο οικογενειακό εισόδημα των καταναλωτών. Ο ρόλος της 
ΕΔΑ ΘΕΣΣ σε αυτή την επανάσταση είναι πρωταγωνιστικός».
Χαιρετισμό απηύθυναν επίσης ο διευθύνων σύμβουλος της 
ΔΕΠΑ, Δημήτρης Τζώρτζης, ο εκπρόσωπος της ENI Gas & Luce 
Πιέτρο Γκαλίτσι, ο αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης Κεντρικής 
Μακεδονίας Κώστας Γιουτίκας, ενώ παρών ήταν και ο γενικός 
διευθυντής ΕΔΑ Αττικής, Δημήτρης Παπακώστας.

Σε παραγωγική δύναμη «μετατρέπεται» το περιβάλλον, βάσει 
της πολιτικής που υλοποιεί το αρμόδιο υπουργείο. Για την επί-
τευξη του συγκεκριμένου στόχου γίνονται μεταρρυθμίσεις που 
περιλαμβάνουν τους βασικούς πυλώνες αυτής της πολιτικής, 
σύμφωνα με όσα επισήμανε στο περιθώριο των εγκαινίων του 
περιπτέρου του ΥΠΕΝ στην 83η ΔΕΘ από τον υπουργό Γιώργο 
Σταθάκη, ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Σωκράτης 
Φάμελλος.
«Το διαφορετικό στοιχείο της πολιτικής περιβάλλοντος είναι το 
πώς θα γίνει το περιβάλλον παραγωγική δύναμη» ανέφερε και 
πρόσθεσε: «Αυτό πρακτικά σημαίνει να ολοκληρώσουμε με-
ταρρυθμίσεις που απαιτούνται για επενδύσεις, όπως οι δασικοί 
χάρτες, όπως το κτηματολόγιο, όπως το ηλεκτρονικό περιβαλ-

λοντικό μητρώο ώστε να εκδίδονται ηλεκτρονικά οι περιβαλ-
λοντικές άδειες και μια σειρά εργαλεία που κάνουν πιο εύκολη 
τη λειτουργία και των επιχειρήσεων, αλλά και της αυτοδιοίκησης 
και της κοινωνίας».
Ο κ. Φάμελλος αναφέρθηκε στην παρέμβαση για την κυκλική 
οικονομία, «άρα ανοίγουμε ένα κομμάτι οικονομίας που είναι 
συμβατό με τα οικολογικά πρότυπα», καθώς και στη δασική 
στρατηγική, που στοχεύει στην παραγωγή 1% του ΑΕΠ από τα 
δάση και όχι μόνο από την υλοτομία, από τη μελισσοκομία, την 
κτηνοτροφία (...) και πάρα πολλές οικονομικές δραστηριότητες 
που μπορεί να γυρίσουν στα δάση. Αυτό, συμπληρώνεται με 
μια ισχυρή δράση πρόληψης δασικών πυρκαγιών εφόσον η 
επιστροφή των ανθρώπων και των επαγγελματιών στο δάσος 

ενισχύει την παρουσία και την πρόληψη».
Τόνισε δε, ότι, ένα άλλο «πεδίο» που σχετίζεται με το φυσικό 
περιβάλλον είναι ο νέος νόμος για τους φορείς διαχείρισης προ-
στατευόμενων περιοχών. «Έχουμε σε όλη την Ελλάδα, πλέον, 
φορείς, αξιολογούνται με βάση το παραγόμενο τοπικό προϊόν, 
άρα η δουλειά τους δεν είναι μόνο να προστατεύσουν το προ-
στατευόμενο είδος ή τον οικότοπο, αλλά να δημιουργήσουν ερ-
γασία με βάση αυτόν και συμβατή με βάση το προστατευόμενο 
αντικείμενο» σημείωσε ο κ. Φάμελλος και πρόσθεσε ότι, αυτό που 
«αρχίζουμε αυτή τη χρονιά είναι η συμβολή του περιβάλλοντος 
στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας».

ΣΤΙΣ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ “ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION” 
ΔΗΛΩΣΕ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΕ ΕΝΝΕΑ ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ - 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 100 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΔΑ ΘΕΣΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2022

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ, ΤΟΝΙΣΕ Ο Σ. ΦΑΜΕΛΛΟΣ
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«Η ιδέα και η στρατηγική είναι πάρα πολύ απλή, η Ελλά-
δα και θέλουμε να γίνει κόμβος, αλλά θέλουμε επίσης να 
είναι μέρος μιας μεγάλης ενιαίας βαλκανικής ενεργεια-
κής αγοράς με μεγάλες επενδύσεις, υποδομές και που θα 
επιτρέπει στα ενεργειακά μας συστήματα ν’ αποκτήσουν 
μεγάλα πλεονεκτήματα προς όφελος, τελικά, φυσικά 
των καταναλωτών» δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, παρουσιάζοντας στην 
83η ΔΕΘ, στην ημερίδα του υπουργείου με θέμα «η Ελ-
λάδα μπροστά στις προκλήσεις της ενεργειακής μετάβα-
σης», τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσει η κυβέρνηση 
στον τομέα της ενέργειας.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπουργός αναφέρθηκε στην 
αλλαγή του τρόπου λειτουργίας της αγοράς ενέργειας, 
με ενίσχυση του ανταγωνισμού και αυστηρούς ρυθμι-
στικούς κανόνες, σημειώνοντας ότι «ολοκληρώνονται 
οι μεγάλες αλλαγές που γίνονται όσον αφορά τη δομή 
των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο 
της ενέργειας» και μίλησε συγκεκριμένα για «την αποε-
πένδυση της ΔΕΗ στους λιγνίτες, τις αλλαγές που έγιναν 
στον ΑΔΜΗΕ με την έλευση στρατηγικού επενδυτή, το 
σχέδιο για τη ΔΕΠΑ, τον διαχωρισμό της ΔΕΠΑ σε λια-
νική και σε υποδομές ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, την ιδιωτικο-
ποίηση του ΔΕΣΦΑ και την εν εξελίξει ιδιωτικοποίηση 
των ΕΛΠΕ».
«Ιδιαίτερη έμφαση σε όλες αυτές τις μεγάλες αλλαγές 
που γίνονται προκειμένου να υπάρξει μια νέα δομή 
στις αγορές ενέργειας, δόθηκε στο σύνολο αυτών των 
αλλαγών, στην κατοχύρωση του ρόλου του Δημοσί-
ου στο κομμάτι των δικτύων -τα δίκτυα κατά κανόνα 
παραμένουν υπό δημόσιο έλεγχο- στα μεγάλα έργα 
υποδομής και στην ίδια τη ΔΕΗ, τη διατήρησή της δη-
λαδή με ισχυρή παρουσία του Δημοσίου, η οποία ΔΕΗ 
θα παραμείνει φυσικά ο βασικός πυλώνας της αγοράς 
ενέργειας» εξήγησε.
Σε ό,τι αφορά τον στόχο μετασχηματισμού του ενεργεια-
κού μείγματος στην κατεύθυνση ενίσχυσης του μεριδίου 
των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) ο υπουργός 
τόνισε πως «ανοίγουν οι προσκλήσεις στο ΕΣΠΑ άμεσα 
για τις ενεργειακές κοινότητες, για τη χρηματοδότηση 
έργων ΑΠΕ μέσω ενεργειακών κοινοτήτων και προσδο-
κούμε ότι μετά τη νομοθεσία που έχουμε εισάγει και έχει 
ολοκληρωθεί στο σύνολο των υπουργικών αποφάσεων 
που έχουν βγει, ότι τώρα θα υπάρχουν και τα χρηματο-
δοτικά εργαλεία γι’ αυτές τις αλλαγές».
«Επιπρόσθετα, όσον αφορά τις ΑΠΕ, πέρα από τους 
διαγωνισμούς και την επιτυχία που είχαν και που προ-
βλέπουν έργα ΑΠΕ συνολικής ισχύος 2,5 Kw και μεγάλες 
επενδύσεις, έχει ξεκινήσει η διαδικασία αναθεώρησης 
του Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου των ΑΠΕ, ένα απόλυ-

τα κρίσιμο εργαλείο, διότι με το Ειδικό Χωροταξικό Σχέ-
διο των ΑΠΕ θα επιλυθούν και προβλήματα που έχουν 
συσσωρευθεί, θα αποσαφηνισθεί με πολύ μεγαλύτερη 
ακρίβεια το πού μπορεί να χωροθετηθεί ένα αιολικό 
πάρκο, πόσα μπορούν να χωροθετηθούν σε μια περιοχή 
κ.ο.κ» επισήμανε.
Αναφερόμενος στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ 
οίκον 2», υπογράμμισε ότι «πάει πολύ καλά, έχουν ξεκι-
νήσει οι δικαιούχοι με πολύ μεγάλο πρόγραμμα, διπλά-
σιο από το προηγούμενο, περίπου 50.000 νοικοκυριά, 
ξεκινάμε τώρα το ακόμη πιο ενισχυμένο με 2 δισ. πρό-
γραμμα για ενεργειακή αναβάθμιση των δημόσιων κτι-
ρίων σε κομβικούς τομείς, σχολεία, νοσοκομεία, αυτοί 
που είναι πολύ σημαντικό πρόγραμμα». «Ανοίξαμε για 
πρώτη φορά ένα πρόγραμμα για μικρομεσαίες επιχει-
ρήσεις, για εξοικονόμηση ενέργειας με 67 εκατομμύρια, 
προχωρά ικανοποιητικά η αντικατάσταση των συμ-
βατικών λαμπτήρων στον οδοφωτισμό, είναι το 36% 
του ενεργειακού κόστους των ΟΤΑ και με αυτό το πρό-
γραμμα υπολογίζουμε να υπάρξει εξοικονόμηση 60% 
στα 3 εκατομμύρια φωτιστικά σημεία σε όλη τη χώρα» 
πρόσθεσε. Υποστήριξε, δε, ότι ο μετασχηματισμός του 
ενεργειακού μείγματος «προφανώς θα έχει μεγαλύτερο 
βάρος στο φυσικό αέριο, εκεί χτίζουμε δίκτυα φυσικού 
αερίου σε πάρα πολλές πόλεις, στα οποία για πρώτη 
φορά θα διεισδύσει το φυσικό αέριο προκειμένου να 
έχουν πρόσβαση και σε αυτή την πηγή και ταυτόχρονα 
αυτό το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου στο εσωτερικό 
της χώρας συνδέεται με τις μεγάλες αλλαγές που γίνο-
νται όσον αφορά τα Βαλκάνια και την Ελλάδα και τον 
ρόλο που μπορεί να παίξει η Ελλάδα».
«Η πρόοδος είναι πολύ μεγάλη, πλέον, δεν είναι πάνω 
στο χαρτί, είναι συγκεκριμένη, ολοκλήρωση του ΤΑΡ 
μέχρι το 2020 όπως προβλεπόταν, η έναρξη εργασιών 
του IGB, του κάθετου άξονα πάλι με χρονοδιάγραμμα 
το 2020, είναι πολύ ικανοποιητική η εξέλιξη, ακριβώς 
επειδή μπαίνει στη διαγωνιστική φάση κατασκευής. Οι 
υπογραφές, η διακυβερνητική συμφωνία που επίκειται 
ανάμεσα στην Κύπρο, την Ιταλία, το Ισραήλ και την Ελ-
λάδα για τον υποθαλάσσιο αγωγό, το EastMed, η πρό-
οδος που υπήρξε στην υπογραφή συμφωνιών για την 
αξιοποίηση των FSRU στην Αλεξανδρούπολη και φυσικά 
η μεγάλη ωρίμανση των έργων των υδρογονανθράκων 
που ολοκληρώθηκε χτες με τη συμφωνία ουσιαστικά 
στην πιο μεγάλη απ’ όλες αυτές τις συμβάσεις, Exxon 
Μobil νοτιοδυτικά της Κρήτης» συμπλήρωσε.
Την εκδήλωση χαιρέτισε ο υφυπουργός Ενέργειας των 
ΗΠΑ, Μάρκ Μενεζες, αναφερόμενος στη συνεργασία 
μεταξύ των δύο χωρών στον κλάδο της ενέργειας τα 
τελευταία χρόνια, σημειώνοντας, παράλληλα, την αξία 

της διαφοροποίησης των πηγών τροφοδοσίας φυσικού 
αερίου.
«Τη σημασία που αποδίδει το σχέδιο Γιούνκερ σε ενερ-
γειακά επενδυτικά σχέδια» τόνισε ο επικεφαλής της αντι-
προσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, 
Γιώργος Μαρκοπουλιώτης.
Στις παρεμβάσεις που ακολούθησαν ο πρόεδρος και δι-
ευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Μανώλης Παναγιωτάκης, 
ανακοίνωσε ότι ολοκληρώνεται, ύστερα από περισσότε-
ρα από 11 χρόνια, το εμβληματικό Υβριδικό Ενεργειακό 
Έργο Ικαρίας, το οποίο συνδυάζει δύο διαφορετικές 
μορφές ΑΠΕ, την αιολική και την υδροηλεκτρική ενέρ-
γεια. «Το έργο θα δώσει τη δυνατότητα προβολής της 
χώρας μας και αξιολόγησης αυτής της μορφής ενέργειας 
που είναι από τις πιο ολοκληρωμένες, καθώς προσφέρει 
και ενέργεια βάσης κι αυτό είναι το μέλλον» επισήμανε.
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, 
Μάνος Μανουσάκης, υπογράμμισε ότι ο ΑΔΜΗΕ έχει 
δεσμευθεί να ολοκληρώσει την, κρίσιμης σημασίας, δι-
ασύνδεση της Κρήτης με την Αττική το 2022, νωρίτερα 
σε σχέση με τα προηγούμενα χρονοδιαγράμματα, αντα-
νακλώντας την σταθερή στόχευση για επιτάχυνση όλων 
των έργων του. Ανακοίνωσε, επίσης, ότι χθες άνοιξαν 
οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών για τη μικρή 
διασύνδεση της Κρήτης με την Πελοπόννησο.
Ο διευθύνων σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ, Θανάσης Μισδα-
νίτης, εξήρε την ποιότητα υπηρεσιών που προσφέρει ο 
ΔΕΔΔΗΕ, εκφράζοντας, ωστόσο, την ανησυχία του για 
τον κίνδυνο αποδυνάμωσης προσωπικού και τεχνο-
γνωσίας.
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ, 
Σωτήρης Νίκας, υποστήριξε ότι συνδυάζοντας την ολο-
κλήρωση της αναβάθμισης του τερματικού σταθμού της 
Ρεβυθούσας με την ολοκλήρωση άλλων έργων από τον 
ΔΕΣΦΑ και τρίτους, η ικανότητα της Ελλάδας να προμη-
θεύει με φυσικό αέριο τους γείτονές της προς τον Βορρά 
θα αυξηθεί σημαντικά τα επόμενα 4 χρόνια.
Η διευθύντρια του TAP στην Ελλάδα, Κατερίνα Παπαλε-
ξανδρή παρουσίασε την πρόοδο κατασκευής του ΤΑΡ, 
σημειώνοντας ότι έχουν διαμορφωθεί 540 από τα 550 
χιλιόμετρα της όδευσης.
Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 
στην Ελλάδα, Τατιάνα Δερμάτη, αναφέρθηκε στα χρη-
ματοδοτικά εργαλεία για επενδύσεις στην ενέργεια, με 
έμφαση στις ΑΠΕ, τη βελτίωση των διασυνδέσεων και 
τις πρωτοβουλίες εξοικονόμησης ενέργειας.

ΥΠΕΝ: Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΜΒΟΣ ΤΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
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Νέες χρηματοδοτήσεις σε δήμους ύψους 14.661.395,80 ευρώ, 
για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων, την 
αναβάθμιση παιδικών χαρών και την προμήθεια μηχανημά-
των έργου, ενεργοποιούνται με απόφαση του υπουργού Εσω-
τερικών, Αλέξη Χαρίτση, στο πλαίσιο των προσκλήσεων του 
προγράμματος «ΦιλόΔημος ΙΙ». Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ για 
τη συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων, οι Πρά-
ξεις αφορούν τους Δήμους Αμφίπολης, Γεωργίου Καραϊσκάκη, 
Ελασσόνας, Εμμανουήλ Παππά, Ευρώτα, Καρδίτσας, Παγγαίου, 

Πέλλας, Σπετσών και Φαρκαδόνας.
Για την προμήθεια - τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθ-
μιση παιδικών χαρών, εντάσσονται στο πρόγραμμα οι Πράξεις 
των Δήμων Αγίων Αναργύρων - Καματερού, Αγίας Παρασκευ-
ής , Αγρινίου, Αίγινας, Αντίπαρου, Βοΐου, Δυτικής Αχαΐας, Δωρί-
δος, Ζαγοράς - Μουρεσίου, Ζαχάρως, Ηγουμενίτσας, Ηλιούπο-
λης, Θεσσαλονίκης, Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, Καλαβρύτων, 
Καλαμάτας, Καρδίτσας, Καστοριάς, Λαμιέων, Μονεμβασιάς, 
Μουζακίου, Νισύρου, Πετρούπολης, Στυλίδας, Σύμης, Τοπεί-

ρου, Χαϊδαρίου, Χερσονήσου και Ωραιόκαστρου.
Για την Προμήθεια Μηχανημάτων Έργου, οχημάτων ή/και 
συνοδευτικού εξοπλισμού εντάσσονται οι Πράξεις των Δήμων 
Αλοννήσου, Βριλησσίων, Ελευσίνας, Ζηρού, Ιερής Πόλης Με-
σολογγίου, Καλαβρύτων, Κατερίνης, Κω, Λέσβου, Λυκόβρυ-
σης - Πεύκης, Νότιας Κυνουρίας,Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης, 
Πύλου - Νέστορος, Σιντικής, Σκοπέλου, Σουλίου, Σουφλίου, 
Τρικκαίων, Τροιζηνίας - Μεθάνων και Χαλκηδόνος.

Έπεσαν οι υπογραφές το μεσημέρι της Παρασκευής στο 
πλαίσιο του Southeast Europe Energy Forum το οποίο διορ-
γανώνεται από το Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο και την 
Ελληνική Δεξαμενή Σκέψης για την Ενεργειακή Οικονομία 
οι υπογραφές μεταξύ ΔΕΠΑ και Gastrade για τον τερματικό 
σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αλεξανδρού-
πολη. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσίευμα του ΑΠΕ-ΜΠΕ, 
ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΠΑ, Δημήτρης Τζώρτζης και ο 
πρόεδρος της GASTRADE, Ιωάννης Αράπογλου υπέγραψαν 
τη συμφωνία για τη συμμετοχή της ΔΕΠΑ ως μετόχου στο 
πρόγραμμα υποδομών FSRU στην Αλεξανδρούπολη. 
Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο το οποίο αναμένεται 
να διασφαλίσει νέες ποσότητες φυσικού αερίου για την τρο-
φοδοσία της ελληνικής και της περιφερειακής αγοράς της Νό-
τιο-Ανατολικής Ευρώπης, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην 
διεύρυνση των πηγών προμήθειας φυσικού αερίου και στην 
ενεργειακή ασφάλεια.
Όπως ανέφερε ο κ. Αράπογλου, πρόεδρος της Gastrade, 
«αυτή τη στιγμή υπογράψαμε τη συμμετοχή της ΔΕΠΑ στη με-
τοχική σύνθεση της εταιρείας». Ο κ. Τζώρτζης, πρόεδρος της 

ΔΕΠΑ, σημείωσε από την πλευρά του «ότι χρειάστηκε χρόνος 
για να ολοκληρωθεί η συμφωνία η οποία υπεγράφη. Έχουμε 
πολύ δουλειά να κάνουμε από εδώ και πέρα, συγχαρητήρια 
στους διοργανωτές του φόρουμ».
Όσον αφορά στην πορεία του έργου, μέσα στο επόμενο δι-
άστημα αναμένεται να ολοκληρωθεί το market test ενώ η 
τελική απόφαση θα ληφθεί στο τέλος του χρόνου και στο β’ 
μισό του 2020 θα είναι πλήρως λειτουργικό.
Όπως ανέφερε o Δρ. Ανδριοσόπουλος, πρόεδρος της HAEE 
και συνδιοργανωτής του Southeast Europe Energy Forum 
σχολιάζοντας την υπογραφή της συμφωνίας, «η συγκεκρι-
μένη επένδυση θα επιτρέψει στους συμμετέχοντες να βρουν 
κατ’ αρχήν μία δίοδο και εναλλακτικούς αγοραστές σε μια 
περιοχή η οποία είναι αρκετά κλειστή για άλλους ανταγωνι-
στές. Μιλάω για την περιοχή των Βαλκανίων, για τις άλλες 
χώρες οι οποίες βρίσκονται βόρεια της Ελλάδος (Βουλγαρία, 
Σερβία), οι οποίες δεν προμηθεύονται αυτή τη στιγμή άλλο 
αέριο, πλην του ρωσικού το οποίο έρχεται μέσω αγωγού από 
την Ουκρανία. Το project της Αλεξανδρούπολης θα δώσει τη 
δυνατότητα και στους δυνητικούς αγοραστές σε αυτές τις χώ-

ρες των Βαλκανίων να διαφοροποιήσουν λίγο και τις πηγές 
προμήθειας. Γενικότερα, το LNG έχει αλλάξει δραματικά την 
αγορά φυσικού αερίου παγκοσμίως με αιχμή του δόρατος 
την Αμερική λόγω της πολύ φθηνής παραγωγής ειδικά μέσω 
του σχιστολιθικού αερίου, το οποίο έχουν τη δυνατότητα να 
το παράξουν σε πολύ χαμηλή τιμή και μετά αφού το υγροποι-
ήσουν να το μεταφέρουν σε ολόκληρο τον κόσμο. Βλέπουμε 
μια μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα του αερίου κατ’ αναλογίαν 
όπως συμβαίνει στις αγορές του πετρελαίου, κάτι που καθί-
σταται δυνατόν μέσω των καραβιών που μεταφέρουν LNG 
και μέσω των μονάδων υγροποίησης (από εκεί που εξάγεται 
το αέριο) και των μονάδων αεριοποίησης (εκεί που μπορούν 
να δεχθούν αυτό το αέριο). Το κόστος έχει πέσει σημαντικά 
τα τελευταία χρόνια και ένας από τους τρόπους εισαγωγής 
αερίου με τη μορφή LNG γίνεται με αυτές τις πλωτές μονάδες 
(όπως είναι και το προτεινόμενο project στην Αλεξανδρού-
πολη). Αυτές οι μέθοδοι ρίχνουν το κόστος μέχρι και 3 και 4 
φορές σε σχέση με τα παραδοσιακά terminals, τα οποία βρί-
σκονται στην ξηρά», τόνισε επίσης.

Σε προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων με την νούμε-
ρο 1 αμερικανική εταιρεία εξαγωγών φυσικού αερίου για 
την οριστικοίηση συμφωνίας, βρίσκεται η ΔΕΠΑ, τόνισε ο 
διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Δημήτρης Τζώρτζης, 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Από το βήμα του συνεδρίου 
του Southeast Europe Energy Forum, που πραγματοποι-
είται στο πλαίσιο της 83ης ΔΕΘ, ο κ. Τζώρτζης, υπογράμ-
μισε πως «συνεργαζόμαστε εδώ και πολλούς μήνες με την 
πρώτη εταιρεία εξαγωγής φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ (τη 
Cheniere, όπως διευκρίνισε, αργότερα σε δηλώσεις του). 
Αυτή η συνεργασία είναι μοναδική γιατί αφορά σε έναν 
«εικονικό» αγωγό μέσω του Ατλαντικού. Η Cheniere θα έχει 
τοπικά κέντρα, οριστικοποιούμε αυτή τη σύμβαση και θα 

έχουμε σύντομα νέα”.
«Δουλεύουμε για ένα καινούριο συμβόλαιο, για ένα νέο 
προμηθευτή, Αμερικανό «παίκτη», δουλεύουμε πάρα πολ-
λούς μήνες, τελειώσαμε, είναι ένας νέος τύπος συμβολαίου 
για εμάς» σημείωσε, αργότερα σε διευκρινιστικές του δη-
λώσεις ο κ. Τζώρτζης. Υπογράμμισε δε, ότι, εξετάζεται από 
τις δύο πλευρές η σύναψη ενός μακροχρόνιου, εικοσαετούς 
συμβολαίου.
Σύμφωνα με τον κ. Τζώρτζη, στόχος της ΔΕΠΑ είναι η αξιο-
ποίηση του νέου προμηθευτή και για δική της δραστηριο-
ποίηση στο «πεδίο» του trading.
Η συμφωνία προβλέπει, εξάλλου, «ένα spot cargo υγροποι-
ημένου φυσικού αερίου που θα έρθει το 2018. Βρίσκουμε 

αυτή τη στιγμή το σημείο που θα το εντάξουμε στο χαρτο-
φυλάκιό μας”.
Σε ό, τι αφορά την υπογραφή της συμφωνίας, μεταξύ ΔΕΠΑ 
και Gastrade για τον τερματικό σταθμό υγροποιημένου φυ-
σικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη, ο κ. Τζώρτζης, είπε, 
πως “όλοι σας είδατε ότι μετά από πολλούς μήνες σκληρής 
δουλειάς οριστικοποιήσαμε τα τελικά μας έγγραφα. Ειναι 
προϊόν πολύ σκληρής δουλειάς τους τελευταίους μήνες”.
Το φόρουμ διοργανώνουν το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό 
Επιμελητήριο, σε συνεργασία με την Ελληνική Δεξαμενή 
Σκέψης για την Ενεργειακή Οικονομία (ΗΑΕΕ) και με στρα-
τηγικό εταίρο το Atlantic Council.

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II»: ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΥΨΟΥΣ 14,6 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ

ΔΕΠΑ ΚΑΙ GASTRADE ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΣΕ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Η ΔΕΠΑ. ΔΗΛΩΣΕΙΣ Δ. ΤΖΩΡΤΖΗ
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Στον δεκαπενταπλασιασμό του σημερινού δυναμικού της σε 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), που μεταφράζεται σε πε-
ρισσότερα απο 2GW έως το 2030, στοχεύει η ΔΕΗ, η οποία σή-
μερα έχει θέσει ως κεντρικό στρατηγικό στόχο τη ραγδαία ανά-
πτυξή τους, στο πλαίσιο και της προσπάθειας για μείωση του 
ενεργειακού κόστους, όπως επισήμανε, από τη Θεσσαλονίκη, 
ο προεδρος της εταιρίας, Εμμανουήλ Παναγιωτάκης, μιλώντας 
από το βήμα του Southeast Europe Energy Forum, στο πλαίσιο 
της 83ης ΔΕΘ. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΜΠΕ η  ΔΕΗ, εξήγησε, θέ-
τει τον στόχο αυτό ως ατμομηχανή της ανάπτυξής της, όπως τα 
προηγούμενα χρόνια ήταν η ανέγερση των συμβατικών σταθ-
μών παραγωγής και η κατασκευή των δικτύων μεταφοράς και 
διανομής. Κατά τον κ.Παναγιωτάκη, ο έλεγχος του ενεργειακού 
κόστους (σ.σ μέσω της ανάπτυξης ορισμένων μορφών ΑΠΕ, 
αλλά και της στήριξης της εγχώριας λιγνιτικής παραγωγής και 
της πολλαπλότητας των πηγών φυσικου αερίου) αποτελεί πρό-
κληση θεμελιώδους σημασίας για την Ελλάδα.
«Είναι όρος για την ανάπτυξη, το ξεπέρασμα της κρίσης, τη μεί-
ωση της ανεργίας, η αύξηση της συμμετοχής της βιομηχανίας 
στο ΑΕΠ, από το 9% που είναι σήμερα στο 12% που εξήγγει-
λε ο πρωθυπουργός πρόσφατα, έναντι 15% του κοινοτικού 
μέσου όρου. Αυτό μόνο με συγκράτηση, αν όχι μείωση του 
ενεργειακού κόστους, μπορεί να πραγματοποιηθεί. Προϋπό-
θεση για αυτό, σε ό,τι αφορά στην παραγωγή της ηλεκτρικής 
ενέργειας, είναι η στήριξη της εγχώριας λιγνιτικής παραγωγής, 
σε συνδυασμό με την πολλαπλότητα των πηγών προμήθειας 

Φυσικού Αερίου. Έτσι, αποκτά ιδιαίτερη σημασία και βαρύτητα 
η έλευση του LNG και από τις ΗΠΑ. Πέραν αυτών, σημαντικός 
παράγοντας, με διαρκώς μεγαλύτερη θετική επίπτωση και στη 
συγκράτηση του ενεργειακού κόστους, είναι η ανάπτυξη ορι-
σμένων μορφών ΑΠΕ, και ειδικότερα αυτών που η χώρα μας 
έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, όπως τα φωτοβολταϊκά» 
σημείωσε ο κ.Παναγιωτάκης.
   Ενδεικτικά ανέφερε ότι στην πρόσφατη σχετική δημοπρασία 
της ΡΑΕ, οι τιμές που προσφέρθηκαν ήταν παραπλήσιες με την 
οριακή τιμή του συστήματος. Και η τάση είναι ως γνωστό για 
περαιτέρω μείωση σε συνάρτηση με τη συνεχιζόμενη μείωση 
του κόστους κατασκευής και την πρόοδο της τεχνολογίας. Στο 
πλαίσιο αυτό, άλλωστε, η ΔΕΗ έχει θέσει - όπως προαναφέρ-
θηκε - ως κεντρικό στρατηγικό της στόχο τη ραγδαία ανάπτυξη 
των ΑΠΕ.
 Στο μεταξύ, κατά τον κ.Παναγιωτάκη, η ανάπτυξη των υποδο-
μών των δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας δεν είναι απλά πρόκληση αλλά αδήριτη ανάγκη. Σε ό,τι 
αφορά στη μεταφορά, γνωστοποίησε, έχουν προγραμματιστεί 
η διπλή διασύνδεση της Κρήτης και η ολοκλήρωση της διασύν-
δεσης των Κυκλάδων με καλώδια 150 KV. Έργα που αναμένεται 
να ολοκληρωθούν τα επόμενα πέντε- επτά χρόνια. «Έτσι θα μει-
ωθούν δραστικά η παραγωγή και η εξάρτηση από το πετρέλαιο 
και παράλληλα θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την 
αξιοποίηση του πλούσιου αιολικού δυναμικού των νησιών και 
των αξιόλογων γεωθερμικών πεδίων» σημείωσε.

 Οι διασυνδέσεις με τις γειτονικές χώρες, Ιταλία, Βαλκάνια, Τουρ-
κία, πρόσθεσε, παρά την πρόοδο των τελευταίων δύο δεκαετι-
ών χρειάζονται περαιτέρω ενίσχυση. «Τα υφιστάμενα 1800MW 
περίπου, στα οποία τα επόμενα χρόνια θα προστεθούν σύμφω-
να με το πρόγραμμα άλλα 400MW προς Βουλγαρία, δεν είναι 
αρκετά για πλήρη πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά. Αυτό 
επιτείνεται από τις ανεπαρκείς διασυνδέσεις μεταξύ και των 
άλλων χωρών της Βαλκανικής και των συνδέσεών τους με το 
υπόλοιπο Ευρωπαϊκό Σύστημα. Θα λέγαμε ότι δεν είναι αρκετές 
και για να λειτουργήσει με πληρότητα η περιφερειακή αγορά 
Βαλκανίων - Ιταλίας, παρέχοντας όλα τα πλεονεκτήματα του 
ανταγωνισμού όπως έχει καθοριστεί από την Ε.Ε. στην προο-
πτική της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Ενοποίησης. Άρα χρειάζο-
νται επενδύσεις Ωστόσο, η μεγαλύτερη πρόκληση αφορά στα 
Δίκτυα Διανομής. Την τελευταία 10ετία οι επενδύσεις, χωρίς τις 
συμμετοχές των καταναλωτών, προσεγγίζουν τα 2 δισ. Αυτές 
αφορούν στη συντριπτική τους πλειοψηφία σε έργα επεκτάσε-
ων και ενισχύσεων. Στα έργα τηλεποπτείας και τηλεχειρισμών, 
ψηφιοποίησης, μετάδοσης δεδομένων, τηλεμέτρησης υπάρχει 
μεγάλη υστέρηση. Η κατάσταση αυτή, αποτέλεσμα εσφαλμέ-
νων πολιτικών, αδικεί τόσο τις τεχνικές δυνατότητες της ΔΕΗ 
και του ΔΕΔΔΗΕ, όσο και το αναμφισβήτητα υψηλού επιπέδου 
πιστημονικό δυναμικό της χώρας. Δυναμικό, που διαπρέπει 
κατά κανόνα στις προηγμένες χώρες της Ε.Ε. και στις ΗΠΑ. Εδώ 
εντοπίζεται η πρόκληση και βέβαια δείχνει πού πρέπει να κατευ-
θυνθούν οι επενδύσεις» υπογράμμισε.

Την ελπίδα ότι «όλα θα πάνε καλά» με τη συμφωνία Ελλάδας - 
πΓΔΜ, με θετικό αντίκτυπο και στο πεδίο των αγωγών φυσικού 
αερίου, όπου οι δύο πλευρές δουλεύουν πάνω στην ιδέα ενός 
νέου αγωγού, που θα συνδέει τη Θεσσαλονίκη με τα Σκόπια, 
εξέφρασε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεώργιος 
Σταθάκης, μιλώντας από το βήμα του Southeast Europe Energy 
Forum, σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ. «Ελπίζουμε ότι όλα θα πάνε 
καλά με τη συμφωνία Ελλάδας - πΓΔΜ, ότι θα μπορούμε να τη 
λέμε (την πΓΔΜ) «Βόρεια Μακεδονία» σε έναν χρόνο από σήμε-
ρα, και μέρος αυτής της βελτίωσης στις σχέσεις μας και η λύση σε 
αυτό το παλιό πρόβλημα, έχουν αντίκτυπο και στις κατασκευές 
αγωγών. Δουλεύουμε πάνω στην ιδέα ενός νέου αγωγού φυσι-
κού αερίου, που θα συνδέει την Ελλάδα με την πΓΔΜ (...), τη Θεσ-
σαλονίκη με τη Σκόπια (...) αναβαθμίζοντας τόσο τις σχέσεις μας 
όσο και την ενεργειακή τροφοδοσία για τις δύο γειτονικές χώρες 
και την ευρύτερη περιοχή» είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός.
   Έμφαση έδωσε ακόμη στον Διαδριατικό Αγωγό (ΤΑP), αλλά και 

στον αγωγό ΕASTMED, για τον οποίο υπενθύμισε ότι διασχίζει τη 
Μεσόγειο με στόχο κυρίως τη μεταφορά αερίου από την Κύπρο 
και το Ισραήλ διαμέσου της Ελλάδας, «ίσως και με την προσθήκη 
της Ελλάδας», αν οι σχετικές μελέτες που γίνονται αποδειχτούν - 
όπως είπε - καρποφόρες.
Αναφερόμενος στον Διασυνδετήριο Αγωγό Ελλάδας-Βουλγαρί-
ας (IGB), o κ.Σταθάκης, επανέλαβε ότι η κατασκευή του αναμένε-
ται να ξεκινήσει το 2020 και η δυναμικότητά του διαμορφώνεται 
στα 3 bcm (δισεκατομμύρια κυβικά). «Πρόκειται για ένα πολύ 
σημαντικό έργο. Ολοκληρώσαμε τα τεχνικά θέματα και βρισκό-
μαστε στο στάδιο της πρόσκλησης εκδήλωση ενδιαφέροντος για 
την κατασκευή του» είπε ο υπουργός, σύμφωνα με τον οποίο 
«η Ελλάδα εργάζεται πάνω σε έργα που προσφέρουν πολύ ση-
μαντική διαφοροποίηση των πηγών ενεργειακής τροφοδοσίας 
στην περιοχή».
Ως προς την πρόσφατη συμφωνία Exxomobil-Total- ΕΛΠΕ, για 
τις έρευνες υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές δυτικά 

και νοτιοδυτικά της Κρήτης, ο κ. Σταθάκης, σημείωσε ότι αυτό 
«αποτελεί ένα πολύ σημαντικό πρότζεκτ, που θα ενισχύσει την 
αυτοπεποίθηση της Ελλάδας».
   Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας επισήμανε, ακόμη, 
ότι οι συνεργασίες στον ενεργειακό τομέα της νοτιοανατολικής 
Ευρώπης διέπονται από τέσσερις αρχές:
   -Να μετατραπούν τα Βαλκάνια σε ενεργειακό κέντρο. «Δεν 
ξέρω αν θα είναι μία χώρα που θα αναλάβει αυτόν τον ρόλο, 
προσωπικά πιστεύω ότι θα είναι το σύνολο των Βαλκανίων» είπε 
χαρακτηριστικά.
   -Να δημιουργηθεί κοινή αγορά αερίου στα Βαλκάνια,
   -Να διασυνδεθούν οι υποδομές, ώστε να καταστεί εφικτή η δη-
μιουργία κοινής αγοράς και
   -Να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η διαφοροποίηση στην πα-
ροχή ενέργειας. «Κοινή αντίληψη είναι ότι η διαφοροποίηση θα 
προσφέρει καλύτερες προοπτικές για την περιοχή και θα λύσει 
θέματα ασφάλειας» κατέληξε.

ΣΕ 15ΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΣΕ ΑΠΕ ΣΤΟΧΕΥΕΙ Η ΔΕΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2030

ΤΟ 2020 ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ IGB, 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, Γ.ΣΤΑΘΑΚΗ
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Τη στήριξη των ΗΠΑ στους αγωγούς φυσικού αερίου του 
λεγόμενου «Νότιου Διαδρόμου», τον Διαδριατικό (TAP) -το 
μεγαλύτερο μήκος του οποίου διέρχεται από τη χώρα μας- και 
τον Trans Αnatolian Pipeline (TANAP), αλλά και στον διασυν-
δετήριο αγωγό αερίου Ελλάδας-Βουλγαρίας (IGB), εξέφρασε 
σήμερα, από τη Θεσσαλονίκη, ο υφυπουργός Ενέργειας της 
χώρας, Mark W. Menezes (Μαρκ Μενέζες), στο πλαίσιο του 
στόχου για τη διαφοροποίηση των πηγών ενεργειακής τρο-
φοδοσίας της Ευρώπης. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ μετέφερε, 
παράλληλα, την ισχυρή αντίθεση του Αμερικανού Προέδρου, 
Ντόναλντ Τραμπ και της αμερικανικής κυβέρνησης σε έργα 
όπως ο North Stream II και ο Turkish Stream, τα οποία, όπως 
επισήμανε, θα ενισχύσουν τον σχεδόν μονοπωλιακό ρόλο 
της Ρωσίας στην ευρύτερη περιοχή. Κάλεσε δε τα ευρωπαϊ-
κά κράτη να κάνουν το ίδιο και να υποστηρίξουν ενεργειακές 
πηγές και υποδομές που έχουν οικονομική και στρατηγική 
λογική και «ενώνουν αντί να χωρίζουν τα ευρωπαϊκά έθνη 
(...)», όπως εκείνα του Νοτίου Διαδρόμου.
«Αναμφισβήτητα η διοίκηση Τραμπ, καθώς και ο υπουργός 
Ενέργειας και το αμερικανικό υπουργείο Ενέργειας υποστηρί-
ζουν πιο εύρωστους ενεργειακούς και οικονομικούς δεσμούς 

και δεσμούς ασφάλειας με την Ελλάδα, τη νοτιοανατολική 
Ευρώπη και όλη την ήπειρο», υπογράμμισε ο Αμερικανός αξι-
ωματούχος, μιλώντας από το βήμα του «Southeast Europe 
Energy Forum», που διοργανώνει στο πλαίσιο της 83ης ΔΕΘ, 
το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, σε συνεργα-
σία με την Ελληνική Δεξαμενή Σκέψης για την Ενεργειακή Οι-
κονομία (ΗΑΕΕ) και με στρατηγικό εταίρο το Atlantic Council.
«Αν υπάρχει ένα ζωτικό μήνυμα, που θα ήθελα να εκπέμψω 
σήμερα σε μια πρόταση είναι αυτό: αν επιθυμείτε να πετύχετε 
ενεργειακή ασφάλεια για τις χώρες σας, κάνετε τα πάντα στο 
πλαίσιο των δυνάμεών σας για να αγκαλιάσετε την ενεργει-
ακή διαφοροποίηση», σημείωσε ο κ. Μenezes και πρόσθεσε 
ότι «από την εισβολή της Ρωσίας στην Κριμαία το 2014 και 
την απειλή της για διακοπή των transit προμηθειών, η εξάρ-
τηση της Ευρώπης από το ρωσικό αέριο μόνο αυξάνεται, 
έχοντας φτάσει από μερίδιο 30% σε περισσότερο από 40%».
Σημείωσε δε ότι οι κίνδυνοι αυτής της εξάρτησης αναδείχτη-
καν το 2006, το 2009 και το 2014. «Σε καθεμία από αυτές τις 
περιπτώσεις, η Ρωσία εκμεταλλεύτηκε την κυρίαρχη θέση της 
με πάρα πολύ εξαναγκαστικό τρόπο», είπε και πρόσθεσε ότι, 
σήμερα, με τον Turkish Stream και το προτεινόμενο έργο του 

North Stream II θα ενισχυθεί το status της Ρωσίας ως «σχεδόν 
μονοπώλιο» στην παροχή αερίου (...), αυξάνοντας την ευα-
λωτότητα της Ευρώπης, σκόπιμα ή μη.
Ο Αμερικανός υφυπουργός Ενέργειας επισήμανε ακόμη ότι 
χάρη στην καινοτομία και την τεχνολογία, οι ΗΠΑ έχουν πλέον 
μεγάλη αφθονία ενέργειας, την οποία και είναι πρόθυμες να 
μοιραστούν, γιατί γνωρίζουν ότι η ενεργειακή ασφάλεια είναι 
κρίσιμη για την εθνική ασφάλεια. Πρόσθεσε δε ότι «οι ΗΠΑ 
είναι ανοιχτές για business ως ενεργειακός προμηθευτής», 
δεδομένου ιδίως ότι πρόσφατα αναδείχτηκαν σε παγκόσμιο 
ηγέτη στη συνδυασμένη παραγωγή πετρελαίου και φυσικού 
αερίου, και στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον, ευελπιστούν να 
ξεπεράσουν τη Ρωσία και τη Σαουδική Αραβία ως ο μεγαλύ-
τερος παραγωγός αργού πετρελαίου στον κόσμο, έχοντας 
παράλληλα σημαντική παραγωγή σε υγροποιημένο φυσικό 
αέριο.
«Οι ΗΠΑ», υποστήριξε, «ποτέ δεν θα χρησιμοποιήσουν την 
ενέργεια ως μέσο εξαναγκασμού» και είναι ενάντιες σε κάθε 
έθνος που το κάνει.

Τον ρόλο της Ελλάδας -και ειδικότερα της Βόρειας Ελλά-
δας- ως σημαντικού ενεργειακού σταυροδρομιού για την 
Ευρώπη και την περιοχή της Μεσογείου, ιδιαίτερα με τα νέα 
δεδομένα που κομίζει για την ενεργειακή τροφοδοσία της 
Ευρώπης ο λεγόμενος Νότιος Διάδρομος Φυσικού Αερίου, 
επισήμανε σήμερα, από τη Θεσσαλονίκη, ο Αμερικανός πρέ-
σβης, Τζέφρι Πάιατ, μιλώντας από το βήμα του «Southeast 
Europe Energy Forum», που πραγματοποιείται στο πλαίσιο 
της 83ης ΔΕΘ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
   «Η Βόρεια Ελλάδα ανέκαθεν ήταν σημαντικό σταυροδρόμι 
για την Ευρώπη και την περιοχή της Μεσογείου (...) Αυτό εί-
ναι ιδιαίτερα αληθές, όταν μιλάμε για ενεργειακούς πόρους 
(...) Στη διάρκεια της επίσκεψής του στην Αθήνα, έξι εβδο-
μάδες πριν, ο υφυπουργός Ενεργειακών Πόρων, Φρανκ 
Φάνον, σημείωσε ότι η Ελλάδα είναι κρίσιμος ενεργειακός 
εταίρος των ΗΠΑ και πρωταθλήτρια της ευρωπαϊκής ενερ-
γειακής ασφάλειας, βοηθώντας στην επίτευξη του κοινού 
μας στόχου για εμβάθυνση της ενεργειακής ασφάλειας, 
μέσω της διαφοροποίησης των διαδρομών, των πηγών και 
των προμηθειών της ενέργειας», σημείωσε ο κ. Πάιατ.
   Ο Αμερικανός πρέσβης επισήμανε ακόμη ότι ο ρόλος της 
Βόρειας Ελλάδας είναι ιδιαίτερα εμφανής, όταν κάποιος κοι-
τάζει το πρότζεκτ του Νότιου Διαδρόμου Αερίου. «Αυτή η 
πρωτοβουλία, μία από τις πιο σύνθετες του είδους της, που 
έχουν ποτέ αναπτυχθεί, βρίσκεται στην αιχμή της προσπά-
θειας για την προσφορά εναλλακτικής πηγής αερίου στην 

Ευρώπη για πρώτη φορά, και η Ελλάδα, μέσω της στήριξής 
της στον Διαδριατικό Αγωγό (ΤAP), διαδραματίζει κρίσιμο 
ρόλο στην επίτευξη αυτού του στόχου», υπογράμμισε.
   Την ίδια στιγμή, συμπλήρωσε, η Ελλάδα κάνει βήματα 
προς την κατεύθυνση της ύπαρξης αυξημένων επιλογών 
για το υγροποιημένο φυσικό αέριο, τόσο μέσω της ανα-
βάθμισης του τερματικού σταθμού της Ρεβυθούσας όσο και 
μέσω της νέας προτεινόμενης πλωτής μονάδας αποθήκευ-
σης κοντά στην Αλεξανδρούπολη.
   «Αυτές οι πρωτοβουλίες δίνουν ώθηση στην ενεργειακή 
ανθεκτικότητα της Ελλάδας, ισχυροποιούν τις περιφερεια-
κές αγορές και δημιουργούν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες. 
Βοηθούν, επίσης, στην επίτευξη του κοινού στόχου για αυ-
ξημένες εξαγωγές αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού 
αερίου στην Ευρώπη, όπως αυτός αναδείχτηκε κατά την 
πρόσφατη συνάντηση μεταξύ Τραμπ και Γιούνκερ», επισή-
μανε.
   Κατά τον Αμερικανό αξιωματούχο, η Ελλάδα και οι γείτονές 
της, προσηλωμένοι στην επιδίωξη πραγματικής προόδου 
για ισχυρότερες περιφερειακές συνδέσεις, συμπεριλαμβα-
νομένου και του Διασυνδετήριου Αγωγού Ελλάδας-Βουλ-
γαρίας (ΙGB), αλλά και στις ευρύτερες προσπάθειες για την 
ενίσχυση των οικονομικών δεσμών και της συνεργασίας, 
έχουν τη δυνατότητα να πετύχουν πραγματική μεταμόρ-
φωση του ενεργειακού τοπίου, με τεράστια οφέλη για τους 
πολίτες και τις επιχειρήσεις.

   Ο κ. Πάιατ αναφέρθηκε ακόμη στη σπουδαιότητα, όπως 
είπε, των πολλών ιδιωτικοποιήσεων στον ενεργειακό το-
μέα της Ελλάδας: «Η πρόσφατη επιτυχημένη πώληση του 
ΔΕΣΦΑ και οι επερχόμενες ιδιωτικοποιήσεις στο σύστημα 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και η επικείμενη 
πώληση πλειοψηφικού μεριδίου στα ΕΛΠΕ, όλα αυτά προ-
σφέρουν την ευκαιρία για νέο κεφάλαιο και νέα καινοτομία 
στον ενεργειακό τομέα της Ελλάδας, σε μια εποχή που η 
χώρα επιστρέφει στην ανάπτυξη και είναι ικανή να επωφε-
ληθεί από τη μεταλλασσόμενη ενεργειακή αγορά».
   Ο Aμερικανός πρέσβης αναφέρθηκε ακόμη στις προοπτι-
κές που διανοίγονται στον πετρελαϊκό τομέα, μετά και την 
πρόσφατη έγκριση κοινής εξερεύνησης σε διάφορες περιο-
χές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στην Κρήτη, από την 
ExxonMobil, την Τοtal και τα ΕΛΠΕ.
   «Υπάρχει επίσης τεράστια αξία στη διευρυνόμενη περιφε-
ρειακή συνεργασία της Ελλάδας, είτε μέσω των τριμερών 
συζητήσεων με την Κύπρο και το Ισραήλ, είτε μέσω της 
ευρύτερης δέσμευσης με τους Βαλκάνιους γείτονές της», 
κατέληξε ο κ. Πάιατ.
   Το φόρουμ διοργανώνουν το Ελληνοαμερικανικό Εμπορι-
κό Επιμελητήριο, σε συνεργασία με την Ελληνική Δεξαμενή 
Σκέψης για την Ενεργειακή Οικονομία (ΗΑΕΕ) και με στρατη-
γικό εταίρο το Atlantic Council.

“ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΣΑΣ”, ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ 
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΡΑΤΗ

ΚΡΙΣΙΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΗΠΑ Η ΕΛΛΑΔΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟ ΠΡΕΣΒΗ, 
ΤΖΕΦΡΙ ΠΑΙΑΤ
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Ένα από τα μεγαλύτερα έργα υποδομών, τις μεγαλύτερες ξέ-
νες επενδύσεις στην Ελλάδα και ένα από τα τρία πιο σημαντικά 
έργα ενέργειας στην Ευρώπη και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, 
είναι ο αγωγός ΤΑΡ, που - σύμφωνα με τη διευθύντρια του 
έργου στην Ελλάδα - Κατερίνα Παπαλεξανδρή, καθιστά την 
χώρα ενεργειακό κόμβο και ενισχύει τη θέση της στον ευρύ-
τερο ενεργειακό χάρτη.
   Από το βήμα του «Southeast Europe Energy Forum», που 
πραγματοποιείται στο πλαίσιο της 83ης ΔΕΘ, η κ. Παλεξανδρή 
σημείωσε πως το έργο του ΤΑΡ, το ευρωπαϊκό κομμάτι του 
«Νότιου Διαδρόμου» προχωρά βάσει χρονοδιαγράμματος 
και σύμφωνα με στοιχεία (τέλη β’ τριμήνου τρέχοντος έτους) 
έχει ολοκληρωθεί το 77% του έργου και στις τρεις χώρες (Ελ-
λάδα, Αλβανία, Ιταλία).
   Η Ελλάδα, σύμφωνα με την ίδια, ανοίγει το δρόμο για επεν-
δύσεις στον τομέα της ενέργειας. Ο ΤΑΡ, μέρος του «Νότιου Δι-
αδρόμου», το μεγαλύτερο έργο υποδομής, ανοίγει το δρόμο 
για ενεργειακές διασυνδέσεις. Η κατασκευή του έργου συνεχί-
ζεται βάσει σχεδιασμού και στόχος είναι, είπε η κ. Παπαλεξαν-

δρή, να «έχουμε φέρει το φυσικό αέριο στην Ευρώπη μέσω 
του αγωγού, το 2020». Το ίδιο το έργο θα αποτελέσει και 
βασικό «χαρακτηριστικό» της διαφοροποίησης των πηγών 
προμήθειας, και παράλληλα νέα «πηγή» για τη διαμόρφωση 
του ενεργειακού μείγματος.
   Το έργο αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες άμεσες ξένες επεν-
δύσεις στην Ελλάδα (σ.σ. το συνολικό ύψος της επένδυσης 
έφτασε το 1,5 δισ. ευρώ), που δίνει ώθηση στην ελληνική 
οικονομία, και τα οφέλη του είναι πολλαπλά καθώς δεν «πε-
ριορίζονται» στον ενεργειακό τομέα, αλλά διαχέονται στις μι-
κρομεσαίες επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. «Κατασκευάζουμε 
επιπλέον τρία σημεία εξόδου στην Καστοριά, την Πέλλα και 
την Κοζάνη», πρόσθεσε η κ. Παπαλεξανδρή.
   Για τις χρηματοδοτήσεις στον ενεργειακό τομέα και την 
ανάγκη ενθάρρυνσης επενδύσεων, μίλησε ο διευθύνων 
σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΕΤΕ) Παύλος 
Μυλωνάς, σημειώνοντας πως το κόστος ενέργειας (στην 
Ελλάδα) είναι πάρα πολύ υψηλό σε σχέση με ανταγωνιστές 
- και σύμφωνα με τον ίδιο αποθαρρύνει τις επενδύσεις. Αρα, 

βασική πρόκληση για την ευρύτερη οικονομία παραμένουν οι 
επενδύσεις που θα μειώνουν το ενεργειακό κόστος. Σ’ αυτή 
την κατεύθυνση, οι χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕ στον ενεργειακό 
κλάδο αγγίζουν το 30% και το 40% στον κλάδο των Ανανεώ-
σιμων Πηγών Ενέργειας.
   Τις συνεργασίες των ΕΛΠΕ στον κλάδο της έρευνας και εκμε-
τάλλευσης υδρογονανθράκων και τις προοπτικές που βλέπει 
ο όμιλος για το upstream τα επόμενα χρόνια, παρουσίασε ο 
Γενικός Διευθυντής Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθρά-
κων -ΕΛΠΕ UPSTREAM Γιάννης Γρηγορίου, καθώς και την ει-
κόνα στο κομμάτι της έρευνας και ανακάλυψης κοιτασμάτων, 
δίνοντας μια συνολική παρουσίαση για τη δραστηριοποίηση 
του ομίλου και την προσέλκυση ενδιαφέροντος «παικτών» 
στην ελληνική αγορά.
   Το φόρουμ διοργανώνουν το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό 
Επιμελητήριο, σε συνεργασία με την Ελληνική Δεξαμενή Σκέ-
ψης για την Ενεργειακή Οικονομία (ΗΑΕΕ) και με στρατηγικό 
εταίρο το Atlantic Council.

Μετά το λεωφορείο χωρίς οδηγό, που αποτέλεσε παγκόσμια 
πρωτοτυπία, ο δήμος Τρικκαίων και η e-trikala ΑΕ, ακολου-
θώντας τα ίδια γνωστά και πετυχημένα βήματα θα φιλοξενήσει 
στις 18 του μηνός, επιδείξεις ελαφρών ηλεκτρικών οχημάτων 
στο πλαίσιο του έργου ELVITEN (http://www.elviten-project.
eu) αλλά και ως δράση της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικό-
τητας 2018. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ πρόκειται για ένα έργο 
το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
μέσω του προγράμματος «HORIZON 2020», και στοχεύει στην 
προώθηση της χρήσης των ελαφρών ηλεκτρικών οχημάτων 
(EL-Vs), όπως ποδήλατα, σκούτερ, τρίκυκλα και τετράκυκλα, 
ως άνετου μέσου μεταφοράς στις πόλεις.
Το πρόγραμμα ELVITEN - Ευέλικτη Ηλεκτροκίνηση για Βιώσι-
μες Πόλεις υλοποιείται σε 6 Ευρωπαϊκές πόλεις: Τρίκαλα, Βε-

ρολίνο, Ρώμη, Μπάρι, Γένοβα, Ρώμη, Μάλαγα. Στην Ελλάδα, 
η συνεργασία της e-trikala γίνεται με το ΕΠΙΣΕΥ (Ερευνητικό 
Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και 
Υπολογιστών της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μη-
χανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ).
Στο πλαίσιο αυτό, δέκα ελαφρά οχήματα (5 τρίκυκλα και τα 
5 τετράκυκλα) θα κυκλοφορούν στα Τρίκαλα, είτε για όσους 
εργάζονται στον χώρο των διανομών, είτε για πολίτες.
Ειδικά οι πολίτες, θα μπορούν να εκδηλώνουν ενδιαφέρον για 
να μετακινούνται με ασφάλεια και χωρίς κανένα έξοδο, μέσα 
από μια ειδική πλατφόρμα. Σε αυτή θα καταγράφονται οι σχε-
τικές διαδρομές και το ωράριο, ώστε να επιλέγεται κάθε φορά 
η διαθεσιμότητα του οχήματος και του δρομολογίου.
Μάλιστα, τον περασμένο Απρίλιο πραγματοποιήθηκε στα 
Τρίκαλα, το πρώτο Workshop για το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα, 
στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσείου Τσιτσάνη. Εκεί πα-
ρουσιάστηκε το έργο από στελέχη της e-trikala AE καθώς και 
από τους εταίρους του προγράμματος, ενώ παράλληλα έγιναν 
και συζητήσεις για τον μέλλον της αστικής κινητικότητας στις 
πόλεις και τον ρόλο των ηλεκτροκίνητων οχημάτων σε αυτές. 
Ήδη έχει διεξαχθεί έρευνα με online ερωτηματολόγια με σκο-
πό να συγκεντρωθούν και οι απόψεις των πολιτών.
Με την ολοκλήρωση της έρευνας του προγράμματος, ακο-

λουθούν, επιδείξεις ελαφρών ηλεκτρικών οχημάτων διάρ-
κειας ενός έτους τόσο στα Τρίκαλα όσο και στις υπόλοιπες 
συμμετέχουσες Ευρωπαϊκές πόλεις: το Βερολίνο, τη Γένοβα, 
τη Μάλαγα, τη Ρώμη και το Μπάρι. Τα ελαφρά ηλεκτρικά 
οχήματα θα προσφέρονται για κοινή χρήση στους πολίτες, 
τους επισκέπτες της πόλης και τους προμηθευτές ελαφρών 
αγαθών, (εταιρίες ταχυμεταφοράς, και μεταφοράς φαγητού 
κά). Επιπλέον, η χρήση τέτοιων οχημάτων θα υποστηρίζεται 
μέσω υπηρεσιών για την κράτηση οχήματος, ενός σταθμού 
φόρτισης/στάθμευσης καθώς και μέσω εφαρμογών για τη 
συλλογή πόντων και την απολαβή ανταμοιβών.
Σε δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Τρικκαίων Δη-
μήτρης Παπαστεργίου, τονίζει ότι «κοιτάμε εκεί που κοιτάζει 
πλέον όλη η Ευρώπη. Πιστεύουμε στη βιώσιμη κινητικότητα, 
πιστεύουμε στην ηλεκτροκίνηση, δοκιμάζουμε τις δυνατότη-
τές της».
Και συνεχίζει λέγοντας: «Συμμετέχοντας στο πρόγραμμα, δη-
λώνουμε πρόθυμοι να βελτιώσουμε τα ηλεκτρικά οχήματα 
ελαφρού τύπου προκειμένου αυτά να γίνουν ασφαλέστερα 
και οικονομικότερα. Η αλλαγή έρχεται, είναι μπροστά μας, 
και όσο πιο γρήγορα το καταλάβουμε και προσαρμοστούμε 
σε αυτή, τόσο περισσότερο θα πολλαπλασιάσουμε τα οφέλη 
για τις κοινωνίες μας».

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗ

ΜΕΤΑ ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ «ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ», ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ ΥΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ, ΣΤΙΣ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΤΡΙΚΥΚΛΑ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΚΥΚΛΑ
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Η επιβίβαση στο τρένο της 4ης βιομηχανικής επανάστασης 
αποτελεί κεντρικό στόχο της κυβέρνησης για την επόμενη 
περίοδο, καθώς αν η χώρα τα καταφέρει σε αυτό το πεδίο θα 
εξασφαλίσει το μέλλον της, ενώ αν αποτύχει θα μείνει σε μια 
κατηγορία πολύ υποδεέστερη από τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά 
κράτη. Τα παραπάνω επισήμανε σήμερα, από τη Θεσσαλο-
νίκη, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, 
Στέργιος Πιτσιόρλας, αρμόδιος για θέματα βιομηχανίας και 
εμπορίου, εγκαινιάζοντας το περίπτερο του Συνδέσμου Βιομη-
χανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) στην 83η ΔΕΘ. Ο κ. Πιτσιόρλας 
σημείωσε ακόμη ότι «θα συνεργαστεί απόλυτα» με όλους τους 
φορείς, ώστε να διασφαλιστεί η στενότερη συνέργεια μεταξύ 
πανεπιστημίων, τεχνικού κόσμου, επιχειρήσεων και εργατικού 
δυναμικού, που θα επιτρέψει τη διαμόρφωση ενός «πραγματι-
κά μεγάλου προγράμματος» για την ανάπτυξη της βιομηχανίας 
στην Ελλάδα. «Ενός προγράμματος για να αναβιώσουμε επι-
χειρήσεις, να αναστήσουμε τομείς» είπε χαρακτηριστικά.
   Αναλυτικότερα, κατά την ομιλία του στα εγκαίνια του περι-
πτέρου του ΣΒΒΕ, ο κ. Πιτσιόρλας σημείωσε πως «πρέπει να 
συνειδητοποιήσουμε ότι τώρα, το 2018, που βγήκαμε από τα 
μνημόνια, ο κόσμος είναι τελείως διαφορετικός από ό,τι ήταν 
το 2010 όταν μπήκαμε. Οι εξελίξεις, ιδιαίτερα στη γειτονιά μας, 
είναι πάρα πολύ σημαντικές, πάρα πολύ μεγάλες. Οι χώρες των 
Βαλκανίων, της νοτιοανατολικής και κεντρικής Ευρώπης, αυτά 
τα χρόνια που εμείς παλεύαμε με την τεράστια κρίση που ξέ-
σπασε, έχουν κάνει πολύ μεγάλα βήματα σε πολλούς τομείς. Η 
Ελλάδα τώρα θα πρέπει να αντιληφθεί αυτή την αλλαγή κι αν 
θέλει να παραμείνει στην υψηλή κατηγορία, αν θέλει να παρα-
μείνει και ως χώρα του ευρώ στην πρώτη ταχύτητα, θα πρέπει 
να κάνει γρήγορα, πολύ γρήγορα, τεράστια βήματα, καταρχήν 
στον τομέα της μεταποίησης και της βιομηχανίας. Η επιλογή 
της κυβέρνησης να δημιουργήσει αυτό το χαρτοφυλάκιο δεν 

είναι τυχαία. Είναι μια επιλογή συνειδητή, μια επιλογή που -θα 
το δείτε στη πράξη- θα έχει συνέπειες στις αποφάσεις και τους 
σχεδιασμούς και τις πρωτοβουλίες της. Προσδοκώ λοιπόν τη 
συνεργασία σας και πιστεύω ότι μπορούμε να έχουμε πάρα 
πολύ θετικά αποτελέσματα» υπογράμμισε.
   Κατά τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, 
«αν τεθεί ο στόχος αυτός (σ.σ.της εισόδου στην εποχή της 4ης 
βιομηχανικής επανάστασης), θα καθοδηγηθούμε στις δράσεις 
που είναι αναγκαίες. Αυτό όμως σημαίνει πλήρη αναδιοργά-
νωση της δουλειάς μας, αναδιάταξη στόχων και αξιοποίηση 
των δυνατοτήτων που έχουμε. Είναι μύθος ότι η Ελλάδα δεν 
μπορεί να αναπτυχθεί στους τομείς αυτούς (σ.σ. της υψηλής 
τεχνολογίας και της ψηφιακής εποχής), μύθος ότι το μόνο που 
μπορούμε να κάνουμε ως χώρα είναι να προσφέρουμε υπηρε-
σίες», π.χ. στον τουρισμό, αφού υπάρχουν παραδείγματα εκ-
πληκτικών επιχειρήσεων που ακόμα και τα χρόνια της κρίσης 
καταφέρνουν, όπως είπε, όχι απλώς να επιβιώνουν, αλλά και 
να έχουν απολύτως ανταγωνιστική και υψηλών προδιαγρα-
φών διεθνή παρουσία.
   «Εξαιρετικά ελπιδοφόρα τα δείγματα από τη λειτουργία των 
Ναυπηγείων Σύρου»
   Ιδιαίτερη μνεία ως προς τους τομείς που μπορούν να «ανα-
στηθούν» έκανε στην περίπτωση των Ναυπηγείων Σύρου, 
επισημαίνοντας ότι τα πρώτα δείγματα από τη λειτουργία τους 
ήταν εξαιρετικά ελπιδοφόρα: «Είχα πρόσφατα την εμπειρία με 
τα ναυπηγεία και ήδη μπορώ να σας πω ότι έχουμε δυνατότη-
τες τώρα, σε αυτή τη συγκυρία, πάρα πολύ μεγάλες. Το γεγονός 
ότι καταφέραμε και έχουν ξεκινήσει να λειτουργούν τα Ναυπη-
γεία Σύρου είναι επίτευγμα πάρα πολύ μεγάλο. Τι μας δείχνει 
όμως; Στο ελάχιστο χρονικό διάστημα, που τα ναυπηγεία αυτά 
λειτουργούν δοκιμαστικά (...) είναι απίστευτη η ανταπόκριση 
των Ελλήνων εφοπλιστών στο να τα στηρίξουν. Μέχρι τώρα 

λέγαμε ότι αυτή η δουλειά δεν μπορεί να γίνει στην Ελλάδα, 
γιατί δεν είναι ανταγωνιστικά τα ναυπηγεία, άρα πάμε στην 
Τουρκία, πάμε κάπου αλλού. Στους μήνες όμως που περάσανε 
από τη στιγμή που άρχισαν να λειτουργούν, η ανταπόκριση 
ήταν καταπληκτική και τα δείγματα εξαιρετικά ελπιδοφόρα. Το 
ίδιο πιστεύω ότι μπορεί να γίνει και σε άλλους τομείς, π.χ. της 
αμυντικής βιομηχανίας και της υψηλής τεχνολογίας».
   Καλωσορίζοντας τον κ. Πιτσιόρλα στο περίπτερο του ΣΒΒΕ, 
ο πρόεδρος του Συνδέσμου, Αθανάσιος Σαββάκης, επισήμανε 
ότι η φετινή χρονιά είναι ξεχωριστή για τον φορέα, δεδομένου 
ότι ο ρόλος του αναβαθμίστηκε σε αυτόν του κοινωνικού εταί-
ρου «και άρα συμμετέχει ίσως με μεγαλύτερη παρεμβατικότη-
τα στον δημόσιο διάλογο και στις διαμορφώσεις πολιτικής». 
Πρόσθεσε ότι η παρουσία του ΣΒΒΕ στην 83η ΔΕΘ «πραγματι-
κά προσδίδει έναν περαιτέρω πολλαπλασιαστή στην ανάδειξη 
της ατζέντας του φορέα, σύμφωνα με την οποία η μεταποίηση 
πρέπει να επανέλθει στο προσκήνιο της κυβερνητικής πολιτικής 
και μέσω της βιομηχανίας η χώρα να δημιουργήσει ΑΕΠ και βι-
ώσιμες και καλά πληρωμένες θέσεις εργασίας».
   Ο κ. Σαββάκης αναφέρθηκε και στις καινούργιες εγκαταστά-
σεις του ΣΒΒΕ, με συνολική επιφάνεια κτιρίου 850 τετραγωνι-
κών σε οικόπεδο άνω των 9.000 τετραγωνικών στην περιοχή 
των Σφαγείων, στις οποίες οι υπηρεσίες του φορέα αναμένεται 
να εγκατασταθούν εντός του επόμενου εξαμήνου. «(...) Μετά 
από 103 χρόνια ο ΣΒΒΕ αποκτά το σπίτι του, ένα έργο που 
πέραν του συμβολισμού του, είναι και ουσίας» σημείωσε ο κ. 
Σαββάκης και ευχαρίστησε τον κ. Πιτσιόρλα γιατί -όπως είπε- 
είχε έναν ιδιαίτερο ρόλο, ως αναπληρωτής υπουργός βιομη-
χανίας, στο ότι ένα αίτημα του ΣΒΒΕ της τελευταίας δεκαετίας 
σχεδόν, αυτό της ύπαρξης εξειδικευμένου (υπουργικού) χαρ-
τοφυλακίου για τη βιομηχανία, ικανοποιήθηκε.

Τη μετατροπή της Βόρειας Ελλάδας σε ενεργειακό κόμβο για 
την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Νοτιοανατο-
λικής Ευρώπης περιλαμβάνει ο μετασχηματισμός του τομέα 
της ενέργειας που βρίσκεται σε εξέλιξη, δήλωσε στο Αθηναϊκό 
- Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ), ο υπουργός 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, στο περιθώ-
ριο των εγκαινίων του περιπτέρου του υπουργείου στην 83η 
ΔΕΘ.
Σύμφωνα με τον ίδιο, «ο τομέας της ενέργειας αλλάζει ραγδαία, 
αναπτύσσουμε τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και το 
φυσικό αέριο τα επόμενα δέκα χρόνια με πολλά μεγάλα έργα 
υποδομής, προκειμένου να πετύχουμε τους στόχους που έχει 
θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Συμφωνία του Παρισιού για 
τον τρόπο που παράγουμε ενέργεια, παράλληλα με τα μεγάλα 
έργα εξοικονόμησης ενέργειας, τα οποία θα δημιουργήσουν, 

επίσης, μια τεράστια ώθηση και σε έργα υποδομής».
Ο υπουργός υπογράμμισε ότι, η αγορά ενέργειας αλλάζει «οι 
υποδομές, τα δίκτυα πλέον παραμένουν υπό το Δημόσιο, 
αυτή είναι η στρατηγική μας και απελευθερώνονται οι αγορές 
ενέργειας που μαζί με το χρηματιστήριο ενέργειας σε ένα χρόνο 
θα αλλάξουν εντελώς την αγορά κατανάλωσης και τον τρόπο 
που οι μεγάλοι, μικροί και ιδιώτες καταναλωτές αγοράζουν 
ενέργεια και μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο παραγωγής 
ενέργειας».
Ερωτηθείς σχετικά, ο κ. Σταθάκης τόνισε πως ο αγωγός TAP 
«που είναι το μεγαλύτερο έργο, 550 χιλιόμετρα, προχωρά 
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα» και «θα τεθεί σε δοκιμαστι-
κή λειτουργία το 2020».
Για το έργο του αγωγού IGB, υπάρχουν ικανοποιητικές εξελί-
ξεις, καθώς «έχουν περάσει όλα τα στάδια, τώρα περιμένουμε 

τις προκηρύξεις για την κατασκευή του και αυτός (ο αγωγός) 
το 2020 θα είναι έτοιμος». Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης 
και στην υπογραφή των συμφωνιών για την αξιοποίηση του 
FSRU στην Αλεξανδρούπολη: «Υπογράφηκε η συμφωνία των 
μετόχων, άρα όλα αυτά ειναι σε ολοκλήρωση και ταυτόχρονα 
ο ΤΑΡ με το γεγονός ότι θα είναι (έτοιμος) το 2020, σημαίνει ότι 
εμείς θα είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε αέριο σε πάρα πολλές 
πόλεις της Βόρειας Ελλάδας, που έχουμε δεσμευθεί να χτίσου-
με τα δίκτυα υποδομής. Ταυτόχρονα, είμαστε ανοιχτοί σε νέα 
σχέδια και νέες διασυνδέσεις και ηλεκτρικές και φυσικό αέριο 
της Βόρειας Ελλάδας με τις γειτονικές χώρες των Βαλκανίων, 
τα εν εξελίξει σχέδια για διασύνδεση συμπεριλαμβανομένων 
των Σκοπίων».

ΣΤ. ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ: Η ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΣΤΟ ΤΡΕΝΟ ΤΗΣ 4ΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 
Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Η ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΟΜΒΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, 
ΔΗΛΩΣΕ Ο Γ. ΣΤΑΘΑΚΗΣ
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«Είστε οι πρεσβευτές της νέας Ελλάδας» είπε, απευθυ-
νόμενος σε εκπροσώπους νεοφυών επιχειρήσεων (start 
uppers), ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινω-
νιών και Ενημέρωσης Νίκος Παππάς στη διάρκεια των 
εγκαινίων του περίπτερου του υπουργείου, με τίτλο: 
«Ψηφιακή Ελλάδα», στη ΔΕΘ. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ  
«οι άνθρωποι που είστε εδώ, είστε οι πρεσβευτές της νέας 
Ελλάδας. Της Ελλάδας που βγαίνει από την κρίση και δε 
φοβάται τίποτε. Ούτε τον γείτονα της, ούτε καν τον κακό 
της εαυτό» είπε ο κ. Παππάς και πρόσθεσε: «Η πολιτεία θα 
είναι δίπλα σας, θα διασφαλίζει ότι οι καταπληκτικές αυ-
τές ιδέες θα μπορούν να ταξιδέψουν, θα υποστηρίζει. Και 
εσείς και εμείς θα βρούμε τον τρόπο, το πώς αυτές οι ιδέες 
θα κάνουν τη ζωή όλων ακόμη καλύτερη».
   Τα επίσημα εγκαίνια του περιπτέρου «Ψηφιακή Ελλάδα» 
έγιναν στις έντεκα, από τον υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, 
παρουσία και του υφυπουργού Λευτέρη Κρέτσου και του 
γενικού γραμματέα του υπουργείου Βασίλη Μαγκλάρα, 
ενώ παραβρέθηκαν ως εκπρόσωποι της τιμώμενης χώρας 
στη ΔΕΘ, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ 
και ο αναπληρωτής επικεφαλής του γραφείου επιστημών 
και τεχνολογίας του Λευκού Οίκου και αναπληρωτής διευ-
θυντής Τεχνολογίας των ΗΠΑ Μάικλ Κράτσιος.
   Ο κ. Παππάς στον σύντομο χαιρετισμό του, υπογράμμι-
σε ότι η παρουσία εκατόν είκοσι νεοφυών επιχειρήσεων 
καινοτομίας και τεχνολογίας στο περίπτερο έχει δημιουρ-
γήσει ένα κεκτημένο, το οποίο δε μπορεί να αγνοηθεί από 
κανέναν στο μέλλον, ούτε και από τις μελλοντικές διοργα-
νώσεις της ΔΕΘ.
   «Έχουμε συσσωρεύσει πλέον τεχνογνωσία και νομίζω 
δεν θα υπάρξει Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στο μέλλον, 
που δεν θα έχει το δικό της ξεχωριστό περίπτερο «Digital 

Greece - Ψηφιακής Ελλάδας» με όλες τις start up. Δεν 
υπάρχει περίπτωση, να βρεθεί πολιτική ηγεσία, πλέον, 
που να υποχωρήσει πίσω από αυτό το κεκτημένο έδαφος. 
Έχουμε, ήδη, κάνει ένα βήμα, πίσω από το οποίο κανένας 
μας δε μπορεί να πάει» είπε ο υπουργός.
   «Νομίζω ότι του χρόνου θα είμαστε ακόμη πιο δυνατοί» 
συνέχισε ο κ. Παππάς και παρότρυνε αυτή την εβδομάδα 
τους νέους επιχειρηματίες να κάνουν επαφές και να αξιο-
ποιήσουν την παρουσία τους στη ΔΕΘ.
   «Δε μπορείτε να φανταστείτε πόσο σημαντικό σήμα στέλ-
νετε παντού» υπογράμμισε ο κ. Παππάς, απευθυνόμενος 
στους εκπροσώπους νεοφυών επιχειρήσεων. Ο υπουργός 
σχολίασε, επίσης, μια φράση του υφυπουργού Λευτέρη 
Κρέτσου ότι «ως τώρα, αυτός ο δυναμικός κόσμος ήταν, 
δυστυχώς, αθέατος από τα ΜΜΕ», λέγοντας: 
   «Τελείωσε αυτό, σας βεβαιώ. Όλα τα συμβατικά μέσα 
ενημέρωσης και όλο το διαδίκτυο έχει πλημμυρίσει από 
τις εικόνες του περιπτέρου της Ψηφιακής Ελλάδας. Κι 
αυτό νομίζω είναι μια δική σας κατάκτηση, την οποία σας 
καλώ, με το ταλέντο και την επιμονή σας, να τη διαφυλά-
ξετε και να τη μεγαλώσετε. Καλή δουλειά σε όλους και του 
χρόνου πιο δυνατοί».
   Ο κ. Παππάς εξέφρασε τη χαρά του για τη διοργάνωση 
και ευχαρίστησε τα στελέχη του υπουργείου, αλλά και 
τους εκπροσώπους της τιμώμενης χώρας, που παρέστη-
σαν στα εγκαίνια και τον συνόδευσαν στην ξενάγηση στο 
περίπτερο.
   Λ. Κρέτσος: Να δώσουμε χώρο σε νέους αν-
θρώπους, φρέσκες ιδέες, να ενδυναμώσουμε 
και τη δημοκρατία, αξιοποιώντας τη σύγχρονη 
τεχνολογία
   Από την πλευρά του ο υφυπουργός Ψηφιακής Πολιτικής 
Λευτέρης Κρέτσος μίλησε με πολύ θερμά λόγια για την πα-
ρουσία των νεοφυών επιχειρήσεων στο περίπτερο.
   «Είδαμε νέους ανθρώπους με φρέσκες ιδέες» είπε ο κ. 
Κρέτσος και υπογράμμισε ότι πρόκειται για «έναν κόσμο 
πολύ δυναμικό», νέους που «δεν έχουν τίποτε να ζηλέ-
ψουν σε σχέση με άλλους συνομηλίκους τους και άλλες 
προτάσεις που γίνονται στο εξωτερικό».
   «Και νομίζω, ακριβώς αυτό είναι το μέλλον και της 
χώρας. Εκεί πρέπει να πάμε. Αυτό είναι το στίγμα. Να δώ-
σουμε χώρο σε νέους ανθρώπους, να δώσουμε χώρο σε 
φρέσκες ιδέες, να ενδυναμώσουμε αν θέλετε τη δημοκρα-

τία, αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία» πρόσθεσε ο 
υφυπουργός.
   Τζ. Πάιατ: Ελπιδοφόρο σημάδι για το μέλλον της 
ελληνικής οικονομίας οι νεοφυείς επιχειρήσεις
   «Είναι εξαιρετικά φανταστικό να βλέπω εδώ αυτήν 
την ενέργεια, την καινοτομία» είπε ο πρέσβης των ΗΠΑ, 
Τζέφρι Πάιατ, δίνοντας συγχαρητήρια στον υπουργό και 
στους συνεργάτες του για την οργάνωση του περιπτέρου 
και τονίζοντας το ενδιαφέρον και την υποστήριξη της πρε-
σβείας των ΗΠΑ σε τέτοιες δράσεις. Ο κ. Πάιατ σημείωσε 
ότι εδώ και πάνω δύο χρόνια επισκέπτεται νεοφυείς και 
καινοτόμες επιχειρήσεις στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, 
στην Πάτρα, στα Ιωάννινα και πρόσθεσε:
   «Για ένα πράγμα που έχω πειστεί είναι ότι πρόκειται για 
ένα από τα σπουδαία μυστικά success stories της Ελλά-
δας». «Είναι φανταστικό αυτό που συμβαίνει εδώ, νομίζω 
ότι είναι ένα πολύ ελπιδοφόρο σημάδι για το μέλλον της 
ελληνικής οικονομίας» συνέχισε ο κ. Πάιατ.
   Ο κ. Πάιατ έκανε αναφορά στα λόγια του υπουργού 
Εμπορίου των ΗΠΑ, Γ. Ρος, χθες και στην πεποίθηση 
από πλευράς τους, ότι το σχήμα υψηλής τεχνολογίας και 
γνώσης είναι ένα πεδίο για περαιτέρω ανάπτυξη και για 
εμπορικές επενδύσεις μεταξύ των δύο χωρών.
   Μ. Κράτσιος: Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν την «κουλ-
τούρα» των νεοφυών επιχειρήσεων
   Σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε και ο αναπληρωτής επι-
κεφαλής του Γραφείου Επιστημών και Τεχνολογίας του 
Λευκού Οίκου και αναπληρωτής διευθυντής Τεχνολογίας 
των ΗΠΑ Μάικλ Κράτσιος, ο οποίος όπως αποκάλυψε ο 
κ. Παππάς, έλκει μέρος της καταγωγής του, από τη Χίο. 
Μάλιστα, άρχισε τον χαιρετισμό του στα ελληνικά, λέ-
γοντας «Καλημέρα σας» και συνέχισε στη γλώσσα του: 
«Είναι εξαιρετικό να βρίσκομαι ανάμεσα σας εδώ και να 
επισκέπτομαι την απίθανη start up κοινότητα εδώ στην 
Ελλάδα». Ο κ. Κράτσιος υπογράμμισε, ότι οι ΗΠΑ υποστη-
ρίζουν την «κουλτούρα» των νεοφυών επιχειρήσεων και 
ενδιαφέρονται για αυτές και προέτρεψε να συνεχιστεί η 
συνεργασία σε αυτό τον τομέα.
   Την παρουσίαση και τη συζήτηση που ακολούθησε συ-
ντόνισε ο δημοσιογράφος Γιώργος Χριστοφορίδης.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΝΕΟΦΥΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (START UPPERS) ΣΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» 
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Καινοτομία, τεχνητή νοημοσύνη και ψηφιακές δεξιότητες απο-
τελούν ορισμένα μόνο από τα βασικά χαρακτηριστικά της πα-
ρουσίας της Microsoft στην 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 
(ΔΕΘ), όπου τιμώμενη χώρα είναι οι ΗΠΑ και όπως δήλωσε 
σε συνέντευξή της στο Αθηναϊκό -Μακεδονικό Πρακτορείο 
Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ), η διευθύνουσα σύμβουλος Microsoft 
Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας, Πέγκυ Αντωνάκου, «είναι πολύ 
ευχάριστο μια ολόκληρη χώρα να μιλάει και να συγκεντρώνεται 
στο θέμα της καινοτομίας και φυσικά είναι κάτι που είναι στο 
επίκεντρο της δικής μας στρατηγικής, του δικού μας οράματος».
Με παρουσία πάνω από 25 χρόνια στην Ελλάδα, πρόσθεσε η κ. 
Αντωνάκου, η εταιρεία συμμετέχει φέτος για πρώτη φορά στη 
ΔΕΘ, «για να μιλήσουμε για ψηφιακές δεξιότητες, νέες τεχνολο-
γίες και για να φέρουμε την παγκόσμια συζήτηση της τεχνολο-
γίας στη χώρα μας, την ίδια στιγμή που γίνεται σε ολόκληρο τον 
κόσμο».
Πραγματικά -συνέχισε η κ. Αντωνάκου- θεωρούμε ότι είμα-
στε σε ένα κομβικό σημείο, όπου έχουμε πολύ μεγάλο κενό 
να καλύψουμε ψηφιακά και είναι σημαντικό πραγματικά να 
«αγκαλιάσουμε» την τεχνολογία και να τη χρησιμοποιήσουμε 
σαν εργαλείο, προκειμένου να γίνουμε ανταγωνιστικοί σε πα-
γκόσμιο επίπεδο.
Πέραν της τεχνολογίας που δίνει αναπτυξιακή ώθηση, ένας ακό-
μα παράγοντας που αποτελεί κινητήρια δύναμη για την επίτευξη 
των αναπτυξιακών στόχων είναι το ανθρώπινο δυναμικό και 
-όπως τόνισε η κ. Αντωνάκου- «έχουμε πολύ καλό ανθρώπινο 
δυναμικό, πρέπει όμως να επενδύσουμε σ’ αυτό και να είμαστε 
σύγχρονοι, γιατί πλέον ο ανταγωνισμός είναι παγκόσμιος και η 
Microsoft είναι εδώ για να συμβάλλει με τα προϊόντα της, την 
τεχνογνωσία της και την παρουσία της και την στήριξή της τόσο 
σε ιδιωτικό, όσο και σε δημόσιο επίπεδο στην Ελλάδα”.

Το μέλλον είναι ήδη εδώ
Εργαλεία «μικτής» πραγματικότητας, τα Microsoft HoloLens 
που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί στην ιατρική (για χειρουργική 
επέμβαση), παρουσιάζονται στον χώρο της Microsoft και, σύμ-
φωνα με την κ. Αντωνάκου, πρόκειται για ένα από τα πιο εντυ-
πωσιακά «χαρακτηριστικά» της εταιρείας που αναδεικνύονται 
στην 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Η συσκευή HoloLens (συσκευή επαυξημένης πραγματικότη-
τας) εμβυθίζει τον χρήστη σε μια επαυξημένη πραγματικότητα 
(Augmented Reality-AR), που αποτελεί επέκταση της εικονικής 
πραγματικότητας (Virtual Reality-VR). Ο χρήστης μπορεί να αλ-
ληλοεπιδρά με ολογράμματα που γεννιούνται από τον υπολο-
γιστή της συσκευής και τα οποία αναμιγνύονται με την φυσική 
πραγματικότητα.
«Το πιο εντυπωσιακό που παρουσιάζουμε στη ΔΕΘ, εκτός φυ-
σικά από όλες τις τεχνολογίες που έχουμε, η πιο εντυπωσιακή 
τεχνολογία που παρουσιάζουμε και έχουμε εδώ ως demo, είναι 
τα HoloLens», ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Αντωνάκου.
Εξηγώντας πως ένα τέτοιο τεχνολογικό εργαλείο μπορεί να έχει 
εφαρμογή στην καθημερινή ζωή, η κ. Αντωνάκου σημείωσε 
πως μ’ αυτό «πρόσφατα, γιατροί στο Ηνωμένο Βασίλειο, ένας 
εκ των οποίων ελληνικής καταγωγής, έκαναν επέμβαση σε έναν 
ασθενή. Από τη μια λοιπόν, βλέποντας το πόδι του ασθενούς στο 
οποίο έκαναν την επέμβαση, ταυτόχρονα όμως φορώντας τη 
«μάσκα» (το HoloLens) είχαν πρόσβαση σε όλο το κυκλοφορικό 
σύστημα του ίδιου του ασθενούς. Άρα, ταυτόχρονα, έβλεπαν 
κάτω από την επιφάνεια στην οποία επιχειρούσαν, προκειμένου 
να μην κάνουν λάθος».
Σύμφωνα με την ίδια, η συσκευή HoloLens έχει καταπληκτική 
εφαρμογή σε τομείς όπως η ιατρική, το design των προϊόντων, 
ενώ, θα μπορούσε να βρει και πεδίο ‘δράσης’ και σε αρχαιολο-

γικούς χώρους. «Φανταστείτε να πάτε σε έναν αρχαιολογικό 
χώρο να σας δώσουν αυτή τη «μάσκα» και να μπορείτε να 
βλέπετε από τη μια τον χώρο στον οποίο είσαστε και από την 
άλλη τη χρήση αυτού του χώρου όπως ήταν στην αρχαιότητα» 
υπογράμμισε.
Το ταξίδι στο μέλλον συνεχίζεται με «οδηγό» τη Microsoft
Και αν για ορισμένους τα θέματα των τεχνολογικών εξελίξεων 
και της τεχνητής νοημοσύνης μοιάζουν με σενάρια... επιστη-
μονικής φαντασίας, η πραγματικότητα είναι διαφορετική και 
σίγουρα κατανοητή, μέσα από τα σεμινάρια και τα εργαστήρια 
της εταιρείας, στο πλαίσιο της παρουσίας της, στην 83η ΔΕΘ.
Ανοιχτές συζητήσεις, σεμινάρια, παρουσιάσεις case studies από 
ειδικούς της Microsoft δίνουν τη δυνατότητα σε όσους ενδια-
φέρονται να μάθουν ακόμα περισσότερα, να ρωτήσουν και να 
ανακαλύψουν τα πάντα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.
Τα σεμινάρια και τα εργαστήρια χωρίζονται –διευκρίνισε η 
κ. Αντωνάκου– σε κατηγορίες αναλόγως του επιπέδου των 
δεξιοτήτων που έχουν οι συμμετέχοντες. Στόχος είναι «να μην 
αφήνουμε κανέναν πίσω στο κομμάτι της τεχνολογίας» ανέφερε 
χαρακτηριστικά.
Εξάλλου, η κ. Αντωνάκου δεν παρέλειψε να αναφερθεί και 
στην ανακοίνωση της στρατηγικής συνεργασίας της Microsoft 
με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) για τη 
δημιουργία του πρώτου κόμβου ψηφιακής καινοτομίας στην 
Ελλάδα, κάτι που σύμφωνα με την ίδια, είναι «επαναστατικό για 
τη χώρα μας, μια εταιρεία πληροφορικής να έρχεται τόσο κοντά 
με ένα πανεπιστήμιο και να δημιουργεί ένα χώρο καινοτομίας 
για τους καθηγητές, τους μαθητές, τους φοιτητές, τους ερευνη-
τές, τα startups και οποιοδήποτε άλλο ενδιαφερόμενοι (...) είναι 
όλοι ευπρόσδεκτοι».

Δημιουργούν video games με βασικά στοιχεία την παγίδα (trap) 
και την τακτική (tactics). Ξεκίνησαν πριν από έξι χρόνια από αγά-
πη για τα video games με τη συμμετοχή σε έναν διαγωνισμό, 
χωρίς να έχουν σκοπό την επαγγελματική ενασχόληση.
   Σήμερα
η Traptactics, η οποία μετρά τρία χρόνια ως ομάδα και τρία 
χρόνια ως start- up εταιρεία με έδρα την Αθήνα και αντικείμενο 
την ανάπτυξη video games παρουσιάζει τα πρότζεκτ της στην 
83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης μαζί με άλλες καινοτόμες νεο-
φυείς εταιρείες και δομές υποστήριξης επιχειρηματικότητας,στο 
πλαίσιο του θεματικού πάρκου «Digital Greece» πρωτοβουλία 
του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνίων & Ενη-
μέρωσης και της ΔΕΘ- Helexpo
   «Πριν από έξι χρόνια ξεκινήσαμε με αφορμή έναν διαγωνισμό, 
δεν είχαμε σκοπό να ασχοληθούμε επαγγελματικά ή να εξασφα-
λίσουμε το βασικό μας εισόδημα. Όμως εργαστήκαμε πολλούς 

μήνες, δημιουργήσαμε ένα προϊόν που άρχισε να τραβάει βλέμ-
ματα και από το εξωτερικό και από εταιρείες και συνειδητοποιή-
σαμε ότι υπήρχε επαγγελματικό ενδιαφέρον» δήλωσε στο ΑΠΕ - 
ΜΠΕ ο Μιχάλης Παπαγαθαγγέλου, game designer,συνιδρυτής 
της Traptactics.
   Μαζί με την Κατερίνα Ματαράγκα προγραμματίστρια και με 
πέντε έως δέκα εξωτερικούς συνεργάτες, ανάλογα με τα πρότζε-
κτ που αναλαμβάνουν, δημιουργούν video games στα αγγλικά, 
όχι μόνο για επιχειρηματικούς, αλλά για διάφορους σκοπούς.
   «Το όνομα της εταιρείας προέρχεται από το είδος του πρώτου 
μας παιχνιδιού, είναι συνδυασμός των λέξεων παγίδα και τακτι-
κή (trap και tactics) και από την προτίμησή μας σε παιχνίδια που 
έχουν αυτά τα δύο στοιχεία» ανέφερε ο Μιχάλης Παπαγαθαγγέ-
λου. «Απευθυνόμαστε στο εξωτερικό, τα παιχνίδια μας είναι στα 
αγγλικά, αλλά το κοινό στο οποίο απευθυνόμαστε είναι εταιρείες, 
οι οποίες θέλουν να φτιάξουν ένα παιχνίδι για διαφημιστικούς, 

εκπαιδευτικούς, ή για καθαρά επιχειρηματικούς σκοπούς που 
είναι το 50% του μοντέλου, το οποίο υλοποιούμε» διευκρίνισε.
   Τα video games που αναπτύσσει η Traptactics είναι για 
PC, Mac, Linux, Android, IOS, Windows phone, browser και 
Facebook. Όσον αφορά το είδος τους είναι από strategy έως 
super casual και hardcore super.
   «Στην Ελλάδα πρόσφατα έγινε αντιληπτό ότι υπάρχει και αυτός 
ο τρόπος να γίνουν τα πράγματα. Το video game έχει αρχίσει να 
αξιοποιείται για διάφορους σκοπούς και να φεύγει η «αρνητική» 
ταμπέλα που ίσως είχε τα παλαιότερα χρόνια ως κακός τρόπος 
διασκέδασης» τόνισε ο Μιχάλης Παπαγαθαγγέλου.
   Στην Ελλάδα το τελευταίο διάστημα δημιουργούνται πολλά 
εκπαιδευτικά παιχνίδια, ένας κλάδος, ο οποίος στο εξωτερικό 
είναι πολύ αναπτυγμένος.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ “ΠΥΡΗΝΑ” 
ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ MICROSOFT ΣΤΗ ΔΕΘ 

ΟΙ ΣΥΝΙΔΡΥΤΕΣ ΤΗΣ TRAPTACTICS, ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ  VIDEO GAME  ΜΙΛΗΣΑΝ  ΣΤΟ ΑΠΕ - ΜΠΕ 
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«Η έρευνα και καινοτομία έχουν ένα σαφές κοινωνικό απο-
τύπωμα» τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Έρευνας και 
Καινοτομίας, Κώστας Φωτάκης, από το περίπτερο της Γενικής 
Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας στην 83η Διεθνή Έκθε-
ση Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, όπως είπε, το πε-
ρίπτερο «περιλαμβάνει αυτή τη χρονιά κυρίως αποτελέσματα 
και δραστηριότητες που προέρχονται από τους ερευνητικούς 
φορείς της χώρας που πρωτοστατούν σε πολλά επίπεδα, σε 
επίπεδα και της καθαρής επιστήμης - και σε αυτό έχουν και μια 
διεθνή απήχηση πολύ σημαντική - αλλά και σε επίπεδα στήρι-
ξης της πολιτείας, όπως συνέβη στην πρόσφατη τραγωδία στο 
Μάτι και σε προηγούμενες τραγωδίες με την παροχή στοιχείων 
που έχουν να κάνουν με την πρόληψη τη μελέτη της διάδοσης 
και των επιπτώσεων φυσικών καταστροφών».
Ειδικά για τον τομέα της έρευνας και καινοτομίας σχολίασε ότι 
«από την αρχή αυτής της κυβέρνησης, βρέθηκε πολύ ψηλά 
στην ατζέντα και αυτό εκφράστηκε όχι με τη δημιουργία ει-

δικού χαρτοφυλακίου για την έρευνα, αλλά πολύ απτά και 
πρακτικά μέσα από τη στήριξη που δόθηκε όλα αυτά τα χρόνια 
στην έρευνα και την καινοτομία. Έτσι ανέβηκαν σημαντικά οι 
δαπάνες που γίνονται σε αυτόν τον τομέα και πλέον ξεπερνούν 
αυτές οι δαπάνες το 1% του ΑΕΠ».
Ο κ. Φωτάκης επισήμανε, μεταξύ άλλων, ότι η προσπάθεια 
αυτή πρέπει να είναι συνεχής, δήλωσε αισιόδοξος ότι θα αντι-
μετωπιστούν χρόνια προβλήματα και κυρίως το πρόβλημα 
του παραγωγικού μοντέλου της ανάπτυξης της χώρας ενώ 
αναφέρθηκε και στο ανθρώπινο δυναμικό. «Η σημαντικότερη 
παρακαταθήκη της χώρας που έχουμε είναι οι άνθρωποι, οι 
νέοι επιστήμονες και ερευνητές που βρίσκονται στο επίκεντρο 
της όποιας προσπάθειας γίνεται προς την κατεύθυνση της 
δημιουργίας οικονομίας της γνώσης. Αυτό αναγνωρίστηκε 
πολύ έγκαιρα από την αρχή αυτής της διακυβέρνησης - γιατί 
το λεγόμενοι brain drain έχει γίνει πολύ της μόδας και το επικα-
λούνται πολλοί τώρα» σημείωσε.

Ανέφερε, στο πλαίσιο αυτό, ότι «ελήφθησαν μέτρα που δεν 
έχουν να κάνουν μόνο με τη δημιουργία θέσεων εργασί-
ας, αλλά και μέτρα που μαζί με τις θέσεις εργασίας, θεσμικές 
ρυθμίσεις, δημιουργούν ελκυστικά περιβάλλοντα τέτοια που 
μπορούν να λειτουργήσουν σαν πόλοι έλξης ώστε νέοι επι-
στήμονες να έρθουν από το εξωτερικό και άλλοι εξαιρετικοί 
νέοι επιστήμονες που υπάρχουν στη χώρα να μην φύγουν στο 
εξωτερικό».
Έτσι, τόνισε ότι υπάρχουν πια τα πρώτα απτά δείγματα ότι 
αυτά τα μέτρα έχουν αρχίσει να αποδίδουν, τουλάχιστον για 
επιστήμονες που έχουν μια υψηλή εξειδίκευση. «Τα μηνύματα 
πραγματικά είναι πολύ αισιόδοξα γιατί τουλάχιστον από τη 
δική μας πλευρά βλέπουμε ότι έχει δημιουργηθεί ένα περιβάλ-
λον που παρέχει προοπτικές και ευκαιρίες και αυτό είναι πάρα 
πολύ σημαντικό για τις σημερινές συνθήκες» υπογράμμισε.

Η ανάπτυξη της Στατιστικής Παιδείας βρίσκεται στο επίκεντρο 
της συμμετοχής, στην 83η ΔΕΘ, της Ελληνικής Στατιστικής 
Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) στο περίπτερο 15, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
«Στόχος μας είναι οι επίσημες στατιστικές να γίνουν μέρος της 
εγκύκλιας εκπαίδευσης των μαθητών από πολύ μικρές ηλι-
κίες, ξεκινώντας από την Δ’ Δημοτικού και γι’ αυτό τον λόγο 
έχουμε προσαρμόσει το υλικό και το προϊόν μας ώστε να είναι 
προσβάσιμο σε όλες τις ηλικίες» ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρό-

εδρος της ΕΛΣΤΑΤ, Αθανάσιος Θανόπουλος.
   «Στο περίπτερο μας» πρόσθεσε «μπορεί κανείς να βρει 
υλικό απ’ όλες τις έρευνες που έχουμε κάνει σε σχέση με τον 
τουρισμό, το εμπόριο, τη γεωργία, την κτηνοτροφία και να 
ενημερωθεί για τις νέες μας δράσεις σε θέματα διάδοσης των 
επίσημων στατιστικών στους μαθητές». Όπως εξήγησε, γίνεται 
προσπάθεια να εκπαιδευτούν οι μαθητές ώστε να «διαβάζουν» 
σωστά τις επίσημες στατιστικές, «γιατί είναι σημαντικό, πέρα 

από τα νούμερα, να μαθαίνουν πώς να ερμηνεύουν σωστά 
έναν αριθμό και να ιεραρχούν τις πηγές, αξιολογώντας την 
αξία και την αξιοπιστία τους».
   «Στην υπηρεσία μας, στην Αθήνα και προσεχώς και στη 
Θεσσαλονίκη, γίνονται σχολικές επισκέψεις και μοιράζεται 
ενημερωτικό υλικό για τις επίσημες στατιστικές» κατέληξε ο κ. 
Θανόπουλος.

Εφαρμογές της επιστήμης και της τεχνολογίας σε προϊόντα 
καθημερινής χρήσης παρουσιάζει φέτος στη ΔΕΘ η P&G, με 
τη συμμετοχή της στο «Σπίτι της P&G» που εγκαινιάσθηκε στη 
ΔΕΘ. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ στο περίπτερο της P&G, μέσα 
από διαδραστικές παρουσιάσεις, ζωντανή επίδειξη της επιστή-
μης, βίντεο και εικονικές εμπειρίες, οι επισκέπτες ήρθαν κοντά 
στην επιστήμη των προϊόντων που όλοι χρησιμοποιούμε 
καθημερινά για τη φροντίδα του σπιτιού και της οικογένειάς, 
ανακαλύπτοντας ταυτόχρονα το θετικό τους αποτύπωμα για 
ένα πιο βιώσιμο μέλλον.
Μερικές από τις καινοτομίες που παρουσιάστηκαν, όπως 
αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρείας, είναι μεταξύ άλλων 
το Head & Shoulders Beach Plastic bottle, μέρος του οποίο 
προέρχεται από ανακυκλωμένα πλαστικά απορρίμματα που 
έχουν συλλεχθεί από παραλίες, οι κάψουλες Ariel Pods 3 σε 1 
που καθαρίζουν σε χαμηλή θερμοκρασία, συμβάλλοντας στη 

μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, τα νέα Pampers που είναι 
σχεδιασμένα ώστε να ανταποκρίνονται στις ειδικές ανάγκες 
των πρόωρων μωρών και την ηλεκτρική οδοντόβουρτσα 
Oral B Genius που συνδέεται με εφαρμογή στο κινητό για απο-
τελεσματικό βούρτσισμα. Επίσης, το κοινό γνώρισε για πρώτη 
φορά το P&G «Purifier of Water», μια καινοτόμο φόρμουλα 
σε μορφή σκόνης που μπορεί να μετατρέψει μολυσμένο & 
ακατάλληλο για κατανάλωση νερό, σε πόσιμο. Mέσω του προ-
γράμματος «Ασφαλές Πόσιμο νερό για τα Παιδιά», η P&G με τη 
βοήθεια ενός δικτύου 150 συνεργατών έχει διοχετεύσει από το 
2004 μέχρι και σήμερα 13 δισ. λίτρα πόσιμου νερού σε χιλιάδες 
παιδιά και οικογένειες που το έχουν ανάγκη.
«Για εμάς στην P&G, η καινοτομία είναι κάτι μεγαλύτερο από 
την εφαρμογή μιας προηγμένης τεχνολογίας. Είναι μια στρα-
τηγική επιλογή, κατά την οποία στο επίκεντρο βρίσκεται ο άν-
θρωπος και οι ανάγκες του και ξεκινώντας από εκεί, στόχο έχει 

να προσφέρει την καλύτερη δυνατή λύση δημιουργώντας αξία 
για τον καταναλωτή, την εταιρία και τελικά την ίδια την κοι-
νωνία» ανέφερε σε δηλώσεις του ο Αντουάν Μπραν (Antoine 
Brun), αντιπρόεδρος της P&G στη νοτιοανατολική Ευρώπη.
«Η δυνατότητα που έχουμε μέσα από την καινοτομία των 
προϊόντων μας που μπαίνουν στα νοικοκυριά καθημερινά να 
αγγίξουμε σύγχρονες προκλήσεις του περιβάλλοντος και της 
κοινωνίας, και μαζί με τους καταναλωτές να συμβάλουμε στη 
λύση τους, είναι για εμάς τεράστια ευθύνη αλλά και μοναδική 
ευκαιρία. Μια προσπάθεια που ξεκινάει από το κάθε σπίτι και 
έχει άμεσο αντίκτυπο στο κοινό μας μέλλον» συμπληρώνει ο 
Antoine Brun.
H P&G αγγίζει με τα προϊόντα της περίπου 5 δισεκατομμύρια 
ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Κ. ΦΩΤΑΚΗΣ: Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΧΟΥΝ ΕΝΑ ΣΑΦΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ

ΕΛΣΤΑΤ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ Η P& G ΣΤΗ ΔΕΘ
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Δύο είναι τα μεγάλα προβλήματα στους τομείς της έρευ-
νας και της καινοτομίας στην Ελλάδα, το brain drain και η 
«Κοιλάδα του Θανάτου» για την αντιμετώπιση των οποίων 
προωθεί δράσεις και μέτρα ο Οργανισμός Βιομηχανικής 
Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) ο αρμόδιος φορέας στην Ελλάδα για την 
κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και την προστασία των δικαι-
ωμάτων των βιομηχανικών σχεδίων.
«Εξηγούμε τον τρόπο, με τον οποίο μπορούμε να αντιμε-
τωπίσουμε δύο μεγάλα προβλήματα, το brain drain και 
την «Κοιλάδα του Θανάτου», το διάστημα που κάποιος 
ερευνητής έρχεται με ένα ερευνητικό αποτέλεσμα μέχρι 
που βγαίνει στην αγορά. Το λέμε «Κοιλάδα του Θανάτου» 
επειδή πολλοί λίγοι την περνάνε. Βγάζουμε ερευνητικά 
αποτελέσματα, η Ελλάδα είναι μέσα στις δέκα πρώτες 
χώρες της ΕΕ σε ερευνητικά αποτελέσματα όμως στις 
δύο τελευταίες σε διπλώματα ευρεσιτεχνίας» δήλωσε στο 
ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Δ.Σ. του ΟΒΙ, Πρόδρομος Τσια-
βός, με αφορμή την εκδήλωση «Έρευνα, Καινοτομία και 
Περιφερειακή Ανάπτυξη» που διοργανώθηκε σήμερα σε 
συνεργασία με το ΑΠΘ, στο πλαίσιο της συμμετοχής του 
οργανισμού στην 83η ΔΕΘ.
«Εμείς προτείνουμε μία σειρά από μέτρα που έχουμε ξεκι-
νήσει και έχουμε και τη δέσμευση της πολιτικής ηγεσίας ότι 
θα ολοκληρωθούν. Έχουμε ξεκινήσει την Ακαδημία Βιο-
μηχανίας Ιδιοκτησίας, ένα πρόγραμμα το οποίο πιστοποιεί 
τους συμβούλους ευρεσιτεχνιών, όπως επίσης την ηλε-
κτρονικοποίηση της κατάθεσης, ώστε να μην χρειάζεται 
κάποιος να ταξιδεύει στην Αθήνα, να μπορεί απ’ οπουδή-
ποτε να καταθέτει, (προς το παρόν λειτουργικά πιλοτικά και 
σε δύο μήνες θα μπει σε παραγωγική λειτουργία)» τόνισε 
ο κ. Τσιαβός.
Ο πρόεδρος του OBI σημείωσε ότι ξεκίνησε μετά από 10 
χρόνια η λειτουργία των Περιφερειακών Βιβλιοθηκών του 
οργανισμού και τόνισε ότι για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 
στην Αθήνα, θα διοργανωθεί, στις 18 Οκτωβρίου, το με-

γάλο συνέδριο European Progress Conference για τα πα-
νεπιστήμια και τις πατέντες της European Patent Academy.
Επιπλέον, τον Νοέμβριο ο OBI θα διοργανώσει στο ΑΠΘ, 
όπου λειτουργεί Γραφείο του ΟΒΙ από τον Ιούνιο, εκδήλω-
ση ειδικά για τους ερευνητές της Θεσσαλονίκης. «Το ΑΠΘ 
είναι το Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα με τις περισσότερες 
επιτυχημένες συμμετοχές στο πρόγραμμα Ερευνών «Και-
νοτομώ». Θα καλέσουμε τους ερευνητές να συμμετάσχουν 
σε σεμινάρια για να μάθουν το πως μπορούν να κάνουν 
πατέντες τα ερευνητικά τους αποτελέσματα», τόνισε ο κ. 
Τσιαβός. Ανέφερε, ότι τρία funnds χρηματοδοτούν την 
έρευνα και υπογράμμισε «τόσο ο ιδιωτικός όσο και ο δη-
μόσιος τομέας βρίσκονται σε μία πορεία ενίσχυσης των δι-
καιωμάτων ερευσιτεχνίας (πατεντών) για να ξεπεράσουμε 
το brain drain και την «Κοιλάδα του Θανάτου»».
Η έναρξη λειτουργίας του γραφείου του ΟΒΙ στη Θεσσα-
λονίκη ήδη, από τον Ιούνιο του 2018, βοήθησε ώστε να 
υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για τις δραστηριότητες του, 
όπως και για τη σημερινή εκδήλωση, τόνισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ 
ο γενικός διευθυντής του, Ιώαννης Καπλάνης, σημειώνο-
ντας ότι το φθινόπωρο θα λειτουργήσουν νέα Γραφεία στα 
Ιωάννινα και τον Βόλο, σε συνεργασία με τα πανεπιστημια-
κά ιδρύματα των πόλεων. Επίσης, ο ΟΒΙ θα συνεργαστεί με 
το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.
Ο κ. Καπλάνης, είπε, ότι το υπουργείο Οικονομίας και ο 
ΟΒΙ επεξεργάζονται σχέδιο νόμου που διευκολύνει τη 
διαδικασία κατάθεσης πατέντας, βοηθάει τη δημιουργία 
κοινοπραξιών εκμετάλλευσης τεχνολογίας, βοηθάει σε 
επενδύσεις έρευνας και ανάπτυξης και σε εφευρέσεις, δη-
μιουργεί μητρώο ανοιχτών ευρεσιτεχνιών, βοηθάει στην 
κατεύθυνση της ανοιχτής καινοτομίας. Επιπλέον προβλέπει 
την υποχρεωτική αδειοδότηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας 
στα πρότυπα των ευρωπαϊκών κρατών, καθώς και την κα-
τοχύρωση εμπορικών απορρήτων, (τις εφευρέσεις που μέ-
νουν εμπορικά μυστικά) ενσωματώνεντας οδηγία της Ε.Ε.
«Με τον ΟΒΙ το επόμενο διάστημα θα προχωρήσουμε το 
νομοσχέδιο, το οποίο έχει να κάνει με την ενσωμάτωση της 
οδηγίας της Ε.Ε. για τη διανοητική ιδιοκτησία και θα ανα-
πτύξουμε μητρώο προκειμένου να καταχωρούνται όλες οι 
πατέντες» δήλωσε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο Γενικός Γραμματέας 
Βιομηχανίας, Απόστολος Μακρυκώστας.
«Θα αναπτύξουμε και άλλες δράσεις προκειμένου να στη-
ρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τη ραχοκοκαλιά της 
ελληνικής οικονομίας» πρόσθεσε.
Ο κ. Μακρυκώστας, επισήμανε ότι στην Ε.Ε. διεξάγονται 

συζητήσεις για τη τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, μία 
σειρά από αναπτυξιακές διαδικασίες, προγράμματα που 
έχουν να κάνουν με τον μετασχηματισμό της βιομηχανίας. 
«Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να εστιάσουμε σε αυτά τα θέμα-
τα, ειδικότερα μέσω της έρευνας και της καινοτομίας, έτσι 
ώστε να μπορέσουμε το επόμενο διάστημα να ακολουθή-
σουμε όλες αυτές τις εξελίξεις. Στο πλαίσιο αυτό αναπτύσ-
σονται πολιτικές για την υποστήριξη των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, 
που είναι πάνω από το 95% των επιχειρήσεων στην Ελ-
λάδα» είπε.
«Ένα άλλο θέμα είναι οι δεξιότητες που πρέπει να αναπτύ-
ξουμε προκειμένου και οι εργαζόμενοι να ακολουθήσουν 
τις εξελίξεις. Θα έχουμε τα smart industries, τα οποία εν-
σωματώνουν την τεχνητή νοημοσύνη και θα λειτουργούν 
από μόνα τους, άρα υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος το 
επόμενο διάστημα να αντιμετωπίσουμε φαινόμενα ερή-
μωσης περιφερειών, μεγάλη ανεργία. Πρέπει να δούμε τα 
θέματα αυτά εστιασμένα. Πρέπει να αναπτύξουμε δεξιότη-
τες, προκειμένου να αναβαθμίσουμε τα προσόντα των ερ-
γαζομένων, των εργατών και των τεχνικών προκειμένου 
και εμείς να ακολουθήσουμε την παγκόσμια βιομηχανική 
οικονομία ενσωματώνοντας και επιχειρήσεις και ανθρώ-
πους σε αυτό που λέμε «παγκόσμια αλυσίδα αξίας».
Στην ενημερωτική εκδήλωση του ΟΒΙ και του ΑΠΘ εξετά-
στηκαν η προστασία της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας στην 
Ελλάδα σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, η εμπορική 
αξιοποίησή της, αλλά και οι δυνατότητες ενίσχυσης της 
καινοτομίας στη χώρα μας.
Στην εκδήλωση χαιρετισμό απηύθυναν ο Γενικός Γραμμα-
τέας Βιομηχανίας Απόστολος Μακρυκώστας, ο Πρύτανης 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Περι-
κλής Μήτκας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
του ΟΒΙ, Πρόδρομος Τσιαβός.
Στις δραστηριότητές του ΟΒΙ περιλαμβάνεται και η παροχή 
τεχνολογικής πληροφόρησης, από Διπλώματα Ευρεσι-
τεχνίας (ΔΕ) μέσα από διεθνείς βάσεις δεδομένων, στους 
περισσότερους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας. 
O OBI συνεργάζεται με άλλους ομοειδείς Οργανισμούς δι-
εθνώς όπως το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσι-
τεχνίας (EPO), ο Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδι-
οκτησίας (WIPO) και το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας 
της ΕΕ (EUIPO), για θέματα βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και 
εποπτεύεται από το αρμόδιο Υπουργείο.

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ BRAIN DRAIN ΚΑΙ ΤΗΝ “ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ” 
ΠΡΟΩΘΕΙ Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (OBI)
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Παραδόθηκαν στους τρεις προεπιλεγέντες αναδόχους, κατά το α’ 
στάδιο του διαγωνισμού, τα συμβατικά στοιχεία (τεύχη και σχέδια) 
για το α’ τμήμα της Γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας από το Άλσος 
Βεΐκου μέχρι του Γουδή, μήκους 12,8 χιλιομέτρων που θα περιλαμ-
βάνει 15 σταθμούς.
Πρόκειται, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, για τις κοινοπραξίες ΤΕΡ-
ΝΑ ΑΕ- VINCI-SIEMENS AG «TVS», J+P ΑΒΑΞ ΑΕ- GHELLA SpA 
-ALSTOM TRANSPORT S.A. και ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ANSALDO STP S.p.A 
- HITACHI RAIL ITALY SPA. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι καλούνται να 
υποβάλουν τις τεχνικές και οικονομικές προσφορές τους έως τη 
Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2018.Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης 
ανέρχεται σε 1.510.000.000 ευρώ και η προβλεπόμενη διάρκεια 
υλοποίησης του έργου ανέρχεται σε 8 χρόνια.
 Όπως τονίζει σε ανακοίνωσή της η Αττικό Μετρό, η εξέλιξη αυτή 
αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην πορεία υλοποίησης του μεγα-
λύτερου έργου υποδομής, το οποίο θα συμβάλει καταλυτικά στην 
αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών της Αττικής. 
Σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα το α’ τμήμα της Γραμμής 
4 «Άλσος Βεΐκου - Γουδή», το οποίο προγραμματίζεται να υλοποι-
ηθεί με την παρούσα δημοπράτηση, έχει σχεδιαστεί με σκοπό την 
εξυπηρέτηση πολλών πυκνοκατοικημένων περιοχών του Λεκα-
νοπεδίου, του κέντρου της Αθήνας με την κατασκευή τεσσάρων 
νέων σταθμών (Εξάρχεια, Ακαδημία, Κολωνάκι, Ευαγγελισμός). 
Ταυτόχρονα, θα συμβάλει στην αποσυμφόρηση υφιστάμενων κε-
ντρικών σταθμών Μετρό από τη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση του 
επιβατικού κοινού, στην εξυπηρέτηση πολλών σημαντικών κτιρί-
ων και εγκαταστάσεων, όπως νοσοκομεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα 
κλπ., καθώς και στην αύξηση της δικτύωσης των υφιστάμενων 
γραμμών μετρό με δύο σταθμούς ανταπόκρισης Πανεπιστήμιο/
Ακαδημία, Ευαγγελισμός).
   Η χάραξή του εκτείνεται από την περιοχή του Άλσους Βεΐκου στο 
Γαλάτσι μέχρι του Γουδή και το Φρέαρ TBM Κατεχάκη και υπάγεται 
στα διοικητικά όρια των δήμων Αθήνας, Γαλατσίου, Καισαριανής 
και Ζωγράφου. Έχει μήκος περίπου 12,8 χλμ. και περιλαμβάνει:
   * Δεκαπέντε (15) νέους υπόγειους σταθμούς: Άλσος Βεΐκου, Γαλά-
τσι, Ελικώνος, Κυψέλη, Δικαστήρια, Αλεξάνδρας, Εξάρχεια, Ακαδη-
μία, Κολωνάκι, Ευαγγελισμός, Καισαριανή, Πανεπιστημιούπολη, 
Ιλίσια, Ζωγράφου και Γουδή. 

   * Εννέα (9) ενδιάμεσα ή/και τερματικά φρέατα.
   * Σήραγγα υπόγειας διάνοιξης διατομής διπλής τροχιάς που θα 
διανοιχτεί με τουλάχιστον δύο μηχανήματα διάνοιξης σηράγγων 
ολομέτωπης κοπής (ΤΒΜ) μήκους περί τα 12km. 
   * Σήραγγες υπόγειας διάνοιξης με συμβατικά μηχανικά μέσα δι-
πλής τροχιάς, τριπλής τροχιάς & διακλαδώσεων.
   * Σήραγγες μονής τροχιάς (STT) υπόγειας διάνοιξης με συμβατικά 
μηχανικά μέσα μήκους 850,0 μ περίπου.
   * Δύο επίσταθμους της γραμμής, πριν το σταθμό Άλσος Βεΐκου 
(κάτω από την Λεωφ. Βεϊκου) και μετά τον σταθμό Γουδή (κάτω 
από τη Λεωφ. Κατεχάκη).  
   * Ένα (1) νέο Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας (ΚΕΛ) για τη γραμμή 
4, με προοπτική ενσωμάτωσης και του ελέγχου λειτουργίας των 
γραμμών 1, 2, 3, αλλά και μελλοντικών αυτόματων νέων γραμ-
μών, καθώς και του Τραμ. Το νέο ΚΕΛ θα χωροθετηθεί εντός των 
ορίων του αμαξοστασίου Σεπολίων. 
   * Ένα (1) νέο κτίριο συντήρησης και επισκευών των νέων συρμών 
σε διαθέσιμο χώρο εντός των ορίων του Αμαξοστασίου Σεπολίων.  
   Το έργο, επίσης, περιλαμβάνει το απαιτούμενο τροχαίο υλικό (20 
αυτόματα τραίνα χωρίς οδηγό), καθώς και όλα τα απαιτούμενα 
ηλεκτρομηχανολογικά και σιδηροδρομικά συστήματα για τη λει-
τουργία της Γραμμής
   Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - 
τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 311 του N. 4412/16. 
    Αντικείμενο της σύμβασης
   Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκπόνηση της οριστικής μελέτης 
και της μελέτης εφαρμογής, η κατασκευή των έργων πολιτικού 
μηχανικού, η προμήθεια, η εγκατάσταση, οι δοκιμές και η θέση σε 
λειτουργία του ηλεκτρομηχανολογικού και σιδηροδρομικού εξο-
πλισμού, η συντήρηση του Έργου, η εκπαίδευση του προσωπικού 
και η προμήθεια των ανταλλακτικών της Γραμμής 4 του Μετρό, 
Τμήμα Α  ́«Άλσος Βεΐκου - Γουδή». 
   Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά:
   * Το σύνολο των οριστικών μελετών, των μελετών εφαρμογής 
και των λοιπών απαιτούμενων μελετών.
   * Πρόσθετες έρευνες (Συμπληρωματική Έρευνα Υπεδάφους 

(ΣΕΥ). 
   * Όλες τις τοπογραφικές μελέτες και εργασίες που απαιτούνται για 
τις ανάγκες κατασκευής του Έργου.
   * Αξιολόγηση και διαχείριση κινδύνων
   * Κυκλοφοριακές παρακάμψεις.
   * Διευθέτηση εργοταξιακών χώρων - εργοταξιακές εγκαταστά-
σεις.
   * Γεωμηχανική και Δομητική Παρακολούθηση (ΓΔΠ) των κατα-
σκευών του Έργου, της ζώνης επιρροής του και των κτιρίων και 
κατασκευών εντός αυτής.
   * Ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων με κατάλληλο Σύστημα Ηλε-
κτρονικής Διαχείρισης εγγράφων (ΣΗΔΕ). 
   * Εφαρμογή του συστήματος ΒΙΜ (Μοντελοποίηση Κατασκευα-
στικών Πληροφοριών) στις μελέτες.
   * Προσωρινές και μόνιμες κατασκευές για τα έργα Πολιτικού Μη-
χανικού στους σταθμούς, στις σήραγγες, στα φρέατα και στα κτίρια 
του Αμαξοστασίου Σεπολίων.
   * Εργασίες βελτίωσης εδαφών και ενίσχυσης των μέτρων άμεσης 
υποστήριξης των σηράγγων, κλπ, όπως και όπου απαιτείται.
   * Εργασίες εφαρμογής προληπτικών, προστατευτικών ή ακόμα 
και μέτρων επισκευών όλων των κτηρίων και άλλων υποδομών 
και κατασκευών λόγω της κατασκευής του Έργου. 
   * Αρχιτεκτονικά τελειώματα στους σταθμούς, τα φρέατα και τα 
κτίρια του Αμαξοστασίου Σεπολίων.
   * Μόνιμες συνδέσεις κατασκευών με τα δίκτυα Ο.Κ.Ω. 
   * Εργασίες αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου σταθμών, 
φρεάτων, κτιρίων, και λοιπών χώρων στους οποίους έχουν γίνει 
επεμβάσεις για το Έργο της Γραμμής 4 του Μετρό.
   * Προμήθεια και εγκατάσταση των απαιτούμενων Η/Μ και Σιδη-
ροδρομικών συστημάτων.
   * Προμήθεια, δοκιμές και θέση σε λειτουργία του απαιτούμενου 
τροχαίου υλικού.
   * Δοκιμές και θέση σε λειτουργία των Η/Μ και Σιδηροδρομικών 
συστημάτων.
   * Οργάνωση και παροχή συντήρησης του Έργου.
   * Εκπαίδευση του προσωπικού λειτουργίας και συντήρησης. 
   * Προμήθεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών του Έργου.

 ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΑΝ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΡΑΜΜΗ 4 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ

Χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν το Σάββατο το απόγευμα στο 
Παρίσι ανταποκρινόμενοι στην έκκληση πολιτών να καταστεί 
προτεραιότητα της γαλλικής κυβέρνησης η αντιμετώπιση των 
κλιματικών προκλήσεων. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ έπειτα από 
ομιλίες και μια συναυλία, πραγματοποιήθηκε η «πορεία για το 
κλίμα» στην οποία μετείχαν 18.500 διαδηλωτές σύμφωνα με την 
αστυνομία και 50.000 σύμφωνα με εκτίμηση της μη κυβερνητι-
κής οργάνωσης 350.org, που μετείχε στη διοργάνωσή της.
Η πορεία πραγματοποιήθηκε μετά την έκκληση για κινητοποί-
ηση των πολιτών που απηύθυνε μέσω Facebook ο 27χρονος 
Μαξίμ Λελόνγκ, δημοσιογράφος και μέλλων μπαμπάς, το ίδιο το 
βράδυ της παραίτησης του υπουργού Οικολογικής Μετάβασης 
Νικολά Ιλό, τον Αύγουστο. Ανάμεσα στους παράγοντες που οδή-
γησαν τον Ιλό σε παραίτηση ήταν η έλλειψη λαϊκής υποστήριξης 

και κινητοποίησης απέναντι στα περιβαλλοντικά ζητήματα, για 
την οποία είχε εκφράσει τη λύπη του.
Πολλά από τα πανό που κρατούσαν σήμερα οι διαδηλωτές στο 
κέντρο της πρωτεύουσας έγραφαν «Δράση για την παγκόσμια 
πρόκληση του κλίματος».
«Έχω την εντύπωση ότι μια πραγματική ώθηση δημιουργή-
θηκε, πρέπει να σωθούμε εμείς οι ίδιοι, είναι θέμα επιβίωσης», 
δήλωσε ο νεαρός Λελόνγκ σε συνέντευξη Τύπου, ενώ δίπλα του 
ήταν εκπρόσωποι μκο που τον βοήθησαν να προετοιμάσει την 
εκδήλωση. «Θα γίνω μπαμπάς (ενός γιού) τον Δεκέμβριο, θέλω 
να έχει έναν βιώσιμο πλανήτη, να έχει έναν τόπο όπου να κατοι-
κεί, να μπορέσει να έχει εγγόνια», εξήγησε.
Παρόμοιες διοργανώσεις έγιναν στο Στρασβούργο, στο 
Μπορντό, στη Μασσαλία, σε όλη τη Γαλλία.

Αμέσως μετά την έκκληση του Λελόνγκ μέσω facebook, περισ-
σότεροι από 116.000 πολίτες δήλωσαν ότι ενδιαφέρονται γι’ 
αυτή την «πορεία για το κλίμα» και περισσότεροι από 30.000 
εξέφρασαν την επιθυμία να λάβουν μέρος.
Η πρώην υπουργός Οικολογίας και πλέον γενική διευθύντρια της 
Oxfam Γαλλίας Σεσίλ Ντιφλό χαιρέτισε τη «βούληση της κοινω-
νίας των πολιτών να αφυπνιστεί. «Ο κόσμος συνειδητοποιεί ότι 
δεν είναι οι μελλοντικές γενιές που θα βιώσουν τις επιπτώσεις, 
είμαστε εμείς», δήλωσε στο AFP.
«Είναι μια μέρα μεγάλης κινητοποίησης, είναι σημαντικό να 
συμμετέχουν οι πολίτες», δήλωσε η Οντρέ Πιλβάρ, επικεφαλής 
του Ιδρύματος για τη Φύση και τον Άνθρωπο (πρώην Ίδρυμα 
Νικολά Ιλό).

ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΥ ΖΗΤΩΝΤΑΣ “ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ”
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Εγκαινιάστηκε το περίπτερο της ΚΕΔΕ στην 83η Διεθνή Έκθεση 
Θεσσαλονίκης, παρουσία κυβερνητικών στελεχών και εκπροσώ-
πων του επιχειρηματικού κόσμου.  Γ. Πατούλης, Πρόεδρος ΚΕΔΕ: 
«Δείχνουμε το δρόμο για την αναπτυξιακή επανεκκίνηση της χώ-
ρας, επενδύοντας στους νέους. Κλειδί για την εθνική ανάταξη είναι 
η υιοθέτηση ενός νέου αποκεντρωμένου μοντέλου κράτους, με την 
Αυτοδιοίκηση σε κεντρικό ρόλο» 
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΚΕΔΕ, που δημοσίευσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
τη βούληση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού να συνεχίσει να 
επενδύει στους νέους με καινοτόμες και εξωστρεφείς δράσεις συμ-
βάλλοντας ενεργά στην αναπτυξιακή αναγέννηση της χώρας, δή-
λωσε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης, εγκαινιάζοντας σήμερα το 
περίπτερο της Ένωσης, στο πλαίσιο της έναρξης της 83ης Διεθνούς 
Έκθεσης Θεσσαλονίκης. 
Στην ενημερωτική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο 
των εγκαινίων, με αντικείμενο την Καινοτομία, τις έξυπνες πόλεις, 
την επιχειρηματικότητα και τις σχετικές δράσεις και πρωτοβου-
λίες της ΚΕΔΕ, με έμφαση στους δύο Μαραθώνιους Καινοτομίας 
Smartcity Crowdhackathon το 2017 και το 2018 στην Αθήνα, οι 
οποίοι στέφθηκαν με μεγάλη επιτυχία, ανακοινώθηκε ότι στις 15 
Σεπτεμβρίου ξεκινά ο πρώτος κύκλος υπηρεσιών και εφαρμογών 
για τους Δήμους, μέσω του City Challenge Lab- Επιταχυντή της 
ΚΕΔΕ.
Θα συμμετέχουν 43 ομάδες, που επιλέχθηκαν από το 2ο Μαραθώ-
νιο Καινοτομίας.
Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο περίπτερο της ΚΕΔΕ 
παρέστησαν ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απ. Τζιτζι-
κώστας, ο Αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ Ι. Καραγιάννης, ο Πρόεδρος της 
ΠΕΔ Κ. Μακεδονίας Λ. Κυρίζογλου, τα μέλη του ΔΣ της Ένωσης Δ. 
Παπαστεργίου, Τ. Κανταράς, Ι. Λουλουδάκης, Ι. Λυμπέρης, Ι. Τσι-
άμης και Ν. Σακούτης, Δήμαρχοι της Κεντρικής Μακεδονίας και 
πλήθος κόσμου. 
Νωρίτερα το περίπτερο της ΚΕΔΕ επισκέφθηκαν κυβερνητικά 
στελέχη μεταξύ των οποίων ο υπ. Εσωτερικών Αλ. Χαρίτσης, ο 
υπουργός Επικρατείας Αλ. Φλαμπουράρης, ο υπουργός Ψηφιακής 
Πολιτικής Ν. Παππάς, ο Αν. υπουργός Περιβάλλοντος Σ. Φάμελλος, 

ο Γ.Γ. Γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Π. Σκουρλέτης και εκπρόσωποι 
επιχειρηματικών φορέων, οι οποίοι ενημερώθηκαν από τον κ. 
Πατούλη για τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες της Ένωσης, με 
στόχο τη διεύρυνση των αναπτυξιακών προοπτικών των τοπικών 
κοινωνιών.
 
Γ. Πατούλης: « Κλειδί για την ανάπτυξη ένα νέο αποκε-
ντρωμένο κράτος με ισχυρή Τοπική Αυτοδιοίκηση»
 «Για την ΚΕΔΕ αποτελεί προτεραιότητα η ανάληψη πρωτοβουλιών 
με στόχο να σταματήσει το φαινόμενο της φυγής των νέων επιστη-
μόνων στο εξωτερικό», τόνισε ο κ. Πατούλης και υπογράμμισε 
χαρακτηριστικά: «Εμείς ως Τοπική Αυτοδιοίκηση Α  ́Βαθμού δημι-
ουργούμε τις ευκαιρίες για να αναδειχθούν οι καινοτόμες ιδέες νέων 
ανθρώπων, μέσα από εποικοδομητικές συνέργειες και συνεργασί-
ες. Περιμένουμε και από τον Πρωθυπουργό, κατά τη σημερινή του 
ομιλία, να ακούσουμε τι προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση για τη 
στήριξη της επιχειρηματικότητας, τη μείωση της ανεργίας στους 
νέους και την επιστροφή της χώρας στην ανάπτυξη».
Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ υπογράμμισε πως το κλειδί για την εθνική 
ανάκαμψη είναι η υιοθέτηση ενός νέου μοντέλου κρατικής οργά-
νωσης, που θα προβλέπει αναβαθμισμένους ρόλους κι ευθύνες 
στο θεσμό της Αυτοδιοίκησης. Σημείωσε ότι πρέπει να δοθεί έμφα-
ση στην αποκέντρωση, κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα, επισημαίνο-
ντας πως το συγκεντρωτικό κράτος λειτουργεί ασφυκτικά και δεν 
επιτρέπει στις τοπικές κοινωνίες να αναπτυχθούν.
Οι μαραθώνιοι καινοτομίας που διοργάνωσε η ΚΕΔΕ έστειλαν ένα 
«ηχηρό» μήνυμα πως η Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού θα έχει κεντρικό 
ρόλο στην αναπτυξιακή επανεκκίνηση της χώρας, δουλεύοντας 
αποτελεσματικά, με σχέδιο.
«Υποστηρίζουμε στην πράξη τις έξυπνες πόλεις, την καινοτομία, 
την νεανική επιχειρηματικότητα και συμβάλλουμε άμεσα και 
ενεργά στον ψηφιακό μετασχηματισμό των πόλεων» τόνισε και 
πρόσθεσε «Η προσπάθεια αυτή είναι εθνική και χωρίς πολιτικές 
ταυτότητες».
Ο κ. Τζιτζικώστας εξήρε την προσφορά της ΚΕΔΕ και του Προέ-
δρου της στην εξωστρέφεια του θεσμού της Αυτοδιοίκησης και 

υπογράμμισε πως η εποικοδομητική συνεργασία των Δήμων με 
την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει αποφέρει καρπούς και 
μετρήσιμα αποτελέσματα.
Ο κ. Κυρίζογλου εστίασε στην ανάγκη να στηριχθούν οι επιχειρή-
σεις της Μακεδονίας που βιώνουν τις δραματικές επιπτώσεις της 
κρίσης.
Στο στοίχημα των έξυπνων πόλεων για την ποιότητα ζωής και την 
τοπική ανάπτυξη αναφέρθηκε ο Δήμαρχος Τρικκαίων Δ. Παπα-
στεργίου και ο Πρόεδρος Επιτροπής Οργάνωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης της ΚΕΔΕ Γ. Τσιάμης παρουσίασε τις κατευθύνσεις, 
τους στόχους και τον τρόπο λειτουργίας του Εργαστηρίου Καινο-
τομίας της ΚΕΔΕ.
Οι εφαρμογές που προέκυψαν από τον 2ο Μαραθώνιο Καινοτο-
μίας της ΚΕΔΕ, παρουσιάστηκαν από τον CTO/CIO Crowdpolicy Γ. 
Καραμανώλη.
 
Στα μέσα Σεπτεμβρίου ξεκινά το Εργαστήριο καινοτομί-
ας της ΚΕΔΕ 
Το ΚΕΔΕ Innovation Lab που ξεκινά μέσα Σεπτεμβρίου θα υποστη-
ρίζει τις 43 ομάδες που θα συμμετέχουν, να κάνουν την πιλοτική 
τους εφαρμογή κανονική εμπορική εφαρμογή με λειτουργικότητες 
που χρειάζονται οι Δήμοι.
Με την υποστήριξη έμπειρων μεντόρων και ενός ειδικά διαμορ-
φωμένου προγράμματος επιχειρηματικής επιτάχυνσης, οι ομάδες 
θα υποστηρίζονται να ολοκληρώνουν την εφαρμογή τους ώστε 
να μπορεί να ανέβει για διάθεση στο αποθετήριο εφαρμογών της 
ΚΕΔΕ. 
 Από εκεί, όλοι οι Δήμοι, με σαφώς μικρότερο κόστος από ότι να 
διατίθενται οι εφαρμογές μεμονωμένα, θα μπορούν να την κατε-
βάσουν και να τη λειτουργούν. 
 Με τον τρόπο αυτό πολύ ενδιαφέρουσες ιδέες θα γίνονται εφαρ-
μογές στους Δήμους, ομάδες θα μετασχηματιστούν σε εταιρίες και 
τέλος όλοι οι Δήμοι ανεξάρτητα από την υφιστάμενη κατάσταση θα 
μπορούν να ενεργοποιούν καινοτόμες εφαρμογές, με μικρότερο 
κόστος.

ΚΕΔΕ: Η ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

Ρόλο πρεσβευτή για τη προώθηση της ανακύκλωσης στην 
Ελλάδα αναλαμβάνει ο διεθνής καλαθοσφαιριστής, Γιάννης 
Αντετοκούμπο, όπως έγινε γνωστό στην επίσκεψη του πρωθυ-
πουργού, Αλέξη Τσίπρα, στο περίπτερο των εταιριών Τexan και 
Envipco, κατά την περιήγηση του στους χώρους της 83ης ΔΕΘ.
Στην επίσκεψη του πρωθυπουργού στο περίπτερο 13, όπου 
φιλοξενούνται εταιρείες- κολοσσοί των ΗΠΑ, οι υπεύθυνοι της 
Texan και της Envipco του έδειξαν μαγνητοσκοπημένο βίντεο 
με τον Γιάννη Αντετοκούμπο στη διάρκεια του οποίου ο σταρ 
του ΝΒΑ, έστειλε το μήνυμα πως «η ανακύκλωση είναι μια πα-
γκόσμια προτεραιότητα, και στον αγώνα αυτόν είμαστε όλοι 
μια ομάδα. Γιατί η ανακύκλωση είναι υπόθεση όλων μας. Ας 

αφήσουμε στις επόμενες γενιές τον πλανήτη μας σε καλύτερη 
κατάσταση από αυτή που τον παραλάβαμε». 
Προς το τέλος του μηνύματος, όταν ο Γιάννης Αντετοκούμπο 
εξήρε τις αμερικανικές επενδύσεις στην Ελλάδα, ο πρωθυπουρ-
γός σχολίασε: «Ο Γιάννης είναι η καλύτερη επένδυση στις ΗΠΑ».
Στη συνέχεια, οι υπεύθυνοι των εταιρειών χάρισαν στον πρωθυ-
πουργό και στον πρεσβευτή των ΗΠΑ, Τζέφρι Πάιατ, από μία φα-
νέλα των Μιλγουόκι Μπακς, με το νούμερο 34, υπογεγραμμένη 
από τον διεθνή καλαθοσφαιριστή.
Νωρίτερα, ο κ.Τσίπρας ο οποίος συνοδευόταν από τον Αμερικα-
νό υπουργό Εμπορίου, Γουίλμπουρ Ρος, και τον αναπληρωτή 
υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο, είχε 

τη δυνατότητα να ενημερωθεί για την πρώτη μονάδα παρα-
γωγής μηχανημάτων ανακύκλωσης υψηλής τεχνολογίας, ενώ 
ανακύκλωσε ένα πλαστικό μπουκάλι στο αυτόματο μηχάνημα.
Η ελληνική εταιρία Texan και η αμερικανική Envipco μαζί, επεν-
δύουν στην προστασία του περιβάλλοντος, δημιουργώντας 
στην Ελλάδα την πρώτη μονάδα παραγωγής μηχανημάτων 
ανακύκλωσης εκτός συνόρων Αμερικής, καθιστώντας την Ελ-
λάδα κεντρικό κόμβο για όλη την Ευρώπη. Η πρώτη μονάδα 
παραγωγής θα εγκαινιαστεί στο Μαρκόπουλο Αττικής.

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ Γ.ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΜΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ 
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΤΩΝ ΗΠΑ
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Συγχωνεύσεις Δ.Ο.Υ προβλέπονται σε απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Συγκεκριμένα σύμφωνα με την απόφαση: Από τις 8 Οκτωβρίου η ΔΟΥ Νέου Ηρακλείου συγχωνεύεται και μεταφέρεται 
στη ΔΟΥ Νέας Ιωνίας, ενώ η ΔΟΥ Γ  ́Πειραιά στην Α  ́Πειραιά. Από τις 22 Οκτωβρίου, η ΔΟΥ ΣΤ  ́Αθηνών συγχωνεύεται και μεταφέρεται στην Α’ Αθηνών, όπως και η Δ’ ΔΟΥ Πειραιά στην Ε΄ΔΟΥ Πειραιά.

Ο εμίρης του Κατάρ σεΐχης Ταμίμ μπεν Χαμάντ Αλ-Θάνι ανακοί-
νωσε στο Βερολίνο την πρόθεση της χώρας του να επενδύσει στη 
Γερμανία 10 δισεκ. ευρώ σε διάστημα πέντε ετών, καθώς επιδιώκει 
να αντιδράσει στην πολιτική απομόνωσής του που εφαρμόζουν οι 
Σαουδάραβες αντίπαλοί του, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Ανακοινώνουμε τη βούληση του Κατάρ να επενδύσει 10 δισεκ. 
ευρώ στη γερμανική οικονομία αυτά τα πέντε επόμενα χρόνια», 

δήλωσε ο ηγέτης του Κατάρ κατά την έναρξη του οικονομικού φό-
ρουμ Κατάρ-Γερμανίας στο Βερολίνο, παρουσία της γερμανίδας 
καγκελαρίου Άγγελα Μέρκελ.
Οι επενδύσεις αυτές θα αφορούν τους τομείς του αυτοκινήτου, της 
τεχνολογίας και των τραπεζών, τους μεγάλους παραδοσιακούς 
πυλώνες της γερμανικής οικονομίας. Ο εμίρης δεν έκανε γνωστές 
άλλες λεπτομέρειες.

Ωστόσο σύμφωνα με τη γερμανική οικονομική εφημερίδα 
Hantelsblatt, το Κατάρ ενδιαφέρεται πολύ για το πυκνό δίκτυο των 
μικρών και μεσαίων γερμανικών επιχειρήσεων, πνεύμονα της γερ-
μανικής οικονομίας.
Το εμιράτο είναι ήδη ένας μέτοχος που έχει μεγάλη παρουσία στο 
γερμανικό Χρηματιστήριο, μέσω των συμμετοχών του σε ομίλους 
όπως η Siemens, η Volkswagen ή η Deutsche Bank.

Ίδιους όρους επαγγελματικής δραστηριοτητας με τα ξενοδοχεία 
ζητά η Πανελλήνια Ομποσπονδία Ξενοδόχων, για όσους μισθώ-
νουν τουριστικά το ακίνητο τους σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας 
μίσθωσης (airbnb κλπ), με αφορμή την έναρξη του Μητρώου Ακι-
νήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής. Σε παρέμβαση του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ 
ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ) Γρη-
γόρης Τάσσιος σημειώνει, ότι οι μετρήσεις της ομοσπονδίας πανελ-
λαδικά κάνουν λόγο για 60.000 ακίνητα που είναι σε πλατφόρμες 
διαμοιρασμού, ενώ πολλά ακόμα ακίνητα παραμένουν «αόρατα», 
όπως υπογραμμίζεται.
Ο κ. Τάσσιος, όπως άλλωστε τονίζεται και από την ανακοίνωση της 
ΠΟΞ, αναφέρει ότι με την απόκτηση μητρώου γίνεται ένα πρώτο 
βήμα προς την κατεύθυνση της δήλωσης αλλά και ελέγχου των 
εισοδημάτων τους, ωστόσο τονίζει ότι παραμένουν «ανοικτά» 

κρίσιμα θέματα που αφορούν την ομαλή λειτουργία των βρα-
χυχρόνιων μισθώσεων. Μάλιστα οι παρατηρήσεις της ΠΟΞ θα 
κοινοποιηθούν στα αρμόδια υπουργεία το επόμενο διάστημα. 
Συγκεκριμένα, ανοικτά παραμένουν τα ζητήματα που αφορούν 
τους όρους συνεργασίας με τις ψηφιακές πλατφόρμες, αλλά και η 
έκδοση ΚΥΑ με την οποία θα καθορίζονται οι περιοχές που θα ισχύει 
περιορισμός των 90-60 ημερών των δύο ακινήτων. Την ίδια στιγ-
μή υπογραμμίζει η ΠΟΞ η υποχρέωση υποβολής δήλωσης μέχρι 
τις 20 του επόμενου μήνα, όπως ορίζεται από τις πρόσφατες δια-
τάξεις, καθιστούν αδύνατο τον έλεγχο την πράξη, πάντα σύμφωνα 
με την ομοσπονδία.
Ο κ. Τάσσιος επαναλαμβάνει ότι «δεν μας ενοχλεί που υπάρχουν, 
είναι τάση της αγοράς εδώ και 10 χρόνια σε παγκόσμια κλίμακα και 
με ένταση τα 3 τελευταία στην Ελλάδα», αναφερόμενος στο θεσμό 

της βραχυχρόνιας μίσθωσης. «Το ζήτημα είναι να πληρώνουν ότι 
κι εμείς» συμπληρώνει. Στοίχημα για την ΠΟΞ παραμένει η μείωση 
φορολογικών συντελεστών που διέπουν τις ασφαλιστικές εισφο-
ρές, αλλά και μείωση του ΦΠΑ σε διαμονή κλπ. «Πρέπει να δούμε 
για την κλαδικη σύμβαση και την επόμενη μέρα στα εργασιακά με 
την αύξηση του κατώτατου μισθού, την κατάργηση του μισθού 
για του εργαζόμενους κάτω των 25 ετών. Η επόμενη μέρα είναι να 
εφαρμόσει ο καθένας μια σύμβαση, αλλά και να δούμε σοβαρά το 
πώς θα μπαίνουν στο επάγγελμα - ειδικότητα οι νεοεισερχόμενοι» 
σημειώνει ο κ. Τάσσιος.

Μεγάλη αύξηση (μετά από πολλούς μήνες μείωσης) κατά 34,5% 
σημείωσε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας τον 
Ιούλιο εφέτος, καθώς η αύξηση της αξίας των εισαγωγών (κατά 
26,2%, κυρίως λόγω των πλοίων) υπερκέρασε εκείνη των εξαγω-
γών (κατά 20,9%). Ως αποτέλεσμα, στο τέλος του 7μήνου η μείω-
ση του εμπορικού ελλείμματος περιορίστηκε στο 3,9%.
Ειδικότερα, σύμφωνα με δημοσίευμα του ΑΠΕ-ΜΠΕ, από τα στοι-
χεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις εμπορευματικές συναλλαγές προκύπτουν 
τα εξής:
Η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων ανήλθε στο ποσό των 
5.033,3 εκατ. ευρώ έναντι 3.986,8 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο 2017, πα-
ρουσιάζοντας αύξηση 26,2% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε 
αύξηση κατά 739,4 εκατ. ευρώ ή 24%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή 
και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 369,4 εκατ. ευρώ ή 12%).

Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών ανήλθε στο ποσό 
των 2.938,3 εκατ. ευρώ έναντι 2.429,7 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο πέ-
ρυσι, παρουσιάζοντας αύξηση 20,9% (χωρίς τα πετρελαιοειδή πα-
ρουσίασε αύξηση κατά 195,1 εκατ. ευρώ ή 11,4%, ενώ χωρίς τα 
πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 191,6 εκατ. 
ευρώ ή 11,2%).
Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 2.095,0 εκατ. 
ευρώ έναντι 1.557,1 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο 2017, παρουσιάζοντας 
αύξηση 34,5% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 
544,3 εκατ. ευρώ ή 39,8%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα 
πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 177,8 εκατ. ευρώ ή 13,1%).
Το 7μηνο εφέτος, η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων ανήλ-
θε στο ποσό των 32.019,0 εκατ. ευρώ έναντι 29.784,0 εκατ. ευρώ 
το ίδιο διάστημα του 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 7,5% (χωρίς 

τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 433,2 εκατ. ευρώ ή 
1,9%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξη-
ση κατά 1.792,9 εκατ. ευρώ ή 8,7%).
Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών ανήλθε στο ποσό 
των 19.393,3 εκατ. ευρώ έναντι 16.641,1 εκατ. ευρώ το 7μηνο του 
2017, παρουσιάζοντας αύξηση 16,5% (χωρίς τα πετρελαιοειδή 
παρουσίασε αύξηση κατά 1.499,5 εκατ. ευρώ ή 13%, ενώ χωρίς 
τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 1.437,8 
εκατ. ευρώ ή 12,5%).
Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 12.625,7 εκατ. 
ευρώ έναντι 13.142,9 εκατ. ευρώ το 7μηνο πέρυσι, παρουσιάζο-
ντας μείωση 3,9% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση 
κατά 1.066,3 εκατ. ευρώ ή 9,3%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και 
τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 355,1 εκατ. ευρώ ή 3,9%).

ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΝΤΑΙ ΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

ΚΑΤΑΡ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ: ΤΟ ΚΑΤΑΡ ΥΠΟΣΧΕΤΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΨΟΥΣ 10 ΔΙΣΕΚ. ΕΥΡΩ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΙΔΙΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 
ΚΑΙ ΟΣΩΝ ΕΧΟΥΝ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΕ AIRBNB, ΖΗΤΑ Η ΠΟΞ 

ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΤΑ 34,5% ΣΗΜΕΙΩΣΕ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ, 
ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΕΦΕΤΟΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΣΤΑΤ
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Από τη «σκιά» της πρωτεύουσας, η περιφέρεια της Κεντρικής Μα-
κεδονίας με τρεις παραμεθόριους νομούς, μπορεί να αναδειχθεί σε 
δυναμικά αναπτυσσόμενη περιοχή, με πρωταγωνιστικό αναπτυξι-
ακό ρόλο για τις όμορες περιφέρειες και για το σύνολο της χώρας, 
καταλήγει μελέτη με θέμα «Οι αναπτυξιακές προκλήσεις και προο-
πτικές της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας» που διεξήγαγε το Ινστιτούτο 
Εργασίας της ΓΣΕΕ και δημοσίευσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
   Σύμφωνα με την μελέτη, που παρουσιάστηκε από τον επιστημο-
νικό διευθυντή του ΙΝΕ ΓΣΕΕ και καθηγητή στο Οικονομικό Τμήμα 
του ΕΚΠΑ Γιώργο Αργείτη, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
αντιπροσωπεύει σημαντικό ειδικό βάρος στην εθνική οικονομία με 
13,5% στο ΑΕΠ, ενώ σε κρίσιμους τομείς έχει υψηλότερη συμμε-
τοχή: μεταποίηση 17,7%, πρωτογενής τομέας 19,4%, επενδύσεις 
16,5%, εξαγωγές 16% ‒ εξαγωγική επίδοση υψηλότερη από την 
Περιφέρεια Αττικής.
Ωστόσο, την περίοδο 2010-2015 φαίνεται να υπέστη ελαφρώς με-
γαλύτερες απώλειες σε σχέση με τον μέσο όρο της χώρας.
 «Το διάστημα 2008-2015, το κατά κεφαλήν εισόδημα των κατοί-
κων της Κεντρικής Μακεδονίας μειώθηκε κατά 4.880 ευρώ ενώ 
από το 2009 έως το 2013, χάθηκαν 187.500 θέσεις εργασίας από τις 
οποίες ανακτήθηκαν οι 72400 (38,6%) την περίοδο 2013-2017» 
ανέφερε ο κ. Αργείτης, επισημαίνοντας, παράλληλα, ότι αυξήθηκε 
και η μακροχρόνια ανεργία . Γενικότερα όμως, όπως υπογραμμί-

ζεται στην μελέτη, «η απόδοση της ΠΚΜ κρίνεται ότι είναι μακράν 
κατώτερη των δυνατοτήτων της, υπό την έννοια ότι διαθέτει χαρα-
κτηριστικά που δεν έχουν αξιοποιηθεί επαρκώς».
   «Οι υπό διαμόρφωση πολιτικές - οικονομικές εξελίξεις στον χώρο 
των Βαλκανίων σε συνδυασμό με τα μεγάλα έργα υποδομής στους 
τομείς των μεταφορών-εφοδιαστικής και της ενέργειας διαφαίνεται 
ότι δημιουργούν για την ΠΚΜ προϋποθέσεις για την υπέρβαση 
ανασταλτικών παραγόντων του παρελθόντος», καταγράφεται 
σχετικά.
Σύμφωνα με τον κ. Αργείτη, η γεωγραφική θέση της ΠΚΜ στη νο-
τιοανατολική Ευρώπη και στα Βαλκάνια, σε συνδυασμό με τις υπό 
διαμόρφωση διεθνείς πολιτικές και οικονομικές αλλαγές στη Βαλ-
κανική και τα έργα υποδομής των μεταφορών, της εφοδιαστικής 
και της ενέργειας, μπορούν να αλλάξουν τη θέση και τον ρόλο της 
περιφέρειας.
«Στην κατεύθυνση αυτή η περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας ευ-
νοείται από την κατασκευή μεγάλων έργων υποδομής (μεταφο-
ρές-εφοδιαστική, ενέργεια), από το ισχυρό παραγωγικό σύστημα 
που διαθέτει και την παράδοση στην επιχειρηματικότητα και τον 
εξαγωγικό τομέα» διευκρίνισε. Παράλληλα, η περιφέρεια κεντρικής 
Μακεδονίας έχει το συγκριτικό πλεονέκτημα ότι μπορεί να αναπτύ-
ξει πλέγμα κλαδικών διασυνδέσεων τόσο με την εθνική ενδοχώρα 
όσο και με την ευρύτερη ενδοχώρα της Βαλκανικής.

   Πρώτη σε τουρίστες, σχεδόν τελευταία σε έσοδα
Την πρωτιά σε επισκέψεις τουριστών έχει η Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας (7.2 εκατ. επισκεπτών το 2017 έναντι 5,8 εκατ. στο 
Νότιο Αιγαίο και 5,1 στην Κρήτη) την οποία προτιμούν κυρίως του-
ρίστες από τη Βουλγαρία, την ΠΓΔΜ, τη Ρουμανία και τη Σερβία.
«Οι τουρίστες όμως αυτοί έχουν χαμηλή αγοραστική δύναμη με 
αποτέλεσμα η δαπάνη ανά επίσκεψη να κυμαίνεται στα 255 ευρώ 
τη στιγμή που η αντίστοιχη δαπάνη στην Κρήτη είναι τα 678,3 
ευρώ» είπε ο κ. Αργείτης.
 «Η προέλευση δηλαδή των επισκεπτών», πρόσθεσε, «μπορεί να 
επηρεάζει την αγοραστική δύναμη αλλά δείχνει και την αναπτυξι-
ακή πρόκληση».
Σύμφωνα μάλιστα με στοιχεία που παρουσίασε ο δήμαρχος 
Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης, σε χαιρετισμό του στην εκδή-
λωση, στη Θεσσαλονίκη οι διανυκτερεύσεις από ένα εκατομμύριο 
που ήταν το 2010, διαμορφώθηκαν στα 4 εκατομμύρια το 2017, 
συμπεριλαμβανομένων και των ενοικιάσεων μέσω της ηλεκτρονι-
κής πλατφόρμας Airbnb.
   Ο κ. Μπουτάρης, ανακοίνωσε τέλος ότι το παλιό ξενοδοχείο «Βι-
έννη» της Θεσσαλονίκης μαζί με ένα ακίνητο που λειτουργούσε ως 
υποκατάστημα τραπέζης στην πλατεία Ελευθερίας αγοράστηκαν 
από μία μεγάλη εβραϊκή αλυσίδα ξενοδοχείων που διαθέτει 120 
ξενοδοχεία σε όλη την Ευρώπη.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΧΕΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΓΣΕΕ

«Οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις είναι ακόμη μπροστά μας. Τώρα εί-
ναι η ώρα να τις εφαρμόσουμε, στη βάση ενός εθνικού σχεδίου, 
για να επιταχύνουμε την ανάπτυξη και να κερδίσουμε το στοίχη-
μα της επόμενης ημέρας», επισήμανε ο πρόεδρος της Κεντρικής 
Ένωσης Επιμελητηρίων, Κωνσταντίνος Μίχαλος, μιλώντας στη 
γενική συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλά-
δας, που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της 
83ης ΔΕΘ. 
   Υπογράμμισε ότι τα επιμελητήρια, μέσω των προτάσεων που 
κατέθεσαν προς την πολιτική ηγεσία, επισημαίνουν ότι είναι 
αναγκαίο να υπάρξει ένα εθνικό σχέδιο μεταρρυθμίσεων για τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης της χώρας, με πρώτη με-
ταρρύθμιση τη φορολογική. «Παρά τις αλλεπάλληλες αλλαγές 
του φορολογικού συστήματος, τα ζητήματα της υπερφορολόγη-
σης και της δυσανάλογης κατανομής του φορολογικού βάρους 
παραμένουν μείζονα και άμεσα συνδεόμενα με το φαινόμενο 
της φοροδιαφυγής», είπε ο κ. Μίχαλος και πρόσθεσε ότι από τα 
επιμελητήρια προτείνεται επίσης η υιοθέτηση ενιαίου συντελεστή 
φορολόγησης («flat tax rate»), της τάξης του 20%-25%, που - 
όπως υπογράμμισε - θα εφαρμόζεται στο σύνολο των εισοδημά-
των των φυσικών προσώπων ανεξάρτητα από την πηγή τους. 
«Η πρόταση απλοποιεί το φορολογικό σύστημα και αποτελεί 
έναν δικαιότερο τρόπο φορολόγησης», τόνισε και ορισμένες από 
τις προτάσεις που ανέφερε είναι: ο φόρος να επιβάλλεται επί των 
πραγματικών εισοδημάτων και για την εξεύρεση των πραγματι-
κών εισοδημάτων πρέπει να είναι επιτρεπτή η αφαίρεση των ση-

μαντικότερων δαπανών των φυσικών προσώπων, μισθωτών 
και αυτοαπασχολούμενων. Επίσης, από τη μείωση του φόρου 
μερισμάτων, εκτίμησε, ότι το αναπτυξιακό όφελος θα είναι πολύ 
μεγαλύτερο από ένα ελάχιστο δημοσιονομικό όφελος που προέ-
κυψε από την αύξηση του συντελεστή φορολογίας μερισμάτων 
από 10% σε 15%.
   Επίσης, μεταξύ των προτάσεων περιλαμβάνονται η καθιέρωση 
καθεστώτος φορολογικής κατοικίας «non-dom» που θα μπο-
ρούσε να συμβάλει και στην αναστροφή του φαινομένου brain 
drain, η μείωση συντελεστή φορολογίας εισοδήματος νομικών 
προσώπων, από 29% σε 20%, και η περαιτέρω σταδιακή μείω-
σή του έως 15%, προκειμένου να καταστεί το ελληνικό φορολο-
γικό περιβάλλον πιο ευνοϊκό για τις επιχειρήσεις, η αναγνώριση 
ζημίας που προκύπτει από «κούρεμα» απαιτήσεων, λέγοντας ότι 
«στην Ελλάδα της κρίσης είναι άδικο να φορολογούνται επιχει-
ρήσεις για εισοδήματα τα οποία ουδέποτε αποκτήθηκαν» και η 
μείωση του υπάρχοντος κανονικού συντελεστή Φ.Π.Α. (24%) σε 
20% και σταδιακή περαιτέρω μείωσή του έως 15%, μέτρο που 
θα συμβάλει και στη μείωση της φοροδιαφυγής, και καθιέρωση 
ενιαίου συντελεστή Φ.Π.Α. με συγκεκριμένες εξαιρέσεις εφαρμο-
γής μειωμένου συντελεστή σε κατηγορίες αγαθών ή υπηρεσιών 
με άμεσο κοινωνικό αντίκτυπο, όπως η υγεία και η παιδεία.
   Επίσης, χαρακτηρίζεται επιτακτική η ανάγκη διασφάλισης της 
άμεσης απόδοσης του Φ.Π.Α. στο Δημόσιο κατά την πραγματο-
ποίηση της συναλλαγής απευθείας από τον τελικό καταναλωτή, 
καθώς και η ύπαρξη κινήτρων για τη διάσωση επιχειρήσεων και 

δημιουργία μεγαλύτερων οικονομικών μονάδων.
   «Όλες οι παραπάνω προτάσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν 
αρκεί να υπάρχει πολιτική βούληση για την καταπολέμηση της 
φοροδιαφυγής» σημείωσε ο κ. Μίχαλος, και πρόσθεσε ότι σήμε-
ρα, που το ΕΣΠΑ 2014-2020, είναι σε πλήρη εξέλιξη, διαθέτοντας 
σημαντικούς πόρους για το επιχειρείν, η ΚΕΕΕ βρίσκεται στη 
ευχάριστη θέση να ενημερώσει πως έχει δρομολογηθεί η υλο-
ποίηση μιας σειράς έργων, τα οποία αφορούν σε θέματα κατάρ-
τισης και πιστοποίησης του προσωπικού των επιχειρήσεων σε 
σύγχρονες ειδικότητες, αντιμετώπισης της ανεργίας, περαιτέρω 
θεσμικού εκσυγχρονισμού του πλαισίου για το επιχειρείν, ανά-
πτυξης και ενίσχυσης του θεσμού της Μαθητείας, κ.α.
   Συγκεκριμένα, η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος 
(ΚΕΕΕ) έχει αναλάβει ως τελικός δικαιούχος την υλοποίηση έρ-
γων, τα οποία είναι ενταγμένα στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρη-
ματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), με 
συνολικό προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα 40 εκατ. ευρώ και 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την αναβάθμιση λειτουργιών 
της ΚΕΕΕ και των Επιμελητηρίων της χώρας την αναβάθμιση 
των ψηφιακών δεξιοτήτων 15.000 εργαζομένων στον ιδιωτικό 
τομέα, την αναβάθμιση και διεύρυνση του θεσμού της μαθητεί-
ας, συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση 1.270 ανέργων 
και το έργο e-ΓΕΜΗ.

Κ. ΜΙΧΑΛΟΣ: “ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΕΝΟΣ 
ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ”
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«Τουρισμός η βαριά βιομηχανία της χώρας» ή «τουρι-
σμός η μονοκαλλιέργεια που παράγει η χώρα» είναι μία 
κλισέ αντιπαράθεση, που τελικά δεν παράγει και κάποιο 
αποτέλεσμα για την οικονομία. Με νεανική φρεσκάδα 
απαλλαγμένη από αφορισμούς, παρέες φίλων, φοιτητές, 
που ξεκίνησαν για διακοπές στα ελληνικά νησιά, πήραν 
στη συνέχεια την αρνητική εμπειρία που βίωσαν ως προς 
ένα κομμάτι τουριστικών υπηρεσιών και την μετέτρεψαν 
σε επιχειρηματικές ιδέες και έπειτα σε επιχειρήσεις, που ήδη 
άνοιξαν φτερά και ταξιδεύουν εκτός ελληνικών συνόρων.
Δύο τέτοιες ομάδες νέων παιδιών που συνέστησαν νεοφυ-
είς επιχειρήσεις (start-ups), ξεκινώντας απλά ...για να κά-
νουν το κέφι τους, ήταν ανάμεσα στις 100, που ταξίδεψαν 
σήμερα από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη με ειδικό δρομο-
λόγιο τρένου, μαζί με τον υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, 
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Νίκο Παππά και τον 
υφυπουργό Λευτέρη Κρέτσο, προκειμένου να συστηθούν 
και να παρουσιάσουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες στους 
επισκέπτες της 83ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, στο 
θεματικό πάρκο «Ψηφιακή Ελλάδα».
«Ferryhopper: Από νησί σε νησί χωρίς ταλαιπωρία»
«Το ταξίδι με πλοίο αποτελεί μια από τις πιο διασκεδαστι-
κές φάσεις των διακοπών, μόνο που η οργάνωσή του δεν 
είναι! Τόσο εμείς όσο και οι φίλοι μας έχουμε χαθεί τελείως 
αντικρίζοντας τους χάρτες των δρομολογίων των ακτο-
πλοϊκών γραμμών, προσπαθώντας να βγάλουμε άκρη, 
ψάχνοντας πώς μπορούμε να πάμε από το ένα νησί στο 
άλλο, χωρίς να νιώθουμε ότι λύνουμε Sudoku». Έτσι συ-
στήνεται στο επιβατικό κοινό η start-up Ferryhopper.
«Την αρχική ιδέα είχαν τρία αγόρια - ο Χρήστος, ο Πανα-
γιώτης και ο Βασίλης, δύο ηλεκτρολόγοι και ένας φυσικός 
που είχαν γνωριστεί στο CERN - και απλά θέλανε να πάνε 
από νησί σε νησί και ήταν πολύ δύσκολο να βρούνε πλοία 
που να εξυπηρετούν. Κάπως έτσι αποφάσισαν να φτιάξουν 
μία διαδικτυακή πλατφόρμα που μπορεί κανείς να κλείσει 
τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, αλλά με πολύ έξυπνο τρόπο», 
δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ το μέλος της Ferryhopper, Βάσια 
Αξαρλή, εξηγώντας ότι καινοτομία της start-up είναι ότι 
«συνδέουμε νησιά που δεν συνδέονται απευθείας μεταξύ 
τους, που σημαίνει ότι αν για παράδειγμα θέλει κάποιος 
να πάει από τη Φολέγανδρο στην Αμοργό και το ψάξει 
σε οποιαδήποτε άλλη μηχανή αναζήτησης ακτοπλοϊκών 
εισιτηρίων θα του εμφανίσει ότι δεν υπάρχει διαθέσιμο 
δρομολόγιο, ενώ εμείς θα εμφανίσουμε ότι δεν υπάρχει 
απευθείας διαθέσιμο δρομολόγιο, αλλά θα δώσουμε προ-
τάσεις σύμφωνα με τον αλγόριθμό μας για ενδιάμεσους 

προορισμούς».
«Η ιδέα προέκυψε από την επιθυμία μας, ειδικά ως φοι-
τητές, να πάμε από το ένα νησί στο άλλο, να είμαστε σε 
μία παραλία και να θέλουμε να πάμε σε μία άλλη κάποιου 
άλλου νησιού και τη διαπίστωση ότι τα δρομολόγια δεν 
βολεύουν καθόλου και δεν υπάρχουν απευθείας συν-
δέσεις. Στη συνέχεια συμπεράναμε ότι υπάρχει τεράστια 
ανάγκη ειδικά για τους ξένους που έρχονται π.χ. από την 
Αυστραλία και θέλουν να προγραμματίσουν το ταξίδι τους 
και δεν θέλουν να επισκεφθούν μόνο τη Μύκονο, θέλουν 
να πάνε και στα τριγύρω νησιά και γι’ αυτούς είναι πολύ 
δύσκολο να ψάχνουν εισιτήριο μεμονωμένο για το κάθε 
νησί από διαφορετική ακτοπλοϊκή. Εμείς συνδυάζουμε 36 
διαφορετικούς παρόχους και βρίσκουμε τον βέλτιστο τρό-
πο ή επιλέγει ο καθένας ανάλογα με τα δικά του κριτήρια αν 
θέλει πιο οικονομική, πιο γρήγορη, πιο άνετη μετακίνηση».

Η ομάδα πέτυχε να χρηματοδοτήσει την ιδέα της συμμε-
τέχοντας και κερδίζοντας διαγωνισμούς για start-ups. 
Μόλις αυτή την εβδομάδα απέσπασε το «Βραβείο Στέλιος 
Χατζηιωάννου, Επιχειρηματικό Ξεκίνημα Χρονιάς 2018”, 
ανάμεσα σε 64 Εταιρείες που έθεσαν υποψηφιότητα, λαμ-
βάνοντας το χρηματικό έπαθλο των 30.000 ευρώ.
Επόμενοι στόχοι για τη Ferryhopper είναι να εμπλουτίσει με 
περισσότερα φίλτρα την πλατφόρμα και επεκταθεί περαι-
τέρω εκτός συνόρων, καθώς ήδη δυνατότητες κρατήσεων 
δίνει και για την Ιταλία, την Τουρκία και την Κύπρο.
«kleesto… να ησυχάσεις»
Ο Γιώργος Πιλπιλίδης ξεκίνησε λίγο σοβαρά, λίγο αστεία 
με τον φίλο του Γιώργο Σιάτρα, να φτιάξουν ένα ψηφιακό 
περιβάλλον όπου θα αισθάνονταν πιο άνετα σε σχέση με 
την εικόνα που αντίκριζαν ταξιδεύοντας ως φοιτητές στα 
ελληνικά νησιά. «Είδαμε ότι υπάρχει ένας κράχτης μπρο-
στά από κάθε καράβι, δεν υπάρχει πληροφορία σχετικά 
με το τι συμβαίνει σε κάθε δρομολόγιο και συζητώντας 
με ταξιδιώτες, είτε Έλληνες είτε ξένους διαπιστώσαμε ότι 

ήταν μία εμπειρία που μας περιέγραφαν και αυτοί ότι δεν 
τους πολυάρεσε, οπότε είπαμε: Και γιατί να μην πάμε να 
το κάνουμε digital και έτσι ξεκινήσαμε να αναπτύσσουμε 
εργαλεία γύρω από αυτό», ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ.Πιλ-
πιλίδης.
Το πρώτο τους προϊόν, η διαδικτυακή πλατφόρμα 
hopwave, που απευθύνεται σε ταξιδιώτες και τους επι-
τρέπει να κλείνουν ηλεκτρονικά τα εισιτήριά τους για ημε-
ρήσιες και πολυήμερες κρουαζιέρες στα ελληνικά νησιά 
με digitally online ticket, δημιουργήθηκε και βγήκε στην 
αγορά τον Μάιο του 2016. «Το πρώτο μας βήμα ήταν να 
βάλουμε το προϊόν στην αγορά, οπότε από τον πρώτο κιό-
λας μήνα σχεδιασμού το δοκιμάσαμε. Είχα κάνει άλλη μία 
απόπειρα και είχα εκπαιδευτεί πώς προχωρά αργά και είπα 
να το κάνουμε ακριβώς αντίθετο. Εκείνη την περίοδο ήταν 
να φύγω στο Λονδίνο οπότε αστειευόμασταν, ότι αφού θα 
μετακομίσω τον Σεπτέμβριο τον Ιούλιο, θα αναπτύξουμε 
την πλατφόρμα για να περάσουμε εμείς καλά. Τη βάλαμε 
στην αγορά, τη δοκιμάσαμε, εντέλει υπήρχε αντίκτυπος, 
είδαμε πραγματικές κρατήσεις κίνηση από τους πελάτες 
και είπαμε ωραία έχει νόημα να το προχωρήσουμε, οπότε 
έμεινα εδώ», εξήγησε.
Σήμερα η ομάδα με αρκετές προσθήκες βγάζει ένα νέο 
προϊόν στην αγορά, την πλατφόρμα τουριστικών υπη-
ρεσιών kleesto. «Αυτό που βγάζουμε σήμερα επίσημα το 
προετοιμάζαμε 8 μήνες. Είναι μία πλατφόρμα διαχείρισης 
των επιχειρήσεων που παρέχουν τουριστικές δραστηριό-
τητες, οπότε τους δίνουμε όλα τα εργαλεία για να διαχει-
ρίζονται τις κρατήσεις τους, τα κανάλια τους , τους συνερ-
γάτες τους, τον εξοπλισμό τους και να μεγαλώσουν την 
επιχείρησή τους ηλεκτρονικά […] Αναπτύξαμε εργαλεία 
για τους συνεργάτες μας , τους παρόχους για να μπορούν 
να κάνουν πολύ πιο εύκολη την εμπειρία των κρατήσεών 
τους. Πλέον αυτά τα εργαλεία τα έχουμε πακετάρει σε ένα 
προϊόν που λέγετε kleesto και το δίνουμε σαν πλατφόρμα 
για να μπορούν να κάνουν αυτοί πια τη διαχείριση, να μην 
χρειάζονται εμάς, αυτός είναι ο σκοπός».
Και αυτή η start up, που ξεκίνησε με τους δύο φίλους και 
σήμερα μεγάλωσε φτάνοντας τα 10 άτομα, διακατέχεται 
από εξωστρεφές πνεύμα. «Μεγαλώνουμε πολύ το φάσμα 
του πελατολογίου μας πλέον αρχίζουμε ήδη να συνεργα-
ζόμαστε με Γαλλία και Ισπανία . Σχεδιάζουμε σε παγκόσμιο 
επίπεδο και η πλατφόρμα μας σε βάθος 6-7 μηνών θέλου-
με να ανταγωνίζεται τις πέντε μεγαλύτερες επιχειρήσεις στο 
κομμάτι αυτό».
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Χατζηγιαννακίδου Λάρα
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2018
Διεθνής Έκθεση Εξοπλισμού Πισίνας και SPA

Η Piscine Global είναι η μεγαλύτερη αλλά και η πιο σημαντική διεθνής επαγγελματική έκθεση 
της πισίνας και του spa.

Επισκεφθείτε την επαγγελματική έκθεση Piscine Global Europe 13-16 Νοεμβρίου στη 
Lyon,  όπου θα έχετε την ευκαιρία να δείτε από κοντά και να ενημερωθείτε για τις τελευταίες τεχνικές 
και τάσεις στο χώρο της Πισίνας για ιδιωτική και  δημόσια χρήση αλλά και στο χώρο της Ευεξίας 
και της διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου γύρω από την πισίνα.
Πάνω από 80 νέα προϊόντα και καινοτομίες θα παρουσιασθούν στην είσοδο της έκθεσης στο 
πλαίσιο του θεσμού Pool Innovations,  όπου θα πραγματοποιηθεί και απονομή βραβείων στις 13 
Νοεμβρίου. 

Για όλους τους επαγγελματίες που αναζητούν πηγές  έμπνευσης θα παρουσιασθεί η 4η έκδοση 
των Βραβείων Σχεδιασμού Πισίνας ( Pool Design Awards). Θα παρουσιασθούν πολλά  αξιόλογα 
έργα Πισίνας στο χώρο του Pool Design Gallery  που θα προβάλλουν τη δημιουργικότητα και το 
υψηλό τεχνικό και επιστημονικό επίπεδο των αρχιτεκτόνων.

13 έως 16 Νοεμβρίου 2018 
στο Eurexpo Lyon  

ΓΑΛΛΙΑ

Μόνο για τους επαγγελματίες. 
Ζητήστε τη δωρεάν ηλεκτρονική κάρτα εισόδου για να 
επισκεφτείτε την έκθεση : www.piscine-expo.com
Σελίδα κράτησης κάρτας εισόδου :
https://pass.piscine-global-europe.com/en/registration.htm



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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Δάνεια προσωπικά, καταναλωτικά, από κάρτες, επαγ-
γελματικά, μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, 
ναυτιλιακά, αλλά και στεγαστικά, θα περιλαμβάνουν τα 
«πακέτα» μη εξυπηρετούμενων δανείων που θα βγάλουν 
προς πώληση οι τράπεζες.
Μέχρι τα τέλη του έτους, και πολύ περισσότερο από το 
2019, οπότε αναμένονται και οι πρώτες πωλήσεις στε-
γαστικών NPLs, τα πωλητήρια μη εξυπηρετούμενων δα-
νείων θα αποτελούν μια «κανονικότητα» για τις τράπεζες, 
αλλάζοντας πλήρως τα δεδομένα για τους δανειολήπτες.
Οι τράπεζες θα επισπεύσουν τις πωλήσεις «κόκκινων» 
δανείων, κυρίως σε δάνεια που έχουν εξασφαλίσεις και 
σε μικρότερο βαθμό στο καταναλωτικό χαρτοφυλάκιο, 
προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους για τη μείωση 
των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων τους μέχρι τα τέλη 
του 2019. Με βάση τη μέχρι στιγμής στοχοθεσία τους, οι 
τράπεζες στοχεύουν σε επιπλέον πωλήσεις ύψους 4,7 δισ. 
ευρώ, αγγίζοντας τα 11,6 δισ. ευρώ συνολικές πωλήσεις 
για την περίοδο Ιουνίου 2017 - Δεκεμβρίου 2019.
Ωστόσο η επικείμενη, εντός του Σεπτεμβρίου, ανοδική 
αναθεώρηση των στόχων για τη μείωση των NPEs δεν 
αποκλείεται να ενισχύσει κατά περίπου 3 δισ. ευρώ τις 
πωλήσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων μέχρι τα τέλη 
του 2019, ανεβάζοντάς τες κοντά στα 15 δισ. ευρώ (ονο-
μαστική αξία). Ήδη μέσα στο 2018 οι πωλήσεις μη εξυπη-
ρετούμενων δανείων από τις τράπεζες θα ξεπεράσουν τα 
20 δισ. ευρώ, συνυπολογιζομένων των τόκων που έχουν 
σωρεύσει τα δάνεια αυτά. 
Οι αλλαγές για τους οφειλέτες
Τα δάνεια που θα πουληθούν από τις τράπεζες είναι αυτά 
που βρίσκονται σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημε-
ρών. Αναγκαία προϋπόθεση για να τεθούν προς πώληση 
είναι, 12 μήνες πριν, η τράπεζα να έχει προσκαλέσει εξω-
δίκως τον οφειλέτη και τον εγγυητή του δανείου να ρυθ-
μίσουν την οφειλή. Από την προϋπόθεση αυτή εξαιρού-
νται απαιτήσεις επίδικες ή επιδικασθείσες και απαιτήσεις 
κατά οφειλετών μη συνεργάσιμων.
Από τη στιγμή που η τράπεζα θα βγάζει προς πώληση τα 
δάνεια, θα παύει κάθε σχέση της με τους οφειλέτες δανει-
ολήπτες, οι οποίοι πλέον θα έχουν ως αντισυμβαλλόμενο 
το fund. Αυτό σημαίνει ότι ο κάθε δανειολήπτης θα οφείλει 
πλέον στο fund το δάνειο και θα υποχρεούται να ακολου-
θήσει τις επιλογές που θα συμφωνήσει με αυτό για τη ρύθ-
μιση της οφειλής του.
Σημειώνεται, πάντως, ότι η πώληση δανείου στο fund δεν 

ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΔΑΝΕΙΑ ΘΑ 
“ΞΕΦΟΡΤΩΘΟΥΝ” ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

θα  χειροτερεύει την ουσιαστική και δικονομική θέση του 
οφειλέτη και του εγγυητή και δεν θα επιτρέπεται στο fund 
να προβεί μονομερώς σε  τροποποίηση όρου της σύμ-
βασης, καθώς και του επιτοκίου. Έτσι, στην περίπτωση 
μεταβίβασης δανείου για την εξυπηρέτηση του οποίου 
έχει συμφωνηθεί κυμαινόμενο επιτόκιο, το fund δεν θα 
μπορεί να ορίσει περιθώριο επιπλέον του επιτοκίου ανα-
φοράς, υψηλότερο εκείνου που είχε ορίσει η τράπεζα στον 
δανειολήπτη κατά τον χρόνο καταχώρισης της μεταβίβα-
σης του δανείου, ακόμα και αν τέτοιο δικαίωμα υφίστατο 
συμβατικά για την τράπεζα.
Μετά την εξαγορά των δανείων, το fund θα απαιτεί από 
τον δανειολήπτη το σύνολο της οφειλής και όχι τη «ρυθ-
μισμένη» οφειλή που αυτός είχε με την τράπεζα. Κατόπιν 
αυτού, το «κούρεμα» που θα μπορεί να λάβει στην οφειλή 
του ο δανειολήπτης δεν θα είναι εκ προοιμίου μεγαλύτερο 
από αυτό της τράπεζας, αλλά θα διαμορφώνεται κατόπιν 
ενδελεχούς διερεύνησης του fund για τις πραγματικές δυ-
νατότητες του οφειλέτη να αποπληρώσει την οφειλή.
Εξυπακούεται ότι το fund θα μπορεί να ασκήσει χω-
ρίς χρονοτριβή κάθε ένδικο μέσο για την είσπραξη της 
οφειλής, συμπεριλαμβανομένου του πλειστηριασμού. 
Σημειώνεται ότι μέχρι 31/12/2018 προστατεύονται από 
την πώληση σε funds μόνο τα δάνεια που είναι συνδε-
δεμένα με προσημείωση ή υποθήκη πρώτης κατοικίας, 
αντικειμενικής αξίας έως 140.000 ευρώ, καθώς και εκείνα 
που έχουν την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου. Συγκε-
κριμένα, προστατεύονται όχι μόνο τα στεγαστικά δάνεια, 
αλλά και τα καταναλωτικά, τα επισκευαστικά, τα δάνεια 
ελεύθερων επαγγελματιών, εμπόρων, αγροτών, καθώς 
και τα δάνεια μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων που 
έχουν διασφάλιση σε πρώτη κατοικία με αντικειμενική 
αξία μέχρι 140.000 ευρώ και χωρίς κάποιο εισοδηματικό 
κριτήριο.
Οι πωλήσεις «κόκκινων» χαρτοφυλακίων
Η αγορά αναμένει με ενδιαφέρον την πώληση του χαρ-
τοφυλακίου μικρομεσαίων επιχειρήσεων «Jupiter» της 
Alpha Bank. Οι  δεσμευτικές προσφορές για τo χαρτοφυ-
λάκιο, ονομαστικής αξίας 800 εκατ. ευρώ, αναμένονται 
αρχές Οκτωβρίου. Μέχρι τέλος του έτους θα ολοκληρωθεί 
και η πώληση του χαρτοφυλακίου «Mercury», ανεξασφά-
λιστων NPLs, ύψους 1,9 δισ. ευρώ.
Γύρω στις 20 Σεπτεμβρίου αναμένονται οι δεσμευτικές 
προσφορές για το χαρτοφυλάκιο «Zenith» της Eurobank. 
Πρόκειται για χαρτοφυλάκιο μη εξασφαλισμένων NPLs, 
ονομαστικής αξίας 1,1 δισ. ευρώ.
Η Eurobank θα βγάλει προς πώληση και χαρτοφυλάκιο 
NPLs μικρομεσαίων επιχειρήσεων με ενέχυρα σε ακίνητα. 
Παράλληλα, θα προχωρήσει στην τιτλοποίηση στεγαστι-
κών μη εξυπηρετούμενων δανείων, 2 δισ. ευρώ, η οποία 
θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο α’ εξάμηνο 2019.

www.capital.gr

Μετά το «Amoeba» (επιχειρηματικά δάνεια με εξασφα-
λίσεις, λογιστικής αξίας 1,4 δισ. ευρώ) και το «Arctos» 
(ανεξασφάλιστα καταναλωτικά και δάνεια από κάρτες, 
λογιστικής αξίας 400 εκατ. ευρώ), δύο νέα χαρτοφυλά-
κια NPLs θα βγάλει προς πώληση η Τράπεζα Πειραιώς. 
Πρόκειται για το χαρτοφυλάκιο «Iris», ύψους 400 εκατ. 
ευρώ (ανεξασφάλιστα προσωπικά δάνεια και δάνεια από 
κάρτες, δάνεια μικρών επιχειρήσεων και ανοίγματα χρη-
ματοδοτικής μίσθωσης), και το χαρτοφυλάκιο ναυτιλια-
κών δανείων με εξασφαλίσεις «Nemo», ύψους επίσης 400 
εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το 
τέλος του α’ εξαμήνου 2019.
Χαρτοφυλάκιο NPLs με εξασφαλίσεις θα βγάλει προς πώ-
ληση και η Εθνική Τράπεζα. Πρόκειται για χαρτοφυλάκιο 
1 δισ. ευρώ, με δάνεια μικρών ατομικών και μικρομεσαί-
ων επιχειρήσεων, του οποίου η πώληση θα ολοκληρωθεί 
μέσα στο α’ τρίμηνο 2019. Στο β’ τρίμηνο 2019 η τράπεζα 
θα έχει ολοκληρώσει και τη δεύτερη πώληση χαρτοφυ-
λακίου NPLs χωρίς εξασφαλίσεις (μετά το χαρτοφυλάκιο 
«Earth», ύψους 2 δισ. ευρώ, που πούλησε τον Ιούλιο). Το 
χαρτοφυλάκιο θα είναι ύψους 700 εκατ. ευρώ και θα περι-
λαμβάνει δάνεια από κάρτες, καταναλωτικά και ατομικών 
επιχειρήσεων.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΝΑ 
ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΠΙΟ ΦΙΛΟΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Ο ΓΓ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, 
Λ. ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ

ΑΘΗΝΑΪΚΟ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ 
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρεις βελτιωτικές τροποποιήσεις του αναπτυξιακού νόμου 
4399/2016, στην κατεύθυνση να καταστεί πιο φιλικό το 
επενδυτικό περιβάλλον, πρόκειται να θεσμοθετηθούν άμεσα, 
μέσω σχετικών τροπολογιών, που έχουν προωθηθεί προς 
ψήφιση, γνωστοποίησε ο γενικός γραμματέας Στρατηγικών 
και Ιδιωτικών Επενδύσεων, του υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης, Λόης Λαμπριανίδης.
«Κάνουμε τις αναλύσεις μας για τα προβλήματα που υπάρ-
χουν και προσπαθούμε να προσαρμοστούμε, ώστε να γίνει 
ακόμη πιο φιλοεπενδυτικό το περιβάλλον, αλλά φιλοεπεν-
δυτικό με την έννοια ότι βοηθάει την ανάπτυξη της χώρας, 
όχι ότι βοηθάει συγκεκριμένους επενδυτές», επισήμανε ο 
κ. Λαμπριανίδης μιλώντας σε ημερίδα που διοργάνωσε το 
ΥΜΑΘ στην 83η ΔΕΘ, με θέμα την πορεία Εφαρμογής του 
Ν.4399/2016 και διευκρίνισε:
«Το πρώτο αφορά τη φορολογική απαλλαγή και κάνουμε 

Συνέχεια σελ. 25
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Μπορεί το φετινό καλοκαίρι να έφυγε χωρίς την έλευση 
των υδροπλάνων, όμως όλα δείχνουν ότι το ερχόμενο 
καλοκαίρι του 2019 αυτά θα έρθουν, δίνοντας ένα ακό-
μα πλεονέκτημα στην τουριστική ανάπτυξη της χώρας. 
Έπειτα από σχεδόν 15 χρόνια τα υδροπλάνα ετοιμάζονται 
να πετάξουν από τον Μάιο κατ’ αρχάς στο Ιόνιο, καθώς, 
σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, το πρώτο δίκτυο υδρο-
πλάνων θα δημιουργηθεί στο Ιόνιο Πέλαγος και τη Δυτική 
Ελλάδα, έχοντας ως βάση την Κέρκυρα. Το υπουργείο 
Μεταφορών, έστω και με καθυστέρηση, δεδομένου ότι 
η δημόσια διαβούλευση είχε ολοκληρωθεί στα τέλη του 

ΤΟ 2019 ΘΑ ΠΕΤΑΞΟΥΝ ΤΑ ΠΡΩΤΑ 
ΥΔΡΟΠΛΑΝΑ
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2016, κατέθεσε το σχετικό σχέδιο νόμου, με την ελπίδα ότι 
το νομοσχέδιο θα αποτελέσει το καθοριστικό βήμα για τη 
επαναδραστηριοποίηση  των υδροπλάνων στη χώρα.
 Στην εγχώρια αγορά δραστηριοποιούνται δύο εταιρεί-
ες, η Ελληνικά Υδατοδρόμια και η Hellenic Seaplanes, 
οι οποίες έχουν καταφέρει, σύμφωνα με δηλώσεις τους, 
να προσελκύσουν ιδιώτες επενδυτές. Θα πρέπει να ανα-
φερθεί εδώ ότι στις προθέσεις του υπουργείου Μεταφο-
ρών, σύμφωνα με παλαιότερες δηλώσεις του υπουργού 
Μεταφορών Χρήστου Σπίρτζη, είναι το σχέδιο νόμου 
για τα υδροπλάνα, όπως έχει αποφασιστεί σε τετραμερή 
συνάντηση, να μεταφραστεί και σε τρεις ακόμη γλώσσες 
(Βουλγαρικά, Ρουμανικά και Σέρβικα) με σκοπό τη δημι-
ουργία βαλκανικού δικτύου υδατοδρομίων. 
Το νομοσχέδιο χρήζει βελτιώσεων 
Πάντως, όπως υποστηρίζουν οι εκπρόσωποι των εμπλε-
κόμενων εταιρειών το νομοσχέδιο χρήζει βελτιώσεων 
και ζητούν να γίνουν αλλαγές σε 10 σημεία του για να 
προχωρήσουν και να φθάσουν σε οριστική συμφωνία, με 
σκοπό να πετάξουν υδροπλάνα στην Ελλάδα. Μεταξύ αυ-
τών είναι να δοθεί η δυνατότητα σε ιδιωτικούς φορείς να 
δημιουργήσουν υδατοδρόμια, παράδειγμα οι διαχειριστές 
λιμένων ή μαρίνων. Ένα άλλο σημείο είναι η μη δυνατό-
τητα ενός ιδιώτη να εκπαιδεύσει προσωπικό. Αν αναγκα-
σθείς να το πάρεις από «τρίτους», αναφέρουν, αυτομάτως 
αυξάνεις το κόστος. 
 Προτείνουν ακόμη άλλες οκτώ αλλαγές σε επιμέρους 
θέματα που αφορούν τα κεφάλαια εταιρειών που ζητούν 
άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου, το πρόγραμμα ασφα-
λείας, τον εξοπλισμό, τα δικαιολογητικά των φακέλων, τις 
προϋποθέσεις για το πτητικό έργο, τη μετοχική σύνθεση 
των κατόχων των αδειών, τη μεταβίβαση αδειών κ.ά. Η 
σημασία του project για την εθνική οικονομία είναι ακόμα 
μεγαλύτερη από ό,τι έχει φανεί, υποστηρίζουν, καθώς θα 
δημιουργηθούν βάσεις συντήρησης των υδροπλάνων, 
ακαδημία εκπαίδευσης πιλότων και πολλά άλλα. Η συγκε-
κριμένη επένδυση αφορά έμμεσα ή άμεσα και μια σειρά 
άλλων κλάδων, προσθέτουν, καθώς η ανάπτυξη του το-
μέα των υδροπλάνων θα δώσει το έναυσμα και για ανά-
πτυξη και σε άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες, τον 
την υγεία, το real estate, κάτι που αφορά για παράδειγμα 
νησιά όπου δεν υπάρχει σήμερα αεροπορική σύνδεση με 
την υπόλοιπη Ελλάδα.
 Τέλος, σύμφωνα με τα πλάνα των δύο εταιρειών, Μη-
τροπολιτικό Υδατοδρόμιο δεν θα υπάρξει μόνο ένα. Ως 
γνωστόν εξετάζεται η κατασκευή ενός στην Ελευσίνα, 
Ελευσίνα, αλλά και ενός δεύτερου για την Αν. Αττική, ανά-
λογα με το αν θα αποφασισθεί ότι αυτό της Ελευσίνας θα 
εξυπηρετεί τις μετακινήσεις στη Δ. Αττική ή ολόκληρης της 
Αττικής. Για τη Θεσσαλονίκη προορίζεται το Μητροπολιτι-

το εξής: Μπορεί κανείς να την πάρει όχι στο τέλος, όταν γίνει 
η ολοκλήρωση της επένδυσης, αλλά να την πάρει με το που 
φτάνει στο 50%. Δεύτερον, αντί να παίρνει 25% τον χρόνο θα 
παίρνει το 1/3, δηλαδή θα παίρνει το σύνολο φοροαπαλλαγή 
σε τρία χρόνια αντί για 6 χρόνια. Το δεύτερο σημείο αφορά 
το ότι κατανοούμε πως ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα είναι ότι 
οι επενδυτές είναι εκεί, θέλουν να κάνουν την επένδυση αλλά 
υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα με τις τράπεζες, το οποίο θα 
πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Για να δώσουμε τη δυνατότη-
τα ρευστότητας στις επιχειρήσεις , για όσους παίρνουν επιχο-
ρήγηση –και η φορολογική απαλλαγή το ίδιο πράγμα είναι- 
αυτό το οποίο κάνουμε είναι ότι μόλις το τελικό σχέδιο φτάσει 
στο 25% αυτό το οποίο θα μπορεί να γίνει είναι διοικητικός 
έλεγχος και να παίρνει κάποιος το 25%. Αυτό θα επιτρέψει σε 
κάποιες επιχειρήσεις να βρουν το κεφάλαιο για να μπορέσουν 
να συνεχίσουν το υπόλοιπο της επένδυσης. Ένα τρίτο σημείο 
αφορά τις μεγάλες επενδύσεις μείζονος μεγέθους. Διαπιστώ-
σαμε ότι όπως είναι το καθεστώς δεν είναι ιδιαίτερα θελκτικό 
γι’ αυτό κάνουμε κάποιες τροπολογίες. Δίνουμε ανώτερο όριο 
7 εκατ. αντί 5 εκατ. που ήταν μέχρι τώρα, ενώ παίρνουν φο-
ρολογική απαλλαγή στο 50% και σε 3 αντί 6 χρόνια».
Παρουσιάζοντας τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα του 
Ν.4399/2016 και συγκρίνοντάς τα με τις αντίστοιχες επιδόσεις 
του προηγούμενου αναπτυξιακού νόμου ο γενικός γραμμα-
τέας ανέφερε: «Μέχρι τώρα έχουμε αιτήσεις με προϋπολο-
γισμούς οι οποίοι φτάνουν τα 4,3 δισ. Έχουμε δύο κύκλους 
των τριών καθεστώτων τα οποία προκηρύξαμε --γενική 
επιχειρηματικότητα, μηχανολογικό εξοπλισμό και νέες ανε-
ξάρτητες μικρομεσαίες. Από αυτά εδώ συγκρίνοντας με τους 
προηγούμενους νόμους αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι ο 
αριθμός των επενδύσεων είναι ήδη υψηλότερος από αυτόν 
του προηγούμενου νόμου, που διήρκεσε από το 2011 μέχρι 
του 2014. Έχουμε 1.500 επενδύσεις και ήταν τότε 1276. Το 
ύψος των επενδύσεων ήταν στο σύνολο 6 δισ., τώρα είναι 4,3 
-μιλώ για προϋπολογισμό δεν είναι ακόμη όλα ενταγμένα- 
στον προηγούμενο νόμο είχαμε 6.100 θέσεις εργασίας σε όλη 
τη διάρκειά του τώρα έχουμε ήδη 11.200 θέσεις εργασίας»
«Παράλληλα με αυτά», συνέχισε ο κ. Λαμπριανίδης, «το 50% 
των επενδυτικών σχεδίων είναι στη φοροαπαλλαγή κι επίσης 
λίγο λιγότερο από το 50% είναι σε βιομηχανία και μεταποί-
ηση –είναι κυρίως αγροτοδιατροφή- έχουν αλλάξει και από 
αυτή την άποψη τα δεδομένα και αυτά είναι πάρα πολύ καλές 
ενδείξεις».
Σε ό,τι αφορά τις δυσκολίες που υπήρξαν ανέφερε: «Αργήσαμε 
να προχωρήσουμε στην αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδί-
ων τα οποία έχουμε μέχρι τώρα, και αργήσαμε αρκετά, αλλά 
είχαν να γίνουν πολλά και θεσμικά και στο πληροφοριακό 
σύστημα. Τώρα όμως μπορούμε να πούμε με αυτοπεποίθηση 
ότι τα πράγματα έχουν περίπου ομαλοποιηθεί κι είμαστε σε δι-
αδικασία να λυθούν τα προβλήματα μέχρι το τέλος του έτους. 
Συγκεκριμένα, η γενική επιχειρηματικότητα, ο α’ κύκλος έχει 
λήξει τουλάχιστον από την Κεντρική ειδική υπηρεσία, είναι 

σε στάδιο ΦΕΚ οι υπαγωγές, δεν είναι σε όλες τις περιφέρειες 
το ίδιο. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός έχει ξεκινήσει οι δια-
δικασίες των υπαγωγών του και των Νέων Ανεξάρτητων 
ΜΜΕ επίσης του πρώτου κύκλου. Παράλληλα, στον δεύτερο 
κύκλο έχουν αρχίσει ήδη οι διαδικασίες αξιολόγησης ακόμη 
και του προγράμματος των Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ που δεν 
έχει τελειώσει η καταληκτική ημερομηνία. Την Δευτέρα 17 
Σεπτεμβρίου αρχίζει ένα νέο καθεστώς των επιχειρηματικών 
συσσωματώσεων (clusters), το οποίο νομίζω ότι έχει πάρα 
πολύ μεγάλη σημασία , στα μέσα Οκτωβρίου θα βγει το νέο 
καθεστώς για την καινοτομία κι επίσης μέχρι τον Νοέμβρη θα 
έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για τα λεγόμενα ταμεία συμ-
μετοχών τα οποία ουσιαστικά θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις 
οι οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα, επιχειρήσεις οι οποίες 
χρήζουν –κατά κάποιον τρόπο- αναδιάρθρωσης»
Τα συμπεράσματα εφαρμογή του αναπτυξιακού νόμου στη 
Μακεδονία και τη Θράκη παρουσίασε η Φωτεινή Πρεφτίτση 
από τη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων Μακεδονίας 
Θράκης.
«Σχεδιάζουμε την επόμενη μέρα της περιοχής με τη Θεσσα-
λονίκη στο επίκεντρο της παραγωγικής ανασυγκρότησης και 
του αναπτυξιακού σχεδιασμού. Είναι πεποίθησή μας άλλωστε 
ότι μεγάλες επενδύσεις και υποδομές που γίνονται στη Θεσ-
σαλονίκη και τις άλλες πόλεις της Μακεδονίας και της Θράκης 
δρουν ως καταλύτης, ως κίνητρο για τον πολλαπλασιασμό 
των ιδιωτικών επενδύσεων στην ευρύτερη περιοχή», ανέφε-
ρε η υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας- Θράκης), Κατε-
ρίνα Νοτοπούλου, ανοίγοντας τις εργασίες της εκδήλωσης».
«Ο μετασχηματισμός του αναπτυξιακού υποδείγματος της 
χώρας που η παρούσα κυβέρνηση επιδιώκει μεθοδικά έχει 
έναν τελικό ορίζοντα την ανάπτυξη για τους πολλούς, γιατί 
όπως είπε και ο πρωθυπουργός χθες το μέλλον αυτής της χώ-
ρας ανήκει στους πολλούς Η Βόρεια Ελλάδα αλλάζει, τολμά , 
περνάμε σε μία νέα εποχή», επισήμανε.
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Θέμα εναλλακτικής όδευσης του υπό μελέτη αγωγού με-
ταφοράς φυσικού αερίου East Med έχει ανοίξει από τις 
εμπλεκόμενες χώρες στο έργο, αλλά και τις ΗΠΑ, λόγω 
των αντικρουόμενων μηνυμάτων που στέλνει η ιταλική 
κυβέρνηση για την επένδυση. Υπενθυμίζεται ότι το φα-
ραωνικό έργο προβλέπει την κατασκευή αγωγού που θα 
μεταφέρει ποσότητες φυσικού αερίου από τα κοιτάσματα 
του Ισραήλ και της Κύπρου μέσω Ελλάδας στην Ιταλία. 
Για τον East Med έχουν υπογράφει σχετικά προπαρασκευ-
αστικά κείμενα μεταξύ των χωρών και στηρίζεται και από 
την ΕΕ. Την περασμένη Παρασκευή στο περιθώριο της 

ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ 
ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΓΟ ΑΕΡΙΟΥ 
EAST MED

ΤΑ ΝΕΑ
ΣΕΛΙΔΑ 41                                                           10/09/2018

www.in.gr

Προθεσμία τριών εβδομάδων για να αποφύγουν το 
νέο πρόστιμο των 150 ευρώ, έχουν οι ιδιοκτήτες των 
αυτοκινήτων, των μοτοσυκλετών και των άλλων 
οχημάτων, που …παρέλειψαν να τα περάσουν από 
τεχνικό έλεγχο σε κάποιο ΚΤΕΟ της χώρας. Από την 1η 
Οκτωβρίου 2018 ξεκινούν οι ηλεκτρονικές διασταυ-
ρώσεις για τον εντοπισμό όλων των οχημάτων που 
δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ.
Συγκεκριμένα, τίθεται σε ισχύ ο νόμος 4530/2018, ο 
οποίος αφενός απλοποιεί τη διαδικασία εντοπισμού 
όσων δεν έχουν περάσει τα οχήματά τους από ΚΤΕΟ 
και αφετέρου προβλέπει την επιβολή και νέου εφάπαξ 
προστίμου μέσω του Taxisnet.
Με την εφαρμογή του νέου νόμου, εάν κάποιο όχημα 
δεν έχει προσκομιστεί εγκαίρως για τεχνικό έλεγχο σε 
ΚΤΕΟ, καταρχήν θα επιβαρυνθεί με το σύνηθες πρό-
στιμο που επιβάλλεται  στα επιβατικά αυτοκίνητα, το 
οποίο για τον πρώτο μήνα καθυστέρησης είναι 16 
ευρώ, για μέχρι έξι μήνες, 33 ευρώ και για πάνω από 
έξι μήνες, 65 ευρώ. Επιπλέον, τα οχήματα  που θα 
εντοπιστούν ηλεκτρονικά να μην έχουν περάσει ΚΤΕΟ, 

ΕΡΧΟΝΤΑΙ «ΤΣΟΥΧΤΕΡΑ» ΠΡΟΣΤΙΜΑ 
ΓΙΑ ΚΤΕΟ

κό Υδατοδρόμιο Β. Ελλάδας, ενώ μελετάται άλλο ένα στην 
Αλεξανδρούπολη. Αδειοδότηση υδατοδρομίων 
«Η κατάθεση του νομοσχεδίου ανοίγει, πλέον, τον δρό-
μο για πτήσεις υδροπλάνων» αναφέρει στη «Ν» ο Τάσος 
Γκόβας, πρόεδρος της εταιρείας Ελληνικά Υδατοδρόμια, 
η οποία έχει αναλάβει την αδειοδότηση αρκετών υδατο-
δρομίων στην Ελλάδα. Προσθέτει πως «έχουν υποβληθεί 
οι φάκελοι αδειοδότησης υδατοδρομίων στη Λευκάδα και 
στο Μεγανήσι, στο πλαίσιο υλοποίησης σύμβασης με την 
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, και θα ακολουθήσουν αιτήσεις 
για Κεφαλονιά, Ιθάκη και Ζάκυνθο. Στόχος είναι να δημι-
ουργηθεί το πρώτο δίκτυο από οκτώ υδατοδρόμια στο 
Ιόνιο, ώστε να έχει νόημα η έναρξη πτήσεων». 
Σύμφωνα με πληροφορίες, πάντως, μία από τις εταιρείες 
που θα πετάξουν στο συγκεκριμένο δίκτυο θα είναι η K2 
Airwaves, η οποία θα φέρει στην Ελλάδα δύο δικινητήρια 
υδροπλάνα 19 θέσεων, καναδικής κατασκευής. Τα Twin 
Otter ήταν το μοντέλο υδροπλάνων που είχε ξαναπετάξει 
στην Ελλάδα, αλλά και αυτά που πραγματοποιούν πτήσεις 
σε Καναδά και Μαλδίβες.
 Με τις αδειοδοτήσεις των ανωτέρω υδατοδρομίων, υπο-
γραμμίζει ο κ. Γκόβας, σε συνδυασμό με τα τρία υδατο-
δρόμια που έχουν ήδη αδειοδοτηθεί (Κέρκυρας, Παξών, 
Πάτρας) με ανάδοχο την Ελληνικά Υδατοδρόμια για λο-
γαριασμό του Οργανισμού Κέρκυρας και του Οργανισμού 
Λιμένος Πατρών, θα δημιουργηθεί ένα επαρκές δίκτυο 
στο Ιόνιο ώστε να καθίσταται βιώσιμη η έναρξη πτήσεων 
των υδροπλάνων την επόμενη σεζόν. Τα υδροπλάνα θα 
έχουν βάση την Κέρκυρα και θα μπορούν να πραγμα-
τοποιούν τακτικά δρομολόγια, charter πτήσεις, καθώς 
και μια σειρά ειδικών πτήσεων (Νοσοκομειακών, Cargo, 
Έρευνας-Διάσωσης, Πυρόσβεσης, Γενικής αεροπορίας, 
Αεροπορικών εργασιών κ,λπ.).

83ης ΔΕΘ, με πρωτοβουλία του υπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας Γιώργου Σταθάκη, πραγματοποιήθηκε πε-
νταμερής συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν οι υπουρ-
γοί Ενέργειας της Βουλγαρίας Τεμενούζκα Πέτκοβα, της 
Σερβίας Αλεξάνταρ Αντιτς του Ισραήλ Γιουβάλ Στάινιτζ 
αλλά και ο υφυπουργός των ΗΠΑ Μαρκ Μενέζες. 
ΜΕΣΩ ΙΤΑΛΙΑΣ
 Σύμφωνα με πληροφορίες, στη διάρκεια των συζητήσε-
ων ετέθη το ζήτημα της διερεύνησης εναλλακτικής δια-
δρομής του αγωγού στο σκέλος της Ιταλίας. Στους συμμε-
τέχοντες υπήρχε προβληματισμός ως προς τη στάση της 
χώρας απέναντι στο έργο μετά και τα προηγούμενα παρό-
μοια δείγματα γραφής για τον αγωγό TAP. Ετσι εξετάστηκε 
η όδευση προς τη Σερβία προκειμένου μέσω της χώρας ο 
East Med να καταλήγει στην Ουγγαρία και την Αυστρία. 
Οι ίδιες πηγές θέλουν στη συνάντηση μεταξύ των υπουρ-
γών να συμφωνήθηκε και η πραγματοποίηση νέας, στην 
οποία θα συμμετέχουν και άλλοι υπουργοί Ενέργειας, 
όπως της Κύπρου και της Ρουμανίας. Πάντως, η Σερβία 
φέρεται να ανταποκρίνεται θετικά στο ενδεχόμενο χάρα-
ξης νέας διαδρομής. Ο υπουργός της χώρας λέγεται ότι 
τόνισε και τις άμεσες ανάγκες σε φυσικό αέριο που έχει η 
χώρα, με τον υφυπουργό των ΗΠΑ να δεσμεύεται για την 
παροχή υγροποιημένου φυσικού αερίου.

θα επιβαρυνθούν με νέο πρόστιμο ύψους 150 ευρώ, 
που θα καταχωρηθεί απευθείας στην καρτέλα τους στο 
Taxis.
Στο υπουργείο Μεταφορών υποστηρίζουν πως όλα τα 
ΚΤΕΟ, δημόσια και ιδιωτικά, είναι πλέον συνδεδεμένα 
online με τις υπηρεσίες του, οι οποίες με ένα απλό 
«κλικ» γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή ποιο όχημα πέρασε 
από ΚΤΕΟ και πότε.
Ειδικότερα, ο εντοπισμός των οχημάτων θα γίνεται 
μέσω ηλεκτρονικής διασταύρωσης της βάσης δεδομέ-
νων των οχημάτων που έχουν περάσει ΚΤΕΟ, η οποία 
υπάρχει στο υπουργείο Μεταφορών και της βάσης του 
υπουργείου Οικονομικών, στην οποία είναι καταγε-
γραμμένα όλα τα οχήματα. Η ίδια διαδικασία ακολου-
θήθηκε και στο θέμα των ανασφάλιστων οχημάτων.
Υπολογίζεται, ότι σήμερα ποσοστό 20% των οχημά-
των που κυκλοφορούν, δηλαδή, περίπου 1 εκατομμύ-
ριο οχήματα, δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ.
Ο νόμος προβλέπει ότι το πρόστιμο των 150 ευρώ θα 
βεβαιώνεται ταμειακά από τη φορολογική διοίκηση, 
που σημαίνει πως ο ιδιοκτήτης του οχήματος που πα-
ρέλειψε να το περάσει από τεχνικό έλεγχο στο ΚΤΕΟ, 
θα το βλέπει στο Taxisnet. Σημειώνεται, ότι δεν θα 
υπάρχουν διακρίσεις σε αυτοκίνητα, δίκυκλα ή φορ-
τηγά (ο νόμος αναφέρεται σε οχήματα). Όλα δείχνουν, 
ότι προς το τέλος του Σεπτεμβρίου θα δημιουργηθούν 
ουρές στα ΚΤΕΟ, κυρίως από τους οδηγούς που θα 
προσπαθήσουν την τελευταία στιγμή να αποφύγουν 
το πρόστιμο.
Όπως είναι γνωστό, από ΚΤΕΟ περνούν υποχρεωτικά 
όλα τα οχήματα (αυτοκίνητα και μηχανές), αρχικά σε 
διάστημα 4 χρόνων από την πρώτη τους κυκλοφορία 
και στη συνέχεια κάθε δύο χρόνια (εξαιρούνται τα ταξί 
και τα βαρέα οχήματα που περνούν κάθε χρόνο).


