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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

ΤΕΕ
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ1
TUFE 2018: 1ο Διεθνές Διεπιστημονικό Συνέδριο: “Economy, Society and 
Climate Change – Τhe impact of mega trends in the Built Environment, 
Construction Industry and Real Estate
Γ. Στασινός: Απαιτείται ολοκληρωμένος εθνικός σχεδιασμός για  τα έργα 
υποδομών στις νέες συνθήκες της κλιματικής αλλαγής
Ρεπορτάζ παρουσίαση στο δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΙ – EcoNews για το 
συνέδριο που συνδιοργανώνουν ΤΕΕ – FIG– ECCE – UNECE/WPLA – UIA 
– Δηλώσεις Άρη Χατζηδάκη, Πρόεδρου ECCE και  Enzo Siviero, αν. ΓΓ EAMC
Σελ 3
SHARE Athens 2018 Διεθνές Φόρουμ Αρχιτεκτονικής και Μηχανικής στις 27 
Νοεμβρίου 2018 
Σελ 4 
Γ. Σταθάκης: «Το α  ́εξάμηνο του 2021 θα έχει ολοκληρωθεί το Κτηματολό-
γιο για το σύνολο της Επικράτειας»
Σελ 5 
Ομιλία προέδρου της Ελληνικό Κτηματολόγιο για την κτηματογράφηση 
της χώρας 
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Υπερπλεόνασμα μέσω ρυθμίσεων, κατασχέσεων
Σελ 7
Η Επιτροπή ενέκρινε τα βουλγαρικά και ελληνικά σχέδια για τον αγωγό 
φυσικού αερίου IGB   
Σελ 8 
ΕΕ: Βελτίωση, αλλά και προκλήσεις για το περιβάλλον στην Ελλάδα
Σελ 9 
Χανιά: Οκτώ νέα σχολεία στην πόλη μέσω ΣΔΙΤ
Σελ 10
ΥΠΕΝ: για απόφαση της ΕΕ, σχετικά με τον  ελληνοβουλγαρικό αγωγός 
φυσικού αερίου 
Σελ 11
Αποτελέσματα 9μήνου ΕΛΠΕ: Νέο ρεκόρ, προμέρισμα και έκτακτο μέρισμα
Σελ 12
Απόφαση Παπανάτσιου για διασταυρώσεις στοιχείων των πωλήσεων των 
εταιριών εμπορίας καυσίμων
Σελ 13
Επιδείνωση του οικονομικού κλίματος στη βιομηχανία τον Οκτώβριο σύμ-
φωνα με το ΙΟΒΕ  
Σελ 14
Αναμένεται νομοθετικό πλαίσιο στην ΕΕ για τα νέα όρια του θορύβου των 
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Σελ 15
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Συμμαχία Αφρικής-Ευρώπης: τόνωση των επενδύσεων για βιώσιμη ενέρ-
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ΕΕ: Η ανάπτυξη στη ζώνη του ευρώ θα σημειώσει πτώση από 2,4% το 
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Σελ 18 
Αυξημένη η επιχειρηματική αισιοδοξία των οικογενειακών επιχειρήσεων 
παγκοσμίως, σύμφωνα με έρευνα της PwC
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Adecco: Οι επιπτώσεις της γήρανσης του πληθυσμού στην οικονομία, την 
απασχόληση των νέων και την ενσωμάτωση του αυτοματισμού στο εργα-
σιακό περιβάλλον
Σελ 20 
Η Καλιφόρνια απέκτησε το πρώτο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για 
σεισμό στις ΗΠΑ, έστω λίγα δευτερόλεπτα προτού αυτός συμβεί    
Σελ 21
Prototype by TEE & Attica Region: ένας τεχνοδικτυακός (ψηφιακός) επιτα-
χυντής καινοτόμων ιδεών.
Σελ 2 
Προσεχώς
Σελ 22,23,24
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση 
του ΤΕΕ (Newsletter) TEE:

Την ανάγκη ολοκληρωμένου εθνικού σχεδιασμού για  τα έργα 
υποδομών στις νέες συνθήκες της κλιματικής αλλαγής, με 
κανόνες που θα διασφαλίζουν την βιωσιμότητα και την ασφά-
λεια των κατασκευών, τόνισε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος 
Στασινός, με δηλώσεις του σε  ρεπορτάζ του δελτίου Ειδήσεων 
του ΣΚΑΙ - EcoNews με τη δημοσιογράφο Κατερίνα Χριστοφιλ-
λίδου, για το συνέδριο TUFE 2018, 1ο Διεθνές Διεπιστημονικό 
Συνέδριο: “Economy, Society and Climate Change – Τhe 
impact of mega trends in the Built Environment, Construction 
Industry and Real Estate”, που συδιοργανώνουν ΤΕΕ – FIG– 
ECCE – UNECE/WPLA – UIA στο Ίδρυμα Ευγενίδου στην Αθή-
να, από τις 7 έως τις 9 Νοεμβρίου. 
-«Χρειάζεται να έχουμε ολοκληρωμένο εθνικό σχεδιασμό,  
με τα έργα τα δημόσια που θα πρέπει να γίνουν,  έτσι ώστε 
να αντιμετωπίζουμε ρεαλιστικά τους στόχους και τα ακραία 
φαινόμενα που εκδηλώνονται λόγω της κλιματικής αλλαγής, 
όπως έχουμε δει πρόσφατα με τις φυσικές καταστροφές», τό-
νισε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός, 
υπογραμμίζοντας παράλληλα, ότι «χρειάζεται ο εθνικός σχε-
διασμός για τις υποδομές να περιλαμβάνει συγκεκριμένα χρο-
νοδιαγράμματα και συγκεκριμένες πρακτικές, ώστε τα έργα να 
ολοκληρώνονται σωστά και έγκαιρα».
Το ρεπορτάζ ανέδειξε ότι  το 70 με 80% των υποδομών ενδέ-
χεται να αντιμετωπίσει σοβαρό κίνδυνο κατάρρευσης,  εξαιτίας 
ακραίων καιρικών φαινομένων και  ότι είναι επείγον ως εκ τού-
του να ενισχυθεί η αντοχή τους έναντι αυτών,  ως εγγύηση και 
για την ασφάλεια των πολιτών. Το κριτήριο της βιωσιμότητας 
λοιπόν και της περιβαλλοντικά φιλικής δόμησης τονίστηκε στο 
ρεπορτάζ ότι ιεραρχείται πλέον πολύ ψηλά από τους μηχανι-
κούς στον κατασκευαστικό τομέα,  όπως επισημάνθηκε στο 

διεθνές συνέδριο που διοργάνωσε το Τεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδας με θέμα τις προκλήσεις που θέτει η κλιματική αλλαγή 
στο δομημένο περιβάλλον.
Ο Enzo Siviero, αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της Ένωσης 
Μηχανικών Μεσογειακών Χώρων EAMC, που μετέχει στο διε-
θνές συνέδριο της Αθήνας, προέβη σε δηλώσεις για την κατάρ-
ρευση της γέφυρας Πόντε Μοράντι στη Γένοβα τον περασμένο 
Αύγουστο,  συμπαρασύροντας στο θάνατο 43 ανθρώπους. 
Μία κατάρρευση που αποδόθηκε στην κακή συντήρηση. 
Τώρα η αναβάθμιση και ενίσχυση της γέφυρας καθίσταται 
υποχρεωτική. Μιλώντας σχετικά ο κ  Siviero είπε ότι «η γέφυρα 
αποτελεί  ένα ορόσημο για την Ιταλία. Γνωρίζουν όλοι ότι αν 
την κατεδαφίσουμε θα χάσουμε ένα κομμάτι της ιστορίας μας . 
Η άποψή μου είναι αντί να την  γκρεμίσουμε για να φτιάξουμε 
μία καινούργια, κάτι που περιβαλλοντικά δεν θα ήταν συμφέ-
ρον,  να την ανακατασκευάσουμε και να την ενισχύσουμε,  έτσι 
ώστε να μην χαθεί ένα μέρος ταυτότητάς μας».
«Πάνω από 70 έως 80% της υπάρχουσα υποδομή δεν πληροί  
τις στοιχειώδεις συνθήκες ασφάλειας» τόνισε με δήλωση του 
στο πλαίσιο του ρεπορτάζ ο Άρης Χατζηδάκης, Πρόεδρος του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πολιτικών Μηχανικών ECCE. Ο ίδιος 
υπογράμμισε ότι «υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα να αρχίσουμε 
την αναβάθμιση των υποδομών μας και των κτιρίων του δο-
μημένου περιβάλλοντος.  Αυτό απαιτεί  μία μεγάλη ιεράρχηση  
πραγμάτων και κυρίως μία αποτίμηση του πραγματικού κιν-
δύνου που κάθε μία από αυτές  τις κατασκευές ενέχει».  Στο ρε-
πορτάζ παράλληλα με την ασφάλεια τονίστηκε και η σημασία 
της ενεργειακής εξοικονόμησης στον τομέα των κατασκευών. 

TUFE 2018: 1Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: “ECONOMY, 
SOCIETY AND CLIMATE CHANGE – ΤHE IMPACT OF MEGA TRENDS IN THE 
BUILT ENVIRONMENT, CONSTRUCTION INDUSTRY AND REAL ESTATE”

Γ. Στασινός: Απαιτείται ολοκληρωμένος εθνικός σχεδιασμός για  τα έργα υποδομών στις νέες συνθήκες 
της κλιματικής αλλαγής
Ρεπορτάζ παρουσίαση στο δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΙ - EcoNews για το συνέδριο που συδιοργανώνουν 
ΤΕΕ - FIG-ECCE -UNECE/WPLA - UIA 
Δηλώσεις Άρη Χατζηδάκη, Πρόεδρου ECCE και  Enzo Siviero, αν. ΓΓ EAMC



ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

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

Το ΤΕΕ Πελοποννήσου διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση 
με θέμα: “Νέο θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης των μεταποιη-
τικών και συναφών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτή-
των εφοδιαστικής”, την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 
έναρξης 17:30 (στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρί-
ου Αρκαδίας, 25ης Μαρτίου & Πανός 21, Τρίπολη).
Τα θέματα που θα αναλυθούν κατά τη διάρκεια των εργασιών 
της εκδήλωσης είναι:
Νέο θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης των οικονομικών δρα-
στηριοτήτων (Ελένη Φέρτη, Προϊσταμένη του Τμήματος 
Απλοποίησης Αδειοδότησης Οικονομικών Δραστηριοτήτων 
της Γ.Γ. Βιομηχανίας)
Η μεταρρύθμιση στην αδειοδότηση των μεταποιητικών και 
συναφών δραστηριοτήτων
Α. Στάδιο Εγκατάστασης (Μαρία Μανιατάκου, Στέλεχος της 
Διεύθυνσης Συντονισμού και Παρακολούθησης του κανο-
νιστικού πλαισίου για το επιχειρηματικό περιβάλλον της Γ.Γ. 
Βιομηχανίας)
Β. Στάδιο Λειτουργίας (Ειρήνη Πιτταρά, Προϊσταμένη της Δι-
εύθυνσης Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών 
Πάρκων της Γ.Γ. Βιομηχανίας).
Η μεταρρύθμιση στην αδειοδότηση των κέντρων αποθή-
κευσης και διανομής (Νικόλαος Παπανικολάου, Στέλεχος της 
Διεύθυνσης Συντονισμού και Παρακολούθησης του κανο-
νιστικού πλαισίου για το επιχειρηματικό περιβάλλον της Γ.Γ. 
Βιομηχανίας και Εκπρόσωπος του Υπουργείου στο Συμβούλιο 
Εφοδιαστικής).
Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με ερωτήσεις και συζήτηση.

Περισσότεροι από εξήντα (60) διακεκριμένοι ομιλητές από 
το χώρο των επιχειρήσεων, της πολιτικής και της κοινω-
νίας, θα συμμετέχουν με εισηγήσεις στις εργασίες του 3ου 
Thessaloniki Summit 2018, που θα πραγματοποιηθεί στις 
15 και 16 Νοεμβρίου 2018, στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάν-
νης Βελλίδης.
Στόχος του φετινού 3ου Thessaloniki Summit είναι η ανά-
δειξη των προοπτικών του οικονομικού και επιχειρηματι-
κού περιβάλλοντος, των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων 
και της χώρας μας.
Με αφορμή τις προοπτικές διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, το συνέδριο:
• Αναδεικνύει τη σημασία και τα πλεονεκτήματα της Θεσ-
σαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας για την οικονομική και 
κοινωνική ανάπτυξη.
• Αναλύει τις γεωπολιτικές προοπτικές της περιοχής.
• Εξετάζει τον αναπτυξιακό ρόλο των ευρωπαϊκών χω-
ρών, των ΗΠΑ, αλλά και τρίτων χωρών, στη διαπεριφε-

ρειακή συνεργασία.
• Προβάλλει τις επενδυτικές ευκαιρίες στο πεδίο της βιομη-
χανίας, των υποδομών, της ενέργειας και της τεχνολογίας, 
και,
• Λαμβάνει υπόψη το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής ολοκλήρω-
σης και διερευνά τις αναγκαίες προσαρμογές των αναπτυ-
ξιακών πολιτικών.
Σημειώνεται ότι το 3ο Thessaloniki Summit τελεί υπό την 
Αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Προκο-
πίου Παυλοπούλου, ενώ βαρυσήμαντες ομιλίες εθνικού 
και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος θα εκφωνήσουν ο Πρω-
θυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας και ο Αρχηγός της Αξιωμα-
τικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, την πρώτη 
και τη δεύτερη ημέρα του συνεδρίου αντίστοιχα.
Το Thessaloniki Summit 2018, πραγματοποιείται με την 
υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής στην Ελλάδα, της ΔΕΘ-HELEXPO και του “Enterprise 
Europe Network Hellas”.

Τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 17:00 (στο Μέγαρο 
Μουσικής Αθηνών) θα διεξαχθεί εκδήλωση για τη φορολογία 
των ακινήτων. Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα γίνει πα-
ρουσίαση της μελέτης του Ιδρύματος Οικονομικών & Βιομη-
χανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) με θέμα: “Η φορολογία ακινήτων και 
το μέλλον του κλάδου των κατασκευών”.
Την εκδήλωση διοργανώνει ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τε-

χνικών Εταιρειών –ΣΑΤΕ, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο 
Επιχειρήσεων για Ποιότητα και Ανάπτυξη των Κατασκευών- 
ΣΕΠΑΚ, τον Σύνδεσμο Ελληνικών Εταιρειών - Γραφείων Μελε-
τών- Σ.Ε.Γ.Μ., τον  Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος- 
Σ.Π.Μ.Ε., το Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής- Ε.Ι.Α.  και την 
Ελληνική Ένωση Αλουμινίου- Ε.Ε.Α.
Πληροφορίες: http://www.sate.gr/nea/SATE_30102018.pdf
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Προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

27 - 28 Νοεμβρίου 2018

7ο Αραβο-Ελληνικό Οικονομικό Φόρουμ: 
«Ελλάδα και Αραβικός Κόσμος: Μία Νέα 
Ατζέντα για την Ανάπτυξη»
ΑΘΗΝΑ

Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου 
και Αναπτύξεως

30 Νοεμβρίου - 
2 Δεκεμβρίου 2018 

Συνέδριο topo@drone 2018: «Οι προκλή-
σεις και οι προοπτικές από τη χρήση των 
ΣμηΕΑ στην επιστήμη του ΑΤΜ»
ΑΘΗΝΑ

Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων 
Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

4 - 5 Δεκεμβρίου 2018
Ετήσια Συνάντηση Ναυτικής Τεχνολογίας 
ΑΘΗΝΑ

Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Τεχνολογί-
ας (ΕΛ.Ι.Ν.Τ.)

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΟ 3Ο THESSALONIkI SUMMIT 2018

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ



https://whova.com/web/athen_201808
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«Η ολοκλήρωση του Κτηματολογίου αποτελεί μια από τις 
υψηλότερης σημασίας μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει τα τε-
λευταία χρόνια στην Ελλάδα», υπογράμμισε ο υπουργός Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, μιλώντας χθες σε 
εκδήλωση για την πορεία ολοκλήρωσης του Κτηματολογίου, 
που διοργάνωσε ο φορέας Ελληνικό Κτηματολόγιο. Σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ  «θεσπίσαμε έναν νόμο - τομή, με τον οποίο 
εξοβελίζουμε παθογένειες δεκαετιών και αντικαθιστούμε το 
καθεστώς της γκρίζας ζώνης, με κανόνες, ρυθμίσεις και διά-
φανο ρυθμιστικό πλαίσιο», τόνισε και πρόσθεσε: «Παραλά-
βαμε το Κτηματολόγιο σε ποσοστό 25% και φιλοδοξούμε το 
α’ εξάμηνο του 2021 να έχει ολοκληρωθεί στο σύνολο της ελ-

ληνικής Επικράτειας, έχοντας θεσμοθετήσει, για πρώτη φορά, 
έναν ενιαίο φορέα, με την ενοποίηση των υποθηκοφυλακείων 
με τα κτηματολογικά γραφεία».
Όπως σημείωσε ο υπουργός, στο τέλος του 2017 υπογράφη-
καν, μεταξύ άλλων, 27 συμβάσεις που αφορούν την κτηματο-
γράφηση του 63% της έκτασης της χώρας και την καταγραφή 
του 43% των δικαιωμάτων πολιτών επί της ακίνητης περιου-
σίας τους.
Επίσης, είπε ότι με την ολοκλήρωση θα κτηματογραφηθούν 
132.000 km2 γης της ελληνικής επικράτειας, ενώ 39 εκατ. 
δικαιώματα πολιτών επί της ακίνητης περιουσίας τους θα κα-
ταγραφούν και θα διασφαλιστούν. Αναφερόμενος στα οφέλη, 

τόνισε πως από την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου δημι-
ουργείται ασφάλεια δικαίου για τις επενδύσεις και διασφαλίζο-
νται τα δικαιώματα των πολιτών επί της ακίνητης περιουσίας 
τους. Ταυτόχρονα, το Ελληνικό Δημόσιο αποκτά «τίτλους» για 
την περιουσία του μέσω του Εθνικού Κτηματολογίου.
«Πρόκειται για μια παρέμβαση στρατηγικής σημασίας, καθώς 
αποτελεί βασική προϋπόθεση για τον αξιόπιστο χωροταξικό 
σχεδιασμό της χώρας. Η μεταρρύθμιση αυτή δεν είναι με-
μονωμένη, διότι θα ήταν ημιτελής. Συμπληρώνεται με δυο 
επιπλέον πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η κυβέρνηση: Την 
ανάρτηση των δασικών χαρτών και τη χάραξη γραμμής αι-
γιαλού», είπε ο υπουργός.

Στην ιδία ημερίδα, σύμφωνα με ανακοίνωση μίλησε ο πρό-
εδρος της Ελληνικό Κτηματολόγιο, Βύρων Νάκος ο οποίος 
στην ομιλία του ανέφερε τα εξής:  Το Εθνικό Κτηματολόγιο 
αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μεταρρυθμιστικά έργα της 
νεότερης Ελληνικής ιστορίας. Είναι το έργο που ξεκαθαρίζει σε 
ποιον ανήκει τι, με τρόπο μονοσήμαντο και τεκμηριωμένο. 
Είναι το έργο που οριοθετεί για πρώτη φορά τις ακίνητες ιδιο-
κτησίες στη χώρα. Είναι το έργο μέσω του οποίου ξεκαθαρίζει 
επιτέλους η εικόνα και η έκταση της δημόσιας περιουσίας. 
Είναι το έργο που παρέχει πλέον ασφάλεια στις συναλλαγές, 
ανοίγοντας έτσι νέες προοπτικές για επενδύσεις και ανάπτυξη. 
Ο θεσμός του Κτηματολογίου σχεδιάστηκε να αντικαταστήσει 
το σύστημα Μεταγραφών και Υποθηκών που λειτουργεί στη 
χώρα μας από τον 19ο αιώνα, γεγονός που αναδεικνύει τους 
δύο βασικούς πυλώνες του νέου συστήματος τον τεχνικό και 
τον νομικό. Το έργο της κτηματογράφησης ξεκίνησε στα μέσα 
της δεκαετίας του ’90 με μία σειρά μελετών που είχαν πιλοτι-
κό χαρακτήρα καθότι κάλυπταν μικρές διάσπαρτες περιοχές 
που είχαν ως σκοπό να καταγραφούν οι ιδιαιτερότητες που 
θα καλούνταν το Κτηματολόγιο να αντιμετωπίσει κατά την 
κτηματογράφηση της χώρας. Συνεχίστηκε το 2008, με την 
κτηματογράφηση των μεγάλων αστικών κέντρων της χώρας, 
ενώ το 2011 δρομολογήθηκε η κτηματογράφηση αγροτικών 
και περι-αστικών περιοχών. Το 2015 αναλάβαμε καθήκοντα 
σε μία πολύ δύσκολη περίοδο για το έργο. Είχε «παγώσει» ο 
διαγωνισμός για την τέταρτη και τελευταία γενιά κτηματογρα-
φήσεων που αφορούσε στο υπόλοιπο της χώρας, δεν υπήρχε 
καμία ουσιαστική εξέλιξη στο έργο της ανάρτησης και κύρω-
σης των δασικών χαρτών, καθώς επίσης δεν υπήρχε συγκε-
κριμένη συμφωνημένη πολιτική για το πλαίσιο της οριστικής 
λειτουργίας του Κτηματολογίου.
Τι κάναμε για να προωθήσουμε τις κτηματογραφήσεις:
Επανασχεδιάστηκε ο διαγωνισμός κτηματογράφησης για 

το υπόλοιπο της χώρας, επαναπροκηρύχθηκε το 2016 και 
έως τον Δεκέμβρη του 2017, υπογράφηκαν οι 27 από τις 32 
προκηρυχθείσες συμβάσεις, οι οποίες εξελίσσονται κανονικά. 
Σχεδιάσαμε με την συνδρομή της Παγκόσμιας Τράπεζας, ένα 
σύγχρονο πλαίσιο διαχείρισης έργων τόσο σε οργανωτικό 
επίπεδο, όσο και σε πληροφοριακό επίπεδο. Επανασχεδιάστη-
κε και δόθηκε σε παραγωγική λειτουργία όπως θα δείτε και 
στη συνέχεια, η νέα ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής δήλω-
σης κτηματολογίου, η οποία με ένα πολύ φιλικό προς τον χρή-
στη τρόπο, δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να δηλώσουν 
τα ακίνητά τους χωρίς να ταλαιπωρηθούν.
Ολοκληρώθηκαν τα νέα χαρτογραφικά υπόβαθρα που παρά-
χθηκαν την περίοδο 2014-2016 τα οποία θα υποστηρίξουν 
ουσιαστικά τον εντοπισμό και την οριοθέτηση των υπό κτη-
ματογράφηση ακινήτων.
Αναφορικά με τη συνολική πρόοδο του έργου της κτηματο-
γράφησης:
• Μέχρι σήμερα, έχει ολοκληρωθεί η κτηματογράφηση και 
λειτουργεί Κτηματολόγιο για το
29,2% των συνολικών εμπράγματων δικαιωμάτων της χώ-
ρας.
• Εξελίσσονται 72 συμβάσεις κτηματογράφησης για το 61,8% 
των δικαιωμάτων, συνολικού
κόστους 490 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ εκκρεμεί η ανάθεση 5 
συμβάσεων για το 7% των
δικαιωμάτων για τις οποίες υπάρχουν δικαστικές εμπλοκές 
μεταξύ των συμμετεχόντων.
Τι κάναμε για να προωθήσουμε τους δασικούς χάρτες:
Αναφορικά με το έργο των δασικών χαρτών πρέπει να τονι-
στεί ότι αποτελούν προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση 
του Κτηματολογίου. Οι δασικοί χάρτες ουσιαστικά προσδιορί-
ζουν τεκμηριωμένα και με διαφάνεια ποιες εκτάσεις χαρακτη-
ρίζονται ως δασικές σε όλη τη χώρα και η πληροφορία αυτή 

χρησιμοποιείται στη συνέχεια από τις κατά τόπους δασικές 
υπηρεσίες για να δηλωθεί η ακίνητη περιουσία του Δημοσίου 
στο πλαίσιο της κτηματογράφησης. Οι δασικοί χάρτες, δηλα-
δή, αποτελούν το βασικό εργαλείο μέσω του οποίου αφενός 
το Δημόσιο καταγράφει για να προστατεύσει τον δασικό 
πλούτο της χώρας, αφετέρου, χρησιμοποιούμενοι στο πλαί-
σιο της κτηματογράφησης αποκαλύπτουν για πρώτη φορά 
την ακίνητη περιουσία του Δημοσίου σε όλη της την έκταση, 
δίνοντας ένα τέλος στη συνεχή αμφισβήτηση και αμφιβολία 
που διαιωνιζόταν σε εμπράγματες συναλλαγές σε περιοχές 
εκτός σχεδίου και εκτός οικισμών.
Ο Φορέας κατά κύριο λόγο στο πλαίσιο των κτηματογραφήσε-
ων αλλά και για την προστασία των πυρόπληκτων περιοχών 
είχε καταρτίσει δασικούς χάρτες για το 54,8% της έκτασης της 
χώρας. Από την έκταση αυτή όμως μόνο το 1,1% της έκτασης 
της χώρας είχε αναρτηθεί το 2010, χωρίς όμως να επιτευχθεί 
η κύρωσή τους. Με τον νόμο 4389/16 θεσμοθετήθηκε μια 
διαδικασία με απολύτως σαφές χρονοδιάγραμμα για την 
ανάρτηση και την κύρωση των δασικών χαρτών. Με βάση 
αυτή τη διαδικασία, σταδιακά από το 2016 και μετά αναρτή-
θηκαν οι ήδη καταρτισμένοι δασικοί χάρτες για το 52,7% της 
έκτασης της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, ο Φορέας ανάπτυξε: Α) 
εφαρμογές για την υποστήριξη των Υπηρεσιών Δόμησης στο 
να οριοθετήσουν με σαφήνεια τις εντός σχεδίου και οικισμών 
περιοχές που έπρεπε να εξαιρεθούν από το δασικό χάρτη, Β) 
σύγχρονες διαδικτυακές εφαρμογές για τη διενέργεια τόσο 
της ανάρτησης όσο και της υποβολής αντιρρήσεων από 
τους πολίτες Γ) μια πλήρως ψηφιακή ροή εργασιών για την 
επεξεργασία και εκδίκαση των υποβληθεισών αντιρρήσεων. 
Συνέχεια στη σελ 5 

Γ. ΣΤΑΘΑΚΗΣ: «ΤΟ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2021 ΘΑ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ»

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
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Συνέχεια από τη σελ 4 

Δ) εφαρμογή για τη διαδικτυακή ανάρτηση των κυρωμένων 
δασικών χαρτών με δυνατότητα μεταφόρτωσής τους για μια 
συγκεκριμένη περιοχή από κάθε ενδιαφερόμενο Παράλληλα, 
το «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» προκήρυξε και ανάθεσε την 
κατάρτιση των δασικών χαρτών για όλη την υπόλοιπη χώρα 
πλην κάποιων μικρών εξαιρέσεων σε περιοχές στις οποίες οι 
κατά τόπους δασικές υπηρεσίες ανέλαβαν το έργο αυτό. Έτσι 
λοιπόν έχει ανοίξει ο δρόμος για την ολοκλήρωση των δασι-
κών χαρτών έως το 2020.
Τι κάναμε για τη λειτουργία του Κτηματολογίου:
Στην προοπτική άμεσης πλέον ολοκλήρωσης της κτηματο-
γράφησης σε όλη τη χώρα, η θεσμοθέτηση της οριστικής 
δομής του Κτηματολογίου προέβαλε ως ακόμα πιο επιτακτική 
ανάγκη. Με τη συνδρομή και της Παγκόσμιας Τράπεζας ως 
προς βασικές κατευθύνσεις, και μετά από εκτενή επεξεργασία 
από σχετική νομοπαρασκευαστική επιτροπή που συγκρότησε 
το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διαμορφώθηκε ο 
ιδρυτικός νόμος του σημερινού ΝΠΔΔ Ελληνικό Κτηματολόγιο 
και της Περιφερειακής του δομής.
Η υλοποίηση της Περιφερειακής Δομής του Ελληνικού Κτη-
ματολογίου ως εγχείρημα σταδιακής κατάργησης και συγ-
χώνευσης υφιστάμενων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματο-
λογικών Γραφείων πρόκειται να ξεκινήσει άμεσα, δεδομένου 
ότι ολοκληρώνονται οι πολυεπίπεδα απαιτούμενες προπαρα-
σκευαστικές ενέργειες, τεχνικές και θεσμικές, για την αναδοχή 
των αρμοδιοτήτων τους από τον Φορέα.
Στα 17 Κτηματολογικά Γραφεία και στα 75 Υποκαταστήματα 
του Ελληνικού Κτηματολογίου όπως αυτά προβλέπονται από 
τον ν. 4512/2018 θα τηρείται το σύστημα του Εθνικού Κτημα-
τολογίου, αλλά και το σύστημα Μεταγραφών και Υποθηκών 
μέχρι την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Κτηματολογί-

ου σε κάθε περιοχή απ’ αυτές στις οποίες δεν έχει περαιωθεί η 
κτηματογράφηση.
Ταυτόχρονα, ο Φορέας θα συνεχίσει να υποστηρίζει τη λει-
τουργία του Κτηματολογίου και σε νέα μεταβατικά Κτηματο-
λογικά Γραφεία που θα λειτουργήσουν σε άμισθα και έμμισθα 
Υποθηκοφυλακεία πριν την κατάργησή τους. Σήμερα, η λει-
τουργία Κτηματολογίου υποστηρίζεται από τον Φορέα σε 118 
μεταβατικά Κτηματολογικά Γραφεία που αναφέρονται σε 422 
ΟΤΑ. Παράλληλα όμως δρομολογήσαμε και τα απαραίτητα 
βήματα για να περάσουμε σε ένα σύγχρονο πλαίσιο ηλεκτρο-
νικών διαδικτυακών υπηρεσιών για το Κτηματολόγιο. Στόχος 
μας είναι να μπορούν τόσο οι πολίτες, όσο και οι επαγγελμα-
τίες να συναλλάσσονται με το Κτηματολόγιο με σύγχρονες 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες χωρίς να απαιτείται η μετάβασή τους 
στα κατά τόπους κτηματολογικά γραφεία. Το πρώτο βήμα έχει 
ήδη γίνει με την υποχρεωτική πλέον ηλεκτρονική υποβολή 
όλων των τοπογραφικών διαγραμμάτων που επισυνάπτο-
νται σε εγγραπτέες πράξεις καθώς και των διαγραμμάτων 
γεωμετρικών μεταβολών. Παύει δηλαδή η διακίνηση τοπο-
γραφικών σε χαρτιά, η οποία αντικαθίσταται από μια απολύ-
τως διαφανή και ασφαλή ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής 
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένων αρχείων επιτρέποντας έτσι:
• την εξ’ αποστάσεως υποβολή
• την εξοικονόμηση πόρων στην καταχώριση της υποβαλλό-
μενης πληροφορίας
• την μείωση των σφαλμάτων
• την δυνατότητα επαναξιοποίησης της υποβαλλόμενης πλη-
ροφορίας
• τη δημιουργία ενός online αποθετηρίου τοπογραφικών δια-
γραμμάτων διαθέσιμου στον μηχανικό συντάκτη τους
Παράλληλα, έχει υλοποιηθεί η πρώτη έκδοση της εφαρμογής 
που θα επιτρέπει την απομακρυσμένη υποβολή ηλεκτρονικά 
τόσο των συμβολαιογραφικών όσο και των λοιπών εγγρα-

πτέων πράξεων. Η εφαρμογή επιβάλλει και αυτή την ψηφιακή 
υπογραφή των υποβαλλόμενων πράξεων ενώ διασφαλίζει 
την χρονική προτεραιότητα υποβολής της πράξης στο αρμό-
διο Κτηματολογικό Γραφείο.
Τέλος σχεδιάζονται και πρόκειται να δρομολογηθούν την 
επόμενη περίοδο, η δυνατότητα ηλεκτρονικής παραγγελίας 
και παραλαβής πιστοποιητικών, αποσπασμάτων και αντι-
γράφων, καθώς επίσης και η απομακρυσμένη ηλεκτρονική 
έρευνα στα κτηματολογικά στοιχεία σε όσους αποφασίσει η 
Πολιτεία να δώσει σχετική πρόσβαση.
Κατακλείδα
Έφθασε η στιγμή να μπει το σημαντικό αυτό αναπτυξιακό 
έργο στην τελική φάση ολοκλήρωσής του, ώστε οι πολίτες 
να καρπωθούν τα οφέλη από ένα σύγχρονο και ασφαλές 
σύστημα καταγραφής και δημοσιότητας των δικαιωμάτων 
της ακίνητης περιουσίας τους. Έχουμε υλοποιήσει σύγχρονα 
τεχνολογικά μέσα ώστε με φιλικούς τρόπους οι πολίτες να 
δηλώσουν τις ιδιοκτησίες τους με σκοπό να τους διευκολύ-
νουμε να καταγραφούν τα δικαιώματά τους επί των ακινήτων 
με ακρίβεια και ευκολία. Για την επιτυχή ολοκλήρωση του 
εγχειρήματος είναι κρίσιμο οι ιδιοκτήτες ακινήτων να προ-
ετοιμαστούν και να συμμετέχουν στη διαδικασία συλλογής 
των δηλώσεων. Με την ολοκλήρωση του έργου της κτηματο-
γράφησης της χώρας, το Εθνικό Κτηματολόγιο θα λειτουργεί 
σε ολόκληρη την επικράτεια για πρώτη φορά υπό έναν ενιαίο 
δημόσιο φορέα το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. Τέλος θα ήθε-
λα να απευθυνθώ στους πολίτες και να τους πώ ότι σαν λαός 
ανέκαθεν ήμασταν δεμένοι με τη γη και παλεύαμε για αυτή. 
Τώρα περισσότερο από ποτέ οφείλουμε να διασφαλίσουμε 
την ιδιοκτησία μας, την κληρονομιά μας και να σταθούμε 
υπεύθυνοι απέναντι στη νέα γενιά, η οποία θα παραλάβει ένα 
ασφαλές και εγγυημένο ιδιοκτησιακό περιβάλλον και ένα σύγ-
χρονο και πολύτιμο αναπτυξιακό εργαλείο.

Σημαντικές περιβαλλοντικές μελέτες εγκρίθηκαν για έργα 
σε όλη την Κρήτη από την Επιτροπή Περιβάλλοντος της Πε-
ριφέρειας Κρήτης. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ πρόκειται για 
επτά μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορούν 
μεταξύ άλλων και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις με το ενδιαφέρον 
να στρέφεται στην έγκριση της μελέτης για την Επαρχιακή 
Οδό 29 «Γαράζο - Ανώγεια» που αποτελεί την περιβαλλοντι-
κή αδειοδότηση όλων των απαιτούμενων μελετών, για την 
ολοκλήρωση του οδικού άξονα Γαράζο - Ανώγεια στον δήμο 
Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο.
Η επαρχιακή οδός 29, στην οποία εντάσσεται το υπό μελέτη 
τμήμα, έχει αρχή στον ισόπεδο κόμβο Παλαιάς Εθνικής Οδού 
90 ( Ρέθυμνο - Ηράκλειο) στην περιοχή του οικισμού των 

Μουρτζανών, παρακάμπτοντας από τους οικισμούς Γαρά-
ζου, Κατεριανών και Αξού και καταλήγει στα Ανώγεια ενώ 
προβλέπει την κατασκευή κυκλικού ισόπεδου κόμβου στους 
οικισμούς Ζωνιανά - Λιβάδεια.
Επιπλέον πέντε μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων εγκρί-
θηκαν και αφορούν το λατομείο αργίλου στη θέση «Γαβαλά 
Δέτης», ΤΚ Μεταξοχωρίου, δήμου Αρχανών - Αστερουσίων, 
Π.Ε. Ηρακλείου, το λατομείο αργίλου στην θέση «Κεφάλα», 
ΤΚ Μάρθας, Δήμου Βιάννου, ΠΕ Ηρακλείου, το τυροκομείο 
του Αγροτικού Συνεταιρισμού Οροπεδίου Λασιθίου (Υφιστά-
μενη Μονάδα)» στη θέση Καμινάκι, δήμου Οροπεδίου, ΠΕ 
Λασιθίου, το ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου, δυναμικότητας 232 
κλινών στη θέση «Βαθύλακος-Πετροκοπιό», ΔΕ Νέας Κυδω-

νίας, δήμου Χανίων, Π.Ε Χανίων καθώς και το σταθμό βάσης 
κινητής τηλεφωνίας, που πρόκειται να κατασκευαστεί στη 
θέση «Κεφάλα Λιμνών», δήμου Αγίου Νικολάου, ΠΕ Λασιθίου.
Στο μεταξύ ένα σοβαρό ζήτημα για τον δήμο Αποκορώνου 
Χανίων που αφορά στην αύξηση του ποσοστού υδροληψί-
ας από τη λίμνη Κουρνά, για την κάλυψη των υδρευτικών 
αναγκών των οικισμών Κουρνά, Καστέλου, Γεωργιούπολης, 
η επιτροπή αποφάσισε αναβολή λήψης απόφασης για επόμε-
νη συνεδρίαση, προκειμένου να ζητηθεί η γνωμοδότηση της 
Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένη Διοίκησης Κρήτης 
αλλά και η άποψη του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού 
Σαμαριάς - Δυτικής Κρήτης.

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
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ΥΠΕΡΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΜΕΣΩ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ, ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΝ

ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ ΟΙ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΖΙΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Στα 6,5 δισ. ευρώ υπολογίζουν από τη φορολογική διοίκη-
ση ότι θα ανέλθουν οι εισπράξεις από ληξιπρόθεσμα χρέη το 
2018. Οπως υποστηρίζουν, ρυθμίσεις αλλά και κατασχέσεις 
κινητών αξιών και ακινήτων θα εκτινάξουν τα έσοδα, τα 
οποία στα τέλη Σεπτεμβρίου είχαν φθάσει στα 4 δισ. ευρώ. 
Σύμφωνα με την «Καθημερινή» επί της ουσίας, σε διάστημα 
τριών μηνών η ΑΑΔΕ υπολογίζει να εισπράξει επιπλέον 2 δισ. 
ευρώ συνεπεία κυρίως της ένταξης των οφειλετών στην πάγια 
ρύθμιση των 12 δόσεων. Ο φόβος κατασχέσεων αναγκάζει 
τους φορολογουμένους, παρά το γεγονός ότι έχει εξαντληθεί 
η φοροδοτική ικανότητά τους, να τακτοποιούν πλέον πρώτα 
την εφορία και εν συνεχεία τις υπόλοιπες υποχρεώσεις τους.
Πάντως τα τελευταία χρόνια, και συγκεκριμένα από το 2014 
και μετά, παρατηρείται αύξηση των εισπράξεων, όπως επίσης 
και αύξησης των οφειλών προς το Δημόσιο. Συγκεκριμένα:
• Το 2014 είχε εισπραχθεί 1,5 δισ. ευρώ.
• Το 2015, έτος κατά το οποίο ενεργοποιήθηκε και η ρύθμιση 
των 100 δόσεων, εισπράχθηκαν συνολικά 3,9 δισ. ευρώ.
• Το 2016 οι εισπράξεις έφθασαν τα 5,2 δισ. ευρώ.
• Το 2017 αυτές διαμορφώθηκαν στα 5,1 δισ. ευρώ.

Ανώτατο στέλεχος της ΑΑΔΕ αναφέρει στην «Κ» ότι οι εισπρά-
ξεις οφείλονται κατά κύριο λόγο στις επίμονες προσπάθειες 
των υπηρεσιών της φορολογικής διοίκησης. Ηλεκτρονικά 
μηνύματα, τηλεφωνική ενημέρωση ανάγκασαν τα τελευταία 
χρόνια τους οφειλέτες να συμμορφωθούν. Οπως λέει, η αύ-
ξηση των εισπράξεων οφείλεται πρωτίστως στη φορολογική 
συμμόρφωση και στην ένταξη των οφειλετών στις 12 δόσεις 
και όχι στις κατασχέσεις σε ό,τι αφορά το τρέχον έτος.
Το διάστημα 2015-2018 τα ληξιπρόθεσμα χρέη εκτοξεύτηκαν 
συγκριτικά με το προηγούμενο διάστημα. Σημειώνεται ότι το 
άθροισμα των ληξιπρόθεσμων οφειλών ανέρχεται στα 110 
δισ. ευρώ (χωρίς να υπολογίζονται οι προσαυξήσεις), στο 
μεσοδιάστημα όμως έχουν εισπραχθεί σημαντικά ποσά με 
αποτέλεσμα να περιορίζεται σήμερα στα 102 δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, η πορεία των ληξιπρόθεσμων χρεών 
διαμορφώνεται ως εξής: μέχρι το 2009 ήταν 31 δισ. ευρώ, το 
διάστημα 2010-2014 προστέθηκαν επιπλέον 34 δισ. ευρώ και 
την περίοδο 2015-2018 ακόμα 45 δισ. ευρώ.
Την ίδια περίοδο (2015-2018) τα κατασχετήρια από την εφο-
ρία ξεπέρασαν τα 4.850.000, ενώ αυξήθηκε και ο αριθμός των 

οφειλετών (από 1 εκατομμύριο οφειλέτες το 2010 έφθασαν 
στα 4 εκατ. σήμερα). Είναι ενδεικτικό ότι η υπερφορολόγηση 
είχε ως αποτέλεσμα τη διόγκωση των ληξιπρόθεσμων οφει-
λών κατά 188%.
Στο διάστημα αυτό εκτοξεύτηκαν οι ηλεκτρονικές κατασχέσεις 
μισθών, συντάξεων και γενικότερα η εφορία προχώρησε –
όπως υποχρεούνταν από το νόμο– σε δεσμεύσεις τραπεζικών 
λογαριασμών. Σύμφωνα με την έκθεση του Συνηγόρου του 
Πολίτη, από 650.000 που ήταν το 2015 οι ηλεκτρονικές κα-
τασχέσεις, το 2016 διπλασιάστηκαν, για να φθάσουν το 2017 
στο 1,7 εκατομμύριο.
Τα ληξιπρόθεσμα χρέη αυξήθηκαν λόγω:
• Ανόδου των συντελεστών της εισφοράς αλληλεγγύης, με τον 
ανώτατο συντελεστή να αυξάνεται από το 2,8% στο 10%.
• Mείωσης του αφορολογήτου για τους μισθωτούς και συντα-
ξιούχους ή, διαφορετικά, στη μείωση της έκπτωσης φόρου 
από τις 2.100 ευρώ στα 1.900 ευρώ.
• Ανόδου των συντελεστών φορολογικής κλίμακας για όλους 
τους φορολογουμένους, με τον ανώτατο συντελεστή να αυξά-
νεται από το 42% στο 45%.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η Lamda ζητεί 20 εκατ. ευρώ 
ετησίως ή τουλάχιστον 600 εκατ. ευρώ στην 30ετία. Την 
πληροφορία αυτή αναφέρει ο δικτυακός τόπος του Λας 
Βέγκας Gaming Reports και εκτιμάται ότι απηχεί τις απόψεις 
των μεγάλων καζίνο του Λας Βέγκας που ενδιαφέρο-νται 
για τη σχετική άδεια στο Ελληνικό. Σύμφωνα με την «Κα-
θημερινή» εντός των αμέσως επόμενων εβδομάδων ανα-
μένεται να έχει οριστικοποιήσει τους εμπορικούς όρους για 
την ανάπτυξη καζίνο στο Ελληνικό η Lamda Development, 
οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την προκήρυξη του σχετικού 
διαγωνισμού για τη χορήγηση άδειας.
Οι εμπορικοί όροι αφορούν τη σχέση μεταξύ της διαχει-
ρίστριας καζίνο, η οποία και θα υλοποιήσει και θα λει-
τουργήσει την επένδυση στο Ελληνικό, και της Lamda 
Development. Η χορήγηση αδείας γίνεται από το Δημόσιο 
μέσω διαγωνισμού και το τίμημα για αυτή την άδεια θα το 
εισπράξει το Δημόσιο. Ετσι, για να προκηρυχθεί ο διαγωνι-
σμός, πρέπει να περιληφθεί στην πρόσκληση για την υπο-
βολή δεσμευτικών προσφορών το ετήσιο ελάχιστο και το 
τυχόν επιπλέον μεταβλητό επί του τζίρου τίμημα που ζητεί η 
Lamda να της καταβάλει η εταιρεία καζίνο η οποία θα ανα-
λάβει να αναπτύξει το ολοκληρωμένο τουριστικό συγκρό-
τημα & καζίνο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η Lamda ζητεί 
20 εκατ. ευρώ ετησίως ή τουλάχιστον 600 εκατ. ευρώ στην 
30ετία. Την πληροφορία αυτή αναφέρει ο δικτυακός τόπος 

του Λας Βέγκας Gaming Reports και εκτιμάται ότι απηχεί τις 
απόψεις των μεγάλων καζίνο του Λας Βέγκας που ενδιαφέ-
ρονται για τη σχετική άδεια στο Ελληνικό. Στο δημοσίευμα 
γίνεται ακόμη λόγος για επενδύσεις ύψους 1 δισ. ευρώ που 
θα κληθεί να υλοποιήσει ο προτιμητέος επενδυτής.
Το δημοσίευμα της Gaming Reports αναφέρει ακόμη ότι 
μέχρι τώρα έχουν σημειωθεί καθυστερήσεις στην αδειοδό-
τηση του καζίνο στο Ελληνικό και, εκτός από το μίσθωμα 
που ζητεί η Lamda, οι καθυστερήσεις αποδίδονται και στην 
υπόθεση του καζίνο Λουτρακίου. Σύμφωνα με το δημοσί-
ευμα, το καζίνο Λουτρακίου είναι κάτι που «μπορεί να θο-
λώνει τα νερά». Ενώ μέσω του (νέου) νόμου για τα καζίνο, 
επιχειρείται η ενίσχυση των υγιών επιχειρήσεων, η ελληνική 
κυβέρνηση αφήνει σε λειτουργία το συγκεκριμένο καζίνο το 
οποίο συνεχίζει να συσσωρεύει χρέη, παρά το «κούρεμα» 
χρεών ύψους 80 εκατ. ευρώ που έχει υποστεί το τελευταίο 
διάστημα.
Αναφορικά πάντως με το τίμημα που ζητείται, η Lamda έχει 
τις τελευταίες εβδομάδες πραγματοποιήσει σειρά συναντή-
σεων και διαβουλεύσεων με τους υποψήφιους επενδυτές 
προκειμένου οι δύο πλευρές να διαμορφώσουν μια συνα-
ντίληψη για το τι επιδιώκεται εκατέρωθεν. Οι πληροφορίες 
μιλούν για «απαιτητικές συνθήκες» καθώς η παραχωρησι-
ούχος της έκτασης του Ελληνικού επιζητεί να βελτιστοποι-
ήσει τα οφέλη για το επενδυτικό της σχήμα και οι εταιρείες 

καζίνο να διαμορφώσουν ένα ευνοϊκό καθεστώς για αυτές. 
Το πλήθος των ενδιαφερομένων όμως φαίνεται να βοηθάει 
τη Lamda να αξιώσει δίκαιο αλλά υψηλό ετήσιο μίσθωμα, 
αναφέρουν χαρακτηριστικά πηγές της αγοράς.
Μεταξύ των κυριότερων διεκδικητών εμφανίζονται οι αμε-
ρικανικές Hard Rock Casinos, Caesars Entertainment και 
Mohegan Gaming & Entertainment. Οι δύο τελευταίες μά-
λιστα έχουν πραγματοποιήσει τις περισσότερες επισκέψεις 
στην Αθήνα, αναφέρουν ορισμένες πληροφορίες. Ομως εν-
διαφέρον έχουν εκδηλώσει και η μαλαισιανή Genting και η 
γαλλική Groupe Barrière, όπως και τα ειδικευμένα στον κλά-
δο επενδυτικά κεφάλαια Clairvest και Miura Holdings, αλλά 
και οι American Casino & Entertainment Properties Inc και 
GGH Morowitz. Το ποιοι τελικά θα καταθέσουν δεσμευτική 
προσφορά και το τι θα περιλαμβάνει αυτή παραμένουν το 
ζητούμενο. Με δεδομένο πως η Lamda θα έχει θέσει την 
ελαχίστη απαίτησή της, οι προσφορές των ενδιαφερομένων 
αναμένεται να προβλέπουν διαφορετικής έκτασης επενδύ-
σεις για την ανάπτυξη του καζίνο και, βέβαια, διαφορετικά 
τιμήματα για την εξασφάλιση της άδειας από το Δημόσιο. 
Εφόσον όλα κυλίσουν ομαλά, είναι πιθανόν η κυβέρνηση 
να προκηρύξει τον διαγωνισμό στα τέλη Νοεμβρίου ή στις 
αρχές Δεκεμβρίου.
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε χθες τα βουλγαρικά και ελληνι-
κά σχέδια για την κατασκευή και τη λειτουργία του διασυνδετή-
ριου αγωγού φυσικού αερίου («IGB») μήκους 182 χιλιομέτρων 
μεταξύ της Ελλάδας (Κομοτηνή) και της Βουλγαρίας (Stara 
Zagora), σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
 Ο διασυνδετήριος αγωγός φυσικού αερίου είναι σχεδιασμένος 
για να μεταφέρει 3 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα/έτος (δισ. 
κ.μ./έτος) φυσικού αερίου από την Ελλάδα στη Βουλγαρία 
έως το 2021. Μια ενδεχόμενη μελλοντική φάση του έργου θα 
μπορούσε να αυξήσει αυτήν τη δυναμικότητα σε 5 κ.μ./έτος και 
να επιτρέψει τη ικανότητα αντίστροφης ροής από τη Βουλγαρία 
στην Ελλάδα, σημειώνει στη σχετική ανακοίνωση η Επιτροπή 
υπογραμμιζοντας ότι το έργο θα συμβάλει στην ασφάλεια και 
στη διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΕ χωρίς 
να προκαλεί αδικαιολόγητη στρέβλωση του ανταγωνισμού.
Η Επίτροπος Μαγκρέιτε Βέστεϊγιερ, αρμόδια για την πολιτική 
ανταγωνισμού, δήλωσε τα εξής: «Ο νέος διασυνδετήριος αγω-
γός φυσικού αερίου ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία 
θα αυξήσει την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και θα 
ενισχύσει τον ανταγωνισμό, προς όφελος των πολιτών της περι-
οχής. Έχουμε εγκρίνει τα μέτρα στήριξης που πρόκειται να χορη-
γηθούν από τη Βουλγαρία και την Ελλάδα επειδή περιορίζονται 

στα απολύτως αναγκαία για την πραγματοποίηση του έργου 
και επομένως είναι σύμφωνα με τους κανόνες περί κρατικών 
ενισχύσεων».
Ο αγωγός IGB θα ανήκει στην ICGB AD, κοινή επιχείρηση στην 
οποία συμμετέχουν ισομερώς η κοινοπραξία «IGI Poseidon» 
(όπου συμμετέχουν η ιταλική Edison και η ελληνική Δημόσια 
Επιχείρηση Αερίου ΔΕΠΑ) και η βουλγαρική κρατική εταιρεία 
αερίου «BEH».  
Το συνολικό επενδυτικό κόστος για την υλοποίηση του διασυν-
δετήριου αγωγού IGB ανέρχεται σε 240 εκατ. ευρώ. Το κόστος 
αυτό θα χρηματοδοτηθεί ως εξής:
*         άμεση εισφορά ιδίων κεφαλαίων ύψους 46 εκατ. ευρώ από 
τους μετόχους της κοινής επιχείρησης•
*         συνεισφορά ύψους 45 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ενερ-
γειακό Πρόγραμμα Ανάκαμψης (ΕΕΠΑ), το οποίο διαχειρίζεται 
σε κεντρικό επίπεδο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή•
*         δάνειο ύψους 110 εκατ. ευρώ που χορηγήθηκε από την Ευ-
ρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) προς την BEH (το οποίο 
στη συνέχεια θα μεταβιβαστεί στην ICGB AD)• και
*         άμεση χρηματοδοτική συνεισφορά ύψους 39 εκατ. ευρώ 
από τον κρατικό προϋπολογισμό της Βουλγαρίας μέσω του 
βουλγαρικού επιχειρησιακού προγράμματος «Καινοτομία και 

Ανταγωνιστικότητα» 2014-2020 (OPIC).
Η Βουλγαρία και η Ελλάδα κοινοποίησαν στην Επιτροπή τα ακό-
λουθα μέτρα στήριξης της επένδυσης, τα οποία περιλαμβάνουν 
κρατικούς πόρους κατά την έννοια των κανόνων της ΕΕ περί 
κρατικών ενισχύσεων, συγκεκριμένα:
*         μια χωρίς όρους κρατική εγγύηση που θα χορηγήσει το 
βουλγαρικό κράτος στην BEH για να καλύψει το δάνειο ύψους 
110 εκατ. ευρώ το οποίο θα λάβει η εταιρεία από την ΕΤΕπ. Η 
εγγύηση αυτή θα χορηγηθεί στην BEH δωρεάν.
*         την άμεση χρηματοδοτική συνεισφορά ύψους 39 εκατ. 
ευρώ από τη Βουλγαρία μέσω του βουλγαρικού προγράμματος 
OPIC.
*         ένα πάγιο καθεστώς φορολογίας εταιρειών στο οποίο θα 
υπάγεται η ICGB AD για 25 χρόνια από την έναρξη των εμπορι-
κών δραστηριοτήτων και το οποίο θα διέπεται από διακυβερνη-
τική συμφωνία μεταξύ Βουλγαρίας και Ελλάδας.
Οπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Επιτροπή αξιολόγησε 
αυτά τα μέτρα στήριξης σύμφωνα με τους κανόνες περί κρατι-
κών ενισχύσεων της ΕΕ, και ιδίως τις κατευθυντήριες γραμμές 
του 2014 σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την προστασία 
του περιβάλλοντος και την ενέργεια.

Αισιόδοξος ότι θα βρεθεί λύση σε πολιτικό επίπεδο, προκειμέ-
νου η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης- Αττικής να προχωρήσει 
σαν έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, με ευνοϊκή κοινοτική 
χρηματοδότηση, δηλώνει αρμόδιος παράγοντας της Κομισιόν, 
σύμφωνα με τον οποίο την ερχόμενη εβδομάδα θα υπάρξει 
επαφή του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργου 
Σταθάκη, με τον αρμόδιο κοινοτικό επίτροπο για το θέμα, ανα-
φέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
   Η διαπραγμάτευση για την κατασκευή του έργου, ως τμήμα 
της ευρύτερης διασύνδεσης Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας, έχει ξεκι-
νήσει από μήνες, αλλά έχει περιέλθει σε τέλμα με την ελληνική 
πλευρά να κατηγορεί την Κομισιόν για υπαναχώρηση από τις 
αρχικές της θέσεις.
   «Το θέμα δεν λύθηκε σε τεχνικό και θα περάσει σε πολιτικό 
επίπεδο» ανέφερε η ευρωπαϊκή πηγή και πρόσθεσε: «Όλοι συμ-
φωνούν ότι η διασύνδεση είναι πολύ σημαντική και πρέπει να 
προχωρήσει γρήγορα.
   Τα μίνιμουμ τεχνικά χαρακτηριστικά πρέπει να είναι γνωστά, 
γιατί αφορούν όλον τον άξονα. Δημιουργήθηκε η εντύπωση 
ότι οι ελληνικές θέσεις δεν ήταν καλά συνεννοημένες με την 
κυπριακή πλευρά, όμως υπάρχει περιθώριο να λυθούν τα τε-
χνικά θέματα. Δεν νομίζω ότι η ελληνική πλευρά θέλει να χάσει 
τη δυνατότητα ευρωπαϊκής χρηματοδότησης που θα είναι της 
τάξης του 50%. Είναι ένα διακρατικό πρότζεκτ που είχε ξεκινήσει 
με συγκεκριμένους promoters και δεν μπορεί να προχωρήσει με 
μονομερείς αποφάσεις».

   Σημειώνεται ότι η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) έχει 
αναθέσει τη διασύνδεση σε θυγατρική του ΑΔΜΗΕ (Αριάδνη 
interconnection), με προοπτική να εισέλθει στο μετοχικό της 
κεφάλαιο σε επόμενο στάδιο ο promoter της μεγάλης διασύνδε-
σης που είναι η Eurasia Interconnector. Πηγές της ΡΑΕ ανέφεραν 
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι η εν λόγω απόφαση δεν θα ανακληθεί, μπορεί 
ωστόσο να επαναληφθεί ή να συμπληρωθεί, εφόσον προκύ-
ψουν νέα δεδομένα. Τόνιζαν, επίσης, το επείγον του εγχειρήμα-
τος, αφενός επειδή η διασύνδεση θα μειώσει κατά εκατοντάδες 
εκατομμύρια ευρώ ετησίως το κόστος ηλεκτροδότησης της 
Κρήτης, αφετέρου επειδή οι περισσότερες μονάδες ηλεκτροπα-
ραγωγής στο νησί οδεύουν προς παύση λειτουργίας, σε εφαρ-
μογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ για τους ρύπους.
   Σε ερώτηση για τη ΔΕΗ, ο κοινοτικός αξιωματούχος τόνισε ότι 
η εταιρεία έχει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα τα οποία 
καλείται να αξιοποιήσει, ενώ παράλληλα γίνονται διαρθρωτικές 
κινήσεις για τη στήριξή της. Και για την πώληση των λιγνιτικών 
μονάδων Μεγαλόπολης και Φλώρινας, ο ίδιος ανέφερε ότι αν 
δεν πετύχει ο διαγωνισμός θα εξεταστούν οι αιτίες για να εξευ-
ρεθεί η σωστή λύση.
   Σε σχέση με την πιθανότητα παύσης λειτουργίας των μονάδων 
της ΔΕΗ σε Καρδιά και Αμύνταιο, επίσης για περιβαλλοντικούς 
λόγους, αν δεν δοθεί παράταση από την ΕΕ, η ίδια πηγή ανέφερε 
ότι μπορεί να γίνουν κάποιες εξαιρέσεις αλλά το «τρένο» πρέπει 
να πάει προς τη σωστή κατεύθυνση που είναι περισσότερες ανα-
νεώσιμες πηγές ενέργειας και λιγότερες εκπομπές διοξειδίου του 

άνθρακα.
   Σε αυτό το πνεύμα, ο κοινοτικός αξιωματούχος συνέστησε στην 
ελληνική κυβέρνηση να κλείσει όλες τις μνημονιακές εκκρεμό-
τητες στον τομέα της ενέργειας, προκειμένου η διαπραγμάτευση 
να γίνεται στο γενικό πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής για το 
κλίμα και την ενέργεια. Όπως τόνισε, οι στόχοι για ανανεώσιμες 
πηγές, εξοικονόμηση και εκπομπές αερίων θερμοκηπίου του 
2020 είναι επιτεύξιμοι από την Ελλάδα, όμως για το 2030 θα 
είναι πολύ πιο φιλόδοξοι.
   Εκτίμησε ότι θα δοθεί πολύ μεγάλη έμφαση στην ενεργειακή 
αποδοτικότητα τονίζοντας πως για να επιτευχθούν οι στόχοι 
του 2030 στον κτιριακό τομέα, απαιτούνται σε Ευρωπαϊκό επί-
πεδο επενδύσεις πρωτοφανούς μεγέθους, της τάξης των 170 
δισεκατομμυρίων ευρώ το χρόνο. Τα κονδύλια αυτά, όπως 
είπε, δεν μπορούν να καλυφθούν από την ΕΕ ή τους κρατικούς 
προϋπολογισμούς και για τον λόγο αυτό προωθούνται από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή λύσεις που θα κινητοποιήσουν τραπεζική 
χρηματοδότηση για ενεργειακή ανακαίνιση των κτιρίων και κί-
νητρα για συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
   Ως προς το 2050, οπότε η Ευρώπη οδεύει προς την πλήρη 
απανθρακοποίηση, είναι σε εξέλιξη η συζήτηση αν θα προκριθεί 
η τεχνολογία του υδρογόνου ή της ηλεκτροκίνησης. Ωστόσο, 
θεωρείται δεδομένο ότι για να επιτευχθούν οι στόχοι θα πρέπει 
να αναληφθούν προσπάθεια σε όλους τους τομείς (γεωργία, 
κτηνοτροφία, μεταφορές, κτίρια, ενέργεια).

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΓΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ IGB

ΕΕ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΡΗΤΗ – ΑΤΤΙΚΗ
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Βελτίωση στους τομείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων, 
επεξεργασίας αστικών λυμάτων και προστασίας του φυσικού 
περιβάλλοντος, διαπιστώνει η μέχρι στιγμής επισκόπηση της 
κατάστασης από την Κομισιόν, ενόψει κατάρτισης της έκθεσης 
που θα δημοσιοποιηθεί το 2019, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Ωστόσο, η Ελλάδα έχει τις περισσότερες, μετά την Ισπανία, υπο-
θέσεις παράβασης της Κοινοτικής νομοθεσίας για το περιβάλλον 
(συνολικά 24), για τις οποίες έχει πληρώσει πρόστιμα άνω των 
100 εκατ. ευρώ από το 2014 μέχρι σήμερα.
   Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία που παρουσι-
άστηκαν στις Βρυξέλλες:
   -Στον τομέα της διαχείρισης στερεών αποβλήτων έχει σημει-
ωθεί πρόοδος ως προς την κατάστρωση στρατηγικού πλαισίου 
σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, τη διαχείριση επικίνδυνων 
αποβλήτων και τη μείωση του αριθμού των παράνομων χω-

ματερών. Οι χωματερές είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο η 
χώρα μας πληρώνει πρόστιμα, καθώς παραμένουν ακόμη 57 
ανοιχτές ή σε διαδικασία αποκατάστασης. Όμως όταν ξεκίνησε 
η διαδικασία παράβασης ήταν περισσότερες από 1000 και το 
2014 παρέμεναν πάνω από 300. Πρόκληση αποτελεί, επίσης, 
το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος των οικιακών αποβλήτων 
καταλήγει σε χώρους υγειονομικής ταφής (81% έναντι 31% 
που είναι ο μέσος όρος της ΕΕ) και μόνο το 16% ανακυκλώνεται 
(27% στην ΕΕ) ενώ ο στόχος για την ανακύκλωση είναι να φθά-
σει στο 50% ως το 2020.
   -Στον τομέα της επεξεργασίας αστικών λυμάτων έχουν εκπο-
νηθεί στρατηγικά σχέδια ανά Περιφέρεια, με τεχνική βοήθεια 
από την ΕΕ. Όμως και σε αυτόν τον τομέα έχουν επιβληθεί πρό-
στιμα για την έλλειψη βιολογικού καθαρισμού στην ανατολική 
Αττική και το Θριάσιο.

   -Και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, η πρόοδος 
περιλαμβάνει την ψήφιση του νόμου 4519/2018 για την διοί-
κηση των προστατευόμενων περιοχών Natura, το έργο Life IP 
4 Natura για το φυσικό περιβάλλον και την βιοποικιλότητα που 
είναι σε εξέλιξη καθώς και την σημαντική επέκταση του δικτύου 
Natura 2000 σε θαλάσσιες περιοχές.
   Τομείς στους οποίους καταγράφονται υψηλές επιδόσεις από 
την Ελλάδα είναι η ποιότητα των υδάτων κολύμβησης (το 
97,2% με στοιχεία του 2015 ήταν εξαιρετικής ποιότητας) και τα 
ποσοστά συμμόρφωσης ως προς τις μικροβιολογικές και χημι-
κές παραμέτρους για το πόσιμο νερό (99-100%). Στον αντίποδα 
ανησυχία εξακολουθεί να προκαλεί η ποιότητα του αέρα στην 
Ελλάδα και ειδικότερα η ρύπανση από διοξείδιο του αζώτου και 
μικροσωματίδια.

Σε ποσοστό 76,5% τα νοικοκυριά της χώρας έχουν πλέον 
πρόσβαση στο διαδίκτυο από την κατοικία τους, μέγεθος που 
αυξήθηκε κατά 7,8% σε σχέση με το 2017, ενώ την τελευταία 
δεκαετία (2009- 2018) καταγράφεται αύξηση 100,8%.
Σύμφωνα με την έρευνα χρήσης τεχνολογιών πληροφόρησης 
και επικοινωνίας της ΕΛΣΤΑΤ, ευρυζωνική σύνδεση χρησιμο-
ποιεί το 76,1% του συνόλου των νοικοκυριών με ένα τουλάχι-
στον μέλος ηλικίας 16- 74 ετών, παρουσιάζοντας αύξηση 7,8%, 
αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Σύμφωνα επίσης με τα στοιχεία της έρευνας, χρήση του δια-
δικτύου σε τακτική βάση, δηλαδή τουλάχιστον μία φορά την 
εβδομάδα, πραγματοποιείται από το 96,6% όσων χρησιμοποί-
ησαν το διαδίκτυο το α’ τρίμηνο 2018. Περισσότερες από δύο 
φορές στη διάρκεια της ημέρας χρησιμοποίησε το διαδίκτυο το 
90,5% των τακτικών χρηστών.
Η συσκευή που χρησιμοποιείται περισσότερο για πρόσβαση στο 
διαδίκτυο είναι το κινητό ή «έξυπνο» κινητό τηλέφωνο (smart 
phone), με ποσοστό 81,2% του πληθυσμού ηλικίας 16- 74 ετών 
που είχαν πρόσβαση στο διαδίκτυο το α’ τρίμηνο εφέτος να τη 
χρησιμοποιούν.
Σε ποσοστό 76,5% από όσους χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο το 
α’ τρίμηνο 2018, συνδέθηκαν στο διαδίκτυο εν κινήσει (εκτός 
κατοικίας και χώρου εργασίας), από φορητή συσκευή, ποσοστό 
που παρουσίασε αύξηση 1,6%, σε σχέση με το 2017. Από το συ-
νολικό αυτό ποσοστό, το 72,2% χρησιμοποίησε κινητό ή smart 
phone, το 16,5% φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, το 12,7% 
tablet και το 0,9% άλλη συσκευή (π.χ. media player, φορητή 
κονσόλα παιχνιδιών, ηλεκτρονικό αναγνώστη, smart ρολόι).
Αναφορικά με τους λόγους χρήσης του διαδικτύου το 2018, η 
αναζήτηση πληροφοριών και υπηρεσιών είναι ο πρώτος κατά 
σειρά λόγος με ποσοστό 89,4%.
Ακολουθούν με φθίνουσα σειρά:
*Αποστολή ή λήψη ηλεκτρονικών μηνυμάτων, 75,3%.
*Συμμετοχή σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης (facebook, 
twitter, instagram, snapchat κ.λπ.), 73,4%.
*Μουσική (π.χ. web ραδιόφωνο, You Tube, μουσική συνεχούς 

ροής (streaming), 72%.
*Αναζήτηση πληροφοριών υγείας, σχετικά με ασθένειες, δια-
τροφή, κακώσεις, τραύματα, παράγοντες που βελτιώνουν την 
υγεία κ.λπ., 65,2%.
*Πραγματοποίηση κλήσεων ή βιντεοκλήσεων, με χρήση web 
κάμερας μέσω του διαδικτύου (Skype, Facetime, Viber, Whats 
App κ.λπ.), 61,1%.
*Παρακολούθηση video (δωρεάν), κάνοντας χρήση υπηρεσι-
ών διαμοιρασμού αρχείων (sharing services), όπως π.χ. από το 
You Tube, 59,3%.
*Πραγματοποίηση τραπεζικών συναλλαγών, 37,8%.
*Παιχνίδια, 31,2%.
*Παρακολούθηση προγράμματος διαδικτυακής τηλεόρασης 
συνεχούς ροής (streamed), είτε ζωντανά είτε όχι (catch up), 
από τηλεοπτικούς σταθμούς, 17,1%.
*Παρακολούθηση video on demand από εμπορικές εταιρείες 
(όπως Nova Go, Cosmote TV Go, Netflix), 10,6%.
*Κλείσιμο ραντεβού online διαδικτυακά με γιατρό νοσοκομεί-
ου, μονάδας υγείας ΠΕΔΥ ή Κέντρου Υγείας, 9,8%.
*Πώληση αγαθών ή υπηρεσιών μέσω δημοπρασιών, π.χ. 
μέσω e-Bay, 4,6%.
Παράλληλα, ποσοστό 9,6% κατά τη χρονική περίοδο Απριλίου 
2017- Μαρτίου 2018, χρησιμοποίησε πλατφόρμες (ιστοσελίδες 
ή εφαρμογές), προκειμένου να εξασφαλίσει κατάλυμα (δωμά-
τιο, διαμέρισμα, κατοικία, εξοχικό σπίτι διακοπών κ.λπ.) από άλ-
λον ιδιώτη για προσωπική χρήση και ποσοστό 4,2% διευθέτησε 
τη μεταφορά / μετακίνησή του (π.χ. με αυτοκίνητο) από άλλον 
ιδιώτη, για προσωπική χρήση.
Σε σχέση με τα στοιχεία του 2017, καταγράφεται αύξηση 88,2% 
στη χρήση ιστοσελίδων ή εφαρμογών για την εξασφάλιση 
καταλύματος από άλλον ιδιώτη και αύξηση 133,3% στη χρή-
ση ιστοσελίδων ή εφαρμογών για τη διευθέτηση μεταφοράς / 
μετακίνησης από άλλον ιδιώτη.
Ένα ποσοστό 49,7%, ηλικίας 16- 74 ετών, χρησιμοποίησε, τη 
χρονική περίοδο Απριλίου 2017- Μαρτίου 2018, τις υπηρεσίες 
της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για προσωπική χρήση, πο-

σοστό που αυξήθηκε σε σχέση με το 2017. Οι υπηρεσίες της 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης περιλαμβάνουν κάθε συναλλα-
γή των πολιτών με δημόσιες υπηρεσίες μέσω του διαδικτύου, 
για προσωπική χρήση. Ειδικότερα, συναλλαγές αναφορικά 
με υποχρεώσεις των πολιτών (φορολογική δήλωση κ.λπ.), 
επίσημα έγγραφα (αστυνομική ταυτότητα, πιστοποιητικό γέν-
νησης κ.λπ.), υπηρεσίες εκπαίδευσης (δημόσιες βιβλιοθήκες, 
πληροφόρηση και εγγραφή σε σχολεία ή ανώτατα και ανώτερα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα), υπηρεσίες δημόσιας υγείας (προγραμ-
ματισμός ραντεβού, χορήγηση ιατρικών βεβαιώσεων, πιστο-
ποιητικό νοσηλείας ή εξέτασης ασθενούς κ.λπ.).
Από όσους δεν απέστειλαν συμπληρωμένα έντυπα (π.χ. φορο-
λογική δήλωση) μέσω διαδικτύου, ενώ είχαν να υποβάλουν, 
το 98% αυτών ανέφερε ότι η υποβολή των συμπληρωμένων 
εντύπων έγινε για λογαριασμό τους από άλλα πρόσωπα, όπως 
φοροτεχνικό, μέλος της οικογένειας, φίλο κ.λπ. (ποσοστό αυ-
ξημένο κατά 4,8% σε σχέση με το 2017), το 8,1% ότι δεν είχαν 
τις γνώσεις για να χρησιμοποιήσουν την ιστοσελίδα που χρει-
αζόταν και το 0,3% ότι ανησυχούν για την προστασία και την 
ασφάλεια των προσωπικών τους δεδομένων.
Ένα ποσοστό 59,1% από αυτούς που χρησιμοποίησαν «έξυ-
πνο» κινητό τηλέφωνο, έχουν στο κινητό τους εγκατεστημένο 
λογισμικό ασφαλείας (antivirus, antispam, firewall), είτε αυτό 
είναι εγκατεστημένο αυτόματα / παρείχετο με το λειτουργικό 
σύστημα (42,5%) είτε το εγκατέστησαν με δική τους πρωτο-
βουλία και, ενδεχομένως, κατέβαλαν αντίτιμο γι’ αυτό (16,6%). 
Ποσοστό 5,3% όσων χρησιμοποίησαν «έξυπνο» κινητό τη-
λέφωνο ανέφεραν ότι έχουν χάσει πληροφορίες, έγγραφα ή 
άλλου είδους δεδομένα από το τηλέφωνό τους, λόγω ιών ή 
προγραμμάτων «εχθρικού» τύπου. Ενώ ένα ποσοστό 43,5% 
από όσους χρησιμοποίησαν «έξυπνο» κινητό τηλέφωνο, έχουν 
επιλέξει, τουλάχιστον μία φορά, περιορισμένη ή καμία πρόσβα-
ση στα προσωπικά τους δεδομένα (όπως για παράδειγμα στην 
τοποθεσία τους ή στις επαφές τους) κατά τη χρήση, ή εγκατά-
σταση μίας εφαρμογής.

ΕΕ: BΕΛΤΙΩΣΗ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΥΞΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ
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Μέσα σε τρία χρόνια αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η 
κατασκευή οκτώ νέων σχολείων στα Χανιά, καθώς και η 
αναβάθμιση του Πάρκου Ειρήνης και Φιλίας, μέσω της Σύ-
μπραξης Δημοσίου - Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), αναφέρει το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Η δρομολόγηση των τελικών διαδικασιών και για τις δύο 
παρεμβάσεις βρέθηκε στο επίκεντρο τεχνικής σύσκεψης στο 
Δημαρχείο Χανίων παρουσία του δημάρχου Τάσου Βάμ-
βουκα, του Ειδικού Γραμματέα ΣΔΙΤ, Νίκου Μαντζούφα, και 
υπηρεσιακών παραγόντων.
Σύμφωνα με τον δήμαρχο Χανίων το κόστος για την εκτέλε-
ση των έργων υπολογίζεται στα 40 εκατομμύρια ευρώ.
«Ο δήμος μας είναι ο πρώτος δήμος στη χώρα που επέλεξε 
την κατασκευή σχολικών μονάδων μέσω των ΣΔΙΤ», τόνισε 

χαρακτηριστικά ο κ Βάμβουκας και αναφερόμενος στα πλε-
ονεκτήματα που προσφέρει η επιλογή των ΣΔΙΤ τόνισε την 
ποιοτική κατασκευή, τη γρήγορη παράδοση, τη συντήρηση 
και την καθαριότητα για 25 χρόνια και το μηδενικό κόστος 
για το Δήμο.
«Διεκδικήσαμε σε περίοδο κρίσης και πετύχαμε σε συνερ-
γασία με την κυβέρνηση μια πολύ μεγάλη επένδυση για την 
Παιδεία και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Λύνουμε το οξύ πρό-
βλημα της σχολικής στέγης», είπε ο κ Βάμβουκας.
Παράλληλα, εξέφρασε την άποψη ότι εντός του Νοεμβρίου 
θα ξεκινήσει η διαδικασία προκήρυξης της πρώτης φάσης 
του διαγωνισμού, κατά την οποία θα επιλεγούν έξι ανάδοχοι 
οι οποίοι θα είναι σε θέση να φέρουν σε πέρας το έργο. Κατά 
τη δεύτερη φάση θα γίνει η επιλογή του τελικού αναδόχου 

του έργου.
«Πρόκειται για ένα εμβληματικό έργο ΣΔΙΤ, το οποίο θα 
υλοποιηθεί από Δήμο στην Ελλάδα. Έχει εγκριθεί από τη δι-
υπουργική επιτροπή και πολύ σύντομα θα δημοπρατηθεί», 
τόνισε από την πλευρά του ο Ειδικός Γραμματέας ΣΔΙΤ, Νίκος 
Μαντζούφας. Παράλληλα, τόνισε ότι πριν από δύο εβδομά-
δες η διυπουργική επιτροπή ενέκρινε ένα ακόμα ΣΔΙΤ σχολεί-
ων για τον Δήμο Ρόδου.
Από τα Χανιά, ο κ Μαντζούφας επισήμανε ότι «τα τελευταία 
εννέα χρόνια έχουν συμβασιοποιηθεί και υλοποιηθεί 13 έργα 
ΣΔΙΤ στη χώρα κόστους 780 εκατομμυρίων ευρώ». Σύμφω-
να με τον ίδιο, όλα τα έργα εκτελέστηκαν μέσα στο προβλε-
πόμενο χρονοδιάγραμμα χωρίς προβλήματα και με υψηλής 
ποιότητας κατασκευή.

Στην τελική φάση υλοποίησή του μπαίνει το έργο της ενεργει-
ακής αναβάθμισης νοσοκομείων και δημόσιων υποδομών 
Υγείας στη Δυτική Ελλάδα.
Με πρόσφατη απόφαση του περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος 
και με συνολικό προϋπολογισμό 10.152.000 ευρώ, προχω-
ρά η ενεργειακή αναβάθμιση των μονάδων που μετά την 
ολοκλήρωσή της θα έχουν «θεαματική μείωση στις δαπάνες 
τους για ενέργεια και εξοικονόμηση της τάξης μέχρι 40%», 
αναφέρει σε ανακοίνωση του το υπουργείο  Υγείας. Σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ειδικότερα, τα τέσσερα έργα που εντάσσονται 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014 - 2020» 
είναι:

Ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων A,B,C και M του Πα-
νεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, με προϋπολογισμό 
6.433.000 ευρώ.
Ενεργειακή αναβάθμιση της Νοσηλευτικής Μονάδας Πύρ-
γου του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας, με προϋπολογισμό 
1.545.000 ευρώ.
Ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Ανατολι-
κής Αχαΐας - Νοσηλευτική Μονάδα Αιγίου, με προϋπολογισμό 
1.765.000 ευρώ.
Ενεργειακή αναβάθμιση του Κέντρου Ψυχικής Υγείας, στη Βό-
τση 9, στο Αγρίνιο, με προϋπολογισμό 408.000 ευρώ.
Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Υγεί-

ας, οι παρεμβάσεις στα κτίρια, εκτός από τις απαραίτητες 
βελτιώσεις στη θερμομόνωση για τη μείωση των θερμικών 
απωλειών, περιλαμβάνουν και σημαντικές παρεμβάσεις στα 
ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα και στη βελτιστοποίηση 
της λειτουργίας τους, αλλά ακόμα και στην παραγωγή ανα-
νεώσιμων μορφών ενέργειας.
«Εργαζόμαστε για να εφαρμοστούν αντίστοιχα προγράμματα 
σε όλες τις υγειονομικές μονάδες στη χώρα. Είμαστε εδώ για 
να εξοικονομούμε πόρους από οπουδήποτε είναι δυνατόν 
και να τους κατευθύνουμε σε άλλες επείγουσες ανάγκες του 
συστήματος», τόνισε ο κ. Πολάκης.

Τα τεχνικά έργα που υλοποιούνται στην πόλη της Θεσσαλονί-
κης, με δωρεά του ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, επιθεώρησε 
χθες ο δήμαρχος, Γιάννης Μπουτάρης, συνοδευόμενος από 
εκπροσώπους του ιδρύματος και του Κέντρου Επιχειρηματι-
κής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ). Σύμφωνα με το ΑΠΕ-
ΜΠΕ πρώτος σταθμός ήταν οι παιδικές χαρές Νέας Ελβετίας, 
Νάστου – Θερμοπυλών και πλατείας Μακεδονομάχων, που 
αναπλάθονται ώστε να πληρούν τις ισχύουσες προδιαγραφές 
πιστοποίησης και την κείμενη νομοθεσία και αναμένεται να 
παραδοθούν μέσα στις επόμενες ημέρες.
Στη συνέχεια, επισκέφτηκαν τα υπό εξέλιξη έργα που εντάσ-
σονται στο συνολικό σχεδιασμό του δήμου Θεσσαλονίκης, 
για τη δημιουργία μιας τουριστικής διαδρομής που θα συν-
δέει μια σειρά από σημαντικά μνημεία της πόλης και η οποία 
ξεκινά από τη Ροτόντα και διά μέσου της οδού Αποστόλου 

Παύλου και της οδού Κάστρων καταλήγει στην Άνω Πόλη.
Ακολούθως, βρέθηκαν στις αναπλάσεις στους περιβάλλοντες 
χώρους της συναγωγής Γιαντ Λεζικαρών, επί της οδού Βασι-
λέως Ηρακλείου και του Εβραϊκού Μουσείου, στην οδό Αγίου 
Μηνά και τελευταίος σταθμός της περιοδείας ήταν το Κέντρο 
Αρωγής Εξαρτημένων «ΙΑΝΟΣ», έργο που έχει ολοκληρωθεί.
Μεταξύ των τεχνικών έργων που έχει επιλέξει ο κεντρικός 
δήμος να υλοποιήσει, με τη δωρεά ύψους 10.000.000 ευρώ 
του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, περιλαμβάνονται, επίσης, η 
ανάπλαση της Πλατείας Φαναριωτών, καθώς, επίσης, η δια-
μόρφωση των προσβάσεων και η ανάδειξη της Συναγωγής 
Μοναστηριωτών, στην οδό Συγγρού και του Γενί Τζαμί, επί 
της Αρχαιολογικού Μουσείου, που αναμένεται να ξεκινήσουν 
το επόμενο διάστημα.
Ο κ.Μπουτάρης, αφού ευχαρίστησε για μια ακόμη φορά τα 

στελέχη του ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για την προσφορά 
τους στην πόλη και τα στελέχη του ΚΕΠΑ, του φορέα υλοποί-
ησης των έργων, για την ουσιαστική συμβολή τους, ανέφερε 
πως «τα τεχνικά έργα που επιθεωρήσαμε κι αυτά που έχουν 
δρομολογηθεί θα αλλάξουν τη φυσιογνωμία της πόλης».
Τον δήμαρχο συνόδευαν η πρόεδρος του δημοτικού συμ-
βουλίου, Καλυψώ Γούλα και ο αντιδήμαρχος Τεχνικών ‘Ερ-
γων, Περιβάλλοντος και Καθαριότητας, Θανάσης Παππάς. Το 
ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος εκπροσώπησαν οι Γιώργος Μιχαλα-
κόπουλος, Ρόζαλιν Μπένζαμιν και Βίκυ Κυρτίτση, ενώ στην 
επιθεώρηση ήταν οι Θωμάς – Φωκίων Αλγιανάκογλου και 
Σπύρος Σκοτίδας, πρόεδρος και γενικός διευθυντής αντίστοι-
χα του ΚΕΠΑ.

ΧΑΝΙΑ: ΟΚΤΩ ΝΕΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΕΣΩ ΣΔΙΤ

ΈΡΓΑ 10,15 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ
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Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθά-
κης, χαιρετίζει την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
για τον ελληνοβουλγαρικό αγωγό φυσικού αερίου IGB, με 
την οποία έκρινε ότι ο σχεδιασμός για την κατασκευή και 
λειτουργία του είναι συμβατός με τους κανόνες της ΕΕ περί 
κρατικών ενισχύσεων.

«Η απόφαση αυτή - τονίζει ο κ. Σταθάκης - ανοίγει το δρόμο 
για την έναρξη της κατασκευής του IGB. Ο κάθετος αυτός 
άξονας διαφοροποιεί τις πηγές τροφοδοσίας και μπορεί 
να διοχετεύει φυσικό αέριο από τον αγωγό TAP, καθώς 
και ποσότητες LNG από τους τερματικούς σταθμούς της 
Ρεβυθούσας και της Αλεξανδρούπολης. Πρόκειται για ένα 

έργο στρατηγικής σημασίας, που αναδεικνύει την Ελλάδα 
σε ενεργειακό κόμβο της ευρύτερης περιοχής της Νοτιανα-
τολικής Ευρώπης και βασική ενεργειακή πύλη της Γηραιάς 
Ηπείρου, συμβάλλοντας στην προοπτική ενοποίησης της 
ευρωπαϊκής ενεργειακής αγοράς». 

Στη νέα επιχειρηματική στρατηγική της ΔΕΗ, η οποία εστιάζει 
στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), στη διαφοροποίηση 
σε άλλα προϊόντα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και στην 
ανάπτυξη του πελατοκεντρικού χαρακτήρα της επιχείρησης 
αναφέρθηκε ο κ. Λ. Σταθάκης, εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της 
εταιρείας, μιλώντας στα εγκαίνια του γραφείου εκπροσώπη-
σής της στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Σταθά-
κης υπογράμμισε τη σημασία της λειτουργίας του γραφείου 
για την παρακολούθηση των εξελίξεων στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση και την προώθηση των θέσεων της επιχείρησης στους 
ευρωπαϊκούς θεσμούς.
Ειδικότερα, ενόψει της διαπραγμάτευσης για το Clean Energy 
Package (κυρίως σε ό,τι αφορά τους μηχανισμούς ισχύος) 
υπογράμμισε τη σημασία των διαπιστώσεων της γενικής 
διεύθυνσης Ανταγωνισμού για τον ρόλο της λιγνιτικής παρα-
γωγής στην Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο, πρόσθεσε, η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή μαζί με την Ελληνική κυβέρνηση οφείλουν 
να συμβάλουν στην επιτυχή ολοκλήρωση της αποεπένδυσης 

των λιγνιτικών μονάδων, που δεν θα εμποδίζεται από εξωγε-
νείς γεωπολιτικές παραμέτρους.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο η Ελλάδα θα μπορέσει να προχωρήσει 
στην ομαλή και δίκαια ενεργειακή μετάβαση στην πλήρη 
απανθρακοποίηση του ενεργειακού συστήματος, χωρίς να 
διακινδυνεύεται η ασφάλεια εφοδιασμού στην Ελλάδα και 
στην περιοχή, εξήγησε.

Στην ενεργειακή αναβάθμιση του σχολικού συγκροτήματος 
Ραφήνας, στην αγορά πυροσβεστικών οχημάτων και σε στή-
ριξη πυρόπληκτων οικογενειών που βρέθηκαν σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης διοχετεύθηκαν τα κονδύλια ύψους 1 εκατ. 
ευρώ, που διέθεσε η Μυτιληναίος για τις πυρόπληκτες περιοχές 
της Ανατολικής Αττικής. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ όπως ανα-
φέρει σε σχετική ανακοίνωση: «Η MYTILINEOS, από την πρώτη 
στιγμή, εκδήλωσε έμπρακτα τη συμπαράστασή της στους πλη-
γέντες από τις καταστροφικές πυρκαγιές του Ιουλίου του 2018 
και τέθηκε στη διάθεση των αρμόδιων αρχών προκειμένου να 
παρασχεθεί κάθε δυνατή στήριξη στους Δήμους Μαραθώνος 
και Ραφήνας - Πικερμίου, με την αποστολή ειδών πρώτης ανά-

γκης και έκτακτη αιμοδοσία.
Εν συνεχεία, ετέθη εκτάκτως από τον Πρόεδρο στο Διοικητικό 
Συμβούλιο το θέμα αρωγής των πληγέντων, όπου με την από-
φαση στις 30/7/2018 διατίθεται το ποσό του 1.000.000 ευρώ 
για τη θεραπεία και πρόληψη παρόμοιων καταστροφών.
Μετά από σειρά διαβουλεύσεων με τις Δημοτικές Αρχές, τις 
επιτροπές κατοίκων και την Υπηρεσία της Πυροσβεστικής, η 
εταιρεία ανέλαβε τις εξής δράσεις για τη διάθεση του ποσού του 
1.000.000 ευρώ.
Συγκεκριμένα:
•Εξακόσιες χιλιάδες ευρώ διατίθενται για την ενεργειακή ανα-
βάθμιση του σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου-Λυκείου και 

του όμορου κλειστού γυμναστηρίου της Δημοτικής Κοινότητας 
του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, όπου στεγάζονται οι εκπαι-
δευτικές ανάγκες 600 παιδιών και αθλητικές δραστηριότητες 
1.000 παιδιών από τις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου και 
των όμορων Δήμων.
•Τριακόσιες χιλιάδες ευρώ διατίθενται για τη δωρεά 6 αυτόνο-
μων πυροσβεστικών οχημάτων στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού 
Σώματος, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επιχειρησιακή ετοι-
μότητα της υπηρεσίας.
•Εκατό χιλιάδες ευρώ διατέθηκαν, μέσω προγράμματος που 
υλοποίησε ο ΣΕΒ, για τη στήριξη 94 οικογενειών που βρέθηκαν 
σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Η διάνοιξη συνοριακής διάβασης μεταξύ Ελλάδος και ΠΓΔΜ, 
στο Δήμο Πρεσπών Φλώρινας, βρέθηκε στο επίκεντρο της 
χθεσινής συνεδρίασης της κοινής επιτροπής παρακολού-
θησης του προγράμματος INTERREG-IPA GREECE-fYROM 
2014-2020 που πραγματοποιήθηκε στο Λαιμό Πρεσπών. 
Υπήρξε ομόφωνη εξουσιοδότηση στη Διαχειριστική Αρχή του 
Προγράμματος να προχωρήσει στην τεχνική επεξεργασία και 
προετοιμασία πρότασης για τη χρηματοδότηση του έργου, 
σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής Παρακολούθησης 
του προγράμματος.

Η κεντρική ιδέα της πρότασης, που παρουσιάστηκε στα μέλη 
της επιτροπής (αποτελεί το ανώτατο αποφασιστικό όργανο 
του Προγράμματος) από το Διευθυντή Προγραμμάτων στην 
Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας, Αναστάσιο Σιδηρόπουλο, 
περιλαμβάνει την κατασκευή εγκαταστάσεων συνοριακού 
ελέγχου, των απαραίτητων οδικών προσβάσεων, αλλά και 
παρεμβάσεις στην ευρύτερη περιοχή, όπως ανάπλαση του 
Λαιμού που πλέον θα γίνει οικισμός εισόδου της Ελλάδας.
Εταίροι του έργου θα είναι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς σε το-
πικό, περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο και στις δύο χώρες, 

με επικεφαλής εταίρο την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με 
εκτιμώμενο συνολικό προϋπολογισμό 4.000.000 ευρώ.
Τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης, που εκπροσωπούν 
υπουργεία, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και κοινωνικούς 
φορείς των δύο χωρών, κατέθεσαν την πλήρη υποστήριξή 
τους στην πρόταση της παρέμβασης και τις παρατηρήσεις 
τους για την καλύτερη περαιτέρω επεξεργασία της πρότασης, 
καθώς και για το χρονοδιάγραμμα της περαιτέρω εξέλιξής 
της, ύστε να ξεκινήσει η υλοποίηση των δράσεων εντός του 
2019.

ΥΠΕΝ:  ΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ  ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΑΓΩΓΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΗ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΔΙΕΘΕΣΕ ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΟΘΗΚΕ Η ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΠΓΔΜ ΣΤΟ 
ΔΗΜΟ ΠΡΕΣΠΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
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Νέο ρεκόρ δημοσιευμένων κερδών και εξαγωγών στο 
9μηνο του 2018 ανακοίνωσαν τα Ελληνικά Πετρέλαια, που 
προχωρούν σε καταβολή προμερίσματος ύψους 0,25 ευρώ 
ανά μετοχή, ενώ με δηλώσεις του ο πρόεδρος και διευθύνων 
σύμβουλος των ΕΛΠΕ Ευστάθιος Τσοτσορός ανήγγειλε την 
καταβολή έκτακτου μερίσματος από την πώληση του ΔΕΣΦΑ. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα 
στοιχεία που ανακοινώθηκαν:
 
* Τα Δημοσιευμένα Κέρδη προ φόρων, τόκων και απο-
σβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στο Γ’ τρίμηνο 2018 στα 258 
εκατ. ευρώ (+12%) και στο εννεάμηνο στα 731 εκατ. ευρώ 
(+20%), που αποτελεί επίδοση ρεκόρ.
 
* Τα Δημοσιευμένα Καθαρά Κέρδη διαμορφώθηκαν στα 135 
εκατ. για το Γ’ τρίμηνο (+28%) και 360 εκατ. (+32%) στο εν-
νεάμηνο, επίσης το υψηλότερο που έχει καταγραφεί, ενώ τα 
Κέρδη ανά Μετοχή (EPS) στα 1,18 ευρώ.
 
Όσον αφορά τα Συγκρίσιμα Αποτελέσματα, που δεν περιλαμ-
βάνουν την επίδραση της μεταβολής των τιμών του αργού 
πετρελαίου λόγω αποθεμάτων, καθώς και άλλα μη επανα-
λαμβανόμενα στοιχεία:
 
- Τα EBITDA του Γ’ τριμήνου ανήλθαν στα 237 εκατ. ευρώ, 
σημειώνοντας αύξηση 15% σε σχέση με πέρσι, ενώ για το 
εννεάμηνο διαμορφώθηκαν στα 574 εκατ. (-14 %)
 
-,Τα Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη διαμορφώθηκαν σε 111 εκατ. 
(+25%) στο Γ’ τρίμηνο και σε 239 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο 
(-23%).
 
Όπως επισημαίνουν τα ΕΛΠΕ: «Οι κύριοι παράγοντες βελτί-
ωσης της λειτουργικής κερδοφορίας στο Γ’ τρίμηνο ήταν οι 
ισχυρές επιδόσεις των διυλιστηρίων, με επιλογές αργών που 
αριστοποίησαν τη λειτουργία και οδήγησαν σε υπεραπόδοση 
έναντι των ενδεικτικών περιθωρίων διύλισης στα 7,3 δολ. 
ανά βαρέλι, το υψηλότερο επίπεδο ιστορικά. Αντίστοιχα, η 
σημαντική αύξηση της παραγωγής σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο 
2017 (4 εκ. ΜΤ, +19%), οδήγησε σε αύξηση των πωλήσεων 
συνολικά κατά 8%, και εξαγωγές υψηλότερα κατά 27%. Τα 
παραπάνω αντιστάθμισαν τη σημαντική υποχώρηση των 
ενδεικτικών περιθωρίων διύλισης κατά 20%, καθώς και 
το κόστος από τις αυξημένες προβλέψεις για αγορά δικαιω-
μάτων ρύπων CO2. Αναφορικά με την προμήθεια αργών 
πετρελαίων, ο Όμιλος προχώρησε στην αντικατάσταση του 

εφοδιασμού από Ιράν, σε συνέχεια της επιβολής των κυρώ-
σεων από ΗΠΑ, με άλλους τύπους αργού χωρίς αρνητική 
επίδραση στη λειτουργία και την κερδοφορία των διυλιστη-
ρίων». Σημειώνεται ότι η Ελλάδα περιλαμβάνεται στις χώρες 
που εξαιρούνται επί του παρόντος από το εμπάργκο κατά του 
Ιράν για τις αγορές πετρελαίου.
 
Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος των 
ΕΛΠΕ Ευστάθιος Τσοτσορός σημειώνει μεταξύ άλλων τα εξής:
 
«Το 2018 θα αποτελέσει έτος- ορόσημο για την ανοδική και 
διαχρονικά πλέον σταθερή κερδοφόρα πορεία του Ομίλου 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, με τα ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα 
Γ’ τριμήνου - εννεαμήνου 2018 να δημιουργούν ακόμη ένα 
ισχυρό θεμέλιο για το μέλλον.
 
Οι εν λόγω επιδόσεις είναι το αποτέλεσμα της συστηματικής 
υλοποίησης του τρέχοντος Πενταετούς Προγράμματος και της 
επίτευξης αφενός μεν των στόχων αριστοποίησης της εκμε-
τάλλευσης του παραγωγικού συστήματος που αποτυπώνεται 
στα διαδοχικά ρεκόρ στην παραγωγή που έφτασε τους 11,7 
εκατ. τόνους, σε όγκους πωλήσεων που άγγιξαν τους 12,4 
εκατ. τόνους, αλλά και στις εξαγωγές που αντιπροσωπεύ-
ουν πλέον το 57% των συνολικών πωλήσεων με 7,1 εκατ. 
Μετρικούς Τόνους. Επιπλέον δε, οφείλονται στον αποτελε-
σματικό χρηματοοικονομικό σχεδιασμό, σταδιακής μείωσης 
του συνολικού καθαρού δανεισμού, που υποχώρησε στο 
χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 2,5 ετών και της περαι-
τέρω μείωσης του χρηματοοικονομικού κόστους κατά 13%. 
Παράλληλα, οι λειτουργικές ταμειακές ροές του Γ’ τριμήνου 
διαμορφώθηκαν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι 
τριμήνων ξεπερνώντας τα 203 εκατ. ευρώ.
 
Οι παραπάνω εξελίξεις, ως απόρροια και της ολοκλήρωσης 
του προγράμματος αναχρηματοδότησης του Ομίλου, δια-
σφαλίζουν την κεφαλαιακή επάρκεια του Ομίλου, βελτιώνουν 
σημαντικά τους όρους και την ευελιξία χρηματοδότησης και 
επιτρέπουν στο Διοικητικό Συμβούλιο να λάβει απόφαση για 
διανομή προμερίσματος ύψους Euro0,25 ανά μετοχή. Έκτα-
κτο μέρισμα αναμένεται να προκύψει και από την ολοκλήρω-
ση της πώλησης του ΔΕΣΦΑ.
 
Με συνολικές επενδύσεις της τάξης του 1 δισ. ευρώ, ο Όμιλος 
ΕΛΠΕ υλοποιεί απαρέγκλιτα το Στρατηγικό Σχεδιασμό του στο 
πλαίσιο της Βιώσιμης Ανάπτυξης και για την περίοδο 2019-
2023. Σχεδιασμός με κεντρικό άξονα την ενίσχυση της Εξω-

στρέφειας και τη βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας και κύ-
ριους στόχους τη διαρκή αναβάθμιση της θέσης του Ομίλου 
στην τεχνολογία, την καινοτομία και την τεχνογνωσία, καθώς 
επίσης και την ολοκλήρωση του ενεργειακού και ψηφιακού 
μετασχηματισμού, που θα διασφαλίσει την ηγετική του πα-
ρουσία στη ΝΑ Ευρώπη.
 
Σχεδιασμός που στοχεύει, επίσης, στην ενίσχυση της ενεργει-
ακής ασφάλειας και ανεξαρτησίας, με το Πρόγραμμα Έρευνας 
και Παραγωγής, το οποίο έτυχε ιδιαίτερα θερμής αποδοχής 
από κορυφαίες διεθνείς εταιρείες (ExxonMobil, Total, Repsol, 
Edison), με τις οποίες ο Όμιλος ΕΛΠΕ συμπράττει και μετέχει 
δυναμικά στο εθνικό εγχείρημα για τον εντοπισμό και εκ-
μετάλλευση Υδρογονανθράκων στον ελλαδικό χώρο, μια 
εξέλιξη που, αναμφίβολα, θα αναβαθμίσει ενεργειακά και 
γεωστρατηγικά την χώρα και θα δημιουργήσει προστιθέμε-
νη αξία για την εθνική οικονομία, τις τοπικές κοινωνίες και τις 
αναπτυξιακές προοπτικές του τόπου.
 
Ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Ανδρέας 
Σιάμισιης, τόνισε:
 
«Το Γ΄ τρίμηνο του 2018 ο Όμιλος ΕΛΠΕ σημείωσε ιδιαίτερα 
ισχυρές επιδόσεις επιβεβαιώνοντας την ηγετική του θέση στον 
κλάδο της ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Παράλλη-
λα, ιδιαίτερα ισχυρή παραμένει η χρηματοοικονομική θέση 
του Ομίλου, καθώς η ολοκλήρωση του προγράμματος ανα-
χρηματοδότησης για το 2018, οδήγησε σε μείωση δανεισμού 
(1,8 δισ. ευρώ) και περαιτέρω μείωση χρηματοοικονομικού 
κόστους (-11%).
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, το Δ.Σ. της ΕΛΠΕ ενέκρι-
νε τη διανομή του προμερίσματος για τη χρήση ύψους 0,25 
ευρώ ανά μετοχή, στοχεύοντας σε βελτίωση της μερισματικής 
απόδοσης για τους μετόχους.
 
Τα θετικά λειτουργικά και οικονομικά αποτελέσματα επηρεά-
ζονται σε μεγάλο βαθμό από το εξωτερικό περιβάλλον, αλλά 
αντικατοπτρίζουν επίσης και τη σημαντική προσπάθεια και 
ομαδική δουλειά που γίνεται από όλους τους εργαζόμενους 
στον Όμιλο. Αυτό άλλωστε είναι και η διασφάλιση για την μελ-
λοντική πορεία και επιτυχία του Ομίλου και τη διατήρηση της 
ηγετικής του θέσης τόσο στον κλάδο, αλλά και την ελληνική 
οικονομία».

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ ΕΛΠΕ: ΝΕΟ ΡΕΚΟΡ, ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ
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Την απόφαση με την οποία οι επιχειρήσεις που δραστηριοποι-
ούνται στην εμπορία καυσίμων μέσω πρατηρίων, την πώληση 
πετρελαίου θέρμανσης, καθώς και την προμήθεια υγραερίου 
ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου σε πρατήρια, υποχρεούνται να 
διαβιβάζουν ηλεκτρονικά τα δεδομένα από τα παραστατικά 
των πωλήσεών τους με τη χρήση ταμειακής μηχανής, συμπερι-
λαμβανομένων των ποσοτήτων καυσίμων που πωλούν, υπέ-

γρραψε η υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο 
της πολιτικής για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και του 
λαθρεμπορίου στα καύσιμα, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το 
υπουργείο Οικονομικών.
Τα δεδομένα αυτά, θα διαβιβάζονται σε βάση δεδομένων της 
ΑΑΔΕ, ανά ταμειακή μηχανή, για κάθε ένα παραστατικό που 

εκδίδεται, το αργότερο με το πέρας των διενεργούμενων συ-
ναλλαγών σε ημερήσια βάση.
«Η διασταύρωση των δεδομένων είναι ένα σημαντικό βήμα 
ώστε η Φορολογική Αρχή να ανιχνεύει περιπτώσεις φοροδι-
αφυγής ή λαθρεμπορίας καυσίμων καθώς η πάταξής τους 
αποτελεί σταθερό και αταλάντευτο στόχο της κυβέρνησης» 
αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών.

«Παρακαταθήκη για την επόμενη ημέρα στην Αθήνα» χα-
ρακτήρισε ο δήμαρχος Αθηναίων, Γιώργος Καμίνης την 
ανάδειξη της από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε «Ευρωπαϊκή 
Πρωτεύουσα Καινοτομίας» για το έτος 2018. Σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ χθες πραγματοποιήθηκε ειδική εκδήλωση σε 
πανηγυρικό κλίμα, παρουσία εκπροσώπων από δεκάδες 
συνεργαζόμενους φορείς, ιδρύματα, οργανώσεις και επιχει-
ρήσεις, στην κατάμεστη αίθουσα του Σεράφειου του δήμου 
Αθηναίων. «Η Ευρώπη αναγνώρισε την ευρηματικότητα της 
Αθήνας και τη δυνατότητα της δημοτικής αρχής να κάνουμε 
περισσότερα με λιγότερα», υπογράμμισε ο δήμαρχος Αθηναί-

ων, στο σύντομο απολογισμό του έργου της οκταετίας «Αυτό 
το βραβείο το βλέπω και ως ένα μήνυμα για το είδος της 
Ευρώπης που θέλουμε», τόνισε ο δήμαρχος Αθηναίων. Ο κ. 
Καμίνης, προβαίνοντας και σ’ έναν σύντομο απολογισμό της 
οκταετούς θητείας του, δήλωσε ότι «ο δήμος Αθηναίων είναι 
πλέον οικονομικά ισχυρός και ότι τα τελευταία οκτώ χρόνια 
έχει χαραχθεί στρατηγικό σχέδιο και υλοποιούνται έργα 
υποδομών καθιστώντας την Αθήνα μια πόλη ανθεκτική στις 
κρίσεις». Αντίθετα, «όταν παραλάβαμε τον δήμο, πριν από 8 
χρόνια, βρήκαμε μια πόλη που δεν μπορούσε να ανταποκρι-
θεί ούτε στις πιο βασικές της ανάγκες. Η κρίση δεν ήταν μόνο 

οικονομική, αλλά βαθιά κοινωνική, πολιτική, ηθική».
Ο κ. Καμίνης παρουσίασε αναλυτικά όλα τα καινοτόμα προ-
γράμματα που έχουν υλοποιηθεί, εξηγώντας πως «ό,τι πετύ-
χαμε, το πετύχαμε όλοι μαζί. Σπάσαμε στεγανά, ξεπεράσαμε 
ταμπού και προχωρήσαμε σε συμπράξεις με ιδιωτικές εταιρεί-
ες, ιδρύματα, πανεπιστήμια, ενεργούς πολίτες, φορείς, για τη 
διαχείριση του προσφυγικού, για τον τουρισμό, για τη συνοχή 
στην πόλη, για την επιχειρηματικότητα και για πολλά ακόμα. 
Επιλέξαμε τη συμμετοχική διακυβέρνηση, ανοίξαμε τις πόρτες 
του δημαρχείου και μαζί καταφέραμε να κάνουμε την Αθήνα 
Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Καινοτομίας 2018».

Αίτηση στο πρόγραμμα WiFi4EU (Δωρεάν Wi-Fi για τους Ευ-
ρωπαίους) υπέβαλε ο δήμος Αγίας Παρασκευής, με στόχο να 
εξασφαλίσει δωρεάν συνδεσιμότητα Wi-Fi στο διαδίκτυο σε δη-
μόσιους χώρους για τους πολίτες και τους επισκέπτες της πόλης.
Η αίτηση του δήμου στην 1η πρόσκληση του προγράμματος, 
υποβλήθηκε ηλεκτρονικά, άμεσα με το άνοιγμά της, την Τετάρ-
τη 7 Νοεμβρίου. Η επιλογή θα γίνει κατά σειρά προτεραιότητας 
υποβολής της αίτησης και βάσει κριτηρίων που εξασφαλίζουν 
γεωγραφική ισορροπία. Στόχος του προγράμματος WiFi4EU εί-

ναι η στήριξη με προϋπολογισμό 120 εκατ. ευρώ για την περίο-
δο 2018-2020, της εγκατάστασης σύγχρονου εξοπλισμού Wi-Fi 
για δωρεάν συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο, σε πάρκα, πλατείες, 
δημόσια κτίρια, βιβλιοθήκες, κέντρα υγείας και μουσεία, πα-
ντού στην Ευρώπη. Σημειώνεται ότι τα χρηματοδοτούμενα από 
το πρόγραμμα WiFi4EU δίκτυα, θα είναι δωρεάν, απαλλαγμένα 
από διαφημίσεις και δεν θα συλλέγουν δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα.
Δημοπράτηση αντιπλημμυρικού

Ένα ακόμη σημαντικό έργο αντιπλημμυρικής προστασίας στον 
δήμο Αγ. Παρασκευής, η κατασκευή δικτύου αγωγών ομβρίων 
με προϋπολογισμό 763.200 ευρώ, που χρηματοδοτείται από 
ίδιους πόρους, παίρνει το δρόμο της υλοποίησης.
Η δημοπράτηση αναμένεται στις 14 Δεκεμβρίου και είναι το τέ-
ταρτο αντιπλημμυρικό στη περιοχή. Έχουν ήδη κατασκευαστεί 
έργα ομβρίων συνολικού προϋπολογισμού 1.530 000 ευρώ και 
βρίσκεται σε εξέλιξη άλλο έργο σε 15 οδούς της πόλης με προϋ-
πολογισμό 4,3 εκ. ευρώ.

Η ίδρυση και λειτουργία των υδατοδρομίων, η αναβάθμιση 
του εξοπλισμού του συστήματος ελέγχου της εναέριας κυ-
κλοφορίας, η κατασκευή του αεροδρομίου στο Καστέλι της 
Κρήτης και το Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών περιλαμβάνο-
νται στις προτεραιότητες του υπουργείου Μεταφορών στο 
περιβάλλον των αερομεταφορών, όπως επεσήμανε ο γενικός 
γραμματέας του υπουργείου Υποδομών Μεταφορών Θάνος 
Βούρδας στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Αερομεταφορών. Σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η ίδρυση και λειτουργία υδατοδρο-
μίων στην Ελλάδα αποτελεί καινοτόμο επενδυτική ευκαιρία 
με σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές στις τοπικές -και όχι 
μόνο- κοινωνίες, συνεισφέροντας στην ενδυνάμωση της οι-
κονομίας της χώρας, είπε ο κ. Βούρδας σημειώνοντας πως, 
λαμβάνοντας υπόψη το νησιωτικό χαρακτήρα της Ελλάδας 
και τις συγκοινωνιακές ανάγκες της, τα υδροπλάνα μπορούν 

να αποτελέσουν ευέλικτη εναλλακτική επιλογή για τις μεταφο-
ρές προσώπων και αγαθών. «Οι προοπτικές αυτές, όπως είπε, 
εδράζονται στην ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος της 
χώρας μας, με τη χρήση του υδροπλάνου, ως ενός γρήγορου 
και ευέλικτου μεταφορικού μέσου που συνδυάζει την ταχύ-
τητα των αεροπλάνων με την προσβασιμότητα ενός πλοίου, 
επιτρέποντας τη δυνατότητα επισκεψιμότητας όχι μόνο δη-
μοφιλών τουριστικών προορισμών αλλά και περισσότερων 
απομακρυσμένων τουριστικών περιοχών, την ανάπτυξη 
νέων και τη δικτύωση αυτών μεταξύ τους».
Ο ελληνικός εναέριος χώρος, συνέχισε ο κ. Βούρδας, είναι 
κορεσμένος την καλοκαιρινή περίοδο λόγω της υψηλής ζή-
τησης σε σχέση με την χωρητικότητα. Η κατάσταση αυτή θα 
βελτιωθεί σημαντικά στο άμεσο μέλλον καθώς θα αναβαθ-
μιστεί ο εξοπλισμός του συστήματος ελέγχου της εναέριας 

κυκλοφορίας.
Τόνισε πως  ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών και ο Αερολι-
μένας Θεσσαλονίκης πρέπει να αποτελούν σημαντικές συνι-
στώσες στο διεθνές αεροπορικό δίκτυο και πως θα  πρέπει να 
δοθεί έμφαση στην προσέλκυση νέων αγορών, κυρίως των 
αεροπορικών γραμμών προς την Ασία. Επίσης  θα πρέπει να 
αναβαθμιστεί η υποδομή των ηπειρωτικών και νησιωτικών 
αεροδρομίων προκειμένου να συμβάλουν στην ανάπτυξη 
του τουρισμού στις αντίστοιχες περιοχές και στην αύξηση 
της μεταφορικής ικανότητας του ελληνικού εναέριου χώρου, 
ώστε να μειωθούν οι καθυστερήσεις.
Τέλος, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου έκανε μια ανα-
φορά και σε ένα έργο προδιαγραφών νέας γενιάς, το αερο-
δρόμιο στο Καστέλι της Κρήτης.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Γ. ΚΑΜΙΝΗΣ: Η ΕΥΡΩΠΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕ ΤΗΝ ΕΥΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ : ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ WIFI, ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΙΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Παρουσίασε ο γγ στο European Aviation Conference
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Η υποχώρηση των προσδοκιών στη Βιομηχανία και 
Λιανικό Εμπόριο επιδείνωσαν το οικονομικό κλίμα τον 
Οκτώβριο με αποτέλεσμα ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος 
να διαμορφωθεί στις 101 μονάδες (από 101,3 τον Σεπτέμ-
βριο), αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας οικονομικής συ-
γκυρίας του ΙΟΒΕ, «η εξέλιξη αυτή προκύπτει κυρίως από 
νέα έντονη επιδείνωση των επιχειρηματικών προσδοκιών 
στη Βιομηχανία και τη μικρότερη υποχώρηση σε Λιανικό 
Εμπόριο, εξελίξεις που αντισταθμίζονται ωστόσο από τη 
σημαντική βελτίωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης. 
Η ολοκλήρωση του προγράμματος το καλοκαίρι, φαίνεται 
πως έχει επηρεάσει θετικά τις προσδοκίες των νοικοκυρι-
ών που δείχνουν να αναμένουν βελτίωση της θέσης τους 
σχετικά με το παρελθόν, τάση άλλωστε που συμβαδίζει με 
τη σταδιακή αποκλιμάκωση της ανεργίας και τη μεγέθυν-
ση της οικονομίας. Από την άλλη πλευρά όμως, οι συνθή-
κες χρηματοδότησης της οικονομίας – και ιδιαίτερα του 
επιχειρηματικού τομέα δεν έχουν βελτιωθεί μετά την έξο-
δο από το πρόγραμμα. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με 
τις αβεβαιότητες του διεθνούς περιβάλλοντος (όπως π.χ. 
η ολοκλήρωση του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης 
της ΕΚΤ, οι πολιτικές προστατευτισμού σε διάφορες χώρες, 
τα χαρακτηριστικά που θα λάβει το Brexit, η δημοσιονο-
μική πολιτική της Ιταλίας) που επηρεάζουν ιδιαίτερα τους 
εξωστρεφείς κλάδους της οικονομίας, οδηγεί σε χαμηλές 
προσδοκίες για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα».
Αναλυτικότερα, ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών 
στη Βιομηχανία διαμορφώνεται τον Οκτώβριο χαμηλό-
τερα έναντι του Σεπτεμβρίου, στις 98,9 (από 104,5) μο-
νάδες, ουσιαστικά κινούμενος στο ίδιο επίπεδο με το αντί-
στοιχο περυσινό (99,2 μον.). Η πόλωση του εμπορικού 
πολέμου που έχει ξεσπάσει μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας (π.χ. επι-

βολή δασμών σε κινεζικές εισαγωγές αξίας 250 δισ. δολ.) 
εντείνει το περιβάλλον αβεβαιότητας στις εμπορικές ροές 
σε παγκόσμιο επίπεδο. Εκτός όμως από αυτές τις εξελί-
ξεις, υπάρχουν ακόμη τρεις παράγοντες που επηρεάζουν 
αρνητικά την παγκόσμια οικονομία και συνεπώς και την 
ελληνική εξαγωγική βιομηχανία και οικονομία: περιορι-
σμός της ρευστότητας από τις κεντρικές τράπεζες, αύξηση 
του κόστους του χρήματος, δηλαδή των επιτοκίων, και η 
ευρύτερη πολιτική αστάθεια σε μεγάλες οικονομικές ζώνες 
του πλανήτη.
Υπενθυμίζεται ότι ο δείκτης προσδοκιών στη βιομηχα-
νία συνιστά έναν πρόδρομο δείκτη για τη βιομηχανική 
παραγωγή. Οι δύο δείκτες άλλωστε είναι πολύ κοντά, με 
τον δείκτη προσδοκιών να αποτυπώνει συνήθως με προ-
βάδισμα ενός ή δύο μηνών την εξέλιξη στην πραγματική 
μεταβολή της βιομηχανικής παραγωγής. Άλλωστε από τα 
στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ προκύπτει ότι η μεταβολή στη βιομη-
χανική παραγωγή τον Αύγουστο σε σχέση με τον Ιούλιο 
ήταν θετική (+1,7%), ενώ σε σχέση με τον Αύγουστο του 
2017 έχει αυξηθεί κατά 1,2%.
Οι εξαγωγές εξακολουθούν να στηρίζουν δυναμικά την 
εγχώρια μεταποίηση, καθώς εκείνες των βιομηχανικών 
προϊόντων τον Αύγουστο -χωρίς τα καύσιμα - κινούνται 
ανοδικά κατά +11,5% σε σχέση με πέρυσι. Συνολικά 
φέτος οι εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων κινούνται 
ανοδικά, καθώς όπως αποτυπώνεται και στον παρακάτω 
πίνακα, την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2018 σε 
σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017 οι εξαγωγές 
βιομηχανικών προϊόντων έχουν αυξηθεί κατά 13,8%. Οι 
εισαγωγές βιομηχανικών προϊόντων έχουν επίσης αυξη-
θεί την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2018 αλλά κατά 
πολύ λιγότερο από τις εξαγωγές την ίδια περίοδο (3,7%), 
ενώ το εμπορικό έλλειμμα στα συγκεκριμένα προϊόντα 

έχει μειωθεί από 11.414 εκατ. ευρώ στα 11.040 εκατ. 
ευρώ, δηλαδή κατά 3,3%, περισσότερο από το αντίστοιχο 
του συνόλου των εξαγόμενων προϊόντων (-2,4%).
Από τις βασικές μεταβλητές του δείκτη, το αρνητικό ισο-
ζύγιο των εκτιμήσεων για τις παραγγελίες και τη ζήτηση 
διευρύνεται, ενώ και το ισοζύγιο στις προβλέψεις για την 
παραγωγή τους προσεχείς μήνες επιδεινώνεται, με το δεί-
κτη στις εκτιμήσεις για τα αποθέματα να μην μεταβάλλεται.
Στις προβλέψεις για την εξέλιξη της παραγωγής τους προ-
σεχείς 3-4 μήνες, το σχετικό ισοζύγιο χάνει 10 μονάδες 
και διαμορφώνεται στις +13, με το 25% (από 31%) των 
επιχειρήσεων να προβλέπει άνοδο της παραγωγής του το 
επόμενο τρίμηνο και ένα 12% (από 8%) μείωσή της.
Ο δείκτης στις προβλέψεις για την απασχόληση κινείται 
στα ίδια επίπεδα τον Οκτώβριο (-1 μον.), με το ποσοστό 
των επιχειρήσεων που προβλέπει άνοδο απασχόλησης 
το προσεχές τρίμηνο να κινείται στο 9%, έναντι ενός 10% 
που αναμένει εκ νέου υποχώρηση.
Οι θετικές προβλέψεις για τις πωλήσεις τους προσεχείς μή-
νες παραμένουν τον Οκτώβριο στο ίδιο επίπεδο (+26 μον. 
το ισοζύγιο), με το 35% των επιχειρήσεων να αναμένει 
άνοδο το προσεχές χρονικό διάστημα και το 9% μείωσή 
τους. Ο δείκτης εκτιμήσεων για τις τρέχουσες πωλήσεις 
μειώνεται στις +11 (από +15) μονάδες.
Στους δείκτες εξαγωγικής δραστηριότητας καταγράφο-
νται τον Οκτώβριο κυρίως πτωτικές τάσεις: οι εκτιμήσεις 
για τις εξαγωγές κατά το τελευταίο τρίμηνο περιορίζονται 
(+11 από +20 μον. ο δείκτης), όπως συμβαίνει και στις 
εκτιμήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση εξωτερικού 
(-16 από 0 μον. ο δείκτης), με τις προβλέψεις για εξαγωγές 
τους προσεχείς μήνες να παραμένουν επί της ουσίας στα 
ίδια επίπεδα (+16 από +17 μον. ο δείκτης).

Το θρυλικό ξενοδοχείο La Mamounia, που από το 1922 
φιλοξενεί μεγάλες προσωπικότητες από όλον τον κόσμο 
στην καρδιά του Μαρακές, την τουριστική πρωτεύουσα 
του Μαρόκου, συμπεριλήφθηκε σήμερα στον επίσημο 
κατάλογο των δημόσιων επιχειρήσεων που πρόκειται να 
ιδιωτικοποιηθούν από το 2019 και μετά. Σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε το νομο-
σχέδιο που αφορά τις ιδιωτικοποιήσεις δημόσιων επι-
χειρήσεων, στις οποίες περιλαμβάνεται και το πολυτελές 
ξενοδοχείο. Το νομοσχέδιο θα πρέπει να εγκριθεί και από 

το κοινοβούλιο.
Το La Mamounia ανήκει στην Εθνική Υπηρεσία Σιδηρο-
δρόμων (ΟNCF). Στον σχεδόν έναν αιώνα της λειτουργίας 
του, έχει φιλοξενήσει στα 200 δωμάτια και τις σουίτες του 
πολιτικούς και καλλιτέχνες, από τον Ουίνστον Τσόρτσιλ 
(που περνούσε τις ώρες του ζωγραφίζοντας), τον Ρόναλντ 
Ρίγκαν, τον Ζακ Σιράκ, τον Όρσον Ουέλες, μέχρι τον Νέλ-
σον Μαντέλα, τη Χίλαρι Κλίντον και τον Έλτον Τζον. Εκεί 
γυρίστηκαν επίσης πολλές ταινίες, όπως «Ο άνθρωπος 
που γνώριζε πολλά» του Άλφρεντ Χίτσκοκ.

Το ξενοδοχείο έκλεισε το 2006 προκειμένου να γίνουν ση-
μαντικές εργασίες ανακαίνισης και τα έπιπλά του, σε στιλ 
Αρ Ντεκό, πουλήθηκαν σε δημοπρασία. Άνοιξε ξανά τις 
πύλες του τρία χρόνια αργότερα.
Το υπουργείο Οικονομικών του Μαρόκου ανακοίνωσε 
στα τέλη Οκτωβρίου ότι θα προχωρήσει σε σειρά ιδιωτι-
κοποιήσεων το 2019, με σκοπό να συγκεντρώσει το ποσό 
των 10 δισεκατομμυρίων ντιρχάμ (περίπου 920 εκατομ-
μύρια ευρώ)

ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΙΟΒΕ 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΟ ΘΡΥΛΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ LA MAMOUNIA ΣΤΟ ΜΑΡΑΚΕΣ
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Σ’ ένα supercar αυτοκίνητο, όπως για παράδειγμα για την 
Porsche, τη Ferrari ή τη Lamborghini, δεν είναι μόνο η επιτά-
χυνση ή η τελική ταχύτητα που παίζει σημαντικό ρόλο στην 
επιλογή ενός αγοραστή, αλλά και ο θόρυβος του κινητήρα 
που είναι χαρακτηριστικός σε κάθε μοντέλο και αποτελεί τα 
διαπιστευτήρια της αυθεντικότητας της εκάστοτε εταιρείας, 
αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Είναι γνωστό ότι για τους ιδιοκτήτες των συγκεκριμένων σπορ 
αυτοκινήτων, ο θόρυβος του κινητήρα παίζει σημαντικό ρόλο 
στην επιλογή τους και είναι όπως η μουσική που ακούει ένας 
οδηγός όταν οδηγάει. Όμως για πολλούς κατοίκους σε πολυ-
σύχναστους δρόμους ο θόρυβος αυτών των σπορ αυτοκινή-

των αποτελεί ηχορύπανση και πολλά στελέχη κυβερνήσεων 
διαφόρων χωρών είναι αποφασισμένα να περιορίσουν τον 
θόρυβο σε αυτά τα μοντέλα.
Δεν θα πρέπει να παραγνωρίζουμε ότι ειδικά στην Porsche 
και στα μοντέλα S, υπάρχει τυποποιημένος εξοπλισμός με τον 
οποίο ο ήχος του κινητήρα μπορεί να ποικίλλει. Όπως γίνεται 
και σε άλλα supercars αυτοκίνητα όπου με το πάτημα ενός 
κουμπιού, ο θόρυβος του κινητήρα αλλάζει. Δεν θα πρέπει 
να παραγνωρίσουμε και τη νοοτροπία αρκετών οδηγών να 
αλλάζουν την κατάληξη της εξάτμισης ώστε να διαφοροποι-
είται ο ήχος. Αυτό ως ένα σημείο δεν είναι παράνομο, αρκεί ο 
τελικός ήχος να μην ξεφεύγει από τα προβλεπόμενα όρια που 

ισχύουν στην εκάστοτε νομοθεσία κάθε χώρας.
Στη Γερμανία, για παράδειγμα, υπάρχει παράγραφος στο 
νόμο περί οδικής κυκλοφορίας που αναφέρει ότι απαγορεύ-
εται ο περιττός θόρυβος. Επιπλέον, οι υπουργοί μεταφορών 
των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύντομα θα κληθούν 
να δημιουργήσουν προϋποθέσεις ενός θεσμικού πλαισίου για 
την τακτική παρακολούθηση των εκπομπών θορύβου. Αυτό 
θα οδηγήσει νέες ανάγκες στην τροχαία κάθε χώρας, που σή-
μερα δεν έχει τα απαραίτητα μέσα για να ελέγξει την υπέρβαση 
των νόμιμων ορίων του θορύβου που βγάζει ένα αυτοκίνητο.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της δημόσιας διοίκησης δεν 
είναι ένα αμιγώς τεχνοκρατικό θέμα, πρόκειται για ένα βαθιά 
κοινωνικό ζήτημα με επίκεντρο τον άνθρωπο, υπογράμμισε 
ο ανεξάρτητος βουλευτής και αντιπρόεδρος του Forum Ελ-
ληνικής Καινοτομίας και Στρατηγικής Χάρης Θεοχάρης, στη 
διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της 
Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Ιδέες και 
σχέδια υπάρχουν, θέλει μόνο βούληση, τόλμη και επιμονή, 
συμπλήρωσε.
Ο κ. Θεοχάρης επεσήμανε τον κίνδυνο η Ελλάδα να χάσει την 
ευκαιρία της 4ης τεχνολογικής επανάστασης, αναφέροντας 
χαρακτηριστικά ότι «η ψηφιακή μας στρατηγική χαρακτηρί-
ζεται από απουσία κεντρικού σχεδιασμού, κατακερματισμό 
και αλληλεπικαλύψεις στις προσφερόμενες υπηρεσίες».
Παράλληλα παρουσίασε τον οδικό χάρτη του Forum για τον 
ψηφιακό μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης, θέτοντας 
μια σειρά προτεραιοτήτων για επενδύσεις σε τεχνολογικές 
υποδομές και υπηρεσίες στη δημόσια διοίκηση, στην τοπική 
αυτοδιοίκηση, στο σύστημα υγείας και στους θεσμούς.
Παρουσιάζοντας τις βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν τη 
στρατηγική για ένα ψηφιακό δημόσιο έθεσε συγκεκριμένους 
τρόπους επίτευξης:

- Το Mobile first, δηλαδή την εξυπηρέτηση του πολίτη από 
το κινητό τηλέφωνο, από το διαδίκτυο και από το τηλέφωνο.
- Τον σχεδιασμό και παροχή υπηρεσιών με κατάργηση, ή μεί-
ωση κατάθεσης δικαιολογητικών.
- Τα ανοιχτά δεδομένα και
- Την αρχή της μίας φοράς, ώστε να αποφεύγεται η διπλο - 
καταχώριση.
Ειδική αναφορά έκανε για τον κομβικό ρόλο των πολιτικών 
smart cities στη διαχείριση της κυκλοφορίας, στην ενεργειακή 
παραγωγή και κατανάλωση, στη διαχείριση του νερού και 
στις τηλεπικοινωνίες και στη δημιουργία κοιτίδων καινοτομί-
ας και επιχειρηματικότητας ως πυλώνων της τοπικής ανάπτυ-
ξης τον 21ο αιώνα.
«Τα πληροφοριακά συστήματα στην Ελλάδα δεν είναι πολύ 
παλιά», είπε ο Βασίλης Περιστέρας, επίκουρος καθηγητής, 
της Σχολής Επιστημών & Τεχνολογίας στο Διεθνές Ελληνικό 
Πανεπιστήμιο. Παράλληλα αναφέρθηκε και στην ανάγκη 
μετάβασης από τη διοίκηση μέσω εγγράφων, στη διοίκηση 
μέσω πληροφορίας και επισήμανε ότι μέσω του ψηφιακού 
μετασχηματισμού και της αποστολής σημαντικών εγγράφων 
του δημοσίου τομέα ηλεκτρονικά εξοικονομείται περισσότε-
ρος χρόνος.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βο-
ρείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ) Κωστής Καγγελίδης, από την πλευρά 
του, σημείωσε ότι το μόνο κομμάτι που μπορεί να εξασφαλίσει 
στις επιχειρήσεις οικονομική επιβίωση είναι ο ψηφιακός μετα-
σχηματισμός.
Στον ορισμό του ψηφιακού μετασχηματισμού αναφέρθηκε ο 
Πρόεδρος και Ιδρυτής της OTS Σπύρος Παμπουκίδης. Μίλησε 
για την ανάγκη ύπαρξης ενός νομοθετικού πλαισίου, που θα 
δίνει ευελιξία στις αποφάσεις και τις γρήγορες αναδράσεις, κα-
θώς και την ανάγκη θέσπισης και εισαγωγής στην ελληνική δι-
καιοσύνη ψηφιακών συστημάτων, με στόχο - όπως είπε - την 
αναμόρφωση του θεσμού από απλή δικαιοσύνη σε e-justice.
Ο Γιάννης Κουτσουμάρης, Πρόεδρος του Forum Ελληνικής 
Καινοτομίας και Στρατηγικής από την πλευρά του αναφέρθη-
κε στην ανάγκη θεσμοθέτησης Εθνικού Συμβουλίου Στρατη-
γικής.
Χαιρετισμό απηύθυνε στην έναρξη της εκδήλωσης ο δήμαρ-
χος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης ο οποίος τόνισε ότι «η 
κοινή λογική είναι εκείνη που λείπει από τη δημόσια διοίκηση» 
και επεσήμανε την ανάγκη για αλλαγή νοοτροπίας.

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΝ ΕΕ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Τον διαγωνισμό καινοτομίας «BlueGrowth Piraeus», θα υπο-
δεχτεί για 5η συνεχή χρονιά ο Πειραιάς που θα πραγματοποι-
ηθεί, τη Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου στις 17:30, στην κεντρική σκη-
νή «Δημήτρης Ροντήρης» του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, 
αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
   Ο 5ος διαγωνισμός «BlueGrowth Piraeus» είναι μια πρωτο-
βουλία του δήμου Πειραιά σε συνεργασία με την Aephoria και 
έχει αποσπάσει σημαντικές διακρίσεις, τόσο σε τοπικό όσο και 
σε διεθνές επίπεδο.
   Οι υποψήφιοι θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις 
ιδέες τους στην κριτική επιτροπή που αποτελείται από τους 
συμβούλους του «BlueGrowth» και το κοινό, ενώ η διαδι-
κασία ψηφοφορίας θα αναδείξει τις δημοφιλέστερες ιδέες. 

Οι νικητές θα κερδίσουν πρόσβαση σε υπηρεσίες και σε ένα 
δίκτυο ανθρώπων της γαλάζιας οικονομίας, καθώς και ευ-
καιρίες διεθνούς δικτύωσης, σε συνεργασία με κορυφαίους 
οργανισμούς και φορείς, με την υποστήριξη της Aephoria και 
του BlueGrowth.
   Ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Τοπικής Οικονομικής 
Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας του δήμου Πειραιά και 
επικεφαλής του θεσμού θαλάσσιας καινοτομίας «BlueGrowth 
Piraeus», Πέτρος Κόκκαλης, σε δήλωσή του επεσήμανε πως 
το όραμα του «BlueGrowth», είναι να εμπνεύσει τη νέα γενιά 
των επιχειρηματιών να δημιουργήσουν μία βιώσιμη ανάπτυ-
ξη σε οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο στο 
χώρο της γαλάζιας οικονομίας.

   «Στόχος μας είναι η ημέρα μετά τον διαγωνισμό, να αποτε-
λέσει την αρχή για μια νέα ιδέα, η οποία θα ενσαρκώνει την 
ουσία και το πραγματικό νόημα του BlueGrowth: αυθεντι-
κότητα, δημιουργικότητα, καινοτομία και συνεργατικότητα» 
επισήμανε ο κ. Κόκκαλης, σημειώνοντας πως η ομάδα του 
BlueGrowth, μαζί με την Aephoria και τη «δεξαμενή» Με-
ντόρων, θα βρίσκεται στη διάθεση των συμμετεχόντων για 
οποιαδήποτε ανάγκη ή πρόκληση παρουσιαστεί.
   Η υποβολή προτάσεων από το ενδιαφερόμενο κοινό, στον 
5ο διαγωνισμό Blue Growth, μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά στο 
σύνδεσμο: www.bluegrowth.gr, έως τις 12 Νοεμβρίου.

ΓΙΑ 5Η ΣΥΝΕΧΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ, Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΑΛΑΖΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ «BLUEGROWTH 
PIRAEUS»



ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ

15

Τις επιπτώσεις της υψηλής ανεργίας αλλά και της συρρί-
κνωσης που έχει υποστεί η αγορά εργασίας κάτω από την 
πίεση του στρεβλού αναπτυξιακού μοντέλου των τελευταί-
ων χρόνων περιγράφει ο ΣΕΒ στο εβδομαδιαίο οικονομικό 
δελτίο, κρίνοντας ότι η αύξηση του εργατικού δυναμικού 
είναι μονόδρομος για την αύξηση της απασχόλησης. Σύμ-
φωνα με την «καθημερινή» όπως αναφέρουν οι συντάκτες 
της έκθεσης:
- Σε επίπεδο γενικού πληθυσμού σήμερα (2ο τρίμηνο 2018) 
εργάζεται μόλις το 35%. Σε επίπεδο ενεργού πληθυσμού, 
δηλαδή στις παραγωγικές ηλικίες 15 έως 64 ετών, το 
55,3%. Πρακτικά ένας Έλληνας παράγει το εισόδημα που 
καταναλώνουν τρεις! Από αυτό το εισόδημα πληρώνονται η 
δημόσια υγεία, η παιδεία, οι συντάξεις, η άμυνα, τα δημόσια 
έργα, όλες οι κρίσιμες λειτουργίες του κράτους και φυσικά η 
ιδιωτική κατανάλωση κάθε νοικοκυριού.
Οσον αφορά στη μείωση της ανεργίας ο ΣΕΒ σημειώνει ότι 
αυτή οδείλεται αφενός στα μέτρα που ελήφθησαν στην αγο-
ρά εργασίας, αλλά και στο brain drain:
- «Συνολικά, φαίνεται να μετανάστευσαν στο εξωτερικό πε-
ρίπου 374 χιλιάδες άτομα (με όλες τις μεθοδολογικές επιφυ-
λάξεις) με το εργατικό δυναμικό να μειώθηκε στους άνδρες 
κατά 259 χιλιάδες άτομα, και να αυξήθηκε στις γυναίκες 
κατά 6 χιλιάδες άτομα μεταξύ 2009 και 2017. Αυτή η μεί-
ωση του εργατικού δυναμικού συντελεί κατά ένα βαθμό και 
στη μείωση της ανεργίας που καταγράφεται τα τελευταία 
χρόνια.  Ο δεύτερος παράγοντας που συνετέλεσε στη μείω-
ση της ανεργίας είναι τα μέτρα που ελήφθησαν στην αγορά 
εργασίας. Συγκεκριμένα, μετά την κορύφωση της ανεργίας 
κοντά στο 28% το 2013, η απασχόληση άρχισε να αυξάνει 
υπό συνθήκες μηδενικής ανάπτυξης, υποβοηθούμενη κυρί-
ως από την ευελιξία στις εργασιακές ρυθμίσεις. (…) Παρά 

τη μείωση του ποσοστού ανεργίας, ο αριθμός των ανέργων 
παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα και η απασχόληση είναι 
ιδιαίτερα χαμηλή. Ειδικότερα οι άνεργοι βιώνουν μια εξαι-
ρετικά δύσκολη κατάσταση.
Από τα λιγότερο γενναιόδωρα συστήματα στήρι-
ξης των ανέργων
Εις βάρος της Ελλάδας είναι και η σύγκριση των μεγεθών 
της ανεργίας στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ
Σημειώνεται στο δελτίο:
«Σήμερα, η Ελλάδα είναι η χώρα εκείνη του αναπτυγμένου 
κόσμου (ΟΟΣΑ) που έχει την μεγαλύτερη ανεργία και διαθέ-
τει ένα από τα λιγότερο γενναιόδωρα συστήματα στήριξης 
των ανέργων, με το 9,7% των ανέργων να λαμβάνει επίδο-
μα ανεργίας, με την ανεργία να διαμορφώνεται σε 19% του 
εργατικού δυναμικού, όταν στον ΟΟΣΑ το μέσο ποσοστό 
κάλυψης ανέρχεται σε 29% με μέση ανεργία στο 6,5%.
Σημειώνεται, επίσης, ότι το 7,5% περίπου του εργατικού 
δυναμικού (346 χιλιάδες άτομα) είναι άνεργοι για πάνω 
από τέσσερα χρόνια, και ως ποσοστό των ανέργων, ο αριθ-
μός τους συνεχίζει να αυξάνεται. Ταυτόχρονα, υπάρχουν 
σήμερα 160 χιλιάδες νέοι που δεν δουλεύουν, δεν εκπαι-
δεύονται και δεν καταρτίζονται (NEETs: Not in Education, 
Employment or Training), αν και ο αριθμός τους έχει μει-
ωθεί από το υψηλό επίπεδο των 228 χιλιάδων ατόμων το 
2012.
Επίσης, υπάρχουν 175 χιλιάδες άτομα που είναι αποθαρ-
ρυμένοι (ενώ δηλαδή θέλουν, και είναι διαθέσιμοι, να δου-
λέψουν, δεν ψάχνουν ενεργά για εργασία), και μάλιστα ο 
αριθμός τους συνεχίζει να μεγαλώνει ακόμη και στη διετία 
2017/2018 της ανάκαμψης της οικονομίας.
Επιπλέον, υπάρχουν 70 χιλιάδες άτομα άνω των 65 ετών 
που εξακολουθούν να δουλεύουν κυρίως για να τα βγά-

λουν πέρα. Επίσης, το 10% των απασχολούμενων δηλώνει 
ότι εργάζεται σε δουλειές μερικής απασχόλησης, με τα 2/3 
να το κάνουν επειδή δεν βρίσκουν εργασία πλήρους απα-
σχόλησης.
Η υπεροφολόγηση ανάχωμα στη βιώσιμη ανά-
καμψη
Όπως σημειώνουν οι συντάκτες της έκθεσης: «Η αύξηση της 
απασχόλησης μειώνει ταυτολογικά την ανεργία, αν και ο 
ρυθμός πτώσης του ποσοστού της ανεργίας επηρεάζεται και 
από μεταβολές στο εργατικό δυναμικό το οποίο συνδέεται 
και με άλλους παράγοντες, όπως το δημογραφικό πρόβλη-
μα της χώρας και το brain drain.
Σε κάθε περίπτωση βιώσιμη ανάκαμψη και ανάπτυξη της 
οικονομίας, δεν προϋποθέτει μόνο αύξηση της απασχόλη-
σης αλλά και αύξηση του εργατικού δυναμικού. Αυτό συ-
νεπάγεται μέτρα πολιτικής μείωσης της υπερφορολόγησης 
για τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος της οικογένειας 
και των μισθωτών.
Αντικίνητρο στη δημιουργία οικογένειας
Τέλος, υποστηρίζει ο ΣΕΒ το υφιστάμενο φορολογικό σύ-
στημα δρα τιμωρητικά στη δημιουργία οικογένειας, καθώς 
οι φοροαπαλλαγές ή οι πρόσθετες παροχές για παιδιά είναι 
σχετικά ασήμαντες.
«Η Ελλάδα έχει την υψηλότερη φορολογική επιβάρυνση (μη 
μισθολογικό κόστος εργασίας) στον κόσμο για οικογένειες 
με δύο παιδιά και έναν εργαζόμενο που αμείβεται στο 67% 
των μέσω αμοιβών, όταν χώρες όπως η Πολωνία, η Νέα 
Ζηλανδία, ο Καναδάς και η Ιρλανδία, όχι μόνο δεν επιβα-
ρύνουν, αλλά τουναντίον επιδοτούν σε καθαρή βάση τον 
συγκεκριμένο τύπο οικογένειας.

Κάτω από το 19% και συγκεκριμένα στο 18,9% υποχώρησε 
το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον Αύγουστο εφέτος, 
«υποβοηθούμενο» και από το ισχυρό τουριστικό ρεύμα, 
αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Το εν λόγω ποσοστό ήταν 20,8% τον 
Αύγουστο πέρυσι και 19,1% (αναθεωρημένο προς τα άνω) 
τον Ιούλιο εφέτος. Οι άνεργοι ανήλθαν συνολικά σε 896.588 
άτομα, ενώ σημαντική είναι η μείωση της ανεργίας και στους 
νέους έως 24 ετών, στους οποίους το ποσοστό διαμορφώνε-
ται στο 36,8%.
Σύμφωνα με την έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, οι 
άνεργοι μειώθηκαν κατά 95.760 άτομα σε σχέση με τον ‘Αύ-
γουστο 2017 (μείωση 9,6%) και κατά 7.886 άτομα σε σχέση 
με τον Ιούλιο 2018 (μείωση 0,9%).

Το σύνολο των απασχολουμένων εκτιμάται ότι ανήλθε σε 
3.858.189 άτομα και αυξήθηκε κατά 85.997 άτομα σε σχέση 
με τον ‘Αύγουστο 2017 (αύξηση 2,3%) και κατά 25.249 άτο-
μα σε σχέση με τον Ιούλιο 2018 (αύξηση 0,7%).
Οι οικονομικά μη ενεργοί (τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε 
αναζητούν εργασία) ανήλθαν σε 3.214.983 άτομα και μειώ-
θηκαν κατά 28.523 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο 2017 
(μείωση 0,9%) και κατά 20.745 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο 
2018 (μείωση 0,6%).
Στο 23,7% (από 25,1% τον Αύγουστο 2017) υποχώρησε το 
ποσοστό ανεργίας στις γυναίκες, αλλά παραμένει σημαντικά 
υψηλότερο από εκείνο στους άνδρες (15% από 17,4%).
Ηλικιακά, τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται στις ομάδες 

15- 24 ετών (36,8% τον Αύγουστο εφέτος από 40,4% τον 
Αύγουστο πέρυσι) και 25- 34 ετών (24,2% από 26,6%). Ακο-
λουθούν οι ηλικίες 35- 44 ετών (17,1% από 18,9%), 45- 54 
ετών (15,8% από 16,5%), 55- 64 ετών (14,8% από 17,2%) 
και 65- 74 ετών (10,1% από 13%).
Σε επίπεδο αποκεντρωμένων διοικήσεων της χώρας, στις 
τρεις πρώτες θέσεις βρίσκονται η Ήπειρος- Δυτική Μακεδονία 
(23,5% τον Αύγουστο 2018 από 26,1% τον Αύγουστο 2017), 
η Αττική (19,7% από 21,3%) και η Μακεδονία- Θράκη (19,5% 
από 21,5%). Ακολουθούν, η Πελοπόννησος- Δυτική Ελλάδα- 
Ιόνιοι Νήσοι (18,8% από 21,1%), η Θεσσαλία- Στερεά Ελλάδα 
(18,6% από 19,8%), το Αιγαίο (17,4% από 17,6%) και η Κρή-
τη (12,8% από 15,9%).

ΣΕΒ: ΕΝΑΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΑΡΑΓΕΙ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΟΥΝ ΤΡΕΙΣ

ΣΤΟ 18,9% ΥΠΟΧΩΡΗΣΕ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΕΦΕΤΟΣ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Η ΕΛΣΤΑΤ
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Μια νέα πρωτοβουλία για πλατφόρμα υψηλού επιπέδου συ-
γκεντρώνει τους βασικούς φορείς στον τομέα της βιώσιμης 
ενέργειας από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα της Ευρώ-
πης και της Αφρικής. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΕ χθες 
στο Επενδυτικό Φόρουμ της Αφρικής στο Γιοχάνεσμπουργκ, 
που διοργάνωσε η Αφρικανική Τράπεζα Ανάπτυξης, η Ευρω-
παϊκή Ένωση και η Αφρικανική Ένωση δρομολόγησαν την 
πλατφόρμα υψηλού επιπέδου ΕΕ-Αφρικής σχετικά με επενδύ-
σεις βιώσιμης ενέργειας στην Αφρική.
Κατά την ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης, ο Πρόε-
δρος Γιούνκερ ανακοίνωσε τη νέα «Συμμαχία Αφρικής – Ευ-
ρώπης για βιώσιμες επενδύσεις και θέσεις εργασίας» για την 
ουσιαστική ενίσχυση των επενδύσεων στην Αφρική, την ενί-
σχυση του εμπορίου, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και για 
την επένδυση στην εκπαίδευση και τις δεξιότητες. Η πλατφόρ-
μα υψηλού επιπέδου που ξεκίνησε σήμερα αντιπροσωπεύει 
μια συγκεκριμένη ενέργεια στο πλαίσιο αυτής της συμμαχίας 
για την ενίσχυση των στρατηγικών επενδύσεων και την ενί-
σχυση του ρόλου του ιδιωτικού τομέα.
Η επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρημα-
τικότητας και ΜΜΕ κα Ελζμπιέτα Μπιενκόφσκα δήλωσε τα 
εξής στο Γιοχάνεσμπουργκ: «Αν θέλουμε να ασχοληθούμε 
σοβαρά με τις επενδύσεις στη βιώσιμη ενέργεια στην Αφρική, 
τους χρειαζόμαστε όλους με το μέρος μας, συμπεριλαμβανο-
μένου του ιδιωτικού τομέα. Η πλατφόρμα υψηλού επιπέδου 
θα προετοιμάσει το έδαφος γι’ αυτό: εμπειρογνώμονες από 
τον δημόσιο, τον ιδιωτικό, τον ακαδημαϊκό και τον χρηματο-
πιστωτικό τομέα θα εξετάσουν από κοινού τις προκλήσεις και 
τα εμπόδια στις βιώσιμες επενδύσεις στον εν λόγω τομέα και 

θα συμβάλουν για την αντιμετώπισή τους».
Η πλατφόρμα υψηλού επιπέδου συγκεντρώνει φορείς του 
δημόσιου, ιδιωτικού και χρηματοπιστωτικού τομέα, καθώς 
και του ακαδημαϊκού από την Αφρική και την Ευρώπη. Θα 
εξετάσουν τις προκλήσεις και τα στρατηγικά συμφέροντα 
που θα μπορούσαν να επιταχύνουν τον αντίκτυπο, ιδίως για 
τη βιώσιμη ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας. Η πλατφόρμα 
υψηλού επιπέδου έχει στόχο να προσελκύσει και να προω-
θήσει υπεύθυνες και βιώσιμες ιδιωτικές επενδύσεις προς την 
κατεύθυνση της βιώσιμης ενέργειας στην Αφρική.
Ένα απτό αποτέλεσμα της εναρκτήριας εκδήλωσης της πλατ-
φόρμας υψηλού επιπέδου ήταν η αναγγελία τριών ροών 
εργασιών: 1) εντοπισμός ενεργειακών επενδύσεων με υψηλό 
αντίκτυπο στην ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασί-
ας, 2) ανάλυση των κινδύνων των ενεργειακών επενδύσεων 
και πρόταση κατευθυντήριων γραμμών πολιτικής για βιώσι-
μες επενδύσεις και βιώσιμο επιχειρηματικό περιβάλλον και 3) 
ενίσχυση των ανταλλαγών μεταξύ του ιδιωτικού τομέα της 
Αφρικής και της Ευρώπης.
Ιστορικό
Η πλατφόρμα υψηλού επιπέδου φέρνει κοντά ενεργειακούς 
φορείς από τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα και από τις 
δύο ηπείρους και έτσι ενισχύει την εταιρική σχέση μεταξύ των 
ευρωπαϊκών και αφρικανικών επιχειρήσεων και στηρίζει τη 
«Συμμαχία Αφρικής-ΕΕ για βιώσιμες επενδύσεις και θέσεις 
εργασίας». Η ενέργεια αυτή θα συμβάλει στην πλήρη αξιοποί-
ηση των ευκαιριών σε επενδύσεις βιώσιμης ενέργειας στην 
Αφρική, καθώς και στην καλύτερη αντιμετώπιση των προ-
κλήσεων και των βασικών εμποδίων που τη δυσχεραίνουν 

επί του παρόντος.
Το Επενδυτικό Φόρουμ Αφρικής στο Γιοχάνεσμπουργκ λαμ-
βάνει χώρα από τις 7 έως τις 9 Νοεμβρίου 2018 και διοργα-
νώνεται από την Αφρικανική Τράπεζα Ανάπτυξης. Το Φόρουμ 
είναι ο τόπος όπου συναντιούνται οι χρηματοδότες έργων, οι 
δανειολήπτες, οι δανειστές και οι επενδυτές του δημόσιου και 
του ιδιωτικού τομέα, ώστε να επιταχύνουν τις επενδυτικές ευ-
καιρίες της Αφρικής, ιδίως στον τομέα της ενέργειας.
Η «Συμμαχία Αφρικής-Ευρώπης για βιώσιμες επενδύσεις και 
θέσεις εργασίας» βασίζεται στις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν 
κατά τη διάσκεψη κορυφής Αφρικανικής Ένωσης – Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης, στο Αμπιτζάν τον Νοέμβριο του περασμένου 
έτους, όπου οι εκπρόσωποι των δύο ηπείρων συμφώνησαν 
να ενισχύσουν την εταιρική τους σχέση. Η δέσμη μέτρων κα-
θορίζει τα καίρια πεδία δράσης για μια πιο ισχυρή οικονομική 
ατζέντα για την ΕΕ και τους Αφρικανούς εταίρους της.
Η πρόσβαση σε βιώσιμη ενέργεια διαδραματίζει θεμελιώδη 
ρόλο στην ανάπτυξη. Στόχος της Ατζέντας του 2030 για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη είναι η καθολική πρόσβαση σε οικονομι-
κά προσιτές, αξιόπιστες και σύγχρονες υπηρεσίες ενέργειας. 
Η ΕΕ είναι αποφασισμένη να βοηθήσει τις χώρες εταίρους 
να αυξήσουν την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας και να 
διαφοροποιήσουν τις ενεργειακές τους πηγές προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η μετάβαση σε ένα έξυπνο, ασφαλές, ανθεκτικό 
και βιώσιμο σύστημα ενέργειας για όλους. Η κινητοποίηση 
του ιδιωτικού τομέα είναι αποφασιστικής σημασίας για την 
προσπάθεια αυτή.

Ο αρμόδιος για τις οικονομικές υποθέσεις επίτροπος Πιέρ Μο-
σκοβισί δήλωσε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που 
παραχώρησε χθες στις Βρυξέλλες, ότι η Ελλάδα έχει περατώσει 
τα προγράμματα, ότι έχει γυρίσει σελίδα και ότι υφίστανται οι 
προϋποθέσεις για βιώσιμη ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια με 

υπόθεση εργασίας ότι θα συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις και δεν 
θα υπάρξουν μεταβολές των οικονομικών πολιτικών που έχουν 
συμφωνηθεί, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Το δημοσιονομικό πλεόνασμα αναμένεται ότι θα είναι σημα-
ντικότερο από αυτό που αναμενόταν και, συνεπώς, υπάρχουν 

διαβουλεύσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να χρη-
σιμοποιηθεί με γνώμονα την τόνωση της ανάπτυξης, ανέφερε 
επίσης ο επίτροπος, ο οποίος εμφανίστηκε σχετικά αισιόδοξος 
και ως προς τις προοπτικές μεγέθυνσης της ελληνικής οικονο-
μίας.

Αύξηση, έστω και μέτρια, του ΑΕΠ, της απασχόλησης, του πλη-
θωρισμού και μείωση των κρατικών χρεών και ελλειμμάτων 
προβλέπει για τα επόμενα δύο χρόνια στην Ευρώπη η Ευρωπα-
ΐκή Επιτροπή η οποία έδωσε χθες στη δημοσιότητα από τις Βρυ-
ξέλλες τις εκτιμήσεις της για την πορεία της ευρωπαϊκής οικονο-
μίας το 2018, το 2019 και το 2020, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Ο διεθνής περίγυρος δυσκολεύει, ωστόσο η ανάπτυξη στην ΕΕ 
θα συνεχιστεί δήλωσε ο επίτροπος Μοσκοβισί σημειώνοντας ότι 

η Τουρκία και η Αργεντινή, όπως και η οικονομική πολιτική των 
ΗΠΑ είναι πλέον σημαντικοί παράγοντες αβεβαιότητας για την 
παγκόσμια οικονομία.
Για την Ευρώπη ενδείξεις κινδύνων υπάρχουν από την αύξηση 
των ιταλικών επιτοκίων, οι οποίοι ωστόσο είναι σχετικά περιο-
ρισμένοι και δεν φαίνεται να επηρεάζουν άλλες χώρες, δηλωσε 
ο Επίτροπος σημειώνοντας πάντως ότι κατά την άποψη των 
υπηρεσιών της Επιτροπής μετά τα τελευταία μέτρα της ιταλικής 

κυβέρνησης υφίσταται κίνδυνος δημοσιονομικού εκτροχια-
σμού. Ο Γάλλος επίτροπος αναγνώρισε ότι υπάρχουν διαφο-
ρετικές εκτιμήσεις για τα ιταλικά οικονομικά δεδομένα ανάμεσα 
στη Ρώμη και τις Βρυξέλλες, σημειώνοντας ταυτόχρονα ότι οι 
υπηρεσίες της Επιτροπής αντιμετωπίζουν την Ιταλία με τον ίδιο 
τρόπο που αντιμετωπίζουν και τις άλλες χώρες της ΕΕ.

ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΑΦΡΙΚΗΣ-ΕΥΡΩΠΗΣ: ΤΟΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ

ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΜΟΣΚΟΒΙΣΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ   

ΕΕ: ΑΥΞΗΣΗ ΑΕΠ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΧΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ
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Η ανάπτυξη στη ζώνη του ευρώ προβλέπεται να σημειώ-
σει πτώση από 2,4% το 2017 σε 2,1%, το 2018, και στη 
συνέχεια σε 1,9% το 2019 και 1,7% το 2020. Αυτά ανακοί-
νωσε χθες –σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ- από τις Βρυξέλλες 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνοντας στην δημοσιότητα τις 
εκτιμήσεις της για την πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας 
κατά την ερχόμενη διετία.
Ως προς τα αλλά οικονομικά μεγέθη η ανεργία θα εξακο-
λουθήσει κατά την Επιτροπή να μειώνεται αλλά με βραδύ-
τερο ρυθμό από ό,τι στο παρελθόν, καθώς η αύξηση της 
απασχόλησης ενδεχομένως να επηρεαστεί αρνητικά από 
τις αυξανόμενες ελλείψεις εργατικού δυναμικού και την 
επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης.
Η ανεργία στη ζώνη του ευρώ αναμένεται να μειωθεί σε 
8,4% φέτος, σε 7,9% το 2019 και σε 7,5% το 2020. Στην 
ΕΕ των 27, το ποσοστό ανεργίας προβλέπεται να ανέλθει 
σε 6,9% φέτος, και στη συνέχεια να μειωθεί σε 6,6% το 
2019 και σε 6,3% το 2020. Αυτό θα είναι το χαμηλότερο 
ποσοστό ανεργίας αφότου άρχισε η μηνιαία καταγραφή 
της ανεργίας, τον Ιανουάριο του 2000.
Ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει σε μέτρια επί-
πεδακαι ειδικότερα να ανέλθει σε 1,8% το 2018 και το 
2019 και να μειωθεί σε 1,6% το 2020. Ως προς τα δημόσια 
οικονομικά τα επίπεδα του χρέους μειώνονται και το συ-
νολικό δημόσιο έλλειμμα στη ζώνη του ευρώ είναι σήμε-
ρα μικρότερο από 1%.
Το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης στη ζώνη του ευρώ 
προβλέπεται να εξακολουθήσει να μειώνεται σε σχέση 
με το ΑΕΠ φέτος, χάρη στη μείωση των δαπανών για 
τόκους. Η πτωτική αυτή τάση αναμένεται να σταματήσει 
το επόμενο έτος, για πρώτη φορά από το 2009, καθώς ο 
δημοσιονομικός προσανατολισμός αναμένεται να είναι 
ελαφρώς επεκτατικός το 2019, προτού καταστεί γενικά 
ουδέτερος το 2020. Το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης 
στη ζώνη του ευρώ αναμένεται να αυξηθεί από 0,6% του 
ΑΕΠ το 2018 σε 0,8% το 2019 και να μειωθεί σε 0,7% το 
2020. Το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης στην ΕΕ των 
27 αναμένεται να αυξηθεί από 0,6% του ΑΕΠ το 2018 σε 
0,8% το 2019 και να μειωθεί σε 0,6 % το 2020. Συνολικά, 
αναμένεται να σημειωθεί μία από τις πιο σημαντικές βελτι-
ώσεις σε σύγκριση με πριν από δέκα χρόνια, το 2009, όταν 
το έλλειμμα κορυφώθηκε σε 6,2% στη ζώνη του ευρώ και 
σε 6,6% στην ΕΕ.
Ο λόγος χρέους προς το ΑΕΠ προβλέπεται να συνεχίσει να 
μειώνεται στη ζώνη του ευρώ και σχεδόν σε όλα τα κράτη 
μέλη, χάρη στη συνέχιση της ανάπτυξης και στα πρωτο-
γενή πλεονάσματα που συμβάλλουν στη μείωση του χρέ-
ους. Στη ζώνη του ευρώ, ο λόγος του δημόσιου χρέους 
προς το ΑΕΠ αναμένεται να μειωθεί από 86,9% το 2018 

σε 84,9% το 2019 και σε 82,8% το 2020, σημειώνοντας 
μείωση από την υψηλότερη τιμή του 94,2% το 2014. Στην 
ΕΕ των 27, ο λόγος χρέους της γενικής κυβέρνησης ανα-
μένεται να μειωθεί από 80,6 % του ΑΕΠ το 2018 σε 78,6 % 
το 2019 και σε 76,7 % το 2020.
Οπως πάντως υπογραμμίζει η Επιτροπή στη σχετική ανα-
κοίνωσή της οι εν λόγω προβλέψεις χαρακτηρίζονται από 
υψηλό βαθμό αβεβαιότητας και υπάρχουν πολλοί αλλη-
λένδετοι κίνδυνοι δυσμενέστερων εξελίξεων. Η εκδήλωση 
οποιουδήποτε από αυτούς τους κινδύνους θα μπορούσε 
να ενισχύσει τους άλλους και να μεγιστοποιήσει τον αντί-
κτυπό τους.

Η υπερθέρμανση της αμερικανικής οικονομίας, που τρο-
φοδοτείται από φιλοκυκλικά μέτρα δημοσιονομικής τό-
νωσης, θα μπορούσε να οδηγήσει σε ταχύτερη από την 
αναμενόμενη αύξηση των επιτοκίων, γεγονός που θα είχε 
πολλές αρνητικές δευτερογενείς επιπτώσεις, πέραν των 
ΗΠΑ, ιδίως στις αναδυόμενες αγορές που είναι ευάλω-
τες σε αλλαγές των ροών κεφαλαίων και εκτεθειμένες σε 
χρέος εκφρασμένο σε δολάρια ΗΠΑ. Η κατάσταση αυτή 
θα μπορούσε να οδηγήσει σε όξυνση των εντάσεων στις 
χρηματαγορές. Η ΕΕ θα μπορούσε επίσης να θιγεί λόγω 
των ισχυρών εμπορικών δεσμών της και της έκθεσης των 
τραπεζών.
Επιπλέον, η αναμενόμενη διεύρυνση του ελλείμματος του 
ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών των ΗΠΑ θα μπορού-
σε να τροφοδοτήσει περαιτέρω εντάσεις στο εμπόριο με 
την Κίνα, με αποτέλεσμα να αυξηθεί ο κίνδυνος άτακτης 
προσαρμογής στην Κίνα, δεδομένου του επιπέδου του 
εταιρικού χρέους και της χρηματοπιστωτικής αστάθειας. 
Οι αυξημένες εμπορικές εντάσεις θα μπορούσαν επίσης να 
πλήξουν την ΕΕ μέσω της επίδρασής τους στο κλίμα εμπι-
στοσύνης και στις επενδύσεις, καθώς και λόγω του υψη-
λού βαθμού ενσωμάτωσης της Ένωσης στις παγκόσμιες 
αξιακές αλυσίδες.
Εντός της ΕΕ, οι αμφιβολίες σχετικά με την ποιότητα και τη 
βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών στα υπερχρε-

ωμένα κράτη μέλη θα μπορούσαν να επεκταθούν σε εγ-
χώριους τραπεζικούς τομείς, γεγονός που θα προκαλούσε 
ανησυχίες σχετικά με τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα 
και θα δρούσε ανασταλτικά στην οικονομική δραστηριό-
τητα.
Τέλος, εξακολουθούν να υπάρχουν οι κίνδυνοι που συν-
δέονται με την έκβαση των διαπραγματεύσεων για το 
«Brexit».
Αναφορικά με τις σημερινές εκτιμήσεις της Επιτροπής ο 
Βάλντις Ντομπρόβσκις, αντιπρόεδρος της Επιτροπής και 
επίτροπος αρμόδιος για το Ευρώ και τον Κοινωνικό Διά-
λογο, καθώς και για τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα, 
τις Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες και την Ένωση Κεφα-
λαιαγορών, δήλωσε τα εξής: «Όλες οι οικονομίες της ΕΕ 
αναμένεται να σημειώσουν ανάπτυξη κατά το τρέχον και 
το επόμενο έτος, γεγονός που θα δημιουργήσει περισσό-
τερες θέσεις εργασίας. Ωστόσο, η αβεβαιότητα και οι κίν-
δυνοι, τόσο εξωτερικοί όσο και εσωτερικοί, αυξάνονται 
και αρχίζουν να ανακόπτουν τον ρυθμό της οικονομικής 
δραστηριότητας. Δεν πρέπει να εφησυχάζουμε, αλλά αντί-
θετα να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για να ενισχύσου-
με την ανθεκτικότητα των οικονομιών μας. Σε επίπεδο ΕΕ, 
οφείλουμε να λάβουμε συγκεκριμένες αποφάσεις για την 
περαιτέρω ενίσχυση της Οικονομικής και Νομισματικής 
Ένωσης. Σε εθνικό επίπεδο, είναι ακόμη πιο επιτακτική η 
ανάγκη να δημιουργηθούν δημοσιονομικά αποθέματα 
και να μειωθεί το χρέος, ενώ παράλληλα πρέπει να δια-
σφαλιστεί ότι τα οφέλη της ανάπτυξης θα γίνονται αισθητά 
και στα πλέον ευάλωτα μέλη της κοινωνίας».
Και ο Πιερ Μοσκοβισί, επίτροπος Οικονομικών και Δη-
μοσιονομικών Υποθέσεων, Φορολογίας και Τελωνείων, 
δήλωσε τα εξής: «Η ευρωπαϊκή οικονομία επιδεικνύει 
ανθεκτικότητα και αναπτύσσεται με ρυθμό που σταδιακά 
επιβραδύνεται. Προβλέπουμε ότι η τάση αυτή θα συνεχι-
στεί την επόμενη διετία, καθώς η ανεργία εξακολουθεί να 
μειώνεται σε επίπεδα που δεν είχαν σημειωθεί από τότε 
που ξέσπασε η κρίση. Το δημόσιο χρέος στη ζώνη του 
ευρώ αναμένεται να συνεχίσει την πτωτική του πορεία, 
ενώ το έλλειμμα θα παραμείνει πολύ κάτω από το 1% του 
ΑΕΠ. Σε ένα όλο και πιο αβέβαιο διεθνές περιβάλλον, οι 
πολιτικοί ιθύνοντες τόσο στις Βρυξέλλες όσο και στις εθνι-
κές πρωτεύουσες πρέπει να καταβάλουν κάθε προσπάθεια 
για να διασφαλίσουν ότι η ζώνη του ευρώ θα είναι αρκετά 
ισχυρή ώστε να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά κάθε ενδε-
χόμενη μελλοντική πρόκληση.»

ΕΕ: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΘΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙ ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ 2,4% ΤΟ 2017 ΣΕ 2,1%, ΤΟ 2018
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Αυξημένη είναι η επιχειρηματική αισιοδοξία από τις οικογε-
νειακές επιχειρήσεις παγκοσμίως, σύχθες. Σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ στη φετινή έρευνα οι ηγέτες των οικογενειακών 
επιχειρήσεων παγκοσμίως, αναφέρουν ότι οι επιχειρήσεις 
τους είναι πιο υγιείς από ποτέ, με την αισιοδοξία για τα επό-
μενα 2 χρόνια να βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα από το 
2007. Βάσει των εκτιμήσεων τους, τα έσοδα αναμένεται να 
διατηρήσουν ανοδική πορεία για την ισχυρή πλειοψηφία των 
επιχειρήσεων (84%), με το 15% αυτών να την χαρακτηρί-
ζουν «ταχύτατη».
Παρά την αισιοδοξία και τις προοπτικές που εμφανίζουν οι 
οικογενειακές επιχειρήσεις, η έκθεση υπογραμμίζει ότι η ανα-
μενόμενη ανάπτυξη δεν πραγματοποιείται πάντα.
Σε γεωγραφικό επίπεδο, οι επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή 
και την Αφρική εξέφρασαν τη μεγαλύτερη αισιοδοξία, ενώ 
ακολουθούν η Ασία, η Βόρεια Αμερική, η Λατινική Αμερική 
και η Δυτική Ευρώπη.
Αναφορικά με τις ελληνικές οικογενειακές επιχειρήσεις, βάσει 
των τάσεων που σημειώνει η έρευνα, το 66% έχει καταγράψει 
ανάπτυξη τους τελευταίους 12 μήνες (έναντι 56% το 2016), εκ 
των οποίων το 41% δηλώνει διψήφια άνοδο.
Παράλληλα, υψηλές είναι οι εκτιμήσεις για ανάπτυξη από τις 
ελληνικές οικογενειακές επιχειρήσεις με ποσοστό 91% έναντι 
84% του παγκόσμιου μέσου όρου.
Ως κυριότερες προκλήσεις για τα επόμενα 2 χρόνια και θέματα 
που απασχολούν πάνω από τις μισές Ελληνικές επιχειρήσεις, 

αναδεικνύονται η ανάγκη για καινοτομία, το οικονομικό περι-
βάλλον, η πρόσβαση στις κατάλληλες δεξιότητες της αγοράς, 
η διαχείριση δεδομένων και ο ψηφιακός μετασχηματισμός.
Σε επίπεδο επιχειρηματικών στόχων κυριαρχούν με ποσοστό 
94% η προσέλκυση και διατήρηση ταλαντούχων στελεχών, 
(87% παγκοσμίως), η εφαρμογή συστημάτων επιβράβευσης 
των εργαζομένων με ποσοστό 94% (62% παγκοσμίως) και 
ακολουθεί η βελτίωση της κερδοφορίας με ποσοστό 91 % 
(80% παγκοσμίως).
Αναφορικά με την ύπαρξη στρατηγικού σχεδιασμού, οι μισές 
ελληνικές οικογενειακές επιχειρήσεις διαθέτουν μεσοπρόθε-
σμο σχέδιο σε αντίθεση με το 38% (21% παγκοσμίως) που 
δεν διαθέτει πλάνο. Το 34% των επιχειρήσεων εκτιμούν την 
αλλαγή του επιχειρηματικού τους μοντέλου εντός των επό-
μενων 2 ετών (20% παγκοσμίως), ενώ το 75% δηλώνει ότι 
σκοπεύει να αναζητήσει εξειδικευμένα στελέχη εκτός της ευ-
ρύτερης οικογένειας (53% παγκοσμίως).
Το 56% των ερωτηθέντων στοχεύει στην πραγματοποίηση 
σημαντικών δράσεων σε σχέση με τις ψηφιακές δεξιότητες 
μέσα στους επόμενους 24 μήνες, ενώ το 31% των επιχειρήσε-
ων νιώθουν ευάλωτες στις ηλεκτρονικές απειλές.
Σύμφωνα με τον Κυριάκο Ανδρέου, Territory Advisory Leader 
PwC Greece «Με βάση τις τάσεις που αποκαλύπτονται από την 
έρευνα, διακρίνουμε μια αισιοδοξία από τις ελληνικές οικογε-
νειακές επιχειρήσεις η οποία ενθαρρύνεται από τα σημάδια 
σταθεροποίησης της οικονομίας. Ωστόσο, όπως υπογραμμίζει 

και η έρευνα χρειάζεται να είμαστε συγκρατημένοι στις προ-
βλέψεις μας. Στην παρούσα φάση, απαιτείται να κοιτάξουμε 
μπροστά, ανταποκρινόμενοι στις προκλήσεις του ευμετάβλη-
του περιβάλλοντος και των αλλαγών που φέρνει η εξέλιξη της 
τεχνολογίας. Μια από τις συνέπειες της ελληνικής κρίσης είναι 
η χαμηλή επένδυση στον ψηφιακό μετασχηματισμό κατά τα 
προηγούμενα χρόνια. Οι ελληνικές οικογενειακές επιχειρήσεις 
φαίνεται να θέλουν να ευθυγραμμιστούν με τις νέες ψηφιακές 
τεχνολογίες για την ενίσχυση της καινοτομίας, τη δημιουργία 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και την επίτευξη υψηλών 
ρυθμών ανάπτυξης. Στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται 
παγκοσμίως, μια από τις βασικές προκλήσεις αποτελεί και η 
προσέλκυση ταλαντούχων στελεχών. Το γεγονός αυτό είναι 
αντιφατικό για τα ελληνικά δεδομένα όπου τα επίπεδα ανερ-
γίας παραμένουν υψηλά. Δημιουργείται λοιπόν, η ανάγκη 
κατάρτισης σε νέους τομείς και η απόκτηση νέων δεξιοτήτων 
στο πλαίσιο διαρκούς εκπαίδευσης από την πλευρά των εργα-
ζομένων παράλληλα με τον επανασχεδιασμό των προγραμ-
μάτων ανάπτυξης από τα τμήματα ανθρώπινου δυναμικού. 
Τέλος, πάγια πρόκληση, φαίνεται να είναι η διαδοχή και η 
μετάβαση στις επόμενες γενιές με μόλις 9% των ελληνικών 
οικογενειακών επιχειρήσεων να διαθέτει πλάνο διαδοχής και 
άρα μακροπρόθεσμου σχεδιασμού».

Τις συνέπειες της πληθυσμιακής γήρανσης στις χώρες τις 
Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης εξετάζει η τελευταία 
μελέτη του ομίλου Adecco, ενώ, παράλληλα, περιγράφει τις 
απαραίτητες αλλαγές που θα πρέπει να υιοθετηθούν από 
οργανισμούς και κράτη στο πλαίσιο της αντιμετώπισής της. 
Παράλληλα, η παρούσα μελέτη εξετάζει τον αντίκτυπο της 
έλλειψης δεξιοτήτων, όπως αυτή καταγράφηκε στο πρώτο 
τεύχος «Inovantage-Ιούνιος 2018», σε συνδυασμό με τη 
δημογραφική μεταβολή. Συγκεκριμένα, η μελέτη αυτή πραγ-
ματεύεται τη γήρανση του πληθυσμού και τις επιπτώσεις της 
σε τρεις βασικούς τομείς: την οικονομία, την απασχόληση των 
νέων και την ενσωμάτωση του αυτοματισμού στο εργασιακό 
περιβάλλον. 
Σύμφωνα με την τελευταία αναθεώρηση των προοπτικών 

του Παγκόσμιου Πληθυσμού (2015), περίπου το 12% του 
παγκόσμιου πληθυσμού (>900 εκατομμύρια άνθρωποι) 
ήταν ηλικίας 60 ετών και άνω το 2015. Ο αριθμός αυτός προ-
βλέπεται πως θα συνεχίσει να αυξάνεται στο μέλλον, μιλώντας 
έτσι για το ταχύτερα αναπτυσσόμενο τμήμα του παγκόσμιου 
πληθυσμού. «Σε αυτό το περιβάλλον, οι εργοδότες και οι ορ-
γανισμοί σε όλο τον κόσμο καλούνται να ανακαλύψουν νέους 
τρόπους, ώστε το ανθρώπινο δυναμικό τους να παραμένει 
ενεργό, καθώς μεγαλώνει. Η επιτυχία αυτής της προσπάθειας 
προϋποθέτει καινοτόμο τρόπο σκέψης στο κομμάτι της διαχεί-
ρισης ανθρώπινων πόρων και της οργάνωσης των οργανι-
σμών, αξιοποίηση της τεχνολογίας, αλλά και οικοδόμηση κοι-
νωνικών δικτύων, τα οποία να μπορούν να προσαρμόζονται 
ανάλογα με τις απαιτήσεις των κοινωνικών αυτών ομάδων, 

προωθώντας την ανάδειξή τους σε ενεργούς πολίτες» επιση-
μαίνει ο όμιλος Adecco.
Πληθυσμιακή γήρανση: Οι δημογραφικές παράμε-
τροι και οι συνέπειες στην οικονομία
Χρησιμοποιώντας case studies από χώρες της Κεντρικής και 
Ανατολικής Ευρώπης, η μελέτη του ομίλου Adecco διερευ-
νά πώς «γκριζάρει» ο κόσμος και προσπαθεί να αναδείξει 
τρόπους, ώστε η γήρανση του πληθυσμού να πάψει να με-
ταφράζεται σε επιβράδυνση της ανάπτυξης. Σύμφωνα με τα 
ευρήματα της μελέτης, η πρόοδος της ιατρικής, σε συνδυασμό 
με τις κατάλληλες διαρθρωτικές αλλαγές σε επίπεδο πολιτικής, 
απασχόλησης και εκπαίδευσης, μπορούν να αποτελέσουν τη 
λύση στο πρόβλημα της γήρανσης πληθυσμού που αντιμε-
τωπίζει η Ευρώπη. Συνέχεια στη σελ 19 

ΑΥΞΗΜΕΝΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ, 
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Συνέχεια από τη σελ 18
 
Με βάση τα στοιχεία της μελέτης, «οι τρεις βασικοί παρά-
γοντες που επιταχύνουν τη γήρανση του ευρωπαϊκού πλη-
θυσμού είναι η πτώση στα ποσοστά γεννήσεων, σε συνάρ-
τηση με τη βελτίωση του προσδόκιμου ζωής, αλλά και τη 
μετανάστευση του εργατικού δυναμικού. Η μετανάστευση 
εμφανίζεται να έχει μεγαλύτερη βαρύτητα ακόμα και από τη 
βελτίωση του προσδόκιμου ζωής, καθώς το φαινόμενό της 
κορυφώνεται στο ηλικιακό γκρουπ 30-55, το οποίο αντιπρο-
σωπεύει το κομμάτι του πληθυσμού με τη μεγαλύτερη ανα-
παραγωγική ικανότητα. Αυτός ο παράγοντας, σε συνδυασμό 
με τη μείωση των γεννήσεων, επιτείνουν ακόμα περισσότε-
ρο τη γήρανση του πληθυσμού. Βάσει των παραπάνω, γίνε-
ται όλο και πιο επιτακτική η υιοθέτηση μίας ολοκληρωμένης 
προσέγγισης σχετικά με την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση 
του εργατικού δυναμικού. Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγι-
κής, εξετάζεται η μετάβαση από την παραδοσιακή αντίληψη 
των φάσεων ζωής σε μία πιο προοδευτική αντίληψη, όπου οι 
ηλικιακοί φραγμοί και διαχωρισμοί καταρρίπτονται, στοχεύ-
οντας στην ένταξη και την ενσωμάτωση στον επαγγελματικό 
κόσμο εργαζομένων ενός διευρυμένου ηλικιακού φάσματος. 
Η παράταση του εργασιακού βίου, μέσω της διατήρησης 
υψηλού επιπέδου απασχολησιμότητας του γηράσκοντος 
εργατικού δυναμικού, είναι απαραίτητη. Αυτό μπορεί να 
επιτευχθεί, συνδυάζοντας την ενίσχυση των ικανοτήτων 
και δεξιοτήτων της ηλικιακής αυτής ομάδας με πολιτικές 
απασχόλησης, εκπαίδευσης και κοινωνικής προστασίας, 
ώστε να βελτιωθούν οι προοπτικές επανένταξης αυτών των 
ατόμων στην αγορά εργασίας. Οι κυβερνήσεις στο μέλλον θα 
κληθούν να εντάξουν εισοδηματικά κίνητρα στις πολιτικές 
ενθάρρυνσης της επανένταξης αυτού του πληθυσμού στην 
αγορά εργασίας, καταργώντας παράλληλα τα αντίστοιχα 
κίνητρα για πρόωρη έξοδο» σημειώνεται στη μελέτη. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας, του 
ΟΟΣΑ και άλλων οργανισμών, οι ευέλικτοι κανόνες προστα-
σίας της απασχόλησης συνδέονται με αυξημένη προσέλκυση 
εργαζομένων στην αγορά εργασίας και έχουν θετική επί-
δραση στη συμμετοχή συγκεκριμένων ομάδων, οι οποίες 
παραδοσιακά αντιμετώπιζαν εμπόδια στην πρόσβαση στην 
αγορά εργασίας (γυναίκες, άτομα προχωρημένης ή μικρής 
ηλικίας). Σε αυτήν την κατεύθυνση, βασικό στοιχείο αποτελεί 
η δημιουργία ενός πλαισίου κατάρτισης το οποίο θα υποστη-
ρίζει ενεργά τη διά βίου μάθηση.

Πληθυσμιακή γήρανση & νεανική απασχολησιμό-
τητα: Η συνολική αξιοποίηση του εργατικού δυνα-
μικού 
Το ζήτημα της νεανικής απασχολησιμότητας, σε συνάρτηση 
με την αύξηση της διάρκειας της επαγγελματικής ζωής, απο-
τελεί αντικείμενο συζήτησης και, ειδικά, με δεδομένες τις ση-
μαντικές μεταβολές που επιφέρει η πληθυσμιακή γήρανση, η 
σύνδεση των δύο παραγόντων γίνεται επιτακτική. 
Παρά το γεγονός ότι δεν έχει εντοπιστεί σαφής αιτιώδης σύν-
δεση μεταξύ των δύο μεταβλητών, τα στοιχεία υπογραμ-
μίζουν ότι σε χώρες που εμφανίζεται αύξηση στα ποσοστά 
επαγγελματικής σταδιοδρομίας μεταξύ των ατόμων ηλικίας 
55-64 ετών, η ανεργία των νέων τείνει να αυξάνεται λιγό-
τερο από ό,τι σε άλλες χώρες. Σε χώρες, όπως η Ελλάδα, τα 
χαμηλά ποσοστά δραστηριότητας για μεγαλύτερης ηλικίας 
άτομα συνδυάζονται με υψηλή ανεργία των νέων, ενώ σε 
άλλες χώρες, όπως η Γερμανία, τα σχετικά υψηλά ποσοστά 
δραστηριότητας για μεγαλύτερης ηλικίας άτομα συνδυάζο-
νται με χαμηλή ανεργία των νέων. 
«Παλαιότερα, η τακτική της πρόωρης συνταξιοδότησης ως 
μέσο δημιουργίας θέσεων εργασίας για νέους νεοεισερχόμε-
νους ήταν μία συχνά χρησιμοποιούμενη πολιτική σε πολλά 
κράτη μέλη της ΕΕ, για να διατηρηθεί η ανεργία χαμηλή. Αν 
και παρατηρείται και στις ημέρες μας η τακτική αυτή, ειδικά 
σε καταστάσεις κρίσης, τα πράγματα πλέον δεν είναι τόσο 
απλά, καθώς η δυνατότητα υποκατάστασης των ηλικιωμέ-
νων εργαζομένων από νέους δεν ανταποκρίνεται ακριβώς 
στην πραγματικότητα. Η απόκλιση από αυτό το θεωρητικό 
μοντέλο οφείλεται σε μία σειρά παραγόντων» τονίζεται στη 
μελέτη. 
Ενδεικτικά, παρατίθενται οι παρακάτω παράγοντες: 
«Νέες θέσεις εργασίας που δεν υπήρχαν πριν, δημιουργού-
νται ως συνέπεια της καινοτομίας, γεγονός που μεταφράζε-
ται ως απαξίωση δεξιοτήτων για εργαζομένους μεγαλύτερης 
ηλικίας, αποκλείοντας έτσι τη δυνατότητα υποκατάστασης.
 Αντιστοίχως, οι μεγαλύτερης ηλικίας εργαζόμενοι έχουν ένα 
σημαντικό πλεονέκτημα τόσο από διοικητική άποψη, όσο και 
από άποψη αφοσίωσης, ειδικά σε κλάδους όπου η εμπειρία 
αποτελεί ζητούμενο. 
Η ευέλικτη εργασία δημιουργεί νέες ευκαιρίες και για τις δύο 
αυτές ηλικιακές ομάδες, αλλά σε πολύ διαφορετικούς τομείς 
που απαιτούν εντελώς διαφορετικές ομάδες δεξιοτήτων από 
τις δύο ηλικιακές ομάδες, πάλι δυσχεραίνοντας τη λογική της 
υποκατάστασης. 

Όλοι αυτοί οι παράγοντες επιβάλλουν μία αναθεώρηση 
του γραμμικού μοντέλου του εργασιακού βίου, με έμφα-
ση πλέον στην ευελιξία, γεγονός το οποίο μεταφράζεται σε 
αναθεώρηση των περιόδων εργασίας, αναψυχής, μάθησης 
και περίθαλψης και γενικότερη εξέλιξη του τρόπου με τον 
οποίο αντιλαμβανόμαστε την έννοια της εργασίας. Η αύξη-
ση απασχολησιμότητας σε μία συγκεκριμένη δημογραφική 
ομάδα δεν σημαίνει ότι οι θέσεις εργασίας για τους νέους θα 
μειωθούν, καθώς οι ανάγκες αλλάζουν, οι θέσεις εργασίας 
εξελίσσονται και οι κοινωνίες εξελίσσονται». 
Σύμφωνα με τη μελέτη, «στο πλαίσιο της αναγνώρισης του 
προβλήματος της γήρανσης, η ΕΕ έχει θεσμοθετήσει προ-
γράμματα, σχεδιασμένα ώστε να αντιμετωπίσουν το ζήτημα 
σε επίπεδο πολιτικής. Αντιστοίχως, ο ιδιωτικός τομέας θα 
πρέπει να κινηθεί παράλληλα, υιοθετώντας ανάλογες δρά-
σεις».
 
Αυτοματισμός και ενίσχυση της απασχολησιμότη-
τας 
Ο παράγοντας «αυτοματισμός» θεωρείται ότι αποτελεί έναν 
από του βασικούς κινδύνους για το μέλλον του γηράσκοντος 
εργατικού δυναμικού. Ενδεικτικά, αναφέρεται, στο πλαίσιο 
της μελέτης ότι στα κράτη της περιοχής που εξετάζεται, οι 
εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας απασχολούνται σε θέσεις 
όπου περί το 50% των καθηκόντων τους περιλαμβάνει αυ-
τοματοποιημένες διαδικασίες, κάνοντάς τους έτσι πιο επιρρε-
πείς στον κίνδυνο του αυτοματισμού. 
«Συνεπώς, οι επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν, επεν-
δύοντας στην αύξηση της παραγωγικότητας των μεγαλύτε-
ρης ηλικίας εργαζομένων με τη βοήθεια του αυτοματισμού. 
Η επένδυση των εταιρειών σε μεγαλύτερης ηλικίας εργαζό-
μενους, μέσω προγραμμάτων σταθερής επανεκπαίδευσης, 
θα τους βοηθήσει να αναπτυχθούν και να ανακατανεμηθούν 
στο χώρο εργασίας, προσφέροντας και στις ίδιες τις επιχειρή-
σεις μία νέα πηγή ζωτικότητας σε έναν κόσμο όπου το νεαρό 
εργατικό δυναμικό συρρικνώνεται, καθώς και την ευκαιρία 
να αναβαθμίσουν το μείγμα των υπηρεσιών που προσφέ-
ρουν» επισημαίνεται στη μελέτη.
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Το ShakeAlert, το πρώτο στις ΗΠΑ σύστημα έγκαιρης προει-
δοποίησης για σεισμό, τέθηκε σε λειτουργία στην Καλιφόρνια 
τον Οκτώβριο, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Ανιχνεύει τον επερ-
χόμενο σεισμό και θα παρέχει έστω λίγα δευτερόλεπτα προει-
δοποίησης, αρχικά για τις ζωτικές υποδομές όπως οι μονάδες 
ηλεκτροπαραγωγής.
   Σε επόμενο στάδιο -και εφόσον ξεπερασθούν οι υπάρχουσες 
τεχνικές δυσκολίες- προειδοποίηση θα στέλνεται και σε όλους 
τους πολίτες στην ευρύτερη περιοχή του σεισμού, οι οποίοι θα 
παίρνουν ένα μήνυμα στο κινητό τηλέφωνό τους.
   Σε πρώτη φάση το σύστημα, που έχει δημιουργηθεί από τη 
Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USGS), θα έχει ένα πυκνότερο 
δίκτυο αισθητήρων ανίχνευσης (σεισμογράφων) στη Νότια 
Καλιφόρνια, αλλά σταδιακά θα επεκταθεί στις δυτικές ΗΠΑ, 
στις πολιτείες Όρεγκον και Ουάσιγκτον κατά μήκος της ακτής 
του Ειρηνικού, μιας άκρως σεισμογενούς περιοχής. Πιο διά-
σημο είναι το ρήγμα του Αγίου Ανδρέα που είχε προκαλέσει 
σεισμό 7,8 ρίχτερ το 1906, επιφέροντας μεγάλες καταστροφές 
στο Σαν Φρανσίσκο. Έκτοτε οι κάτοικοι της Καλιφόρνιας ζουν 
με τον φόβο ενός πολύ μεγάλου σεισμού.
   Το νέο σύστημα βασίζεται στη γρήγορη ανίχνευση των πρώ-

των ασθενών κυμάτων P του σεισμού (πρωτεύοντα ή επιμή-
κη ή κύματα πίεσης), τα οποία ταξιδεύουν ταχύτερα από τα 
ισχυρότερα αλλά πιο αργά καταστροφικά σεισμικά κύματα S 
που έπονται (δευτερεύοντα ή εγκάρσια). Χρησιμοποιώντας τα 
πρώτα ασθενή κύματα P για να εκτιμήσει -με τη βοήθεια ειδι-
κών αλγόριθμων- το μέγεθος και το επίκεντρο του σεισμού, το 
σύστημα στέλνει αμέσως ηλεκτρονικές προειδοποιήσεις λίγο 
προτού φθάσουν τα ισχυρά σεισμικά κύματα S.
   Ο χρόνος προειδοποίησης μπορεί να φθάνει τα δέκα δευ-
τερόλεπτα για ένα ισχυρό σεισμό. Οι αρχικές ελπίδες των 
επιστημόνων για προειδοποίηση ενός λεπτού έχουν πλέον δι-
αψευσθεί, σύμφωνα με το «Science». Καθώς πάντως ο σεισμός 
εξελίσσεται κατά μήκος ενός ρήγματος, το ShakeAlert -επίσης 
με τη βοήθεια αλγόριθμου- θα ανανεώνει και θα τροποποιεί τις 
ηλεκτρονικές προειδοποιήσεις του, κάνοντας -αν χρειάζεται- 
αλλαγές στο προβλεπόμενο μέγεθος του σεισμού.
   Όπως δήλωσε ο επικεφαλής επιστήμονας του ShakeAlert, 
γεωφυσικός Νταγκ Γκίβεν της USGS, «ακόμη και λίγα δευτε-
ρόλεπτα έγκαιρης προειδοποίησης είναι αρκετά για να χωθεί 
κανείς κάπου και να καλυφθεί». Όμως δεν συμφωνούν όλοι οι 
σεισμολόγοι ότι είναι δυνατό να προβλεφθεί, από το ξεκίνημα 

ενός σεισμού, πώς αυτός θα καταλήξει, συνεπώς βλέπουν πε-
ριορισμένη αποτελεσματικότητα στο νέο σύστημα.
   Από την άλλη, οι δημιουργοί και υποστηρικτές του ShakeAlert 
αισιοδοξούν ότι με νέες τεχνολογίες, ιδίως με τη βοήθεια της τε-
χνητής νοημοσύνης, θα είναι σε θέση μέσα στα επόμενα χρόνια 
να διακρίνουν τον πρώτο «ψίθυρο» του σεισμού, τα κύματα 
Ρ, από το σεισμικό «θόρυβο», νωρίτερα από ό,τι οι τωρινοί 
αλγόριθμοι.
   Προς το παρόν πάντως, η τεχνολογία έγκαιρης μαζικής απο-
στολής μηνυμάτων στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων δεν 
έχει φθάσει στο αναγκαίο επίπεδο ωριμότητας και θέλει ακόμη 
βελτίωση. Επίσης το κοινό θα πρέπει να εκπαιδευθεί πώς να 
αντιδρά μόλις πάρει το μήνυμα ότι έρχεται σεισμός, ώστε να 
μην επικρατήσει καταστροφικός πανικός. Ένα άλλο πρόβλημα 
που αναπόφευκτα θα υπάρξει, σύμφωνα με τους επιστήμονες, 
είναι ότι δεν θα είναι δυνατό να αποφευχθεί ο λάθος συναγερ-
μός και η αποστολή μηνυμάτων χωρίς λόγο.
   Διάφορες χώρες (Μεξικό, Ιαπωνία, Ταϊβάν, Χιλή κ.α.) έχουν 
θέσει σε δοκιμή συστήματα προειδοποίησης για σεισμό.

Οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που διανοίγονται στη Νιγηρία 
παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο 
πλαίσιο επιχειρηματικής αποστολής που διοργάνωσε ο ΣΕΒ 
στη χώρα, σε συνεργασία με το ΕΒΕΑ, το Ελληνο-Νιγηριανό 
Επιμελητήριο Εμπορίου και Τεχνολογίας και τον ΣΕΒΕ, με την 
υποστήριξη του Υπουργείου Εξωτερικών και την Πρεσβεία 
της Νιγηρίας στην Ελλάδα, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Την επιχειρηματική αποστολή συνόδευσε ο Υφυπουργός 
Εξωτερικών, κ. Τέρενς-Νικόλαος Κουίκ, καθώς και ο Επιτε-
τραμμένος της Νιγηρίας στην Ελλάδα, κ. Ajadi Folorunsho.

Όπως επισημάνθηκε, η Νιγηρία είναι η πολυπληθέστερη 
χώρα και η μεγαλύτερη οικονομία στην Αφρική (και 27η 
στον κόσμο, βάσει ΑΕΠ). Διαθέτει επίσης σημαντικούς φυσι-
κούς πόρους, πετρέλαιο, φυσικό αέριο και ορυκτά. Αποτελεί 
τη σημαντικότερη πετρελαιοπαραγωγό χώρα στην Αφρική, 
αλλά και την 8η μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο σε εξαγωγές 
πετρελαίου. Ενώ η οικονομία της παραδοσιακά βασίζεται 
στον πρωτογενή τομέα, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται 
σημαντική ανάπτυξη τόσο στον τομέα των υπηρεσιών, όσο 
και σε αυτόν της μεταποίησης. Τα χρηματοδοτικά κίνητρα 

που έχει υιοθετήσει και το ευνοϊκό φορολογικό πλαίσιο, πολ-
λαπλασιάζουν τα οφέλη, τα οποία μπορούν να προκύψουν 
από τη στρατηγική διείσδυση ελληνικών επιχειρήσεων, 
μέσω συμφωνιών με τοπικούς συνεταίρους.
Στην αποστολή, συμμετείχαν 16 ελληνικές επιχειρήσεις από 
τους κλάδους των κατασκευών, της ενέργειας, των τροφί-
μων, των δομικών υλικών, των φαρμάκων και των υπηρε-
σιών. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ο ΣΕΒ υπέγραψε μνη-
μόνιο συνεργασίας με επιχειρηματικούς φορείς της χώρας.

Ο φετινός Οκτώβριος στην Αθήνα ήταν ο λιγότερο βροχερός 
τουλάχιστον της τελευταίας δεκαετίας, ενώ και σε άλλες περι-
οχές της Ελλάδας σημειώθηκαν αρνητικά ρεκόρ βροχοπτώσε-
ων γι’ αυτόν τον μήνα, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
   Τα στοιχεία του δικτύου μετεωρολογικών σταθμών του Εθνι-
κού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, για τον Οκτώβριο 
2018, δείχνουν ότι υπήρξε ο πιο ξηρός της τελευταίας δεκαετί-
ας στην πρωτεύουσα και γενικότερα στη χώρα μας.
   Στις οκτώ περιοχές όπου το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/
meteo.gr διατηρεί αυτόματους μετεωρολογικούς σταθμούς, 
τον φετινό Οκτώβριο καταγράφηκαν χαμηλές τιμές ρεκόρ 

ύψους υετού τουλάχιστον δέκα ετών (2008 - 2018) για τον 
συγκεκριμένο μήνα.
   Στην Αθήνα έπεσαν φέτος τον Οκτώβριο μόλις 0,6 χιλιοστά 
βροχής, έναντι 6,6 χιλιοστών τον Οκτώβριο του 2017, ενώ 
το ρεκόρ της τελευταίας δεκαετίας κατέχει ο πολύ βροχερός 
Οκτώβριος του 2015 με 94 χιλιοστά βροχής. «Μουσκεμένοι» 
υπήρξαν επίσης οι Οκτώβριοι του 2009 (88,3 χιλιοστά), του 
2010 (81,8) και του 2016 (60,4).
    Στη Θεσσαλονίκη τον φετινό Οκτώβριο έπεσε ακόμη λιγό-
τερη βροχή και από την Αθήνα (μόνο 0,4 χιλιοστά), στο Βόλο 
έπεσαν 9,8 χιλιοστά, στην Πάτρα και στη Δράμα από 11,4 χι-

λιοστά, ενώ πιο βροχερή ήταν η Αλεξανδρούπολη (19,2). Στη 
Δυτική Ελλάδα οι βροχές που καταγράφηκαν, ήσαν περίπου το 
10-20% του κανονικού ύψους υετού για τον μήνα Οκτώβριο.
   Σύμφωνα με το Κέντρο Κλιματικών Ερευνών της Εθνικής 
Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ (ΝΟΑΑ), ο 
φετινός Οκτώβριος ήταν ιδιαίτερα ξηρός σε μεγάλο μέρος της 
Ευρώπης. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες δέχθηκαν λιγότερο από 
το 50% του κανονικού για την περίοδο ύψος υετού, μεταξύ 
αυτών και η χώρα μας.

Η ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ ΑΠΕΚΤΗΣΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ ΣΤΙΣ ΗΠΑ, ΕΣΤΩ 
ΛΙΓΑ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ ΠΡΟΤΟΥ ΑΥΤΟΣ ΣΥΜΒΕΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΝΙΓΗΡΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ Ο ΣΕΒ  

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ) ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΦΕΤΙΝΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΕΠΕΣΑΝ ΟΙ ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ



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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Μονόδρομο χαρακτηρίζει ο ΣΕΒ την αύξηση του εργα-
τικού δυναμικού για τη βιώσιμη μείωση της ανεργίας. 
Όπως τονίζεται στο εβδομαδιαίο ενημερωτικό δελτίο 
του, στη διάρκεια των τελευταίων χρόνων, κάτω από 
την πίεση του στρεβλού αναπτυξιακού μοντέλου που 
μας οδήγησε στην κρίση και της βαθιάς ύφεσης που 
ακολούθησε, σημειώθηκαν αξιοσημείωτες αλλαγές στα 
μεγέθη της ανεργίας, της απασχόλησης και του εργατι-
κού δυναμικού. Αυτή η επώδυνη διόρθωση που επιδιώ-
κει την αναγκαία μεταφορά επενδύσεων και εργαζομέ-
νων προς τους κλάδους της οικονομίας που παράγουν 
διεθνώς εμπορεύσιμα αγαθά, είτε για εξαγωγές είτε για 
να ανταγωνίζονται τις εισαγωγές, δεν έχει ολοκληρωθεί, 
σημειώνουν οι αναλυτές. «Είναι όμως επιβεβλημένο να 
συνεχιστεί, διότι μόνο οι οικονομίες με ισχυρή παραγω-
γική και εξαγωγική βάση αντέχουν στους υφεσιακούς 
κύκλους, προσφέροντας σταθερές και καλά αμειβόμενες 
θέσεις εργασίας», αναφέρουν χαρακτηριστικά. 
Στον ΣΕΒ εξηγούν ότι, δυστυχώς, η Ελλάδα δεν ανήκει 
σε αυτή την κατηγορία. Έτσι, σε επίπεδο γενικού πλη-
θυσμού σήμερα (2ο τρίμηνο 201 8) εργάζεται μόλις το 
35%. Σε επίπεδο ενεργού πληθυσμού, δηλαδή στις πα-
ραγωγικές ηλικίες 15 έως 64 ετών, το 55,3%.Πρακτικά 
55,3%. Πρακτικά ένας Έλληνας παράγει το εισόδημα 
που καταναλώνουν τρεις! Από αυτό το εισόδημα πλη-
ρώνονται η δημόσια υγεία, η παιδεία, οι συντάξεις, η 
άμυνα, τα δημόσια έργα, όλες οι κρίσιμες λειτουργίες 
του κράτους και φυσικά η ιδιωτική κατανάλωση κάθε 
νοικοκυριού. 
Συνολικά, φαίνεται να μετανάστευσαν εξωτερικό περί-
που 374 χιλιάδες άτομα (με όλες τις μεθοδολογικές επι-
φυλάξεις) με το εργατικό δυναμικό να μειώθηκε στους 
άνδρες κατά 259 χιλιάδες άτομα, και να αυξήθηκε στις 
γυναίκες κατά 6 χιλιάδες άτομα μεταξύ 2009 και 2017. 
Αυτή η μείωση του εργατικού δυναμικού, όπως διαπι-
στώνεται αρμοδίως, συντελεί κατά ένα βαθμό και στη 
μείωση της ανεργίας που καταγράφεται τα τελευταία 
χρόνια. Ο δεύτερος παράγοντας που συνετέλεσε στη μεί-
ωση της ανεργίας είναι τα μέτρα που ελήφθησαν στην 
αγορά εργασίας. Συγκεκριμένα, μετά την κορύφωση της 
ανεργίας κοντά στο 28% το 2013, η απασχόληση άρχισε 
να αυξάνει υπό συνθήκες μηδενικής ανάπτυξης, υποβο-
ηθούμενη κυρίως από την ευελιξία στις εργασιακές ρυθ-
μίσεις. Θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης που συνδέονται ευθέ-
ως με αύξηση της απασχόλησης καταγράφονται (πλην 
μιας σύντομης περιόδου το 2014) από το 2017 και μετά. 

ΣΕΒ: ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ 
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-3                                                       09/11/2018

Παρά τη μείωση του ποσοστού ανεργίας, ο αριθμός των 
ανέργων παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα και η απα-
σχόληση είναι ιδιαίτερα χαμηλή. Ειδικότερα οι άνεργοι 
βιώνουν μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Σήμερα, η 
Ελλάδα είναι η χώρα εκείνη του αναπτυγμένου κόσμου 
(ΟΟΣΑ) που έχει τη μεγαλύτερη ανεργία και διαθέτει ένα 
από τα λιγότερο γενναιόδωρα συστήματα στήριξης των 
ανέργων, με το 9,7% των ανέργων να λαμβάνει επίδομα 
ανεργίας, με την ανεργία να διαμορφώνεται σε 19% του 
εργατικού δυναμικού, όταν στον ΟΟΣΑ το μέσο ποσοστό 
κάλυψης ανέρχεται σε 29%, με μέση ανεργία στο 6,5%. 
Σημειώνεται, επίσης, ότι το 7,5% περίπου του εργατικού 
δυναμικού (346 χιλιάδες άτομα) είναι άνεργοι πάνω 
από τέσσερα χρόνια, και ως ποσοστό των ανέργων, 
ο αριθμός τους συνεχίζει να αυξάνεται. Ταυτόχρονα, 
υπάρχουν σήμερα 160 χιλιάδες νέοι που δεν δουλεύουν, 
δεν εκπαιδεύονται και δεν καταρτίζονται (NEETs: Not in 
Education, Employment or Training), αν και ο αριθμός 
τους έχει μειωθεί από το υψηλό επίπεδο των 228 χιλιά-
δων ατόμων 2012. Επίσης, υπάρχουν 175 χιλιάδες άτο-
μα που είναι αποθαρρημένοι (ενώ δηλαδή θέλουν, και 
είναι διαθέσιμοι, να δουλέψουν, δεν ψάχνουν ενεργά για 
εργασία), και μάλιστα ο αριθμός τους συνεχίζει να μεγα-
λώνει ακόμη και στη διετία 2017/2018 της ανάκαμψης 
της οικονομίας. Τέλος, υπάρχουν 70 χιλιάδες άτομα άνω 
των 65 ετών, που εξακολουθούν δουλεύουν, κυρίως για 
να τα βγάλουν πέρα. 

Μια από τις τελευταίες θέσεις μεταξύ των 35 χωρών 
του ΟΟΣΑ καταλαμβάνει η Ελλάδα στον χάρτη της 
φορολογικής ανταγωνιστικότητας. Σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα της Έκθεσης του Tax Foundation που 
παρουσίασε το ΚΕΦΙΜ, η χώρα ανέβηκε μόλις ένα 
σκαλοπάτι και βρίσκεται πλέον στην 29η θέση. Δηλα-
δή, βρίσκεται έξι θέσεις πριν από την τελευταία όπου 
συναντάμε την Γαλλία και είναι ίσως το μόνο παρήγο-
ρο γεγονός ενώ στην 34 θέση βρίσκεται η Ιταλία
Από το 2014 – την πρώτη χρονιά δημοσίευσης του 
Δείκτη – μέχρι και σήμερα, η Ελλάδα καταλαμβάνει 
σταθερά τις θέσεις 27—32.
Σε σχέση με πέρσι, η Ελλάδα υποχώρησε σε τρεις από 
τους πέντε επιμέρους τομείς του Δείκτη: τους εταιρι-
κούς φόρους, τους φόρους επί της ιδιοκτησίας και τη 
φορολογία της κατανάλωσης. Σε ό,τι αφορά στην εται-
ρική φορολόγηση, η οποία σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ έχει 

ΣΤΟΝ ΠΑΤΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ 
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ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΟΟΣΑ Η ΕΛΛΑΔΑ

www.in.gr

τη σημαντικότερη επίδραση στην οικονομική μεγέθυν-
ση, κατά την τελευταία πενταετία η Ελλάδα έχει υπο-
χωρήσει 10 θέσεις – από την 15η θέση το 2014, σήμε-
ρα βρίσκεται στην 25η. Όπως μάλιστα υπογραμμίζεται 
στη μελέτη, ο συντελεστής της εταιρικής φορολόγησης 
στην Ελλάδα βρίσκεται στο 29%, ή 5,1 μονάδες πάνω 
από τον μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ.
Ο Δείκτης συνυπολογίζει τις επιδόσεις κάθε χώρας σε 
πέντε επιμέρους τομείς: τους εταιρικούς φόρους, τους 
φόρους ατομικού εισοδήματος, τους καταναλωτικούς 
φόρους, τους φόρους ακίνητης περιουσίας και τους 
φόρους κερδών που παράγονται στο εξωτερικό.
Σε σχέση με το 2017 , η Ελλάδα υποχώρησε σε τρεις 
από τους πέντε επιμέρους τομείς του Δείκτη: τους εται-
ρικούς φόρους, τους φόρους επί της ιδιοκτησίας και τη 
φορολογία της κατανάλωσης. Συγκεκριμένα και σε ότι 
αφορά στην εταιρική φορολόγηση, η οποία σύμφωνα 
με τον ΟΟΣΑ έχει τη σημαντικότερη επίδραση στην οι-
κονομική μεγέθυνση, κατά την τελευταία πενταετία η 
Ελλάδα έχει υποχωρήσει 10 θέσεις – από την 15η θέση 
το 2014, σήμερα βρίσκεται στην 25η. Όπως μάλιστα 
υπογραμμίζεται στη μελέτη, ο συντελεστής της εταιρι-
κής φορολόγησης στην Ελλάδα βρίσκεται στο 29%, ή 
5,1 μονάδες πάνω από τον μέσο όρο των χωρών του 
ΟΟΣΑ.
Η Ελλάδα έχει από τους υψηλότερους φορολογικούς 
συντελεστές στην Ευρώπη και σίγουρα τους υψη-
λότερους στα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη 
που φθάνουν το 39,65% (συντελεστές κερδών και 
μερισμάτων) εξέλιξη που υπονομεύει προφανώς την 
ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Από το 26% που ήταν 
το 2014 έφθασε το 29%, ενώ ο φόρος στα μερίσματα 
εκτινάχθηκε από το 10% στο 15%.
Όπως προκύπτει από την έκθεση η χώρα μας υπο-
χώρησε έξι θέσεις σε ό,τι αφορά τη φορολόγηση επί 
της ιδιοκτησίας, και δύο θέσεις στη φορολόγηση της 
κατανάλωσης, έχοντας έναν από τους υψηλότερους 
συντελεστές ΦΠΑ (24%) μεταξύ των χωρών τον ΟΟΣΑ, 
υψηλότερο από τον μέσο όρο του Οργανισμού κατά 
4,9%.Σύμφωνα με τον επικεφαλής ερευνητή του ΚΕ-
ΦίΜ, Κωσταντίνος Σαραβάκος: «Η αναμενόμενα απο-
γοητευτική επίδοση της Ελλάδας είναι ακόμη ένα ηχη-
ρό καμπανάκι ότι, αν θέλουμε να ξεφύγουμε επιτέλους 
από την κρίση και να διασφαλίσουμε ισχυρή, βιώσιμη 
ανάπτυξη και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, θα 
πρέπει να προχωρήσουμε αποφασιστικά στην κατεύ-
θυνση της δραστικής μείωσης της φορολογικής επι-
βάρυνσης στα άτομα και τις επιχειρήσεις, μια μείωση 
που μπορεί να γίνει εφικτή μόνο μέσω της αντίστοιχης 
μείωσης του μεγέθους του κράτους».
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Στο κέντρο της Αθήνας, στο Πεδίον του Άρεως, οι κάτοικοι 
μιας από τις πολλές πολυκατοικίες που υπάρχουν εκεί, εί-
ναι αναστατωμένοι. Ο λόγος είναι το διαμέρισμα του 5ου 
ορόφου, το οποίο αποτελεί ένα από τα 51.000 ακίνητα 
που είναι καταχωρημένα στην πλατφόρμα βραχυχρόνιων 
μισθώσεων Airbnb. «Εν αγνοία μας το διαμέρισμα είχε 
μετατραπεί σε ξενοδοχείο. Είμαστε σε τεράστια ψυχική 
αναστάτωση, σε πλήρη ανησυχία, σε πλήρη ανασφά-
λεια. Η ζωή μας μετατράπηκε σε κόλαση και κινδυνεύει η 
ασφάλειά μας».
 Αυτά τα λόγια μιας από τις ενοίκους του συγκεκριμένου 
κτιρίου, που έχει προσφύγει με τους υπολοίπους ενοίκους 
της πολυκατοικίας στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών 
ζητώντας να απαγορευθούν οι βραχυχρόνιες μισθώσεις 
σε αυτό, μοιάζουν πολύ με του Josef Franc, ενός κατοί-
κου της Πράγας ο οποίος, επίσης διαμαρτύρεται για τα 
διαμερίσματα που έγιναν Airbnb. «Γιατί πρέπει να ακούω 
μεθυσμένους τουρίστες στο παράθυρό μου κάθε βράδυ; 
Είναι πλέον σε κάθε κτίριο στο δρόμο μας, δεν μπορώ να 
κοιμηθώ τα βράδια». Ίδιες διαμαρτυρίες θα συναντήσει 
κανείς σε όλες σχεδόν τις πόλεις της Ευρώπης. Αλλά αυτό, 
πιθανότατα, είναι το μικρότερο πρόβλημα της αμερικα-
νικής πλατφόρμας βραχυχρόνιων μισθώσεων και των 
ανταγωνιστών της. 
Ο ΚΛΟΙΟΣ
 Η Airbnb, όσο μεγαλύτερη επιτυχία έχει, τόσο πιο σφιχτά 
μοιάζει να μπαίνει σε έναν πολλαπλό κλοιό: Των ενο-
χλημένων κατοίκων, των ενοικιαστών που βλέπουν τα 
μισθώματα να εκτοξεύονται, των φορολογικών Αρχών 
που προσπαθούν να ανακόψουν την εκροή φόρων, των 
ξενοδόχων που βλέπουν αθέμιτο ανταγωνισμό και των 
δημοτικών Αρχών των πόλεων που βλέπουν τις πόλεις 
τους να αλλάζουν πρόσωπο και να φεύγουν από τον έλεγ-
χό τους. Και η ΕΕ, αιφνιδιασμένη που η Airbnb δέχθηκε να 
ακολουθήσει όποιες αποφάσεις έλαβαν οι Βρυξέλλες (πχ 
για παροχή των στοιχείων όσων ενοικιάζουν τα ακίνητά 
τους στις τοπικές κυβερνήσεις) αναζητούν λύση. Μέχρι 
τότε, ήδη δεκάδες πόλεις λαμβάνουν -ή ετοιμάζονταν 
να λάβουν- μέτρα εναντίον της πλατφόρμας. Το Παρίσι 
και το Άμστερνταμ απειλούν με καθολική απαγόρευση 
χρήσης της για να ανακόψουν την τάση μετατροπής τους 
σε... πόλεις Airbnb. Στη γαλλική πρωτεύουσα, το ban έχει 
τεθεί ως επίσημη πρόταση στην κυβέρνηση, ενώ στην 
ολλανδική, μέχρι την τελική λήψη αποφάσεων, οι βρα-
χυχρόνιες μισθώσεις που επιτρέπονται, περιορίστηκαν 
στις 30 νύχτες το χρόνο. Στο Βερολίνο και το Αμβούργο, 
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όποιος νοικιάσει περισσότερο από το μισό του διαμερί-
σματος του και περισσότερες από 60 μέρες, απειλείται με 
πρόστιμα που φτάνουν τις 284.000 ευρώ, στο Δουβλίνο 
ακτιβιστές κατέλαβαν τα γραφεία της εταιρίας, ζητώντας 
απαγόρευση της πλατφόρμας και ο υπουργός Οικονομι-
κών προαναγγέλλει φορολογικές αλλαγές. Στο Λονδίνο, 
αξιωματούχοι του Υπουργείου Οικονομικών στοχοποιούν 
την Airbnb για φοροδιαφυγή, στην Πράγα η κυβέρνηση 
ετοιμάζεται να πάρει μέτρα περιορισμού της πλατφόρμας, 
ενώ και στη Βαρκελώνη, θα γίνουν αλλαγές στη φορολο-
γία για όσους χρησιμοποιούν το Airbnb.
 Σε κάποιες από τις παραπάνω πόλεις, είναι ήδη σε εξέλιξη 
με ένταση ένα φαινόμενο, το οποίο αρχίζει να εμφανίζεται 
και στην Αθήνα. Ενώ από τη μία η αγορά ακινήτων ανθεί, 
οι τιμές ενοικίασης και αγοράς αυξάνονται σε τέτοιο βαθ-
μό που γίνονται απλησίαστα. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος 
Προστασίας Ενοικιαστών έχει ζητήσει από την Πολιτεία να 
λάβει μέτρα για κύμα εξώσεων που βρίσκεται σε εξέλιξη, 
από ιδιοκτήτες που διώχνουν τους ενοικιαστές των ακινή-
των τους για να τα μετατρέψουν σε Airbnb. Αυτό θυμίζει 
εν πολλοίς τη Βαρκελώνη, στην οποία ξέσπασε γιγαντιαία 
οικιστική κρίση, με δεκάδες περιοχές του κέντρου της να 
μετατρέπονται σε «τουριστικά γκέτο». Και αν ο Δήμος 
Αθηναίων κάνει συσκέψεις με... γενικές συζητήσεις για 
το ζήτημα, της Βαρκελώνης έλαβε άμεσα μέτρα, επιβάλ-
λοντας 600.000 ευρώ εφάπαξ και 30.000 ευρώ ετησίως 
πρόστιμο στην πλατφόρμα για διαμερίσματα, στα οποία 
δεν έχει δώσει άδεια να νοικιάζονται. Κατά πολλούς, η 
εντολή αφαίρεσης καταλυμάτων που έδωσε η Βαρκε-
λώνη στην πλατφόρμα, τα πρόστιμα σε ιδιοκτήτες και 
Airbnb, η αλλαγή της φορολογίας και ο περιορισμός των 
νυκτών ή και των δωματίων (όπως έκανε το Βανκούβερ, 
που επιτρέπει μόνο την ενοικίαση του μισού σπιτιού και 
μόνο αν είναι κύρια κατοικία), θα αποτελέσουν κοινή πρα-
κτική στην Ευρώπη. 
ΟΙ ΦΟΡΟΙ
 Στο Δουβλίνο, το κεντρικό επιχείρημα των υποψηφίων 
στις δημοτικές εκλογές του Οκτωβρίου, ήταν η υπόσχεση 
να αυξηθούν οι φόροι σε όσους νοικιάζουν ακίνητα μέσω 
Airbnb. Στο Παρίσι, ο υπουργός Οικονομικών, Bruno Le 
Maire, αναρωτιέται, γιατί η Airbnb είχε δεκάδες εκατομ-
μύρια ευρώ έσοδα, αλλά πλήρωσε μόλις μερικές δεκάδες 
χιλιάδες σε φόρους. Στην Αγγλία, συζητείται το πώς θα 
κυνηγηθεί φορολογικά η Airbnb, καθώς τα στοιχεία της 
είναι αντιφατικά: Η βρετανική Airbnb πλήρωσε πέρυσι 
379.075 λίρες σε φόρους για κέρδη 590.662. Όμως, μια 
άλλη θυγατρική της, η Airbnb Payments UK limited, πλή-
ρωσε 282.899 λίρες φόρων σε κέρδη 1,5 εκατ. στερλινών. 
Τα έσοδά της ήταν 280 εκατομμύρια... 
Στην Ελλάδα, παλιότερη έρευνα της Grant Thornton για 
λογαριασμό του ΞΕΕ είχε υπολογίσει μέσα σε έναν χρόνο 
τις πραγματικές απώλειες και δυνατότητες αύξησης των 

εσόδων για το Ελληνικό Δημόσιο έως και 350 εκατ. ευρώ 
από αδήλωτα εισοδήματα, τέλη, ΦΠΑ, ασφαλιστικές ει-
σφορές, φορολόγηση ανάλογη με αυτή που ισχύει για τα 
ξενοδοχεία κ.ά.
- Θα εντάξει και ξενοδοχεία στο κανάλι διανομής της! 
Ένας από τους μεγάλους χαμένους -αν όχι ο μεγαλύτε-
ρος- από την «επέλαση» της Airbnb στην Ελλάδα, είναι οι 
ξενοδόχοι. Οι επαγγελματίες του τουρισμού, κάνουν λόγο 
για ό,τι και οι συνάδελφοί τους στο εξωτερικό: Για αθέμι-
το ανταγωνισμό από παραξενοδοχεία. Για φόρους που 
πληρώνουν οι ίδιοι, για το γεγονός ότι οι έλεγχοι γίνονται 
μόνο στα ξενοδοχεία. Η Airbnb αντί απάντησης, έχει έτοι-
μη την «εισβολή» της και σε αυτό το χώρο. Η πλατφόρμα 
έχει αποφασίσει να εντάξει και ξενοδοχειακές μονάδες στο 
κανάλι διανομής της. Με σκοπό, όπως έχει συμπεριλάβει 
στα άμεσα σχέδιά της η Airbnb, να «χτυπήσει» τις μεγάλες 
πλατφόρμες ηλεκτρονικών κρατήσεων, όπως τη Booking 
που προσπαθεί να «μπει στα λημέρια της», ολόκληρες κα-
τηγορίες ξενοδοχείων, προσφέροντας στο κοινό ένα νέο 
εναλλακτικό κανάλι κρατήσεων στα ξενοδοχεία. Μέσα 
από το κανάλι αυτό θα προβάλλεται ένα διαφοροποιη-
μένο προϊόν φιλοξενίας, το οποίο δεν θα βασίζεται στην 
προσφορά της χαμηλότερης τιμής, αλλά «στις μοναδικές 
προσφορές, στις τοπικές εμπειρίες και στην ποιοτική φι-
λοξενία». Τα ελληνικά ξενοδοχεία αναμένεται να αποτε-
λέσουν το... «πρώτο πιάτο» της Airbnb στην προσπάθειά 
της να εμπλουτίσει το κανάλι διανομής της και με ξενοδο-
χειακά καταλύματα, καθώς η χώρα μας αποτελεί βασικό 
στόχο δραστηριοποίησης και πεδίο λανσαρίσματος νέων 
υπηρεσιών - προϊόντων. 

Κεφάλαια ύψους 24 εκατ. ευρώ έχει ήδη επενδύσει 
κατά τη διάρκεια του 2018 η Trastor ΑΕΕΑΠ, ξεπερνώ-
ντας πλέον το συνολικό ποσό που είχε δαπανήσει κατά 
το σύνολο του 2017 και το οποίο είχε προσεγγίσει τα 
20 εκατ. ευρώ. Στόχος της διοίκησης της Trastor για 
το σύνολο του 2018 είναι η απόκτηση ακινήτων αξίας 
40 εκατ. ευρώ, μέγεθος διπλάσιο σε σχέση με τον προ-
ηγούμενο χρόνο. Αξίζει να σημειωθεί ότι από την προ 
διετίας είσοδο του αμερικανικού επενδυτικού ομίλου 
Varde Partners ως στρατηγικού επενδυτή στο μετοχι-
κό κεφάλαιο της Trastor και μέχρι σήμερα, η εταιρεία 
έχει προχωρήσει σε σημαντικές νέες επενδύσεις, αξίας 
της τάξεως των 45 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας την αξία 
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του χαρτοφυλακίου της, που πλέον υπερβαίνει τα 100 
εκατ. ευρώ. 
Χθες, η διοίκηση της εισηγμένης ανακοίνωσε την 
απόκτηση, μέσω πλειστηριασμού, ενός ακόμα κτιρί-
ου γραφείων. Πρόκειται για ακίνητο στη Λ. Κηφισίας 
278, στο Χαλάνδρι, συνολικής επιφάνειας 3.972 τ.μ. 
Το τίμημα για το τριώροφο κτίριο ανήλθε σε 4 εκατ. 
ευρώ. Πρόκειται για ακίνητο, το οποίο στο παρελθόν 
ανήκε στην Προμότ Λαϊνόπουλος και σήμερα στεγά-
ζει, μεταξύ άλλων, την Peugeot Automotivo ΑΕΒΕ. 
Πρόσφατα, η Trastor απέκτησε και ένα νέο εμπορικό 
κατάστημα στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα 
στον πεζόδρομο της οδού Βουκουρεστίου (στη συμ-
βολή με την οδό Βαλαωρίτου). Το συγκεκριμένο ακί-
νητο αποκτήθηκε αντί ποσού 2,5 εκατ. ευρώ. 
Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα η εισηγμένη προχώρη-
σε στη σύναψη συμφωνίας για την έκδοση κοινού 
ομολογιακού δανείου συνολικής αξίας έως 24 εκατ. 
ευρώ. Το νέο δάνειο θα καλυφθεί στο σύνολό του 
από την Τράπεζα Πειραιώς και την Piraeus Leasing 
και θα είναι διάρκειας πέντε συν δύο ετών. Σύμφωνα 
με τη διοίκηση της εισηγμένης, το προσεχές διάστημα 
εκτιμάται ότι θα πολλαπλασιαστούν οι επενδυτικές 
ευκαιρίες, λόγω της εντατικοποίησης της διαδικασίας 
πώλησης χαρτοφυλακίων ακινήτων απευθείας από 
τις τράπεζες, ή μέσω ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, 
προκειμένου να επιτευχθούν οι απαιτούμενοι στόχοι. 
Ως εκ τούτου, κρίνεται απαραίτητη η συγκεκριμένη 
«ένεση» ρευστότητας, ώστε να είναι σε θέση η Trastor 
να ανταγωνιστεί τόσο τις υπόλοιπες εταιρείες του κλά-
δου των ΑΕΕΑΠ, που επίσης έχουν προβεί σε ανάλο-
γες κινήσεις, όσο και τα ξένα funds, τα οποία επίσης 
έχουν κινηθεί αρκετά επιθετικά στην ελληνική αγορά 
ακινήτων ήδη από το τέλος του 2017. 
Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία προσανατολίζεται κυ-
ρίως σε ακίνητα γραφείων και καταστημάτων. Ιδίως 
σε ό,τι αφορά τα γραφεία, ο κ. Τάσος Καζίνος, διευθύ-
νων σύμβουλος της Trastor, εκτιμά ότι αυτήν την πε-
ρίοδο παρουσιάζονται σημαντικές ευκαιρίες, καθώς 
η συγκεκριμένη κατηγορία ακινήτων συγκεντρώνει 
υψηλές προοπτικές μελλοντικών υπεραξιών και 
ανόδου των ενοικίων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον 
ίδιο, αυτήν την περίοδο τα ποιοτικά κτίρια γραφείων 
καταγράφουν τη σημαντικότερη άνοδο των αξιών, 
συγκριτικά με τις υπόλοιπες κατηγορίες ακινήτων, 
με αποτέλεσμα η ζήτηση από τους επενδυτές να είναι 
πλέον πολύ υψηλή. Ευκαιρίες όμως προσφέρονται σε 
ακίνητα που με τις κατάλληλες αναβαθμίσεις μπορούν 
να προσελκύσουν νέους μισθωτές και υψηλότερες τι-
μές ενοικίασης. 

Μπορεί ο Λευκός Πύργος να γίνει μπαρ; Μαζί με τα 
σημαντικότερα οθωμανικά μνημεία της Θεσσαλονίκης 
και των Ιωαννίνων; Ολόκληρη η Σπιναλόγκα να μετα-
τραπεί σε θέρετρο spa; Η Πλατεία Ενώσεως στην Κε-
φαλονιά να γίνει ιδιωτικός παιδότοπος και το Φρούριο 
Φιρκά στα Χανιά εστιατόριο; Γηπεδάκι γκολφ τμήματα 
της Δυτικής και της Ανατολικής Τάφρου των Ενετικών 
Τειχών; Μπορούν να χάσουν την προστασία, που 
έχουν μέχρι σήμερα ως μνημεία, ολόκληρη η Νότια 
Τάφρος των Ενετικών τειχών, τμήματα από τα ενετικά 
τείχη του Ηρακλείου (16ος αιώνας), το διατηρητέο τη-
ρητέο μνημείο της Καστέλας Ηρακλείου, κατάλοιπα της 
ενετικής Μονής Αγίου Πέτρου των Δομινικανών στο 
Ηράκλειο, το Νέο και Παλαιό Φρούριο και το Ανάκτορο 
Μιχαήλ και Γεωργίου στην Κέρκυρα, το Κάστρο και ο 
Γοτθικός Πύργος Χίου; Μνημεία, κομμάτι της Ιστορίας 
του τόπου και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, που 
κρύβονται, μεταξύ άλλων, πίσω από τη μακρά λίστα 
με τους 10.119 «τυφλούς» Κωδικούς Αριθμούς Εθνι-
κού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ), που πέρασαν με υπουργι-
κή απόφαση στο Υπερταμείο προς αξιοποίηση. 
Ναι, παραδέχονται οι νομικοί, που εργάστηκαν για 
τον αρχαιολογικό νόμο, αλλά και οι αρχαιολόγοι, που 
έχουν προσφύγει γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο στο Συμ-
βούλιο της Επικρατείας, μαζί με δημάρχους, απαιτώ-
ντας την έκδοση νέου ΦΕΚ, που θα εξαιρεί διά παντός, 
πέρα από τους αρχαιολογικούς χώρους, και τα μνημεία 
από οποιαδήποτε μορφή οικονομικής εκμετάλλευσης 
από ιδιώτες. Το θέμα έχει αναδειχθεί και σε σοβαρό 
σημείο τριβής της υπ. Πολιτισμού Μυρσίνης Ζορμπά 
με τον υπ. Οικονομικών -οδηγώντας, σύμφωνα με 
έγκυρες πληροφορίες του «Εθνους», και προς ολική 
σύγκρουση-, καθώς ο κ. Τσακαλώτος δεν εγκρίνει τη 
λύση της έκδοσης διορθωτικής νομοθετικής ρύθμισης. 
Τα προβλήματα
 Η Κνωσσός, ο αρχαιολογικός χώρος Ελευσίνας αλλά 
και η Βεργίνα (Αιγές και Βασιλικοί Τάφοι), που συ-
μπεριλαμβάνονται στη λίστα των 10.119 ΚΑΕΚ, προ-
στατεύονται από την παρ. 4 του άρθρου 196 του ν. 
4389/2016, που εξαιρεί τους αρχαιολογικούς χώρους. 
Τα προβλήματα ανακύπτουν από το γεγονός ότι ο νό-
μος δεν κάνει την παραμικρή αναφορά στα μνημεία 
που βρίσκονται εκτός κηρυγμένων αρχαιολογικών 
χώρων και ειδικά σε όσα χρονολογούνται μετά το 
1453, τα οποία, ακόμη και με βάση τον αρχαιολογι-
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κό νόμο, δεν είναι εκτός συναλλαγής. Νομικοί της 
νομοπαρασκευαστικής επιτροπής του αρχαιολογικού 
νόμου έχουν παραδεχτεί πως εφόσον υπάρχουν στην 
κατοχή ιδιωτών μνημεία μετά το 1453 , αυτά δεν μπο-
ρούν να εξαιρεθούν από δικαιοπραξίες. Επιπλέον, ότι 
δύνανται να μεταβιβαστούν στην ΕΤΑΔ άλλα περιου-
σιακά στοιχεία τα οποία ανήκουν κατά κυριότητα στο 
ελληνικό Δημόσιο με απόφαση του υπουργού Οικο-
νομικών. Ητοι, και τα χρονολογημένα μετά το 1453 
μνημεία, καθώς και κτίρια μουσείων.
 Στο άρθρο 209 του ν. 4389/2016, που μνημονεύεται 
στην Υπουργική Απόφαση Τσακαλώτου για τη μεταβί-
βαση των 10.119 ΚΑΕΚ, προβλέπεται η σύσταση ομά-
δας εργασίας από εκπροσώπους του Υπερταμείου, του 
υπουργείου Οικονομικών και των αρμόδιων υπουρ-
γείων προκειμένου να εντοπίσουν «στο Μητρώο Ακί-
νητης Περιουσίας της Γενικής Το θέμα αποτελεί σοβα-
ρό σημείο τριβής της υπουργού Πολιτισμού Μυρσίνης 
Ζορμπά με τον υπουργό Οικονομικών Γραμματείας 
Δημόσιας Περιουσίας ακίνητα που πληρούν κριτήρια 
οποία τα καθιστούν κατάλληλα για αξιοποίηση». Η 
ύπαρξη αυτής της επιτροπής, με τα 39 υπηρεσιακά 
στελέχη, συνεργάτες υπουργών και ειδικούς εμπει-
ρογνώμονες από όλα τα συναρμόδια υπουργεία, συ-
μπεριλαμβανομένου και του υπουργείου Πολιτισμού, 
που είχε συγκροτηθεί στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας 
Περιουσίας (ΓΓΔΠ) του υπουργείου Οικονομικών, έναν 
χρόνο πριν γίνει η μεταβίβαση των 10.119 ΚΑΕΚ, γεν-
νά σοβαρά ερωτήματα.
 Εκαναν δουλειά; Ταυτοποίησαν τους κωδικούς; Ταυ-
τοποίησαν κάποιους από αυτούς; Υπάρχουν, δηλαδή, 
κάποιοι που γνώριζαν ποια ακίνητα αντιστοιχούν 
στους κωδικούς ακινήτων που ζήτησε το Υπερταμείο 
να του μεταβιβαστούν; Ηξεραν, ξέρουν ή όχι, το πολύ 
ανησυχητικό είναι ότι εφόσον, σύμφωνα με το άρθρο 7 
του ισχύοντος Αρχαιολογικού Νόμου (ν. 3028/2002), 
με τίτλο «Κυριότητα σε ακίνητα μνημεία», ανήκουν 
στο Δημόσιο «κατά κυριότητα και νομή και είναι πράγ-
ματα εκτός συναλλαγής και ανεπίδεκτα χρησικτησίας» 
τα αρχαία ακίνητα μνημεία που χρονολογούνται έως 
και το 1453 , τα μνημεία μετά το 1453 μένουν εκτε-
θειμένα. 
«Με άλλα λόγια, θα έχουμε την παγκόσμια πρώτη να 
ξεπουληθεί η διαχείριση του Λευκού Πύργου και των 
ενετικών τειχών στην Κρήτη σε ιδιώτες! Αν δεν εξαι-
ρεθούν με νομοθετική ρύθμιση! Αυτό προφανώς δεν 
θα το επιτρέψουμε, χρησιμοποιώντας κάθε πρόσφο-
ρο νόμιμο μέσο! Δεν θα περάσουν πολιτιστικά κτίρια 
ή μνημεία σε μη κρατική διαχείριση» υπογραμμίζει η 
πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολό-
γων, Ολγα Σακκαλή.


