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ΤΕΕ ΤΙ ΕΙΠΩΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΟΤΕΕ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ 1599 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 09 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1, 3, 4  και 5
Τι ειπώθηκε στην εκδήλωση του ΤΕΕ παρουσίασης της νέας ΤΟΤΕΕ 
Οδοφωτισμού
Γ. Στασινός: 
-Πάντρεμα των έργων οδοφωτισμού με ολοκληρωμένες λύσεις 
βιώσιμης αστικής κινητικότητας και τη δημιουργία υποδομών ηλε-
κτροκίνησης 
Ηλεκτρονικά συστήματα παντού - Οι νέες ψηφιακές εφαρμογές του ΤΕΕ
Επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης του τρέχοντος ΕΣΠΑ
Επιστροφή του ΤΕΕ στην έκδοση Τεχνικών Οδηγιών για την ανάπτυ-
ξη της χώρας και την πρόοδο του τεχνικού κόσμου, με  πρότυπα, 
τυποποίηση, ποιότητα και  υγιή ανταγωνισμό
Σελ 6
ΕΕ: Η επόμενη γενιά των προγραμμάτων συνοχής στην Ευρωπαϊκή 
Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων 
Σελ 7
Συμφωνία για την ηλεκτρική διασύνδεση Αττικής-Κρήτης
Σελ 8 
Τα ανοιχτά δεδομένα προσφέρουν στην οικονομία, αναφέρει ο ΣΕΒ
Σελ 9
ΕΤΕ: Έργα 1 δισ. ευρώ  για την τεχνολογική αναβάθμιση του συνό-
λου των υποδομών των Τραπεζών στην επόμενη τριετία
Σελ 10
Ευρωπαϊκή συμμαχία για τους συσσωρευτές
Σελ 11 
Σε υψηλά ποσοστά ανάπτυξης στοχεύει η Ελληνική Ζυθοποιία Ατα-
λάντης
Σελ 12
Πληροφορίες για τα ακίνητα που πέρασαν στον έλεγχο του Υπερταμείου
Σελ 13
Έργα  άρδευσης προϋπολογισμού περίπου 12,5 εκατ. ευρώ από την 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
Σελ 14
Κυκλοφοριακά και αντιπλημμυρικά έργα στη Χαλκιδική, αντιπλημ-
μυρικά έργα στην Πέλλα και τον ποταμό Αξιό
Σελ 15και 16 
Συνέδριο: Τεχνολογία, καινοτομία, εμπόριο, επιχειρηματικότητα, 
τουρισμός
Σελ 17
Την αναβάθμιση του αξιόχρεου ελληνικών τραπεζών ανακοίνωσε ο 
οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch
Σελ 18
ΟΗΕ: Κλιματική Αλλαγή: Η Φυσική, η Χημεία και η Τεχνολογία μπο-
ρούν. Όμως, τι γίνεται με την πολιτική βούληση;
Σελ 19
Πάγωμα της κατάθεσης και επαναδιαπραγμάτευση του νομοσχεδί-
ου για την συγχώνευση του Πανεπιστημίου της Θεσσαλίας με το ΤΕΙ 
ζητά ο δήμος Λαρισαίων
Σελ 19 
MotoStudent 2018: Στην έβδομη θέση από 48 πανεπιστήμια του 
κόσμου το Moto GP-3 του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Σελ 23
Prototype by TEE & Attica Region: ένας τεχνοδικτυακός (ψηφιακός)
επιταχυντής 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:

Το «πάντρεμα» των έργων  οδοφωτισμού, υπαίθριου φω-
τισμού και αστικών αναπλάσεων, ενόψει της  ευκαιρίας των 
πόρων που διατίθενται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορεί 
να απορροφήσει η χώρα για αυτά τα έργα, με ολοκληρωμένες 
λύσεις βιώσιμης αστικής κινητικότητας και τη δημιουργία υπο-
δομών για τις μελλοντικές ανάγκες της ηλεκτροκίνησης κάθε 
είδους οχήματος στους δήμους και τις γειτονιές της Ελλάδας, 
πρότεινε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός, κατά την εναρ-
κτήρια ομιλία του στην επιστημονική εκδήλωση που διοργά-
νωσε το ΤΕΕ το βράδυ της  Δευτέρας 8 Οκτωβρίου 2018 στην 
Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΤΕΕ για την παρουσίαση της νέας Τε-
χνικής Οδηγίας του ΤΕΕ (ΤΟΤΕΕ), με θέμα «Οδηγίες Σχεδιασμού 
και Ελέγχου Εγκαταστάσεων Οδοφωτισμού».
Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ  ανακοίνωσε την επίσημη έκδοση και ελεύ-
θερη διάθεση από το ΤΕΕ της ΤΟΤΕΕ για τον οδοφωτισμό και 
ανήγγειλε ότι προωθείται από το ΤΕΕ μία δεύτερη ΤΟΤΕΕ για τους 
υαλοπίνακες ασφαλείας. Τόνισε τόσο την επιστημονική, όσο και 
την συμβολική σημασία της εκδήλωσης, ως «επιστροφή του 
ΤΕΕ στην έκδοση Τεχνικών Οδηγιών, μια λειτουργία του Επι-
μελητηρίου, που είχε ατονήσει τα τελευταία χρόνια με εξαίρεση 
τον ΚΕΝΑΚ», ενώ μίλησε για την αποστολή του ΤΕΕ να βρίσκεται 
στην αιχμή των τεχνικών εξελίξεων και να συμβάλλει στην πρό-
οδο του τεχνικού κόσμου, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «αυτό 
αφορά και τα πρότυπα, και την τυποποίηση και την ποιότητα και 
τον υγιή ανταγωνισμό».
-«Πασχίζουμε να πείσουμε το κράτος για απλοποιημένες διαδι-
κασίες, αντικειμενικά και ηλεκτρονικά συστήματα παντού. Στην 
αδειοδότηση των οικοδομών, στην αδειοδότηση κάθε έργου 
και δραστηριότητας, στην παρακολούθηση των έργων», τόνι-
σε ο Γ. Στασινός επισημαίνοντας αφενός μεν ότι «δυστυχώς η 
Πολιτεία ανταποκρίνεται με πολύ αργούς ρυθμούς» αφετέρου 
δε ότι «πιέζοντας όμως και συμβάλλοντας ουσιαστικά τα κα-
ταφέρνουμε». Αναφερόμενος στις νέες ψηφιακές εφαρμογές, 
που εφαρμόζει και προωθεί το ΤΕΕ  για τη δόμηση και τα έργα, 
σημείωσε ότι:
•  «Την επόμενη εβδομάδα, μετά από τέσσερα χρόνια προετοι-
μασίας από το ΤΕΕ, όπου εμείς ήμασταν έτοιμο από το 2014) 
ξεκινά η ηλεκτρονική έκδοση οικοδομικών αδειών.

•  ‘Eχει ξεκινήσει ήδη η ηλεκτρονική κατάθεση τοπογραφικών 
και φυσικά το σύστημα των αυθαιρέτων.
•  Ευελπιστούμε ότι θα προωθηθεί σύντομα και η Ηλεκτρονική 
Ταυτότητα Κτιρίου
•  Και πιέζουμε ώστε να υπάρξει αντίστοιχο «μαύρο κουτί», ηλε-
κτρονική ταυτότητα, και για τα έργα υποδομής.
•  Και φυσικά όλα αυτά θα πρέπει να αλληλεπιδρούν και συντε-
λούν σε έναν ενιαίο ψηφιακό χάρτη με όλα τα γεωχωρικά δε-
δομένα που είναι απαραίτητα για κάθε είδους αδειοδότηση, που 
είναι η βασική πρόταση του ΤΕΕ για να περάσει η χώρα σε μια 
νέα εποχή στα θέματα δομημένου και αστικού περιβάλλοντος».
 Παράλληλα ο Γιώργος Στασινός αναφέρθηκε στις πρωτοβουλί-
ες που έχει αναλάβει το ΤΕΕ για την προώθηση των έργων, και 
των αναπτυξιακών επενδύσεων.
-«‘Όλοι πρέπει να συμβάλλουμε ώστε να λυθούν, όχι μόνο αυτά 
τα προβλήματα που με την ΤΟΤΕΕ προσπαθούμε, αλλά κυρίως 
τα προβλήματα γραφειοκρατίας και αποτελεσματικότητας στην 
υλοποίηση των δημοσίων έργων και των έργων υποδομής 
γενικότερα, είτε γίνονται με κρατική είτε με ιδιωτική χρηματοδό-
τηση. Είτε με έναν συνδυασμό των δύο, όπως είναι η τάση για 
τα επόμενα χρόνια» είπε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ και σημείωσε: «Στο 
ΤΕΕ έχουμε κάνει πληθώρα προτάσεων για να επιταχυνθεί τόσο 
η υλοποίηση του νέου νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις όσο 
και να επιλυθούν προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, όπως 
οι υψηλές εκπτώσεις στους διαγωνισμούς. Αλλά κυρίως έχουμε 
κάνει προτάσεις για την επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποί-
ησης του τρέχοντος ΕΣΠΑ. Κάτι που είναι απολύτως αναγκαίο 
γιατί βρισκόμαστε ήδη στο 2018 και οι ρυθμοί πραγματικής 
απορρόφησης πόρων στην πραγματική οικονομία, ιδιαίτερα 
στο κομμάτι των έργων που μας αφορούν, είναι πολύ μικροί. 
Ελπίζω ότι εμείς, ως άνθρωποι της πράξης, θα μπορέσουμε να 
οδηγήσουμε τα πράγματα πιο γρήγορα προς τα μπροστά. Για να 
μην λέμε σε πέντε χρόνια από σήμερα πόσες ευκαιρίες χάθηκαν 
από το τρέχον ΕΣΠΑ, όταν ακόμη δεν ξέρουμε καν αν θα υπάρξει 
επόμενο, ούτε με τι πόρους. Ας τρέξουμε λοιπόν. Οπλισμένοι με 
σωστή μεθοδολογία, όπως η ΤΟΤΕΕ για τον οδοφωτισμό». 
Συνέχεια στη σελ 3 και 4  

Γ. Στασινός: 
-Πάντρεμα των έργων οδοφωτισμού με ολοκληρωμένες λύσεις βιώσιμης αστικής κινητικότητας και τη 
δημιουργία υποδομών ηλεκτροκίνησης 
Ηλεκτρονικά συστήματα παντού - Οι νέες ψηφιακές εφαρμογές του ΤΕΕ
Επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης του τρέχοντος ΕΣΠΑ
Επιστροφή του ΤΕΕ στην έκδοση Τεχνικών Οδηγιών για την ανάπτυξη της χώρας και την πρόοδο του 
τεχνικού κόσμου, με  πρότυπα, τυποποίηση, ποιότητα και  υγιή ανταγωνισμό
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2Κάθε πρωί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας το Newsletter ΤΕΕ. Απευθείας διαδικασία εγγραφής:  http://lists.tee.gr/cgi-bin/mailman/listinfo/info-tee

• Το ετήσιο Φόρουμ της πρωτοβουλίας Α-Εnergy 
Ιnvestments Initiative με τίτλο: «Εξοικονόμηση ενέργειας, 
Τοπική Ανάπτυξη, Επιχειρηματικότητα», πραγματοποιείται 
σήμερα και αύριο, στο ξενοδοχείο Athens Divani Caravel.

Το 1ο «Συνέδριο για τον Σχεδιασμό και την Κατασκευή Κτιρί-
ων» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018, 
στο ξενοδοχείο Hilton Park της Λευκωσίας. 
 Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «καταξιωμένοι 
ομιλητές θα συζητήσουν και θα εξετάσουν αναλυτικά τα 
χαρακτηριστικά που διέπουν τη σημερινή βιομηχανία που 
επικεντρώνεται στον σχεδιασμό και την κατασκευή κτιρίων. 
Μεταξύ άλλων, θα αναφερθούν στο παρόν και το μέλλον του 
κατασκευαστικού κλάδου, δίνοντας έμφαση στην εισαγωγή 
της ψηφιοποίησης σε όλα τα στάδια σχεδιασμού και Υλοποί-
ησης ενός project, στην κατασκευή ενεργειακά αποδοτικών 
κτιρίων, στο ΒΙΜ, όπως και στα facades. Περαιτέρω, το συνέ-
δριο θα ασχοληθεί και με ζητήματα που αφορούν τις καινοτο-
μίες κι ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν ειδικά τα πολυώροφα 
κτίρια. Ακόμη, θέμα συζήτησης θα γίνουν οι «πράσινες κατα-
σκευές» και γενικότερα, η σύγχρονη κατασκευή κτιρίων που 
φέρουν περιβαλλοντική «σφραγίδα».
Το συνέδριο απευθύνεται προς: αρχιτέκτονες, πολιτικούς μη-
χανικούς, γεωτεχνικούς μηχανικούς, μηχανολόγους, μηχανι-
κούς Συγκοινωνιών, μηχανικούς Περιβάλλοντος, ηλεκτρολό-
γους μηχανικούς, τοπογράφους, αστικούς και περιφερειακούς 
σχεδιαστές κ.ά.». 
Για εγγραφές:  https://bit.ly/2MG88XK
Πληροφορίες: Τηλ.: 22505555, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 
events@imhbusiness.com, 
ιστοσελίδα: www.imhbusiness.com

Στις 4 και 5 Δεκεμβρίου 2018 θα διεξαχθεί, στο Ίδρυμα Ευγενίδου, η 
Ετήσια Συνάντηση Ναυτικής Τεχνολογίας με διοργανωτή το Ελληνι-
κό Ινστιτούτο Ναυτικής Τεχνολογίας (ΕΛ.Ι.Ν.Τ.).
«Την περίοδο της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, οι ναυτικοί 
τεχνολόγοι και οι επιχειρηματίες έχουν αποδείξει ότι μπορούν να 
παράγουν ουσιαστικά αποτελέσματα για τη διεθνή ναυτιλιακή 
επιχείρηση μέσω της έρευνας, της ανάπτυξης, της καινοτομίας και 
της συνεργασίας, αναφέρεται σε ανακοίνωση. Η Ετήσια Συνάντηση 
Ναυτικής Τεχνολογίας 2018 θα είναι το βήμα για να προβληθούν 
νέες ιδέες και πρωτοβουλίες, στην προοπτική της ανάπτυξης της 
Ελληνικής ναυτιλίας και της οικονομίας κατ’ επέκταση».
Η Ετήσια Συνάντηση Ναυτικής Τεχνολογίας περιλαμβάνει:
•   Τεχνολογικό Συνέδριο συμπεριλαμβανομένης της συζήτησης 
Στρογγυλής Τραπέζης
•    Έκθεση Ναυτικής Τεχνολογίας
•    Ετήσιο Δείπνο και Ετήσιο Βραβείο ΕΛ.Ι.Ν.Τ. 2018
Θεματολογία συνεδρίου:
•    Σχεδιασμός και λειτουργία πλοίων και πλωτών κατασκευών.
•    Νέα και επερχόμενα πρότυπα και κανονισμοί.
•    Νέες μέθοδοι , υλικά και τεχνολογίες για τη ναυτική ασφάλεια και  
την προστασία του  περιβάλλοντος.
•    Νέες τεχνολογίες κατασκευών , μετασκευών  και επιθεωρήσεων 
πλοίων.
•   Συστήματα πρόωσης  και βοηθητικός  εξοπλισμός.
•   Τεχνολογίες για τη μείωση των καυσαερίων πλοίου.
•    Νέα καύσιμα και λιπαντικά πλοίου.

•   Προγραμματισμός συντήρησης και επισκευής στόλου.
•  Προηγμένες μέθοδοι διαχείρισης πλοίου, στόλου, φορτίου και 
λιμενικών υποδομών.
•  Εξελιγμένες και έξυπνες μέθοδοι παρακολούθησης, συντήρησης 
και  αξιολόγησης της λειτουργίας πλοίου.
•  Τεχνολογικά προβλήματα και λύσεις για την Ελληνική Ακτοπλοΐα.
• Σκάφη ειδικού σκοπού (ανεφοδιαστικά, ναυαγοσωστικά, ρυ-
μουλκά, ερευνητικά).
•   Ενεργειακά υβριδικά συστήματα πλοίου.
•   Αυτόνομα πλοία και «έξυπνες» εφαρμογές στη ναυτιλία: προκλή-
σεις και προοπτικές.
Πληροφορίες:  http://www.elintconference.gr 
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Προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

10 - 13 Οκτωβρίου 
2018

1ο Διεθνές συνέδριο: “Transdisciplinary 
multispectral modeling and cooperation 
for the preservation of cultural heritage 
(TMM_CH)” 
ΑΘΗΝΑ

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και Τεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδας, σε συνεργασία με 
άλλους φορείς

12 -13 Οκτωβρίου 2018

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

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΑΠΘ

5 Νοεμβρίου 2018

Συνέδριο: Athens Investment Forum 
2018: Ο Ρόλος των Ελληνικών Επιχειρή-
σεων στη Μελλοντική Ανάπτυξη
ΑΘΗΝΑ

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Vertical 
Solutions SA

ΑΘΗΝΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

3

«Κάθε έργο που γίνεται στη χώρα πρέπει να σχεδιάζεται και να 
υλοποιείται με τους καλύτερους δυνατούς όρους σε επιστη-
μονικό, τεχνικό και οικονομικό επίπεδο.  Δεν έχουμε ως χώρα 
τους πόρους για να επιτρέπουμε να γίνονται λάθη, τεχνικά και 
επιστημονικά. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να σχεδιάζουμε και 
να υλοποιούμε με λάθος τρόπο ή καταπώς συμφέρει κάποιους. 
Οφείλουμε να κάνουμε τα έργα με σωστό, διαφανή, αποτελε-
σματικό και άρτιο τρόπο. Για να το πω απλά: κάθε έργο πρέπει 
να συμφέρει και να γίνεται σωστά. Και επιπλέον να αντέχει στο 
χρόνο». 
Με αυτές τις επισημάνσεις ο Πρόεδρος του ΤΕΕ κατά την εναρ-
κτήρια ομιλία του στην εκδήλωση παρουσίασης της νέας ΤΟΤΕΕ 
για το οδοφωτισμό σημείωσε ότι: «Μπορούμε να σχεδιάσουμε 
πραγματικά τεχνικά έργα με μακροχρόνιο ορίζοντα αντί για 
απλές αναθέσεις προμηθειών λαμπτήρων».
-«Οφείλουμε να δούμε τις επενδύσεις σε έργα οδοφωτισμού 
και έργα υπαίθριου φωτισμού και αστικών αναπλάσεων ως 
γενικότερες αναπτυξιακές ευκαιρίες, σε συνδυασμό με τους σχε-
διασμούς του κάθε δήμου, όπως με τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής 
Κινητικότητας, τα Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου, που πολλοί δήμοι 
ετοιμάζουν μέσω ΕΣΠΑ , τα Σχέδια Προσαρμογής στην Κλιματι-
κή Αλλαγή και τις μελλοντικές ανάγκες της ηλεκτροκίνησης κάθε 
είδους οχήματος. Η ηλεκτροκίνηση σε αστικό επίπεδο θα είναι 
τα επόμενα δέκα χρόνια όχι μόνο αναπτυσσόμενη αλλά πιθανό-
τατα κυρίαρχη, με βάση όλες τις εκτιμήσεις. Επομένως οι ανά-
γκες φόρτισης σε επίπεδο κάθε δήμου και κάθε γειτονιάς, κάθε 
δημόσιου χώρου θα αυξηθούν.  Δεν μιλάω μόνο για σταθμούς 
φόρτισης σε ιδιωτικούς χώρους αλλά κυρίως για την ανάγκη να 
έχουμε σκεφθεί και σχεδιάσει ένα σύστημα φόρτισης για ηλε-
κτρικά αυτοκίνητα, σκούτερ, ποδήλατα ακόμη και πατίνια, σε 
δημόσιους χώρους.  Και η βασική υποδομή ρεύματος που έχουν 

οι δημόσιοι χώροι είναι ο φωτισμός.  Το πάντρεμα αυτών των 
δύο αναγκών, είναι η μελλοντική πρόκληση και θα μπορούσα-
με από σήμερα, ενόψει των επενδύσεων που θα υπάρξουν, να 
σχεδιάσουμε σωστά και αποτελεσματικά τον συνδυασμό τους.  
Ήδη συνάδελφοι μας σε χώρες της Ευρώπης το υλοποιούν σε 
πολλές πόλεις. Όχι μόνο σε ερευνητικό ή πιλοτικό επίπεδο, αλλά 
περνούν ήδη σε εμπορική λειτουργία. Βέβαια, η αγορά στην Ελ-
λάδα σήμερα είναι ίσως ανώριμη ακόμη για τέτοια έργα – και σε 
αυτό έχει βαριά ευθύνη η Πολιτεία, καθώς άλλες χώρες βρίσκο-
νται πολύ μπροστά από εμάς – αλλά θα πρέπει ο σχεδιασμός να 
λαμβάνει υπόψη τις μελλοντικές εξελίξεις».

Άρτιος Τεχνικός Επιστημονικός Οδηγός 
Παρουσιάζοντας τη νέα ΤΟΤΕΕ για τον Οδοφωτισμό ο Πρόε-
δρος του ΤΕΕ υπογράμμισε ότι  «είναι επίκαιρη, καθώς υπάρχει 
τεράστιο ενδιαφέρον σε όλη τη χώρα για σχετικά έργα, καθώς 
αρκετά εξελίσσονται και πολλά προγραμματίζονται. Αυτά τα 
έργα και όσα ακόμη θα γίνουν τα επόμενα χρόνια έχουν πλέον 
έναν τεχνικά και επιστημονικά άρτιο οδηγό γενικής εφαρμογής 
αρχών και μεθοδολογίας. Και οι δημόσιες αρχές και οι ιδιωτικές 
εταιρείες έναν πολύτιμο σύμμαχο».
-«Η οποία δεν έχει, ως γνωστόν, τυπικά, ισχύ υποχρεωτικής 
εφαρμογής, μέχρι της τυχόν συνυπογραφής της από τον αρμό-
διο Υπουργό, αλλά ως Τεχνική Οδηγία του επίσημου Τεχνικού 
Συμβούλου της πολιτείας, του ΤΕΕ, έχει αυξημένη βαρύτητα για 
να μπορεί ο οποιοσδήποτε να τεκμηριώσει τυχόν απόκλιση από 
όσα εδώ περιλαμβάνονται. Πέρα φυσικά από το ότι πιστεύου-
με ότι έχει μια πολύ καλή επιστημονική δουλειά που αξίζει να 
ακολουθηθεί από τους έχοντες ευθύνη λήψης αποφάσεων…» 
εξήγησε ο Γ. Στασινός και επισήμανε ειδικότερα:
Την μεγάλη και αυταπόδεικτη σημασία της νέας ΤΟΤΕΕ του ΤΕΕ, 
καθώς  «ειδικά στον τομέα του ηλεκτροφωτισμού, υπάρχει ανά-
γκη να επιτευχθούν οι εθνικοί στόχοι για εξοικονόμηση ενέργει-
ας» αλλά «και λόγω της έμφασης που δίνει η χώρα αλλά και το 
ΤΕΕ και οι μηχανικοί στην εξοικονόμηση ενέργειας», ενώ στο 
μεταξύ «πολλά έργα οδοφωτισμού ήδη «τρέχουν» και πολλά 
ακόμη θα γίνουν τα επόμενα χρόνια».
-«Είναι πολλοί οι συνάδελφοι και οι εταιρείες που ασχολούνται 
με την μελέτη, την κατασκευή, την προμήθεια, τέτοιων έργων, 
υλικών και υπηρεσιών» είπε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος του 
ΤΕΕ, συμπληρώνοντας ότι: «Μοιραία ο ανταγωνισμός και το 
συνεπακόλουθο ενδιαφέρον είναι μεγάλο. Οφείλαμε λοιπόν, και 
αυτό πράττουμε με την Τεχνική Οδηγία, να βάλουμε ορισμένους 
κοινά αποδεκτούς κανόνες στο πως σχεδιάζουμε, υλοποιούμε 
και ελέγχουμε τα έργα οδοφωτισμού. Ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι 
να έχουν ένα σημείο αναφοράς. Προφανώς η ΤΟΤΕΕ αποτελεί 
ένα γενικό κείμενο, αλλά είναι κείμενο μεθοδολογίας, αρχών και 
κατευθύνσεων για τον τεχνικό κόσμο. Που διευκολύνει τη δου-
λειά όλων, αλλά και τον έλεγχο της ορθότητας των διαδικασιών. 
Δεν έχει σκοπό να περιορίσει την επιστημονική και τεχνική ανά-
λυση, την αξιολόγηση, την επιλογή και τον καθορισμό γενικών 

και ειδικών προδιαγραφών και άλλα, που πρέπει να γίνεται από 
τους κατά το νόμο υπεύθυνους τεχνικούς επιστήμονες για κάθε 
έργο οδοφωτισμού. Το αντίθετο ακριβώς συμβαίνει. Βασίζεται 
στην εξειδικευμένη αυτή εργασία που παρέχουν οι Έλληνες 
Μηχανικοί τόσο στο Κράτος όσο και στην Αγορά προκειμένου 
να διασφαλίσει κοινή τεχνική βάση μεθοδολογίας». 
-«Η ΤΟΤΕΕ του ΤΕΕ για τον Οδοφωτισμό απελευθερώνει πόρους 
από το κράτος και την αγορά, τυποποιώντας, την μεθοδολογία 
ώστε να μην καλούνται κάθε φορά αναθέτουσες αρχές και μελε-
τητές και κατασκευαστές να ανακαλύπτουν εκ νέου τον τροχό» 
τόνισε ο Γ. Στασινός καθώς επίσης ότι:.
-«Βάζει ένα πλαίσιο γενικών κανόνων που όλοι μπορούμε να 
ακολουθούμε.
Είναι η συμβολή του ΤΕΕ και του Τεχνικού Κόσμου για την αρτιό-
τητα στον σχεδιασμό και την υλοποίηση τέτοιων έργων.
Καλύπτει  τις επιστημονικές, τεχνικές, περιβαλλοντικές, και οικο-
νομικές πτυχές που συνδέονται με τον φωτισμό οδών, πλατειών 
και κοινόχρηστων χώρων».
-«Άλλωστε οι υποχρεώσεις και οι ανάγκες όχι μόνο της εποχής 
γενικά αλλά και ειδικότερα των δημόσιων φορέων μας οδηγούν 
στην κατεύθυνση της ύπαρξης μίας ορθής μεθοδολογίας, κοινά 
αποδεκτής» είπε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ και ενδεικτικά αναφέρθη-
κε:

1. Στις θεσμικές υποχρεώσεις της Ελλάδας για την Κλιματική 
Αλλαγή και την Εξοικονόμηση Ενέργειας, τόσο σε επίπεδο Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης όσο και παγκόσμια, μέσω της Συνθήκης των 
Παρισίων. 
2. Στις πραγματικές ανάγκες που έχουν προκύψει στους φορείς 
υλοποίησης, λειτουργίας και συντήρησης τέτοιων έργων, όπως 
είναι η Κεντρική ή η Γενική  Κυβέρνηση αλλά και οι ΟΤΑ Α και Β 
Βαθμού.
3. Στις ανάγκες των φορέων χρηματοδότησης  τέτοιων έργων 
είτε είναι εθνικοί, είτε κοινοτικοί, από τον δημόσιο τομέα, είτε 
χρηματοπιστωτικοί από τον ιδιωτικό τομέα
4.  Κυρίως όμως στις απαιτήσεις για οδική ασφάλεια και αισθητι-
κή αναβάθμιση των πόλεων
Όλες αυτές οι ανάγκες εξυπηρετούνται καλύτερα με την ύπαρξη 
τεχνικών οδηγιών που συντελούν στην επίτευξη του βέλτιστου 
τεχνικά-περιβαλλοντικά- οικονομικά αποτελέσματος.

Συνέχεια στην σελ. 4

ΤΙ ΕΙΠΩΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΟΤΕΕ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
Γ. Στασινός: Κάθε έργο που γίνεται στη χώρα πρέπει να συμφέρει και να γίνεται σωστά. Και επιπλέον να αντέχει στο χρόνο
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ΤΙ ΕΙΠΩΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΟΤΕΕ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
Γ. Στασινός: Κάθε έργο που γίνεται στη χώρα πρέπει να συμφέρει και να γίνεται σωστά. Και επιπλέον να αντέχει στο χρόνο

Συνέχεια από την σελ. 3

Ο Γ. Στασινός σημείωσε χαρακτηριστικά ότι στόχοι της ΤΟΤΕΕ 
για τον οδοφωτισμό είναι:
1. Να καλύψει το κενό που προκύπτει από την έλλειψη ολοκλη-
ρωμένης μεθοδολογίας υλοποίησης έργων οδοφωτισμού.
2. Να δώσει συστάσεις σχετικές με το σχεδιασμό και έλεγχο 
εγκαταστάσεων οδοφωτισμού ώστε να καθορισθούν οι κα-
νόνες της τέχνης και της επιστήμης στα κρίσιμα στάδια ενός 
έργου οδοφωτισμού.

3. Να αποτελέσει ένα  καθημερινό εργαλείο όλων των συντε-
λεστών (και όχι μόνο των Μηχανικών) που συνεργάζονται για 
την υλοποίηση ενός έργου οδοφωτισμού.
-«Η νέα ΤΟΤΕΕ για τον Οδοφωτισμό ήταν απαραίτητη και 
έπρεπε να υπάρξει τόνισε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ» αναφέρθηκε 
στο πλήθος των συζητήσεων και παρουσιάσεων, που έχουν 
προηγηθεί κατά τη διαβούλευση και την έγκριση της ΤΟΤΕΕ 
σε ποικίλα forum, λόγω του ενδιαφέροντος που υπάρχει και 
ευχαρίστησε πολύ την επιστημονική ομάδα που ανέλαβε να 
τη σύνταξη αλλά και τα υπηρεσιακά στελέχη του ΤΕΕ και τα 

όργανα διοίκησης που αντιλήφθηκαν τη σημασία της και την 
προώθησαν προς έγκριση.

Την αναγκαιότητα της ΤΟΤΕΕ για ποιοτικό, ασφαλή, ενερ-
γειακά αποδοτικό και περιβαλλοντικά σωστό οδοφωτισμό, 
ανέλυσε με ομιλία του στην εκδήλωση του ΤΕΕ ο Φ. Το-
παλής, Καθηγητής ΕΜΠ και Επιστημονικός Υπεύθυνος της 
Ομάδας Εργασίας, ενώ έκανε και την εισαγωγή στις αρχές 
και τους στόχους της Φωτοτεχνίας.

Όπως μεταξύ άλλων τόνισε, η νέα ΤΟΤΕΕ έχει να μας μάθει:
• Να εφαρμόσουμε –επιτέλους- τις απαιτήσεις για το φωτι-
σμό του εξωτερικού περιβάλλοντος μας 
• Να εξοικονομήσουμε ενέργεια και ανθρώπινους πόρους
• Να αξιοποιήσουμε τις καινοτόμες τεχνολογίες (IoT κ.λπ.)
• Να κάνουμε κερδοφόρα τα δίκτυα οδοφωτισμού
• Να ομορφύνουμε το νυχτερινό τοπίο
• Να αξιολογήσουμε αυτό που πληρώνουμε
• Να βρουν δουλειά οι μηχανικοί, παραγωγική και ανταπο-
δοτική, όχι επιδοματικές 5μηνες συμβάσεις σε Δήμους. 
Μέχρι σήμερα τα έργα –όπως επεσήμανε- εκτελούνται 
….χωρίς μελέτες φωτισμού, με αντιστοίχιση συμβατικών 
φωτιστικών με LED σύμφωνα με τα Watt, χωρίς εφαρμο-
γή του υποχρεωτικού από το νόμο Προτύπου ΕΝ13201, 
χωρίς έλεγχο ικανοποίησης των συνθηκών φωτισμού, με 

παρωχημένης τεχνολογίας LED, χωρίς dimming, χωρίς 
τηλεδιαχείριση και χωρίς ένα θεσμοθετημένο οδηγό ορθής 
εκτέλεσης π.χ. ΤΟΤΕΕ.
Για τον σχεδιασμό των έργων οδοφωτισμού με τη χρήση 
της νέας ΤΟΤΕΕ και τους τεχνικούς ελέγχους ορθής υλοποί-
ησης μίλησε ο Κ. Μπουρούσης, Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχ/

κός και Μηχ/κός ΗΥ, Μέλος της Ομάδας Εργασίας.
Όπως χαρακτηριστικά είπε, η ΤΟΤΤΕ «Οδοφωτισμού»:
• Αποτελεί εργαλείο για το σχεδιασμό και την υλοποίηση 
ενός έργου οδοφωτισμού.
• Παρέχει μία ολοκληρωμένη μεθοδολογία εργασίας.
• Παρέχει συστάσεις σχετικά με το σχεδιασμό και έλεγχο 
εγκαταστάσεων οδοφωτισμού.
• Καθορίζει τεχνικούς κανόνες για τα κρίσιμα στάδια ενός 
έργου οδοφωτισμού.
• Απευθύνεται σε: Μελετητές, Ερευνητές και Συμβούλους, 
Φορείς Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα που υλοποιούν έργα 
οδοφωτισμού, χρηματοπιστωτικό Τομέα και Φορείς Χρημα-
τοδότησης εν γένει  και επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα.
Ο κ. Μπουρούσης αναφέρθηκε και ανέλυσε τις βασικές ενό-
τητες της ΤΟΤΕΕ οδοφωτισμού που είναι οι εξής: Απογραφή 

οδοφωτισμού, Σχεδιασμός φωτισμού, Έλεγχος και διασφά-
λιση ποιότητας εγκαταστάσεων οδοφωτισμού και Τεχνολο-
γίες και τεχνικές διαχείρισης συστημάτων οδοφωτισμού. 
Τέλος, τα Κριτήρια Τεχνο-Οικονομικής Αξιολόγησης, ανέλυ-
σε με ομιλία του ο Χ. Δούκας, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ, 
Μέλος της Ομάδας Εργασίας. Ειδικότερα τις ενότητες: 

• Είδη Κόστους & περιπτώσεις ανάλυσης (κόστος επένδυ-
σης, Κόστος Καταναλισκόμενης Ενέργειας, Κόστος Συντή-
ρησης, Λειτουργικό Κόστος, Ετήσιο Οικονομικό Όφελος κ.ά.)
• Κριτήρια Οικονομικής Αξιολόγησης (Περίοδος Αποπληρω-
μής, Απόδοση Επένδυσης, Καθαρή Παρούσα Αξία, Δείκτης 
Αποδοτικότητας, Σταθμισμένο Κόστος Εξοικονομούμενης 
Ενέργειας κ.ά)
• Υπολογισμός Πρωτογενούς Ενέργειας – Εκπομπών CO2.
Οι εργασίες της εσπερίδας ολοκληρώθηκαν με ερωτήσεις 
και συζήτηση , υπό τον συντονισμό του Γ. Ηλιόπουλου, Χη-
μικού Μηχανικού και Μέλους της Ομάδας Εργασίας.

Οι παρουσιάσεις των εισηγητών της εκδήλωσης 
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Στις άμεσες αποφάσεις, που πήρε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ 
Γιώργος  Στασινός, ώστε να ξεκινήσει και να γίνει πραγ-
ματικότητα με επιστημονική αρτιότητα και στο συντο-
μότερο δυνατό χρόνο η νέα ΤΟΤΕΕ  Οδοφωτισμού του 
ΤΕΕ, αναφέρθηκε ο συντονιστής της εκδήλωσης Γιώργος 
Ηλιόπουλος Χημικός Μηχανικός,  Μέλος της Ομάδας 
Εργασίας ΤΕΕ. Παράλληλα η Ελευθερία Αθήνη ΜΜΜ, 
Αναπληρώτρια   Προϊσταμένη Δ/νσης Επιστημονικής και 
Αναπτυξιακής Δραστηριότητας ΤΕΕ, σε παρέμβαση της 
στην εκδήλωση τόνισε ότι: 

Η αναγκαιότητα εκπόνησης της νέας αυτής ΤΟ-
ΤΕΕ προέκυψε από τις τεχνικές, περιβαλλοντι-
κές και οικονομικές πτυχές που συνδέονται με 
το φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων 
χώρων και ειδικότερα από:
1. τις θεσμικές υποχρεώσεις της Ελλάδας στην Ευρωπαϊ-
κή Ένωση  (Κλιματική Αλλαγή, Εξοικονόμηση Ενέργειας 
κοκ)
2. τις ανάγκες των φορέων υλοποίησης, λειτουργίας και 
συντήρησης (Κεντρική – Γενική Κυβέρνηση και ΟΤΑ Α 
& Β Βαθμού) αλλά και των φορέων χρηματοδότησης  
τέτοιων έργων (εθνικοί, κοινοτικοί, χρηματοπιστωτικοί)
3. τις απαιτήσεις για οδική ασφάλεια και αισθητική ανα-
βάθμιση των πόλεων

Στόχοι της νέας Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. για τον Οδοφωτισμό 
είναι να:
1. καλύψει το κενό που προκύπτει από την έλλειψη ολο-
κληρωμένης μεθοδολογίας υλοποίησης έργων οδοφω-
τισμού
2. δώσει συστάσεις σχετικές με το σχεδιασμό και έλεγχο 
εγκαταστάσεων οδοφωτισμού ώστε να καθορισθούν οι 
κανόνες της τέχνης και της επιστήμης στα κρίσιμα στάδια 

ενός έργου οδοφωτισμού
3. αποτελέσει ένα  καθημερινό εργαλείο όλων των συ-
ντελεστών (και όχι μόνο των Μηχανικών) που συνεργά-
ζονται για την υλοποίηση ενός έργου οδοφωτισμού

Η Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. απευθύνεται ενδεικτικά και όχι πε-
ριοριστικά σε:
1. Μελετητές, Ερευνητές και Συμβούλους
2. Φορείς του Δημοσίου Τομέα που υλοποιούν έργα οδο-
φωτισμού
3. Χρηματοπιστωτικό Τομέα και Φορείς Χρηματοδότη-
σης εν γένει
4.Επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα που προσφέρουν 
λύσεις οδοφωτισμού είτε στο πλαίσιο της προμήθειας 
εξοπλισμού/κατασκευής έργου, είτε στο πλαίσιο της Σύ-
μπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)

Από τον συντονιστή της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν 
όλοι οι συντελεστές για την υλοποίηση του έργου κα-
τάρτισης της ΤΟΤΕΕ Οδοφωτισμού του ΤΕΕ και αναφέρ-
θηκαν ως εξής: Συντονισμός και Επιμέλεια: Ελευθερία 
Αθήνη ΜΜΜ, Αναπληρώτρια   Προϊσταμένη Δ/νσης 
Επιστημονικής καί Αναπτυξιακής Δραστηριότητας ΤΕΕ. 
Αφροδίτη Τσιγάρα, : Αν. Προϊσταμένη Τμ/τος Επιστη-

μονικού και Αναπτυξιακού Έργου ΤΕΕ, Σοφία Μελέτη, 
Αν. Προϊσταμένη Τμ/τος Επιστημονικών Εκδόσεων ΤΕΕ. 
Συμβουλευτική Υποστήριξη: Μαγδαληνή Μετινίδου, ΧΜ 
Γιώργος Παπαδάκος, ΜΜ. Ηλεκτρονική Επεξεργασία 
-Σελιδοποίηση: Κώστας Αβραμίδης, Τμήμα Επιστημονι-
κών εκδόσεων ΤΕΕ.  Ομάδα Εργασίας που συνέταξε την 
Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. «ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑ-
ΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ», σύμφωνα με την υπ αριθμό 
Α30/Σ10/2017 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του 
ΤΕΕ: Πολυχρόνης Ακριτίδης, Αγρονόμος Τοπογράφος 
Μηχανικός Ιωάννης Γεωργόπουλος, Ηλεκτρολόγος Μη-
χανικός Χρυσόστομος (Χάρης) Δούκας, Μηχανολόγος 
Μηχανικός Γεώργιος Ηλιόπουλος, Χημικός Μηχανικός 
Κωνσταντίνος Κουρνιώτης, Πολιτικός Μηχανικός Κων-
σταντίνος Μπουρούσης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και 
Μηχανικός ΗΥ Πέτρος Παπαϊωάννου, Ηλεκτρολόγος 
Μηχανικός Θεόδωρος Σεραφίδης, Αρχιτέκτων Μηχανι-
κός Φραγκίσκος Τοπαλής, Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος 
Μηχανικός. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Φραγκίσκος 
Τοπαλής, Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός. 
Επιμέλεια συγγραφής: Ιωάννης Γεωργόπουλος, Ηλε-
κτρολόγος Μηχανικός Χρυσόστομος (Χάρης) Δούκας, 
Μηχανολόγος Μηχανικός Κωνσταντίνος Μπουρούσης, 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός ΗΥ. Συνεργά-
της Ο.Ε.: Δημήτριος Γκιώνης, Μηχανολόγος Μηχανικός. 
το πλήρες κείμενο της νέας ΤΟΤΕΕ στην ιστοσελίδα του 
ΤΕΕ www. tee.gr

ΤΙ ΕΙΠΩΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΟΤΕΕ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
Οι συντελεστές του έργου της ΤΟΤΕΕ για τον Οδοφωτισμό 

“Οδηγίες Σχεδιασμού και Ελέγχου 

Εγκαταστάσεων Οδοφωτισμού”

16:00 - 16:30 Προσέλευση
16:30 - 17:00 Χαιρετισμοί
17:00 - 17:15 Παρουσίαση Δομής ΤΟΤΕΕ και Διαδικασίας Εκπόνησης/Διαβούλευσης
17:15 - 17:30 Εισαγωγή στις αρχές και τους στόχους της Φωτοτεχνίας και αναγκαιότητα της ΤΟΤΕΕ για

ποιοτικό, ασφαλή, ενεργειακά αποδοτικό και περιβαλλοντικά σωστό οδοφωτισμό
Φ. Τοπαλής, Καθηγητής ΕΜΠ, Επιστημονικός Υπεύθυνος της Ομάδας Εργασίας

17:30 - 18:00 Σχεδιασμός έργων οδοφωτισμού με τη χρήση της νέας ΤΟΤΕΕ και τεχνικοί έλεγχοι ορθής
υλοποίησης
Κ. Μπουρούσης, Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός και Μηχ/κός ΗΥ, Μέλος της Ομάδας Εργασίας

18:00 - 18:10 Κριτήρια Τεχνο-Οικονομικής Αξιολόγησης
Χ. Δούκας, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ, Μέλος της Ομάδας Εργασίας

18:10 - 19:00 Ερωτήσεις – Συζήτηση
Συντονιστής: Γ. Ηλιόπουλος, Χημικός Μηχανικός, Μέλος της Ομάδας Εργασίας

19:00 Λήξη 

Τ Ε Χ Ν Ι ΚΟ  Ε Π Ι Μ ΕΛ Η Τ Η Ρ Ι Ο  ΕΛ Λ Α Δ ΑΣ
Διεύθυνση Επιστημονικής και Αναπτυξιακής Δραστηριότητας

e-mail: sci-work@central.tee.gr, τηλ.: 210 3291252, 4

Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018

Αίθουσα Εκδηλώσεων ΤΕΕ 
Αθήνα, Νίκης 4, 1ος όροφος

Ώρα έναρξης 4 μμ

Πρόγραμμα

Παρουσίαση της νέας Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.
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Στην τελική ευθεία οδεύει η συζήτηση για το μέλλον της ευ-
ρωπαϊκής πολιτικής συνοχής της ΕΕ, με την έναρξη χθες στις 
Βρυξέλλες της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας των Περιφερειών και 
των Πόλεων. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η συνεργασία μεταξύ 
πολιτών, τοπικών και περιφερειακών αρχών και των ευρω-
παϊκών θεσμών είναι το κλειδί για την πολιτική συνοχής και το 
μέλλον της ΕΕ, ήταν το μήνυμα που έστειλαν κατά την εναρκτή-
ρια εκδήλωση με την οποία ξεκίνησαν οι εργασίες της συνόδου, 
ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η αρμόδια επίτροπος 
για την περιφερειακή πολιτική, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής Περιφερειών και ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου.
Ειδικότερα, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ 
Γιούνκερ, χαιρετίζοντας την έναρξη της Ευρωπαϊκής Εβδομά-
δας, ανέδειξε τη σημασία της πολιτικής συνοχής και την ανάγκη 
περαιτέρω ενίσχυσής της. Ο κ. Γιούνκερ τόνισε πως η πολιτική 
συνοχής θα αποδειχθεί πιο χρήσιμη τα επόμενα χρόνια και ότι 
χωρίς συνεργασία και συνοχή τίποτα δεν ήταν εφικτό στην Ευ-
ρώπη, σημειώνοντας ταυτόχρονα ότι το μέλλον της Ευρώπης, 
των περιφερειών και των πόλεων της είναι αλληλοσυνδεμένο.
Στην κατεύθυνση αυτή, είπε πως τα ευρωπαϊκά προγράμματα 
δεν είναι πάντοτε αρκετά ορατά, διότι οι εθνικοί ηγέτες έχουν την 
τάση να ενεργούν σαν να ήταν δικό τους επίτευγμα.
Έκανε ειδική αναφορά στην αρχή της επικουρικότητας, λέγο-
ντας πως πρέπει να βρει την πρακτική εφαρμογή της.
«Δεν θέλουμε να αντικαταστήσουμε τα κράτη, θέλουμε να συ-
νεργαστούμε μαζί τους και με τις περιφέρειές τους. Αυτό είναι το 
νόημα της επικουρικότητας. Η ΕΕ έχει τη βούληση να ενισχύσει 
περαιτέρω τη συνεργασία» προσέθεσε και παρατήρησε: «Δεν 
μπορούμε να συλλάβουμε την Ευρώπη χωρίς τα κράτη και τις 
περιφέρειες τους. Τα κράτη και η ΕΕ πρέπει να προχωρήσουν 
μαζί χέρι- χέρι».
Επίσης, τόνισε την ανάγκη η Ευρώπη να ακούσει τους πολίτες 
της, αλλά και «οι πολίτες της να μας ακούσουν γιατί η Ευρώπη 
ανήκει σε κάθε μια από τις πόλεις και τις περιφέρειες της».

Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ: «Πρέπει να πούμε όχι στον εθνι-
κισμό και τον λαϊκισμό»
Την ίδια στιγμή, μιλώντας ενώπιον των εκπροσώπων των 
περιφερειακών και των τοπικών αρχών, έστειλε μήνυμα κατά 
του λαϊκισμού και του εθνικισμού. «Λέω όχι στον εθνικισμό και 
στον λαϊκισμό. Πρέπει να πούμε όχι σε όλα τα είδη εθνικισμού 
και λαϊκισμού» υπογράμμισε χαρακτηριστικά.
Τις εντυπώσεις «έκλειψε» το χορευτική κίνηση του Ζαν-Κλοντ 
Γιούνκερ τη στιγμή που ανέβηκε στο βήμα της συνόδου να 
απευθύνει τον χαιρετισμό του, θυμίζοντας την πρόσφατη αντί-
στοιχη της Βρετανίδας πρωθυπουργού Τερέζα Μέι στο συνέ-
δριο του κόμματός της, υπό τους ήχους των ‘Αμπα.
 

Κορίνα Κρέτσου: Πρέπει να εγκριθούν οι προτάσεις 
για τη νέα πολιτική συνοχής πριν από τις ευρωεκλο-
γές
Νωρίτερα, το πρωί, είχε προηγηθεί συνέντευξη Τύπου της αρ-
μόδιας επιτρόπου για την περιφερειακή πολιτική της ΕΕ Κορίνα 
Κρέτσου στο κτίριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η αρμόδια επί-
τροπος ανέδειξε τη σημασία των πολιτικών συνοχής, σκιαγρα-
φώντας το μέλλον τους, και τόνισε την ανάγκη ενίσχυσή τους 
στο νέο σχεδιασμό της ΕΕ για το 2020-2025, κάνοντας λόγο πως 
«σήμερα μιλάμε για την επόμενη γενιά προγραμμάτων». Μάλι-
στα, δήλωσε υπερήφανη για τις προτάσεις σχετικά με τη μεταρ-
ρύθμιση των πολιτικών συνοχής που κατέθεσε η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή τον Μάιο, επειδή «περιλαμβάνει όλες τις περιφέρειες, 
χωρίς να μείνει απέξω καμία περιοχή».
Σκιαγραφώντας τον άξονα στον οποίο κινούνται οι προτάσεις, 
είπε πως βούληση της Κομισιόν είναι μια σύγχρονη πολιτική, 
επικεντρωμένη στις δίδυμες προτεραιότητες εκσυγχρονισμού 
της οικονομίας και της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών 
εκπομπών άνθρακα. Επιπλέον, υπογράμμισε την αναγκαιότητα 
μείωσης της γραφειοκρατίας προκειμένου να επιταχυνθεί η δι-
αδικασία της υλοποίησης. «Η επιτάχυνση της υλοποίησης των 
προγραμμάτων είναι σήμερα στο μυαλό μου. Επειδή η δουλειά 
δεν τελειώνει με προτάσεις. Για τις επενδύσεις που είναι να ξε-
κινήσουν το 2021, ο σχεδιασμός του προγράμματος πρέπει να 
ξεκινήσει τώρα» ανέφερε.
Με μοχλό τις προτάσεις της Επιτροπής και τις προτεραιότητες 
της ΕΕ και αφορμή την παρουσία εκπροσώπων της τοπικής 
αυτοδιοίκησης για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών 
και των Πόλεων, η κ. Κρέτσου κατέθεσε τέσσερις προτάσεις για 
να βοηθήσουν, όπως είπε, τα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες να 
ξεκινήσουν τη δουλειά για τον σχεδιασμό των προγραμμάτων. 
Το τετράπτυχο των προτάσεων που κατέθεσε είναι: α) «Μια πιο 
έξυπνη Ευρώπη», δηλαδή στρατηγικές καινοτομίας που βασί-
ζονται σε τοπικά πλεονεκτήματα, β) μια πιο πράσινη Ευρώπη με 
χαμηλές εκπομπές άνθρακα, με καλύτερη ενεργειακή απόδοση 
και μεγαλύτερη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, γ) μια 
Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες, με τοπικές στρατηγικές με 
στόχο τοπικά ζητήματα με τη συμμετοχή των τοπικών αρχών 
και της τοπικής κοινωνίας, και δ) μια Ευρώπη με διοικητική 
ικανότητα. «Σήμερα μοιράστηκα το όραμά μου με τις 4 κύριες 
κατευθύνσεις γιατί πρέπει να κάνουμε τα μέγιστα σε όλα τα 
επίπεδα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, για την αποφυγή 
καθυστερήσεων στην προετοιμασία των επόμενων προγραμ-
μάτων» εκμυστηρεύτηκε η κ. Κρέτσου και έκανε γνωστό πως 
οι προτάσεις της Επιτροπής βρίσκονται επί του παρόντος στο 
Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Απευθυνόμενη και 
στα δύο αυτά θεσμικά όργανα της ΕΕ, τους προέτρεψε να μην 
καθυστερήσουν, επισημαίνοντας την ανάγκη να έχουν συμφω-
νήσει πριν από τις ευρωεκλογές.

 «Μια Ένωση χωρίς συνοχή, απλώς δεν θα υπήρχε»
Σε συνομιλία που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εναρκτή-
ριας εκδήλωσης για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα, συζητήθηκαν 
το μέλλον της ΕΕ και το μέλλον της πολιτικής συνοχής και η κλι-
ματική αλλαγή, με την επίτροπο Κορίνα Κρέτσου να σημειώνει 
καταληκτικά, καμία περιφέρεια δεν πρέπει να μείνει πίσω.
Εκπροσωπώντας το ευρωκοινοβούλιο, ο αντιπρόεδρος του 
Τσέχος ευρωβουλευτής Πάβελ Τέλιτσκα είπε πως η πολιτική 
συνοχής δεν είναι στόχος, αλλά δίαυλος για να επιτύχει η ΕΕ τους 
στόχους της, τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.
Από τη μεριά του ο πρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειών Καρλ 
Χάινζ Λαμπέρτ μιλώντας από το ίδιο βήμα, είπε πως πρέπει «να 
μιλήσουμε για τις επιτυχίες της Ευρώπης» και συμπλήρωσε ότι 
οι δεσμεύσεις των πολιτικών της αυτοδιοίκησης διαδραματί-
ζουν καθοριστικό ρόλο στην ΕΕ. «Πρέπει να προσεγγίσουμε 
τους πολίτες» προέτρεψε και υπογράμμισε πως όλα έχουν να 
κάνουν με την επανασύνδεση των πολιτών της Ευρώπης με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σε αυτό το πλαίσιο, ανέφερε πως η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των 
Περιφερειών και των Πόλεων είναι μια υπενθύμιση ότι η πολιτι-
κή συνοχής έχει σημασία και είναι αναγκαία, «εάν θέλουμε να 
οικοδομήσουμε ένα ισχυρότερο μέλλον για την Ευρώπη, με τις 
πόλεις της και τις περιφέρειες της». Εστιάζοντας στην πολιτική 
συνοχή, επισήμανε πως δεν είναι μια πολιτική του παρελθόντος 
αλλά του μέλλοντος, και εξέφρασε την ελπίδα ότι αυτή η εβδο-
μάδα θα είναι μια ευκαιρία να συζητήσουν και να δουν τι μπο-
ρούν να κάνουν όλοι μαζί. Μια ένωση χωρίς συνοχή, απλώς 
δεν θα υπήρχε, διαμήνυσε.
Οι εργασίες της πρώτης ημέρας ολοκληρώθηκαν με την εκδή-
λωση στην αίθουσα Αγορά, όπου οι εκπρόσωποι της αυτοδιοί-
κησης είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά επιτυχημένες ιστο-
ρίες ευρωπαϊκών πρότζεκτ, αλλά και να ανταλλάξουν απόψεις.
 
 Τι είναι η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών
Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων 
είναι μια τετραήμερη σύνοδος που διεξάγεται κάθε χρόνο στις 
Βρυξέλλες, κατά την οποία εκπρόσωποι περιφερειακών και 
τοπικών αρχών, εμπειρογνώμονες και πανεπιστημιακοί έχουν 
την ευκαιρία να ανταλλάξουν ορθές πρακτικές και τεχνογνωσία 
στον τομέα της περιφερειακής και αστικής ανάπτυξης.
Είναι επίσης μια πλατφόρμα πολιτικής επικοινωνίας ως προς την 
ανάπτυξη της πολιτικής της ΕΕ για τη συνοχή, χάρη στην οποία 
οι φορείς λήψης αποφάσεων ευαισθητοποιούνται σχετικά με τη 
σημασία των περιφερειών και των δήμων στη χάραξη πολιτι-
κών της ΕΕ.
Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων, 
όπως αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιφερειών, αποτελεί 
τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή δημόσια εκδήλωση τέτοιου είδους.

ΕΕ: Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΓΕΝΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ 
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Σε συμφωνία για την προκήρυξη του διαγωνισμού και την υλο-
ποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης - Αττικής, κατέληξε 
σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες στις Βρυξέλλες με συμμε-
τοχή των εμπλεκόμενων μερών. Το ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει ότι σύμφω-
να με την ενημέρωση από τον ΑΔΜΗΕ, ο διαγωνισμός για το έργο 
θα προκηρυχθεί στις αρχές του 2019 με φορέα υλοποίησης την 
εταιρεία ειδικού σκοπού «Αριάδνη Interconnection», ενώ έχουν 
συμφωνηθεί τα ενδιάμεσα βήματα για την προώθησή του.
Πρόκειται για τη δεύτερη, «μεγάλη» διασύνδεση της Κρήτης μέσω 
Αττικής, ενώ ήδη προχωρά η «μικρή» διασύνδεση μέσω Πελο-
ποννήσου. 
Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα, επιτεύχθηκε συμ-
φωνία για την διαλειτουργικότητα με τα άλλα δύο σκέλη του έρ-
γου, που είναι οι διασυνδέσεις Κρήτη-Κύπρος και Κύπρος-Ισραήλ, 
κοντά στο πνεύμα της πρότασης που είχε καταθέσει ο ΑΔΜΗΕ.
Συγκεκριμένα, κατά την σύσκεψη που συγκάλεσε η Κομισιόν, 
συμφωνήθηκε ότι έως τις 30 Οκτωβρίου θα συγκροτηθεί τεχνική 

επιτροπή, με αντικείμενο τον καθορισμό των ελάχιστων τεχνικών 
προδιαγραφών, οι οποίες σχετίζονται αποκλειστικά με τη διαλει-
τουργικότητα μεταξύ των τριών επιμέρους σκελών του PCI. Στην 
επιτροπή θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των Διαχειριστών Συ-
στημάτων Μεταφοράς Ελλάδας (ΑΔΜΗΕ) και Κύπρου (ΔΣΜΚ), 
εκπρόσωποι της «Αριάδνη Interconnection» και της εταιρίας 
Euroasia Interconnector καθώς και εκπρόσωπος του Πανευρω-
παϊκού Οργανισμού Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς 
(ENTSO-E). Η επιτροπή αυτή, έως τις 31 Δεκεμβρίου θα πρέπει να 
έχει καταλήξει στις τεχνικές προδιαγραφές επί της διαλειτουργικό-
τητας, που θα ενσωματωθούν στη συνέχεια στους ξεχωριστούς 
διαγωνισμούς για τα τρία σκέλη του PCI.
H προηγούμενη απόφαση της ΡΑΕ που ανέθετε τη διασύνδεση 
Κρήτης-Αττικής στην «Αριάδνη Interconnection» θα επικαιροποι-
ηθεί ώστε να λάβει υπόψη της τη σύσταση της τεχνικής επιτροπής. 
Η Euroasia Interconnector οφείλει να αναγνωρίσει την «Αριάδνη 
Interconnection» ως φορέα υλοποίησης της διασύνδεσης Κρή-

της-Αττικής, αποσύροντας όλες τις νομικές ενστάσεις και διεκδική-
σεις της. Στη συνέχεια, καλείται να εισέλθει στο μετοχικό κεφάλαιο 
της «Αριάδνης» με ποσοστό έως 39%, υπογράφοντας έως τις 10 
Ιανουαρίου 2019 τη συμφωνία μετόχων που έχει κατατεθεί από 
τον Ιούλιο (στην οποία θα προστεθούν τα τεχνικά στοιχεία της δι-
αλειτουργικότητας όπως θα έχουν διαμορφωθεί από την τεχνική 
επιτροπή) και καταθέτοντας το ποσό που θα αντιστοιχεί στη συμ-
μετοχή της, λαμβάνοντας υπόψη ότι το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 
της «Αριάδνη Interconnection» έχει οριστεί στα 200 εκατ. ευρώ 
βάσει της απόφασης της ΡΑΕ.  
Μετά από την ημερομηνία αυτή, θα μπορεί να προκηρυχθεί ο 
διαγωνισμός για την διασύνδεση Κρήτης-Αττικής. Σημειώνε-
ται τέλος, ότι όλες οι μελέτες που έχει ήδη εκπονήσει η Euroasia 
Interconnector για το εν λόγω έργο, καθώς και η επεξεργασία για 
μελλοντικές ενέργειες (όπως π.χ. η τυχόν αίτηση χρηματοδότησης 
από το Ταμείο Connecting Europe Facility) θα μεταβιβαστούν 
στην «Αριάδνη Interconnection». 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΚΡΗΤΗΣ

Τη στήριξη της κυβέρνησης σε πρωτοβουλίες της αγοράς για 
πάταξη του λαθρεμπορίου στα καύσιμα εξέφρασε χθες το στέ-
λεχος του οικονομικού γραφείου του πρωθυπουργού, Πέτρος 
Αλληλούμης, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη βρε-
τανική πρεσβεία για την παρουσίαση συστήματος εντοπισμού 
νοθευμένων καυσίμων και προϊόντων λαθρεμπορίου με την τε-
χνολογία του μοριακού ιχνηθέτη. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. 
Αλληλούμης ανέφερε ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχει γίνει ση-
μαντική προσπάθεια για την εξυγίανση της αγοράς, πρόσθεσε 
ότι η ιχνηθέτηση είναι άρτια λύση για το θέμα και εκτίμησε πως 
όταν οι εκπρόσωποι της αγοράς έρχονται μαζί, οι λύσεις είναι 
καλύτερες από το να επιβληθούν από τις υπηρεσίες ή το κράτος.
Η ιχνηθέτηση των καυσίμων προβλέπεται από τη νομοθεσία, 
ήδη, από το 2012 αλλά δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα. Ένα 
από τα εμπόδια -όπως τονίστηκε σήμερα -ήταν το αίτημα για 
γνωστοποίηση της χημικής σύνθεσης του ιχνηθέτη, το απόρρη-
το της οποίας διαφυλάσσεται για την αποφυγή διαρροής.
Η ιχνηθέτηση συνίσταται στην προσθήκη στα καύσιμα μίας 
ουσίας, του ιχνηθέτη, η ύπαρξη της οποίας -σε συγκεκριμένη 

αναλογία που προβλέπεται από τη νομοθεσία- αποτελεί την 
ένδειξη εάν το καύσιμο είναι καθαρό ή νοθευμένο.
Η πρέσβης της Βρετανίας στην Ελλάδα, Κέιτ Σμιθ (Kate Smith), 
σε σύντομη παρέμβασή της, σημείωσε ότι η εφαρμογή προηγ-
μένων τεχνολογιών για την πάταξη του λαθρεμπορίου και της 
φοροδιαφυγής μπορεί να αποφέρει σημαντικά έσοδα για το 
ελληνικό Δημόσιο.
Το σύστημα που παρουσιάστηκε σήμερα είναι της εταιρείας 
Authentix και εφαρμόζεται από αρκετές επιχειρήσεις για κυβερ-
νήσεις ανά τον κόσμο. Οι έλεγχοι μπορούν να γίνονται με φο-
ρητό εξοπλισμό στον δρόμο ή σε πρατήριο και το αποτέλεσμα 
βγαίνει επιτόπου σε 20 δευτερόλεπτα. Αν είναι αρνητικό, δηλα-
δή αν προκύπτει νοθεία, τότε το δείγμα μεταφέρεται σε χημικά 
εργαστήρια, κρατικά ή ιδιωτικά, τα οποία με τον κατάλληλο 
εξοπλισμό μπορεί να επιβεβαιώσουν το αποτέλεσμα.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που ακούστηκαν στη σημερινή 
εκδήλωση, οι απώλειες εσόδων του Δημοσίου από το λαθρε-
μπόριο καυσίμων κυμαίνονται από 300 εκατ. έως 2 δισ. ευρώ 
τον χρόνο.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοει-
δών, Ρομπέρτο Καραχάννας, στέλεχος του ομίλου των Ελλη-
νικών Πετρελαίων, υπογράμμισε ότι η υψηλή φορολογία, που 
αντιστοιχεί σήμερα στο 70-75% της τελικής τιμής, αποτελεί 
σημαντικό κίνητρο για λαθρεμπόριο, ενώ επισήμανε ότι για 
την επιτυχία του συστήματος χρειάζονται έλεγχοι και αυστηρές 
ποινές.
Το κόστος του συστήματος εκτιμάται σε χιλιοστά του ευρώ ανά 
λίτρο καυσίμου, ενώ μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή σε διάστημα 
τριών μηνών. Εκτός από τα καύσιμα, η εταιρεία δραστηριο-
ποιείται στην πιστοποίηση της αυθεντικότητας φαρμάκων, 
προϊόντων καπνού, ποτών κ.ά. Η εφαρμογή του στην αγορά 
καυσίμων της Σερβίας οδήγησε σε αύξηση των εσόδων κατά 
150 εκατ. ευρώ έναντι στόχου 80 εκατ.
Παρόντες στην εκδήλωση ήταν ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημο-
κρατίας, Κωστής Χατζηδάκης, εκπρόσωποι του κλάδου, υπηρε-
σιακοί παράγοντες κ.ά.

Ποσοστό παραβατικότητας 20,6% προκύπτει από τους ελέγ-
χους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την 
αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου στον 
τομέα των υγρών καυσίμων, ενώ προετοιμάζεται η σύνδεση 
των αντλιών διάθεσης υγραερίου με τις ταμειακές μηχανές στα 
πρατήρια. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ στο πλαίσιο των επιχειρη-
σιακών σχεδίων, που έχουν καταρτιστεί και ύστερα από τους 
ελέγχους που έχουν γίνει προκύπτουν τα ακόλουθα στοιχεία, 

όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωσή της ΑΑΔΕ: «Στο οκτά-
μηνο έχουν ελεγχθεί πανελλαδικά 388 επιχειρήσεις και έχουν δι-
απιστωθεί αντίστοιχα παραβάσεις σε 80. Από τα συνολικά απο-
τελέσματα προκύπτει ότι το ποσοστό παραβατικότητας, που έχει 
διαπιστωθεί στον τομέα των υγραερίου, ανέρχεται σε 20,6%».
Όπως αναφέρει η ΑΑΔΕ με βάση αυτά τα δεδομένα, οι υπηρεσί-
ες της επικαιροποιούν - όπως κάνουν διαρκώς - τα επιχειρησια-
κά σχέδια ελέγχου τους και προγραμματίζουν περαιτέρω εντα-

τικοποίηση των ελέγχων στα ενεργειακά προϊόντα. Ειδικά για το 
υγραέριο, προετοιμάζεται το κατάλληλο κανονιστικό πλαίσιο 
για τη σύνδεση των αντλιών διάθεσης υγραερίου με τους φο-
ρολογικούς ηλεκτρονικούς μηχανισμούς, προκειμένου να δια-
βιβάζονται τα στοιχεία των πωλήσεων (ποσότητες και αξίες) σε 
βάσεις δεδομένων της Α.Α.Δ.Ε. για περαιτέρω αξιοποίηση.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΝΟΘΕΥΜΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΙΧΝΗΘΕΤΗ

ΑΑΔΕ: ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 20,6% ΣΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΓΙΑ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ 
ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΣΤΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟ 
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Τη συγκρότηση εθνικού συμβουλίου, για τα θέματα της 4ης 
βιομηχανικής επανάστασης, «πολύ σύντομα», προανήγγει-
λε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας Στέργιος Πιτσιόρ-
λας στο συνέδριο του Economist «Ψηφιακή Μεταμόρφωση. 
Επιτυγχάνοντας ανάπτυξη σε τράπεζες και σε επιχειρήσεις». 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ όπως είπε κ. Πιτσιόρλας, η επίλυ-
ση του ζητήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων απαι-
τεί δύσκολες αποφάσεις, που συμπεριλαμβάνουν αφενός 

«κούρεμα» υποχρεώσεων και αφετέρου πλειστηριασμούς, 
τονίζοντας ότι σχεδόν το 50% των δανείων είναι «κόκκινα’.
Στο πλαίσιο αυτό, υποστήριξε ότι το πρόβλημα είναι «κατε-
ξοχήν πολιτικό και συνδέεται με τον τρόπο που λειτουργού-
σε το πολιτικό σύστημα στη χώρα». Ειδικότερα, σύμφωνα 
με τον κ. Πιτσιόρλα, «τα δάνεια αυτά δεν δημιουργήθηκαν 
από κακές εκτιμήσεις των τραπεζικών στελεχών ή των επι-
χειρήσεων αλλά από την απουσία ρυθμιστικού πλαισίου και 

κυρίως από τη διαπλοκή που υπήρχε ανάμεσα στο τραπε-
ζικό σύστημα, την πολιτική ηγεσία και τον επιχειρηματικό 
κόσμο».
Έως την αρχή του 2019 θα υπάρχει ένας ολοκληρωμένος 
σχεδιασμός, δεσμεύτηκε ο κ. Πιτσιόρλας, αναφορικά με το 
εγχείρημα του ψηφιακού μετασχηματισμού, αναγνωρίζο-
ντας: «ξεκινάμε από πολύ χαμηλά, είμαστε πολύ πίσω».

Στη θέση του αναπληρωτή προέδρου του νέου Executive 
Committee του World Information Technology and Services 
Alliance (WITSA) για την διετία 2018 - 2020, εκλέχτηκε ο γε-
νικός διευθυντής του ΣΕΠΕ, Γιάννης Σύρρος. Σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ οι αρχαιρεσίες για την εκλογή του νέου Executive 
Committee πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της γενικής 
συνέλευσης του Παγκόσμιου Συνδέσμου Πληροφορικής και 
Υπηρεσιών Τεχνολογίας (WITSA), στο Γερεβάν της Αρμενίας, 
από τις 4 ως τις 6 Οκτωβρίου 2018.
«Η συμμετοχή του ΣΕΠΕ στο νέο Executive Committee 
του World Information Technology and Services Alliance 
(WITSA) είναι ιδιαίτερα σημαντική, δεδομένου ότι μέλη του 
οργανισμού αυτού είναι οι περισσότεροι εθνικοί φορείς της 
βιομηχανίας Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

στον κόσμο, γεγονός που επιβεβαιώνει τη θέση που έχει και το 
ρόλο που μπορεί να διεκδικήσει ο ελληνικός κλάδος ψηφιακής 
τεχνολογίας στην παγκόσμια οικονομία και το νέο παραγωγι-
κό μοντέλο. Είμαστε χαρούμενοι και περήφανοι για την εκλο-
γή του Γιάννη Σύρρου ως αναπληρωτή προέδρου, καθώς 
επιβεβαιώνει την σκληρή δουλειά, αλλά και την αφοσίωσή 
του στην αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών» σημείωσε 
ο πρόεδρος του ΔΣ του ΣΕΠΕ, Τάσος Τζήκας.
Από την πλευρά του ο γενικός διευθυντής του ΣΕΠΕ και Deputy 
Chairman του WITSA, Γιάννης Σύρρος, τόνισε: «Η εκλογή 
μου ως Deputy Chairman στο νέο Executive Committee 
του Παγκόσμιου Συνδέσμου Πληροφορικής και Υπηρεσιών 
Τεχνολογίας (WITSA) αποτελεί τόσο σημαντική τιμή, ως ανα-
γνώριση όσων μπορώ να προσφέρω, όσο και μεγάλη ευθύνη 

για την προώθηση και ανάπτυξη της βιομηχανίας ψηφιακής 
τεχνολογίας. Μέλη του WITSA είναι μεγαλύτεροι εθνικοί 
φορείς της βιομηχανίας Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών στον κόσμο, γεγονός που αποτελεί από μόνο 
του ‘ψήφο εμπιστοσύνης’ στις ψηφιακές δυνατότητες και την 
αναπτυξιακή προοπτική της ελληνικής βιομηχανίας ψηφιακής 
τεχνολογίας».
Ο ΣΕΠΕ είναι μέλος του World Information Technology and 
Services Alliance (WITSA) από το 1998. Ο WITSA έχει ως μέλη 
82 συνδέσμους ψηφιακής τεχνολογίας απ’ όλο τον κόσμο. 
Ιδρύθηκε το 1978 και σήμερα τα μέλη του, αντιπροσωπεύουν 
περισσότερο από το 90% της παγκόσμιας αγοράς πληροφο-
ρικής.  

Τα ανοικτά δεδομένα στην Ελλάδα μπορούν να δημιουργή-
σουν επιπλέον 3,2 δισ. ευρώ σε ΑΕΠ, πάνω από 1.000 θέσεις 
εργασίας και περίπου 12 δισ. ευρώ σωρευτικά οφέλη εντός 
5 ετών από το πραγματικό άνοιγμά τους, επισημαίνει ο ΣΕΒ 
σε σχετική μελέτη. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ αντίστοιχα 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η ΕΕ υπολογίζει ότι το μέγεθος της 
αγοράς ανοικτών δεδομένων αναμένεται να αυξηθεί κατά 
37% μέχρι το 2020, φθάνοντας σε 75,7 δισ. ευρώ, με το 
συσωρευτικό μέγεθος στα 325 δισ. ευρώ. 
Εάν σε αυτό προστεθούν τα έμμεσα οικονομικά οφέλη από 
νέα αγαθά και υπηρεσίες, εξοικονόμηση χρόνου, αποτελε-
σματικότητα στη δημόσια διοίκηση, λήψη καλύτερων απο-
φάσεων, τότε το συνολικό μέγεθος της αγοράς εκτιμάται 
στα 1,2 τρίσ. ευρώ περίπου.
«Τα ανοικτά δημόσια δεδομένα, ως υποσύνολο των με-
γάλων δεδομένων (big data), αποτελούν βασικό πυλώνα 
του ψηφιακού μετασχηματισμού κράτους και οικονομίας. 
Μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη της 
επιχειρηματικότητας, σε νέες θέσεις εργασίας, στη μείωση 

κόστους και διοικητικών βαρών, στην εξοικονόμηση πό-
ρων, στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των παρεχό-
μενων υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις μέσω της 
τυποποίησης διαδικασιών και της αξιολόγησής τους από 
το κοινό και εν τέλει στη διαφάνεια», τονίζει συγκεκριμένα 
ο Σύνδεσμος.
Όπως υποστηρίζει, η υιοθέτηση του Ν4305/2014 για την 
ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πλη-
ροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα έχει φέρει 
μέχρι στιγμής φτωχά αποτελέσματα λόγω περιορισμένης 
ανταπόκρισης των δημόσιων οργανισμών και έλλειψης 
σαφούς στρατηγικής από την πλευρά της Πολιτείας, ενώ η 
φιλόδοξη προσπάθεια που ξεκίνησε στις αρχές της δεκαε-
τίας με τη «Διαύγεια» έμεινε στη μέση και φαίνεται να έχει 
εγκαταλειφθεί. 
Πολλές Ευρωπαϊκές πόλεις έχουν αναβαθμίσει αισθητά την 
ποιότητα ζωής των κατοίκων τους στους τομείς των μετα-
φορών, της ασφάλειας, της ενεργειακής εξοικονόμησης, 
της εκπαίδευσης κοκ, ανοίγοντας με συστηματικό τρόπο τα 

δεδομένα που έχουν στη διάθεσή τους σε μηχανικούς εφαρ-
μογών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 
μελέτη, η Ελλάδα παρουσιάζει πτώση της βαθμολογίας της 
στο Βαρόμετρο Ανοικτών Δεδομένων (ODB) σε σχέση με το 
2014 στη χρήση ανοιχτών δεδομένων, από τις 40,79 μονά-
δες στις 38,94.
 «Χαρακτηριστική είναι η υστέρηση σε γεωγραφικά δεδομέ-
να, χάρτες και στοιχεία του Κτηματολογίου, δεδομένα για τις 
δημόσιες συμβάσεις, την νομοθεσία, τις εκλογές, το εμπο-
ρικό μητρώο, το περιβάλλον, τα δρομολόγια των μέσων 
μαζικής μεταφοράς, κτλ. Παρά τη διαθεσιμότητα ανθρώπι-
νου δυναμικού με ψηφιακές δεξιότητες υψηλού επιπέδου, η 
Ελλάδα χρειάζεται ρεαλιστικά βήματα και σαφή στρατηγική 
για την ανοιχτή διάθεση της πληροφορίας και την αναβάθ-
μιση των συστημάτων προστασίας και ασφάλειας των προ-
σωπικών δεδομένων που έχει στη διάθεσή του το Ελληνικό 
κράτος από κυβερνοαπειλές», καταλήγει ο ΣΕΒ.

ΣΤ. ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ: ΣΥΓΚΡΟΤΕΙΤΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ 4ΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΥΡΡΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ WITSA

ΤΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΑΦΕΡΕΙ Ο ΣΕΒ
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Την εκτίμηση ότι οι τέσσερις ελληνικές συστημικές τρά-
πεζες, προετοιμαζόμενες για το μέλλον, θα χρειαστεί να 
δαπανήσουν κοντά στα 900 εκατ. με 1 δισ. ευρώ στην τε-
χνολογική αναβάθμιση του συνόλου των υποδομών τους 
την επόμενη τριετία, εξέφρασε ο πρόεδρος της Ελληνικής 
Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ), Νικόλαος Καραμούζης, μιλώντας 
σε συνέδριο που διοργανώνει η ΕΕΤ σε συνεργασία με την 
Εθνική Τράπεζα και με επιμέλεια του Εκόνομιστ, για το πώς 
digital και γενικότερα οι τεχνολογικές εξελίξεις επηρεάζουν 
το τραπεζικό σύστημα και το επιχειρείν. Σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Καραμούζης, μιλώντας για τις εξελίξεις σε 
διεθνές επίπεδο, ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις και οι τράπεζες 
οφείλουν σήμερα, με ολοκληρωμένες πολιτικές και σχέδιο 
δράσης, να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη της νέας τεχνολογί-
ας, ελαχιστοποιώντας παράλληλα το βραχυχρόνιο κόστος, 
μετατρέποντας την τεχνολογία σε ηγετική αιχμή διατηρήσι-
μου ανταγωνιστικού και συγκριτικού πλεονεκτήματος.
Σύμφωνα με τον ίδιο, ο τραπεζικός κλάδος, αλλά και ο ευ-
ρύτερος χρηματοπιστωτικός τομέας βρίσκονται στο επίκε-
ντρο του τεχνολογικού κυκλώνα, αντιμέτωποι με ψηφιακές 
και τεχνολογικές αλλαγές, που μετασχηματίζουν ριζικά το 
επιχειρησιακό, πελατοκεντρικό και λειτουργικό πρότυπό 
τους, τα μέσα διαχείρισης και εξυπηρέτησης πελατών, δι-
εκπεραίωσης συναλλαγών και πληρωμών και στήριξης 
των τραπεζικών εργασιών. Δεν είναι τυχαίο ότι οι τράπε-
ζες επενδύουν ήδη σημαντικά κεφάλαια στις τεχνολογικές 
εφαρμογές και την ψηφιακή αναβάθμιση των υποδομών 
τους. Δαπανούν σε τεχνολογικές επενδύσεις περίπου 2-3 
φορές περισσότερους πόρους από άλλους κλάδους της οι-
κονομίας, ενώ εκτιμάται ότι το 15%-25% του ετησίου προ-
ϋπολογισμού των τραπεζών διεθνώς, ή περίπου το 10% 
των εσόδων τους, κατευθύνεται σήμερα σε αναβάθμιση της 
τεχνολογικής υποδομής τους. 
Μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τρα-
πεζών σημείωσε ότι σήμερα επιβάλλεται οι τράπεζες να 
υιοθετούν μία ολοκληρωμένη στρατηγική επιχειρησιακού, 
πελατοκεντρικού και λειτουργικού μετασχηματισμού, με 
την ψηφιακή τεχνολογία στο επίκεντρο των αλλαγών, ώστε 
η τελευταία να μετατραπεί σε διαρκές ανταγωνιστικό πλεο-
νέκτημα, σε κεντρικό όχημα επιτυχούς μετάβασης στη νέα 
εποχή. Διαμορφώνονται τεχνολογικά νέες δυνατότητες και 
εφαρμογές, που μειώνουν σημαντικά το κόστος λειτουργί-
ας, αυξάνουν την ασφάλεια των συναλλαγών, βελτιώνουν 
την ποιότητα, το εύρος και την ταχύτητα των προσφερόμε-
νων προϊόντων και υπηρεσιών, διευρύνουν τα δίκτυα και 
μέσα εξυπηρέτησης πελατείας και καθιστούν τον πελάτη 
κυρίαρχο να συναλλάσσεται από όπου βρίσκεται, όποτε 
επιλέγει και σε όποιο προϊόν ή υπηρεσία προτιμά, χωρίς να 

επισκεφθεί υποκατάστημα της τράπεζας πρόσθεσε.
Αν δεν υπάρξει ολοκληρωμένο σχέδιο μετάβασης της τρά-
πεζας στην νέα ψηφιακή εποχή, με την ενεργό συμμετοχή 
των στελεχών και των εργαζομένων, αν τα στελέχη και οι 
εργαζόμενοι δεν αναλάβουν την ιδιοκτησία των αλλαγών, 
αν τις αλλαγές δεν τις οδηγούν οι άνθρωποι της πρώτης 
γραμμής, με εμπορικό προσανατολισμό και κριτήρια, σε 
συνεργασία με τους τεχνολόγους και τους προγραμματι-
στές, η σύγκρουση του νέου με το παλιό, η σύγκρουση του 
ψηφιακού προτύπου με τη legacy bank σε όλα τα εσωτε-
ρικά επίπεδα λειτουργίας, η σύγκρουση μεταξύ εμπορικής 
εφαρμογής της τεχνολογίας και τεχνολογικής πρωτοπορίας, 
πιθανόν να δημιουργήσει σοβαρούς κλυδωνισμούς στον 
τραπεζικό οργανισμό. Αν φοβηθούμε να υλοποιήσουμε σή-
μερα τις αναγκαίες αλλαγές, είναι βέβαιο ότι θα χάσουμε το 
τραίνο του ανταγωνισμού, τόνισε ο κ. Καραμούζης.
Σύμφωνα με τον ίδιο, στη νέα εποχή θα απαιτείται να έχουμε 
λιγότερα υποκαταστήματα, λιγότερο προσωπικό, μικρότε-
ρες αλλά αποτελεσματικότερες κεντρικές υπηρεσίες εντάσε-
ως κεφαλαίου, σημαντική κινητικότητα, μετεκπαίδευση και 
ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, 
σημαντικές επενδύσεις στην τεχνολογία και τα e-δίκτυα, 
νέας γενιάς software σχεδόν παντού, προϊόντα και υπη-
ρεσίες συμβατές με την ψηφιακή τεχνολογία, σημαντική 
τεχνολογική αναβάθμιση του front and back office. Επίσης, 
κεντρικά διαχειρίσιμα συστήματα στήριξης και διαχείρισης 
εργασιών και ενοποιημένα λειτουργικά δίκτυα πελατείας.
Ο πρόεδρος της ΕΕΤ επισήμανε ότι σήμερα οι τράπεζες δεν 
μπορούν να αγνοήσουν ή να υποτιμήσουν: Τις επιπτώ-
σεις από τη σοβαρή μετακίνηση της πελατείας προς το 
e-banking, mobile και e-money και τα λοιπά εναλλακτικά 
δίκτυα συναλλαγών, τον ανταγωνισμό από τις νέες ψηφι-
ακές τραπεζικές πλατφόρμες, τα ψηφιακά νομίσματα και 
τις εταιρείες fintech, τον ανταγωνισμό από τους θεσμικούς 
διαχειριστές και τις αγορές χρήματος και κεφαλαίου, τις νέες 
διευρυμένες δυνατότητες που προσφέρουν η τεχνητή νο-
ημοσύνη, τα big data analytics, ο αυτοματισμός με χρήση 
ρομποτικής, η κεντροποίηση και τεχνολογική αναβάθμιση 
των μονάδων υποστήριξης, την εμπορική αξιοποίηση 
των μέσων κοινωνικής δικτύωσης όπως το facebook, το 
twitter, το instagram, το linkedIn, το google, αλλά κυρί-
ως των πλατφόρμων συναλλαγών, όπως το Αmazon και 
το ebay για τις τραπεζικές συναλλαγές και την ανάγκη για 
ριζική αναβάθμιση και προσαρμογή των λειτουργιών, δια-
δικασιών και των μονάδων ελέγχου, διαχείρισης κινδύνων 
και κανονιστικής συμμόρφωσης.
Τα ψηφιακά κανάλια κερδίζουν, ήδη, σημαντικό έδαφος 
στην Ελλάδα

Τα ψηφιακά κανάλια κερδίζουν, ήδη, σημαντικό έδαφος 
στην Ελλάδα, εις βάρος του ρόλου του παραδοσιακού 
τραπεζικού καταστήματος και οι εξελίξεις είναι εντυπωσι-
ακές, υπογράμμισε ο κ. Καραμούζης. Με βάση πρόσφατα 
στοιχεία, διαφαίνεται κατ’ εκτίμηση ότι οι εγχρήματες συ-
ναλλαγές στην Ελλάδα πραγματοποιούνται μόνο το 23% 
μέσω των τραπεζικών καταστημάτων, ενώ το 2014 το 
ποσοστό αυτό ήταν κοντά στο 40%, το 37% μέσω internet 
(e-banking ή mobile banking), έναντι 19% στο 2014, το 
33% μέσω ATM, έναντι 35% στο 2014, και 7% μέσω APS 
- σταθερό τα τελευταία χρόνια, συμπλήρωσε.
Από το τέλος του 2014 μέχρι τον Ιούνιο του 2018, οι ενεργοί 
πελάτες στο internet banking αυξήθηκαν 131% φτάνοντας 
τα 2,6 εκατ., ο αριθμός των συναλλαγών ετησίως αυξήθη-
κε κατά 147% στα 150 εκατ., ενώ η αξία των συναλλαγών 
αυξήθηκε κατά 84% σε ετησιοποιημένη βάση 240 δισ. 
ευρώ, Ακόμα πιο εντυπωσιακή είναι η αύξηση του mobile 
banking. Από το τέλος του 2014 μέχρι το πρώτο εξάμηνο 
του 2018, οι ενεργοί πελάτες αυξήθηκαν κατά 465% σε 1,2 
εκατ., οι ετήσιες συναλλαγές εκτοξεύτηκαν κατά 1,270% 
(20,8 εκατ. συναλλαγές), ενώ η αξία τους αυξήθηκε σε 
ετησιοποιημένη βάση κατά 785% (6.1δισ.ευρώ). Τέλος, 
τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα POS ξεπέρασαν τις 700.000 
τον Ιούλιο του 2018, έναντι μόλις 130.000 στο τέλος του 
2014, αποτυπώνοντας σε έναν βαθμό και την επίδραση των 
capital controls, παρότι αρκετά POS παραμένουν ανενεργά, 
στοιχείο επιβεβαιωτικό προσπάθειας φοροδιαφυγής κυρί-
ως από μικρο-επαγγελματίες, σύμφωνα με τον πρόεδρο της 
Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.
Η μάχη του ανταγωνισμού στην Ελλάδα θα κριθεί τελικά 
από τρεις σημαντικούς παράγοντες που αποτελούν και τις 
κρίσιμες προκλήσεις μπροστά μας για όλους μας, ανέφερε:
Πρώτον, από την ικανότητά μας να διαχειριστούμε αποτε-
λεσματικά και να μειώσουμε ταχύτατα το σημαντικό ύψος 
των NPEs, διατηρώντας παράλληλα τη χρηματοοικονομική 
ευρωστία μας, την πρόσβαση στις αγορές και την εμπιστο-
σύνη πελατών και εποπτικών αρχών.
Δεύτερον, από την ταχύτητα και αποτελεσματικότητα της 
τεχνολογικής αναβάθμισής μας, καθώς και της λειτουργικής 
και επιχειρησιακής προσαρμογής μας, κυρίως, την επιτυχή 
εμπορευματοποίηση των νέων front and back office ψηφι-
ακών εφαρμογών με ανταγωνιστικό κόστος.
Τρίτον, από την ικανότητα της κάθε τράπεζας να ενισχύει 
καθημερινά τα άυλα και ποιοτικά στοιχεία του ανταγωνι-
σμού, που -κατά τη γνώμη μου- αποτελούν και το διαρκές 
και μονιμότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

ΕΤΕ: ΕΡΓΑ 1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ 
ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΡΙΕΤΙΑ



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

10

Χθες, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Πόλεων και 
Περιφερειών, ο Αντιπρόεδρος που είναι αρμόδιος για την 
Ενεργειακή Ένωση, κ. Μάρος Σέφτσοβιτς και η Επίτροπος 
Περιφερειακής Πολιτικής, κ. Κορίνα Κρέτσου, συμμετέχουν 
στη δρομολόγηση διαπεριφερειακής εταιρικής σχέσης για 
τους συσσωρευτές. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση η Ευ-
ρωπαϊκή Συμμαχία για τους Συσσωρευτές αποτελεί μέρος της 
στρατηγικής μας για την Ενεργειακή Ένωση και αποσκοπεί 
στην ενίσχυση της καθαρής κινητικότητας, στην καταπολέμη-
ση της κλιματικής αλλαγής και στη μείωση των εξαρτήσεων 
που προκύπτουν από τις εισαγωγές ενέργειας. Υπό την καθο-
δήγηση της Σλοβενίας και συγκεντρώνοντας τις περιφέρειες 
Οβέρν-Ρον-Αλπ και Νουβέλ Ακιτέν στη Γαλλία, Ανδαλουσία, 
Χώρα των Βάσκων και Καστίλη και Λεόν στην Ισπανία, καθώς 
και Λομβαρδία στην Ιταλία, αυτή η διαπεριφερειακή συνερ-
γασία θα λάβει εξατομικευμένη στήριξη από την Επιτροπή για 
την ανάπτυξη και την επέκταση κοινών έργων σχετικών με 

προηγμένα υλικά για συσσωρευτές, στο πλαίσιο της πιλοτικής 
δράσης για την έξυπνη εξειδίκευση στον τομέα της διαπεριφε-
ρειακής καινοτομίας. Ο Αντιπρόεδρος κ. Σέφτσοβιτς δήλωσε: 
«Οι περιφέρειες είναι τα ζωντανά εργαστήρια της βιομηχανι-
κής μας πολιτικής. Ως εκ τούτου, είναι εξαιρετικό το γεγονός 
ότι η Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τους Συσσωρευτές προσελκύει 
πλέον όσους έχουν ως στόχο να αξιοποιήσουν τούτη την ευ-
καιρία εκσυγχρονισμού και να συμβάλουν με τα πλεονε-
κτήματα και τις ικανότητές τους. Αυτές οι διαπεριφερειακές 
εταιρικές σχέσεις θα διαδραματίσουν καίριο ρόλο στη δημι-
ουργία ανταγωνιστικής, καινοτόμου και βιώσιμης αξιακής 
αλυσίδα συσσωρευτών στην Ευρώπη, ώστε να διαμορφωθεί 
μια αγορά που θα μπορούσε να αυξηθεί σε 250 δισ. ευρώ 
ετησίως από το 2025 και μετά. Με την ευκαιρία της πρώτης 
επετείου της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για τους Συσσωρευτές 
την επόμενη εβδομάδα, θα καταδείξουμε ότι η ΕΕ μπορεί να 
καταστεί παγκόσμιος ηγέτης στον εν λόγω τομέα». Η Επίτρο-

πος κ. Κρέτσου πρόσθεσε: «Ελπίζω η νέα εταιρική σχέση να 
εμπνεύσει και άλλες περιφέρειες να σκεφτούν πώς μπορούν 
να χρησιμοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο τη διαθέσιμη 
ενωσιακή στήριξη προκειμένου να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή 
αξιακή αλυσίδα για τους συσσωρευτές κατά τα επόμενα έτη, 
και να περιληφθεί στην επόμενη γενιά προγραμμάτων της 
πολιτικής συνοχής, για την περίοδο 2021-2027.» Η πιλοτική 
δράση θα διαρκέσει έως το τέλος του 2019 και η εταιρική 
σχέση θα επωφεληθεί από την υποστήριξη ειδικών ομάδων 
που συγκροτεί η Επιτροπή, στις οποίες συμμετέχουν εμπειρο-
γνώμονες από διάφορα θεματικά πεδία, αλλά και εξωτερικοί 
εμπειρογνώμονες σε θέματα οικονομικής μοντελοποίησης, 
επιχειρηματικών σχεδίων ή διανοητικής ιδιοκτησίας. Περισ-
σότερες πληροφορίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Συμμαχία 
για τους Συσσωρευτές και με τις πιλοτικές δράσεις για την έξυ-
πνη εξειδίκευση όσον αφορά τη διαπεριφερειακή καινοτομία 
και τη βιομηχανική μετάβαση είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο. 

Με τον νέο βρεφονηπιακό σταθμό στο Καματερό συνεχίζει η 
Περιφέρεια Αττικής τη διαδικτυακή ενημέρωση των πολιτών 
για τα έργα υποδομής που υλοποιεί. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-
ΜΠΕ με την πεποίθηση ότι η εικόνα παρουσιάζει αδιαμφι-
σβήτητη αλήθεια, η Περιφέρεια, μέσα από την διαδικτυακή 
εκστρατεία της, προβάλλει το έργο υποδομής που δημιουργεί 
καθημερινά, αλλάζοντας και βελτιώνοντας σημαντικά την κα-
θημερινότητα των πολιτών και την όψη της Αττικής.
Με την σημερινή προβολή αναδεικνύει τον νέο βρεφονη-
πιακό σταθμό που κατασκευάστηκε με χρηματοδότησή της 

-ύψους 850.000 ευρώ- στον Δήμο Αγίων Αναργύρων-Κα-
ματερού, με γνώμονα τη στήριξη των νέων γονέων, καθώς 
και τη φύλαξη και τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών 
προσχολικής ηλικίας. 
Διακρίνεται η περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου, κατά 
την επίσκεψη και περιήγησή της στους υπερσύγχρονους και 
λειτουργικούς χώρους του σταθμού, συνοδευόμενη από τον 
αντιπεριφερειάρχη, Σπ. Τζόκα, τον δήμαρχο Νίκο Σαράντη, 
στελέχη του δήμου και της εταιρείας.
Η περιφερειάρχης, σχολιάζοντας την παρουσία όλων, επι-

σημαίνει: «Ήρθαμε -εν έτει 2018- στον Δήμο Καματερού 
για το αυτονόητο». Όπως υπογραμμίζει, ο δήμος απέκτησε 
τον πρώτο βρεφονηπιακό σταθμό και η Περιφέρεια Αττικής 
νιώθει υπερήφανη που «έβαλε ένα λιθαράκι για τη βελτίωση 
της καθημερινότητας των γονιών και των παιδιών. Τέλος, η κ. 
Δούρου αναφέρεται στο ύψος του προϋπολογισμού του έρ-
γου και καταλήγει: «Αυτό δεν είναι fake news. Συνεχίζουμε».
Το βίντεο από την επίσκεψη στον βρεφονηπιακό σταθμό στο 
Καματερού στον σύνδεσμο: 
https://www.youtube.com/watch?v=dz_I2atdCS0

Δενδροφύτευση και καθαρισμός στην πλατεία Ιωάννη Μελά 
στη Νίκαια (Π. Ράλλη και Φρίξου), θα πραγματοποιηθεί αύριο 
Τρίτη 9 Οκτωβρίου στις 9 το πρωί. Πρόκειται για μία ακόμη 
δράση που διοργανώνει η διεύθυνση Πρασίνου του δήμου 
Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη με τίτλο «Φροντίζω τη γειτονιά μου», και 
έχει ως στόχο την αισθητική αναβάθμιση της πόλης και την 
ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των κα-
τοίκων. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Νίκαιας-Αγ.Ι. 

Ρέντη Γιώργος Ιωακειμίδης σε σχετική δήλωση επισημαίνει 
πως στόχος ύψιστης προτεραιότητας για τη δημοτική αρχή 
ήταν και παραμένει η διασφάλιση της ποιότητας ζωής για 
όλους τους κατοίκους. «Πιστεύουμε και προσπαθούμε με 
στόχους, όραμα και μεράκι να καταστήσουμε την πόλη μας 
βιώσιμη και ανθρώπινη τόσο για τους σημερινούς κατοίκους 
της όσο και για τις μελλοντικές γενιές», ανέφερε ο κ. Ιωακειμί-
δης. Όπως εξηγεί ο δήμαρχος τα περιβαλλοντικά προβλήμα-

τα είναι μεγάλα, οι προκλήσεις πολλές και δεν προσφέρονται 
για εύκολες λύσεις, «γι’αυτό», όπως σημειώνει «έχει μεγάλη 
σημασία η συνέχεια και η συνέπεια απέναντι σε προγραμμα-
τικούς στόχους που αποτελούν μονόδρομο για τη βελτίωση 
των περιβαλλοντικών συνθηκών στην πόλη και την επίτευξη 
βιώσιμης αστικής ανάπτυξης».

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΟΥ 
ΥΛΟΠΟΙΕΙ, ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

Οι περιφέρειες ενώνουν τις δυνάμεις τους ώστε να δημιουργήσουν ισχυρή βιομηχανική αξιακή αλυσίδα προηγμένων υλικών για συσσωρευτές
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Τη δυναμική της ανάπτυξη συνεχίζει η Ελληνική Ζυθοποιία 
Αταλάντης ενισχύοντας περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο των προϊ-
όντων της, ώστε να καλύψει τις ανάγκες της εσωτερικής και της 
διεθνούς αγοράς, ενώ παράλληλα δρομολογεί νέες επενδύσεις. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ όπως ανέφερε σήμερα ο πρόεδρος 
και διευθύνων σύμβουλος, Αθανάσιος Συριανός, κατά τη δι-
άρκεια επίσκεψης δημοσιογράφων στις εγκαταστάσεις της ΕΖΑ 
στην Αταλάντη Φθιώτιδας, «σε μια περίοδο οικονομικής ύφε-
σης, κοινωνικής αβεβαιότητας και ανησυχίας για το μέλλον της 
χώρας, η πορεία της Ελληνικής Ζυθοποιίας Αταλάντης δίνει το 
παράδειγμα των δυνατοτήτων προόδου και μεγέθυνσης των 
ελληνικών βιομηχανιών επωνύμων προϊόντων».
Παράλληλα πρόσθεσε ότι «με εμπειρία που συσσωρεύτηκε στην 
ΕΖΑ από τον Οκτώβριο του 1992, όταν και ανέλαβε τη διοίκηση 
η σημερινή γενική διεύθυνση της εταιρείας και με την είσοδο 
του στρατηγικού επενδυτή DAMMA το 2013, καταστρώσαμε το 
σχέδιο που καθορίζει ρεαλιστικούς αλλά φιλόδοξους στόχους 
ενώ παράλληλα αναβαθμίσαμε την εταιρική διακυβέρνηση και 
την αποτελεσματικότητα της οργάνωσής μας».
Στο πλαίσιο αυτό, όπως τόνισε ο κ. Συριανός, η εταιρεία διεύ-
ρυνε το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της με την εζα Premium 
Pilsener, την εζα Fine Lager, την εζα χωρίς Αλκοόλ, την Blue 
Island και την Odyssey επιτυγχάνοντας σημαντική οργανική 
μεγέθυνση και βελτίωση των επιδόσεων της εταιρείας. «Από το 
2018 είμαστε η μεγαλύτερη ελληνική - με ελληνική ιδιοκτησία 
και παραγωγή στην Ελλάδα πιστοποοιημέων ελληνικών προ-

ϊόντων- εταιρεία στον κλάδο της μπίρας» τόνισε ο κ. Συριανός.
Παράλληλα, πρόσθεσε ότι η εταιρεία διεύρυνε σημαντικά τα 
προηγούμενα πέντε έτη τον κύκλο εργασιών ο οποίος αναμέ-
νεται να ξεπεράσει το 2018 τα 36 εκατ. ευρώ και το EBITDA τα 
4 εκατ. ευρώ.
Αναφορικά με τις επενδύσεις, ο κ. Συριανός τόνισε ότι τα τε-
λευταία πέντε χρόνια η εταιρεία έχει επενδύσει περί τα 15 εκατ. 
ευρώ. Επίσης, δρομολογεί επένδυση ύψους 8,5 εκατ. ευρώ που 
αφορά νέα εμφιαλωτική γραμμή η οποία αναμένεται να ολο-
κληρωθεί περί τα τέλη του 2019.
Να σημειωθεί ότι οι ιδιόκτητες παραγωγικές εγκαταστάσεις της 
ΕΖΑ εκτείνονται σε 200 στρέμματα, στην Αταλάντη. Πρόκειται 
για μία σύγχρονη, πλήρως καθετοποιημένη μονάδα παραγω-
γής, με 4 γραμμές συσκευασίας 1 γραμμή εμφιάλωσης, 1 γραμ-
μή εγκυτίωσης και 1 γραμμή πλήρωσης βαρελιών με δυνατό-
τητα παραγωγής που υπερβαίνει τα 80.000.000 λίτρα ετησίως. 
Εκτός της παραγωγής ζύθου, η ΕΖΑ επεκτείνει δραστηριοποιεί-
ται στην παραγωγή αναψυκτικών, νερών και διαιτητικών σκευ-
ασμάτων, χωρίς την χρήση χημικών υποκατάστατων.
Το μερίδιο αγοράς της εταιρείας στη ζεστή αγορά (σούπερ 
μάρκετ) τον Αύγουστο, σύμφωνα με στοιχεία της Nielsen, ήταν 
10,1%. Στόχος της διοίκησης είναι την επόμενη τριετία το μερί-
διο αγοράς της εταιρείας να διπλασιαστεί φτάνοντας περίπου το 
15%.
Ο κ. Συριανός εκτίμησε ότι η αγορά της μπίρας είναι οριακά ανο-
δική και πρόσθεσε ότι στη συγκεκριμένη αγορά παρατηρούνται 

σημαντικές αλλαγές τα τελευταία χρόνια. Όπως χαρακτηριστικά 
ανέφερε, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί πριν λίγα χρόνια 
ότι μπίρες παγκόσμιας εμβέλειας θα σταματούσαν να έχουν τα 
υψηλά μερίδια που είχαν στην ελληνική αγορά και πλέον κάποια 
από τα σήματά τους να έχουν πέσει σε μονοψήφιο μερίδιο. Ση-
μείωσε δε ότι πλέον ο καταναλωτής θέλει να έχει μεγαλύτερες 
και περισσότερες επιλογές ενώ οι εταιρείες οφείλουν να επεν-
δύουν πίσω από την ποιότητα και την αναγνωρισιμότητα των 
σημάτων τους. «Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που έχουμε απο-
φασίσει ως διοίκηση να κάνουμε από εφέτος και για τα επόμενα 
χρόνια» ανέφερε ο κ. Συριανός.
Σημαντικό πυλώνα για την ανάπτυξη της εταιρείας αποτελούν, 
σύμφωνα με τον κ. Συριανό, οι εξαγωγές. Η εταιρεία εξάγει ήδη 
σε χώρες όπως το Ισραήλ, Η Αλβανία, η Μάλτα, η Κύπρος και 
η Αυστραλία ενώ διερευνά και νέες αγορές. Οι εξαγωγές απο-
τελούν το 11% του όγκου των πωλήσεων της ΕΖΑ ενώ στόχος 
είναι αυτές να φτάσουν το 14% του όγκου των πωλήσεών της 
στο τέλος της φετινής χρονιάς.
Από τον Σεπτέμβριο του 2018 η εταιρεία έθεσε σε εφαρμογή 
ένα καινοτόμο, τριετές πρόγραμμα, στην Αταλάντη, που αφο-
ρά την πρακτική και θεωρητική εκπαίδευση νέων ζυθοποιών. 
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα ταυτόχρονης εκπαίδευσης και 
- απασχόλησης νέων, το οποίο χρηματοδοτείται αποκλειστικά 
από την εταιρεία, με την συμμετοχή του ελληνογερμανικού επι-
μελητηρίου και την υποστήριξη του ΣΕΒ.

Στην επίτευξη του στόχου της Κομισιόν για σημαντική αύ-
ξηση της ποσότητας ανακυκλωμένης πρώτης ύλης για την 
παραγωγή πλαστικών προϊόντων έως το 2025, συνεισφέρει 
ενεργά ο όμιλος Πλαστικά Θράκης. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, ο όμιλος, απα-
ντώντας στο κάλεσμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για οικειο-
θελή δέσμευση ως προς την αύξηση χρήσης ανακυκλωμένου 

πλαστικού, δεσμεύτηκε να αντικαταστήσει 8.500 τόνους 
πρωτογενούς πρώτης ύλης με ανακυκλωμένο πλαστικό, έως 
το 2025.
Σε απόλυτη συμφωνία με την «Ευρωπαϊκή Στρατηγική για 
το Πλαστικό και την Κυκλική Οικονομία», που απαιτεί όλες 
οι πλαστικές συσκευασίες που θα κυκλοφορούν στην Ευρω-
παϊκή Ένωση έως το 2030 να είναι ανακυκλώσιμες, ο όμιλος 

Πλαστικά Θράκης, ήδη παράγει και διανέμει παγκοσμίως, 
προϊόντα που πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις.
Αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τον σημαντικό ρόλο του 
στην παγκόσμια αλυσίδα αξίας πλαστικών, ο Όμιλος αυξάνει 
τις επενδύσεις του στον σχεδιασμό και στην παραγωγή ελα-
φρύτερων, ανακυκλώσιμων λύσεων συσκευασίας και καινο-
τόμων τεχνικών υφασμάτων.

Στην αγορά του ξενοδοχείου Mr & Mrs White Paros προχώ-
ρησε η BriQ Properties ΑΕΕΑΠ. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τo Mr & Mrs 
White Paros είναι ένα πολυτελές ξενοδοχείο 4 αστέρων, 
εγκατεστημένο στον παραδοσιακό οικισμό της Νάουσας 
Πάρου, βρίσκεται 800 μέτρα από το κέντρο της Νάουσας 
και μόλις ένα χιλιόμετρο από την κοντινότερη παραλία της 
περιοχής. Το ξενοδοχείο αποτελείται από τρία ξεχωριστά 
ακίνητα, με συνολική επιφάνεια οικοπέδων 4.468,27 τ.μ. 

και διαθέτει 49 δωμάτια, δύο πισίνες, εστιατόριο, pool bar 
και lounge.
Το ξενοδοχείο είναι μισθωμένο στην εταιρεία HotelBrain 
Capital ΑΕ, θυγατρική της HotelBrain ΑΕ, η οποία είναι δι-
εθνώς αναγνωρισμένη στον τομέα της εκμετάλλευσης ξενο-
δοχειακών μονάδων. Το συνολικό τίμημα για την απόκτηση 
των εν λόγω ακινήτων και του ξενοδοχειακού εξοπλισμού 
τους ανήλθε σε 3.500.000 ευρώ.
Η διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας Άννα Αποστολί-

δου, δήλωσε σχετικά: «H συγκεκριμένη αγορά αποτελεί 
την πρώτη επένδυση της BriQ Properties στο χώρο του 
hospitality, έναν τομέα ακινήτων στον οποίο επιθυμούμε 
να επενδύσουμε. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που η συ-
γκεκριμένη αγορά εντάσσεται στο πλαίσιο μίας στρατηγικής 
συνεργασίας με την καταξιωμένη στο χώρο εταιρεία εκμε-
τάλλευσης ξενοδοχειακών μονάδων, HotelBrain».

ΣΕ ΥΨΗΛΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΧΕΥΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ

ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΕΙ Ο ΟΜΙΛΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ

ΝΕΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ BRIQ PROPERTIES ΜΕ ΤΗΝ HOTELBRAIN
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‘Αρρηκτα συνυφασμένη με την ίδια την επιβίωση της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, είναι η πολιτική Συνοχής «με χρήσιμα 
έργα που ωφελούν εκατοντάδες εκατομμύρια Ευρωπαίων 
πολιτών στην καθημερινότητά τους» , τόνισε ο πρόεδρος της 
Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας( ΕΝΠΕ), περιφερειάρχης Θεσ-
σαλίας , Κώστας Αγοραστός, σε δηλώσεις του μετά τη χθεσινή 
εναρκτήρια εκδήλωση της Εβδομάδας των Περιφερειών στις 

Βρυξέλλες, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. «Είναι πολιτική που 
έρχεται από το παρελθόν αλλά ανήκει στο μέλλον», είπε χα-
ρακτηριστικά ο κ. Αγοραστός , ο οποίος -στο περιθώριο της 
συνάντησης- είχε τετ α τετ με τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, Ζαν - Κλωντ Γιούνκερ, με τον οποίο συμφώνη-
σαν να συναντηθούν προκειμένου να συζητήσουν το νέο 
επενδυτικό πρόγραμμα της ΕΕ InvestEU. Στο θέμα αυτό, ο κ. 

Αγοραστός είναι εισηγητής (Rapporteur) της Επιτροπής των 
Περιφερειών. Επίσης ο κ. Αγοραστός είχε συνάντηση και με 
την Επίτροπο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Κορίνα Κρέτσου, την 
οποία ενημέρωσε για τον απόηχο της τελετής εγκαινίων του 
μεγαλύτερου περιβαλλοντικού έργου σε επίπεδο ΕΕ, της επα-
νασύστασης της λίμνης Κάρλας, την περασμένη Παρασκευή 
στη Θεσσαλία.

Δεκάδες αρχαιολογικοί χώροι, πλατείες, σχολεία αλλά και 
νοσοκομεία έχουν περιληφθεί στη λίστα του Υπερταμείου, τα 
οποία εκχωρήθηκαν με απόφαση του υπουργείου Οικονο-
μικών. Σύμφωνα με το ered.gr μεταξύ των σημαντικότερων 
ακινήτων που βρίσκονται στην λίστα με τα 10.119 ακίνητα 
που εκχωρούνται στο Υπερταμείο, δηλαδή στον προθάλαμο 
των αποκρατικοποιήσεων, είναι ο Λευκός Πύργος, το Γεντί 
Κουλέ, το αρχαιολογικό μουσείο της Κομοτηνής, η Οθωμανι-
κή βιβλιοθήκη και το Φετιχιέ Τζαμί στα Ιωάννινα, το κενοτάφιο 
του Αγάλματος του Λεωνίδα στην Σπάρτη και πολλά ακόμα.
Σε την ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών υπάρχει 
η παραδοχή ότι η μεταφορά των ακινήτων έγινε μετά από 
απαίτηση των δανειστών στο πλαίσιο της τέταρτης αξιολόγη-
σης, υποστηρίζοντας ωστόσο  ότι περιοχές όπως αιγιαλοί και 
αρχαιολογικοί χώροι ή ακίνητα που εξυπηρετούν δημόσιους 
ή θρησκευτικούς σκοπούς προστατεύονται από τον νόμο και 
επομένως δεν μπορούν να εκχωρηθούν.
Παρ» όλα αυτά το υπουργείο δεν εξηγεί τους λόγους που η 
λίστα περιλαμβάνει συγκεκριμένα ακίνητα που εμπίπτουν 
στις παραπάνω κατηγορίες αλλά ούτε τι σκοπεύει να κάνει η 
κυβέρνηση εάν οι δανειστές απαιτήσουν αποχαρακτηρισμούς 
εκτάσεων και ακινήτων.
Από τη λίστα δεν λείπουν και ακίνητα τα οποία είχαν αποδοθεί 
στους κατοίκους, όπως η έκταση «Ασυρμάτου» στον Δήμο 
Αγίου Δημητρίου Αττικής, τον Ιούλιο του 2016, με εκδηλώσεις 
στις οποίες πήρε μέρος και ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, 
ο οποίος τότε μιλούσε για το «δίκαιο που γίνεται πράξη» και 
επισήμαινε ότι η μάχη δεν δίνεται μόνο με τους δανειστές αλλά  
«και ενάντια στην ανοησία και τη γραφειοκρατία».
Τον Ιούνιο του 2018, το υπουργείο Οικονομικών πήρε πίσω 
την συγκεκριμένη έκταση και την παραχώρησε στο Υπερ-
ταμείο, με την αποκάλυψη να γίνεται από τον κ. Παναγιώτη 
Λασκαρίδη επικεφαλής Δημοτικής Κίνησης Αγ. Δημητρίου και 
δικηγόρος μετά από έρευνα που πραγματοποίησε στο κτημα-
τολόγιο της περιοχής τονίζοντας μεταξύ άλλων πως «Τα 14 
από τα 10.119 ακίνητα βρίσκονται εντός του Δήμου Αγίου 
Δημητρίου με α/α 477 έως και 490.  Ο Ασύρματός μας, που 
διεκδικούσαμε και αγωνιζόμασταν τόσα χρόνια να περιέλθει 
στον Δήμο μας, και στους δημότες του Αγίου Δημητρίου, εί-

ναι γεγονός ότι παραχωρείται με την παραπάνω υπουργική 
απόφαση στην ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε., δηλαδή στο Υπερταμείο των δα-
νειστών, μαζί με άλλα 13 ακίνητα (παιδικές χαρές, σχολεία και 
χαρακτηρισμένοι χώροι πρασίνου)».
Πιο συγκεκριμένα μερικά από τα κυριότερα υπο παραχώρηση 
ακίνητα στο Υπερταμείο ανα περιοχή είναι τα εξής:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 1) Α» Παιδικός Σταθμός, 2) το ιστορικό 
σπίτι του Σοφιανόπουλου (κτίριο της ΤΥΔΚ με τις καμάρες 
στον πεζόδρομο του Ταχυδρομείου), 3) το μεγαλύτερο μέρος 
από το Πάρκο Εθνικής Ανεξαρτησίας (Ακαδημίας).
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 1) Αρχαιολογικό Μουσείο Κομοτηνής, 2) Αστυ-
νομικού Μεγάρου Κομοτηνής, 3) Λαϊκή Αγορά της Κομοτη-
νής,
4) Αλυκές της Μέσης, 5) Καπναποθήκη του Δήμου Κομοτη-
νής,
6) Κολυμβητήριο, 7) Κλειστό Γυμναστήριο του Δήμου Κομο-
τηνής.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1) Ροτόντα, 2)Αρχαιολογικό Μουσείο
3)Βυζαντινό Μουσείο, 4)Νοσοκομείο Γεννηματά, 5)Η Εκκλη-
σία της Παναγίας Αχειροποιήτου, 6)Καυτανζόγλειο Στάδιο, 
7)Φυλακές Γεντί Κουλέ και όλος ο περιβάλλοντας χώρος, 8)
Παλαιά βυρσοδεψεία, 9)Δυτικά τείχη της πόλης από Βαρδάρη 
μέχρι Αγ. Δημητρίου, 10)Τείχη της Ακροπόλεως με τον περι-
βάλλοντα χώρο
11)Το πάρκο κατά μήκος της Εθν. Αμύνης, από το Ν. Γεννη-
ματά μέχρι την Εγνατία οδό, 12) Εκκλησία των 12 Αποστόλων 
στην οδό Κάλβου, 13) Τμήμα του παλιού και του νέου σιδηρο-
δρομικού σταθμού, 14) Λευκός Πύργος
ΛΑΡΙΣΑ
1)Προνοιακή Μονάδα Κ.Α.Α.Ε.Α.Θ. «ΑΡΙΣΤΕΥΣ»
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1)κτήριο της Αποκεντρομένης Διοίκησης Ηπείρου 
– Δ. Μακεδονίας, 2)Αρχοντικό Μίσιου, 3)Οθωμανική Βιβλι-
οθήκη
4)Βυζαντινό Μουσείο, 5)Φετιχιέ Τζαμί, 6)Πυροσεστική, 7)
Τζαμί Καλούτσιανης, 8)Παιδικός Σταθμός Βοτανικού, 9)Στρα-
τόπεδο Βελισαρίου, 10)π. Στρατιωτικό αεροδρόμιο «Κατσι-
κάς», 11) Φυλακές Σταυρακίου
ΤΡΙΚΑΛΑ 1)πλατεία παλιού ΚΤΕΛ, 2)χώρος Αρχαίας Τρίκκης 
– Ασκληπιείο, 3)Νομαρχία, 4) Παλαιό Δικαστικό Μέγαρο, 5) 

πλατεία Δικαστηρίων, 6) Νέο Δικαστικό Μέγαρο
 ΓΡΕΒΕΝΑ
1)Νοσοκομείο Γρεβενών
ΠΡΕΒΕΖΑ 1)Παλαιό Τελωνείο, 2)Πάρκο Νεάπολης (Πυροβο-
λικό), 3)Ναυτικές Σχολές (ΑΕΝ Πρέβεζας), 4)Νοσοκομείο Πρέ-
βεζας, 5)Πλατεία Νεοχωρίου, 6)Πλατεία Αγίου Θωμά
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 1)Γηροκομείο Καρπενησίου, 2)Κέντρο Ψυχικής 
Υγείας Καρπενησίου
ΑΓ. Δημήτριος ΑΤΤΙΚΗΣ
1)Ασύρματος
ΒΥΡΩΝΑΣ Αττικής 1. Παλαιά Αγορά Βύρωνα, 2. Προσφυγικά 
Στενά, 3. Στρατόπεδο Σακέτα, 4. Το κτήριο του Αστυνομικού 
Τμήματος Βύρωνα, 6. Τα σχολεία Καρέα (λεωφ. Ελλήνων Αξι-
ωματικών), 7. Το Σχολικό Συγκρότημα της Εργάνης (3ο, 4ο, 
5ο Γυμνάσιο – Λύκειο Βύρωνα καθώς και τα όμορα δημοτικά 
σχολεία)
ΜΕΣΣΗΝΙΑ 1)παραλία μπροστά από το “Πανελλήνιο”, 2)
πλατεία Φραγκόλιμνας, 3)Μπενάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο 
4)1ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας, 5) Λύκειο Παραλίας, 6)
Πυροσβεστική
ΣΠΑΡΤΗ 1)Δημόσια βιβλιοθήκη Σπάρτης, 2)παλαιό δικαστικό 
μέγαρο, 3)πλατεία στο κενοτάφιο του αγάλματος του Λεωνί-
δα, 4)Πυροσεστική, 5)Λόφος “Ξενία”, 6)αρχαιολογικός χώρος 
της αρχαίας Σπάρτης
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 1)Τμήματα των Ενετικών Τειχών, 2)Κνω-
σός,
3)Τα Νεώρια, 4) Χημείο, 5) Δικαστικό μέγαρο, 6) Πύλη του 
Αγίου Γεωργίου, 7)Η είσοδος της Σαμπιονάρα, 8) Παγκρήτιο 
στάδιο, 9)Αρχαιολογικό μουσείο παλιό και νέο,
ΧΑΝΙΑ 1)τα Νεώρια στο παλιό λιμάνι 2)Παλιό Τελωνείο (θέα-
τρο «Μίκης Θεοδωράκης») 3)στρατόπεδο Μαρκοπούλου, 4)
Ιταλικοί Στρατώνες, 5) Φρούριο Φιρκάς, 6)Ναυτικό Μουσείο 
Κρήτης
7)πλατεία Δικαστηρίων, 8)(παλιό) Αρχαιολογικό Μουσείο 
Χανίων
9)Πύλη της Άμμου, 10) ΤΕΙ Κρήτης παράρτημα Χανίων, 11)
Εθνικό Στάδιο Χανίων, 12) παλιές Δικαστικές Φυλακές Χανίων
13)Παλιό Ψυγείο, 14)Ιστορικό Αρχείο Κρήτης, 15)Αστυνομικό 
Μέγαρο Χανίων.

Κ. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ: Η “ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ” ΑΡΡΗΚΤΑ ΣΥΝΥΦΑΣΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΑΝ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ
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Πρόσκληση, για έργα προϋπολογισμού 12.670.000 ευρώ, 
με σκοπό να δημιουργηθούν υποδομές μέσω των οποίων 
θα γίνεται καλύτερη παρακολούθηση της κατανάλωσης 
του αρδευτικού νερού και θα ελέγχονται οι μέθοδοι άρ-
δευσης για την βελτίωση της αποδοτικότητας, ανακοίνω-
σε χθες η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος. Όπως ανέφερε ο 
Περιφερειάρχης Κώστας Μπακογιάννης, το σχέδιο προ-
βλέπει έργα που θα ελαχιστοποιήσουν τις απώλειες νερού 
αλλά θα κάνουν και τις διαθέσιμες ποσότητες πλήρως 
εκμεταλλεύσιμες από τους αγρότες. Το ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει 
ότι σύμφωνα με ανακοίνωση, ο κ. Μπακογιάννης, στην 
ενημέρωση που έκανε για την συγκεκριμένη πρόσκληση, 
αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις στις οποίες αφορά και είναι:

- Ο εκσυγχρονισμός των υπαρχόντων δικτύων άρδευσης 
καθώς και των σχετικών υποστηρικτικών τους υποδο-
μών.
- Η ανακαίνιση και αντικατάσταση ηλεκτρομηχανολογι-
κού εξοπλισμού.
- Η χρήση ανακυκλωμένων υδάτων
- Η ταμίευση νερού και συνοδών αρδευτικών δικτύων.
- Ο τεχνητός εμπλουτισμός υπόγειων υδάτων σε ανακαίνι-
ση δικτύου από γεωτρήσεις.
Αναφερόμενος στη σημασία των έργων, ο Περιφερειάρ-
χης δήλωσε: «Πολλά χρόνια χαμένα και πολλές θεωρίες 
για ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ήρθε η ώρα να περά-
σουμε στην πράξη και να μπει ένα τέλος στην ταλαιπωρία 

των αγροτών, αλλά και να φέρουμε μία ισορροπία στην 
δραστηριότητά τους σε σχέση με το περιβάλλον. Προχω-
ράμε σε χρηματοδότηση έργων που έχουν ως στόχο να 
εξασφαλίζουν νερό όταν οι αγρότες το χρειάζονται και 
να βάζουν σε τάξη τη χρήση των υδάτινων πόρων. Όταν 
επενδύεις στον πρωτογενή τομέα, όπως εμείς, πρέπει να 
του δημιουργήσεις και τις συνθήκες για να μπορεί να απο-
δίδει. Αυτό κάνουμε».
Τέλος, όσον αφορά στο περιεχόμενο της πρόσκλησης, οι 
υπηρεσίες της Περιφέρειας ενημέρωσαν για τον ελάχιστο 
προϋπολογισμό των υποβαλλόμενων πράξεων, που ορί-
ζεται στο ποσό των 200.000,00 ευρώ και το μέγιστο που 
ορίζεται  στο ποσό των 2.200.000,00 ευρώ.

Την ολική επαναφορά της Αθήνας στους κορυφαίους 
προορισμούς της Ευρώπης, πιστοποιεί ο υπερδιπλασια-
σμός φέτος των αφίξεων - τόνισε ο δήμαρχος Αθηναίων, 
Γιώργος Καμίνης, μιλώντας στο Travel Trade Athens., το 
οποίο πραγματοποιείται για έκτη συνεχή χρονιά με στόχο 
την προώθηση της πρωτεύουσας ως ταξιδιωτικού προο-
ρισμού, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Από τη ζοφερή κατάσταση του 2012, όταν η πόλη, μέσα 
σε ένα δυσμενές κλίμα οικονομικής ύφεσης και αρνητι-
κής φήμης διεθνώς, κατρακύλησε σε ιστορικό ναδίρ στις 
αφίξεις επισκεπτών, φτάσαμε η Αθήνα να κατατάσσεται 
σήμερα στους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς της 
Ευρώπης» με τουρίστες που αναμένεται να ξεπεράσουν 
φέτος τα 5,5 εκατομμύρια.
Το φετινό Travel Trade Athens, φιλοξενεί περισσότερα 
από 3.000 προεπιλεγμένα ραντεβού για το κλείσιμο συμ-
φωνιών. Περισσότεροι από 100 εκπρόσωποι διεθνών 
τουριστικών επιχειρήσεων (hosted buyers) κάθονται στο 

ίδιο τραπέζι με επαγγελματίες (suppliers) που δραστηρι-
οποιούνται στην ελληνική τουριστική αγορά, σε μια από 
τις κορυφαίες τουριστικές εκδηλώσεις σε διεθνές επίπεδο. 
Μιλώντας στη διοργάνωση, ο γενικός διευθυντής του Διε-
θνούς Αερολιμένα Αθηνών, Γιάννης Παράσχης, σημείωσε 
ότι «στο εννεάμηνο του 2018, οι επισκέπτες που έρχονται 
για City Breaks θα ανέλθουν σε 1,4 εκατομμύρια, σημειώ-
νοντας αύξηση 30% σε σχέση με το 2017» ενώ πρόσθε-
σε ότι οι επισκέπτες θα ανέλθουν σε 5,5 εκατομμύρια το 
2018.
Επίσης, ο Refional Sales Manager (Greece) της Aegean, 
Στέφανος Σαδόπουλος, τόνισε ότι «η ανάδειξη της Αθήνας, 
ως ένα κομβικό σημείο στον διεθνή τουριστικό χάρτη, 
αποτελεί έναν από τους στόχους για τους οποίους έχουμε 
εργαστεί με συνέπεια στην AEGEAN. Το 2018, συνδέουμε 
την Ελληνική πρωτεύουσα με 81 προορισμούς εξωτερι-
κού, ενισχύοντας την τουριστική κίνηση της πόλης. Πα-
ράλληλα, συμμετέχουμε συστηματικά σε πρωτοβουλίες, 

ενώνοντας τις δυνάμεις μας με δημόσιους και ιδιωτικούς 
φορείς, με στόχο τη διεύρυνση των κοινών που απευθυ-
νόμαστε και την ενίσχυση της δυναμικής των δράσεων 
που υλοποιούμε». 
«Η Αθήνα θα επιμείνει και το επόμενο διάστημα να αυξή-
σει τους επισκέπτες που έρχονται για City Break» τόνισε ο 
πρόεδρος του ΕΟΤ, Χαράλαμπος Καρίμαλης, ενώ για το δι-
άστημα Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου, «τρέχει» καμπάνια με τη 
συνεργασία ΕΟΤ και Aegean για την προβολή της Αθήνας 
ως ιδανικού προορισμού για City Break στη Γαλλία, την 
Αγγλία, τη Γερμανία και την Ιταλία.
Το 6ο Travel Trade Athens 2018 διοργανώνεται από 
την Εταιρία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθη-
νών του δήμου Αθηναίων (ΕΑΤΑ) μέσω του Athens 
Convention and Visitors Bureau (ACVB), σε συνεργασία 
με την Περιφέρεια Αττικής και με την υποστήριξη του 
Συνδέσμου Tour Operators Ευρώπης (European Tour 
Operators Association-ETOA)

Σύγχρονες πρωτοποριακές ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς 
όφελος των δημοτών, στις οποίες περιλαμβάνεται και νέα 
ιστοσελίδα, παρουσίασε σήμερα, στο πλαίσιο συνέντευξης 
Tύπου, ο δήμαρχος Καρδίτσας Φώτης Αλεξάκος. Μία από 
αυτές είναι το σύστημα συνεπιβατισμού (carpooling), το 
οποίο, όπως αναφέρθηκε, είναι συνδεδεμένο με την ιστο-
σελίδα του Δήμου. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ πρόκειται για 
μια εφαρμογή συνεργατικής μετακίνησης των πολιτών, με 
την οποία θα μπορούν οι άνθρωποι που πρόκειται να με-
τακινηθούν από ένα σημείο προς άλλο, να συνεννοούνται 
διαδικτυακά και να χρησιμοποιούν ένα αυτοκίνητο.
Επίσης, μετά από πολύμηνη προσπάθεια και συντονισμό, 
και με στόχο την εξυπηρέτηση του δημότη, τη μείωση της 

γραφειοκρατίας και τη σταδιακή μετάβαση σε ασφαλείς 
και σύγχρονες ψηφιακές υπηρεσίες, o Δήμος Καρδίτσας 
δημιούργησε την υποδομή για τις ηλεκτρονικές πληρωμές 
των οφειλών.
Πρόκειται για ένα ακόμη «ψηφιακό βήμα», μετά τους κω-
δικούς ηλεκτρονικών πληρωμών του ταμείου του Δήμου, 
αλλά και της εγκατάστασης συστήματος πληρωμών μέσω 
κάρτας (POS και mobile POS). Η εφαρμογή ηλεκτρονικών 
πληρωμών είναι διασυνδεδεμένη με την νέα ιστοσελί-
δα του Δήμου, αλλά και απόλυτα ασφαλής, μέσω της 
σύνδεσης με το σύστημα taxisnet. Τέλος στις σύγχρονες 
πρωτοποριακές εφαρμογές, είναι και η νέα ιστοσελίδα 
του Δήμου Καρδίτσας, στην οποία ο επισκέπτης μπορεί 

να βρει καθημερινά νέα και ανακοινώσεις, δράσεις, εκδη-
λώσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, αξιοθέατα και και να 
αποκτήσει πρόσβαση στις αναβαθμισμένες υπηρεσίες του 
Δήμου με τρόπο εύκολο και φιλικό προς τον χρήστη. Σε 
δηλώσεις του προς το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Αλεξάκος σημείωσε 
πως «η ενσωμάτωση σύγχρονων ψηφιακών υπηρεσιών 
στη λειτουργία του Δήμου Καρδίτσας», θα έχει και συνέ-
χεια, καθώς οι δυνατότητες αυτές βοηθούν τους πολίτες 
να επιλύουν άμεσα και γρήγορα διάφορες απορίες που 
αντιμετωπίζουν στην εκτέλεση των εργασιών τους.

ΕΡΓΑ  ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΠΟΥ 12,5 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Γ. ΚΑΜΙΝΗΣ: ΚΑΙ ΠΑΛΙ Η ΑΘΗΝΑ ΣΤΟΥΣ ΚΟΡΥΦΑΙΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
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Κυκλοφοριακές και αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις θα γίνουν το 
επόμενο χρονικό διάστημα στον κεντρικό δρόμο της Νικήτης, 
προκειμένου να βελτιωθούν οι κυκλοφοριακές συνθήκες και να 
διεξάγεται με ασφάλεια η κυκλοφορία των οχημάτων, με ελεγ-
χόμενη αποστράγγιση των πλημμυρικών νερών κατά μήκος της 
επαρχιακής οδού, η οποία διέρχεται από τον οικισμό. Σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ το Περιφερειακό Συμβούλιο στην τελευταία του 
συνεδρίαση, ενέκρινε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης 
μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα 
της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής και του Δήμου Σιθωνίας 
για την υλοποίηση του έργου.
         Αντικείμενο της σύμβασης είναι η κατασκευή ισόπεδων κυκλι-
κών κόμβων σε διασταυρώσεις της κεντρικής οδού με αντίστοιχες 
κάθετες οδούς του οικισμού, η δημιουργία νέων θέσεων στάθμευ-
σης εκατέρωθεν της κεντρικής οδού, η κατασκευή πεζοδρομίων, 
η διαμόρφωση χώρων πρασίνου, η τοποθέτηση φωτιστικών 
καθώς και η κατασκευή δύο μεταλλικών πεζογεφυρών για την 
ασφαλή μετάβαση των πεζών από το βόρειο προς το νότιο τμήμα 
του οικισμού και πάνω από την κεντρική οδό. Επίσης, προβλέπεται 
η κατασκευή των αναγκαίων έργων αντιπλημμυρικής προστασί-
ας του οικισμού (κατασκευή φρεατίων, δικτύου αποστράγγισης 
ομβρίων υδάτων κλπ).
         Ο αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής, Γιάννης Γιώργος, επισήμανε 
ότι το πρόβλημα στην περιοχή της Νικήτης είναι γνωστό, καθώς, 

ιδιαίτερα το καλοκαίρι, σχηματίζονται τεράστιες ουρές αυτοκι-
νήτων. Τόνισε, παράλληλα, ότι όσο φιλότιμη προσπάθεια και αν 
γίνεται από την αστυνομία για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, δεν 
αντιμετωπίζεται ουσιαστικά το πρόβλημα. Διευκρίνισε ότι το κό-
στος για την υπογειοποίηση της κάθετης οδού ή τη δημιουργία 
περιφερειακού είναι υψηλό και τόνισε ότι η προτεινόμενη λύση δεν 
είναι οριστική, αλλά γίνεται προσπάθεια βελτίωσης μιας κατάστα-
σης, που είναι πολύ δύσκολη.
         Από την πλευρά των παρατάξεων της αντιπολίτευσης ο Θανά-
σης Μπασδάνης από την «Περιφέρεια Πρωταθλήτρια» τόνισε ότι 
είναι θετική οποιαδήποτε σκέψη για να λυθεί το ζήτημα, ωστόσο 
έκανε λόγο για καθυστέρηση στις χρηματοδοτήσεις από το Πρό-
γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Η Δέσποινα Χαραλαμπίδου από 
τη «Ριζοσπαστική Αριστερή Ενότητα», ο Δημήτρης Μούρνος από 
την παράταξη «Συμμετέχω» και ο Βασίλης Ρέβας από την «Λαϊκή 
Συσπείρωση» εξέφρασαν επιφυλάξεις, λέγοντας ότι φαίνεται πως 
η Περιφέρεια θα καταβάλλει τα ποσά για το έργο, ενώ ο δήμος 
Σιθωνίας όχι. Θετική για το έργο δήλωσε η Νιόβη Παυλίδου από 
τους «Πολίτες Μπροστά».
   Αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις στην Πέλλα και στην περιοχή του 
Αξιού ποταμού
         Στο μεταξύ, αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις θα γίνουν στα ρέμα-
τα της Αλμωπίας Πέλλας. Τα έργα, ύψους 1,5 εκατ. ευρώ, περιλαμ-
βάνουν την αποκατάσταση των υφιστάμενων αντιπλημμυρικών 

έργων του ποταμού Ασπροποτάμου, αλλά και τον καθαρισμό από 
φερτά υλικά, φυτική ύλη και μπάζα σε όλο το μήκος των υδατο-
ρεμάτων της περιοχής Αλμωπίας. Παράλληλα θα γίνει συντήρηση 
αντιπλημμυρικών αναχωμάτων, οχετών, προβολών, αναβαθ-
μών, υδροληψιών, επενδεδυμένων οχθών τοπικά και καθ’ όλο το 
μήκος των υδατορεμάτων της περιοχής Αλμωπίας.
         Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας, τέλος, 
ενέκρινε τον τρόπο δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου του 
έργου «ετήσιες παρεμβάσεις για τη διατήρηση της διοχετευτικότη-
τας και συντήρησης των αντιπλημμυρικών έργων του ποταμού 
Αξιού και των υδατορεμάτων που συμβάλλουν σε αυτό». Σκοπός 
του έργου είναι η διατήρηση των υδραυλικών χαρακτηριστικών 
του ποταμού.
         Προβλέπεται να γίνουν, μεταξύ άλλων, εργασίες αποκατάστα-
σης των κατεστραμμένων προβόλων κατά μήκος της ανατολικής 
όχθης του Αξιού ποταμού, έργα προστασίας της όχθης, εργασίες 
καθαρισμού της κοίτης και αποκατάστασης της λειτουργίας του 
υπερχειλιστή στο φράγμα της Έλλης.
         Σύμφωνα με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, οι εργασίες αυ-
τές κρίνονται απαραίτητες, λόγω των καταστροφών που έχουν 
σημειωθεί στα υφιστάμενα αντιπλημμυρικά έργα που οφείλονται 
στα έντονα καιρικά φαινόμενα, στην εμφάνιση μεγάλων πλημμυ-
ρικών παροχών τα περασμένα χρόνια και στην έλλειψη εργασιών 
συντήρησης.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ, ΣΤΗΝ ΠΕΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΑΞΙΟ

Συγκεκριμένα σημεία δημιουργίας 30 Γωνιών Ανακύκλωσης για 
τη χωριστή συλλογή 5 ρευμάτων: Χαρτί, γυαλί, μέταλλο/πλα-
στικό, ενδύματα/υφάσματα, οργανικά απόβλητα με στόχο την 
επίτευξη υψηλότερου ποσοστού ανάκτησης υλικών προς ανα-
κύκλωση ή επαναχρησιμοποίηση, καθόρισε η Υπηρεσία Καθαρι-
ότητας του Δήμου Αγίας Παρασκευής. Σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ 
σημειώνεται ότι η τοποθέτηση κάδων γυαλιού και χαρτιού (δύο 

πρώτα ρεύματα) στις 30 Γωνιές ολοκληρώθηκε στις 12 Ιουλίου. 
Το Σάββατο 6 Οκτωβρίου ξεκίνησε η σταδιακή ένταξη και άλλων 2 
ρευμάτων με την τοποθέτηση σε 6 Γωνιές Ανακύκλωσης του κόκ-
κινου κάδου για τη χωριστή συλλογή ειδών ένδυσης και του καφέ 
κάδου για τη χωριστή συλλογή οργανικού υλικού (υπολείμματα 
μαγειρεμένων τροφών, φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά 
κ.α). 

«Η επιτυχία της προσπάθειας για ανακύκλωση με διαλογή στην 
πηγή μέσω των Γωνιών Ανακύκλωσης εξαρτάται από όλους 
μας», τόνισε σχετικά ο δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος, ενημε-
ρώνοντας ότι η Υπηρεσία Καθαριότητας θα βρίσκεται με το Κινητό 
Πράσινο Σημείο στις περιοχές τοποθέτησης των κάδων και θα 
ενημερώνει τους κατοίκους με έντυπο υλικό τις, από τις 10 πμ έως 
τις 2 μμ.

Η Microsoft πάτησε το κουμπί του «στοπ» στη διαδικασία της 
νέας μεγάλης αναβάθμισης του λειτουργικού συστήματός της 
Windows 10 σε όλο τον κόσμο, η οποία άρχισε προ ημερών, 
μετά από παράπονα μερικών χρηστών ότι αρχεία τους εξαφα-
νίσθηκαν μόλις η νέα έκδοση «Windows 10 October Update» 
εγκαταστάθηκε στον υπολογιστή τους. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
η εταιρεία συμβούλευσε τους χρήστες που έχουν επηρεασθεί, να 
χρησιμοποιούν τη συσκευή τους όσο γίνεται λιγότερο και να ζη-

τήσουν τεχνική υποστήριξη. Επίσης κάλεσε όσους χρήστες έχουν 
ήδη «κατεβάσει» με δική τους πρωτοβουλία την αναβάθμιση, να 
μην την εγκαταστήσουν ακόμη. Η Microsoft ανέφερε ότι πρόκει-
ται για μεμονωμένα περιστατικά χρηστών, πάντως σταμάτησε 
προσωρινά τη σταδιακή αυτόματη αναβάθμιση εκατομμυρίων 
υπολογιστών διεθνώς, καθώς ερευνά τις αναφορές των παρα-
πονούμενων χρηστών. Κάποιος χρήστης ανέφερε ότι μετά την 
εγκατάσταση των αναβαθμισμένων Windows 10 όλα τα αρχεία 

στα «έγγραφά» του εξαφανίσθηκαν. Σχεδόν 500 χρήστες, σύμ-
φωνα με το BBC, φαίνονταν να έχουν παρόμοια προβλήματα. Ο 
αναλυτής Νικ Μακ Γκουάιρ της εταιρείας CCS Insight δήλωσε ότι 
η όλη υπόθεση μπορεί να πλήξει την αξιοπιστία της Microsoft και 
ορισμένοι χρήστες μπορεί να εμφανισθούν πλέον απρόθυμοι να 
κάνουν την τελευταία αναβάθμιση.

Χρηστικές πληροφορίες για τους καταναλωτές σχετικά με τις ταχυ-
δρομικές υπηρεσίες, προκειμένου να προβαίνουν στις κατάλληλες, 
με βάση τις ανάγκες τους, επιλογές, δημοσιεύει η Εθνική Επιτροπή 
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας 
Ημερας Ταχυδρομείων, αύριο Τρίτη 9 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ συγκεκριμένα, ο Οδηγός της ΕΕΤΤ ενημερώνει, μετα-
ξύ άλλων, για την καθολική υπηρεσία και τις ταχυμεταφορές, τις 
διαθέσιμες υπηρεσίες ανά τομέα και τα χαρακτηριστικά τους, τη δι-
αδικασία διανομής αλληλογραφίας καιδεμάτων, καθώς και τις επι-
πλέον προσφερόμενες δυνατότητες (π.χ. ασφάλιση αντικειμένων 
με σημαντική αξία, παραλαβή δεμάτων ηλεκτρονικών αγορών 

από επιλεγμένα σημεία συνεργατών των εταιρειών, δυνατότητα 
κατάθεσης-παραλαβής εγγράφων από δημόσιες υπηρεσίες και 
αγοράς αντικειμένου για λογαριασμό του καταναλωτή).
 Επίσης, παρέχονται συμβουλές σχετικά με τα βήματα που πρέπει 
να ακολουθούν οι καταναλωτές για να επιλέξουν εταιρεία ταχυ-
δρομικών υπηρεσιών.
 Ειδικότερα, συνιστάται:
 - Να καθορίζουν συγκεκριμένα κριτήρια με βάση τις ανάγκες τους. 
Για παράδειγμα, εάν ενδιαφέρονται για απλή επίδοση αλληλογρα-
φίας ή με υπογραφή παραλήπτη, επίδοση σε προσυμφωνημένο 
χρόνο με δυνατότητα αποζημίωσης σε περίπτωση καθυστέρη-

σης, δυνατότητα αλλαγής διεύθυνσης παραλήπτη κατά τη μετα-
φορά, παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών.
 - Να συγκεντρώνουν πληροφορίες και να συγκρίνουν υπηρεσίες 
και τιμές. - Να διαβάζουν προσεκτικά πριν υπογράψουν την ατο-
μική σύμβαση (voucher).
 Επιπλέον, ο Οδηγός ενημερώνει για τα δικαιώματα και τις υποχρε-
ώσεις χρηστών και εταιρειών, τα βήματα για την επίλυση προβλη-
μάτων, το σχετικό νομοθετικό-κανονιστικό πλαίσιο και τον ρόλο 
της ΕΕΤΤ στην αγορά.

ΣΗΜΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 30 ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Η MICROSOFT ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΤΩΝ WINDOWS 10 

ΧΡΗΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΤΤ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
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Οι τράπεζες θα παραμείνουν απαραίτητες στο μέλλον, ως 
κινητήριος δύναμη χρηματοδότησης της ανάπτυξης στην 
Ευρώπη και θα χρειαστεί να προσαρμοστούν στον κόσμο 
του αύριο, διατηρώντας τα τρία βασικά τους προσόντα: 
εμπιστοσύνη, διαχείριση ρίσκου, εμπειρία πελάτη.
Την εκτίμηση αυτή εξέφρασε κατά την ομιλία του στο 
συνεδριο που διοργανουν απο κοινού η Ελληνική Ένω-
ση Τραπεζών, η Εθνική Τράπεζα και ο Εκονομιστ, ο chief 
policy officer της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Τραπεζών 
(EBF) Sébastien de Brouwer, τονίζοντας ότι στις τράπεζες 
εξακολουθεί να αναλογεί η μεγαλύτερη δύναμη πωλή-
σεων οποιασδήποτε εμπορικής εταιρείας. Ο κ. Brouwer 
επεσήμανε ότι η EBF αντιπροσωπεύει 3.500 τράπεζες από 
45 χώρες, οι οποίες απασχολούν περίπου 2 εκατ. εργα-
ζόμενους και διαθέτουν δάνεια ύψους 20 τρισ. ευρώ σε 
επιχειρήσεις και νοικοκυριά ανά την Ευρώπη. 
Ο πρώην πρόεδρος της Goldman Sachs Asset 
Management και πρώην υπουργός Οικονομικών της 
Βρετανίας Jim O’ Neill 
«Αν είσαι μικρός και δεν έχεις καλή παραγωγικότητα, 
είσαι ευάλωτος στις διεθνείς αναταράξεις», τόνισε στην 
ομιλία του ο πρώην πρόεδρος της Goldman Sachs Asset 
Management και πρώην υπουργός Οικονομικών της Βρε-
τανίας Jim O’ Neill. Όπως είπε, οι μισές από το top 25 των 
χωρών - οδηγών στην παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη 
βρίσκονται στην Ευρώπη, ωστόσο, καμία από αυτές 
δεν είναι η Ελλάδα ή η Ιταλία. Ο κ. O’ Neill χαρακτήρισε 
εξαιρετικά αδύναμη την παραγωγικότητα στη Μεσόγειο, 
υπογραμμίζοντας ότι χρειάζονται διαρθρωτικές αλλαγές 
και καλύτερη εκπαίδευση.
 Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες θα βρεθούν 
σε σημαντικές πιέσεις, στο σενάριο της επιβράδυνσης για 
την κινεζική οικονομία - οι Κινέζοι καταναλωτές αντιπρο-
σωπεύουν το 25% του παγκόσμιου ονομαστικού ΑΕΠ 
αυτήν τη 10ετία. Στο πλαίσιο αυτό, παρατήρησε ότι η 
Γερμανία σήμερα εξάγει περισσότερο στην Κίνα (πλέον, ο 
πρώτος της εμπορικός εταίρος) απ’ ό,τι στην Ιταλία. 
Ευρύτερα, ο κ. Ο’ Neill εξέφρασε την εκτίμηση ότι η πα-
γκόσμια οικονομία δεν τα πηγαίνει σήμερα τόσο άσχημα 
όσο πολλοί νομίζουν, καθώς η ανάπτυξη δεν είναι μεν 
τόσο δυναμική, όσο ήταν την προηγούμενη δεκαετία, 
αλλά είναι ακόμη πολύ υψηλότερη απ’ ό,τι, για παράδειγ-
μα, τις δεκαετίες 1980 και 1990.
Ο αναπλ. υπουργός Οικονομίας και Ανάπυξης Στέργιος 
Πιτσιόρλας 
Η επίλυση του ζητήματος των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων απαιτεί δύσκολες αποφάσεις, που συμπεριλαμ-
βάνουν και πλειστηριασμους ανεφερε στην ομιλία του 
ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης 
Στέργιος Πιτσιόρλας, τονίζοντας ότι σχεδόν το 50% των 
δανείων είναι «κόκκινα».
 Στο πλαίσιο αυτό, υποστήριξε ότι το πρόβλημα είναι 
κατεξοχήν πολιτικό και συνδέεται με τον τρόπο που λει-
τουργούσε το πολιτικό σύστημα στη χώρα. Ειδικότερα, 
ανεφερε ο κ. Πιτσιόρλας, τα δάνεια αυτά δεν δημιουργή-
θηκαν από κακές εκτιμήσεις των τραπεζικών στελεχών 

ή των επιχειρήσεων αλλά από την απουσία ρυθμιστικού 
πλαισίου και κυρίως από τη διαπλοκή που υπήρχε ανά-
μεσα στο τραπεζικό σύστημα, την πολιτική ηγεσία και τον 
επιχειρηματικό κόσμο.
 Έως την αρχή του 2019 θα υπάρχει ένας ολοκληρωμένος 
σχεδιασμός, είπε ο κ. Πιτσιόρλας, αναφορικά με το εγχεί-
ρημα του ψηφιακού μετασχηματισμού. Ο ίδιος προανήγ-
γειλε τη συγκρότηση εθνικού συμβουλίου για τα θέματα 
της 4ης βιομηχανικής επανάστασης πολύ σύντομα.
Ο τομεάρχης Οικονομικών της Νέας Δημοκρατίας και 
πρώην αναπλ. υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκού-
ρας
Οι αυταπάτες και η δημιουργική ασάφεια κόστισαν 
ακριβά, στερώντας την εμπιστοσύνη αποταμιευτών και 
επενδυτών ανέφερε κατά την ομιλία του ο τομεάρχης Οι-
κονομικών της Νέας Δημοκρατίας Χρήστος Σταϊκούρας, 
αναφερόμενος στην τρέχουσα ταραγμένη περίοδο στις 
τράπεζες, την οποία δεν μπορούμε να προσπεράσουμε.
Ο κ. Σταϊκούρας τόνισε ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα 
βρίσκεται σήμερα μπροστά σε νέες μεγάλες προκλήσεις 
και μίλησε για την ανάγκη ουσιαστικής επιστροφής των 
καταθέσεων, αποκατάστασης της πρόσβασης στις αγο-
ρές κεφαλαίων, πλήρους άρσης των capital controls και 
εν τέλει σταδιακής πιστωτικής επέκτασης. Επεσήμανε δε 
τη σημασία του ψηφιακού μετασχηματισμού, λέγοντας 
χαρακτηριστικά ότι «το μέλλον το κατακτούν οι κοινωνίες 
που το σχεδιάζουν».
Όπως είπε, «κλειδί» για όλα αυτά είναι η σταθερότητα 
και η εμπιστοσύνη, που προϋποθέτουν κυβερνητική 
αξιοπιστία και σοβαρότητα, στοιχεία για τα οποία ο ίδιος 
δεσμεύτηκε, εκ μέρους της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Με τις ραγδαίες αλλαγές που επιφέρει στην οικονομία η 
εξέλιξη της τεχνολογίας ξεκίνησε την ομιλία του ο κάτο-
χος της έδρας Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας του 
London Business School, Μιχαήλ Ιακωβίδης, μιλώντας 
στο συνέδριο που διοργανώνει η Ελληνική Ένωση Τρα-
πεζών σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα και τον 
Economist.
Ο κ. Ιακωβίδης ανέφερε χαρακτηριστικά, ότι το 52% των 
εταιρειών που συγκαταλέγονταν στον δείκτη Fortune το 
2000 δεν υπάρχουν πια, και ότι το 2016, οι 5 πρώτες σε 
κεφαλαιοποίηση εταιρείες ήταν εταιρείες τεχνολογίας. 
Αναφέρθηκε στο παράδειγμα της Amazon, τονίζοντας 
ότι η Amazon δεν θέλει να υποκαταστήσει τις τράπεζες, 
αλλά να τις περιθωριοποιήσει προκειμένου να βγάλει η 
ίδια περισσότερο κέρδος. Επεσήμανε ότι τα παραδοσιακά 
όρια τομέων και επαγγελμάτων καταρρέουν. Η ψηφιοποί-
ηση δίνει τη δυνατότητα εμφάνισης νέων ανταγωνιστών, 
που φέρνουν γνώσεις και στοιχεία από άλλες αγορές. Η 
ψηφιοποίηση κάνει επίσης τον κόσμο πιο διασυνδεδε-
μένο. Ο ομιλητής αναφέρθηκε επίσης στην έννοια του 
«οικο-συστήματος» στην τεχνολογία. Κλείνοντας, τόνισε 
ότι το «digital» δεν αφορά μόνο την τεχνολογία, αλλά 
κυρίως την αλλαγή των επιθυμιών και προσδοκιών των 
καταναλωτών. Οι εταιρείες θα πρέπει να ξεχάσουν τους 
παραδοσιακούς τομείς και να δημιουργήσουν το δικό 

τους οικοσύστημα.
Γιάννης Βασιλάκος, αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμ-
βουλος, Kotsovolos - Dixons Carphone Group
Ο καταναλωτής του μέλλοντος θα απαιτεί προτάσεις προ-
σαρμοσμένες στις δικές του ανάγκες, ή καλύτερα στο δικό 
του προφίλ, το οποίο θα χτίζεται και δυναμικά, τόσο στον 
online όσο και στον offline κόσμο, ανέφερε ο αντιπρόε-
δρος και διευθύνων σύμβουλος της Kotsovolos - Dixons 
Carphone Group, Γιάννης Βασιλάκος.
Σύμφωνα με τον κ. Βασιλάκο, η αυτοματοποίηση των 
αποθηκών μέσα από την εκτεταμένη χρήση ρομπότ στις 
διαδικασίες της περισυλλογής και προετοιμασίας των πα-
ραγγελιών, σε συνδυασμό με τη χρήση machine learning 
τεχνολογιών για την πρόβλεψη της ζήτησης - και άρα τη 
βελτιστοποίηση του πλάνου των παραγγελιών προς τους 
προμηθευτές και της αναπλήρωσης των καταστημάτων 
- θα επιφέρουν σημαντικές βελτιώσεις, τόσο στην παρα-
γωγικότητα, όσο και στην εξυπηρέτηση του καταναλωτή.
Ο ίδιος επεσήμανε δύο βασικές προκλήσεις στη μορφή 
ερωτημάτων: «Κατά πόσο είμαστε έτοιμοι να υποδεχτού-
με τις μεγάλες προκλήσεις που φέρνουν οι νέες τεχνολογί-
ες στον χώρο της λιανικής» και «κατά πόσο το κανονιστικό 
και νομοθετικό πλαίσιο γύρω από την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων, θα επιτρέψει τόσο την συγκομι-
δή όσο και την επεξεργασία συμπεριφορικών δεδομένων 
των καταναλωτών, ώστε μέσα από big data analytics, οι 
εταιρείες λιανικής να παρέχουν προσωποποιημένες προ-
τάσεις σε αυτούς».
Κώστας Γεράρδος, Αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβου-
λος, Plaisio Computers
Τα πέντε θεμέλια του τομέα των λιανικών πωλήσεων (κα-
τηγορίες προϊόντων, δίκτυο πωλήσεων, ομάδα ανθρώ-
πων, σύστημα logistics, σύστημα πληρωμών) υφίστανται 
ήδη «disruption», τόνισε μεταξύ άλλων από το βήμα του 
συνεδρίου, ο αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της 
Plaisio Computers, Κώστας Γεράρδος. Το επόμενο μοντέλο 
στον τομέα θα είναι το λεγόμενο «seamless», με τον οποίο 
ο καταναλωτής θα μπορεί να κάνει οποιονδήποτε συνδυ-
ασμό μεταξύ συμβατικής και ηλεκτρονικής πώλησης. Το 
customer service επίσης έχει αλλάξει, καθώς ο καταναλω-
τής δεν περιμένει να πληροφορηθεί για το προϊόν από τον 
πωλητή, και τα ρομπότ θα φέρουν ακόμα περισσότερες 
αλλαγές ως προς αυτό. Το delivery επίσης αλλάζει, καθώς 
η προοπτική είναι η παράδοση αυθημερόν, ακόμα και 
μέσα σε λίγες ώρες. Ο κ. Γεράρδος τόνισε ότι η δυνατότητα 
γρήγορης παράδοσης αλλάζει το retailing, το οποίο «σπά-
ει» σε δύο κομμάτια - convenience και experience - δηλα-
δή, πώληση προϊόντων για τα οποία ο καταναλωτής δεν 
πηγαίνει πια στο κατάστημα, και προϊόντων για τα οποία 
ο καταναλωτής πηγαίνει στο κατάστημα, αναζητώντας 
όμως κυρίως την εμπειρία του «shopping». Συμπερασμα-
τικά, το νέο retail εξαλείφει οτιδήποτε δημιουργεί κόπωση 
ή πρόβλημα στον καταναλωτή. 
Συνέχεια στη σελ 16
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Συνέχεια από τη σελ 15
  
Δημήτρης Καραγιάννης, Καθηγητής του Πανεπιστημίου της 
Βιέννης
Η εμπιστοσύνη και η αξιοπιστία, όπως και η αξία της καινο-
τομίας, παραμένουν παράγοντες-κλειδιά σε μια εποχή κατά 
την οποία η τεχνολογία μεταβάλλει τα υφιστάμενα μοντέλα 
παραγωγής και ανάπτυξης, επεσήμανε κατά την ομιλία του 
στο συνέδριο του Economist, ο καθηγητής του Πανεπιστη-
μίου της Βιέννης, Δημήτρης Καραγιάννης.
«Ο επόμενος ανταγωνιστής σας πιθανότατα δεν θα προέλθει 
από τον δικό σας τομέα βιομηχανίας», ανέφερε χαρακτηρι-
στικά ο κ. Καραγιάννης, περιγράφοντας τις εν εξελίξει ανα-
τροπές στην παραγωγική διαδικασία, όπως ήταν γνωστή 
μέχρι σήμερα.
Ο κ. Καραγιάννης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη λειτουρ-
γία του OmiLab -συμμετέχουν 57 πανεπιστήμια και αναμει-
γνύονται 55 χώρες - το οποίο έχει αναπτύξει περισσότερα 
από 50 εργαλεία μοντελοποίησης.
Νέλλη Τζάκου-Λαμπροπούλου, πρόεδρος της στρατηγικής 
επιτροπής της ΕΕΤ για θέματα Digital Banking
Τις πτυχές που αποτελούν οδηγό για τον ψηφιακό μετα-
σχηματισμό σε όλους τους επιχειρηματικούς κλάδους, αντί-
στοιχα και στον τραπεζικό τομέα, ανέπτυξε χαρακτηριστικά 
από το βήμα του συνεδρίου, η πρόεδρος της στρατηγικής 
επιτροπής της ΕΕΤ για θέματα Digital Banking Νέλλη Τζά-
κου-Λαμπροπούλου. 
Η κ. Τζάκου επικαλέστηκε μελέτη της Standard & Poor’s, 
σύμφωνα με την οποία ο μέσος χρόνος ζωής των επιχειρή-
σεων μειώνεται συστηματικά τα τελευταία 50-60 χρόνια: Το 
1958 ήταν 61 χρόνια, το 1980 ήταν 25 χρόνια και το 2011 
μόλις 18 χρόνια. «Άρα, ο έγκαιρος και αποτελεσματικός 
ψηφιακός μετασχηματισμός δεν είναι απλά θέμα επιτυχίας. 
Είναι θέμα επιβίωσης».
Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, βουλευτής και τομεάρχης 
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης της 
Νέας Δημοκρατίας
«Η ψηφιακή οικονομία της Ελλάδας παραμένει σε πρώιμο 
στάδιο και συνεχίζει να ανήκει στην ομάδα των χωρών με 
χαμηλές επιδόσεις» ανέφερε από το βήμα του συνεδρίου 
η τομεάρχης Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και 
Ενημέρωσης της Νέας Δημοκρατίας, Άννα-Μισέλ Ασημακο-
πούλου, ενώ τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία θέτει ως στόχο 
μια οικονομία παραγωγική, ψηφιακή, καινοτόμο, που θα 
προσελκύει επενδύσεις σε υγιείς βάσεις. Η κυρία Ασημακο-
πούλου άσκησε κριτική στην κυβέρνηση, επισημαίνοντας 
ότι υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις στον σχεδιασμό 
ψηφιακής πολιτικής και την υλοποίηση των σχετικών έρ-
γων. Το μέλλον της ψηφιοποίησης της ελληνικής επιχειρη-
ματικότητας, απαιτεί να αρθούν πολύ γρήγορα τα θεσμικά 
εμπόδια και να οικοδομηθεί ένα ευνοϊκό ρυθμιστικό και 
θεσμικό πλαίσιο, πρόσθεσε. Η κ. Ασημακοπούλου, τόνισε 

ότι στη μελλοντική κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, 
αιχμή του δόρατος της ψηφιακής πολιτικής θα είναι ο ίδιος 
ο πρωθυπουργός. «Για να προλάβουμε το τραίνο της 4ης 
Βιομηχανικής Επανάστασης θα χρειαστούμε μια ‘ψηφιακή 
Ομάδα ΔΕΛΤΑ’», είπε χαρακτηριστικά. 
Στέφαν Μπάλτζερ, διευθύνων σύμβουλος, Red Onion, TEDx 
and Singularity University
Τους βασικούς πυλώνες των ραγδαία εξελισσόμενων τεχνο-
λογιών ανέπτυξε κατά την ομιλία του ο διευθύνων σύμβου-
λος της Red Onion και πρέσβης του TEDx and Singularity 
University, Στέφαν Μπάλτζερ, αναφερόμενος στην τεχνητή 
νοημοσύνη και ρομποτική, τη βιοτεχνολογία και βιοπληρο-
φορική, τα δίκτυα και υπολογιστικά συστήματα, την ιατρική 
και νευροεπιστήμη, καθώς και τη νανοτεχνολογία και ψηφι-
ακή παραγωγή.
Στο πλαίσιο αυτό, περιέγραψε επίσης τις παραμέτρους που 
κατά τη γνώμη του διαμορφώνουν την κατάλληλη νοο-
τροπία απέναντι στις τρέχουσες προκλήσεις: βασική τεχνο-
λογική γνώση, ενσυναίσθηση, ευκινησία, αυθεντικότητα, 
ταπεινότητα και θάρρος.
Φραντσέσκο Μπρένα, executive partner, IBM Global 
Business Services 
Στο παράδειγμα της Orange Bank, ενός project στο οποίο 
εργάζεται ο ίδιος με την ομάδα του, αναφέρθηκε κατά την 
ομιλία του ο executive partner της IBM Global Business 
Services, Φραντσέσκο Μπρένα. Η εν λόγω γαλλική ψηφι-
ακή τράπεζα ήθελε να διαφοροποιηθεί, να γίνει μια τρά-
πεζα αναλυτικής προσέγγισης. Η λογική μιας διαδραστικής 
τράπεζας, είναι να επικεντρώνεται στον πελάτη παρά στο 
προϊόν. Η δέσμευση μεταξύ των δύο μερών γίνεται μέσω 
διαλόγου και ανταλλαγής κειμένων. Μπορεί κανείς να θέσει 
ερωτήματα και να πάρει απαντήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, ο 
κ. Μπρένα εξήγησε τη λειτουργία των chatbox και τόνισε ότι 
οι άνθρωποι κατανοούν και μαθαίνουν μέσω της διάδρα-
σης. Η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι επιτυχημένη, μόνο αν 
τη συνδυάσουμε με τον άνθρωπο, κατέληξε.
Γιώργος Τζιάλλας, γενικός γραμματέας Τουριστικής Πολιτι-
κής και Ανάπτυξης
Στη μεγάλη άνοδο του ελληνικού τουρισμού αναφέρθηκε 
συνοπτικά κατά την έναρξη της ομιλίας του, ο γενικός γραμ-
ματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Γιώργος Τζι-
άλλας, επισημαίνοντας ότι αυτό ήταν κυρίως αποτέλεσμα 
σκληρής δουλειάς. Τόνισε ότι ο τουρίστας που ξέραμε έχει 
αλλάξει, και συνέδεσε την αλλαγή αυτή με έξι παράγοντες 
από τον χώρο της τεχνολογίας: mobile integration, τεχνητή 
νοημοσύνη, internet of things, έξυπνες συσκευές, big data 
(που επιτρέπουν την προσωποποίηση των υπηρεσιών) και 
εικονική πραγματικότητα. Καταλήγοντας, επεσήμανε ότι η 
«καρδιά» του τουρισμού είναι πάντα ο ανθρώπινος παρά-
γων και η φιλοξενία, ωστόσο πρέπει να επιλέγουμε τα καλά 
της τεχνολογίας και να τα προσαρμόζουμε στις ανάγκες μας.
Αλέξανδρος Βασιλικός, πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμε-

λητηρίου Ελλάδος και πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, 
AIROTEL Group of hotels
«Ο νέος ταξιδιώτης είναι απαιτητικός και διαρκώς on line, 
και με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά πρέπει να προσαρ-
μόσουμε το προϊόν μας», τόνισε κατά την ομιλία του ο 
πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος και 
πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Airotel Group of 
hotels, Αλέξανδρος Βασιλικός, χαρακτηρίζοντας τον τουρι-
σμό «ιδανική πύλη της Ελλάδας στον νέο ψηφιακό κόσμο».
Για τον λόγο αυτό, επεσήμανε ο κ. Βασιλικός, το Ξ.Ε.Ε. πρό-
σφατα δημιούργησε έναν accelerator για τις start ups του 
τουρισμού. «Η χρήση του διαδικτύου και των social media, 
κάνει τα ξενοδοχεία μας να βρίσκονται 24 ώρες το 24ωρο 
σε ‘ζωντανή μετάδοση’. Τα λάθη απλά απαγορεύονται. 
Ποιότητα κι εμπιστοσύνη είναι η μόνη συνταγή επιτυχίας», 
υπογράμμισε ο κ. Βασιλικός.
Ο ίδιος ανέφερε χαρακτηριστικά. ότι η μόνη σταθερά μέσα 
στο κύμα της ψηφιακής μεταμόρφωσης είναι «η ‘καρδιά’ 
της φιλοξενίας, που είναι πάντα οι άνθρωποι». Σύμφωνα με 
τον κ. Βασιλικό, η ψηφιακή επανάσταση και οι εφαρμογές 
της στον τουρισμό, δημιουργούν σημαντικές ευκαιρίες για 
τη νέα γενιά προκειμένου να τολμήσει, να επιχειρήσει, να 
καινοτομήσει, να διακριθεί και να πετύχει.
Ιτάι Γκρην, Ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος, Innovate 
Israel
«Ό,τι δουλεύει σήμερα, δεν θα δουλεύει αύριο. Γιατί θα 
συμβαίνει αυτό; Επειδή ο ρυθμός της τεχνολογικής αλλαγής 
στον κόσμο είναι εξαιρετικά γρήγορος και σταθερά επιταχύ-
νεται», τόνισε κατά την ομιλία του ο ιδρυτής και διευθύνων 
σύμβουλος της Innovate Israel, Ιτάι Γκρην. 
«Η Uber είναι η μεγαλύτερη εταιρεία ταξί στον κόσμο και 
δεν έχει ούτε ένα ταξί δικό της», ανέφερε χαρακτηριστικά, 
υπογραμμίζοντας ότι η τεχνολογία προκαλεί «disruption» 
και «revolution». 
Αναφερόμενος στο Ισραήλ ως «startup nation», ο κ. Green 
σημείωσε ότι στη χώρα υπάρχει μία startup για κάθε 1.800 
κατοίκους. «Όταν βλέπεις κάποιον νέο σε ένα καφέ με ένα 
laptop, βλέπεις μια startup» επεσήμανε, παραθέτοντας 
στοιχεία σύμφωνα με τα οποία, το Ισραήλ βρίσκεται στην 
πρώτη θέση παγκοσμίως σε επίπεδο κατά κεφαλήν επενδύ-
σεων σε πατέντες και R&D.
Νταν Σίνκερ, διευθυντής, Knight-Mozilla OpenNews 
project, ΗΠΑ 
«Μπορούμε να το καταφέρουμε», υποστήριξε ο κ. Sinker, 
τονίζοντας ότι θα χρειαστεί μια νέα προσέγγιση στην ανά-
πτυξη της τεχνολογίας. Ειδικότερα, όπως είπε, θα πρέπει να 
ενσωματωθεί το σύνολο των εμπειριών στον σχεδιασμό 
της, να τεθούν οι ανάγκες των ανθρώπων στο επίκεντρο, 
και - εν τέλει - η διαδικασία να βουτήξει στα βαθιά της ηθι-
κής διακρίνοντας το σωστό απ’ το λάθος.
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Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch αναβάθμισε σε 
‘CCC+’ από ‘RD’ το μακροπρόθεσμο αξιόχρεο (Issuer Default 
Rating, IDR) της Alpha Bank και της Εθνικής Τράπεζας και σε 
‘CCC’ από ‘RD’ το μακροπρόθεσμο αξιόχρεο της Eurobank 
και της Τράπεζας Πειραιώς. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ταυ-
τόχρονα, ο Fitch αναβάθμισε το βραχυπρόθεσμο αξιόχρεο 
και των τεσσάρων τραπεζών σε ‘CCC’ από ‘RD’.
Όλες οι άλλες αξιολογήσεις των τραπεζών και των εκδόσεων 
τους παραμένουν αμετάβλητες, ανέφερε ο Fitch σε ανακοί-
νωσή του.
«Οι αναβαθμίσεις των μακροπρόθεσμων IDRs στο επίπεδο 
των αξιολογήσεων βιωσιμότητας (VRs) ακολουθούν την 
άρση των περιορισμών στις αναλήψεις καταθέσεων και των 
νομοθετικών περιορισμών στην ελεύθερη κίνηση κεφαλαί-
ων εντός της χώρας από την 1η Οκτωβρίου 2018», σημειώ-
νει ο οίκος, προσθέτοντας:
«Κατά την άποψη του Fitch, αν και ορισμένοι περιορισμοί 

παραμένουν στις διασυνοριακές κινήσεις κεφαλαίων προς το 
εξωτερικό, οι ελληνικές τράπεζες είναι τώρα ουσιαστικά σε 
θέση να εξυπηρετούν όλες τις υποχρεώσεις τους».
Ο οίκος σημειώνει ακόμη ότι κατά την άποψή του η άρση 
των capital controls που παραμένουν όσον αφορά τις εκροές 
κεφαλαίων στο εξωτερικό, «είναι πιθανό να υλοποιηθεί βρα-
χυπρόθεσμα».
Οι αξιολογήσεις VRs των ελληνικών τραπεζών δεν επηρε-
άσθηκαν από τις αναβαθμίσεις των IDRs και συνεχίζουν να 
περιορίζονται από την πολύ χαμηλή ποιότητα του ενεργη-
τικού και τo υψηλό κεφαλαιακό βάρος των προβληματικών 
δανείων, για τα οποία δεν έχουν σχηματισθεί προβλέψεις, 
σημειώνει ο οίκος.
Τα VRs των τραπεζών αντανακλούν, επίσης, τη βελτιούμενη 
αλλά περιορισμένη ακόμη ρευστότητα. «Τα πιστωτικά προ-
φίλ των ελληνικών τραπεζών παραμένουν πολύ ευαίσθητα 
σε μία επιδείνωση του οικονομικού περιβάλλοντος ή εμπι-

στοσύνης στο τραπεζικό σύστημα, αν και οι κίνδυνοι και για 
τα δύο έχουν μειωθεί τους τελευταίους 15 μήνες», σημειώνει 
ο οίκος.
Μία αναβάθμιση των αξιολογήσεων IDRs και VRs θα απαι-
τούσε σημαντικές μειώσεις των μη εξυπηρετούμενων 
ανοιγμάτων των τραπεζών και του κεφαλαιακού βάρους 
τους από τα προβληματικά δάνεια χωρίς προβλέψεις, και 
συνεχιζόμενες βελτιώσεις στα προφίλ χρηματοδότησης και 
ρευστότητας των τραπεζών, περιλαμβανομένων της αύξη-
σης των καταθέσεων και της αποκατάστασης της πρόσβα-
σης στην αγορά. Αντίθετα, οι αξιολογήσεις θα μπορούσαν 
να υποβαθμισθούν, εάν η εμπιστοσύνη των καταθετών και 
επενδυτών εξασθενήσει, επιδεινώνοντας τα ήδη αδύναμα 
προφίλ ρευστότητας των τραπεζών ή επιδεινωθεί σημαντικά 
η κεφαλαιοποίηση, αναφέρει ο οίκος.

ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΞΙΟΧΡΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Ο ΟΙΚΟΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ FITCH

Αύξηση 25,1% παρουσίασαν οι ελληνικές εξαγωγές τον 
Αύγουστο του 2018, διατηρώντας τη δυναμική που έχουν 
αναπτύξει από την αρχή του τρέχοντος έτους. Σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ στα θετικά στοιχεία περιλαμβάνεται και η 
στροφή των εξαγωγέων προς τις τρίτες χώρες, οι οποίοι 
πλέον αρχίζουν να επενδύουν σε νέες αγορές. Από την άλλη 
πλευρά, πηγή προβληματισμού εξακολουθεί να αποτελεί 
η επιβράδυνση του ρυθμού συρρίκνωσης του εμπορικού 
ελλείμματος.
Ειδικότερα, σύμφωνα με ανάλυση του Πανελληνίου Συν-
δέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών 
και Μελετών (ΚΕΕΜ), επί των προσωρινών στοιχείων της 
ΕΛΣΤΑΤ, οι εξαγωγές, συμπεριλαμβανομένων των πετρε-
λαιοειδών, τον Αύγουστο του 2018 αυξήθηκαν κατά 509 
εκατ. ευρώ ή κατά 25,1% και ανήλθαν στα 2,54 δισ. ευρώ 
από 2,03 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2017. 
Ανοδικά κινήθηκαν οι εξαγωγές και χωρίς πετρελαιοειδή. 
Συγκεκριμένα, ενισχύθηκαν κατά 10,5% ή κατά 145 εκατ. 
ευρώ και έφθασαν στα 1,53 δισ. ευρώ από 1,38 δισ. ευρώ.
Παρόμοια είναι η εικόνα και στο διάστημα Ιανουαρίου-Αυ-
γούστου 2018. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 3,29 δισ. ευρώ 
ή κατά 17,6% και ανήλθαν σε 21,96 δισ. ευρώ από 18,67 
δισ. ευρώ, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή αυξήθηκαν στα 
14,57 δισ. ευρώ από 12,90 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 1,67 
δισ. ευρώ ή κατά 12,9%.
Όμως, ανοδικά κινήθηκαν και οι εισαγωγές τον Αύγουστο 
του 2018, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 761 εκατ. ευρώ ή κατά 
20,6% και ανήλθαν σε 4,46 δισ. ευρώ έναντι 3,7 δισ. ευρώ 

κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2017. Εξαιρουμένων των 
πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αγαθών ανήλθαν στα 3 δισ. 
ευρώ από 2,55 δισ. ευρώ, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 455,5 
εκατ. ευρώ ή κατά 17,9%.
Στο διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου 2018 οι εισαγωγές 
αυξήθηκαν κατά 3,02 δισ. ευρώ ή κατά 9%, με τη συνολική 
αξία τους να διαμορφώνεται στα 36,50 δισ. ευρώ έναντι 
33,48 δισ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του 2017. Εξαιρου-
μένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αυξήθηκαν στα 
26,46 δισ. ευρώ από 25,56 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 900,2 
εκατ. ευρώ ή κατά 3,5%.
Ως αποτέλεσμα των παραπάνω κινήσεων, το εμπορικό έλ-
λειμμα αυξήθηκε τον Αύγουστο του 2018 κατά 252 εκατ. 
ευρώ, ή κατά 15,1%, στα -1,91 δισ. ευρώ από -1,66 δισ. 
ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2017. Χωρίς τα πετρελαιο-
ειδή, το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε στα -1,48 δισ. ευρώ 
από -1,17 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 310,5 εκατ. ευρώ, ή κατά 
26,6%.
Στο οκτάμηνο του 2018 το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε 
κατά 265 εκατ. ευρώ ή κατά 1,8%, στα -14,55 δισ. ευρώ 
από -14,81 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2017. 
Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε 
στα -11,89 δισ. ευρώ από -12,66 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 
767,1 εκατ. ευρώ, ή κατά -6,1%.
Η πορεία των εξαγωγών ανά γεωγραφική περιοχή
Όσον αφορά την πορεία των εξαγωγών ανά γεωγραφικές 
περιοχές τον Αύγουστο του 2018, παρατηρείται σημαντική 
άνοδος προς όλους τους προορισμούς. Έτσι, η συνολική 

αξία των εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαι-
οειδών, είναι αυξημένη τόσο προς τις χώρες της ΕΕ (+9,1%) 
όσο και προς τις τρίτες χώρες (+44,1%). Όταν εξαιρεθούν 
τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές καταγράφουν άνοδο προς 
τις χώρες της ΕΕ κατά 12,7% και προς τις τρίτες χώρες κατά 
6,2%. 
Αναφορικά με το ποσοστό των εξαγωγών που κατευθύνο-
νται στις αγορές των κρατών-μελών, συμπεριλαμβανομέ-
νων των πετρελαιοειδών, διαμορφώθηκε στο 47,6% από 
54,6% τον Αύγουστο του 2017, ενώ το μερίδιο των εξα-
γωγών προς τις τρίτες χώρες ανήλθε σε 52,4% από 45,4% 
τον Αύγουστο του 2017. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το μερίδιο 
των εξαγωγών προς τις χώρες της ΕΕ διαμορφώνεται στο 
67,1% και των τρίτων χωρών στο 32,9%.
Η πορεία ανά κλάδο
Σχετικά με τις μεγάλες κατηγορίες προϊόντων, τον Αύγουστο 
του 2018 όλοι οι κλάδοι ήταν ανοδικοί πλην των ποτών και 
καπνού (-11,9%). Τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν 
οι κλάδοι των πετρελαιοειδών (+55,9%), των διάφο-
ρων βιομηχανικών προϊόντων (+15%) και των χημικών 
(+12,9%).
Κατά το διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου 2018 όλες οι 
κατηγορίες ήταν ανοδικές, πλην των ποτών και του κα-
πνού (-4,6%). Σε αυτό το διάστημα ξεχώρισαν τα λάδια 
(+34,2%), τα πετρελαιοειδή (+28,5%), τα μηχανήματα 
(+16,4%) και τα βιομηχανικά προϊόντα (+15,9%).

ΣΕ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ. ΑΥΞΗΣΗ 25,1% ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ
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Τις προοπτικές περιορισμού της υπερθέρμανσης του πλανήτη 
κατά 1,5 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με τα προβιομηχανικά 
όρια, εξετάζει η ειδική έκθεση για την υπερθέρμανση, του 
Διακυβερνητικού Πάνελ του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή 
(Intergovernmental Panel on Climate Change -IPCC), που 
δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Η έκθεση υπογραμμίζει την 
επιτακτική ανάγκη για άμεση δράση.
Το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση (WWF) σημειώνει ότι με 
έγκριση των 195 κρατών μελών του IPCC η έκθεση αποτελεί 
το πιο σημαντικό έως τώρα επιστημονικό κείμενο για την κλι-
ματική αλλαγή και καλεί τις κυβερνήσεις να επιταχύνουν τις 
προσπάθειες τους κατά της κλιματικής αλλαγής ως το 2020 και 
να ανακοινώσουν τις αναθεωρημένες δεσμεύσεις τους στην 
24η συνδιάσκεψη της Συμφωνίας Πλαίσιο κατά της Κλιματικής 
Αλλαγής των Ηνωμένων Εθνών.
Η έκθεση του ΟΗΕ προειδοποιει ότι το ενδεχόμενο αύξησης της 
θερμοκρασίας στους 2 βαθμούς Κελσίου θα έχει καταστρο-
φικές συνέπειες όπως, άνοδο της στάθμης των θαλασσών, 
εξάπλωση των ερήμων, απώλεια φυσικών οικοτόπων και 

ειδών, λιώσιμο των πάγων και αύξηση του αριθμού έντονων 
καταιγίδων που θα επηρεάσουν δραματικά την υγεία των αν-
θρώπων, την ποιότητα ζωής, την ασφάλεια και την οικονομι-
κή ανάπτυξη.
Επιπλέον, προστίθεται στην έκθεση, η ολοκληρωτική απώλεια 
της φύσης θα είναι μεταξύ των μη αναστρέψιμων αυτών συ-
νεπειών που η ανθρωπότητα θα κληθεί να αντιμετωπίσει εάν 
δεν περιοριστούν οι τρέχουσες εκπομπές αερίων του θερμο-
κηπίου, με ό,τι αρνητικό αυτό συνεπάγεται για την κοινωνία, 
το περιβάλλον και την οικονομία. Σημειώνεται, δε, ότι σε μια 
τέτοια περίπτωση που η οικολογική ισορροπία θα έχει διατα-
ραχθεί πλήρως, η προσαρμογή και γενικότερα η αντιμετώπιση 
της κλιματικής αλλαγής θα είναι πλέον πρακτικά αδύνατη.
Σημειώνεται ακόμη πως oι υφιστάμενες δεσμεύσεις, όπως αυ-
τές απορρέουν από τη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα, 
δεν είναι αρκετές για να περιορίσουν την υπερθέρμανση του 
πλανήτη στους 2 βαθμούς Κελσίου, πολλώ δε μάλλον στους 
1,5 βαθμούς. Όσο η μείωση των εκπομπών καθυστερεί, τόσο 
μεγαλύτερες θα είναι οι επιπτώσεις, από τις οποίες πολλές μη 

αναστρέψιμες και πιο επώδυνα, αλλά και κοστοβόρα τα μέτρα 
που θα χρειαστεί να ληφθούν στο μέλλον.
«Η τελευταία έκθεση του IPCC δεν αφήνει περιθώριο παρερμη-
νείας. Δεν υπάρχει απολύτως κανένα περιθώριο καθυστέρη-
σης για την ανάληψη δράσεων προστασίας από την κλιματική 
αλλαγή. Παρόλα αυτά, δυστυχώς στην Ελλάδα η μάχη ενάντια 
στη μεγαλύτερη απειλή του 21ου αιώνα, δεν είναι τίποτε πα-
ραπάνω από ένα σύνθημα. Παρά την πανηγυρική έγκριση της
παγκόσμιας Συμφωνίας για το Κλίμα, η ελληνική κυβέρνηση 
στηρίζει με ζήλο τις εξορύξεις υδρογονανθράκων, ενώ προ-
ωθεί την κατασκευή νέων λιγνιτικών μονάδων που καίνε το 
πιο ρυπογόνο καύσιμο στον πλανήτη, προσπαθώντας ταυ-
τόχρονα να παρατείνει και τη ζωή υφιστάμενων. Το WWF 
Ελλάς καλεί την κυβέρνηση να σταματήσει τα σχέδια εξόρυξης 
πετρελαίου και φυσικού αερίου και να δεσμευτεί τώρα για απε-
ξάρτηση από τον λιγνίτη ως τις αρχές της δεκαετίας του 2030» 
δήλωσε ο υπεύθυνος του τομέα ενέργειας και κλιματικής αλλα-
γής του WWF Ελλάς, Νίκος Μάντζαρης.

Η 400σέλιδη έκθεση της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την 
Κλιματική Αλλαγή (IPCC) καταλήγει σε μία δύσκολη και ξεκά-
θαρη διαπίστωση: η πολιτική των μικρών βημάτων δεν αρκεί, 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ
«Μάς λέει ότι αν δεν αναλάβουμε τώρα δράση, βαδίζουμε 
προς έναν κόσμο όπου θα ασχολούμαστε διαρκώς με την 
διαχείριση κρίσεων», λέει η κλιματολόγος Valerie Masson-
Delmotte.
«Υπάρχουν δράσεις σε εξέλιξη ανά τον κόσμο, αλλά πρέπει να 
επιταχυνθούν. Το πραγματικό ερώτημα είναι: οι άνθρωποι 
είναι έτοιμοι να δραστηριοποιηθούν και θα υπάρχει επαρκής 
συλλογική πολιτική βούληση;».
Η σύνοψη της έκθεσης δόθηκε σήμερα στην δημοσιότητα 
και απευθύνεται στα κέντρα λήψης πολιτικών αποφάσεων. 
Προειδοποιεί για τις επιπτώσεις που θα έχει η πέραν της κατά 
1,5 βαθμό Κελσίου αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη 
σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα. Ορισμένα είναι ήδη 
παρόντα : κύματα καύσωνα, εξαφάνιση ειδών, αποσταθερο-
ποίηση των πάγων των πόλων από όπου θα προέλθει μακρο-
πρόθεσμα η άνοδος της στάθμης των θαλασσών.
«Κάθε επιπλέον μικρή άνοδος της θερμοκρασίας μετρά, πόσο 
μάλλον αν ξεπεράσουμε τον 1,5 βαθμό αύξησης που σημαίνει 
αναντίστρεπτες επιπτώσεις, όπως η απώλεια ορισμένων οικο-
συστημάτων», εξηγεί ο Hans-Otto Portner, συμπροεδρεύων 
της συνόδου της IPCC που συγκέντρωσε τη περασμένη εβδο-
μάδα ερευνητές και εκπροσώπους κρατών στην Νότια Κορέα.
Εάν ο υδράργυρος συνεχίσει να ανεβαίνει με τον σημερινό 
ρυθμό, υπό το βάρος των εκπομπών των αερίων που προ-
καλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, θα φθάσει τον +1,5 
βαθμό Κελσίου ανάμεσα στο 2030 και το 2052, προειδοποιεί η 

έκθεση που βασίζεται σε περισσότερες από 6.000 έρευνες. Και 
αν τα κράτη παραμείνουν στις δεσμεύσεις τους για την μείωση 
των εκπομπών αερίων όπως τίθενται στο πλαίσιο της συμφω-
νίας του Παρισιού, πριν από το τέλος του αιώνα η θερμοκρα-
σία του πλανήτη θα έχει αυξηθεί κατά 3 βαθμούς Κελσίου.
Αρα, τι πρέπει να γίνει, την ώρα που οι εκπομπές αερίων που 
προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου αυξήθηκαν πα-
γκοσμίως το 2017;Κ΄λ
Για την IPCC η κατάσταση είναι σαφής: για να παραμείνει ο 
πλανήτης στον +1,5 βαθμό Κελσίου, οι εκπομπές CO2 θα πρέ-
πει να μειωθούν δραστικά πριν από το 2030 (-45% μέχρι το 
2030) και ο κόσμος θα πρέπει θα φθάσει σε «ουδετερότητα άν-
θρακα» το 2050 (που σημαίνει ότι θα πρέπει να σταματήσουμε 
να απελευθερώνουμε στην ατμόσφαιρα περισσότερο CO2 από 
αυτό που μπορούμε να απορροφήσουμε). 
«Τα επόμενα χρόνια θα είναι τα πιο αποφασιστικά στην ιστορία 
μας» 
Πόλεις βιομηχανίες, ενέργεια, κατασκευαστικός τομέας...όλοι 
οι τομείς καλούνται να προσαρμοστούν σε δραστικές περι-
κοπές εκπομπών. Η παραμονή στο επίπεδο + 1,5 βαθμού 
Κελσίου σημαίνει «ταχεία μετάβαση» και «ένα τεράστιο πεδίο 
εφαρμογής». 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ηΔιακυβερνητική Επιτροπή για την 
Κλιματική Αλλαγή επικεντρώνεται στην ενέργεια, αφού ο άν-
θρακας, το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο ευθύνονται για τα τρία 
τέταρτα των εκπομπών. και προτείνει σειρά σεναρίων που 
υποστηρίζονται από ακριβείς υπολογισμούς και περιλαμβά-
νουν διάφορους συνδυασμούς μέτρων.
 «Η έκθεση δίνει τους παράγοντες λήψης πολιτικών αποφά-
σεων την πληροφορία που τους χρειάζεται για να λάβουν 

αποφάσεις, λαμβάνοντας υπ΄όψιν ταυτόχρονα τις ανάγκες των 
πληθυσμών τους», εξηγεί η Νοτιοαφρικανή Debra Roberts , 
άλλη συμπροεδρεύουσα της συνόδου. «Τα επόμενα χρόνια θα 
είναι τα πιο αποφασιστικά στην ιστορία μας».
«Προσπαθήσαμε να δούμε εάν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για 
την συγκράτηση της ανόδου στον +1,5 βαθμό», συνοψίζει ο 
Jim Skea του Imperial College του Λονδίνου. «Και ναι, οι νό-
μοι της Φυσικής και της Χημείας το επιτρέπουν, καθώς και η 
τεχνολογία, η αλλαγή των τρόπων ζωής και οι επενδύσεις. Το 
τελευταίο πράγμα στο οποίο δεν μπορούν να απαντήσουν οι 
επιστήμονες είναι αν είναι πολιτικά και θεσμικά εφικτό. Επιδώ-
σαμε τα μηνύματα στις κυβερνήσεις, τούς δώσαμε τις αποδεί-
ξεις. Επαφίεται σε αυτούς».
Η Συμμαχία των μικρών νησιωτικών κρατών, αιχμή του δό-
ρατος των προσπαθειών για να εγγραφεί ο στόχος του «1,5» 
στην συμφωνία του Παρισιού καλεί «τα πολιτισμένα κράτη να 
αναλάβουν τις ευθύνες τους ενισχύοντας τις προσπάθειες για 
την μείωση των εκπομπών».
«Η έκθεση δείχνει ότι δεν έχουμε παρά μία ευκαιρία, από τις μι-
κρότερες, για να αποφύγουμε τις αδιανόητες καταστροφές στο 
κλιματικό σύστημα στο οποίο οφείλουμε την ζωή μας», λέει 
ο Amjad Abdulla, «πεπεισμένος ότι οι ιστορικοί θα αντιμετω-
πίσουν τα συμπεράσματα αυτά της IPCC ως σημείο κλειδί της 
ιστορίας του ανθρωπίνου είδους».
«Θα τα καταφέρουμε εγκαίρως; Κανείς δεν ξέρει», λέει η Kaisa 
Kosonen, υπεύθυνη για το Κλίμα στην Greenpeace. «Αυτό που 
έχει σημασία είναι να αποφασίσουμε να προσπαθήσουμε και 
να το κάνουμε προτεραιότητά μας. Μόνο τότε θα έχουμε μία 
πιθανότητα να προστατευθούμε από τις επιπτώσεις που μάς 
αναγγέλλει η επιστήμη.

ΣΗΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ, ΕΚΠΕΜΠΕΙ ΤΟ WWF

ΟΗΕ: ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: Η ΦΥΣΙΚΗ, Η ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΠΟΡΟΥΝ. ΟΜΩΣ, ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ;

Με αφορμή την έκθεση του Διακυβερνητικού Πάνελ του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή
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Να παγώσει η διαδικασία κατάθεσης του νομοσχεδίου που 
αφορά την διαδικασία συγχώνευσης του ΤΕΙ Θεσσαλίας με το 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, να δοθεί περισσότερος χρόνος για 
διαβούλευση και να γίνει επανασχεδίαση της πρότασης για την 
συγχώνευση των δύο ιδρυμάτων, αποφάσισε να ζητήσει το 
δημοτικό συμβούλιο της Λάρισας, μετά από πολύωρη συνε-
δρίαση, παρουσία εκπροσώπων του ακαδημαϊκού χώρου και 
θεσμικών παραγόντων. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ κατά την 
συνεδρίαση, ο δήμαρχος Λαρισαίων, Απόστολος Καλογιάν-
νης, σημείωσε ότι η απόφαση αυτή δίνει την δυνατότητα να 
γίνει η διαπραγμάτευση με καλύτερους όρους, ώστε να αντι-
μετωπιστούν και να βελτιωθούν πλευρές του νομοσχεδίου, σε 
αντίθεση με την πρόταση για απόσυρση του νομοσχεδίου που 
έθεσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης .
Σύμφωνα με τον δήμαρχο, το αίτημα για απόσυρση του νο-
μοσχεδίου ανοίγει μια συζήτηση από το μηδέν, με αποτέλεσμα 
να υπάρξει το ενδεχόμενο να χαθούν οι όποιες θετικές εξελίξεις 
φέρνει το νομοσχέδιο στη πόλη της Λάρισας.
Στο κείμενο της εισήγησης του δημάρχου που ψηφίστηκε από 
το δημοτικό συμβούλιο, αναφέρεται η θέση του συμβουλίου 
σχετικά με το νομοσχέδιο, ο σημαντικός ρόλος του ΤΕΙ Θεσσα-
λίας που εδρεύει στη Λάρισα, αλλά και συγκεκριμένες προτά-
σεις που θα διαμορφώσουν το νέο ενιαίο πανεπιστήμιο.
Μεταξύ άλλων, στην απόφαση του δημοτικού συμβουλίου 
της Λάρισας καταγράφονται οι προτάσεις προς το υπουργείο 
Παιδείας που αφορούν: 
• Την ίδρυση δύο πολυτεχνικών τμημάτων στη Λάρισα σε 
αντικατάσταση των τμημάτων μηχανικών της ΣΤΕΦ.
• Την ένταξη του τμήματος ιατρικών εργαστηρίων στη νέα 
πρόταση.
• Να παραμείνει το τμήμα τουριστικών επιχειρήσεων στη πόλη.
• Να γίνει σεβαστή η θέση του ιατρικού τμήματος για την ίδρυ-
ση του τμήματος Δημόσιας Υγείας στη Λάρισα.

• Να δημιουργηθεί Ογκολογικό Κέντρο στη Λάρισα όπως 
εξαγγέλθηκε στην αρχική πρόταση και όχι ως ερευνητικού 
ινστιτούτου.
• Να προχωρήσει η ίδρυση τεχνολογικών σπουδών διετών 
προγραμμάτων με έδρα τη Λάρισα.
«Το υπουργείο στο σχέδιο νόμου που κατέθεσε προς διαβού-
λευση, όχι μόνο αγνόησε αυτές τις προτάσεις, αλλά δεν έδωσε 
καμία λύση σε σοβαρά ζητήματα διοίκησης και υπηρεσιών 
του νέου Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όπως είναι: Η διασφάλιση 
κονδυλίων έρευνας σε τοπικό επίπεδο, η ίδρυση τμήματος τε-
χνικής υπηρεσίας στη Λάρισα, η ίδρυση γραφείου πρυτανείας 
στη Λάρισα κ.ά.» αναφέρεται στην απόφαση και τονίζεται πως 
«εάν υλοποιηθούν όλα τα παραπάνω, διασφαλίζουν τις απώ-
λειες της πόλης από την κατάργηση του ΤΕΙ Θεσσαλίας με έδρα 
τη Λάρισα».
Κατά την διαδικασία της συνεδρίασης του δημοτικού συμ-
βουλίου, ο πρύτανης του ΤΕΙ Θεσσαλίας, Ξενοφών Σπηλιώτης, 
επανέλαβε την αρνητική του θέση για το νομοσχέδιο, έθεσε 
την πρόταση για την διοίκηση του νέου πανεπιστημίου από 
χωρικούς αντιπρυτάνεις, ενώ από την πλευρά του ο αντιπρύ-
τανης του ΤΕΙ Θεσσαλίας, Μιχάλης Βραχνάκης, τάχθηκε υπέρ 
του νέου νομοσχεδίου, λέγοντας πως το υπουργείο προσπαθεί 
να δημιουργήσει ισχυρά πανεπιστήμια «όπως θα είναι το νέο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας». 
Ο βουλευτής του ΚΙΝΑΛ, Κώστας Μπαργιώτας, τοποθετήθηκε 
αρνητικά στο νέο νομοσχέδιο για την συνένωση του ΤΕΙ με το 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Ο κ. Μπαργιώτας χαρακτήρισε το 
νομοσχέδιο ως «επιθετική εξαγορά» του ΤΕΙ Θεσσαλίας από 
το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, λέγοντας πως «το ΤΕΙ καταργείται 
και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας θα συνεχίζει να λειτουργεί με 
καινούριους όρους, καινούρια περιουσία κτλ».
Στην συνεδρίαση μίλησε και ο πρόεδρος του περιφερειακού 
συμβουλίου Γρηγόρης Παπαχαραλάμπους, λέγοντας ότι η 

Περιφέρεια θα ευθυγραμμιστεί με τις όποιες αποφάσεις, ενώ ο 
πρόεδρος του Συνδέσμου Θεσσαλικών Βιομηχανιών, Αχιλλέας 
Νταβέλης, εκφράστηκε αρνητικά απέναντι στο νομοσχέδιο.
Η επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης και της παράταξης 
«Λάρισα Νέα Αρχή», Ρένα Καραλαριώτου, τοποθετήθηκε 
αρνητικά απέναντι στο νομοσχέδιο, λέγοντας πως πρέπει να 
αποσυρθεί. Η κ. Καραλαριώτου, υποστήριξε ότι θα πρέπει η 
δημιουργία ενός νέου ενιαίου πανεπιστημίου να γίνει με προ-
ϋποθέσεις που θα αφορούν την διοίκηση, διάφορα θεσμικά 
θέματα, αλλά και τον καταμερισμό των τμημάτων που θα 
φιλοξενούνται σε κάθε πόλη της Θεσσαλίας σε σχέση με τον 
χαρακτήρα της κάθε περιοχής.
Μεταξύ άλλων, η κ. Καραλαριώτου είπε ότι τα περισσότερα 
από τα αιτήματα του πανεπιστημίου Θεσσαλίας δεν έχουν γίνει 
δεκτά από το αρμόδιο υπουργείο, τονίζοντας πως το νομο-
σχέδιο «είναι ένα κακό νομοσχέδιο». Επίσης, η επικεφαλής της 
μείζονος αντιπολίτευσης υποστήριξε ότι η αυτοδιοίκηση θα 
πρέπει να έχει λόγο σχετικά με την φιλοξενία των πανεπιστημί-
ων, καθώς σχετίζεται με την ανάπτυξη της πόλης.
Ο επικεφαλής της παράταξης «Νέας Λάρισα», Κωνσταντίνος 
Διαμάντος, υποστήριξε ότι βασικό ζήτημα που πρέπει να συ-
ζητηθεί, είναι με ποιους όρους γίνεται η συνένωση των ιδρυ-
μάτων, αν γίνεται δηλαδή με όρους «καθεστωτικής επιβολής 
κάποιων πραγμάτων, διαμοίρασης μικροσυμφερόντων σε 
επίπεδο πόλεων, σε επίπεδο καθηγητών, αλλά και της πίτας 
του ερευνητικού προσωπικού».
Τέλος, ο επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», 
Πέτρος Κρίκης, είπε ότι τα κριτήρια των αναγκών των πανε-
πιστημίων στα πλαίσια του συστήματος, εξυπηρετούν τις ανά-
γκες των καπιταλιστών για εξειδικευμένο προσωπικό και όχι 
τις λαϊκές ανάγκες, συμπληρώνοντας πως γι’ αυτό τον λόγο η 
Λαϊκή Συσπείρωση και το ΚΚΕ είναι αντίθετοι με κατάθεση του 
νομοσχεδίου για την ανώτατη εκπαίδευση.

Ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος φλερ-
τάρει τους Ασιάτες επενδυτές, ενθαρρύνοντάς τους να 
αξιοποιήσουν την οικονομική ανάκαμψη της χώρας και να 
αδράξουν το «πλεονέκτημα του πρώτου παίκτη» το οποίο 
τώρα απολαμβάνει η Κίνα. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ οι 
επενδυτές που θα κινηθούν έγκαιρα, θα μπουν ακριβώς 
την ώρα που αρχίζουν να αυξάνονται οι τιμές, δήλωσε 
ο Τσακαλώτος σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Nikkei 
Asian Review στην Αθήνα, προσθέτοντας ότι βλέπει «πολ-
λές επενδυτικές ευκαιρίες από τα ακίνητα έως την αγορά 
αερίου, τα αγροτικά προϊόντα, τα χημικά και άλλα».

Ο υπουργός σχεδιάζει να συναντηθεί με επενδυτές στη 
Σιγκαπούρη και το Χονγκ Κονγκ αυτή την εβδομάδα, στο 
πλαίσιο του ταξιδιού του που πραγματοποιεί στο Μπαλί 
της Ινδονησίας για την ετήσια συνάντηση της Παγκόσμιας 
Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ).
Η ελληνική οικονομία συρρικνώθηκε κατά ένα τέταρτο 
λόγω της κρίσης χρέους και των μέτρων λιτότητας που 
ακολούθησαν. «Είχαμε μια ύφεση που ήταν από τις με-
γαλύτερες που είχε ποτέ μια χώρα σε περίοδο ειρήνης», 
δήλωσε ο Τσακαλώτος.
Ωστόσο, η Ελλάδα έβαλε τέλος σε οκτώ χρόνια οικονομικής 

βοήθειας από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Αύγουστο. Ο Ευ-
κλείδης Τσακαλώτος παρότρυνε τους Ασιάτες επενδυτές να 
αποκτήσουν μια «δίκαιη εικόνα» για τη σημερινή Ελλάδα.
Έχοντας αφήσει πίσω της την κρίση, η Ελλάδα αναμένει 
η οικονομία της να αναπτυχθεί με ρυθμό 2,1% φέτος και 
2,5% το 2019. Οι τιμές ακινήτων στην Ελλάδα είναι περί-
που στο μισό αυτών που ήταν πριν από την κρίση. Οι επεν-
δυτές επωφελούνται, με νέα ξενοδοχεία να ξεφυτρώνουν 
σε όλη την Αθήνα, ανταποκρινόμενοι στην αύξηση του 
τουρισμού, επισημαίνεται στο δημοσίευμα. πηγή: Nikkei 
Asian Review
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Την έβδομη θέση στην γενική κατάταξη ανάμεσα σε 48 πα-
νεπιστήμια από όλο τον κόσμο κατέκτησε η ομάδα «Tyφoon 
Motoracing», του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της 
Πολυτεχνικής Σχολής Κοζάνης του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας, στον διεθνή διαγωνισμό «MotoStudent 2018», 
που πραγματοποιήθηκε στην Ισπανία. Σύμφωνα με το ΑΠΕ- 
ΜΠΕ η ομάδα των φοιτητών, που αριθμεί 22 μέλη, σχεδίασε 
μελέτησε και κατασκεύασε τη «Χίμαιρα», το αγωνιστικό δίκυ-
κλο 250 cc, τύπου Moto GP-3 που αποτελεί εξέλιξη, αλλά με 
σημαντικές κατασκευαστικές καινοτομίες, του προγενέστερου 
μοντέλου Τyφ-One, αφήνοντας πίσω της ομάδες από μεγάλα 
πολυτεχνεία και τεχνολογικά πανεπιστήμια του εξωτερικού, 
που εξαιτίας της βιομηχανικής παραγωγής των χωρών τους, 
διαθέτουν ισχυρή παράδοση στην έρευνα, τον σχεδιασμό και 
την κατασκευή μοτοσικλέτας.
«Οι κριτές και διάφοροι ειδικοί που συμμετείχαν ως αξιολογη-
τές και που προέρχονται από από μεγάλους κατασκευαστικούς 
οίκους, έδειξαν εντυπωσιασμένοι από τη «Χίμαιρα», τους κέρ-
δισαν σε πολύ μεγάλο βαθμό οι κατασκευαστικές καινοτομίες 
της μοτοσικλέτας και μας ζήτησαν τα εγχειρίδια κατασκευής 
για την βιβλιοθήκη τους» ανέφερε ο Δημήτρης Γιαγκόπουλος 
επίκουρος καθηγητής του τμήματος Μηχανολόγων Μηχα-
νικών «κι όπως καταλαβαίνετε αυτό είναι πολύ τιμητικό για 
την προσπάθεια και το τελικό αποτέλεσμα της ομάδας» υπο-
γράμμισε μιλώντας στο ΑΠΕ ΜΠΕ ο Δημήτρης Γιαγκόπουλος, 
που υποστηρίζει επιστημονικά την προσπάθεια τής ομάδας 
«Tyφoon Motoracing» από την ίδρυση της.
Η ελληνική φοιτητική ομάδα ανέβηκε δύο φορές στο βάθρο 
των νικητών, ξεπερνώντας μεγάλες ομάδες και Πολυτεχνεία 
όπως του Τορίνο και της Μπολόνια που υποστηρίζονται γεν-
ναία από την εγχώρια βιομηχανία Ducati και αφήνοντας πίσω 
χώρες με ισχυρή παράδοση στο μηχανοκίνητο αθλητισμό.
Στο μηχανολογικό και μελετητικό σκέλος του διαγωνισμού η 
Ελληνική ομάδα με τη «Χίμαιρα» κατέκτησε την πρώτη θέση 
και έλαβε δύο από τα τρία πρώτα βραβεία του διαγωνισμού. 
Πήρε το πρώτο βραβείο για τον σχεδιασμό και την ανάλυση 
της κατασκευής («Best Design») και το πρώτο βραβείο της 

Καινοτομίας («Best Innovation»).
Η κατασκευή της κάθε ομάδας υπόκειται σε αυστηρούς ελέγ-
χους επαγγελματικού επιπέδου, βαθμολογείται ανάλογα, ενώ 
το «Moto GP-3» αξιολογείται και σε διάφορα αγωνίσματα 
όπως η επιτάχυνση, breaking test κλπ, συλλέγοντας βαθμούς, 
με στόχο μία υψηλή θέση στη γενική κατάταξη. Από τις 45 
ομάδες μόλις οι 34 κατάφεραν να ολοκληρώσουν με επιτυχία 
τα τεστ.
Οι επιδόσεις της ομάδας Tyφoon Motoracing με τη «Χίμαιρα» 
ήταν: πρώτη θέση στην τελική κατάταξη στην επιτάχυνση και 
6η θέση στη δοκιμή πέδησης ενώ στις δοκιμές που αφορούν 
την αφαίρεση και επανατοποθέτηση του μπροστινού τροχού 
και του μπροστινού fairing (μούρη και καρίνα) η ομάδα κατά-
κτησε την πρώτη θέση με χρόνο μόλις 27 δευτερόλεπτα!
Συνολικά, η φοιτητική ομάδα των Μηχανολόγων της Κοζάνης 
με τους βαθμούς που συγκέντρωσε, χωρίς τον αγώνα στην 
αγωνιστική πίστα, βρέθηκε στην 5η θέση της τελικής κατά-
ταξης των δυναμικών αγωνισμάτων, ανάμεσα σε 34 ομάδες! 
Στην αγωνιστική πίστα η Χίμαιρα ήταν στην 15η θέση της 
γραμμής εκκίνησης και με αναβάτη τον Σπυρίδωνα Παπαγε-
ωργίου τερμάτισε στην 12η θέση.
«Η έβδομη θέση στην γενική κατάταξη της βαθμολογίας ανά-
μεσα σε 34 ομάδες από όλο τον κόσμο είναι για μας μια μεγάλη 
νίκη, απέναντι σε όλα τα εμπόδια που συναντήσαμε τα τελευ-
ταία δύο χρόνια» δήλωσε όλα χαρά ο αρχηγός της ομάδας 
Ευθύμιος Παππάς.
Μας αποκάλυψε μάλιστα και μια κακιά στιγμή στον αγώνα που 
θα μπορούσε να στοιχίσει την συμμετοχή της «Χίμαιρας» την 
τελευταία μέρα στην αγωνιστική πίστα. Την παραμονή του 
αγώνα και κατά την ολοκλήρωση των αγωνιστικών τεστ, από 
πτώση της μηχανής υπήρξε σοβαρή ζημιά στα μηχανικά μέρη 
της μοτοσυκλέτας. Ο Ευθύμης Παππάς περιγράφει τα ανάμει-
κτα συναισθήματα που κυριαρχούσαν στην ομάδα απέραντη 
χαρα από την επιτυχία με τις δύο πρωτιές και άγχος, αγωνία 
για την επόμενη μέρα εάν θα μπορέσει η μηχανή να κατεβει 
στον αγώνα. «Φύγαμε από την αίθουσα των τελετών με τα 
κύπελλα και τους επαίνους στα χέρια και αντί για το ξενοδοχείο 

πήγαμε κατευθυνθήκαμε στα πιτς της ομάδας και πιάσαμε αμέ-
σως δουλειά. Χρειάστηκε να εργαστούμε όλη την νύκτα για να 
αποκαταστήσουμε το πρόβλημα» σημείωσε.
Η ανταμοιβή και η ανακούφιση για την δουλειά της ομάδας 
ήρθε όταν οι ελεγκτές της διοργάνωσης, αφού πέρασαν από 
...κόσκινο τις εργασίες επισκευής και έκριναν ότι δεν εγείρονται 
θέματα ασφάλειας, άναψαν το πράσινο φως για την συμμετο-
χή της μηχανής στην πίστα. «Αυτή ήταν η μεγαλύτερη δοκιμα-
σία για την συνοχή της ομάδα μας» υπογραμμίζει ο αρχηγός 
της ομάδας «που κάτω από ακραίες συνθήκες και ασφυκτικής 
πίεσης χρόνου συνεργάστηκε αρμονικά φέρνοντας το καλύτε-
ρο αποτέλεσμα».
Όλα τα δομικά μέρη της μοτοσικλέτας σχεδιάστηκαν, μελετή-
θηκαν από την ομάδα και κατασκευάστηκαν σε επιχειρήσεις 
και μηχανουργεία της δυτικής Μακεδονίας και Θεσσαλονίκης, 
οι οποίες έγιναν χορηγοί υποστήριξης της αγωνιστικής προ-
σπάθειας.
Η ομάδα Τyφοοn MotoRacing, ιδρύθηκε το 2014 από φοιτητές 
του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών. Ανανεώνεται κάθε 
τρία χρόνια και σήμερα, αποτελείται από 22 προπτυχιακούς 
φοιτητές που φιλοδοξούν ως αυριανοί μηχανικοί να πρωτα-
γωνιστήσουν στην επιστήμη τους.
Τα ονόματα που έδωσαν οι φοιτητές στις δημιουργίες τους 
τα εμπνεύστηκαν από την Ελληνική Μυθολογία: Η «Χίμαιρα» 
ήταν κόρη του Τυφώνα και της Έχιδνας και αναφέρεται ως ένα 
φοβερό τέρας που εξέπνεε φωτιά, είχε σώμα κατσίκας, κεφάλι 
λιονταριού, και η ουρά του κατέληγε σε φίδι.
Το MotoStudent διοργανώνεται από την MEF (Moto 
Engineering Foundation) κάθε δύο χρόνια στην πίστα 
MotorLand Aragon της Ισπανίας και συμμετέχουν πανεπιστή-
μια από όλο τον κόσμο, με στόχο το «Moto GP-3» που έχουν 
σχεδιάσει, να ικανοποιεί τις τεχνολογικές απαιτήσεις που ορί-
ζονται από τον διαγωνισμό και οι φοιτητικές ομάδες που συμ-
μετέχουν να δοκιμάσουν τις δεξιότητές τους ως μελλοντικοί 
μηχανικοί.

Δύο νέους αυτόματους μετεωρολογικούς σταθμούς, στις 
Πρέσπες και στο Καστελόριζο, πρόσθεσε το Εθνικό Αστερο-
σκοπείο Αθηνών/meteo.gr στο δίκτυό του, καλύπτοντας έτσι 
δύο σημαντικά σημεία της ακριτικής Ελλάδας.  Σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ μετά τη νέα επέκταση, το δίκτυο αποτελείται πλέον 
από 380 αυτόματους μετεωρολογικούς σταθμούς και είναι το 
μεγαλύτερο και πυκνότερο της χώρας.

Η προμήθεια των δύο νέων σταθμών έγινε στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων Bertiss και Disarm, τα οποία είναι κοινή 
προσπάθεια από Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία, με σκοπό 
την καλύτερη παρακολούθηση και πρόγνωση των έντονων 
βροχοπτώσεων (Bertiss) και τη μελέτη του εντοπισμού και της 
εξάπλωσης των δασικών πυρκαγιών (Disarm).
 

Τα προγράμματα Bertiss και Disarm εκτελούνται στο πλαίσιο 
του προγράμματος INTERREG-BALKAN MED, το οποίο χρημα-
τοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις συμμετέχουσες 
χώρες.

MOTOSTuDENT 2018 : ΣΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΘΕΣΗ ΑΠΟ 48 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΟ MOTO GP-3 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΤΟΥΣ 380 ΕΦΘΑΣΑΝ, ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ, ΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ



Στο «εξοικονομώ κατ’οίκον ΙΙ»…

…ένας είναι ο πρωταγωνιστής!

Πρωταγωνιστής στους ηλιακούς όλων των εποχών

με αποδείξεις: 26 πιστοποιητικά ποιότητας

Στηρίζουμε 
τους ενεργειακούς 
επιθεωρητές και 
διευκολύνουμε τις 
διαδικασίες επιδότησης

Προσφέρουμε 
οικονομικές 

διευκολύνσεις 
σε εμπόρους και 

εγκαταστάτες

Αρίστευσης1οΒραβείο
Επιχειρηματικής

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας

ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΛΑΔΑΒΕΛΓΙΟ ΤΣΕΧΙΑΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗΣΛΟΒΕΝΙΑ ΑΛΓΕΡΙΑ ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ ΝΤΟΥΜΠΑΪΕΛΛΑΔΑ Ε.Ε. Ε.Ε.Ε.Ε.ΙΣΠΑΝΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΕΛΒΕΤΙΑ ΙΤΑΛΙΑΑΥΣΤΡΑΛΙΑΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΓΑΛΛΙΑ
www.certita.fr

super Προσφορέσ 
σε επιλεγμένα καταστήματα

καλέστέ μασ στο 210 5595624-5
και επωφεληθείτε!

Διεθνής Αναγνώριση

www.helioakmi.com



http://investment.forum.iea.org.gr



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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Σε κλοιό πιέσεων βρέθηκαν και χθες οι τράπεζες στο Χρημα-
τιστήριο, ενώ η αναβάθμιση από τη Fitch, που ενδεχομένως 
να μπορούσε να φρενάρει την πτώση των μετοχών ή να 
αντιστρέψει το κλίμα, ήρθε λίγο πριν από το κλείσιμο του Χ.Α. 
Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες έφθασαν να έχουν κεφαλαιο-
ποίηση κάτω από 5 δισ. ευρώ, κάτι που πραγματικά αποτελεί 
θλιβερό ρεκόρ για την ελληνική τραπεζική πραγματικότητα. 
Μέσα στην άλλη εβδομάδα οι τράπεζες συναντούν τα κλι-
μάκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που βρίσκονται 
ήδη στη χώρα μας και κάνουν προετοιμασία για το κρίσιμο 
θέμα των «κόκκινων» δανείων, αλλά και συζητήσεις για το 
ενδεχόμενο κάλυψης κεφαλαιακών αναγκών των ελληνικών 
τραπεζών, ενώ έπεται και η συνάντηση του Διεθνούς Νομι-
σματικού Ταμείου με τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας. Αν 
και ο προβληματισμός είναι διάχυτος, είναι πολλοί αυτοί που 
δίνουν πια credit και στο ενδεχόμενο κερδοσκοπίας, υπό την 
έννοια πως τα χαμηλά επίπεδα των τιμών πυροδοτούν αυτο-
ματοποιημένες εντολές πωλήσεων, κάτι που είναι γνωστό σε 
όσους πραγματοποιούν shorting. 
Το θέμα των «κόκκινων» δανείων εξακολουθεί να διχάζει 
τους επενδυτές, καθώς πολλοί εξ αυτών εκτιμούν πως η 
απομείωσή τους θα δημιουργήσει κεφαλαιακές ανάγκες σε 
κάποιες τράπεζες, που είναι δύσκολο να καλυφθούν κατά την 
τρέχουσα περίοδο. Από την άλλη πλευρά πλευρά θα πρέπει 
να θεωρείται περίπου αδύνατον να μη γίνει εκκαθάριση του 
ισολογισμού των τραπεζών από αυτό το πρόβλημα. Πάντως 
οι συζητήσεις με την ΕΚΤ θα πρέπει να θεωρούνται κρίσιμες, 
καθώς εκ των πραγμάτων θα αποτελέσουν βάση για το SREP 
που θα ακολουθήσει και για τις αποφάσεις μέχρι το τέλος του 
έτους σε ό,τι αφορά τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα. Οι αγο-
ρές πάντως θέλουν τον χρόνο τους για να ηρεμήσουν, ενώ, 
όπως φαίνεται, το ίδιο και οι θεσμοί προκειμένου να καταλή-
ξουν σε ένα τελικό συμπέρασμα. 
Ο τεράστιος όγκος των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην 
Ελλάδα και η δημοσιονομική στάση του λαϊκιστικού συνασπι-
σμού στην Ιταλία πυροδοτούν φόβους για μία νέα τραπεζική 
κρίση στις δύο μεσογειακές χώρες, αναφέρει σε ρεπορτάζ 
της η γερμανική οικονομική εφημερίδα «Handelsblatt». 
«Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους: 37 δισ. ευρώ έχασαν οι 
επενδυτές στο Χρηματιστήριο του Μιλάνου από μετοχές ιταλι-
κών τραπεζών από τα μέσα Μαΐου. Όμως, τα πιο τρομακτικά 
δεδομένα ήρθαν από την Ελλάδα την περασμένη εβδομάδα. 
Στην Αθήνα, ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε την Τετάρτη 
κάποια στιγμή της ημέρας κατά 9%, ενώ η Τράπεζα Πειραιώς 
έχασε το ένα πέμπτο της αξίας της», αναφέρει το συγκεκριμένο 
δημοσίευμα.

ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΤΗΣ ΕΚΤ ΟΙ 
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-4-5                                                   09/10/2018

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι απώλειες σε Ιταλία και Ελλάδα 
αποτελούν σύμπτωμα δύο διαφορετικών προβλημάτων. Οι 
ελληνικές τράπεζες πιέζονται λόγω του τεράστιου όγκου των 
μη εξυπηρετούμενων δανείων, ενώ για την περίπτωση της 
Ιταλίας ευθύνεται η επιθετική δημοσιονομική στάση του νέου 
λαϊκιστικού συνασπισμού. Είναι γεγονός πάντως πως η Ιταλία 
τροφοδοτεί άνοδο των επιτοκιακών περιθωρίων.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ 21-22                                                  09/10/2018

Αναθεώρησε προς τα πάνω τις βραχυπρόθεσμες προ-
βλέψεις του για την ανάπτυξη, αλλά προς το χειρότερο 
τις μεσοπρόθεσμες, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στη 
φθινοπωρινή έκθεσή του World Economic Outlook, που 
δίνεται σήμερα στη δημοσιότητα, ενόψει της ετήσιας Συ-
νόδου του στο Μπαλί της Ινδονησίας.   Συγκεκριμένα, το 
ΔΝΤ προβλέπει πλέον ότι το 2019 ο ρυθμός ανάπτυξης 
στην Ελλάδα θα διαμορφωθεί στο 2,4%, έναντι 1,8% που 
προέβλεπε την άνοιξη. Ετσι, είναι κοντά στις κυβερνητικές 
προβλέψεις για 2,5% και τις τελευταίες (Ιουλίου) της Κο-
μισιόν για 2,3%. Για το 2023, όμως, κατεβάζει σημαντικά 
τον πήχη στο 1 ,2% έναντι της προηγούμενης πρόβλεψής 
του για 1,9%. 
Η τελευταία αυτή πρόβλεψη προκαλεί επιπλέον προβλη-
ματισμό, αν συνδυαστεί με την ειδική αναφορά που γίνε-
ται στην ίδια έκθεση για τις χώρες οι οποίες αντιμετώπισαν 
επεισόδια βαθιάς ύφεσης, με απώλειες πάνω από 20% του 
κατά κεφαλήν ΑΕΠ τους τα τελευταία 50 χρόνια. Η Ελλάδα 
είναι το μόνο μέλος της Ε.Ε. που εμφανίζεται στο σχετικό 
πίνακα των 92 χωρών, εκτός της Κύπρου, η οποία όμως 
δεν ήταν τότε μέλος της Ε.Ε., αφού το «επεισόδιό» της ση-
μειώθηκε την περίοδο 1973-75, με την τουρκική εισβολή. 
Το ελληνικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ, το οποίο υπολογίζεται 
σε σταθερές τιμές 2010 ότι είχε φθάσει στο υψηλό των 
30.055 δολαρίων, υποχώρησε κατά 26% έως το 2013. 
Η διαπίστωση που κάνει το ΔΝΤ στο σχετικό κεφάλαιο 
είναι ότι οι μεγάλες μειώσεις του ΑΕΠ δεν ακολουθούνται 
απαραίτητα από απότομες ανακάμψεις. Κατά μέσον όρο, 
στις χώρες που μελετήθηκαν, η επιστροφή στο προ κρίσης 
ΑΕΠ πήρε 12 χρόνια. 
Τσακαλώτος καλεί Ασιάτες 
Εν τω μεταξύ, στο Μπαλί, προκειμένου να συμμετάσχει 
στη σύνοδο του ΔΝΤ, θα βρίσκεται στο τέλος της εβδο-
μάδας ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, 
αφού προηγουμένως επισκεφθεί σήμερα τη Σιγκαπούρη 
και αύριο το Χονγκ Κονγκ, ώστε να έχει επαφές με εκ-
προσώπους επενδυτικών οίκων. Η νέα έξαρση της ανα-

ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ 12 ΕΤΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
ΑΕΠ ΣΤΑ ΠΡΟ ΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΑ, ΛΕΕΙ 
ΤΟ ΔΝΤ

 Συνέχεια στη σελ 25

ταραχής στο Χρηματιστήριο με επίκεντρο τις τραπεζικές 
μετοχές και η συνεχιζόμενη άνοδος των αποδόσεων των 
ελληνικών ομολόγων δεν είναι, ασφαλώς, το καλύτερο 
πλαίσιο για να υποστηρίξει ο Έλληνας υπουργός τις θέσεις 
του. Ενόψει της αναταραχής στην αγορά, εξάλλου, αλλά 
και λόγω περιορισμένου ενδιαφέροντος, σύμφωνα με 
πληροφορίες, τραπεζικά στελέχη προτίμησαν να παραμεί-
νουν στην Αθήνα παρά να τον ακολουθήσουν στην Ασία. 
Άλλωστε, οι πηγές αναφέρουν ότι οι Ασιάτες επενδυτές 
είναι συντηρητικοί και δεν πρόκειται να τοποθετηθούν σε 
ελληνικούς τίτλους αν δεν βρεθεί η Ελλάδα σε επενδυτική 
βαθμίδα.
 Πάντως, ο κ. Τσακαλώτος δεν φάνηκε να κάμπτεται από 
τις εξελίξεις και δήλωσε στο Nikkei Asian Review ότι «οι 
επενδυτές που θα κινηθούν έγκαιρα, θα μπουν ακριβώς 
την ώρα που αρχίζουν να αυξάνονται οι τιμές». Στο δημο-
σίευμα επισημαίνεται ότι ο Έλληνας υπουργός Οικονομι-
κών «φλερτάρει τους Ασιάτες επενδυτές, ενθαρρύνοντάς 
τους να αξιοποιήσουν την οικονομική ανάκαμψη της 
Ελλάδας και να αδράξουν το πλεονέκτημα του “πρώτου 
παίκτη”, το οποίο τώρα απολαμβάνει η Κίνα». Εκτός από 
το ΑΕΠ, το ΔΝΤ αναθεώρησε ελαφρώς και την πρόβλεψή 
του για τον πληθωρισμό στο 1,2% το 2019, έναντι προη-
γούμενης πρόβλεψης 1,1%, για το έλλειμμα του ισοζυγίου 
τρεχουσών συναλλαγών στο 0,4% (από 0,6%) και για την 
ανεργία στο 19,9% για φέτος και στο 18,1% για το 2019 
(έναντι 19,8% και 18%, αντίστοιχα). 

Μεγάλος νικητής του διαγωνισμού καινοτόμων ιδεών της 
Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας με θέμα την κυκλική οι-
κονομία αναδείχθηκε η AidPlex, η οποία παράγει μέσω 3D 
εκτύπωσης θερμοπλαστικό νάρθηκα, ο οποίος είναι πέντε 
φορές πιο ελαφρύς από το γύψο, αδιάβροχος, φιλικός για 
το δέρμα. επαναχρησιμοποιούμενος και βιοδιασπώμενος. 
Ο ηλεκτρολόγος μηχανικός Χάρης Γερεμτζές, εκπρόσωπος 
της ομάδας, παρέλαβε το πρώτο βραβείο από την Ευγενία 
Φωτονιάτα, Ειδική Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ 
του ΕΤΠΑ και ΤΑ, κατά την τελετή λήξης του Ecocity Forum, 
το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Το πρώτο 
βραβείο αφορά στην κάλυψη των εξόδων συμμετοχής σε 
συνέδριο ανάλογου θεματικού πεδίου. 
Για την προστασία των δικαιωμάτων του νάρθηκα έχει 
κατατεθεί provisional utility patent στις ΗΠΑ και σε λίγες 

ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΑΝ ΣΤΟ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ 
ΙΔΕΩΝ ΤΗΣ ΑΖΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΙΚΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΕΛΙΔΑ 11                                                           09/10/2018
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εβδομάδες ξεκινάει η διαδικασία των κλινικών δοκιμών 
για την συλλογή των απαραιτήτων πιστοποιητικών (CE & 
FDA) ώστε να μπορεί να διατεθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
και τις ΗΠΑ. Οι κλινικές δοκιμές θα λάβουν χώρα σε δημόσια 
νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Τη δυνατότητα να πίνουν 
τον καφέ τους σε επαναχρησιμοποιούμενο ποτήρι θα προ-
σφέρει στους χρήστες η διαδικτυακή πλατφόρμα Eco Cup, η 
οποία απέσπασε το δεύτερο βραβείο. 
Όπως προβλέπει η πρόταση, που παρουσίασε ο Θανάσης 
Κουκούλης εκ μέρους της ομάδας πτυχιούχων και τελειό-
φοιτων του τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου, μέσω της πλατφόρμας ο χρήστης θα αποκομίζει 
οικονομικά οφέλη (σε μορφή έκπτωσης) αν χρησιμοποιεί το 
δικό του ποτήρι/συσκευασία ενώ παράλληλα θα δίνεται η 
δυνατότητα στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις να μειώσουν 
το κόστος λειτουργίας τους, να αποκτούν την ευκαιρία δι-
αφήμισης στους χρήστες τις πλατφόρμας, να δημιουργούν 
προγράμματα επιβράβευσης πελατών, αλλά και να έχουν 
πρόσβαση σε χρήσιμα στατιστικά. 
Ο Βασίλης Γεωργανάκης, εκπρόσωπος της ιδέας Cinder-
ela κέρδισε το τρίτο βραβείο παρουσιάζοντας μια ιδέα 
ανακύκλωσης της οικιακής και όχι μόνο στάχτης και τη 
δημιουργία προϊόντων τα οποία θα προκόψουν από την 
επεξεργασία αυτής (βελτιωτικό εδάφους για τις αγροτικές 
καλλιέργειες, βελτιωτικό για τις εταιρίες σκυροδέματος, 
δημιουργία προϊόντων καθαρισμού (απορρυπαντικών) και 
αντιμετώπισης εντόμων και τρωκτικών κ.α.). Αρχικός στό-
χος είναι να έρθει σε επαφή με δήμους και βιομηχανίες για 
την τοποθέτηση μεταλλικών κάδων περισυλλογής τέφρας. 
Τα δεύτερο και τρίτο βραβείο προσφέρουν δωρεάν συμμε-
τοχή στο τρίμηνο πρόγραμμα επιτάχυνσης του OK!Thess.
 Ενδιαφέρουσα και δυναμική περιοχή 
Ο Πρόεδρος της ΑΖΚ Παντελής Αγγελίδης δήλωσε εντυπω-
σιασμένος από τον αριθμό και την ποιότητα των ιδεών που 
συμμετείχαν στο διαγωνισμό, σε μια συγκεκριμένη θεμα-
τική ενότητα όπως είναι αυτή της κυκλικής οικονομίας, η 
οποία δεν αποτελεί μια ιδιαίτερα γνωστή περιοχή και απαιτεί 
ευρύτητα επιστημονικής βάσης.
 Η συμμετοχή αυτή καταδεικνύει για μία ακόμη φορά την 
ερευνητική πρωτοπορία της πόλης σε μια ιδιαίτερα ενδι-
αφέρουσα και δυναμική περιοχή, η οποία συνδυάζει τη 
μείωση του κόστους παραγωγής με την προστασία του 
περιβάλλοντος. Η Θεσσαλονίκη είναι “Innovation friendly 
destination” και στην κυκλική οικονομία. Το σύνολο των 
ιδεών που πέρασαν στην τελική φάση και παρουσιάστηκαν 
σε ανοιχτή εκδήλωση του Ecocity Forum την Παρασκευή 5 
Οκτωβρίου, συμπληρώνουν η ReWearlt της Αννας Παυ-
λίδου, μια κοινωφελής πλατφόρμα διάθεσης/ανταλλαγής 
βρεφικών και παιδικών ειδών και η GREEN ΙοΤ Devices του 
Χρήστου Κάλτσου που αφορά στη δημιουργία συσκευών 
ΙοΤ χαμηλής κατανάλωσης που τροφοδοτούνται από την 
υπάρχουσα εκπεμπόμενη ενέργεια ραδιοκυμάτων.

www.tovima.gr

Πλήρη αναμόρφωση στους συρμούς του ηλεκτρικού σιδη-
ρόδρομου της Αθήνας μελετά, σύμφωνα με πληροφορίες 
του «Βήματος» οι Σταθερές Συγκοινωνίες ΑΕ (ΣΤΑ.ΣΥ.). Ο 
εκσυγχρονισμός των παλιών τρένων όχι μόνο θα ανανεώσει 
την εικόνα της Γραμμής 1, «Πειραιάς-Κηφισιά», αλλά κυρίως 
θα δώσει το φιλί της ζωής στο υφιστάμενο τροχαίο υλικό. Τη 
στιγμή μάλιστα που η αγορά νέου φαντάζει ακατόρθωτη, με 
το κόστος να υπερβαίνει τα 100-150 εκατ. ευρώ.
Όπως σχολιάζουν κύκλοι της ΣΤΑ.ΣΥ. στο «Βήμα», η εταιρεία 
έχει συνειδητοποιήσει τα προβλήματα που δημιουργούνται 
από τη γήρανση του στόλου της Γραμμής 1 και εξετάζει σε-
νάρια αναβάθμισης ή αντικατάστασης. Αναμένονται λοιπόν 
σύντομα τα αποτελέσματα σχετικής μελέτης με την οποία θα 
προσδιοριστούν το κόστος κάθε επιλογής (οικονομοτεχνικά 
στοιχεία), καθώς και ο χρόνος υλοποίησης.
Εκτιμάται ότι ο εκσυγχρονισμός μπορεί να προσθέσει 15-20 
χρόνια στον κύκλο ζωής των συρμών, ενώ το κόστος ανέρ-
χεται στο 10-15% της αγοράς νέων τρένων. Μια αναβάθμι-
ση όχι μόνο θα ρίξει περισσότερα τρένα στα δρομολόγια της 
Γραμμής 1, αλλά θα βελτιώσει το λειτουργικό κόστος εξοικο-
νομώντας ενέργεια και θα μειώσει το κόστος συντήρησης.
Εφόσον η λύση αυτή επιλεγεί ως κατάλληλη, τότε προϋπόθε-
ση στον διεθνή διαγωνισμό που θα διενεργηθεί θα αποτελεί οι 
εργασίες να γίνουν σε εγκαταστάσεις εντός Ελλάδος. Υπενθυ-
μίζεται ότι έχει γίνει κατά το παρελθόν μετασκευή βαγονιών 
του ΟΣΕ στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά.
Εκτός δρομολογίων το 40% των συρμών
Σε κάθε περίπτωση, η ανάληψη άμεσων δράσεων αποτελεί 
μονόδρομο, καθώς η έλλειψη ανταλλακτικών, αλλά και εν γέ-
νει σύγχρονου εξοπλισμού, που συνδέεται με την παλαιότητα 
του υφιστάμενου στόλου, έχει θέσει εκτός προγράμματος περί 
το 40% των συρμών. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα πιο πρό-
σφατα τρένα στη Γραμμή 1 αποτελούσαν «Ολυμπιακή» προ-
μήθεια και σηκώνουν περίπου τη μισή κυκλοφορία στο Πει-
ραιάς-Κηφισιά που μεταφέρει καθημερινά 230.000 επιβάτες.
Πηγές με γνώση της αγοράς αναφέρουν ότι ένας διαγωνι-
σμός για τον εκσυγχρονισμό του στόλου των παλαιών ΗΣΑΠ 
αναμένεται να συγκεντρώσει μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς 
όλοι οι μεγάλοι παίκτες (Γερμανοί, Γάλλοι, Κορεάτες) έχουν 
σχετική εμπειρία. Βάσει της διεθνούς πρακτικής, ξεκινώντας 
από τις παλαιότερες σειρές του ηλεκτρικού που παραμένουν 
παροπλισμένες, σειρές 8 και 9, και συνεχίζοντας με τις πιο 
πρόσφατες σειρές 10 και 11, ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα 
ανακατασκευής και αναμόρφωσης θα μπορούσε να ολοκλη-
ρωθεί σε 24 μήνες.

ΟΛΙΚΟ ΛΙΦΤΙΝΓΚ ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 
ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

«Καταιγίδες, έντονες βροχοπτώσεις, καύσωνες – ακόμα 
και σήμερα βλέπουμε τις πρώτες συνέπειες της υπερθέρ-
μανσης του πλανήτη. Η νέα έκθεση της IPCC είναι σαφής: 
Η ανθρωπότητα πρέπει να δράσει άμεσα. Η ζωή θα αλ-
λάξει αποφασιστικά» γράφει η γερμανική εφημερίδα Die 
Welt.
“Πριν τρία χρόνια, 196 χώρες που μετείχαν στη Διάσκεψη 
του Παρισιού για το κλίμα, έθεσαν ένα φιλόδοξο στόχο: να 
μπορέσουν να περιορίσουν τη θέρμανση της γης κατά 1,5 
βαθμούς Κελσίου σε σύγκριση με την προ-βιομηχανική 
εποχή. Αυτό είναι εφικτό – αλλά μόνο αν ληφθούν άμεσα 
συνολικά μέτρα για τη δραστική μείωση των εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα”, προσθέτει η γερμανική εφημε-
ρίδα.
Αυτό είναι το συμπέρασμα 91 κορυφαίων επιστημόνων 
από 40 χώρες. Έχουν ετοιμάσει ειδική έκθεση κατόπιν αι-
τήματος των υπογραφόντων της συμφωνίας για το κλίμα 
για την IPCC και έχουν συνοψίσει περισσότερες από 6.000 
μελέτες. Η έκθεση δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνειών: 
Μέχρι το 2030, οι εκπομπές CO 2 θα πρέπει να μειωθούν 
κατά 45% σε σύγκριση με το 2010 και να μηδενιστούν στα 
μέσα του αιώνα.
Ο τερματισμός των εκπομπών CO 2 θα σήμαινε ουσιαστι-
κή αλλαγή του τρόπου ζωής των ανθρώπων. Το διοξείδιο 
του άνθρακα εμφανίζεται φυσικά στην ατμόσφαιρα της 
γης. Αλλά δημιουργείται και με την καύση του άνθρακα, 
του φυσικού αερίου ή του πετρελαίου και της βενζίνης 
που παράγεται από αυτό. Δημιουργείται ακόμη μέσω της 
βιομηχανίας, της θέρμανσης, της παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας, των κατασκευών, των μεταφορών και της γε-
ωργίας.
Το διοξείδιο του άνθρακα, ωστόσο, απορροφά την θερ-
μότητα που διαφορετικά θα απελευθερωνόταν ξανά στο 
διάστημα. Έτσι, αν μεγάλες συγκεντρώσεις από αυτό το 
αέριο είναι στην ατμόσφαιρα, θα προκαλούν σταδιακή 
υπερθέρμανση της γης, λόγω του φαινομένου του θερμο-
κηπίου. Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι προστασί-
ας του κλίματος, οι εκπομπές άλλων αερίων του θερμο-
κηπίου, όπως το μεθάνιο, θα πρέπει επίσης να μειωθούν.
«Για να κατανοήσουμε τι θα σημάνει ο τερματισμός των 
εκπομπών CO 2 το 2050, πρέπει να αντιληφθούμε ότι 
σχεδόν όλοι οι τομείς της ζωής πρέπει να αλλάξουν», λέει 

ΣΟΚΑΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ – 
ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΜΕ ΑΦΑΝΙΣΜΟ Η ΓΗ

www.tanea.gr
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ο Νίκλας Χένε, καθηγητής της αλλαγής του κλίματος στο 
Πανεπιστήμιο Wageningen: «Αλλά μόνο οι τεχνικές λύσεις 
δεν θα είναι αρκετές, πρέπει να αλλάξουμε τη συμπεριφο-
ρά μας».
Αυτό είναι το πρόβλημα. Επειδή αυτό που πρέπει να αλ-
λάξουμε είναι από καιρό γνωστό. Λιγότερες πτήσεις. Να 
τρώμε λιγότερο κρέας. Να οδηγούμε λιγότερο. Για τη 
Γερμανία, αυτό σημαίνει πάνω από όλα: Να καίμε λιγότε-
ρο άνθρακα. Επειδή η καύση αυτή είναι υπεύθυνη για το 
40% περίπου των γερμανικών εκπομπών CO 2.
Πέρυσι, οι παγκόσμιες εκπομπές CO 2 ήταν υψηλότερες 
από ποτέ. Πολιτικά, οι στόχοι για το κλίμα είναι δύσκολο 
να εφαρμοστούν. Ποιος θέλει να πει στο εκλογικό του 
σώμα ότι από τώρα και στο εξής θα πρέπει να παραιτηθεί 
από τις συχνές φτηνές πτήσεις στις διακοπές ή το φτηνό 
βόειο κρέας; Ποιος θέλει να τα βάλει με τη βιομηχανία και 
τους μεγάλους παραγωγούς ενέργειας; Σχεδόν κανείς δεν 
είναι πρόθυμος να περιορίσει σήμερα αυτές τις δραστηρι-
ότητες, επειδή οι επιστήμονες προειδοποιούν για τις άσχη-
μες συνέπειες του τρόπου ζωής μας για τους ανθρώπους 
του μέλλοντος. Το θέμα είναι ότι δεν είναι πια μόνο το 
μέλλον. Είναι ήδη για το παρόν.
Τα ακραία καιρικά φαινόμενα συμβαίνουν συχνότερα
Ήδη παρατηρούμε τις συνέπειες της υπερθέρμανσης του 
πλανήτη. Αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα μηνύματα 
στην ειδική έκθεση, λέει ο Κινέζος ερευνητής του κλίματος 
Πανμάο Τζάι ένας από τους συγγραφείς της έκθεσης. Είναι 
ήδη σύνηθες να παρατηρούμε ακραία καιρικά φαινόμενα, 
όπως και την αύξηση της στάθμης της θάλασσας και την 
εξαφάνιση των πάγων της Αρκτικής.
Το γεγονός ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα συμβαίνουν 
συχνότερα έχει γίνει αισθητό τα τελευταία χρόνια. Για πα-
ράδειγμα, οι έντονες βροχοπτώσεις και οι πλημμύρες είναι 
όλο και πιο συχνές. Επίσης, οι αιτίες της μεγάλης ξηρασίας 
αυτό το καλοκαίρι δεν είναι ακόμα σαφείς.
Οι ακραίες καιρικές συνθήκες είναι ο ισχυρότερος άμεσος 
κίνδυνος
«Τα ακραία καιρικά δεν μπορούμε να τα προβλέπουμε 
έγκαιρα, αν περιμένουμε τα στατιστικά στοιχεία», λέει ο 
Αντερς Λέβερμαν, που διερευνά τη δυναμική του κλιμα-
τικού συστήματος στο Ινστιτούτο Έρευνας Κλιματικών 
Επιπτώσεων του Πότσνταμ «Στην πραγματικότητα, απλά 
μας εκπλήσσουν τα γεγονότα. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα 
ακραία καιρικά φαινόμενα. Τα πάντα χειροτερεύουν ταχύ-
τερα από ό, τι προβλέπαμε. »
Οι επιστήμονες έχουν προσπαθήσει πολύ καιρό να υπο-
λογίσουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής με τη 
βοήθεια στατιστικών στοιχείων. «Τώρα τα γεγονότα μας 
ξεπερνούν. Τα τελευταία πέντε χρόνια, οι άνθρωποι έχουν 
επικεντρωθεί ολοένα και περισσότερο στην κατανόηση 
των φυσικών αιτιών των ακραίων καιρικών φαινομένων. 
Αυτό δίνει την ευκαιρία να κάνουμε τις προβλέψεις μας 
εγκαίρως».

Οι εξετάσεις για τη χορήγηση διπλωμάτων οδήγησης βρί-
σκονται «στον αέρα» εξαιτίας αποχής των εξεταστών, οι 
οποίοι διαμαρτύρονται διότι παραμένουν απλήρωτοι από 
τον περασμένο Μάιο. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι υποψή-
φιοι οδηγοί που βρίσκονται σε αναμονή είναι πλέον 4.000 
στην Αττική, καθώς ήδη διανύουμε τη δεύτερη εβδομάδα 
αναστολής των εξετάσεων, και υπολογίζεται ότι από τις 
7 διευθύνσεις της Περιφέρειας εξετάζονται περίπου 700 
άτομα την ημέρα. Την ίδια στιγμή, σε άλλες περιοχές της 
χώρας οι εξετάσεις έχουν ήδη σταματήσει εδώ και 3 μήνες. 
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Εκπαιδευτών Οδήγησης Διαμαντή Ηλιάδη, στη Θεσσαλο-
νίκη η αναμονή για να εξεταστεί ένας υποψήφιος οδηγός 
φτάνει σήμερα τους τρεις μήνες, καθώς εξετάσεις διενερ-
γεί η μία από τις δύο διευθύνσεις, ενώ σε πόλεις όπως το 
Ρέθυμνο, η Λάρισα, η Καστοριά και τα Τρίκαλα δεν προ-
γραμματίζονται εξετάσεις εδώ και περίπου τρεις μήνες. Να 
σημειωθεί ότι η συντριπτική πλειονότητα των εξεταστών 
οδήγησης είναι υπάλληλοι των Περιφερειών, οι οποίοι 

ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ» ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
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Για την Κεντρική Ευρώπη, οι ακραίες καιρικές συνθή-
κες είναι ο ισχυρότερος άμεσος κίνδυνος. Η άνοδος της 
στάθμης της θάλασσας, η οποία απειλεί ορισμένα κράτη, 
θα μας πλήξει επίσης – αλλά συμβαίνει τόσο αργά ώστε 
να υπάρχει χρόνος για να προετοιμαστούμε γι «αυτό. Οι 
ακραίες καιρικές συνθήκες είναι διαφορετικές. Έχουν γίνει 
πιο απρόβλεπτες σε όλο τον κόσμο.
«Τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους είχαμε ξαφνική 
σφοδρή χιονόπτωση από το Σικάγο ως τη Νέα Υόρκη, η 
οποία είχε σχεδόν παραλύσει την οικονομική ζωή. Τον 
Ιανουάριο, οι θερμοκρασίες στη Σιβηρία αυξήθηκαν κατά 
55 βαθμούς μέσα σε πέντε ημέρες.
«Αν κατορθώσουμε να περιορίσουμε την αύξηση της 
θερμοκρασίας του πλανήτη λιγότερο από 1,5 βαθμούς 
Κελσίου, θα συνεχίσουμε να έχουμε το κλίμα που γνωρί-
ζουμε, λέει ο Λέβερμαν. «Αλλά μόλις ξεπεράσουμε αυτό 
το σύνορο, ο κόσμος θα αλλάξει πολύ. Στη συνέχεια θα 
μπούμε σε έναν κόσμο με ένα κλίμα που δεν γνωρίζουμε. 
» Έτσι, η στάθμη της θάλασσας θα αυξανόταν δέκα εκα-
τοστά υψηλότερα από το τέλος του αιώνα.. Ο Αρκτικός 
Ωκεανός θα μένει πιθανώς χωρίς πάγους τουλάχιστον μία 
φορά τη δεκαετία (αντί για μία φορά τον αιώνα). Και όλοι 
οι κοραλλιογενείς ύφαλοι θα πεθάνουν.
Θα επιτύχουμε τον στόχο της μείωσης της θέρμανσης 
κατά 1,5 βαθμούς; Οι περισσότεροι ερευνητές είναι σκε-
πτικοί. Μόνο ένα πράγμα είναι σαφές: η ζωή μας θα αλλά-
ξει θεμελιωδώς. Είτε έτσι είτε αλλιώς.

μέχρι τώρα διενεργούσαν τις εξετάσεις εκτός ωραρίου και 
πληρώνονταν με αποζημίωση που φθάνει τα 1 74 ευρώ 
τον μήνα για συμμετοχή σε έξι απογευματινές επιτροπές. 
Η τελευταία φορά που δόθηκε παράταση στη διαδικασία 
αποζημίωσης κάλυπτε την περίοδο έως τις 30 Απριλίου 
2018, καθώς τότε δόθηκε στη δημοσιότητα το σχέδιο 
νόμου του υπουργείου Μεταφορών με τις αλλαγές στη 
διαδικασία απόκτησης άδειας οδήγησης. Οι διατάξεις του 
προέβλεπαν εξεταστές αποκλειστικής απασχόλησης και τη 
διενέργεια εξετάσεων εντός του κανονικού τους ωραρίου. 
Περιελάμβανε όμως και διάταξη που έδινε παράταση στο 
καθεστώς των αποζημιώσεων για εκτός ωραρίου δοκιμα-
σίες κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, έως τις 
30 Σεπτεμβρίου 2018. Ωστόσο, το συγκεκριμένο νομοσχέ-
διο δεν έχει κατατεθεί ακόμα στη Βουλή, με αποτέλεσμα, 
όπως τονίζει στο «Εθνος» η πρόεδρος της Ομοσπονδίας 
Εργαζομένων στις Περιφέρειες Βέτα Πανουτσάκου, οι πε-
ρίπου 1 .000 εξεταστές σε όλη την Ελλάδα να παραμένουν 
απλήρωτοι από τον περασμένο Μάιο. 
«Αν είσαι τίμιος και καθαρός, γιατί να πηγαίνεις να δου-
λεύεις χωρίς αποζημίωση και να κινείς υποψίες ότι κάπως 
αλλιώς πληρώνεσαι;» αναρωτιέται η ίδια, προσθέτοντας 
ότι το εξεταστικό σύστημα χρειάζεται αλλαγές και ότι δεν 
έχουν καταφέρει ακόμα να συναντηθούν με τον υπουρ-
γό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Σπίρτζη, αν και 
του έχουν υποβάλει αίτημα από τον Ιανουάριο. Τονίζει, 
πάντως, ότι η έλλειψη υπαλλήλων στις Περιφέρειες της 
επαρχίας δεν επιτρέπει λειτουργικά τη δημιουργία απο-
κλειστικού σώματος εξεταστών. Για το ζήτημα πραγμα-
τοποιήθηκε χθες συνάντηση στην Περιφέρεια Αττικής 
ανάμεσα στην περιφερειάρχη Ρένα Δούρου, τον γενικό 
γραμματέα του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 
Θάνο Βούρδα, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπον-
δίας Εκπαιδευτών Οδήγησης Διαμαντή Ηλιάδη και τον 
γενικό γραμματέα της Παναγιώτη Χαρμπή. Στη συνά-
ντηση έδωσε το «παρών» η εντεταλμένη περιφερειακή 
σύμβουλος Μεταφορών, Επικοινωνιών και ΚΤΕΟ Μαρία 
Χριστάκη. 


