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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

ΤΕΕA
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1 και 4
Σεμινάρια ΤΕΕ: Νέα υπηρεσία του ΤΕΕ για τα μέλη του 
Σελ 5
«Ιδιαίτερα σημαντική για την Ελλάδα η εκτόξευση του δορυφό-
ρου Hellas Sat 4» δηλώνει ο γενικός γραμματέας Τηλεπικοινωνι-
ών και Ταχυδρομείων Β. Μαγκλάρας   
Σελ 6 
ΕΕΑΕ: Το 85% των Ελλήνων φοβούνται την έκθεσή τους σε ακτι-
νοβολίες, σύμφωνα με πανελλαδική έρευνα
Σελ 7 
Για 7η συνεχή χρονιά η Ελλάδα στη μεγαλύτερη διεθνή έκθεση 
και συνέδριο ψηφιακών επικοινωνιών και τεχνολογιών στη 
Βαρκελώνη, 25 - 28 Φεβρουαρίου
Σελ 8 
Αξιοποίηση χρηματοδοτικού εργαλείου για τα λιμάνια του Διευ-
ρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών
Σελ 9
«Μπλόκο» στη διεκδίκηση της ΔΕΠΑ
Σελ 10
Τριετή στρατηγική συνεργασία υπέγραψαν τα Ελληνικά Πετρέ-
λαια και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο  
Σελ 11
Ευκαιρίες εξαγωγών και επενδύσεων για τις ελληνικές επιχειρή-
σεις στα Βαλκάνια
Σελ 12
4,7 εκατομμύρια ευρώ για την αγορά σύγχρονης υλικοτεχνικής 
υποδομής για το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός»
Σελ 13 και 14 
Με κριτήρια η ρύθμιση οφειλών στην εφορία
Σελ 14
Έφη Αχτσιόγλου: Οι εργαζόμενοι που λαμβάνουν τον κατώτατο 
μισθό εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από το αφορολόγητο 
όριο  
Σελ 15 
Οι ωκεανοί της Γης θα αλλάξουν χρώμα λόγω της κλιματικής 
αλλαγής και θα γίνουν πιο έντονα μπλε και πράσινοι
Σελ 16 
ΙΟΒΕ: Υποχώρηση του δείκτη οικονομικού κλίματος τον Ιανου-
άριο
Σελ 17
Η ΚΕΔΕ ετοιμάζεται να προσφύγει στο ΣτΕ για τα ταμειακά δια-
θέσιμα
Σελ 18 
Αύξηση 23,6% σημείωσαν οι ελληνικές εξαγωγές στη Γαλλία στο 
9μηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2018 
Σελ 19
Συναντήσεις με αεροπορικές εταιρίες και την ελληνική ομογένεια 
Σελ 20 και 21
Η κρίση γέμισε τα αμφιθέατρα των ΑΕΙ
Σελ 21
Στην ίδρυση του πρώτου Ελληνικού Πανεπιστημίου στην Αίγυ-
πτο, προχωρά η Ιερά Μονή Σινά και το Ίδρυμα Αμπέτ
Σελ 22
Prototype by TEE & Attica Region: ένας τεχνοδικτυακός (ψηφια-
κός) επιταχυντής καινοτόμων ιδεών
Σελ 2 
Προσεχώς
Σελ 23,24,25 
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση 
του ΤΕΕ (Newsletter) TEE: Μία νέα υπηρεσία προς τους μηχανικούς - μέλη του ξεκινά 

να παρέχει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος με σκοπό την 
ενημέρωση, επιμόρφωση και κατάρτιση σε επίκαιρα και 
εξειδικευμένα τεχνικά θέματα, όπως ανακοίνωσε σήμερα 
ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός. Πρόκειται για την 
υπηρεσία «Σεμινάρια ΤΕΕ» η οποία θα παρέχεται δωρεάν 
στα μέλη του ΤΕΕ από το Επιμελητήριο των Μηχανικών. 
Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός δήλωσε:
«Η συνεχής ενημέρωση των μηχανικών για τις εξελίξεις 
σε επιστημονικό, επαγγελματικό και θεσμικό επίπεδο είναι 
στην καρδιά των δραστηριοτήτων του ΤΕΕ. Προσπαθού-
με συνεχώς μέσα από τις ενημερωτικές μας δράσεις και 
εκδηλώσεις, εκδόσεις και ηλεκτρονικές σελίδες και υπηρε-
σίες, να διευκολύνουμε το ρόλο και το έργο του Έλληνα 
Μηχανικού. 
Συνεχίζοντας αυτόν τον δρόμο , που πιστά ακολουθού-
με τα τελευταία 4 χρόνια περίπου, ήρθε η ώρα για ένα 
ακόμη βήμα: να εμβαθύνουμε περισσότερο σε θέματα 
αιχμής και ενδιαφέροντος. Για αυτόν τον λόγο ξεκινού-
με από τον Φεβρουάριο μια νέα υπηρεσία προς τα μέλη 
μας: τα Σεμινάρια ΤΕΕ. Όλοι οι μηχανικοί που θέλουν θα 
έχουν την ευκαιρία να επιμορφωθούν σε ειδικά θέματα 
από εξειδικευμένους σε κάθε ζήτημα συναδέλφους. Η πα-
ρακολούθηση θα είναι δωρεάν για όλα τα μέλη του ΤΕΕ 
αφού δηλώσουν ηλεκτρονικά το ενδιαφέρον τους και θα 
παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης από το ΤΕΕ. Επι-
πλέον όλοι οι μηχανικοί - και κάθε ενδιαφερόμενος - θα 
έχουν πρόσβαση οποτεδήποτε στο σχετικό βίντεο μετά το 
κάθε σεμινάριο αλλά και στο υλικό που θα διαθέσουν οι 
εισηγητές στο ΤΕΕ.
Υπηρετούμε με αυτόν τον τρόπο τόσο την διαρκή επι-
μόρφωση και ενημέρωση των μελών του ΤΕΕ όσο και τη 
βελτίωση της επιστημονικής συζήτησης στην ευρύτερη 
κοινωνία, με την ελεύθερη πρόσβαση όλων στο υλικό 
των σεμιναρίων. Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλ-
φους εισηγητές για την ανιδιοτελή προσφορά τους στην 
ενημέρωση και κατάρτιση των μηχανικών και τα στελέχη 
του Τεχνικού Επιμελητηρίου για τη δουλειά τους, που κά-
νουν δυνατή την παροχή αυτής της νέας υπηρεσίας προς 
όλους.»
Ενδεικτικά, τα πρώτα σεμινάρια που έχει προγραμματιστεί 
να διεξαχθούν τους επόμενους δύο μήνες είναι τα εξής:

•   Υπηρεσίες Ανάπτυξης & Αξιοποίησης Διανοητικής Βιο-
μηχανικής Ιδιοκτησίας 
•   Αξιοποίηση της ανοιχτότητας (τεχνολογικής και δεδο-
μένων) από τους μηχανικούς
•   ΚΕΝΑΚ-Ενεργειακή Επιθεώρηση- Μελέτη Ενεργειακής 
Απόδοσης - Κτίρια nZEB για αρχάριους
•    Τα όρια των ευθυνών Μηχανικών κατά τις διατάξεις 
του Νόμου 4495/2017 (Έλεγχος και προστασία του Δομη-
μένου Περιβάλλοντος )
•      Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
•      Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός
•      Κτηματολόγιο-Τοπογραφικά Διαγράμματα
•      Drone/ΣΜηΕΑ και Μηχανικοί
•      Το GDPR για μηχανικούς 
•      Ενίσχυση Κατασκευών μετά  από Φωτιά
•      Όροι & Προϋποθέσεις για το δικαίωμα στη Δόμηση
•       Ψηφιακή κατασκευή και διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT)
 
Κάθε σεμινάριο θα έχει όριο συμμετεχόντων περίπου τους 
100 μηχανικούς, βάση σειράς προτεραιότητας στην ηλε-
κτρονική δήλωση εγγραφής. Τα σεμινάρια για τα οποία 
υπάρχει ιδιαίτερα μεγάλη ζήτηση θα επαναλαμβάνονται 
σε νέα ημερομηνία αργότερα. Η θεματολογία των σεμι-
ναρίων θα εμπλουτίζεται συνεχώς κατά τους επόμενους 
μήνες. Περισσότερες πληροφορίες για κάθε σεμινάριο 
(θεματολογία, εισηγητές, φόρμα εγγραφής, υποστηρικτι-
κό υλικό κλπ) παρέχονται μέσα από την ειδική ιστοσελίδα 
web.tee.gr/seminaria-tee, την οποία καλούνται να επι-
σκέπτονται τα μέλη του ΤΕΕ τακτικά για ενημέρωσή τους. 
Αναλυτικά στη σελ 4 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ: ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ 

https://web.tee.gr/seminaria-tee/


ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

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

•  Ημερίδα με τίτλο: «Η Θεσσαλία και ο υδάτινος πλούτος 
της – Οι νέες προκλήσεις στην γεωργία και στην υδρο-
ηλεκτρική ενέργεια, η νέα λίμνη Κάρλα» διοργανώνει 
σήμερα στις 6.00 μ.μ., στην αίθουσα του Τεχνικού Επιμε-
λητηρίου Ελλάδας (Νίκης 4, Σύνταγμα), η Εταιρία Θεσσα-
λικών Μελετών (ΕΘΕΜ).
•  Ο Οργανισμός Enterprise Greece, με την υποστήριξη 
του υπουργείου Εξωτερικών, διοργανώνει ενημερωτική 
εκδήλωση με θέμα: «Ανάπτυξη των ελληνικών εξαγω-
γών στα Βαλκάνια», σήμερα, στην Αίγλη Ζαππείου.

Η Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων δι-
οργανώνει εκδήλωση για την κοπή της Πίτας για το 2019, 
την Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2019, στις 19:00, στην Αί-
γλη Ζαππείου (Αίθουσα PRIVE,1ος όροφος). Η εκδήλωση 
θα διοργανωθεί από κοινού με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο 
Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ)και 
το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας & Τεχνολογίας Ενεργειακής 
Αξιοποίησης (ΣΥΝΕΡΓΕIΑ).

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

press@central.tee.gr

Προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

6 Φεβρουαρίου 2019
4o Συνέδριο Τεχνολογίας: «Τεχνητή νο-
ημοσύνη vs Ανθρώπινη σωφροσύνη» 
ΑΘΗΝΑ

Εφημερίδα «Ναυτεμπορική»

8 - 9 Φεβρουαρίου 
2019

Συνέδριο: «Η αποτελεσματική επίλυση 
των διαφορών από την Αρχή Εξέ-
τασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(Α.Ε.Π.Π.) και η συμβολή της στην οι-
κονομική ανάπτυξη της Χώρας» 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυ-
γών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

15 - 16 Φεβρουαρίου 
2019

Συνέδριο: «Βιώσιμη αστική κινητικό-
τητα στις ελληνικές πόλεις»(Πλαίσιο 
Αναφοράς - Χρηματοδοτήσεις - Διαδι-
κασίες - Παραδειγματικές Αναφορές)
ΛΑΡΙΣΑ

Δήμος Λαρισαίων, Πανελλήνια Ένωση 
Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης ‘Κλεισθένης’

ΑΘΗΝΑ

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ

Ημερίδα με θέμα: «Ο Σιδηρόδρομος στη Θεσσαλία – Έργα 
σε εξέλιξη και νέες προοπτικές», θα πραγματοποιηθεί στην 
πόλη της Λάρισας, το Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 2019 και 
ώρα 10:00, στο ΤΕΕ/Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλί-
ας (Καλλιθέας 7, αίθουσα «Ιωάννης Βαρνάς», 3ος όροφος).
Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση, «η ημερίδα έχει ως στόχο 
την ενημέρωση του κοινού και των φορέων για θέματα 
του σιδηρόδρομου καθώς και για τα έργα που βρίσκονται 
σε εξέλιξη, ενώ στο πλαίσιό της θα παρουσιαστεί και μέρος 
Διπλωματικής Εργασίας, που αφορά προτεινόμενο ολο-
κληρωμένο σύστημα διαχείρισης των σιδηροδρομικών 
περιφράξεων σε δύο τμήματα γραμμών του Ελληνικού σι-
δηροδρομικού δικτύου, τα οποία διέρχονται από τον αστικό 
ιστό της πόλης της Λάρισας».
Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Τεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδας/ Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Θεσ-
σαλίας.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα γίνουν  οι ομιλίες:
- Η διαχείριση της ασφάλειας στο σιδηρόδρομο – Διαχείριση 
περιστατικών που αποδίδονται  στην περίφραξη των σιδη-
ροδρομικών γραμμών
Χρίστος Πυργίδης, Καθηγητής  ΑΠΘ - Νίκος  Ιωαννίδης , Το-
πογράφος  Μηχ, Msc , ΑΠΘ 
- Βιώσιμη αστική κινητικότητα και αστικά σιδηροδρομικά 

συστήματα, Αθανάσιος Γαλάνης, Επικ. Καθηγητής ΤΕΙ Κε-
ντρικής Μακεδονίας 
- Τα νέα σιδηροδρομικά έργα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας
Χρίστος Διονέλλης, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΡΓΟΣΕ
- Αξιοποίηση τουριστικών γραμμών Θεσσαλίας
Σπύρος Παπανδρεάδης, Προϊστάμενος τμήματος συντήρη-
σης γραμμής Βόλου, ΟΣΕ 
- Ανάπτυξη περιφερειακού / προαστιακού   σιδηροδρόμου 
στη Θεσσαλία, Γρηγόρης Σαμπατακάκης, Γενικός Διευθυ-
ντής Δικτύου  ΟΣΕ - Χρίστος Πυργίδης, Καθηγητής  ΑΠΘ/
- Σύνδεση γραμμής Λάρισας – Βόλου με το λιμάνι του Αλμυ-
ρού (Βιομηχανία ΣΟΒΕΛ) και το Αεροδρόμιο Νέας Αγχιάλου
Γιάννης Αντωνιάδης Πρόεδρος ΕΕΣΣΤΥ, Κώστας Μουρουδέ-
λης, Διευθυντής ΔΙΣΣΥ, ΟΣΕ. 
Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με συζήτηση Στρογγυλής 
Τραπέζης.

«Ο ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ - ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»



Αποκτήστε την αναγνωρισµένη ψηφιακή σας υπογραφή 
µε την εγγύηση και την αξιοπιστία της Byte 

και µπείτε στον κόσµο της ψηφιακής ανταλλαγής εγγράφων.

ΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ 
ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

www.byte.gr
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Μία νέα υπηρεσία προς τους μηχανικούς - μέλη του ξεκινά να παρέχει το Τεχνικό Επιμε-
λητήριο Ελλάδος με σκοπό την ενημέρωση, επιμόρφωση και κατάρτιση σε επίκαιρα και 
εξειδικευμένα τεχνικά θέματα, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος 
Στασινός. Πρόκειται για την υπηρεσία «Σεμινάρια ΤΕΕ» η οποία θα παρέχεται δωρεάν στα 
μέλη του ΤΕΕ από το Επιμελητήριο των Μηχανικών. 
 
Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός δήλωσε:
«Η συνεχής ενημέρωση των μηχανικών για τις εξελίξεις σε επιστημονικό, επαγγελματικό 
και θεσμικό επίπεδο είναι στην καρδιά των δραστηριοτήτων του ΤΕΕ. Προσπαθούμε συ-
νεχώς μέσα από τις ενημερωτικές μας δράσεις και εκδηλώσεις, εκδόσεις και ηλεκτρονικές 
σελίδες και υπηρεσίες, να διευκολύνουμε το ρόλο και το έργο του Έλληνα Μηχανικού. 
Συνεχίζοντας αυτόν τον δρόμο , που πιστά ακολουθούμε τα τελευταία 4 χρόνια περίπου, 
ήρθε η ώρα για ένα ακόμη βήμα: να εμβαθύνουμε περισσότερο σε θέματα αιχμής και εν-
διαφέροντος. Για αυτόν τον λόγο ξεκινούμε από τον Φεβρουάριο μια νέα υπηρεσία προς 
τα μέλη μας: τα Σεμινάρια ΤΕΕ. Όλοι οι μηχανικοί που θέλουν θα έχουν την ευκαιρία να 
επιμορφωθούν σε ειδικά θέματα από εξειδικευμένους σε κάθε ζήτημα συναδέλφους. Η πα-
ρακολούθηση θα είναι δωρεάν για όλα τα μέλη του ΤΕΕ αφού δηλώσουν ηλεκτρονικά το 
ενδιαφέρον τους και θα παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης από το ΤΕΕ. Επιπλέον όλοι 
οι μηχανικοί - και κάθε ενδιαφερόμενος - θα έχουν πρόσβαση οποτεδήποτε στο σχετικό 
βίντεο μετά το κάθε σεμινάριο αλλά και στο υλικό που θα διαθέσουν οι εισηγητές στο ΤΕΕ.
Υπηρετούμε με αυτόν τον τρόπο τόσο την διαρκή επιμόρφωση και ενημέρωση των μελών 
του ΤΕΕ όσο και τη βελτίωση της επιστημονικής συζήτησης στην ευρύτερη κοινωνία, με 
την ελεύθερη πρόσβαση όλων στο υλικό των σεμιναρίων. Θέλω να ευχαριστήσω τους 
συναδέλφους εισηγητές για την ανιδιοτελή προσφορά τους στην ενημέρωση και κατάρ-
τιση των μηχανικών και τα στελέχη του Τεχνικού Επιμελητηρίου για τη δουλειά τους, που 
κάνουν δυνατή την παροχή αυτής της νέας υπηρεσίας προς όλους.»
 
Ενδεικτικά, τα πρώτα σεμινάρια που έχει προγραμματιστεί να διεξαχθούν τους επόμενους 
δύο μήνες είναι τα εξής:
 
•         Υπηρεσίες Ανάπτυξης & Αξιοποίησης Διανοητικής Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 
•         Αξιοποίηση της ανοιχτότητας (τεχνολογικής και δεδομένων) από τους μηχανικούς
•      ΚΕΝΑΚ-Ενεργειακή Επιθεώρηση- Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης - Κτίρια nZEB για 
αρχάριους

•         Τα όρια των ευθυνών Μηχανικών κατά τις διατάξεις του Νόμου 4495/2017 (Έλεγχος 
και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος )
•         Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
•         Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός
•         Κτηματολόγιο-Τοπογραφικά Διαγράμματα
•         Drone/ΣΜηΕΑ και Μηχανικοί
•         Το GDPR για μηχανικούς 
•         Ενίσχυση Κατασκευών μετά  από Φωτιά
•         Όροι & Προϋποθέσεις για το δικαίωμα στη Δόμηση
•         Ψηφιακή κατασκευή και διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT)
 
Κάθε σεμινάριο θα έχει όριο συμμετεχόντων περίπου τους 100 μηχανικούς, βάση σειράς 
προτεραιότητας στην ηλεκτρονική δήλωση εγγραφής. Τα σεμινάρια για τα οποία υπάρχει 
ιδιαίτερα μεγάλη ζήτηση θα επαναλαμβάνονται σε νέα ημερομηνία αργότερα. Η θεματο-
λογία των σεμιναρίων θα εμπλουτίζεται συνεχώς κατά τους επόμενους μήνες. Περισσότε-
ρες πληροφορίες για κάθε σεμινάριο (θεματολογία, εισηγητές, φόρμα εγγραφής, υποστη-
ρικτικό υλικό κλπ) παρέχονται μέσα από την ειδική ιστοσελίδα web.tee.gr/seminaria-tee, 
την οποία καλούνται να επισκέπονται τα μέλη του ΤΕΕ τακτικά για ενημέρωσή τους.
 
Πρακτικές πληροφορίες
Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ (Σύνταγμα, Νίκης 4, 
1ος όροφος). Η διάρκειά τους είναι 4 ώρες (17:00-21:00) 
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση αίτησης εγγραφής. Θα τηρηθεί σειρά προ-
τεραιότητας.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων, μέλη 
του ΤΕΕ, που είναι ταμειακά ενήμεροι κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.
Μετά την υποβολή της αίτησης αυτοματοποιημένο μήνυμα θα επιβεβαιώνει ότι αυτή κα-
ταχωρήθηκε. Μετά τη συλλογή των στοιχείων θα γίνεται επιβεβαίωση της συμμετοχής στο 
σεμινάριο με νεότερο ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
που έχει δηλωθεί από τον αιτούντα. Αν ο αιτών δεν λάβει το σχετικό επιβεβαιωτικό email, 
η θέση του στο σεμινάριο δεν έχει κατοχυρωθεί. 
Είναι αυτονόητο ότι, σε περίπτωση κωλύματος, ο αιτών θα πρέπει να ενημερώνει έγκαιρα 
για την ακύρωση της θέσης, προκειμένου αυτή να καλυφθεί από τον επόμενο σε σειρά 
ενδιαφερόμενο, σε διαφορετική περίπτωση το ΤΕΕ θα είναι υποχρεωμένο να απορρίψει 
τυχόν αίτησή του σε άλλα σεμινάρια. 
Δίνεται Βεβαίωση Παρακολούθησης σε όσους το επιθυμούν, κατόπιν υπογραφής στο σχε-
τικό παρουσιολόγιο την ημέρα του κάθε σεμιναρίου. Η παραλαβή της Βεβαίωσης γίνεται 
με την επίδειξη της ταυτότητας μέλους.

Για περισσότερες πληροφορίες τα ενδιαφερόμενα μέλη του ΤΕΕ μπορούν να επικοινωνούν 
με την ηλεκτρονική διεύθυνση seminariateeΑΤcentral.tee.gr και να επισκέπτονται την 
ιστοσελίδα web.tee.gr/seminaria-tee/ 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ: ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ 

https://web.tee.gr/seminaria-tee/
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Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτηρίζει την εκτόξευση του 
υπερσύγχρονου ελληνικού δορυφόρου Hellas Sat 4, που 
θα πραγματοποιηθεί στο Κουρού της Γαλλικής Γουιάνας 
λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Τρίτης, 5 Φεβρουαρίου, ο 
γενικός γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, 
Βασίλης Μαγκλάρας, με δηλώσεις του στον ραδιοφωνικό 
σταθμό του ΑΠΕ – ΜΠΕ «Πρακτορείο 104,9 Fm». 
«Είναι ιδιαίτερα σημαντική η εκτόξευση και πρέπει να 
αναλογιστούμε όλες τις δυνατότητες που μας δίνει το Δι-
άστημα. Οι δορυφόροι αξιοποιούνται ως επί το πλείστον 
για την εθνική άμυνα, για τη δημόσια ασφάλεια -τον 
στρατό, την αστυνομία, τα σώματα ασφαλείας- και για τις 
τηλεπικοινωνίες της χώρας που έχουν ένα ιδιαίτερα ανα-

πτυξιακό πρόσημο» είπε χαρακτηριστικά ο κ.Μαγκλάρας, 
ο οποίος θα εκπροσωπήσει την ελληνική κυβέρνηση στην 
εκτόξευση.
Πρόσθεσε πως «το ελληνικό δημόσιο με αυτή την εκτό-
ξευση θα ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα του, στις 39 
μοίρες ανατολικά, που είναι η τροχιακή θέση της Ελλάδας. 
Σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία έχουμε σχεδόν τε-
τραπλασιάσει τα δικαιώματα μας και τις δυνατότητες που 
μας δίνει το διάστημα. Ενώ την προηγούμενη δεκαετία 
είχαμε μόνο έναν αναμεταδότη, σήμερα έχουμε εφτά στη 
διάθεση μας». 
Ο γενικός γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρο-
μείων ευχήθηκε όλα να πάνε καλά στη διαδικασία εκτό-

ξευσης, με ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, υποστηρίζοντας 
πως ο Hellas Sat 4 «είναι από τους μεγαλύτερους και πιο 
σύγχρονους δορυφόρους. ‘Εχει κατασκευαστεί από τη 
Lockheed Martin και αυτό μας κάνει ιδιαίτερα χαρούμε-
νους γιατί η Ελλάδα βρίσκεται στην πρωτοπορία αυτών 
των τεχνολογιών και μπορεί να αξιοποιήσει και να απο-
λαύσει τις τεχνολογίες που ανοίγουν πολύ μεγάλες, νέες, 
δυνατότητες». 
«Η Ελλάδα το 2017 εκτόξευσε τον Hellas Sat 3 και τώρα 
εκτοξεύει τον Hellas Sat 4. Η χώρα μας μέσα σε ενάμιση 
χρόνο έχει εκτοξεύσει δύο δορυφόρους πολύ σύγχρο-
νους, πολύ μεγάλους με νέες δυνατότητες» είπε ο κ.Μα-
γκλάρας.

Επενδυτικό πρόγραμμα τεσσάρων δράσεων συνολικής 
δημόσιας συμμετοχής 700 εκατ. ευρώ υλοποιεί το Τα-
μείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας («ΤΑΝΕΟ»), με στόχο 
να επενδυθούν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κεφάλαια 
που τελικά θα υπερβούν το 1 δισ. ευρώ, σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Για τον σκοπό αυτό το ΤΑΝΕΟ, απευθύνει πρόσκληση σε 
όλους τους ενδιαφερόμενους επενδυτές και διαχειριστές 
επενδύσεων που προτίθενται να προβούν στη σύσταση 

Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών 
(ΑΚΕΣ), Εταιρίας Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετο-
χών (ΕΚΕΣ) ή άλλων αντίστοιχων επενδυτικών σχημάτων 
επιχειρηματικού κεφαλαίου που θα λειτουργούν σύμ-
φωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ώστε να υποβάλουν πρόταση στο ΤΑΝΕΟ για εν-
δεχόμενη συμμετοχή του στα επενδυτικά σχήματα αυτά.
Σύμφωνα με την πρόσκληση οι ανατιθέμενοι στο ΤΑΝΕΟ 
πόροι για συμμετοχή του σε επενδυτικά σχήματα, είναι 

συνολικά:
(α) έως 450.000.000 ευρώ για συμμετοχή σε Debt Funds,
(β)έως 50.000.000 ευρώ για συμμετοχή σε 4η Βιομηχανι-
κή Επανάσταση Funds,
(γ) έως 50.000.000 ευρώ για συμμετοχή σε Made in 
Greece Brand Funds
(δ)έως 150.000.000 ευρώ για συμμετοχή σε ΕΠ-ΑΝΟΔΟΣ 
Funds.

Συμφωνία συνεργασίας υπέγραψαν ο Ελληνικός Διαστη-
μικός Οργανισμός (ΕΛΔΟ) και ο αντίστοιχος μεξικανικός 
(Agencia Espacial Mexicana - ΑΕΜ), σύμφωνα με το ΑΠΕ-
ΜΠΕ.
Σκοπός της συμφωνίας είναι ο καθορισμός των όρων και 
των προϋποθέσεων ενός ευνοϊκού πλαισίου για την προ-
ώθηση και την υλοποίηση κοινών δράσεων μεταξύ των 
δύο στον τομέα του διαστήματος.
Στο πλαίσιο των δράσεων αυτών εντάσσεται η ανταλ-
λαγή προσωπικού και επιστημόνων μεταξύ των δύο 
οργανισμών, η από κοινού διοργάνωση εκδηλώσεων 
και σεμιναρίων στον τομέα του Διαστήματος καθώς και η 
συνεργασία των δύο οργανισμών σε διεθνείς και εθνικές 
διαστημικές δραστηριότητες.
Η συμφωνία, η οποία υπεγράφη την Παρασκευή 1 Φε-
βρουαρίου 2019 από τον πρόεδρο του AEM, Φρανσίσκο 
Χαβιέρ Μεντιέτα Χιμένες και τον πρόεδρο του ΕΛΔΟ, 
Χριστόδουλο Πρωτοπαπά, εδράζεται κυρίως στους εξής 
τομείς συνεργασίας:
- Από κοινού κατασκευή και ανάπτυξη δορυφόρων χαμη-
λής τροχιάς
- Ανάπτυξη διαστημικής τεχνολογίας, συστήματα εξερεύ-

νησης διαστήματος, ανάπτυξη ικανοτήτων
- Διαστημική έρευνα και τεχνολογία
- Παρατήρηση Γης
- Διαχείριση καταστροφών προερχόμενων από φυσικά 
φαινόμενα.
Ο κ. Χιμένες σημείωσε: «Στο Μεξικάνικο Διαστημικό Ορ-
γανισμό είμαστε πολύ χαρούμενοι με αυτή την υπογραφή 
η οποία και θα εκκινήσει πολύ ενδιαφέρουσες συνεργα-
σίες και δράσεις μεταξύ των χωρών μας στον τομέα του 
Διαστήματος, στις ανάγκες τις κοινωνίας από τις διαστη-
μικές εφαρμογές αλλά και στην οικονομική ανάπτυξη του 
αεροδιαστημικού τομέα. Η Ελλάδα και το Μεξικό έχουν 
δεσμευτεί στη βέλτιστη χρήση του διαστήματος προς 
εξυπηρέτηση των αναγκών της κοινωνίας. Έχουμε πα-
ρόμοιες καταστάσεις σε πολλές πτυχές όπως διασκορπι-
σμένο πληθυσμό, μεγάλες θαλάσσιες επιφάνειες, μεγάλες 
ακτογραμμές, ποικίλη ορογραφία, ευπάθειες σε φυσικές 
καταστροφές.
Σχετικά με τις βιομηχανικές προοπτικές, και οι δύο χώρες 
θα έχουν σίγουρα πολλές ευκαιρίες συνεργασίας ανα-
φορικά με τις υποδομές μας, στην κατασκευή και την 
τεχνολογία πληροφοριών αλλά και τις εν εξελίξει δραστη-

ριότητες που στοχεύουν στην επέκταση του αεροδιαστη-
μικού τομέα προς τα διαστημικά προϊόντα, συστήματα 
και δίκτυα. Αυτή η συνεργασία περικλείει αρμονικά τους 
διάφορους παράγοντες της κυβέρνησης, της βιομηχανίας 
και της ακαδημαϊκής κοινότητας για την καλύτερη χρήση 
και ανάπτυξη των διαστημικών πόρων για τους πληθυ-
σμούς μας».
Ο κ. Πρωτοπαπάς, υπογράμμισε: «Είναι μεγάλη μας χαρά 
που ξεκινούμε σήμερα συνεργασία με τη Μεξικανική 
Διαστημική Υπηρεσία, η οποία έχει μεγάλη παράδοση 
στην ειρηνική χρήση του Διαστήματος σε όλους τους 
τομείς. Μέσω αυτής της συνεργασίας και των μεταξύ μας 
ανταλλαγών θα αποκτήσουμε σημαντική εμπειρία στην 
εκμετάλλευση των υφισταμένων επενδύσεων για το Δι-
άστημα για την κοινωνία των πολιτών των δύο χωρών 
και ειδικότερα την εμπειρία που διαθέτει το Μεξικό για την 
ταχεία ανίχνευση και έγκαιρη προειδοποίηση φυσικών 
καταστροφών και ειδικότερα πυρκαγιών, αλλά και τη 
χρήση του Διαστήματος για γεωργικούς σκοπούς και την 
πρόγνωση κλιματικών αλλαγών».

«ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ HELLAS SAT 4»

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4 ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 700 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΥΛΟΠΟΙΕΙ 
ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΜΕΞΙΚΑΝΙΚΟ

Δηλώνει ο γενικός γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Β. Μαγκλάρας  

Για την προώθηση κοινών δράσεων στον τομέα του Διαστήματος
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Οι περισσότεροι Έλληνες δηλώνουν ότι τους απασχο-
λεί η έκθεσή τους σε ακτινοβολία (85%). Ο βασικός 
λόγος που επικαλούνται είναι ο φόβος για τις πιθανές 
συνέπειες στην υγεία τους (79%). Οι κεραίες κινητής 
τηλεφωνίας (59%) και τα κινητά τηλέφωνα (57%) εί-
ναι οι δύο πηγές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που 
προκαλούν τη μεγαλύτερη ανησυχία. Επίσης, τρεις 
στους τέσσερις Έλληνες (74%) δηλώνουν ότι είναι 
κατά της χρήσης της πυρηνικής ενέργειας, ενώ μόνο 
ένας στους πέντε είναι υπέρ.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ αυτά προκύπτουν από την 
πρώτη πανελλαδική έρευνα κοινής γνώμης για τις 
ακτινοβολίες που διενεργήθηκε από την Ελληνική 
Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Αξιολόγηση των δραστηριοτήτων σε 
εθνικό επίπεδο για την προστασία από τις ιοντίζουσες 
και τις μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες - Δράσεις ευαισθη-
τοποίησης», με την κωδική ονομασία «ΑΥΡΑ».
Στοιχεία για την Ελλάδα από έρευνες κοινής γνώμης 
αναφορικά με ζητήματα ακτινοβολιών ήταν διαθέσι-
μα μέχρι σήμερα μόνο αποσπασματικά και μόνο για 
συγκεκριμένα θέματα, με κύρια πηγή το Ευρωβαρόμε-
τρο. Σε εθνικό επίπεδο δεν είχε πραγματοποιηθεί ποτέ 
πριν μια έρευνα για όλο το φάσμα των ακτινοβολιών, 
την αντίληψη του κινδύνου και τις στάσεις της ελλη-
νικής κοινής γνώμης έναντι κρίσιμων ζητημάτων που 
άπτονται της δημόσιας υγείας και της προστασίας του 
περιβάλλοντος.
Η έρευνα, που θα αξιοποιηθεί για την ανάπτυξη δρά-
σεων ενημέρωσης και εκπαίδευσης από την ΕΕΑΕ, δι-
ενεργήθηκε σε δείγμα 1.811 ατόμων, με τηλεφωνικές 
συνεντεύξεις την περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου 2018 από 
την εταιρεία ερευνών και δημοσκοπήσεων Palmos 
Analysis.
Μεταξύ άλλων ευρημάτων:
• Οι εννέα στους δέκα ερωτώμενους δηλώνουν ότι 
έχουν υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις ή θεραπείες με 
χρήση κάποιας μορφής ακτινοβολιών. Η ακτινογραφία 
θώρακος είναι η πιο διαδεδομένη εξέταση με χρήση 
ακτινοβολιών (90%).
• Το 89% δεν έχει ζητήσει ποτέ από τον γιατρό του να 
υποβληθεί σε κάποια εξέταση με χρήση ακτινοβολίας 
με δική του πρωτοβουλία.
• Περίπου οι μισοί από τους ερωτώμενους δηλώνουν 
ότι τους απασχολεί «πολύ» ή «αρκετά» η έκθεσή τους 

σε ακτινοβολία από ιατρικές εξετάσεις.
• Το σύνολο σχεδόν του πληθυσμού (97%) εμφανίζε-
ται να γνωρίζει ότι δεχόμαστε ακτινοβολία στο φυσικό 
περιβάλλον που ζούμε και κινούμαστε.
• Ο Ήλιος (55%) και οι κεραίες (39%) είναι οι βασικές 
αυθόρμητες αναφορές από τους ερωτώμενους ως πη-
γές έκθεσης σε ακτινοβολία από το περιβάλλον.
• Οι τέσσερις στους δέκα ερωτώμενους δηλώνουν ότι 
έχουν ακούσει για το φυσικό ραδιενεργό αέριο ραδό-
νιο.
• Τα ραδιενεργά απόβλητα, το ραδόνιο, τα μηχανήμα-
τα σολάριουμ και οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας αξιο-
λογούνται κατά σειρά ως οι πλέον επικίνδυνες πηγές 
ακτινοβολίας.
• Οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας (59%) και τα κινητά 
τηλέφωνα (57%) είναι οι δύο πηγές ηλεκτρομαγνητι-
κής ακτινοβολίας που ανησυχούν περισσότερο τους 
ερωτώμενους.
• Οι επτά στους δέκα δηλώνουν ότι θα ανησυχούσαν 
και θα αντιδρούσαν ενεργά σε περίπτωση εγκατάστα-
σης κεραίας κινητής τηλεφωνίας κοντά στην κατοικία 
τους.
• Στο 4% βρίσκεται η διείσδυση της χρήσης των μη-
χανημάτων σολάριουμ στον πληθυσμό της χώρας, 
ηλικίας 18 ετών και άνω. Η υπεριώδης ακτινοβολία 
χαρακτηρίζεται ως παράγοντας κινδύνου (95%) και 
μόνο το 1% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι δεν απο-
τελεί κίνδυνο.
• Οι τρεις στους τέσσερις (74%) δηλώνουν ότι είναι 
κατά της χρήσης της πυρηνικής ενέργειας για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ σχεδόν ο ένας 
στους πέντε (18%) δηλώνει ότι είναι υπέρ.
• Η πλειοψηφία (83%) δηλώνουν, σε σχέση με τη λει-
τουργία πυρηνικών σταθμών σε γειτονικές της Ελλά-
δας χώρες, ότι φοβούνται για το ενδεχόμενο ατυχήμα-
τος που μπορεί να μας θέσει σε κίνδυνο, ενώ μόνο το 
7% δηλώνουν ότι δεν νιώθουν ότι κινδυνεύουν από τη 
λειτουργία τους.
• Οι οκτώ στους δέκα δηλώνουν ότι τους απασχολεί 
«πολύ» ή «αρκετά» η πιθανότητα ενός πυρηνικού 
ατυχήματος στην ευρύτερη περιοχή της χώρας μας 
με ενδεχόμενες συνέπειες από τη ραδιενέργεια στην 
Ελλάδα, ενώ μόλις ένας στους δέκα δηλώνει ότι τον 
απασχολεί «λίγο» ή «καθόλου».
• Καταγράφεται έλλειμμα ενημέρωσης σχετικά με την 

αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης με 
συνέπειες από ραδιενεργό ρύπανση, καθώς περίπου 
το 76% δηλώνει ότι είναι «καθόλου» ή «λίγο» ενημε-
ρωμένο για τις σχετικές διαδικασίες και μόνο το 13% 
δηλώνει «αρκετά» ή «πολύ» ενημερωμένο.
• Οι οκτώ 8 στους δέκα δηλώνουν ότι είναι «καθόλου» 
(54%) ή «λίγο» (25%) ενημερωμένοι για το θέμα της 
διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων. Η συντριπτική 
πλειοψηφία (78%) δηλώνει ότι, με βάση τα όσα γνω-
ρίζουν, υπάρχουν ραδιενεργά απόβλητα στη χώρα 
μας.
• Οι επτά στους δέκα δηλώνουν ότι το θέμα της διαχεί-
ρισης των ραδιενεργών αποβλήτων στην Ελλάδα τους 
απασχολεί «πολύ» (40%) ή «αρκετά» (29%).
• Το 84% δηλώνει αντίθετο στη δημιουργία μονάδας 
προσωρινής αποθήκευσης ραδιενεργών αποβλήτων 
στην ευρύτερη περιοχή διαμονής του, ενώ μόλις το 
12% δηλώνει ότι θα την αποδεχόταν. Το ποσοστό 
όσων θα αποδέχονταν την εγκατάσταση τέτοια μονά-
δας, εμφανίζεται υψηλότερο στους νέους ηλικίας 17 - 
24 ετών (20%) και 25 - 34 ετών (17%).
• Tο 37% δηλώνει ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι 
η επίδραση στις επόμενες γενιές, λόγω της μεγάλης 
διάρκειας ζωής των ραδιενεργών αποβλήτων, και το 
33% αναφέρει την πιθανότητα ατυχήματος κατά τη 
διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων. Σε μικρότερο 
ποσοστό αναφέρεται το μεγάλο οικονομικό κόστος της 
διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων (15%) και η πο-
λυπλοκότητα των τεχνικών λύσεων για τη διαχείριση 
των ραδιενεργών αποβλήτων (8%).
• Έλλειμμα εμπιστοσύνης απέναντι στις δημόσιες αρ-
χές για θέματα ακτινοβολίας και ακτινοπροστασίας 
καταγράφεται στην έρευνα: Το 40% δηλώνει ότι δεν 
τις εμπιστεύεται «καθόλου», το 25% τις εμπιστεύεται 
«λίγο», το 14% «πολύ» ή «αρκετά» και το 20% είναι 
ουδέτεροι.
• Το 64% θεωρεί ότι τα ζητήματα της ακτινοπροστασί-
ας και της πυρηνικής ασφάλειας δεν αντιμετωπίζονται 
με διαφάνεια από τις αρμόδιες αρχές στη χώρα.
• Το 96% δηλώνει ότι δεν γνωρίζει ποια είναι η αρμό-
δια ρυθμιστική αρχή για την ασφάλεια των ακτινοβο-
λιών στη χώρα.
• Οι τρεις στους τέσσερις (73%) αναφέρουν ότι η σχετι-
κή πληροφόρηση δεν είναι επαρκής/δεν είναι αρκετή.

ΕΕΑΕ: ΤΟ 85% ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
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Η Ελλάδα συμμετέχει για έβδομη συνεχή χρονιά με εθνικό πε-
ρίπτερο στο GSMΑ Mobile World Congress, στη μεγαλύτερη 
διεθνή έκθεση και συνέδριο ψηφιακών επικοινωνιών και τεχνο-
λογιών που θα πραγματοποιηθεί και φέτος στη Βαρκελώνη από 
25 - 28 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Η αποστολή, συνδιοργανώνεται από τον ΣΕΚΕΕ, το υπουργείο 
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης και το 
Enterprise Greece και υποστηρίζεται από την ΕΕΚΤ, το ΣΕΠΕ, 
το Corallia, την HETiA και ένα ευρύτερο σύνολο φορέων της 
καινοτομίας.
Τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Τουρισμού και της γενικής 
γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ).

Η ελληνική αποστολή στο MWC2019, που αποτελεί τη μεγαλύ-
τερη διεθνή εκδήλωση της ψηφιακής τεχνολογίας, θα διαθέτει 
δύο περίπτερα, ένα στον κεντρικό χώρο της έκθεσης και ένα στο 
χώρο της παράλληλης εκδήλωσης για τις νεοφυείς επιχειρήσεις 
4 Years From Now (4YFN), υποδηλώνοντας έτσι το ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον που δίνουν οι διοργανωτές για την ενίσχυση της 
εξωστρέφειας των νέων επιχειρήσεων και τη δικτύωσή τους 
στη διεθνή αγορά.
Για την καλύτερη προετοιμασία των συμμετεχόντων έχουν 
προγραμματιστεί παρουσιάσεις με την συνεργασία των φο-
ρέων που υποστηρίζουν τις νεοφυείς επιχειρήσεις, όπως το 
οικοσύστημα νέων επιχειρηματιών του egg (πρωτοβουλία της 

Eurobank & του Corallia), η ΘΕΑ (Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων 
Αθηνών) πρωτοβουλία του ΕΒΕΑ για τη στήριξη της επιχειρη-
ματικότητας και το ΙΝVENT ICT (πρόγραμμα εκκίνησης επιχει-
ρήσεων που αποτελεί μια συνεργασία της ΕΕΚΤ και του ΕΜΠ).
Στις 6 Φεβρουαρίου και στις 4 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί 
εκδήλωση στη ΘΕΑ (Αμερικής 8) με τη συμμετοχή των μελών 
της ελληνικής αποστολής, οι οποίοι θα παρουσιάσουν τις δρα-
στηριότητές τους. Ανάμεσα στις νεοφυείς επιχειρήσεις που θα 
συμμετάσχουν στο 4YFN είναι και οι παρακάτω:
Deliver WOW, Wedding Agenda, House ID, Brain InsurTech, 
AGW Simulations, Happyland Entertainment, Infin8, Ismood.

Δέκα νεοφυείς επιχειρήσεις φιλοξένησε το υπουργείο Ψηφι-
ακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης στην 11η 
Διεθνή Έκθεση για την Κτηνοτροφία και την Πτηνοτροφία, 
Zootechnia 2019, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 31 
Ιανουαρίου έως τις 3 Φεβρουαρίου, στη Θεσσαλονίκη, σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Μετά την επιτυχημένη παρουσία 128 ελληνικών νεοφυών 
επιχειρήσεων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης του περα-
σμένου Σεπτεμβρίου, με το DigitalGreece στο περίπτερο 12, 
τη συμμετοχή 16 startups στην 34η Διεθνή Έκθεση Τουρι-
σμού, Philoxenia 2018, και 10 startups στη μεγαλύτερη Έκ-
θεση Τεχνολογίας του κόσμου, CES 2019, που πραγματοποι-
ήθηκε στο Λας Βέγκας, το υπουργείο ΨΗΠΤΕ υποστήριξε την 
παρουσία 10 ελληνικών νεοφυών επιχειρήσεων σε μια ακόμη 
κλαδική Έκθεση, τη Zootechnia 2019, την 11η Διεθνή Έκθεση 
Κτηνοτροφίας και Πτηνοτροφίας.
Στο πλαίσιο της Zootechnia 2019, οι startuppers πραγματο-
ποίησαν πολυάριθμες συναντήσεις, αντάλλαξαν απόψεις και 
εμπειρίες με διακεκριμένους επιχειρηματίες, ακαδημαϊκούς 

και εκπροσώπους φορέων υποστήριξης του οικοσυστήμα-
τος, με στόχο τον εντοπισμό πηγών χρηματοδότησης.
Με την ευκαιρία της νέας δράσης υποστήριξης των νεοφυών 
επιχειρήσεων, ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-
νωνιών και Ενημέρωσης, Νίκος Παππάς, δήλωσε: «Η Πολι-
τεία στέλνει μήνυμα ότι η start up κοινότητα, ένα ιδιαίτερα 
σημαντικό κομμάτι του αναπτυξιακού μέλλοντος της Ελλά-
δας, πρέπει να στηριχθεί. Η επιτυχία του Digital Greece στη 
ΔΕΘ με τις 128 startups του Περιπτέρου 12, οι συμμετοχές 
στη Philoxenia 2018, τη CES 2019 και τη Zootechnia 2019, 
αποδεικνύουν το συγκροτημένο σύνολο δράσεων που σχε-
διάζουμε και υλοποιούμε για την ελληνική startup κοινότητα. 
Στόχος μας είναι, όχι μόνο να κρατήσουμε τα νέα μυαλά στην 
πατρίδα μας, η ανάσχεση του brain drain δηλαδή, αλλά -στα-
διακά- και η μετατροπή του σε brain gain».
Ο Γιώργος Χριστοφορίδης, αρμόδιος εκ μέρους της Helexpo 
για την οργάνωση του πάρκου «Digital Greece powered by 
ΥπΨΗΠΤΕ», ανέφερε: «Η υποστήριξη της ελληνικής startup 
κοινότητας έλαβε σάρκα και οστά τον περασμένο Σεπτέμβριο 

στην 83η Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης. Εκτοτε, το «Περίπτε-
ρο 12» λαμβάνει μέρος σε όλες τις μεγάλες κλαδικές εκθέσεις 
της Helexpo. Η αρχή έγινε με τη Διεθνή Εκθεση Τουρισμού, 
Philoxenia (9-11/11/18), στην οποία φιλοξενήθηκαν 16 
startups του τουριστικού τομέα και συνεχίστηκε με τη Διεθνή 
Έκθεση Κτηνοτροφίας και Πτηνοτροφίας, Zootechnia (31/1-
1/2). Ακολουθούν οι INFACOMA-AQUATHERM (κατασκευές), 
DETROS-OENOS (τρόφιμα-ποτά) και FRESKON (φρούτα-λα-
χανικά). Οι δράσεις υποστήριξης των startuppers δεν στα-
ματούν εδώ. Θα πάρουν ακόμη μεγαλύτερη διάσταση στο 
μέλλον».
Αναλυτικά, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του υπουργείου 
ΨΗΠΤΕ, φιλοξενήθηκαν στην 11η Διεθνή Έκθεση Κτηνοτρο-
φίας και Πτηνοτροφίας, Zootechnia, οι ακόλουθες startups: 
Shift Automated, Urban Poultry Farming, BIOMAS, Mojestik, 
Pugedon FIL-ECO, Moschos Farm, Doggo, Proud Farm Group 
of Farmers, Future Agro Challenge, New Agriculture for a 
New Generation.

Στην αγορά εργασίας εισέρχονται οι νέοι πτυχιούχοι που 
συμμετείχαν στον πρώτο κύκλο του προγράμματος εταιρικής 
υπευθυνότητας της Τράπεζας Πειραιώς, Project Future, σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Μετά την ολοκλήρωση των εκπαιδεύσεων πραγματοποιού-
νται συνεντεύξεις υποψηφίων σε επιχειρήσεις που μετέχουν 
στο πρόγραμμα και έχουν ήδη αρχίσει οι προσλήψεις, επιση-
μαίνεται σε σημερινή ανακοίνωση της τράπεζας.
Οι νέοι έχουν αποκτήσει τα απαραίτητα εφόδια και τις εξειδι-
κευμένες γνώσεις στους καίριους τομείς Java - Spring, Digital 
Marketing & Customer Experience, οι οποίοι ανταποκρίνο-
νται πλήρως στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς, και τα 

βιογραφικά τους είναι διαθέσιμα μέσω της πλατφόρμας του 
ReGeneration Academy στις επιχειρήσεις.
Το Project Future, το οποίο υλοποιείται από την Τράπεζα Πει-
ραιώς σε συνεργασία με το ReGeneratiοn Academy, ένωσε 
τις δυνάμεις του με τις Google, Facebook, Code.Hub και το Κέ-
ντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη του Ομίλου Πει-
ραιώς και πρόσφερε περισσότερες από 100 ώρες εκπαίδευ-
σης σε δεκάδες νέους, προετοιμάζοντάς τους για την αγορά 
εργασίας και συμβάλλοντας, παράλληλα, στην προσωπική 
και επαγγελματική τους ανέλιξη.
Οι εκατοντάδες υποψήφιοι που πληρούσαν τα κριτήρια συμ-
μετοχής, κλήθηκαν να συμπληρώσουν δύο τεστ ικανοτήτων 

και προσωπικότητας, ενώ είχαν την ευκαιρία να λάβουν μέ-
ρος σε συνεντεύξεις με σημαντικά στελέχη της αγοράς που 
αξιολόγησαν το συνολικό προφίλ τους, δίνοντάς τους την 
πολύτιμη εμπειρία της επαγγελματικής επαφής με κορυφαί-
ους του χώρου.
Ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος θα υλοποιηθεί τον 
Μάρτιο. Δέσμευση της Τράπεζας Πειραιώς είναι το Project 
Future να πραγματοποιείται σε ετήσια βάση, ώστε να υπο-
στηρίζει ουσιαστικά και με συνέπεια τους νέους της χώρας, 
γεφυρώνοντας το χάσμα ανάμεσα στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση και την αγορά εργασίας.

ΓΙΑ 7Η ΣΥΝΕΧΗ ΧΡΟΝΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙ ΝΕΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ «PROJECT FUTURE» ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 10 ΝΕΟΦΥΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ZOOTECHNIA ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΠΤΕ 

Στη Βαρκελώνη, 25 - 28 Φεβρουαρίου

Ν. Παππάς: Να κρατήσουμε τα νέα μυαλά στην πατρίδα μας
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Με στόχο να ενημερωθούν και να προετοιμαστούν οι φο-
ρείς διοίκησης λιμένων, σχετικά με τη νέα πρόσκληση του 
Connecting Europe Facility (CEF) για τη χρηματοδότηση των 
μελετών και των έργων που αφορούν στα είκοσι τα λιμάνια 
του εκτεταμένου Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ 
- Μ) (Βόλος, Ελευσίνα, Καβάλα, Καλαμάτα, Κατάκολο, Κέρ-
κυρα, Κυλλήνη, Λαύριο, Μύκονος, Μυτιλήνη, Νάξος, Πάρος, 
Ραφήνα, Ρόδος, Σαντορίνη, Σκιάθος, Σύρος, Χαλκίδα, Χανιά, 
Χίος) πραγματοποιήθηκε ημερίδα στο υπουργείο Ναυτιλίας, 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Σημειώνεται ότι ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλη-
σης είναι της τάξης των εκατό (100.000.000) εκατομμυρίων 
ευρώ με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 24η Απριλί-
ου 2019.
Εξήντα πέντε (65.000.000) εκατομμύρια ευρώ αφορούν σε 
έργα ή/και μελέτες για σιδηροδρομικά, οδικά διασυνοριακά 
τμήματα του εκτεταμένου δικτύου ΔΕΔ-Μ καθώς και σε έργα 
ή/και μελέτες για τις συνδέσεις για την ανάπτυξη θαλάσσιων 
λιμένων του εκτεταμένου δικτύου ΔΕΔ-Μ. Τριάντα πέντε 
(35.000.000) εκατομμύρια ευρώ αφορούν σε έργα για τη 

μείωση του θορύβου των σιδηροδρομικών εμπορευματικών 
μεταφορών.
Στη συνάντηση συμμετείχαν ο υπουργός Ναυτιλίας και Νη-
σιωτικής Πολιτικής Φώτης Κουβέλης, ο αναπληρωτής υπουρ-
γός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Νεκτάριος Σαντορι-
νιός, ο γενικός γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και 
Ναυτιλιακών Επενδύσεων, Χρήστος Λαμπρίδης, στελέχη της 
ΓΓΛΛΠΝΕ, της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του ΥΝΑΝΠ και εκπρό-
σωποι των είκοσι λιμένων.

Στον διαγωνισμό επίβλεψης κατασκευής του σιδηροδρομικού 
τμήματος μεταξύ του Çerkezköy και του KapÇkule στην 
σιδηροδρομική γραμμή υψηλών ταχυτήτων HalkalÇ-
KapÇkule στην Τουρκία συμμετέχει η ΕΡΓΟΣΕ, σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Η ελληνική εταιρεία συμμετέχει σε μία από τις οκτώ μεγά-
λες κοινοπραξίες που έχουν προεπιλεγεί για τη Β΄ φάση του 
διαγωνισμού. Στην κοινοπραξία της ΕΡΓΟΣΕ συμμετέχει 
επίσης η γερμανική εταιρία συμβούλων Obermeyer Planen 
+ Beraten GmbH, αλλά και δύο τουρκικές εταιρείες, η BCT 
InÇaat Mimarlik Mühendislik A.Ç. και η θυγατρική της 
Obermeyer στην Τουρκία, Optim Obermeyer Proje Teknik 
Bilgi ÇÇlem Merkezi A.Ç.
Ο προϋπολογισμός του εν λόγω διαγωνισμού είναι 
31.015.400,00 ευρώ και αφορά στην επίβλεψη κατασκευής 
σιδηροδρομικού έργου μήκους 153 χιλιομέτρων, στο ευρω-
παϊκό τμήμα της Τουρκίας, χρηματοδοτείται δε από ευρωπαϊ-
κά κονδύλια (EuropeAid/139353/IH/SER/TR).
Η γραμμή υψηλών ταχυτήτων (200 χλμ./ώρα) ξεκινά από 
το Halkali στη θάλασσα του Μαρμαρά, διέρχεται από την 
Κωνσταντινούπολη και φτάνει μέχρι τα σύνορα της Τουρ-
κίας με την Βουλγαρία, στο Kapikule, όπου και συνδέεται με 
το υπόλοιπο ευρωπαϊκό δίκτυο σιδηροδρόμων. Ως πιθανή 
ημερομηνία εκκίνησης του έργου εκτιμάται ο Μάιος 2019, 

ενώ η προβλεπόμενη διάρκεια κατασκευής του είναι 4 έτη με 
επιπλέον 1 έτος για την παραλαβή του έργου.
Η ένωση των ανωτέρω εταιρειών, όπως αναφέρεται σε σχετι-
κή ανακοίνωση της εταιρείας, έγινε με γνώμονα την απόλυτη 
οικονομοτεχνική επάρκεια της Κοινοπραξίας η οποία βασίζε-
ται στο υψηλό επίπεδο εξειδικευμένης εμπειρίας της ΕΡΓΟΣΕ, 
στην επιτυχημένη διαχείριση έργων της Obermeyer αλλά και 
στην ενεργοποίηση τοπικού (τουρκικού) τεχνικού προσωπι-
κού μέσω των δύο τουρκικών εταιρειών που συμμετέχουν 
στην Κοινοπραξία.  
Η εταιρεία ΕΡΓΟΣΕ κατέχει κορυφαία τεχνογνωσία στους σι-
δηροδρόμους, έχοντας ολοκληρώσει πολλά και σύνθετα σι-
δηροδρομικά έργα υψηλών ταχυτήτων για περισσότερα από 
20 χρόνια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (π.χ. Μαυροβούνιο, 
Αλβανία). Ειδικότερα για τα έργα του εξωτερικού, η ΕΡΓΟΣΕ 
έχει εκτελέσει ήδη με απόλυτη επιτυχία την ολοκλήρωση πα-
ρόμοιου έργου (επίβλεψη αναδόχου κατασκευής στον κεντρι-
κό σιδηροδρομικό σταθμό της Ποντγκόριτσα, πρωτεύουσας 
του Μαυροβουνίου). Για την ΕΡΓΟΣΕ, η παρούσα συμμετοχή 
αποτελεί μία από τις πολλές που έχει ολοκληρώσει με επιτυχία 
τα τελευταία χρόνια, όταν ξεκίνησε την εξωστρεφή πορεία της 
το 2015.
Η Γερμανική Εταιρεία Συμβούλων Μηχανικών Obermeyer 
είναι μεγάλο brand name σε σιδηροδρομικά έργα διεθνώς, 

με ιστορία 60 ετών, και δραστηριοποιείται με θυγατρικές εται-
ρείες, μεταξύ άλλων χωρών, σε Τουρκία (Optim) και Ελλάδα 
(Obermeyer Hellas Ltd.) για περισσότερα από 20 χρόνια.
Η εταιρεία BCT αποτελεί δυναμικό και υγιή συνεργάτη στην 
Τουρκία, με μεγάλη ανάπτυξη όχι μόνο εντός της Τουρκίας 
αλλά και σε γειτονικές χώρες (π.χ. Αζερμπαϊτζάν). Η εταιρεία 
BCT, με την άριστη γνώση των τοπικών συνθηκών, παρέχει 
στην ομάδα τα αναγκαία στοιχεία για την επιτυχή εκπλήρω-
ση των συμβατικών της υποχρεώσεων (τεχνική, οικονομική, 
εταιρική λειτουργία). Κάτω από την γερμανική ομπρέλα της 
Obermeyer, η BCT συμμετέχει σε διαγωνισμούς και σε άλλα 
έργα, ενδυναμώνοντας σταθερά την παρουσία της στην ευ-
ρύτερη περιοχή.
«Το παρόν εταιρικό σχήμα συνδυάζει την άριστη σιδηρο-
δρομική τεχνογνωσία με την γνώση των ειδικών τοπικών 
συνθηκών. Αποτελεί εξαιρετική και δοκιμασμένη περίπτωση 
διακρατικής εταιρικής συνεργασίας (Τουρκία, Γερμανία, Ελ-
λάδα) μέσω εταιρειών που έχουν συνεργαστεί πολλές φορές 
στο παρελθόν σε δύσκολα σιδηροδρομικά έργα. Το εν λόγω 
σχήμα παρέχει επίσης μοναδική ευκαιρία για περαιτέρω σύ-
σφιγξη ελληνοτουρκικών συνεργασιών λόγω υφιστάμενων 
συνεργασιών των συγκεκριμένων εταιρειών σε άλλα έργα» 
επισημαίνεται στην ανακοίνωση της ΕΡΓΟΣΕ.

Σε «προβλήτα Κυριάκου Παπαδόπουλου» μετονομάζεται 
μέρος του λιμανιού της Μυτιλήνης, σύμφωνα με Κοινή 
Υπουργική Απόφαση των υπουργών Εσωτερικών, Αλέξαν-
δρου Χαρίτση, και του αναπληρωτή υπουργού Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής, Νεκτάριου Σαντορινιού, που αναρ-
τήθηκε χθες στη «Διαύγεια». Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Είχε 
προηγηθεί από τις 23 Οκτωβρίου 2018 απόφαση του Διοικη-
τικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου 

με την οποία προτείνεται η μετονομασία της προβλήτας από 
τον πράσινο φανό εισόδου εσωτερικής λιμενολεκάνης έως τον 
πράσινο φανό κύριας εισόδου λιμένα Μυτιλήνης.
Όπως αναφέρεται στην ΚΥΑ η ονοματοδοσία γίνεται σε «έν-
δειξη τιμής προς τον εκλιπόντα υποπλοίαρχο του λιμενικού, 
Κυριάκο Παπαδόπουλο, και αναγνώρισης στο πολύτιμο έργο 
που επιτέλεσε καθ΄ όλη τη διάρκεια της προσφυγικής κρίσης 
των ετών 2015-2016».

Ο 44χρονος υποπλοίαρχος του Λιμενικού Σώματος, Κυριάκος 
Παπαδόπουλος, ως κυβερνήτης του περιπολικού σκάφους 
ΠΛΣ 602, στη Μυτιλήνη, σηματοδότησε τους ηρωικούς αγώ-
νες των στελεχών του Λιμενικού Σώματος να σώσουν εκα-
τοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, που περνούσαν στα ελληνικά 
νησιά την περίοδο 2015-2016. Έχασε ξαφνικά τη ζωή του από 
ανακοπή καρδιάς.

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

H ΕΡΓΟΣΕ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ 
ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

ΣΕ «ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ» ΜΕΤΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΛΙΜΑΝΙOΥ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Σύμφωνα με ΚΥΑ των υπουργών Εσωτερικών και Ναυτιλίας
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Απόσχιση του κλάδου Υποδομών και μετονομασία της 
υφιστάμενης ΔΕΠΑ σε ΔΕΠΑ Εμπορίας προβλέπει το τελικό 
κείμενο του νομοσχεδίου για τον διαχωρισμό της εταιρεί-
ας που επεξεργάστηκαν υπό καθεστώς άκρας μυστικότη-
τας οι σύμβουλοι του υπουργού Ενέργειας Γιώργου Στα-
θάκη και οδεύει μέσα στις επόμενες ημέρες προς τη Βουλή. 
Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Χ. Λιάγγου στην «Καθημερινή 
με αφορμή τη θεσμοθέτηση του σχεδίου διάσπασης της 
ΔΕΠΑ, το υπουργείο επέλεξε να προχωρήσει στον ιδιοκτη-
σιακό διαχωρισμό των δικτύων διανομής φυσικού αερί-
ου και να επιβάλει μέσω αυτού, όπως προκύπτει από το 
νομοσχέδιο που έχει στα χέρια της η «Κ», τον αποκλεισμό 
ελληνικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα 
προμήθειας αερίου και ηλεκτρισμού από τη δυνατότητα 
συμμετοχής στη ΔΕΠΑ Υποδομών.
Πρόκειται για καινοφανή ρύθμιση που είτε επιβλήθηκε 
από τους θεσμούς για «πειραματικούς» λόγους είτε από 
τον υπερβάλλοντα ζήλο της κυβέρνησης, δεδομένου ότι 
κάτι τέτοιο δεν επιβάλλεται από το ευρωπαϊκό δίκαιο και 
δεν εφαρμόζεται στην Ευρώπη. Θα μπορούσε υπό κάποιες 
συνθήκες να χαρακτηριστεί και φωτογραφική ρύθμιση. 
Το νομοσχέδιο, το οποίο περιέχει και τις ρυθμίσεις για τη 
διχοτόμηση της ΔΕΠΑ, φέρει τον τίτλο «Ιδιοκτησιακός Δι-
αχωρισμός Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου» και στο 
άρθρο 80Ε παράγραφος 5 αναφέρει ρητά ότι «οι επιχει-
ρήσεις που ασκούν δραστηριότητες παραγωγής ή προμή-
θειας φυσικού αερίου ή/και ηλεκτρικής ενέργειας ή εμπο-
ρίας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα δεν δικαιούνται σε 
καμία περίπτωση να αποκτούν τον έλεγχο ή να ασκούν 
οποιοδήποτε δικαίωμα άμεσα ή έμμεσα επί διαχωρισμέ-
νων Διαχειριστών Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου της 
χώρας». Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρούνται τα ΕΛΠΕ, χω-
ρίς να κατονομάζονται, δεδομένου ότι συμμετέχουν ήδη 
στη ΔΕΠΑ και ως εκ τούτου και στη ΔΕΠΑ Υποδομών μετά 
τη διάσπαση.
Το νομοσχέδιο που παρουσιάζει σήμερα η «Κ» προβλέπει 
ότι οι παραπάνω περιορισμοί δεν εφαρμόζονται σε πρό-
σωπα ή εταιρείες που κατά την ημερομηνία θέσης σε ισχύ 
του παρόντος νόμου, έχουν στην κυριότητά ή και έλεγχό 
τους Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου ή συμμετέχουν 
στο μετοχικό κεφάλαιο επιχείρησης που ασκεί στην Ελ-
λάδα οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής ή 
προμήθειας φυσικού αερίου ή και ηλεκτρικής ενέργειας. 
Προβλέπεται, επίσης, η δυνατότητα της ΡΑΕ να αποκλείσει 
από τη συμμετοχή στη ΔΕΠΑ Υποδομών επενδυτές από 
τρίτες χώρες. Το νομοσχέδιο βάζει τέλος στα σενάρια περί 
αυτόνομης πώλησης της ΕΠΑ Αττικής, καθώς αναφέρει 

ρητά ότι το ΤΑΙΠΕΔ θα μεταβιβάσει κατόπιν διαγωνιστικής 
διαδικασίας το 50% συν μία μετοχή «αποκλειόμενης της 
δυνατότητας ξεχωριστής πώλησης μετοχών εκδόσεως 
θυγατρικών της». Η διαδικασία διάθεσης των μετοχών 
δύναται να ξεκινήσει και πριν από την ολοκλήρωση της 
μερικής διάσπασης, που προβλέπεται σε τρεις μήνες από 
την ψήφιση του νομοσχεδίου. Τόσο η διχοτόμηση όσο και 
στη συνέχεια η μεταβίβαση του 50 συν 1 της ΔΕΠΑ Εμπο-
ρίας και του 14% της ΔΕΠΑ Υποδομών θα προχωρήσουν 
κατά παρέκκλιση μιας σειράς διατάξεων προκειμένου να 
αποφευχθούν φορολογικές και άλλες επιβαρύνσεις.
Το κρίσιμο θέμα των εργασιακών που προκαλεί ήδη τρι-
βές στο εσωτερικό της ΔΕΠΑ και των θυγατρικών της και 
αποτέλεσε μία από τις αιτίες καθυστέρησης ολοκλήρωσης 
του νομοσχεδίου, ρυθμίζεται με τρόπο που μάλλον θα ενι-
σχύσει την αναστάτωση των εργαζομένων. Το σχέδιο νό-
μου προβλέπει τη μονομερή τροποποίηση των ατομικών 
συμβάσεων εργασίας και ΕΣΣΕ στις θυγατρικές εταιρείες 
που θα απορροφήσει η ΔΕΠΑ Υποδομών τρεις μήνες μετά 
την ολοκλήρωση της απόσχισης. Αυτό ανοίγει τον δρόμο 
από τη μια για απολύσεις και από την άλλη για προσλήψεις 
ημετέρων. Καμία μέριμνα, τέλος, δεν λαμβάνεται μέσω 
του νομοσχεδίου για τους περίπου 150 συμβασιούχους 
της ΔΕΠΑ.

Πώς θα γίνει ο διαχωρισμός σε δύο εταιρείες
Το σχέδιο μερικής διάσπασης της ΔΕΠΑ προβλέπει την 
απόσχιση του κλάδου υποδομών και την υπαγωγή του 
σε μια νέα εταιρεία που θα συσταθεί με την επωνυμία 
ΔΕΠΑ Υποδομών. Στη νέα εταιρεία θα υπαχθούν: α) οι 
συμμετοχές της υφιστάμενης ΔΕΠΑ στις εταιρείες διαχεί-
ρισης δικτύων διανομής, Αττικής (ΕΔΑ Αττικής) Θεσσα-
λονίκης και Θεσσαλίας (ΕΔΑ ΘΕΣ), β) τα πάγια διανομής 
της υφιστάμενης ΔΕΠΑ, γ) η συμμετοχή της υφιστάμενης 
ΔΕΠΑ στα διεθνή έργα (διασύνδεση Ελλάδας - Ιταλίας 
και αγωγός φυσικού αερίου Ποσειδών, διασύνδεση Ελ-

λάδας - Βουλγαρίας IGB και άλλα έργα που πρόκειται να 
αναπτυχθούν όπως ο Εast Med κ.λπ.), δ) τα δικαιώματα 
αναφορικά με τη μελλοντική συμμετοχή της υφιστάμενης 
ΔΕΠΑ στην εταιρεία Gastrede για την ανάπτυξη του FSRU 
Αλεξανδρούπολης, ε) το δίκτυο οπτικών ινών και στ) η 
ανάπτυξη των έργων μικρής κλίμακας υγροποιημένου 
φυσικού αερίου.
Η υφιστάμενη ΔΕΠΑ μετά την ολοκλήρωση της μερικής 
διάσπασης του κλάδου υποδομών θα μετονομαστεί σε 
ΔΕΠΑ Εμπορίας και σε αυτή θα υπαχθούν η λιανική εμπο-
ρίου και ηλεκτρισμού και οι μακροχρόνιες συμβάσεις της 
υφιστάμενης ΔΕΠΑ με τους διεθνείς προμηθευτές, καθώς 
και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα σχετίζεται με τη 
δραστηριότητα της προμήθειας.
Η μεταβίβαση του κλάδου υποδομών δεν απαιτείται να 
γίνει με αποτίμηση στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, 
αλλά μέσω σύνταξης έκθεσης της λογιστικής αξίας τους 
κατά την ημερομηνία αναφοράς της λογιστικής κατά-
στασης του κλάδου και βάσει αυτής θα προσδιοριστεί το 
μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΠΑ Υποδομών. Ως αντάλλαγμα 
για το μεταβιβαζόμενο κλάδο εκδίδονται από τη ΔΕΠΑ 
Υποδομών μετοχές αντίστοιχης ονομαστικής αξίας, οι 
οποίες θα παραδίδονται απευθείας στους μετόχους της 
υφιστάμενης ΔΕΠΑ (ΤΑΙΠΕΔ και ΕΛΠΕ). Η αρμοδιότητα 
υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων στο πλαίσιο 
των διαρθρωτικών ταμείων της Ε.Ε. της υφιστάμενης 
ΔΕΠΑ που αφορούν τον κλάδο υποδομών μεταβιβάζονται 
στη ΔΕΠΑ Υποδομών. Αντίθετα οι ζημίες της υφιστάμενης 
ΔΕΠΑ παραμένουν στη ΔΕΠΑ και δεν μεταφέρονται στη 
ΔΕΠΑ Υποδομών.
Η ΔΕΠΑ Εμπορίας μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
μερικής απόσχισης θα απορροφήσει τις θυγατρικές της 
χωρίς να απαιτείται αυτές να έχουν κλείσει μια πλήρη 
δωδεκάμηνη διαχειριστική χρήση και η διαδικασία απορ-
ρόφησής τους θα ολοκληρωθεί εντός τριών μηνών από 
την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης. Αντιστοίχως θα 
πράξει και η ΔΕΠΑ Υποδομών σε σχέση με την απορρό-
φηση των θυγατρικών της. Επιπλέον, η ΔΕΠΑ Υποδομών 
εντός τριών μηνών από την ολοκλήρωση της μερικής διά-
σπασης θα πρέπει να προχωρήσει σε νομικό και λειτουργι-
κό διαχωρισμό της δραστηριότητάς της στα διεθνή έργα, 
καθώς επίσης και να ιδρύσει νέα εταιρεία που θα δραστη-
ριοποιείται στα διεθνή έργα και στην οποία θα εισφέρει 
την υφιστάμενη συμμετοχή της στην ελληνική εταιρεία 
ΠΟΣΕΙΔΩΝ. Το ελληνικό Δημόσιο στην ΔΕΠΑ Εμπορίας θα 
εκπροσωπείται από τον υπουργό Οικονομικών, ενώ στη 
ΔΕΠΑ Υποδομών από τον υπουργό Ενέργειας.

«ΜΠΛΟΚΟ» ΣΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΠΑ
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Μνημόνιο συνεργασίας τριετούς διάρκειας υπεγράφη –σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ- από τον πρόεδρο του ΔΣ και διευθύνοντα 
σύμβουλο των ΕΛΠΕ Ευστάθιο Τσοτσορό, την αντιπρύτα-
νη του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, καθηγήτρια 
Μαρία Μιχαλοπούλου και τον επιστημονικό υπεύθυνο του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, καθηγητή Μιχάλη 
Χρυσομάλλη.
Ο όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, στο πλαίσιο των δράσεων 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που υλοποιεί για τη νέα γενιά 
και την ποιοτική εκπαίδευση, αναλαμβάνει έως την ακαδημα-
ϊκή χρονιά 2020-21, να επιχορηγεί το Πρόγραμμα Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών «Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο της Ενέργει-
ας» του τμήματος Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης. Η χορηγία περιλαμβάνει την απονομή -κατ’ ελάχιστο 
αριθμό- έξι (6) υποτροφιών ετησίως σε μεταπτυχιακούς φοι-
τητές, κλιμακούμενες ανάλογα με το ύψος της επίδοσής τους, 
αλλά και τη γενικότερη υποστήριξη του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών. 
Το εν λόγω Πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανάπτυξη της Μετα-
πτυχιακής έρευνας, μέσω ενός υψηλού επιπέδου Προγράμ-
ματος Σπουδών, καθώς και στη διαμόρφωση και ανάδειξη 

νέων εξειδικευμένων επιστημόνων στο Διεθνές και Ευρω-
παϊκό Δίκαιο, προάγοντας την επιστήμη και την έρευνα στον 
κλάδο της Ενέργειας και ενσωματώνοντας αρμονικά μεταπτυ-
χιακούς φοιτητές της ημεδαπής και της αλλοδαπής.
Όπως δήλωσε ο πρόεδρος ΔΣ και διευθύνων σύμβουλος 
της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Ευ. Τσοτσορός, κατά την τελετή 
υπογραφής της συμφωνίας, «για τον Όμιλο ΕΛΠΕ αποτελεί 
κεντρική στόχευση να ενισχύσει, στο μέτρου του δυνατού, 
την προσπάθεια ανάπτυξης των περιφερειακών Πανεπιστη-
μίων, ειδικότερα δε αυτών που βρίσκονται στην ευρύτερη 
περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Επιπρόσθε-
τα, πιστεύουμε βαθύτατα στο υψηλότατο επίπεδο τόσο των 
διδασκόντων όσο και των υποδομών των Πανεπιστημίων 
αυτών». 
Ο επιστημονικός υπεύθυνος του ΠΜΣ, κ. Χρυσομάλλης ανα-
φέρθηκε στη σημασία της στήριξης του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, επισημαίνοντας: «H συνεργασία αυτή, αφενός 
μας τιμά, καθώς αναγνωρίζει το έργο που επιτελούμε εδώ και 
4 χρόνια και, αφετέρου, μας στηρίζει σημαντικά διότι μπορού-
με να διατηρήσουμε βιώσιμο το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 
και σε υψηλό, ποιοτικά, επίπεδο. Η συμβολή της ΕΛΠΕ, οδήγη-

σε στην αύξηση του αριθμού των μεταπτυχιακών φοιτητών 
του Προγράμματος, από 21 σε 37, κατά τη φετινή Ακαδημα-
ϊκή χρονιά. Είναι μία στρατηγική συμφωνία πολύτιμη για το 
Μεταπτυχιακό, τη Νομική Σχολή και το Πανεπιστήμιό μας».
Από την πλευρά της η αντιπρύτανης του ΔΠΘ, κ. Μιχαλο-
πούλου, συμπλήρωσε: «H στρατηγική αυτή συνεργασία, μας 
καθιστά ορατούς στον χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης και 
διατηρεί ζωντανό το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. Είναι μια ενί-
σχυση καθοριστικής σημασίας και μας κρατάει σε επαφή με το 
ανθρώπινο δυναμικό της Περιφέρειας, όπου αντιμετωπίζουμε 
δυσκολίες στην επάνδρωση των Προγραμμάτων μας και -σε 
δεύτερη φάση- στη στελέχωση των θέσεων εργασίας που 
χρειάζεται η ευρύτερη περιοχή».
Η συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 
εντάσσεται στο συνολικό πλαίσιο των δράσεων που αναλαμ-
βάνει ο Όμιλος ΕΛΠΕ για τη στήριξη της Νέας Γενιάς και την 
Ακαδημαϊκής κοινότητας και στοχεύει στην εκπαίδευση και 
εξέλιξη νέων επιστημόνων, δίνοντας ευκαιρίες διεύρυνσης 
γνώσεων και ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων. 

Είκοσι χρόνια αντιπροσώπευσης του εκθεσιακού οργανισμού 
του Μονάχου στην Ελλάδα και Κύπρο, έκλεισε το Eλληνογερ-
μανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ
Σε πρόσφατη εκδήλωση, ο εκθεσιακός οργανισμός του Μο-
νάχου, ο οποίος ανήκει στους 10 μεγαλύτερους, παγκοσμίως, 
εκθεσιακούς οργανισμούς, τίμησε το Ελληνογερμανικό Επιμε-
λητήριο για τα 20 χρόνια άριστης συνεργασίας και αντιπρο-
σώπευσης των διεθνών γερμανικών εκθέσεων καθώς και 
ανάλογων διοργανώσεων εκτός Γερμανίας.
Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, στόχος του επιμελη-
τηρίου είναι η προβολή των ελληνικών επιχειρήσεων στις 
διεθνείς εκθέσεις, μέσω των οποίων ανοίγει νέους ορίζοντες 
και προωθεί την εξωστρέφεια των Ελλήνων επιχειρηματιών, 
δίνοντάς τους διεξόδους σε μια περίοδο κρίσιμη για την εγχώ-
ρια οικονομία.
Μόνο το 2018, χρονιά με επιδόσεις ρεκόρ σε συμμετοχές στις 
γερμανικές εκθέσεις, οι εκθέτες από την Ελλάδα και την Κύπρο 
ξεπέρασαν συνολικά κατά πολύ τους 1.200 και οι επισκέπτες 
τους 12.000.

Στην τόνωση του ενδιαφέροντος των επιχειρηματιών να συμ-
μετάσχουν στις διεθνείς διοργανώσεις του Μονάχου συνέβα-
λαν, όπως υπογραμμίζεται, εκτός από τις Β2Β συναντήσεις, 
τις οποίες οργανώνει το επιμελητήριο και οι οργανωμένες 
υπηρεσίες «One Stop Shop», τις οποίες προσφέρει, έχοντας 
δημιουργήσει έναν ειδικό μηχανισμό υποστήριξης εκθετών 
και επισκεπτών. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που λαμβά-
νει χώρα ήδη από το 2013, με την οποία το Ελληνογερμανικό 
Επιμελητήριο αναλαμβάνει την ενημέρωση κάθε ενδιαφερό-
μενου εκθέτη, ενώ τον υποστηρίζει σε μια σειρά κρίσιμων 
ζητημάτων, όπως η υποβολή και παρακολούθηση της αίτη-
σης συμμετοχής του στην έκθεση, η επιλογή και η οργάνωση 
του περιπτέρου του, η προβολή του αλλά και η μεταφορά και 
διαμονή του στη Γερμανία, η υποστήριξή του με βοηθητικό 
προσωπικό καθώς και η παροχή βοήθειας κατά τη διάρκεια 
της έκθεσης.
Παράλληλα, οργανώνει και επιχειρηματικές αποστολές επί-
σκεψης σε εκθέσεις. Πρόκειται για υπηρεσίες που παρέχονται 
σε ενδιαφερόμενους επισκέπτες, για τους οποίους το επιμελη-
τήριο διαμεσολαβεί, δίνοντας λύσεις σε ζητήματα σχετικά με 

την οργάνωση του ταξιδιού, τη διαμονή τους στη Γερμανία 
αλλά και την υποδοχή τους στις εκθέσεις. Επίσης, διαθέτει 
όλο το ενημερωτικό υλικό των εκθέσεων μεταφρασμένο στα 
Ελληνικά.
Σημειώνεται ότι το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο είναι ο 
επίσημος αντιπρόσωπος των σημαντικότερων γερμανικών 
εκθεσιακών οργανισμών για πάνω από 65 χρόνια.
Ο γενικός διευθυντής του επιμελητηρίου, δρ. Αθανάσιος 
Κελέμης, αναφερόμενος στα 20 χρόνια αντιπροσώπευσης 
του εκθεσιακού οργανισμού του Μονάχου, δήλωσε ότι: «το 
επιμελητήριο θα συνεχίσει να υποστηρίζει την εξωστρέφεια 
των ελληνικών επιχειρήσεων, θεωρώντας ότι ο «δρόμος» 
των εξαγωγών είναι αυτός, ο οποίος θα κρατήσει την ελλη-
νική οικονομία σε πορεία βιώσιμης ανάπτυξης. Οι διεθνείς 
γερμανικές εκθέσεις, λειτουργώντας ως πύλες εξωστρέφειας, 
προσφέρουν πρώτης τάξεως ευκαιρίες για τους Έλληνες επι-
χειρηματίες, που πιστεύουν στα προϊόντα και τις υπηρεσίες 
τους και που βασίζουν τη δράση τους στην ποιότητα, τη δι-
αφοροποίηση και την καινοτομία».

ΤΡΙΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  

ΤΟ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 20 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ
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Σημαντική για την επενδυτική παρουσία και τον εξαγω-
γικό προσανατολισμό των ελληνικών επιχειρήσεων πα-
ραμένει η αγορά των βαλκανικών χωρών, σύμφωνα με 
όσα προκύπτουν από τις παρουσιάσεις που έκαναν στη 
Θεσσαλονίκη στελέχη των Γραφείων Οικονομικών και 
Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) των ελληνικών πρεσβειών 
στη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, τη Σερβία, την Αλβανία, 
τη Βοσνία - Ερζεγοβίνη και την πΓΔΜ. Σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ στην εκδήλωση που διοργανώθηκε από τον 
Οργανισμό Enterprise Greece και το Εμπορικό και Βιομη-
χανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, με την υποστήριξη 
του υπουργείου Εξωτερικών υπογραμμίσθηκε ότι, στις 
περισσότερες αγορές των βαλκανικών χωρών υπάρχει 
πρόσφορο έδαφος για την υλοποίηση επενδύσεων, αλλά 
και την εξέταση νέων συνεργασιών.
Αλβανία: Η Ελλάδα πρώτη χώρα σε επενδύσεις τα τελευ-
ταία 15-20 χρόνια
Η Ελλάδα είναι η πρώτη επενδύτρια χώρα στην Αλβα-
νία τα τελευταία 15-20 χρόνια, τόνισε ο σύμβουλος ΟΕΥ 
Α’ του γραφείου ΟΕΥ Τιράνων, Σαράντης Μοσχόβης. Το 
2018- επισήμανε- παρατηρήθηκε σταδιακή αποεπένδυση 
μεγάλων επιχειρήσεων (μεταξύ των οποίων και τραπε-
ζών), πλην όμως, πρόσθεσε, καταγράφεται προσέλκυση 
μικρότερων επενδύσεων σε τομείς όπως η γεωργία, η 
ναυτιλία και ο τουρισμός.
Ο κ. Μοσχόβης σημείωσε, επίσης, ότι ο ΕΛΓΟ Δήμητρα έχει 
εκδηλώσει ενδιαφέρον για την πιστοποίηση αγροτικών 
προϊόντων στην Αλβανία, ενώ στο πεδίο της ναυτιλίας 
επισήμανε πως ελληνικές εταιρείες ενδιαφέρονται για ένα 
πρόγραμμα με αντικείμενο τη μεταφορά τεχνογνωσίας 
και την κατάρτιση, το οποίο «τρέχει» από την Παγκόσμια 
Τράπεζα σε συνεργασία με την κυβέρνηση της Νορβηγίας.
Στα θετικά «μηνύματα» της αλβανικής αγοράς προς το 
ελληνικό επιχειρείν είναι ότι τα τρόφιμα δεν υπόκεινται σε 
εισαγωγικούς δασμούς, με εξαίρεση τη φέτα. Στην αγορά 
της γειτονικής χώρας, ένα άλλο ελληνικό προϊόν, το κρα-
σί, δίνει το δικό του «αγώνα» προκειμένου να καταστεί 
περισσότερο αναγνωρίσιμο και να προτιμηθεί από την 
ανερχόμενη οικονομικά μεσαία τάξη, η οποία επιλέγει - 
κατά κύριο λόγο - προϊόντα που έχουν brand name.
Αναφερόμενος στην τομεακή κατανομή του ΑΕΠ, ο κ. Μο-
σχόβης σημείωσε ότι το 39,8% αφορά στις υπηρεσίες, με 
τον πρωτογενή τομέα να έχει μερίδιο 22,9%, το εμπόριο 
12,7% και η βιομηχανία μόλις 9%, ενώ οι κατασκευές 
έχουν συμμετοχή στο ΑΕΠ με 10%.
Βοσνία - Ερζεγοβίνη: Επενδυτικές ευκαιρίες στους τομείς 
του τουρισμού και της ενέργειας
Οι τομείς του τουρισμού, της ενέργειας, της πληροφορικής 

και των επικοινωνιών αποτελούν πεδία για την δραστηρι-
οποίηση των ενδιαφερόμενων επιχειρηματιών, σύμφωνα 
με όσα προκύπτουν από την παρουσίαση του Λεωνίδα 
Παπακωνσταντινίδη Σύμβουλου ΟΕΥ Α’, Γραφείο ΟΕΥ 
Σαράγεβο.
Το 2017, οι ελληνικές εξαγωγές διαμορφώθηκαν σε 80 
εκατομμύρια ευρώ. Τα προϊόντα που εξάγονται στη Βο-
σνία - Ερζεγοβίνη είναι αλουμίνιο και προϊόντα αλουμινί-
ου, δομικά υλικά, φρούτα - λαχανικά και πλαστικά.
Το νόμισμα (βοσνιακό μάρκο) έχει σταθερή ισοτιμία με το 
ευρώ (1 ευρώ=2 μάρκα), γεγονός που εξετάζεται θετικά 
από ενδιαφερόμενους επενδυτές. Όπως τονίσθηκε, επεν-
δυτικές ευκαιρίες υπάρχουν στους τομείς του τουρισμού, 
της ενέργειας, των επικοινωνιών και της πληροφορικής. 
Πέραν της πρωτεύουσας (Σαράγεβο), αναπτυξιακή δυ-
ναμική παρουσιάζουν και άλλες πόλεις όπως η Μπάνια 
Λούκα και το Μόσταρ.
Βουλγαρία: Πάνω από δύο δισ. ευρώ οι ελληνικές επεν-
δύσεις
Στα 2,28 δισεκατομμύρια ευρώ διαμορφώνεται η αξία 
των ελληνικών επενδύσεων στη Βουλγαρία, αγορά στην 
οποία οι ελληνικές τράπεζες αντιπροσωπεύουν λίγο πα-
ραπάνω από το 10% του συνολικού τραπεζικού ενεργητι-
κού της χώρας. Η βουλγαρική αγορά είναι γνωστή στους 
Έλληνες επιχειρηματίες και συνεχίζει να έχει ευκαιρίες, 
σύμφωνα με όσα προκύπτουν από την τοποθέτηση του 
Δημήτρη Μάου, Γραμματέας ΟΕΥ (Γραφείο ΟΕΥ, Σόφια).
Με το κόστος ίδρυσης μίας εταιρείας στα δύο λέβα (περί-
που ένα ευρώ) διαδικασία που ολοκληρώνεται σε περί-
που ένα μήνα, flat tax 10%, ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ 
3,6-3,9% τα τελευταία τρία χρόνια και αξιοποίηση ευρω-
παϊκών πόρων για προγράμματα προσέλκυσης ξένων 
επιχειρήσεων, η βουλγαρική αγορά δεν δείχνει σημάδια 
«κορεσμού», αντιθέτως διευρύνει τους ορίζοντες δρα-
στηριοποίησης των ενδιαφερόμενων επιχειρηματιών, σε 
τομείς όπως τεχνολογίες αιχμής.
Η Βουλγαρία βρίσκεται στην πέμπτη θέση σαν αγοραστής 
ελληνικών προϊόντων και στην 11η θέση σαν προμη-
θευτής. Στην τομεακή κατανομή του ΑΕΠ, το μεγαλύτερο 
μερίδιο κατέχουν οι υπηρεσίες, ακολουθεί η βιομηχανία 
και η γεωργία.
πΓΔΜ: Τρίτος σημαντικότερος εμπορικός εταίρος η Ελλά-
δα
Τρίτος σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της πΓΔΜ είναι 
η Ελλάδα, είπε η Παγώνα Λάρδα, Σύμβουλος ΟΕΥ ΑÇ-
Σκόπια - πΓΔΜ, προσθέτοντας ότι το συνολικό απόθεμα 
των ελληνικών επενδύσεων στη χώρα αυτή είναι περίπου 
474 εκατομμύρια ευρώ. Η Ελλάδα ως προμηθευτής της 

πΓΔΜ, έχει την τρίτη θέση, ενώ στις εξαγωγές βρίσκεται 
στην πέμπτη θέση.
Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από την τοποθέτηση της 
κ. Λάρδα, η ολοκλήρωση του Άξονα 10 εντός της χώρας 
και η υλοποίηση έργων υποδομών θα δώσει θετική προο-
πτική για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με την ίδια, 
το 2017, 1.072 εκατομμύρια πολίτες από την γειτονική 
χώρα, επέλεξαν την Ελλάδα ως τουριστικό προορισμό.
Ρουμανία: Σε 1,36 δισ. ευρώ το απόθεμα ελληνικών επεν-
δύσεων
Το απόθεμα των ελληνικών επενδύσεων στη Ρουμανία 
ανέρχεται σε 1,36 δισ. ευρώ και στη χώρα -σύμφωνα με 
υπολογισμούς του γραφείου ΟΕΥ της ελληνικής πρεσβείας 
στο Βουκουρέστι - είναι ενεργές περί τις 500 επιχειρήσεις 
ελληνικών συμφερόντων, είπε ο Αριστοτέλης Ξενάκης, 
Γενικός Σύμβουλος ΟΕΥ Α’ γραφείο ΟΕΥ Βουκουρεστίου.
Η Ρουμανία αποτελεί ελκυστικό επενδυτικό προορισμό και 
η Ελλάδα έχει - σύμφωνα με τον κ. Ξενάκη - πολύ καλές 
προοπτικές για αύξηση των εξαγωγών της σε σειρά προ-
ϊόντων με έμφαση στα φρέσκα φρούτα και τα λαχανικά.
Σημειώνεται, ότι στο 9μηνο 2018, την Ελλάδα επισκέ-
φθηκαν 1,25 εκατομμύρια Ρουμάνοι επισκέπτες και στην 
κορυφή των προτιμήσεών τους βρέθηκαν η Χαλκιδική, η 
Θάσος, η Κατερίνη και η Λευκάδα.
Σερβία: Στο 1,5 δισ. ευρώ οι ελληνικές επενδύσεις
Σε 1,5 δισ. ευρώ διαμορφώνεται το σύνολο των ελληνι-
κών επενδύσεων στη Σερβία και οι ελληνικές επιχειρήσεις 
που δραστηριοποιούνται στη χώρα αυτή ειναι 150, είπε ο 
Χαράλαμπος Κουναλάκης Γενικός Σύμβουλος ΟΕΥ Α’ Γρα-
φείο ΟΕΥ Βελιγραδίου.
Το 2018, ο όγκος του διμερούς εμπορίου (Ελλάδας- Σερ-
βίας) έφτασε το μισό δισ. ευρώ, επίπεδο ρεκόρ, πρόσθεσε 
ο κ. Κουναλάκης. Επισήμανε επίσης, ότι η σερβική οικονο-
μία, που καταγράφει σημαντικές αναπτυξιακές επιδόσεις 
(το 2018 «έτρεξε» με ρυθμό 4,4%) και αποτελεί ελκυστικό 
επενδυτικό προορισμό. Το 2018, οι ΑΞΕ ήταν στα 3 δισε-
κατομμύρια ευρώ, αντιστοιχώντας στο 6,2% του ΑΕΠ. 
Ευκαιρίες για τις ελληνικές επιχειρήσεις καταγράφονται σε 
τομείς όπως ενέργεια, γεωργία και ιδιαίτερα στους τομείς 
των τροφίμων - ποτών και των κατασκευών.
Χαιρετισμούς στην έναρξη της εκδήλωσης απηύθυναν 
ο αναπληρωτής ΓΓ ΔΟΣ Νικόλαος Εξαδάκτυλος, που 
σημείωσε ότι η αύξηση των εξαγωγών αποτελεί βασική 
προτεραιότητα του υπουργείου Εξωτερικών, ο διευθυ-
ντής προώθησης και προβολής εξωτερικού εμπορίου του 
ΥΠΕΞ, Μένος Αγγελάκης, καθώς και ο αντιπρόεδρος του 
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονί-
κης (ΕΒΕΘ), Εμμανουήλ Βλαχογιάννης.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ
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4,7 εκατομμύρια ευρώ από την Περιφέρεια Αττικής για την 
αγορά σύγχρονης υλικοτεχνικής υποδομής για το νοσοκομείο 
«Ευαγγελισμός». Σε σχετική ανακοίνωση, που δημοσίευσε το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ σημειώνεται ότι: «Η στήριξη της δημόσιας υγείας 
από την Περιφέρεια Αττικής είναι μια εμβληματική απόφαση, 
βρίσκεται στον πυρήνα της κοινωνικής της πολιτικής και ση-
ματοδοτεί την ανάγκη περαιτέρω μεταρρύθμισης, μέσα από 
τον Κλεισθένη 2, του νομοθετικού πλαισίου, προκειμένου 
η Τοπική Αυτοδιοίκηση να είναι σε θέση να διαδραματίζει 
αποτελεσματικά τον κοινωνικό της ρόλο, όπως αυτός προβλέ-
πεται από τον νόμο, στο πλαίσιο των αρχών – οικονομικής 
αυτοτέλειας, πόρων, αναλογικότητας – που ορίζει το άρθρο 
102 του Συντάγματος». Αυτά υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, 

η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου κατά τον σύντομο 
χαιρετισμό της στο πλαίσιο της εκδήλωσης για την κοπή της 
πρωτοχρονιάτικης πίτας του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός».
Η Περιφέρεια Αττικής χρηματοδοτεί με 40,6 εκατομμύρια 
ευρώ την προμήθεια σύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού, 
ύστερα από σχετικό αίτημα του Υπουργείου Υγείας, και για τα 
31 νοσοκομεία, όλων των ειδικοτήτων. «Από την Πεντέλη ως 
την Ελευσίνα και από την Αθήνα ως το Πέραμα», σημείωσε 
χαρακτηριστικά η Ρένα Δούρου. Το συνολικό κόστος αγοράς 
σύγχρονης υλικοτεχνικής υποδομής για τον Ευαγγελισμό 
ανέρχεται σε 4,7 εκατομμύρια ευρώ.
«Δεν υποκαθιστούμε την Κυβέρνηση ή το Υπουργείο. Παί-
ζουμε τον κοινωνικό ρόλο που οφείλει να παίζει η σύγχρονη 

Τοπική Αυτοδιοίκηση, γιατί έτσι αντιλαμβανόμαστε τη λει-
τουργία της», επισήμανε η Περιφερειάρχης προσθέτοντας: 
«Ιεραρχήσαμε τις ανάγκες και θωρακίσαμε την απόφασή μας. 
Επιλέξαμε την οδό της νομοθετικής πρόβλεψης. Συγκεκριμένα 
καταφέραμε να υπάρξει ειδική τροποποίηση του άρθρου 100 
του Καλλικράτη, με το άρθρο 54 (του ν. 4456/2017), σχετικά 
με τη δυνατότητα σύναψης προγραμματικών συμβάσεων για 
την ανάπτυξη των Δημοσίων Δομών Υγείας».
Την Περιφερειάρχη συνόδευαν η Αντιπεριφερειάρχης Κε-
ντρικού Τομέα Αθηνών, Ερμίνα Κυπριανίδου, η Εντεταλμένη 
Περιφερειακή Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων, Αγγελική Λε-
βέντη, ο Περιφερειακός Σύμβουλος, Φώτης Χρυσικός και η 
Περιφερειακή Σύμβουλος, Κατερίνα Κρητικού.

Στην αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσαν τα έντονα 
καιρικά φαινόμενα σε υποδομές του οδικού δικτύου των Χανί-
ων, προχωρά η Περιφέρεια Κρήτης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΑ. 
Όπως ανακοινώθηκε χθες, ο περιφερειάρχης, Σταύρος Αρνα-
ουτάκης, προχώρησε στην υπογραφή δύο εργολαβικών συμ-

βάσεων. Η πρώτη σύμβαση, προϋπολογισμού 900.000 ευρώ, 
αφορά την αποκατάσταση ζημιών σε υποδομές στην επαρχιακή 
οδό Ανώπολη-Χώρα Σφακίων και προς τα χωριά Καψόδασος 
και Σκαλωτή. Το έργο αναμένεται να περατωθεί σε έναν χρόνο, 
με τις εργασίες να ξεκινούν τον Μάρτιο. Η δεύτερη σύμβαση 

αφορά την αποκατάσταση των ζημιών και τη συντήρηση του 
οδικού δικτύου σε δέκα επαρχιακές οδούς στα όρια του Δήμου 
Χανίων με προϋπολογισμό 800.000 ευρώ. Οι εργασίες αφορούν 
περίπου 90 χιλιόμετρα οδικού δικτύου και η ολοκλήρωση τους 
με βάση τη σύμβαση θα γίνει έως τις 29 Ιανουαρίου 2020.

Δημοπρατήθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης το έργο που 
αφορά τη «Συντήρηση τμήματος ΠΕΟ Πλατανιά - Σφακάκι», 
στο Ρέθυμνο, προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ, σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων και αφορά επεμβάσεις που θα γίνουν 

σε μήκος δρόμου περίπου 5,5 χιλ. (Φρεζάρισμα του παλαι-
ού οδοστρώματος, ασφαλτόστρωση οδού μήκους 5.500μ., 
διαγράμμιση με ανακλαστική βαφή κ.λπ.». Επίσης, σήμερα 
υπεγράφη από τον δήμαρχο Ρεθύμνης, Γιώργη Μαρινάκη, 
συμπληρωματική σύμβαση που αφορά το έργο «Αποχέτευση 

Ανατολικού Ρεθύμνου», προϋπολογισμού 1.250.000 Ευρώ. Με 
τη συγκεκριμένη σύμβαση θα αποπερατωθεί το αποχετευτικό 
δίκτυο της περιοχής Σκαλέτα - Πλατανιάς.

Για διαρροή στραγγισμάτων από τον ΧΥΤΑ Έδεσσας Πέλλας, 
κάνει λόγο σε ανακοίνωσή της η «Λαϊκή Συσπείρωση Κεντρικής 
Μακεδονίας», η οποία ζητά να σταματήσει η μόλυνση του περι-
βάλλοντος. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ συγκεκριμένα η «Λαϊκή 
Συσπείρωση» αναφέρει ότι μολύνονται τα επιφανειακά ύδατα 
και ενδεχομένως και το υπέδαφος και ο υδροφόρος ορίζοντας, 
στην περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Νέας Ζωής του Δήμου 
Σκύδρας. Επισημαίνει, παράλληλα, ότι υπάρχουν «συνεχείς 
καταγγελίες, διαμαρτυρίες και κινητοποιήσεις των κατοίκων της 
περιοχής», αλλά και «επιβολή προστίμων από τις αρμόδιες υπη-
ρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για παραβίαση 
των περιβαλλοντικών όρων».
Ωστόσο, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, «ο ΦΟΔΣΑ Κεντρικής 
Μακεδονίας, που έχει την διαχείριση του ΧΥΤΑ Έδεσσας, όπως 
είναι προφανές από το αποτέλεσμα, δεν έχει λάβει τα αναγκαία 
μέτρα για την αναίρεση των αιτιών, που προκαλούν τις διαρρο-
ές και τη μόλυνση». «Παράλληλα, με ευθύνη της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, δεν υπάρχει ενημέρωση για την διενέρ-
γεια ή μη μελετών, που να διερευνούν τα αίτια και την έκταση 
της μόλυνσης, την ύπαρξη ή μη αναγκαιότητας λήψης μέτρων 

για την προστασία της υγείας των κατοίκων και του ζωικού 
κεφαλαίου της ευρύτερης περιοχής» υπογραμμίζεται χαρακτη-
ριστικά.
Ζητείται, άλλωστε, η πλήρης ενημέρωση από τις αρμόδιες υπη-
ρεσίες για τα αποτελέσματα των ελέγχων, τα αίτια και την έκταση 
της μόλυνσης, καθώς και η λήψη των αναγκαίων μέτρων, για 
την προστασία της υγείας των κατοίκων της περιοχής.
Η απάντηση της Περιφέρειας
Από την πλευρά της η Αν. Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας Αθηνά 
Αθανασιάδου - Αηδονά, επισήμανε για το θέμα ότι «η Διεύθυν-
ση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας 
Πέλλας που είχε την αρμοδιότητα μέχρι το 2016 προχώρησε 
στην επιβολή προστίμων ύψους πάνω από 200 χιλ. ευρώ, το 
διάστημα από το 2013 έως το 2016».
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την κ. Αηδονά, διενεργήθηκε 
αυτοψία παρουσία υπαλλήλων του ΦΟΔΣΑ στην οποία διαπι-
στώθηκε η ύπαρξη του προβλήματος και συντάχθηκε έκθεση 
ελέγχου που εστάλη στον ΦΟΔΣΑ. Ο Φορέας απάντησε ότι θα 
διενεργηθεί υδρογεωλογική μελέτη για την διερεύνηση της προ-
έλευσης των στραγγισμάτων που διαρρέουν, ενώ παράλληλα 

θα γίνει προσπάθεια συλλογής και άντλησης των διαρροών, 
ώστε να σταματήσει η διοχέτευσή τους στο ρέμα. Ακολούθησε 
η κοινοποίηση του τεύχους της υδρογεωλογικής έκθεσης από 
το ΦοΔΣΑ, η αποστολή εγγράφου από την Περιφέρεια προς τον 
ΦΟΔΣΑ με το οποίο ζητείται η άμεση έναρξη των έργων που 
προτείνονται στην υδρογεωλογική έκθεση και η κοινοποίηση 
αιτήματος του ΦοΔΣΑ προς το Δασαρχείο Έδεσσας, για την κα-
τασκευή φρεατίου κατάντη του ΧΥΤΑ.
‘Αλλωστε, ο αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 
Κώστας Γιουτίκας, δήλωσε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ότι η Περιφέρεια δεν 
έμεινε μόνο στην επιβολή προστίμου, ενώ γίνονται συσκέψεις με 
τον ΦΟΔΣΑ κάθε μήνα, στο πλαίσιο της μεταξύ τους συνεργα-
σίας. Ειδικά για το συγκεκριμένο θέμα πραγματοποιήθηκαν δύο 
συναντήσεις με τον Φορέα και υπηρεσιακούς παράγοντες. «Το 
περασμένο Σάββατο, επίσης, ξεκίνησαν κάποιες εκσκαφές και 
περιμένουμε την οριστική λύση του προβλήματος το αμέσως 
επόμενο χρονικό διάστημα» πρόσθεσε.

4,7 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ 
ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

ΧΑΝΙΑ: ΥΠΕΓΡΑΦΗΣΑΝ ΔΥΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ 
Η ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΡΕΘΥΜΝΟ: ΕΡΓΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2.250.000 ΕΥΡΩ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ  ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΥΤΑ ΕΔΕΣΣΑΣ - Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
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Δύο νέες ρυθμίσεις που θα ανακουφίσουν 4,2 εκατομ-
μύρια οφειλέτες του Δημοσίου σχεδιάζει το υπουργείο 
Οικονομικών, οι οποίες θα τεθούν, όπως όλα δείχνουν, 
σε εφαρμογή στα τέλη Μαρτίου. Σύμφωνα με ρεπορτάζ 
του Προκόπη Χατζηνικολάου στην «Καθημερινή» η πρώ-
τη ρύθμιση προβλέπει την αποπληρωμή των οφειλών σε 
έως και 120 δόσεις, στην οποία θα περιλαμβάνονται εισο-
δηματικά κριτήρια αλλά και διαγραφή προσαυξήσεων.
Η δεύτερη ρύθμιση προβλέπει την αύξηση των δόσεων 
στην πάγια ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών από 
12 σε 48 υπό προϋποθέσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι 
θεσμοί δεν είναι αρνητικοί σε καμία από τις δύο ρυθμίσεις.
Αυτό που ζητούν από την ελληνική κυβέρνηση είναι οι 
νέες ρυθμίσεις να μην είναι χαριστικές αλλά να συνδυά-
ζουν διάφορες παραμέτρους, όπως, για παράδειγμα, την 
ικανότητα του οφειλέτη να αποπληρώσει τα χρέη.
Για αυτόν τον λόγο η κυβέρνηση στις πρόσφατες συνα-
ντήσεις με τους θεσμούς, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της 
ελληνικής οικονομίας, δεν έθεσαν το θέμα, καθώς επιθυ-
μούν να έχουν ολοκληρωμένο σχέδιο πριν το παρουσιά-
σουν στην Κομισιόν και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, 
έτσι ώστε να δοθεί το πράσινο φως.
Από το υπουργείο Οικονομικών αναφέρουν ότι και οι δύο 
ρυθμίσεις είναι στο τελικό στάδιο και τις προσεχείς ημέρες 
θα αποσταλεί στα τεχνικά κλιμάκια το σχέδιο, προκειμένου 
να διατυπώσουν είτε τις ενστάσεις τους είτε να δώσουν 
την έγκρισή τους. Στη ρύθμιση θα μπορούν να ενταχθούν 
μισθωτοί, συνταξιούχοι, άνεργοι, μπλοκάκια και επιχει-
ρήσεις που έχουν κλείσει, καθώς και επιχειρήσεις που δεν 
εντάχθηκαν στον εξωδικαστικό και είναι βιώσιμες.
Σύμφωνα με παράγοντα του υπουργείου Οικονομικών, 
η ρύθμιση της τελευταίας ευκαιρίας βρίσκεται στο τελικό 
στάδιο επισημαίνοντας ότι η αίτηση θα γίνεται ηλεκτρονι-
κά μέσω του συστήματος Taxis.
Σημειώνει πάντως δεν θα ισχύσουν τα ίδια μέτρα και τα 
ίδια σταθμά για τους οφειλέτες, δίνοντας μάλιστα ένα πα-
ράδειγμα. Όπως είπε, δεν μπορεί δύο φορολογούμενοι να 
χρωστούν ίδιο ποσό και να τους χορηγηθεί ο ίδιος αριθ-
μός δόσεων, τη στιγμή που ένας εκ των δύο έχει τριπλάσιο 
εισόδημα.
Πάντως, αυτό που προσπαθεί να αποφύγει η κυβέρνηση 
είναι τους οφειλέτες που παραδοσιακά χρησιμοποιούν τις 
ρυθμίσεις για να λαμβάνουν φορολογικές και ασφαλιστι-
κές ενημερότητες συνεχίζοντας τις παρελκυστικές τακτικές 
τους.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η νέα ρύθμιση θα προβλέπει:
• Αποπληρωμή οφειλών σε έως και 120 δόσεις.

• Ελάχιστή δόση 25-30 ευρώ.
• Διαγραφή των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους 
εκπρόθεσμης καταβολής. Ανάλογα με το ύψος της οφει-
λής αλλά και τον χρόνο που δημιουργήθηκαν αυτές, θα 
κλιμακώνεται το «κούρεμα» στις προσαυξήσεις, το οποίο 
θα φθάνει στην πλήρη διαγραφή σε ορισμένες περιπτώ-
σεις.
• Για τους μικρούς οφειλέτες η ρύθμιση θα είναι ιδιαίτερα 
γενναιόδωρη, δεδομένου ότι το πλήθος των οφειλετών 
έχει χρέη μεταξύ 3.000 και 5.000 ευρώ.
• Διαγραφή του 95% των οφειλών από πρόστιμα που 
έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση.
Αυτό που θα πρέπει να προσέξουν οι οφειλέτες είναι ότι 
τη στιγμή που θα τεθεί σε ισχύ η ρύθμιση δεν πρέπει να 
έχουν δημιουργήσει νέα χρέη ή τουλάχιστον να τα έχουν 
τακτοποιήσει μέσω της πάγιας ρύθμισης.
Στην περίπτωση δηλαδή που η ρύθμιση της τελευταίας 
ευκαιρίας ξεκινήσει στις αρχές Απριλίου, θα πρέπει να 
έχουν εξοφληθεί τυχόν οφειλές του πρώτου τριμήνου του 
2019. Αυτό σημαίνει ότι κατά πάσα πιθανότητα θα εντα-
χθούν και οι οφειλές που δημιουργήθηκαν το 2018.
Υπενθυμίζεται ότι τον Απρίλιο του 2015 είχε θεσπιστεί από 
την παρούσα κυβέρνηση ρύθμιση για την αποπληρωμή 
των οφειλών σε 100 δόσεις. Ωστόσο, λίγους μήνες αργό-
τερα η κυβέρνηση προχώρησε, με βάση το τρίτο μνημό-
νιο, σε αλλαγές επί τα χείρω αυξάνοντας στο 5% (από 3%) 
το επιτόκιο για όσους είχαν οφειλές άνω των 5.000 ευρώ.
Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις των οφειλετών

Εκτός από τη ρύθμιση των 120 δόσεων, το οικονομικό 
επιτελείο έχει έτοιμο το σχέδιο αύξησης των δόσεων της 
πάγιας ρύθμισης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ακόμα και οι θεσμοί υποστη-
ρίζουν ότι το πλαίσιο αποπληρωμής των δόσεων είναι 
ασφυκτικό και δεν παρέχει τη δυνατότητα σε όσους έχουν 
χρέη να τα αποπληρώσουν.

Όπως αναφέρει ο ίδιος παράγοντας, το νέο πλαίσιο προ-
βλέπει την αποπληρωμή των χρεών σε 48 δόσεις υπό 
προϋποθέσεις.
Η βασική ρύθμιση, όπως αναφέρει, θα ανέρχεται σε 24 
δόσεις και θα φθάνει τις 48 εάν οι οφειλέτες πληρούν συ-
γκεκριμένα κριτήρια με βασικότερο όλων τη δυνατότητα 
αποπληρωμής της οφειλής. Δηλαδή, εάν το εισόδημά του 
επιτρέπει να ενταχθεί στη ρύθμιση. Εάν δεν είναι «βιώσι-
μος» θα εξαιρείται από τη ρύθμιση.
Σήμερα, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές μπορούν να ρυθ-
μιστούν έως και σε 12 μηνιαίες δόσεις και μπορούν να 
φθάσουν υπό εξαιρετικές προϋποθέσεις τις 24. Η υπαγω-
γή στην πάγια ρύθμιση και η υποβολή τόσο της αίτησης 
όσο και της απαιτούμενης υπεύθυνης δήλωσης μπορούν 
να γίνουν ηλεκτρονικά, μέσω ειδικής εφαρμογής του συ-
στήματος ΤΑΧΙSnet, που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα 
της ΑΑΔΕ (στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.aade.gr). 
Με την υπαγωγή στη ρύθμιση, αποτρέπεται η επιβολή 
του μέτρου της κατάσχεσης ή, αν το μέτρο αυτό έχει ήδη 
επιβληθεί, αναστέλλεται.
Η επικοινωνιακή διαχείριση των 120 δόσεων 
και ο ελιγμός έναντι των θεσμών
Μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup στις 11 Μαρτίου 
αναμένεται να ανοίξει η κυβέρνηση τον «φάκελο» της 
ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία. 
Η δήλωση κυβερνητικού αξιωματούχου ότι «η ελληνική 
πλευρά δεν έθεσε επίσημα θέμα 120 δόσεων για τα χρέη 
προς την εφορία», στην πραγματικότητα κρύβει έναν 
«τακτικό ελιγμό», ο οποίος γίνεται και για διαπραγματευ-
τικούς λόγους αλλά και για λόγους εσωτερικής πολιτικής 
κατανάλωσης. Οσον αφορά τη διαπραγμάτευση, απόφα-
ση της ελληνικής πλευράς είναι σε αυτή τη φάση να πέσει 
όλο το βάρος στο να περάσει η ρύθμιση των οφειλών στα 
ασφαλιστικά ταμεία –η οποία επίσης για διαπραγματευτι-
κούς λόγους βαφτίζεται «επανυπολογισμός» οφειλών και 
όχι ρύθμιση– αλλά και το διάδοχο σχήμα προστασίας της 
κύριας κατοικίας από τον πλειστηριασμό. Σε αυτό το μέ-
τωπο –μέγιστης σημασίας για την κυβέρνηση ειδικά από 
τη στιγμή που έχουμε μπει ήδη σε προεκλογική χρονιά– η 
ελληνική διαπραγματευτική ομάδα έχει συναντήσει πολ-
λές αντιδράσεις από τους δανειστές, οι οποίοι φέρονται 
να επιμένουν στην ανάγκη κατάργησης κάθε πλαισίου 
προστασίας της κύριας κατοικίας από τον πλειστηριασμό. 
Συνέχεια στη σελ 14 

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

14

«Οι εργαζόμενοι που λαμβάνουν τον κατώτατο μισθό, εξακο-
λουθούν να βρίσκονται κάτω από το αφορολόγητο όριο» δή-
λωσε η υπουργός Εργασίας, Έφη Αχτσιόγλου, σε συνέντευξή 
της στο «Πρώτο Πρόγραμμα», όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Αναφερόμενη στη στάση της ΝΔ σχετικά με το μέτρο της μεί-
ωσης του αφορολόγητου το 2020, σημείωσε ότι η πρόθεση 
της κυβέρνησης είναι να προχωρήσει στην ακύρωση αυτού 
του μέτρου. «Αντιθέτως, η αξιωματική αντιπολίτευση το έχει 
εισάγει στο πρόγραμμά της και αυτό έγινε σαφές από την 
τοποθέτηση του κ. Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, όπου ξεδίπλωσε το 
συνολικό του πρόγραμμα για την επόμενη μέρα και εμπεριεί-
χε τη μείωση του αφορολόγητου. Ο τρόπος που εκφράστηκε 
για το αφορολόγητο θεωρούσε δεδομένη τη μείωση αυτή. 
Εξάλλου, έτσι μόνο θα έστεκε και δημοσιονομικά το δικό του 
πρόγραμμα» πρόσθεσε.
«Η ΝΔ εκτίθεται, γιατί επενδύει για ακόμα μία φορά στην κα-
ταστροφολογική αντιπολιτευτική γραμμή» τόνισε η υπουργός 
Εργασίας, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση, «όπως ακριβώς 
έκανε και με το μέτρο της περικοπής των συντάξεων, το οποίο 
ακύρωσε, δουλεύει εντατικά, προκειμένου να αποσυρθεί και 
το μέτρο της μείωσης του αφορολόγητου, που, επίσης, δεν 
είναι ούτε δημοσιονομικά ούτε διαρθρωτικά αναγκαίο».
Για την αύξηση του κατώτατου και την κατάργηση του υπο-
κατώτατου μισθού για τους νέους, δήλωσε: «Ο νέος ενιαίος 
αυξημένος κατώτατος μισθός είναι νόμος και θα τον τηρή-
σουν οι εργοδότες, γιατί γνωρίζουν ότι θα ήταν εντελώς λάθος 

από την πλευρά τους να κάνουν μία τόσο πρόδηλη παράβα-
ση, η οποία θα τους οδηγούσε την αμέσως επόμενη μέρα να 
πληρώνουν πολλαπλάσια σε πρόστιμα».
Παράλληλα, η κ. Αχτσιόγλου υπογράμμισε ότι η αύξηση του 
κατώτατου μισθού «σε μία οικονομία, όπως η ελληνική, συ-
νιστά αναπτυξιακό παράγοντα, γιατί τονώνει την εσωτερική 
ζήτηση και την κατανάλωση και δίνει ώθηση στην οικονο-
μία». Επίσης, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση ενισχύει την επιχει-
ρηματικότητα, μέσω της μείωσης των ασφαλιστικών εισφο-
ρών των μη μισθωτών, όπου το ασφάλιστρο για την κύρια 
σύνταξη από 20% έπεσε στο 13,33%, έχει ήδη νομοθετήσει 
τη μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων κατά 1% κατ’ 
έτος, ενώ για την πρόσληψη νέων ή μακροχρόνια ανέργων οι 
εργοδοτικές εισφορές εκπίπτουν της φορολογίας, προσαυξη-
μένες κατά 50%.
Τονίζοντας ότι ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση δεν εκβιά-
ζονται, η κ. Αχτσιόγλου παρατήρησε: «Πριν από λίγο καιρό, 
προχωρήσαμε στην κορυφαία διαδικασία της ψήφου εμπι-
στοσύνης στη Βουλή, παρότι συνταγματικά η κυβέρνηση και 
ο πρωθυπουργός δεν ήταν υποχρεωμένοι να το πράξουν. 
Ωστόσο, ο πρωθυπουργός, ακριβώς επειδή δεν ήθελε να 
υπάρχουν σκιές, ζήτησε και έλαβε καθαρή ψήφο εμπιστο-
σύνης για την ολοκλήρωση της θητείας της κυβέρνησης το 
φθινόπωρο του 2019».
Αναφορικά με τα περιθώρια σύγκλισης των προοδευτικών 
πολιτικών δυνάμεων, η υπουργός Εργασίας σχολίασε ότι 

«όσο απομακρυνόμαστε από τη μνημονιακή περίοδο τόσο 
θα επιστρέφουμε σε πιο παραδοσιακές πολιτικές διαχωρι-
στικές γραμμές και, επομένως, θα βλέπουμε μετατοπίσεις 
στο πολιτικό σκηνικό. Η Συμφωνία των Πρεσπών λειτουργεί 
καταλυτικά, για να ξεκινήσει ένας διάλογος, αλλά για να υπάρ-
χει μία σύγκλιση προοδευτικών δυνάμεων σε ένα ευρύτερο 
προγραμματικό μέτωπο, θα πρέπει να υπάρξει οπωσδήποτε 
ένας διάλογος σε κορυφαία θέματα πολιτικής, όπως είναι η 
οικονομία, τα εργασιακά και το κοινωνικό κράτος».
Η κ. Αχτσιόγλου ανέφερε ότι το Κίνημα Αλλαγής έχει ακολου-
θήσει τα τελευταία χρόνια μία τακτική πλήρους ταύτισης με τη 
ΝΔ και «η σημερινή του ηγεσία έχει γίνει ουρά του κυρίου Μη-
τσοτάκη», ενώ ο πρόεδρος της ΝΔ «έχει μετατοπιστεί ιδιαίτερα 
προς την άκρα Δεξιά και εντός του κόμματός του κυριαρχούν 
φωνές, όπως του κ. Βορίδη και του κ. Γεωργιάδη».
Χαρακτήρισε, τέλος, τον υφυπουργό Εργασίας, Νάσο Ηλιό-
πουλο και την υφυπουργό Μακεδονίας-Θράκης, Κατερίνα 
Νοτοπούλου, υποψηφίους για τους Δήμους Αθηναίων και 
Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, «δύο εξαιρετικούς νέους πολιτι-
κούς που έχουν πολλά να δώσουν στον τόπο τους. Ο καθένας 
από την πλευρά του γνωρίζει πάρα πολύ καλά τον τόπο, για 
τον οποίο δουλεύει, έχει μεγαλώσει εκεί, ξέρει και τις γειτονιές 
του και τα προβλήματα και είμαι βέβαιη ότι θα παλέψουν για 
το καλύτερο των δύο πόλεων, των οποίων διεκδικούν τη δη-
μαρχία και θα τα καταφέρουν».

Συνέχεια από τη σελ 13

Προς το παρόν, βρέθηκε η συμβιβαστική «φόρμουλα», η 
οποία προβλέπει ότι η ελληνική πλευρά θα παρουσιάσει ένα 
σχέδιο νόμου μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου και αν αυτό συμφω-
νηθεί με τους εκπροσώπους των θεσμών, τότε θα σταλεί στην 
ελληνική Βουλή για ψήφιση μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου. Βέβαια, 
το γεγονός ότι η ρύθμιση των οφειλών στην εφορία αναμένεται 
να έρθει ως 3η προτεραιότητα –η οποία αναμένεται να συζη-
τηθεί με τους εκπροσώπους των θεσμών μετά τις 11 Μαρτίου 
ημέρα λήψης της απόφασης για την εκταμίευση της υποδόσης 
με τα ANFAs και τα SMPs– φαίνεται να ταιριάζει και με τον πο-
λιτικό σχεδιασμό της κυβέρνησης. Και αυτό διότι θα εμφανιστεί 
στο εσωτερικό της χώρας ότι εξασφαλίζει μια… συνέχεια στις 
καλές ειδήσεις.
Κατά σειράν, η κυβέρνηση θέλει να παρουσιάσει –μετά την 
αύξηση του κατώτατου μισθού και την κατάργηση του υποκα-
τώτατου– τον «επανυπολογισμό» των ασφαλιστικών εισφο-
ρών, τη διάθεση του επιδόματος στέγασης και το νέο πλαίσιο 
για την κύρια κατοικία. Ολα αυτά προγραμματίζεται να έχουν 
ανακοινωθεί μέσα στον Φεβρουάριο. Αν η συζήτηση για τη 

νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών ξεκινήσει μετά τα μέσα 
Μαρτίου, η κυβέρνηση θα μπορεί να προσβλέπει σε μία ακόμη 
«καλή είδηση» μέσα στον Απρίλιο. Και μάλιστα σε μια «καλή 
είδηση» με αυξημένο ειδικό βάρος, καθώς η ρύθμιση των ληξι-
πρόθεσμων οφειλών προς την εφορία αφορά τον μισό ενήλικο 
πληθυσμό της χώρας: περίπου 4,2 εκατομμύρια άτομα.
Το να εγκριθεί, πάντως, από τους θεσμούς μια νέα ρύθμιση λη-
ξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία δεν θα είναι καθόλου 
εύκολο ακόμη και αν το σχετικό αίτημα διατυπωθεί επισήμως 
λίγες μόλις εβδομάδες πριν από τις ευρωεκλογές. Στο 3ο μνημό-
νιο ενσωματώθηκε ρητή διάταξη που απαγορεύει τις ρυθμίσεις 
γενικού χαρακτήρα τόσο για τις οφειλές προς τα ασφαλιστικά 
ταμεία όσο και για τα χρέη προς την εφορία. Στο εύλογο ερώ-
τημα για το πώς προχωράει η ρύθμιση των οφειλών προς τα 
ασφαλιστικά ταμεία, η απάντηση που δίδεται είναι η εξής: Στα 
ασφαλιστικά ταμεία δεν θα γίνει ρύθμιση οφειλών αλλά «επα-
νυπολογισμός». Αυτό που μεταφέρθηκε και στους εκπροσώ-
πους των θεσμών είναι ότι με το νομοσχέδιο του υπουργείου 
Εργασίας θα γίνεται εκ νέου υπολογισμός της οφειλής με βάση 
τα όσα προβλέπει ο νόμος Κατρούγκαλου. Και αυτό διότι βάσει 
των εκ νέου υπολογισμένων οφειλών, θα γίνει αντίστοιχη προ-

σαρμογή και της σύνταξης που θα λάβει ο οφειλέτης.
Επίσης, για την έγκριση της συγκεκριμένης διαδικασίας από 
τους θεσμούς «μέτρησε» και το γεγονός ότι το ποσό της οφειλό-
μενης δόσης θα παρακρατείται από τη σύνταξη του οφειλέτη. 
Επίσης, η ελληνική πλευρά έχει δεσμευθεί ότι το νομοσχέδιο 
θα προβλέπει συγκεκριμένες ρήτρες που θα εμποδίζουν έναν 
οφειλέτη να «εγκαταλείψει» υφιστάμενη ρύθμιση για να μετα-
ταχθεί στην καινούργια, ενώ θα αποκλείονται και όσοι έχουν 
αφήσει απλήρωτες τις οφειλές των τελευταίων μηνών.
Για τις οφειλές της εφορίας δεν υπάρχει κάποιο «τίμημα» που 
θα πρέπει να αναλάβει ο οφειλέτης προκειμένου να ενταχθεί 
στη ρύθμιση. Ετσι, δεδομένου ότι η όποια ελληνική πρόταση 
για «ανοικτή ρύθμιση» χωρίς προϋποθέσεις αναμένεται να 
προκαλέσει την αντίδραση των θεσμών, αυτό που εξετάζεται 
είναι να θεσπιστεί ένα «προσωρινό καθεστώς» έκτακτου χα-
ρακτήρα με πολύ συγκεκριμένα περιουσιακά και εισοδηματικά 
κριτήρια αλλά και συγκεκριμένη ημερομηνία λήξεως.

ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ: ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΟΝ ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΜΙΣΘΟ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ 
ΝΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΟΡΙΟ 
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Πιο έντονο μπλε και πράσινο χρώμα θα αποκτήσουν στα-
διακά οι ωκεανοί του πλανήτη έως το τέλος του αιώνα μας, 
εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής που προκαλεί σημαντικές 
αλλαγές στο φυτοπλαγκτόν των θαλασσών, σύμφωνα με 
εκτιμήσεις Αμερικανών και Βρετανών επιστημόνων, όπως 
αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
   Οι ερευνητές, με επικεφαλής τη Στέφανι Ντούντκιεβιτς 
του Τμήματος Επιστημών της Γης, της Ατμόσφαιρας 
και του Πλανήτη του Πανεπιστημίου ΜΙΤ των ΗΠΑ, που 
έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό «Nature 
Communications», εκτιμούν ότι έως το 2100 πάνω από 
το 50% των ωκεανών της Γης θα έχει αλλάξει χρώμα. Οι 
σταδιακές αλλαγές θα είναι ορατές από τους δορυφόρους.
   Καθώς αυξάνονται οι παγκόσμιες θερμοκρασίες, οι κοι-
νότητες του θαλάσσιου φυτοπλαγκτού (επιφανειακών 
μικροοργανισμών που φωτοσυνθέτουν) θα απορροφούν 
και θα αντανακλούν περισσότερο ή λιγότερο φως, ανάλο-
γα με την περιοχή. Έτσι οι υποτροπικές περιοχές του ωκε-
ανού με μπλε χρώμα αναμένεται να αποκτήσουν ολοένα 
πιο έντονη μπλε απόχρωση, καθώς θα αντανακλούν ακό-

μη λιγότερο φυτοπλαγκτόν και ζωή γενικότερα, σε σχέση 
με σήμερα.
   Από την άλλη, περιοχές του ωκεανού πιο πράσινες σή-
μερα, όπως κοντά στους πόλους, θα γίνουν ακόμη πιο 
βαθυπράσινες, καθώς οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα 
προκαλέσουν μεγαλύτερη ανάπτυξη του φυτοπλαγκτού.
   «Οι αλλαγές δεν θα φαίνονται τεράστιες με γυμνό μάτι 
και ο ωκεανός θα δείχνει ακόμη πιο μπλε στις υποτροπικές 
περιοχές και πιο πράσινος κοντά στον ισημερινό και στους 
πόλους. Όμως θα είναι αρκετά διαφορετικός, ώστε να επη-
ρεάζει όλη την υπόλοιπη τροφική αλυσίδα που βασίζεται 
στο φυτοπλαγκτόν», δήλωσε η Ντούτκιεβιτς.
   Το χρώμα του ωκεανού εξαρτάται από το πόσο φως του 
Ήλιου αλληλεπιδρά με οτιδήποτε υπάρχει μέσα στο νερό. 
Τα μόρια του νερού απορροφούν σχεδόν όλο το ηλιακό 
φως με εξαίρεση το μπλε τμήμα του φάσματος, το οποίο 
αντανακλάται, με αποτέλεσμα οι σχετικά γυμνές από ζωή 
περιοχές του ανοιχτού ωκεανού να φαίνονται από το διά-
στημα ότι έχουν βαθύ μπλε χρώμα. 
   Αν όμως μέσα στο νερό υπάρχουν οργανισμοί, που 

απορροφούν και αντανακλούν διαφορετικά μήκη κύμα-
τος του φωτός, τότε το χρώμα του ωκεανού αλλάζει. Για 
παράδειγμα, το φυτοπλαγκτόν περιέχει χλωροφύλλη, που 
απορροφά κυρίως το μπλε τμήμα (και πολύ λιγότερο το 
πράσινο) του φάσματος του φωτός για να παράγει άνθρα-
κα μέσω της φωτοσύνθεσης, με αποτέλεσμα το πράσινο 
να αντανακλάται από τον ωκεανό, ο οποίος έτσι φαίνεται 
να έχει πρασινωπή απόχρωση.
   Από το τέλος της δεκαετίας του 1990, οι δορυφόροι 
παρακολουθούν συνεχώς το χρώμα των ωκεανών. Οι με-
τρήσεις αυτές επιτρέπουν να εξαχθούν συμπεράσματα για 
το πώς εξελίσσεται το φυτοπλαγκτόν διαχρονικά. 
   Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η κλιματική αλλαγή που 
ανεβάζει τη θερμοκρασία (και) των ωκεανών, αλλάζει 
σταδιακά τη σύνθεση του φυτοπλαγκτού και κατά συνέ-
πεια το χρώμα των ωκεανών, καθώς διαφορετικά είδη 
φυτοπλαγκτού απορροφούν και αντανακλούν διαφορε-
τικά το φως. 

Τις θετικές προοπτικές στη βιομηχανία της κρουαζιέρας 
στην ανατολική Μεσόγειο, ενόψει της αύξησης της συ-
νολικής διαθεσιμότητας κλινών κρουαζιερόπλοιων κατά 
7,5%, το 2019, αναμένεται να αναδείξει το 5ο Posidonia 
Sea Tourism Forum, που θα πραγματοποιηθεί στις 28 
και 29 Μαΐου στο συνεδριακό κέντρο του ξενοδοχείου 
Domotel Kastri στην Αττική, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
 Σύμφωνα με στελέχη του κλάδου της κρουαζιέρας, η ανά-
καμψη στην ανατολική Μεσόγειο ήρθε νωρίτερα από ό,τι 
αναμενόταν, ενώ στηρίχτηκε σε μεγάλο βαθμό στη συνε-
πή επίδοση της Ελλάδας ως προορισμού με παγκόσμια 
απήχηση, έως ότου η Τουρκία θα επανέκαμπτε ως ενεργός 
προορισμός. Εξίσου σημαντική, αναφέρουν στελέχη του 
κλάδου, είναι και η σταδιακή επανένταξη του Ισραήλ και 
της Αιγύπτου στα δρομολόγια, επιδιώκοντας την επανα-
λειτουργία δρομολογίων κρουαζιέρας με υψηλή εμπορική 
αξία.
 «Βρισκόμαστε μπροστά σε μία χρονιά-ρεκόρ στις ναυπη-

γήσεις νέων πλοίων, καθώς τα 24 κρουαζιερόπλοια που 
τίθενται σε λειτουργία το 2019 αποτελούν τον μεγαλύτερο 
αριθμό που έχει δρομολογηθεί ποτέ μέσα σε μία μόνο χρο-
νιά. Συνολικά, θα προστεθούν στην παγκόσμια δυναμικό-
τητα 42.488 νέες κλίνες, οι οποίες πρέπει να αξιοποιηθούν 
με επικερδή τρόπο» δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της 
«Εκθέσεις Ποσειδώνια ΑΕ», διοργανώτριας του Posidonia 
Sea Tourism Forum, Θεόδωρος Βώκος.
 «Η Διεθνής Ένωση Κρουαζιέρας CLIA έχει εντείνει την 
παρουσία της στην Ελλάδα και στην περιοχή της ανατο-
λικής Μεσογείου και ελπίζουμε να αξιοποιήσουμε αυτήν 
την επέκταση συσφίγγοντας τις σχέσεις μας με τοπικούς 
φορείς, ώστε να αναδειχθεί η σημασία της περιοχής» ανέ-
φερε ο γγ της CLIA Europe, Tom Boardley.
 Το 5ο Posidonia Sea Tourism Forum θα παρουσιάσει μία 
συνολική ανάλυση της παγκόσμιας βιομηχανίας κρου-
αζιέρας και των προοπτικών ανάπτυξής της με βάση τις 
τρέχουσες διεθνείς εξελίξεις.

 Απώτερος στόχος του είναι να παρουσιάσει μία επισκό-
πηση της ανάπτυξης της σύγχρονης κρουαζιέρας και να 
αναδείξει νέες μεθόδους συνεργασίας ως πιθανά «κλειδιά» 
για τη βελτίωση των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων 
μεταξύ της βιομηχανίας και των τοπικών εμπλεκόμενων 
φορέων και των προορισμών της ανατολικής Μεσογείου.
 Το 5ο Posidonia Sea Tourism Forum διοργανώνεται υπό 
την αιγίδα του υπουργείου Τουρισμού και του υπουργεί-
ου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Υποστηρίζεται 
από το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, την Ένωση 
Μεσογειακών Λιμένων Κρουαζιέρας (MEDCRUISE), την 
Ένωση Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού, την 
Ένωση Μαρίνων Ελλάδας, τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων 
Επιβατηγού Ναυτιλίας, την Ένωση Εφοπλιστών Κρουα-
ζιερόπλοιων και Φορέων Ναυτιλίας και την Ομοσπονδία 
Συνδέσμων Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων 
(fedHATTA).

ΟΙ ΩΚΕΑΝΟΙ ΤΗΣ ΓΗΣ ΘΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΧΡΩΜΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΠΙΟ 
ΕΝΤΟΝΑ ΜΠΛΕ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ

ΤΙΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΘΑ ΑΝΑΔΕΙΞΕΙ ΤΟ 5Ο 
POSIDONIA SEA TOURISM FORUM
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Στις 99,6 υποχώρησε ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος τον 
Ιανουάριο (από 101,6 μονάδες), λόγω σημαντικής επιδεί-
νωσης των προσδοκιών στις υπηρεσίες.
Όπως επισημαίνεται στην έρευνα οικονομικής συγκυ-
ρίας του ΙΟΒΕ, στη βιομηχανία, τις κατασκευές και στο 
λιανικό εμπόριο καταγράφεται βελτίωση του κλίματος, 
με το τελευταίο μάλιστα να κινείται σε υψηλά 10ετίας. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ από την άλλη πλευρά όμως, η 
μεγάλη επιδείνωση του κλίματος που καταγράφεται στις 
υπηρεσίες, αντισταθμίζει την άνοδο στους υπόλοιπους 
τομείς, όπως και στην καταναλωτική εμπιστοσύνη, η 
οποία βελτιώνεται για έναν ακόμη μήνα. Στην τρέχουσα 
συγκυρία το οικονομικό κλίμα συνδιαμορφώνεται από 
διαφορετικούς παράγοντες. Την αναζήτηση κατεύθυνσης 
στους πρώτους μήνες εκτός των προγραμμάτων, τη δια-
μόρφωση νέων όρων χρηματοδότησης της οικονομίας, 
την προεκλογική δυναμική και τις εξελίξεις στο διεθνές 
περιβάλλον. Παρατηρούμε ότι, όπως άλλωστε και σε προ-
ηγούμενες περιόδους προεκλογικά, υπάρχει το τελευταίο 
διάστημαβελτίωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης και 
πως αυτή οδηγεί και σε βελτίωση των προσδοκιών στο 
λιανικό εμπόριο. Οι αποφάσεις και εξαγγελίες, ιδίως όσες 
αφορούν σε δημοσιονομικά μέτρα, π.χ. σε φοροελαφρύν-
σεις, παροχή επιδομάτων, αλλά και αυτές για προσλήψεις 
μεταβάλλουν τις προσδοκίες των οικονομικών μονάδων. 
Στην πλευρά τον προσδοκιών των επιχειρήσεων ευρύτε-
ρα, όμως, η εικόνα είναι μικτή τους τελευταίους μήνες. Σε 

άλλους κλάδους και επιχειρήσεις καταγράφεται βελτίωση 
των προσδοκιών και σε άλλους επιδείνωση, ανάλογα με 
το αν απευθύνονται κυρίως στην εσωτερική ζήτηση ή στο 
εξωτερικό. Άλλωστε, για τις εξωστρεφείς οικονομικές μο-
νάδες, είναι πολύ σημαντικές οι εκτιμήσεις για βελτίωση ή 
επιδείνωση του κλίματος διεθνώς και ιδίως για την εξέλιξη 
της ζήτησης για προϊόντα και υπηρεσίες από το εξωτερικό. 
Αναλυτικότερα:
- στη Βιομηχανία, το αρνητικό ισοζύγιο των εκτιμήσεων 
για τις παραγγελίες και τη ζήτηση επιδεινώθηκε οριακά, 
ενώ το ισοζύγιο στις προβλέψεις για την παραγωγή τους 
προσεχείς μήνες βελτιώθηκε, με το δείκτη στις εκτιμήσεις 
για τα αποθέματα να παραμένει αμετάβλητος
- στις Κατασκευές, οι προβλέψεις για το πρόγραμμα εργα-
σιών των επιχειρήσεων βελτιώνονται,
ενώ ανοδικά κινήθηκαν και οι προβλέψεις για την απα-
σχόληση
- στο λιανικό εμπόριο, οι θετικές εκτιμήσεις για τις τρέχου-
σες πωλήσεις ενισχύονται αισθητά, αν και οι προβλέψεις 
για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή τους εξασθενούν, ενώ ο 
δείκτης αποθεμάτων καταγράφει αποκλιμάκωση
- στις υπηρεσίες, οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατά-
σταση των επιχειρήσεων αποδυναμώνονται περαιτέρω, 
όπως και οι αντίστοιχες για την τρέχουσα ζήτηση, αλλά 
και οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή της
- στην καταναλωτική εμπιστοσύνη, οι προβλέψεις των 
νοικοκυριών για την οικονομική κατάσταση της χώρας 

καλυτερεύουν, με τις προβλέψεις για τη δική τους οικονο-
μική κατάσταση και για την ανεργία ουσιαστικά να μη με-
ταβάλλονται. Εξασθενεί όμως η πρόθεση για αποταμίευση
Σημαντική επιδείνωση στο οικονομικό κλίμα στην ΕΕ και 
στην Ευρωζώνη
Ο δείκτης οικονομικού κλίματος επιδεινώνεται και τον Ια-
νουάριο, τόσο στην ΕΕ (κατά 1,4 μον., στις 106,1 μον.), 
όσο και την Ευρωζώνη (κατά 1,4 μον., στις 106,2 μονά-
δες). Πιο συγκεκριμένα, η πτώση του δείκτη στην Ευρω-
ζώνη εκπορεύεται από την επιδείνωση του κλίματος στη 
βιομηχανία (-1,8), τις υπηρεσίες (-1,2) και το λιανικό 
εμπόριο (-1,8).
Αντίθετα, οι σχετικοί δείκτες ανέκαμψαν στις κατασκευές 
(+0,9), αλλά και οριακά στην καταναλωτική εμπιστο-
σύνη (+0,4). Στις πέντε μεγαλύτερες οικονομίες της Ευ-
ρωζώνης, ο δείκτης βελτιώθηκε στην Γαλλία (+0,5) και 
επιδεινώθηκε στην Ιταλία (-1,3), την Γερμανία (-0,8), την 
Γαλλία (-2,0) και την Ολλανδία (-4,1), παραμένοντας αμε-
τάβλητος στην Ισπανία (+0,1).
Στην ΕΕ, η χειροτέρευση των προσδοκιών προκύπτει 
κυρίως ως αποτέλεσμα της επιδείνωσης του δείκτη στην 
Πολωνία (-3,6), η οποία συνεπικουρείται από την επιδεί-
νωση του κλίματος και στο Ην. Βασίλειο (-1,7). Σε τομεακό 
επίπεδο δεικτών, καταγράφεται επιδείνωση του κλίματος 
σε όλους τους τομείς, όπως και στην Ευρωζώνη, αλλά σε 
μικρότερο βαθμό στις υπηρεσίες και το λιανικό εμπόριο.

Βελτιωμένη είναι η κεφαλαιακή βάση των σημαντικών 
τραπεζών της Ευρωζώνης, που εποπτεύονται απευθείας 
από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ η ΕΚΤ ανακοίνωσε χθες τα συνολικά αποτελέ-
σματα για την άσκηση αντοχής (stress test) που έγινε το 
2018 σε 87 τράπεζες, στις οποίες περιλαμβάνονται οι 33 
τράπεζες της Ευρωζώνης που συμμετείχαν στο πανευρω-
παϊκό stress test που συντόνισε η Ευρωπαϊκή Τραπεζική 
Αρχή (ΕΒΑ). Η ΕΚΤ διεξήγαγε, επίσης, stress test σε 54 
σημαντικές τράπεζες που εποπτεύει απευθείας, οι οποίες 
δεν συμμετείχαν στο stress test της ΕΒΑ. Ημερομηνία ανα-
φοράς για το stress test του 2018 ήταν η 31η Δεκεμβρίου 
2017. 

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι 87 τράπεζες που επο-
πτεύονται άμεσα από την ΕΚΤ έγιναν πιο ανθεκτικές σε 
χρηματοπιστωτικά σοκ την τελευταία διετία. Αν και η 
άσκηση αντοχής έγινε με ένα πιο δυσμενές σενάριο σε 
σχέση με αυτή του 2016, ο μέσος δείκτης κεφαλαίων 
(Common Equity Tier 1, CET1) των 87 τραπεζών μετά από 
μία τριετή περίοδο πίεσης διαμορφώθηκε στο 10,1% ένα-
ντι 8,8% πριν από δύο χρόνια.
Για τις 54 μεσαίου μεγέθους τράπεζες, που ελέγχθηκαν 
μόνο από την ΕΚΤ, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι είναι 
καλύτερα κεφαλαιοποιημένες, αυξάνοντας την ικανότητά 
τους να απορροφούν χρηματοπιστωτικά σοκ. Οι τράπεζες 
αυτές έχουν το 9% του συνολικού ενεργητικού των τρα-

πεζών της Ευρωζώνης, ενώ οι 33 τράπεζες που μετείχαν 
στην άσκηση της EBA έχουν περίπου το 70% του συνολι-
κού ενεργητικού.
Χάρη στη συνεχή ενίσχυση των κεφαλαίων τους τα τελευ-
ταία χρόνια, οι 54 αυτές τράπεζες εισήλθαν στην άσκηση 
αντοχής με ισχυρότερη κεφαλαιακή βάση, με έναν μέσο 
δείκτη κεφαλαίων CET 1 στο 16,9% έναντι 14,7% το 
2016. Οι ίδιες τράπεζες εξήλθαν από την άσκηση αντοχής 
με υψηλότερα κεφαλαιακά «μαξιλάρια» σε σχέση με δύο 
χρόνια πριν. Παρά το πιο αυστηρό δυσμενές σενάριο, οι 
τράπεζες είχαν στο τέλος της άσκησης έναν κεφαλαιακό 
δείκτη CET1 ύψους 11,8% έναντι 8,5% το 2016.

ΙΟΒΕ: ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 

ΕΚΤ: ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ Η ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ

Λόγω σημαντικής επιδείνωσης των προσδοκιών στις υπηρεσίες 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της άσκησης αντοχής που έγινε το 2018
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Στη δρομολόγηση των απαιτούμενων ενεργειών προκειμέ-
νου να είναι έτοιμη η Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού για 
να προχωρήσει εμπρόθεσμα στην κατάθεση προσφυγής στο 
Συμβούλιο της Επικρατείας ενάντια στην απόφαση υποχρεω-
τικής μεταφοράς των ταμειακών διαθέσιμων στην Τράπεζα 
της Ελλάδος, έχει προχωρήσει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελ-
λάδας. Το θέμα αυτό απασχόλησε και τη χθεσινή συνεδρίαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου της. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
η ΚΕΔΕ έχει ζητήσει παράλληλα για το θέμα αυτό συνάντηση 
με τον αναπληρωτή υπουργό Γιώργο Χουλιαράκη, με τη συμ-
μετοχή και του υπουργού Εσωτερικών, Αλέξη Χαρίτση αλλά 
προς το παρόν δεν έχει υπάρξει καμία ανταπόκριση, είπε ο κ. 

Πατούλης.
Όπως ανάφερε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γιώργος Πατούλης, 
σε επικοινωνία που είχε με τον κ. Χαρίτση, διαπίστωσε ότι ο 
υπουργός Εσωτερικών είναι αντίθετος στην υπουργική από-
φαση, που ορίζει υποχρεωτική μεταφορά των ταμειακών 
διαθεσίμων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού στην Τράπεζα της Ελ-
λάδος. Μάλιστα είπε ότι ο υπουργός τον ενημέρωσε πως έχει 
θέσει το θέμα και στον ίδιο τον πρωθυπουργό. Σε ό,τι αφορά 
στις αλλαγές στο νόμο « Κλεισθένη», τόσο σε θεσμικά ζητήμα-
τα, όσο σε θέματα της εκλογικής διαδικασίας στις επικείμενες 
αυτοδιοικητικές εκλογές, η ΚΕΔΕ αναμένει από τον υπουργό 
Εσωτερικών να ορίσει συνάντηση προκειμένου να συζητηθεί 

το θέμα.
Μεταξύ των άλλων, είναι σε εκκρεμότητα το ζήτημα που 
αφορά στην αύξηση του αριθμού των συμμετεχόντων στους 
εκλογικούς συνδυασμούς από το 30% στο 50%, το θέμα της 
εκλογής Προέδρων των Κοινοτήτων. Στη συνεδρίαση ο κ. 
Πατούλης αναφέρθηκε και στο ζήτημα της αλλαγής των γε-
ωγραφικών ορίων καθώς και στις πληροφορίες που θέλουν 
το υπουργείο να προχωρεί σε τέτοιες αλλαγές ακόμα και στην 
Αττική. Ωστόσο, είπε ότι από τις μέχρι τώρα πληροφορίες και 
τη σχετική επικοινωνία με υπηρεσιακούς παράγοντες του 
υπουργείου Εσωτερικών κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώνεται.

Το Ηράκλειο της Κρήτης επισκέφθηκε την Παρασκευή αντι-
προσωπεία του ΣΕΒ, με επικεφαλής τους κ.κ. Ευτύχιο Βασιλά-
κη, Μέλος ΔΣ ΣΕΒ και Πρόεδρο της Αεροπορίας Αιγαίου και 
Κωσταντίνο Μπίτσιο, Αντιπρόεδρο του ΔΣ ΣΕΒ, με αφορμή 
την ετήσια εκδήλωση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιομη-
χανικής Περιοχής Ηρακλείου (ΣΕΒΠΗ), σύμφωνα με το ΑΠΕ-
ΜΠΕ.
Μιλώντας στο πλαίσιο της εκδήλωσης ο κ. Μπίτσιος τόνισε 
ότι «για τον ΣΕΒ το Ηράκλειο αλλά και ευρύτερα η Κρήτη είναι 
ισχυρός περιφερειακός παίκτης της επιχειρηματικής ανάπτυ-
ξης, προσελκύοντας μαζί με το τουριστικό και το βιομηχανικό 
επενδυτικό ενδιαφέρον. Αποτελεί ένα μοναδικό παραγωγικό 
οικοσύστημα, καθώς συνδυάζει εξαιρετική πρωτογενή πα-
ραγωγή, τεχνολογικές υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό, 
ενώ διαθέτει, ήδη, και σημαντικές εγκατεστημένες επιχειρή-

σεις που εξάγουν και καινοτομούν». Ωστόσο, όπως τόνισε ο 
κ. Μπίτσιος «το νησί εξακολουθεί να έχει ανάγκη από σημα-
ντικές υποδομές και επομένως υποστήριξη για να μπορέσει 
να προσελκύσει και άλλες επενδύσεις που θα φέρουν καλά 
αμειβόμενες δουλειές και ανάπτυξη». Κατά τη διάρκεια της 
εκδήλωσης ο κ. Ευτύχιος Βασιλάκης βραβεύθηκε από τον 
Πρόεδρο του ΣΕΒΠΗ κ. Λευτέρη Αντωνακάκη και τον Περι-
φερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρο Αρναουτάκη για τη συνεισφο-
ρά του στην τοπική οικονομία και επιχειρηματικότητα. Ο κ. 
Αντωνακάκης τόνισε ότι «οι επιχειρήσεις του Ηρακλείου αλλά 
και της Κρήτης προσβλέπουν στη στενή συνεργασία με τον 
κεντρικό φορέα της επιχειρηματικότητας, για την επίλυση των 
προβλημάτων τους αλλά και την ανάδειξη των επενδυτικών 
ευκαιριών για τη βιομηχανία στην περιοχή».
Το επόμενο διάστημα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και 

στελέχη του ΣΕΒ, θα επισκεφτούν εκ νέου την Κρήτη, στο 
πλαίσιο της πρωτοβουλίας που έχει αναλάβει ο ΣΕΒ για την 
ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την περιφερειακή ανά-
πτυξη. Η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το 
ΙΟΒΕ, το οποίο υλοποιεί για λογαριασμό του ΣΕΒ μελέτη για 
την περιφερειακή ανάπτυξη της βιομηχανίας και της μεταποί-
ησης και θα περιλαμβάνει ενημερωτική εκδήλωση για όλα τα 
τρέχοντα θέματα που απασχολούν στην επιχειρηματικότητα, 
επίσκεψη σε επιχειρήσεις και συναντήσεις με οικονομικούς και 
πολιτικούς φορείς του νησιού. Σκοπός αυτής της πρωτοβου-
λίας του ΣΕΒ είναι να αναδειχτούν τα προβλήματα αλλά και 
οι ευκαιρίες για περισσότερες βιομηχανικές επενδύσεις στην 
Κρήτη.

Εν αναμονή άμεσης συνάντησης με τον αναπληρωτή υπουρ-
γό Οικονομικών, Γ. Χουλιαράκη, συνεδρίασε σήμερα το ΔΣ 
της ΚΕΔΕ. Όπως γράφει το ΑΠΕ-ΜΠΕ σύμφωνα με την ενη-
μέρωση του προέδρου της ΚΕΔΕ, Γ. Πατούλη, ο οποίος επικοι-
νώνησε δύο φορές τηλεφωνικά με τον υπουργό Εσωτερικών, 
Α. Χαρίτση, ο υπουργός Εσωτερικών έχει δηλώσει αντίθετος 
στην υπουργική απόφαση, που ορίζει υποχρεωτική μετα-
φορά των ταμειακών διαθεσίμων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού 
στην Τράπεζα της Ελλάδος. Επίσης, σύμφωνα πάντα με την 
ενημέρωση του κ. Πατούλη, ο κ. Χαρίτσης έχει ήδη θέσει το 
θέμα στον πρωθυπουργό.
Επίσης, δεν έχει υπάρξει ακόμη απάντηση από την πλευρά 
του κ. Χουλιαράκη στο αίτημα του α’ και β’ βαθμού Αυτοδι-
οίκησης για συνάντηση μαζί του, όπως είπε ο κ. Πατούλης. Τα 
επόμενα 24ωρα αναμένεται αντίδραση του κ. Χουλιαράκη.
Πάντως, την περασμένη Παρασκευή -μια ημέρα μετά τη θυ-
ελλώδη συνεδρίαση του ΔΣ της ΚΕΔΕ, οπότε συζητήθηκε το 
θέμα της υπουργικής απόφασης- εστάλη από τη Νομική Υπη-
ρεσία της ΚΕΔΕ ενημερωτικό υπόδειγμα σχετικής απόφασης 

Δημοτικού Συμβουλίου προς όλους τους δήμους της χώρας. 
Όπως επισημάνθηκε κατά τη συνεδρίαση, η σχετική διαδικα-
σία -της λήψης καταδικαστικών αποφάσεων των Δημοτικών 
Συμβουλίων της χώρας και υποβολής αίτησης ακύρωσης στο 
ΣτΕ- θα ενεργοποιηθεί στους δήμους στην περίπτωση που 
δεν υπάρξει συμφωνία Τοπικής Αυτοδιοίκησης-υπουργείου 
Οικονομικών σχετικά με τα ταμειακά διαθέσιμα των δήμων. 
Η αποστολή προς τους δήμους κρίθηκε δόκιμη, καθώς το 
δικαίωμα προσφυγής κατά της υπουργικής απόφασης λήγει 
στις 24 Φεβρουαρίου.
Σε ό,τι αφορά τις αλλαγές, βάση του «Κλεισθένη», για την 
εκλογική διαδικασία στις επικείμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, 
υπήρξε ενημέρωση ότι θα αυξηθεί ο αριθμός των συμμετεχό-
ντων στους εκλογικούς συνδυασμούς από το 30% στο 50% 
(δηλ. ο αριθμός των υποψηφίων θα ανέρχεται στον αριθμό 
των μελών του δημοτικού συμβουλίου + 50% των εδρών).
Επίσης, σε ό,τι αφορά τους προέδρους των Κοινοτήτων 
έχουν υπάρξει δύο αλλαγές: Σύμφωνα με την πρώτη αλλαγή, 
όποιος υποψήφιος για πρόεδρος Κοινότητας λαμβάνει άνω 

του 50% των ψήφων, ορίζεται αυτόματα πρόεδρος της Κοι-
νότητας. Σύμφωνα με τη δεύτερη αλλαγή, καταργούνται οι 
επικεφαλής στα ψηφοδέλτια των Κοινοτήτων και επικεφαλής 
θα αναδεικνύεται όποιος λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους. 
Εάν κάποιος δεν έχει λάβει το 50% των ψήφων, θα διεξάγεται 
δεύτερη ψηφοφορία μεταξύ των δύο πρώτων. Οι παραπάνω 
αλλαγές θα εμπεριέχονται σε τροπολογία, που θα συμπεριλη-
φθεί σε επερχόμενο νομοσχέδιο.
Επίσης, κατά τη συνεδρίαση τέθηκε το ζήτημα της αλλαγής 
των γεωγραφικών ορίων για κάποιους δήμους της Αττικής. 
Όπως ενημέρωσε ο κ. Πατούλης, επικοινώνησε σήμερα με 
επιτελείς του υπουργείου Εσωτερικών και έλαβε τη διαβε-
βαίωση από τη διευθύντρια του γραφείου του ΥΠΕΣ ότι δεν 
υπάρχει αυτή τη στιγμή θέμα επαναπροσδιορισμού ορίων 
δήμων. Ο ΓΓ του ΥΠΕΣ, Κ. Πουλάκης, από την πλευρά του, 
απάντησε στον κ. Πατούλη λέγοντας ότι όλα τα χειρίζεται ο 
υπουργός και ότι εάν υπάρξει κάποια εξέλιξη, θα ειπωθεί από 
τα χείλη του υπουργού.

Η ΚΕΔΕ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΥΓΕΙ ΣΤΟ ΣΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕΒ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

ΚΕΔΕ: ΑΝΤΙΘΕΤΟΣ ΦΕΡΕΤΑΙ Ο Α. ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΣΤΗΝ ΤΤΕ
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ΑΥΞΗΣΗ 23,6% ΣΗΜΕΙΩΣΑΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ ΣΤΟ 9ΜΗΝΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 

ΑΥΞΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ “

Σημαντική αύξηση της τάξης του 23,6%, σημείωσαν οι 
ελληνικές εξαγωγές στη Γαλλία κατά το 9μηνο Ιανουαρίου - 
Σεπτεμβρίου 2018 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 
2017, φθάνοντας τα 725 εκατ. ευρώ, από 586 εκατ. ευρώ το 
2017.
Αυτό αναφέρει ενημερωτικό σημείωμα του γραφείου Οικο-
νομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της πρεσβείας μας στο 
Παρίσι.
Το διμερές εμπόριο Ελλάδας - Γαλλίας παρουσίασε αύξηση 
κατά 9,13% κατά το διάστημα Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 
2018, με τον όγκο εμπορίου να διαμορφώνεται σε 2,4 δισ. 
ευρώ, σύμφωνα με πρωτογενή στοιχεία της Ελληνικής Στατι-
στικής Αρχής που επεξεργάστηκε το γραφείο ΟΕΥ.
Οι εισαγωγές της Ελλάδας από τη Γαλλία κατά το υπό εξέταση 
διάστημα κινήθηκαν και αυτές ανοδικά κατά 3,8% και ανήλ-
θαν σε 1,6 δισ. ευρώ. Το εμπορικό ισοζύγιο, παρά τη μικρή 
βελτίωσή του, παραμένει ελλειμματικό για τη χώρα μας (-919 
εκατ. ευρώ). Ωστόσο, το ποσοστό κάλυψης των εισαγωγών 
από τις εξαγωγές βελτιώθηκε σημαντικά και ανήλθε σε 44,1% 
(από 37% το 9μηνο του 2017).
Η σύνθεση των εξαγωγών
Όσον αφορά στη σύνθεση των ελληνικών εξαγωγών προς 
τη Γαλλία σε 4ψήφια ανάλυση, την πρώτη θέση μεταξύ των 
εξαγόμενων προϊόντων καταλαμβάνουν τα συσκευασμένα 
φάρμακα, με μερίδιο 22,2%. Κατά το εννεάμηνο Ιαν.-Σεπ. 
2018, η αξία των εξαγωγών του προϊόντος συνέχισε την 
εντυπωσιακά ανοδική της πορεία, σημειώνοντας σημαντική 
αύξηση της τάξης του 141% και ανήλθε σε 160,8 εκατ. ευρώ. 
Στη 2η θέση βρίσκονται οι πλάκες και ταινίες από αργίλιο, η 
αξία των οποίων ανήλθε σε 55 εκατ. ευρώ, καταλαμβάνοντας 
μερίδιο 7,6% επί των συνολικών ελληνικών εξαγωγών προς 

τη Γαλλία. Ακολουθούν τα νωπά ψάρια με ύψος εξαγωγών 
45 εκατ. ευρώ και μερίδιο 6,2% και οι σωλήνες από χαλκό με 
εξαγωγές ύψους 43,3 εκατ. ευρώ και μερίδιο 6%. Οι καρποί 
και τα φρούτα, παρασκευασμένα με εξαγωγές ύψους 30 εκατ. 
ευρώ και μερίδιο 4,2% συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα 
των κυριότερων ελληνικών εξαγόμενων προϊόντων στη Γαλ-
λία κατά το 9μηνο 2018. Σημειώνεται ότι τα 20 πρώτα ελληνι-
κά εξαγόμενα προϊόντα προς τη Γαλλία, που αντιστοιχούν στο 
69,3% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών προς τη χώρα, 
παρουσιάζουν σημαντική μέση αύξηση της τάξης του 36,6%.
Από τις ελληνικές εξαγωγές, οι σημαντικότερες αυξήσεις, εκτός 
από τα φαρμακευτικά προϊόντα, σημειώθηκαν στις συσκευές 
για επεξεργασία υλών μέσω αλλαγής της θερμοκρασίας κατά 
60%, στα παρασκευάσματα διατροφής κατά 59%, στα λεπτά 
φύλλα και ταινίες από αργίλιο κατά 47%, στα πολυμερή του 
στυρολίου κατά 37,8% και στους καρπούς και φρούτα παρα-
σκευασμένα κατά 37%. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα τυριά, τα 
οποία αφορούν στο συντριπτικό μερίδιό τους τις εξαγωγές 
φέτας, καταγράφουν σημαντική αύξηση της τάξης του 9,4% 
και ανήλθαν σε 17,5 εκατ. ευρώ.
Ελληνικές εισαγωγές από τη Γαλλία
Από την πλευρά των εισαγόμενων προϊόντων από τη Γαλλία, 
την 1η θέση καταλαμβάνουν τα φάρμακα με μερίδιο 9,3% και 
αξία 153 εκατ. ευρώ. Ακολουθούν τα νωπά κρέατα βοοειδών 
με μερίδιο 7,4% και αξία 122 εκατ. ευρώ, τα πλατέα προϊόντα 
έλασης από σίδηρο με μερίδιο 5,7% και αξία 93,6 εκατ. ευρώ, 
τα επιβατικά αυτοκίνητα με μερίδιο 4,5% και αξία 74,7 εκατ. 
ευρώ και τα προϊόντα ομορφιάς με μερίδιο 3% και αξία 51,5 
εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι τα 20 πρώτα γαλλικά προϊόντα 
που εισήγαγε η χώρα μας το εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμ-
βρίου 2018 αντιστοιχούν στο 48,2% των συνολικών ελληνι-

κών εισαγωγών από τη Γαλλία.
Η εντυπωσιακότερη αύξηση, από πλευράς εισαγωγών, ση-
μειώθηκε στα πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο, η αξία 
των εισαγωγών των οποίων υπερτριπλασιάστηκε, στις βαλί-
τσες και σάκους κατά 33% και στα επιβατικά αυτοκίνητα κατά 
30%.
Απόθεμα γαλλικών ΑΞΕ στην Ελλάδα έτους 2017 
Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία που δημοσίευσε η Τράπεζα 
της Ελλάδος, οι γαλλικές άμεσες ξένες επενδύσεις στην Χώρα 
μας κατά το 2017 ανήλθαν σε 1,5 δισ. ευρώ, καταγράφοντας 
αύξηση κατά 7% σε σχέση με τα (αναθεωρημένα) στοιχεία 
έτους 2016 και καταλαμβάνουν την 5η θέση μεταξύ των ξέ-
νων άμεσων επενδυτών στην Ελλάδα, με μερίδιο 5,5% επί 
του συνόλου των άμεσων ξένων επενδύσεων στη χώρα. 
Σημειώνεται ότι τις τέσσερις πρώτες θέσεις καταλαμβάνουν η 
Γερμανία (με ΑΞΕ ύψους 5,9 δισ. ευρώ και μερίδιο 22%), το 
Λουξεμβούργο (με 5,7 δισ. ευρώ και μερίδιο 21%), η Ολλαν-
δία (με 4,7 δισ. ευρώ και μερίδιο 18,7%) και η Ελβετία (με 2,8 
δισ. ευρώ και μερίδιο 10,4%).
Ωστόσο, επισημαίνεται η αξιοσημείωτη αναθεώρηση των 
στοιχείων άμεσων επενδύσεων για το έτος 2016, στην οποία 
προέβη η Τράπεζα της Ελλάδος, όσον αφορά το απόθεμα ΑΞΕ 
της Γαλλίας στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία, το συ-
νολικό απόθεμα ΑΞΕ της Γαλλίας στην Ελλάδα το 2016 (1,389 
δισ. ευρώ) εμφανίζεται αρκετά χαμηλότερο σε σχέση με τα 
στοιχεία που είχαν ανακοινωθεί πέρυσι (2,063 δισ. ευρώ). 
Μετά την αναθεώρηση των στοιχείων επισημαίνεται ότι αυτά 
εμφανίζουν μεγαλύτερη εγγύτητα με τα στοιχεία που έχει ανα-
κοινώσει η Τράπεζα της Γαλλίας για το 2017 (1,47 δισ. ευρώ).

Οριακή αύξηση στις πωλήσεις του κλάδου λιανεμπορίου 
τροφίμων και βελτίωση του οικονομικού κλίματος της χώρας 
αναμένουν για το επόμενο εξάμηνο τα στελέχη του κλάδου, 
σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου 
Καταναλωτικών Αγαθών, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Η κυλιόμενη εξαμηνιαία έρευνα του ΙΕΛΚΑ καταγράφει τις 
απόψεις των στελεχών επιχειρήσεων του κλάδου για τα κύρια 
κλαδικά θέματα και προκλήσεις. Η έρευνα διεξήχθη τον 15 
Ιανουαρίου έως 26 Ιανουαρίου 2019 με τη χρήση δομημέ-
νου ερωτηματολογίου και δείγμα 156 ανώτερα και ανώτατα 
Στελέχη Επιχειρήσεων (Λιανεμπόριο-Αλυσίδες σουπερμάρκετ 
και Προμηθευτές FMCG) από τη Γενική Διεύθυνση και τα τμή-
ματα Marketing, Πωλήσεων. Αγορών, Οικονομικών, Πληρο-
φορική κλπ. 
Αναλυτικότερα, σε σχέση με τις προσδοκίες για τις πωλήσεις 

του κλάδου το επόμενο εξάμηνο, εκτιμάται ότι θα κινηθούν 
αυξητικά σε ποσοστά 33%, έναντι 21% που εκτιμούν ότι θα 
μειωθεί. Σημειώνεται ότι η αύξηση είναι η μεγαλύτερη η οποία 
έχει καταγραφεί την τελευταία τριετία. 
Μεσοσταθμικά τα στελέχη που συμμετείχαν στην έρευνα 
εκτιμούν ότι θα καταγραφεί αύξηση της τάξης του 0,5% στις 
πωλήσεις το εξάμηνο Ιανουάριος 2019-Ιούνιος 2019 σε σχέ-
ση με το ίδιο εξάμηνο του 2018. Βέβαια οι πωλήσεις στο λια-
νεμπόριο τροφίμων σχετίζονται άμεσα με την ψυχολογία των 
καταναλωτών και την ευρύτερη οικονομική και κοινωνική 
κατάσταση και ενδεχομένως πολιτικές εξελίξεις να επιδράσουν 
σε αυτή την πρόβλεψη. 
Η θετική τάση που καταγράφηκε στην αποτίμηση της εξέλιξης 
της οικονομικής κατάστασης της χώρας το 2018 παρουσιάζει 
βελτίωση σε αυτή τη μέτρηση. Συγκεκριμένα, η πλειοψηφία 

σε ποσοστό 52% θεωρεί ότι η οικονομική κατάσταση παρέ-
μεινε αμετάβλητη, το 24% ότι χειροτέρεψε και το 24% ότι βελ-
τιώθηκε. Συγκριτικά με τις μετρήσεις του 2017 η οικονομική 
κατάσταση πρόκειται για σαφώς καλύτερο αποτέλεσμα, αλλά 
δεν καταγράφεται αυτή τη στιγμή δυναμική για περεταίρω 
βελτίωση. 
Παρόλα αυτά είναι σημαντικό ότι το οικονομικό κλίμα πα-
ρουσιάζει νέα βελτίωση, η οποία οφείλεται στην βελτίωση 
των οικονομικών συνθηκών της αγοράς, όσο και στις θετικές 
προσδοκίες των στελεχών για τις πωλήσεις και τις τιμές. Αυτό 
το αποτέλεσμα αποδίδεται στις προσδοκίες για την κεφαλαιο-
ποίηση σε πωλήσεις και κερδοφορία από τις πρόσφατες εξα-
γορές και συγχωνεύσεις. 

Συνέχεια στη σελ 19

Κατά 7% αυξήθηκαν οι γαλλικές επενδύσεις το 2017

«Βλέπουν» στελέχη του κλάδου, σύμφωνα με έρευνα 
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Με τη συμμετοχή της στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού «New 
York Times Travel Show» στη Νέα Υόρκη (25-27 Ιανουαρίου 
2019), όπου παρουσιάστηκε για πρώτη φορά ως τουριστικός 
προορισμός, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ξεκίνησε τις 
τουριστικές της δράσεις για το 2019. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
αντιπροσωπεία της Περιφέρειας, με επικεφαλής τον αντιπεριφε-
ρειάρχη Τουρισμού και Πολιτισμού, Αλέξανδρο Θάνο, συμμετεί-
χε σε προγραμματισμένες συναντήσεις με επαγγελματίες τουρι-
σμού της Βόρειας Αμερικής, με σκοπό αφενός τη διεύρυνση του 
δικτύου επαφών και την προβολή της Κεντρικής Μακεδονίας 
ως προορισμού, αφετέρου την αύξηση της αναγνωρισιμότη-
τάς της ως περιοχής πολλαπλών βιωματικών και αυθεντικών 
εμπειριών και παροχής ποιοτικών και υψηλών προδιαγραφών 
προϊόντων, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.
Το πρόγραμμα των συναντήσεων της αντιπροσωπείας της Πε-
ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας συμπεριλάμβανε και επαφές 
με εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας στη Νέα Υόρκη, 
όπως με τον πρόεδρο των Ελλήνων της Νέας Υόρκης, Πέτρο 
Γαλατούλα, με τους οποίους διερευνήθηκε η δυνατότητα συ-
νεργασίας για την προβολή της Κεντρικής Μακεδονίας μέσα 
από το δίκτυο της ομογένειας. Συζητήθηκαν επίσης τρόποι μελ-
λοντικής συνεργασίας, όπως η προβολή μέσω των ελληνικών 
εφημερίδων των Η.Π.Α. και μέσω θεματικών workshops, που 
θα διοργανωθούν στο άμεσο μέλλον.
Επαφές έγιναν και με εκπροσώπους αεροπορικών εταιριών των 
Η.Π.Α., όπως της Delta Airlines, με τους οποίους συζητήθηκε το 
ενδεχόμενο απευθείας αεροπορικών συνδέσεων με τη Θεσσα-
λονίκη, με την ευκαιρία της κατασκευής του νέου αεροδιαδρό-
μου στο αεροδρόμιο «Μακεδονία». Παράλληλα, εξετάστηκαν 
και οι προοπτικές συνεργασίας της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας με τις αεροπορικές εταιρίες μέσω υπηρεσιών μάρ-

κετινγκ (marketing support).
«Η προσέγγιση νέων αγορών και μάλιστα τόσο απαιτητικών, 
όπως αυτή των Η.Π.Α., η οποία διαθέτει δυνητικούς επισκέπτες 
με υψηλό εισόδημα προς κατανάλωση κατά τη διάρκεια των δι-
ακοπών τους, απαιτεί σωστή οργάνωση και συντονισμό, ώστε 
να είμαστε σε θέση να διεκδικήσουμε μέρος του εισερχόμενου 
τουρισμού από αυτή. Το τελευταίο χρονικό διάστημα δουλεύ-
ουμε εντατικά ακριβώς πάνω σε αυτό», δήλωσε ο αντιπεριφε-
ρειάρχης και πρόσθεσε ότι αυτή η προσπάθειά αποτυπώνεται 
στις πολύ σημαντικές επιδόσεις του εισερχόμενου τουρισμού 
της Κεντρικής Μακεδονίας κατά το προηγούμενο έτος: «Είχαμε 
σημαντική αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων το πρώτο 
εννεάμηνο του 2018 κατά 20,3% (2.017 εκατ. ευρώ) και η 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ήταν ξανά πρώτη σε διεθνείς 
αφίξεις με 6,8 εκατομμύρια επισκέψεις».
Ο κ.Θάνος είπε ακόμη ότι «με την ευκαιρία της λειτουργίας του 
Γραφείου Film Office στην Περιφέρειά μας ήδη από την προ-
ηγούμενη χρονιά, το οποίο στελεχώσαμε με προσωπικό και 
έχουμε προβεί σε ενέργειες οργάνωσης του κινηματογραφικού 
τουριστικού μας προϊόντος, κατά τη διάρκεια της συμμετοχής 
μας στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού της Νέας Υόρκης προγραμ-
ματίσαμε συναντήσεις με κινηματογραφικούς παραγωγούς 
και σκηνοθέτες, με τους οποίους συζητήθηκε η δυνατότητα 
προσέλκυσης κινηματογραφικών παραγωγών στην Κεντρική 
Μακεδονία. Τους αναλύσαμε τις νέες συνθήκες στη χώρα μας 
για τη διευκόλυνση των παραγωγών αυτών μέσω του Cash 
Rebate που επιστρέφει στην παραγωγή του οπτικοακουστικού 
έργου, επιχορήγηση ύψους 35% επί των επιλέξιμων δαπανών 
(κινηματογραφικές ταινίες, τηλεοπτικές σειρές, ντοκιμαντέρ, 
animation, digital games), αλλά και το φορολογικό κίνητρο του 
Tax Incentive, με απαλλαγή έως 30% επί του φορολογητέου ει-

σοδήματος για νομικά ή φυσικά πρόσωπα που επενδύουν στην 
οπτικοακουστική παραγωγή».
Η Διεθνής Έκθεση Τουρισμού «New York Times Travel Show» 
στη Νέα Υόρκη, που διοργανώθηκε για 16η φορά φέτος, είναι η 
μεγαλύτερη τουριστική έκθεση για εμπόρους και καταναλωτές 
στη Βόρεια Αμερική. Φέτος μάλιστα η Ελλάδα ήταν ασημένιος 
χορηγός και το περίπτερο της Ελλάδας, στο οποίο συμμετείχε 
και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, βρισκόταν σε περίοπτη 
θέση του εκθεσιακού χώρου, προσελκύοντας περισσότερες επι-
σκέψεις καταναλωτών και επαγγελματιών του τουρισμού.
Το ελληνικό περίπτερο επισκέφτηκε πλήθος κόσμου, δημοσιο-
γράφοι μεγάλων ΜΜΕ, επαγγελματίες τουριστικοί πράκτορες, 
ελληνικές διπλωματικές αρχές, με επικεφαλής το Γενικό Πρόξενο 
της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη Δρ. Κωνσταντίνο Κούτρα και εκ-
πρόσωποι της ελληνικής ομογένειας. Οι επισκέπτες της έκθεσης 
ξεπέρασαν τους 30.000, ενώ συμμετείχαν περισσότεροι από 
600 εκθέτες από περισσότερες από 150 χώρες.
Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του Ε.Ο.Τ., ο αριθμός των 
επισκεπτών από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα ξεπέρασε την περσινή 
χρονιά τους 1.200.000 επισκέπτες. Οι αφίξεις Αμερικανών 
επισκεπτών στην Ελλάδα παρουσιάζουν σταθερή αύξηση και 
οι προοπτικές για το μέλλον είναι εξαιρετικές. Οι Αμερικανοί 
δαπανούν περισσότερα χρήματα για διακοπές στο εξωτερικό 
σε σχέση με επισκέπτες από άλλες χώρες και είναι δεκτικοί να 
εξερευνήσουν την τοπική κουλτούρα και κληρονομιά. Κάνουν 
κατά μέσο όρο τέσσερα ταξίδια αναψυχής το χρόνο στο εξωτε-
ρικό και συνολικά 28 διανυκτερεύσεις. Στο μεγαλύτερο ποσοστό 
τους επιλέγουν ανώτερη κατηγορία ξενοδοχείων και αγαπούν 
την Ελλάδα. Είναι από τους αγαπημένους τους προορισμούς 
καθώς λατρεύουν την ιστορία και τον πολιτισμό της χώρας.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ Την παραίτησή της υπέβαλε η γενική γραμματέας Τουρισμού Ευρυδίκη Κουρνέτα. Η υπουργός Τουρισμού Έλενα Κουντουρά έκανε δεκτή την παραίτηση και ευχαρίστησε την 
κ. Κουρνέτα για τη συνεργασία και τη συμβολή της στην υλοποίηση της στρατηγικής του υπουργείου. Το επόμενο διάστημα αναμένεται η κάλυψη της θέσης.
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Παρά την συγκρατημένη αισιοδοξία που καταγράφεται, τα προ-
βλήματα των επιχειρήσεων λιανεμπορίου συνεχίζουν να υπάρ-
χουν με τα κυριότερα να είναι η αβεβαιότητα περιβάλλοντος 
(59%), ο υψηλός ΦΠΑ (45%), η μείωση πωλήσεων (38%), η 
χαμηλή κερδοφορία (34%), η γραφειοκρατία και πολυνομία 
του δημοσίου (28%), οι αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες 
(26%), τα κόστη λειτουργίας (26%), οι συγχωνεύσεις και εξα-
γορές (21%), η δυσκολία/κόστος τραπεζικού δανεισμού (20%) 
και η εύρεση και ανάπτυξη προσωπικού/στελεχών (18%).
Τα εξωγενή προβλήματα εξακολουθούν να πρωταγωνιστούν. 

Συγκεκριμένα, και πάλι καταγράφεται ως βασικό πρόβλημα η 
αβεβαιότητα περιβάλλοντος (κοινωνικού-οικονομικού) κάτι 
που αποδίδεται τόσο στις εσωτερικές εξελίξεις στη χώρα, όσο και 
στις γενικότερες αλλαγές που διέρχεται ο συγκεκριμένος κλάδος 
διεθνώς, αλλά και στην Ελλάδα. Ο υψηλός ΦΠΑ ο οποίος στις 
προηγούμενες μετρήσεις καταγραφόταν ως το κύριο πρόβλη-
μα εξακολουθεί να έχει σημασία με 45%. Το πρόβλημα των 
μειωμένων πωλήσεων παρουσιάζει ένταση καθώς ανεβαίνει 
στην 3η θέση με 38%, ενώ η χαμηλή κερδοφορία παραμένει 
σημαντικό πρόβλημα με μικρή μείωση από 43% σε 38%. Την 
πεντάδα των κύριων προβλημάτων συμπληρώνουν η γρα-
φειοκρατία και η πολυνομία του δημοσίου, η οποία επηρεάζει 

σημαντικά τον κλάδο τα τελευταία χρόνια.
Αναφορικά με τις προτεραιότητες των επιχειρήσεων, τα απο-
τελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι η πλειοψηφία των στόχων 
του κλάδου έχουν να κάνουν με την καινοτομία και τις επενδύ-
σεις. Συγκεκριμένα αν εξαιρέσουμε την πρώτη γενική προτεραι-
ότητα της αύξησης πωλήσεων, η οποία είναι κοινή για όλες τις 
επιχειρήσεις, όλες οι υπόλοιπες προτεραιότητες αποτελούν πε-
ριοχές με σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον και έχουν ανάγκη 
την καινοτομία όπως νέες υπηρεσίες και προϊόντα, καλύτερη 
εξυπηρέτηση πελατών, αναβάθμιση δικτύου και πολυκαναλική 
διάθεση προϊόντων, αξιοποίηση δεδομένων κλπ.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ Η ΓΓ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΚΟΥΡΝΕΤΑ

ΑΥΞΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ 
ΣΤΗ ΧΩΡΑ «

Είχε ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και Πολιτισμού της Περιφέρειας Κ.Μακεδονίας, Αλ. Θάνος, στις ΗΠΑ
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 «Τα παιδιά είναι πιο προσηλωμένα στις σπουδές τους, 
καθώς θέλουν να τις ολοκληρώσουν το συντομότερο 
δυνατό. Είναι πιο ώριμα, παρακολουθούν με επιμέλεια τα 
μαθήματα, κάνουν εργασίες. Γνωρίζουν ότι στη σύγχρο-
νη εποχή, και με μια χώρα σε βαθιά κρίση, δύσκολα θα 
επιβιώσουν εάν αρκεστούν στην ήσσονα προσπάθεια». Τα 
λόγια αυτά του Αντώνη Τουρλιδάκη, πρύτανη του Πανε-
πιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, αποτυπώνουν μία από τις 
ισχυρότερες τάσεις που καταγράφεται στα ελληνικά πανε-
πιστήμια μετά την πολυετή κρίση. Σύμφωνα με ρεπορτάζ 
του Α. Λακασά στην «Καθημερινή» οι φοιτητές γεμίζουν 
τα αμφιθέατρα, επισπεύδουν τη λήψη πτυχίου, διεκδικούν 
υψηλούς βαθμούς και δεν αρκούνται στο δημοκρατικό 
«5», αφού στοχεύουν μία θέση σε ένα μεταπτυχιακό πρό-
γραμμα. Ακόμη και οι «αιώνιοι» φοιτητές –η παραδοξό-
τητα αυτή των ελληνικών ΑΕΙ– είναι πλέον λιγότεροι των 
ενεργών. Στο πλαίσιο αυτό, χαρακτηριστικό των νέων 
τάσεων στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση λόγω της 
κρίσης, έχει περιοριστεί κατά πολύ η δυναμική των φοι-
τητικών παρατάξεων, σε συνδυασμό και με την απαξίωση 
που υφίσταται η πολιτική στην Ελλάδα. Οι διδάσκοντες 
από την πλευρά τους παλεύουν να επιβιώσουν με χαμη-
λούς μισθούς, χωρίς εκπτώσεις στο ακαδημαϊκό έργο.
Ειδικότερα, τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των πτυχιού-
χων ετησίως αυξάνεται. Ενδεικτικά, σύμφωνα με την τε-
λευταία τριμηνιαία έκθεση της Ελληνικής Στατιστικής Αρ-
χής «Η Ελλάς με Αριθμούς, Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2018», 
το 2016 πήραν πτυχίο 34.491 φοιτητές, αύξηση σχεδόν 
10% σε σχέση με τους 31.602 πτυχιούχους του 2010. Βέ-
βαια, πίσω από τους αριθμούς κρύβεται μία εντυπωσιακή 
ποιοτική αλλαγή. «Τα αμφιθέατρα είναι πλέον γεμάτα. Οι 
φοιτητές έχουν συνειδητοποιήσει ότι η επαγγελματική 
τους ζωή θα είναι πολύ δύσκολη στην Ελλάδα, και έτσι 
επιδιώκουν να αποκτήσουν όσο το δυνατόν περισσότερα 
εφόδια. Παρατηρώ ότι οι φοιτητές έχουν ζέση όχι μόνο για 
τις συμβατικές υποχρεώσεις τους ώστε να περάσουν ένα 
μάθημα. Αφιερώνουν πολύ χρόνο στα εργαστήρια για πα-
ραγωγή νέας γνώσης, ζητούν να κάνουν εργασίες» τονίζει 
στην «Κ» ο Αχιλλέας Γραβάνης, καθηγητής στην Ιατρική 
Σχολή του Παν. Κρήτης.
Πρακτική σε επιχειρήσεις
«Τα παιδιά παίρνουν πρωτοβουλίες, προσανατολίζονται 
στην πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις», προσθέτει η Ελέ-
νη Θανοπούλου καθηγήτρια στο τμήμα Ναυτιλίας και Επι-

χειρηματικών Υπηρεσιών στο Παν. Αιγαίου. Και προσθέ-
τει: «Η κρίση έχει οδηγήσει τους φοιτητές να ωριμάσουν 
γρήγορα. Ξέρουν ότι σπουδάζουν με θυσίες των γονιών 
τους. Μου θυμίζει τη δεκαετία του ’70, όταν η χώρα έβγαι-
νε πάλι από μία δύσκολη περίοδο, όπως τώρα».
«Ο μέσος όρος της ποιότητας των φοιτητών έχει βελτιωθεί 
και αυτό οφείλεται στην προσπάθεια των φοιτητών που 
αντιλαμβάνονται ότι χρειάζονται προσόντα για την Ελ-
λάδα και πολύ πιθανό στο εξωτερικό» λέει ο κ. Γραβάνης. 
Ετσι από το «δημοκρατικό 5» των πρώτων δεκαετιών του 
ΠΑΣΟΚ, φτάσαμε οι φοιτητές να παρακαλούν τους καθη-
γητές να τους απορρίψουν εάν ο βαθμός που θα πάρουν 
είναι κάτω του 7, και μπορεί να τους χαλάσει το μέσον όρο 
του πτυχίου. Ο λόγος είναι ότι για να γίνουν δεκτοί σε κά-
ποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα οφείλουν να έχουν βαθμό 
πτυχίου τουλάχιστον 7. «Παλαιότερα στις μεταπτυχιακές 
σπουδές στόχευαν κυρίως όσοι ήθελαν να ακολουθήσουν 
ακαδημαϊκή καριέρα.
Σήμερα οι φοιτητές γνωρίζουν ότι οι σπουδές τους θα εί-
ναι πλήρεις εάν διαθέτουν έναν μεταπτυχιακό τίτλο. Σαν το 
μεταπτυχιακό να είναι παράρτημα του πρώτου πτυχίου. 
Γι’ αυτό είναι συνεπείς και μελετούν περισσότερο για να 
έχουν καλούς βαθμούς», παρατηρεί στην «Κ» η καθηγή-
τρια του Παν. Αθηνών Ευγενία Μπουρνόβα. Η αύξηση της 
ζήτησης για μεταπτυχιακά προγράμματα είναι εκρηκτική. 
Ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών αυξήθηκε κατά 
70% από το 2010 (ήταν 31.071) στο 2016 (έφθασε τους 
52.946). Και όπως παρατηρεί ο κ. Τουρλιδάκης, «πολλά 
παιδιά διεκδικούν υποτροφίες. Αλλιώς, όλο και περισ-
σότεροι προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα, δουλεύοντας 
παράλληλα με τις σπουδές τους».
Οι «αιώνιοι», λιγότεροι από τους ενεργούς
Σημαντική ανατροπή στο φαινόμενο των «αιωνίων» φοι-
τητών καταγράφεται τα τελευταία τρία χρόνια. Ο αριθμός 
τους κινείται αυξητικά συγκριτικά με τις προηγούμενες 
χρονιές και η αύξηση συνδυάζεται με την περαιτέρω με-
γέθυνση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω των όλο και 
περισσότερων εισακτέων ετησίως. Ωστόσο, ενώ μέχρι το 
2014 ο αριθμός των «αιωνίων» υπερτερούσε των ενερ-
γών φοιτητών –δηλαδή εκείνων που βρίσκονται ακόμη 
εντός του ελάχιστου χρόνου σπουδών της σχολής τους 
(τέσσερα, πέντε ή έξι χρόνια, ανάλογα με τη σχολή)– από 
το 2014 και μετά παρουσιάζεται μία αντιστροφή. Ετσι, ο 
αριθμός των ενεργών φοιτητών είναι πολύ μεγαλύτερος 

των «αιωνίων».
Συγκεκριμένα, την ακαδημαϊκή χρονιά 2009-2010 οι «αι-
ώνιοι» φοιτητές ήταν 176.393 και το σύνολο των ενεργών 
165.443. Το 2013-2014 οι «αιώνιοι» ήταν 193.207 και οι 
ενεργοί 174.039. Το 2014-2015 είναι η πρώτη χρονιά που 
οι ενεργοί φοιτητές παίρνουν αριθμητικό κεφάλι: Τότε οι 
«αιώνιοι» ήταν 190.496 έναντι 196.559 των φοιτητών 
εντός του κανονικού χρόνου σπουδών. Το ίδιο συνεχίστη-
κε το 2015-2016, καθώς οι «αιώνιοι» ήταν 193.583 και ο 
αριθμός των ενεργών εκτοξεύθηκε στις 203.231.
Η ανατροπή της αριθμητικής ισχύος των «αιωνίων» το 
2014-2015 αποδίδεται στον νόμο 4009/2011 που έδωσε 
χρονικό περιθώριο –τριετία– στους «αιώνιους» να ολο-
κληρώσουν τις σπουδές τους, αλλιώς θα διαγράφονταν. 
Τότε αρκετοί παρακινήθηκαν να πάρουν το πτυχίο. Ωστό-
σο, η κατάργηση της σχετικής ρύθμισης επί υπουργίας 
Νίκου Φίλη το 2015 αύξησε και πάλι τον αριθμό, όμως η 
τάση είχε παγιωθεί. Σε αυτό συνέβαλε η οικονομική κρί-
ση, αλλά και ότι, όπως λένε πανεπιστημιακοί στην «Κ», τα 
ΑΕΙ έχουν μετατραπεί σε... εξεταστικά κέντρα. Με Πράξη 
Νομοθετικού Περιεχομένου το 2015 παγιώθηκε η τακτική 
των διπλών εξεταστικών. Δηλαδή, οι φοιτητές που έχουν 
ξεπεράσει τον ελάχιστο χρόνο σπουδών της σχολής μπο-
ρούν να εξεταστούν σε όλα τα μαθήματα τρεις φορές: στις 
εξετάσεις του Φεβρουαρίου, του Ιουνίου και στις επανα-
ληπτικές του Σεπτεμβρίου. Ετσι πολλοί «αιώνιοι» φοιτητές 
αξιοποιούν τη δυνατότητα αυτή για να πάρουν το πτυχίο.
Παρελθόν η ισχύς των παρατάξεων
Οι ανατροπές στην πολιτική σκηνή και η απαξίωση της 
πολιτικής και των κομμάτων (ιδίως μεταξύ των νέων) σε 
συνδυασμό με την εντατικοποίηση των σπουδών έχουν 
συμπιέσει τη δυναμική των φοιτητικών παρατάξεων. Η 
συμμετοχή στις φοιτητικές εκλογές είναι δραματικά μικρή, 
όπως και η παρεμβατικότητα των παρατάξεων. Ωστόσο, 
προσοχή: δεν μιλούμε για τις ηχηρές μειοψηφικές ομάδες 
που παρεμβαίνουν στις συνεδριάσεις των ακαδημαϊκών 
οργάνων για να επιβάλουν τις θέσεις τους. Για την αντι-
μετώπιση αυτών των στρεβλώσεων στη λειτουργία των 
ΑΕΙ είναι αρμόδια τα ακαδημαϊκά όργανά τους. Αντίθετα, 
η μεγάλη μερίδα των φοιτητών αρνείται τις καταλήψεις ως 
μορφή διεκδίκησης ενός αιτήματός τους, και ουσιαστικά 
αντιδρά σε κινητοποιήσεις που πλήττουν την εύρυθμη 
λειτουργία της σχολής τους. 
Συνέχεια στη σελ 21
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«Το θέμα της ίδρυσης του πρώτου Ελληνικού Πανεπιστημίου 
στην Αίγυπτο (ΕΠΑ), προχωρά κανονικά με πολλαπλές διερ-
γασίες για το κτιριολογικό «Project» αλλά και το στρατηγικό 
προγραμματισμό του γενικότερα».
Αυτό αναφέρει σε επιστολή του προς όλους τους αποφοίτους 
της ιστορικής Αμπετείου Σχολής Καΐρου, ο διευθυντής της, 
Αρχιεπίσκοπος Σινά, Φαρράν και Ραϊθούς και πρόεδρος του 
Ιδρύματος Αμπετείου Σχολής Καΐρου Δαμιανός, σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Στην ίδια επιστολή, ο προκαθήμενος της Ιεράς Μονής της 
Αγίας Αικατερίνης του Σινά τονίζει ότι έχει ήδη αναθέσει το 
θέμα της προώθησης όλων των τεχνικών θεμάτων που 
αφορούν στην ίδρυση της ελληνικής αυτής τριτοβάθμιας 
σχολής, σε στενούς του συνεργάτες, επισημαίνοντας τη 
συμβολή τους στο σημαντικό αυτό θέμα: στον εκπαιδευτικό 
Ιωάννη Τζουμέρκα που είναι «έμπειρος στρατηγικός σχεδια-
στής αλλά και διοικητικός για τριτοβάθμια εκπαίδευση τόσο 
στην Ελλάδα, όσο και στην Αίγυπτο, και γνωρίζει αυτά τα 

θέματα σε βάθος» καθώς και στον διαχειριστικό δ/ντή της 
Αμπετείου Σχολής Νικόλα Βαδή. 
Παράλληλα, στην ίδια επιστολή, ο αρχιεπίσκοπος Δαμιανός 
επισημαίνει ότι ο Λάκης Πεζάς, μέχρι πρότινος αρχισυντά-
κτης του «Κάδμου», του περιοδικού των ανά τον κόσμο 
Αμπετειανών, αναλαμβάνει και πάλι την εν λόγω έκδοση, 
και από κοινού με τους κ.κ. Βαδή και Τζουμέρκα θα προετοι-
μάσουν την Α΄ Παγκόσμια Αμπετειάδα που θα διεξαχθεί τον 
Οκτώβριο του 2020, στο Κάιρο.

Συνέχεια από τη σελ 20 

Ενδεικτική της πτώσης της ισχύος των φοιτητικών παρατά-
ξεων είναι η συνεχώς μειούμενη συμμετοχή στις φοιτητικές 
εκλογές. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ για τα πα-
νεπιστήμια, από τις 61.000 φοιτητές που ψήφισαν το 2015, η 
συμμετοχή περιορίστηκε στις 49.700 το 2016, στις 45.200 το 
2017 και έπεσε στις 43.400 πέρυσι. Με δεδομένο ότι, με βάση 
την ΕΛΣΤΑΤ, οι φοιτητές στα πανεπιστήμια ήταν 203.231 το 
2016, στις εκλογές μετέχει περίπου το 25% των φοιτητών. 
«Δεν ξέρω γιατί κάποιος να ενταχθεί σε παράταξη. Οι παρα-
τάξεις μοιάζουν στοιχείο του... παρελθόντος στα ΑΕΙ. Ακόμη 
και οι σημειώσεις των καθηγητών διατίθενται ηλεκτρονικά» 
λέει στην «Κ» ο Ν. Τ., φοιτητής της Νομικής Αθηνών.
Εκτός από την ποσοτική αποδυνάμωση, πλήγμα στην ισχύ 
των παρατάξεων έδωσε ο νόμος 4009 του 2011 που κατήρ-
γησε τη συμμετοχή των φοιτητών στις πρυτανικές εκλογές. 
«Το δίκτυο αλληλοϋποστήριξης των φοιτητών στα πανεπι-
στήμια υφίσταται», παρατηρεί στην «Κ» ο Αλέξανδρος Μί-
χας, ηγετικό στέλεχος της ΟΝΝΕΔ. Βέβαια, η ΔΑΠ έχει δώσει 
βάρος στην προώθηση των πολιτικών θέσεων του μητρικού 
κόμματος. Την ίδια στιγμή, η παράταξη του ΚΚΕ βρίσκεται 
ποσοστιαία στη δεύτερη θέση, ενώ από τον χώρο της Αρι-
στεράς «κεφάλι» έχουν πάρει φοιτητικά σχήματα με αναφο-
ρές στην Εξωκοινοβουλευτική Αριστερά.
Οι χαμηλοί μισθοί των καθηγητών
Πόσα; 1.250 ευρώ «καθαρά». Σε αυτό το επίπεδο κινείται ο 
μισθός ενός νέου πανεπιστημιακού, ύστερα από περικοπές 
έως 32% την περίοδο 2010-17. Μπορεί το ποσό να μοιάζει 
ικανοποιητικό για μηνιαίες απολαβές εν μέσω της οικονομι-
κής κρίσης, ωστόσο πρόκειται για έναν πολύ χαμηλό μισθό 
εάν αναλογιστούμε τα χρόνια σπουδών αλλά και αναμονής 
μέχρι τον διορισμό. Ετσι, οι περικοπές των αμοιβών των 
διδασκόντων οδήγησαν πλέον τους πανεπιστημιακούς να 
επιδιώκουν τη συμμετοχή τους σε μεταπτυχιακά προγράμ-

ματα (επ’ αμοιβή) ή και μία δεύτερη θέση εργασίας. Αυτό 
επηρεάζει εν γένει τη λειτουργία των ΑΕΙ, διαμορφώνοντας 
ένα νέο τοπίο εντός των ιδρυμάτων.
Σήμερα, το διδακτικό προσωπικό κυμαίνεται περί τις 13.000. 
Το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, με βάση τα στοιχεία της 
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ήταν 13.148 μέλη. «Είμαστε 
μία αδικημένη τάξη ανθρώπων με κριτήριο τις απολαβές μας 
εάν αναλογιστούμε την επένδυση στις σπουδές», παρατηρεί 
στην «Κ», ο πρύτανης του Παν. Δυτικής Μακεδονίας Αντώ-
νης Τουρλιδάκης. «Οικονομικά κίνητρα δεν υπάρχουν, μόνο 
πλέον από μεράκι και πάθος συνεχίζουμε να διατηρούμε το 
ίδιο επίπεδο στη δουλειά μας», προσθέτει ο ίδιος. Η πλειονό-
τητα καταφεύγει στα μεταπτυχιακά ή σε θέσεις εκτός ΑΕΙ. «Ο 
ατομικισμός πλέον έχει φθάσει στο έπακρο» παρατηρεί στην 
«Κ» η καθηγήτρια στο Παν. Αθηνών Ευγενία Μπουρνόβα.
Με τον τρόπο αυτό, βέβαια, δημιουργούνται πανεπιστη-
μιακοί διαφορετικών ταχυτήτων, καθώς οι ευκαιρίες που 
προσφέρονται στους πανεπιστημιακούς κεντρικών ΑΕΙ είναι 
περισσότερες από εκείνες για τους διδάσκοντες των περι-
φερειακών. «Προσπαθούμε να διεκδικήσουμε ερευνητικά 
προγράμματα από την Ε.Ε. αλλά και ελληνικές επιχειρήσεις. 
Ωστόσο, δεν υπάρχει ισχυρή τοπική οικονομία. Για παρά-
δειγμα, η ΔΕΗ στην Κοζάνη –όπου η έδρα του πανεπιστημί-
ου– αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα» παρατηρεί ο κ. 
Τουρλιδάκης. Οι συνθήκες αυτές λειτουργούν αποτρεπτικά 
στην προσέλκυση νέων επιστημόνων που έχουν μετανα-
στεύσει στο εξωτερικό. Βέβαια, το ενδιαφέρον για τις νέες 
θέσεις είναι πάντα υψηλό από την Ελλάδα, αφού ο διορισμός 
λειτουργεί αποτρεπτικά στη μετανάστευση.
Η έρευνα στη μέγγενη της γραφειοκρατίας
Συνολικά επτά υπογραφές και πολλές εβδομάδες αναμονής 
χρειάζονται για δαπάνη 100 ευρώ στα πανεπιστήμια αλλά 
και στα ερευνητικά κέντρα. «Ο νόμος 4485/2017, που διέπει 
τους Ειδικούς Λογαριασμούς Ερευνας (ΕΛΚΕ) των ερευνη-
τικών κέντρων και των πανεπιστημίων, πλήττει ανεπανόρ-

θωτα την έρευνα, έναν από τους λίγους παραγωγικούς, 
αναπτυξιακούς τομείς στους οποίους η χώρα παρουσιάζει 
θετικές επιδόσεις, ακόμη και μέσα στην περίοδο της κρίσης», 
αναφέρει η Ενωση Ελλήνων Ερευνητών (ΕΕΕ).
Ειδικότερα, οι ΕΛΚΕ δημιουργήθηκαν, με τον νόμο 1514 του 
1985, ώστε τα ερευνητικά κέντρα και τα ΑΕΙ να έχουν ευε-
λιξία στη διαχείριση των ερευνητικών έργων. «Πλέον με τις 
διατάξεις του νόμου του 2017, και την υπαγωγή των ΕΛΚΕ 
στις ρυθμίσεις της γενικής κυβέρνησης, η ευελιξία και η αυ-
τονομία των ΕΛΚΕ έχουν χαθεί» αναφέρει στην «Κ» η Ευγενία 
Μπουρνόβα, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Με βάση τα στοιχεία που διέθεσε στην «Κ» ο Δημήτρης 
Σακελλαρίου, διευθυντής Ερευνών στο Ελληνικό Κέντρο 
Θαλάσσιων Ερευνών και μέλος του διοικητικού συμβουλίου 
της ΕΕΕ, για να γίνει μια δαπάνη αξίας 50-100 ευρώ (π.χ. η 
αγορά ενός εξωτερικού δίσκου ηλεκτρονικού υπολογιστή) 
θα πρέπει να έχει προγραμματιστεί ένα-δύο χρόνια νωρίτε-
ρα.
Για να εγκριθεί μπορεί να χρειαστούν τουλάχιστον δύο εβδο-
μάδες. Για δαπάνη πάνω από 1.000 ευρώ ο χρόνος διπλα-
σιάζεται και για πάνω από 2.500 ευρώ πολλαπλασιάζεται. 
Για όλες τις εγκρίσεις χρειάζονται περί τις επτά υπογραφές 
τουλάχιστον, ενώ πολλές φορές προστίθεται και η εμπλοκή 
του διοικητικού συμβουλίου για την τελική έγκριση.
Παράλληλα, σύμφωνα με τον ίδιο, «οι αλλεπάλληλοι έλεγ-
χοι, οι γραφειοκρατικές διαδικασίες, οι προσωπικές ευθύνες 
έχουν δημιουργήσει ένα τεράστιο κύμα ευθυνοφοβίας στα 
στελέχη των ΕΛΚΕ. Γι’ αυτό δημιουργούν ακόμη περισ-
σότερη γραφειοκρατία, για να αποφύγουν τις ευθύνες. Οι 
ερευνητές βρίσκονται αντιμέτωποι με έναν λαβύρινθο γρα-
φειοκρατικών διαδικασιών και κινδυνεύουν να βρεθούν 
υπόλογοι για μη υλοποίηση της έρευνας».

ΣΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ, ΠΡΟΧΩΡΑ Η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΙΝΑ 
ΚΑΙ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΜΠΕΤ
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Τονίζει με επιστολή του ο αρχιεπίσκοπος Σινά Δαμιανός



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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ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΕ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΠΤΩΧΕΥΟΥΝ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-9                                                  05/02/2019

Την παροχή δεύτερης ευκαιρίας σε αξιόπιστους πτωχεύ-
σαντες επιχειρηματίες και τη διευκόλυνση των βιώσιμων 
επιχειρήσεων με οικονομικές δυσχέρειες να έχουν πρό-
σβαση στο πλαίσιο προληπτικής αναδιάρθρωσης από 
αρχικό στάδιο, προβλέπει η νέα κοινοτική οδηγία που 
υιοθέτησαν οι μόνιμοι αντιπρόσωποι (πρέσβεις) των 
χωρών της Ε.Ε. Πρόκειται για ένα ενιαίο πλαίσιο που θα 
προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες σε επιχειρήσεις, κυρί-
ως μμε, με χρηματοδοτικές δυσκολίες, μεταξύ των οποί-
ων οι μικρότερες παρεμβάσεις των δικαστηρίων και οι 
χρονικές «ανάσες» πριν από τις αναγκαστικές εκτελέσεις. 
Η απόφαση βασίζεται σε πρόταση της Κομισιόν, η οποία 
επικεντρώνεται σε τρία βασικά στοιχεία:
 1. Κοινές αρχές για τη χρήση πλαισίων έγκαιρης αναδι-
άρθρωσης, που θα βοηθούν τις εταιρείες να εξακολου-
θήσουν τις δραστηριότητές τους και να διατηρήσουν τις 
θέσεις εργασίας τους. 
2. Κανόνες που επιτρέπουν στους επιχειρηματίες να επω-
φεληθούν από μια δεύτερη ευκαιρία. 3. Στοχοθετημένα 
μέτρα για τα κράτη-μέλη ώστε να αυξηθεί η αποτελεσμα-
τικότητα των διαδικασιών αφερεγγυότητας, αναδιάρ-
θρωσης και απαλλαγής. 
Όταν η Κομισιόν είχε υποβάλει την πρόταση, τον Νο-
έμβριο του 2016, η Ελλάδα βρισκόταν των χωρών με 
προβληματικό σε αποτελεσματικότητα νομικό πλαίσιο στο 
ζήτημα της αφερεγγυότητας, αφού κατατασσόταν στην 
23η θέση μεταξύ των κρατών-μελών. Οι διαδικασίες αφε-
ρεγγυότητας στη χώρα μας διαρκούσαν κατά μέσο όρο 
3,5 έτη έναντι 2 έτη στην Ε.Ε., ενώ το ποσοστό ανάκτησης 
των οφειλόμενων έφτανε μόλις το 35,6% με μέσο όρο 
στην Ευρώπη το 65%.
 Οι ενιαίοι κανόνες θα τηρούν παρακάτω βασικές αρχές:
 Ç Οι επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυ-
σκολίες, ιδίως οι μμε, θα έχουν πρόσβαση σε εργαλεία 
έγκαιρης προειδοποίησης για την ανίχνευση της επιδει-
νούμενης οικονομικής κατάστασής τους και τη διασφάλι-
ση της έγκαιρης αναδιάρθρωσής τους.
 Ç Ευέλικτα πλαίσια προληπτικής αναδιάρθρωσης θα 
απλουστεύσουν χρονοβόρες, πολύπλοκες και δαπανηρές 
δικαστικές διαδικασίες. Τα εθνικά δικαστήρια θα επεμβαί-
νουν, όταν χρειάζεται, για τη διαφύλαξη των συμφερό-
ντων των ενδιαφερομένων. 
Ç Ο οφειλέτης θα έχει στη διάθεσή του μια περιορισμένη 
χρονικά «ανάσα» τεσσάρων μηνών κατ’ ανώτατο όριο 
πριν από την αναγκαστική εκτέλεση, ώστε να διευκολύνο-

νται οι διαπραγματεύσεις και η επιτυχής αναδιάρθρωση. 
Ç Τυχόν διαφωνούσα μειοψηφία πιστωτών και εταίρων 
δεν θα μπορεί να εμποδίσει τα σχέδια αναδιάρθρωσης, 
ωστόσο τα έννομα συμφέροντά τους θα διασφαλίζονται. 
Ç Η νέα χρηματοδότηση θα έχει ειδική προστασία, αυ-
ξάνοντας τις πιθανότητες επιτυχούς αναδιάρθρωσης. 
Ç Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα υφι-
στάμενα δικαιώματα των εργαζομένων βάσει του εθνικού 
και του κοινοτικού δικαίου δεν θίγονται από τη διαδικασία 
προληπτικής αναδιάρθρωσης (π.χ. το δικαίωμα συλλογι-
κής διαπραγμάτευσης και συνδικαλιστικής δράσης και το 
δικαίωμα ενημέρωσης και διαβούλευσης).
 Ç Η επιμόρφωση, η εξειδίκευση των επαγγελματιών 
του κλάδου και των δικαστηρίων, καθώς και η χρήση 
της τεχνολογίας μέσω ηλεκτρονικής υποβολής των απαι-
τήσεων και των κοινοποιήσεων προς τους πιστωτές θα 
βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα και θα μειώσουν 
τη διάρκεια των διαδικασιών αφερεγγυότητας, αναδιάρ-
θρωσης και δεύτερης ευκαιρίας. Η τελική απόφαση του 
Συμβουλίου διατηρεί όλα τα βασικά στοιχεία της αρχι-
κής πρότασης της Επιτροπής, αλλά παρέχει μεγαλύτερη 
ευελιξία στα κράτη-μέλη ώστε να προσαρμόσουν τη νέα 
νομοθεσία στα υφιστάμενα πλαίσιά τους. Ειδικότερα, το 
Συμβούλιο τροποποίησε τις διατάξεις σχετικά με: 
Ç Τη συμμετοχή των δικαστών: Διατηρώντας μεν τον 
στόχο των ταχύτερων διαδικασιών αφερεγγυότητας, η 
θέση του Συμβουλίου προβλέπει μεγαλύτερη ευελιξία για 
τα κράτη-μέλη ώστε να αποφασίζουν πότε και πού είναι 
υποχρεωτική η συμμετοχή των δικαστών.
 Ç Τη διάρκεια της αναστολής των ατομικών καταδιώ-
ξεων: Διατηρώντας αφενός τις διάρκειες που πρότεινε η 
Επιτροπή (δηλαδή έως το πολύ 4 μήνες για την αρχική 
διάρκεια), το Συμβούλιο εισάγει τη δυνατότητα μεγαλύτε-
ρης προθεσμίας των δικαστηρίων ώστε να επικυρώσουν 
σχέδια που είναι ιδιαίτερα περίπλοκα. 
Ç Τη διακατηγοριακή παράκαμψη των διαφωνιών: Ενώ 
διατηρούνται οι κανόνες που καθορίζονται στην πρότα-
ση, τα κράτη-μέλη αποφάσισαν μεγαλύτερης ευελιξίας σε 
εθνικό επίπεδο ώστε να καθοριστούν οι όροι που απαι-
τούνται τη διενέργεια προκαταρκτικής αποτίμησης μιας 
επιχείρησης, καθώς και οι κανόνες οι οποίοι καθορίζουν 
την παράκαμψη των διαφωνιών μιας κατηγορίας πιστω-
τών. 
Αναφορικά με τα επόμενα βήματα, το κείμενο θα εγκριθεί 
τώρα και τυπικά από τα δύο θεσμικά όργανα, δηλαδή το 
Συμβούλιο και την Ευρωβουλή και θα δημοσιευτεί στην 
Επίσημη Εφημερίδα. Κατόπιν, τα κράτη-μέλη θα έχουν 
διετή προθεσμία να εφαρμόσουν τους νέους κανόνες στην 
εθνική τους νομοθεσία, ενώ θα μπορούν να ζητήσουν από 
την Επιτροπή ένα επιπλέον έτος για την εφαρμογή. 

«AΛΜΑ» ΕΩΣ 70% ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ 
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟ 2018 

www.protothema.gr

Στα επίπεδα του 2015 επιστρέφουν ξανά τα έσοδα από 
μεταβιβάσεις ακινήτων, τάση που δείχνει ανάκαμψη της 
κτηματαγοράς. Απέχει όμως πολύ από τα επίπεδα του 
2013 και η αύξηση προκύπτει κατά βάση τεχνητά, λόγω 
της σύγκρισης που γίνεται μετά την μεγάλη «βουτιά» της 
κτηματαγοράς στην διετία 2014-2015. Η απομάκρυνση 
από την «μαύρη τριετία» 2015-2017 και τον κίνδυνο άτα-
κτης χρεωκοπίας, αλλά και η μόδα του Airbnb, έδωσαν 
«το φιλί της ζωής» στην αγορά ακινήτων, αν και απέχει 
πολύ από τις προσδοκίες για … «ανάσταση».
Πάντως τα στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού και 
της διακύμανσης των φορολογικών εσόδων του κράτους 
(τα οποία δημοσιοποιούν το Γενικό Λογιστήριο του Κρά-
τους και η ΑΑΔΕ αντίστοιχα) δείχνουν ρυθμούς αύξησης 
έως και 70% προς τα τέλη του 2018, στα έσοδα από μετα-
βιβάσεις οικοδομών.
Στο εντεκάμηνο η αύξηση των εσόδων της συγκεκριμένης 
κατηγορίας ήταν 32,2% αλλά το Οκτώβριο οι φόροι μετα-
βίβασης «έτρεχαν» με ρυθμό 70,64% ( έσοδα 21,86 εκατ. 
ευρώ έναντι 12,81 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο του 2017) 
και τον Νοέμβριο με 62,43% ( 23,39 εκατ. ευρώ έναντι 
14,4 εκατ. ευρώ).
Σε απόλυτους αριθμούς πάντως, τα κρατικά έσοδα από 
μεταβιβάσεις δεν προκαλούν ίλιγγο, ούτε ενθουσιασμό: 
στο 12μηνο Ιανουαρίου Δεκεμβρίου φέτος εισπράχθηκαν 
συνολικά από μεταβιβάσεις κεφαλαίων 356 εκατομμύρια 
ευρώ. Εμφανίζουν 30% αύξηση σε σχέση με τα 273 εκατ. 
ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2017.
Ωστόσο το 2013 είχαν εισπραχθεί συνολικά από μεταβι-
βάσεις 503 εκατομμύρια ευρώ. Το 2014, δεδομένης της 
πολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητος έπεσαν σχεδόν 
40% στα 277 εκατ. ευρώ. Το 2015 αυξήθηκαν κατά 9% 
στα 310 εκατ.ευρώ, λόγω της ευφορίας του α΄εξαμήνου. 
Οι προσδοκίες όμως διαψεύστηκαν και το 2016 τα έσοδα 
από μεταβιβάσεις κατρακύλησαν στα 232 εκατ. ευρώ μό-
λις. Από την πτώση στα «τάρταρα», ξεκινά μια νέα προ-
σπάθεια ανάκαμψης, στα 273 εκατ. ευρώ το 2017 και στα 
356 εκατ. ευρώ το 2018.
Δηλαδή αυξήθηκαν μεν κατά 30% αλλά παρά και την δι-
άδοση των πωλήσεων λόγω Airbnb σε ξένους, τα έσοδα 
από μεταβιβάσεις επέστρεψαν στο 2014-2015 αλλά απέ-
χουν πολύ από εκείνες του 2013. 
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ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 
ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ 

ΙΣΧΥΡΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 
ΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΝΟ 2

ΤΟ ΤΑΝΕΟ ΚΑΛΕΙ FUNDS ΝΑ 
ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1 ΔΙΣ. €
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Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
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Η φορολογική αφαίμαξη των νοικοκυριών και των επι-
χειρήσεων έχει εξαντλήσει τη φοροδοτική ικανότητα των 
πολιτών, όπως αποδεικνύει η έκρηξη των ληξιπρόθεσμων 
οφειλών προς την Εφορία.
Ένα τσουνάμι κατασχέσεων σε τραπεζικούς λογαριασμούς 
έχει χτυπήσει από το 2015 μέχρι σήμερα τους φορολογου-
μένους, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες λογαριασμοί έχουν κλει-
δώσει προκαλώντας οικονομική ασφυξία σε επαγγελματίες 
και νοικοκυριά.
Το υπουργείο Οικονομικών ετοιμάζει νέα ρύθμιση για τους 
δεσμευμένους τραπεζικούς λογαριασμούς από την εφορία. 
Οι φορολογούμενοι που έχουν χρέη στην εφορία φαίνεται 
ότι θα αποκτήσουν πάλι τον έλεγχο των μπλοκαρισμένων 
λογαριασμών τους.
Το σχέδιο που επεξεργάζονται τα υπουργεία Οικονομικών 
και Οικονομίας και Ανάπτυξης σε συνεργασία με την Ανε-
ξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και την Ελληνική Ενωση 
Τραπεζών βρίσκεται στην τελική ευθεία. Εκτιμάται ότι το 
επόμενο διάστημα η σχετική ρύθμιση θα κατατεθεί στη 
Βουλή.
Απαραίτητη προϋπόθεση για ανάκτηση των κατασχεμένων 
λογαριασμών είναι να ρυθμιστούν και φυσικά οι οφειλέτες 
να είναι συνεπείς στη ρύθμιση και να πληρώνουν τις δόσεις 
τις ημερομηνίες που πρέπει.
Αξίζει να σημειωθεί ότι όσο τηρείται η ρύθμιση εξόφλησης 
των οφειλών ο λογαριασμός θα αποδεσμεύεται σταδιακά.
Για κάθε ποσό οφειλής που θα εξοφλεί ο φορολογούμενος 
βάση της ρύθμισης θα αποδεσμεύεται από τον λογαριασμό 
του πολλαπλάσιο ποσό. Σύμφωνα με το σχέδιο, το ποσό του 
λογαριασμού που θα αποδεσμεύεται θα είναι τρεις με τέσσε-
ρις φορές υψηλότερο της μηνιαίας δόσης της ρύθμισης που 
πληρώνει προς την Εφορία ο οφειλέτης. 

Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον φαίνεται να συγκεντρώνει το 
έργο, που θα πραγματοποιηθεί μέσω Σύμπραξης Δημόσιου 
Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), για τη διαχείριση, αξιοποίηση και 
εμπορική εκμετάλλευση του Εμπορευματικού Σιδηροδρομι-
κού Σταθμού και του Σταθμού Διαλογής (ΕΣΣΣΔΙ). Πρόκειται 
για ακίνητο εμβαδού 1.650 στρεμμάτων, γνωστό και ως 
Θριάσιο 2, με τον ΟΣΕ να έχει την αποκλειστική διαχείριση, 

Με στόχο την κινητοποίηση κεφαλαίων άνω του 1 δισ. ευρώ 
που θα επενδυθούν στη νέα οικονομία, αλλά και σε πιο πα-
ραδοσιακές επιχειρήσεις, το Ταμείο Νέας Οικονομίας (ΤΑΝΕΟ) 
δημοσιοποίησε χθες την πρόσκληση υποβολής ενδιαφέρο-
ντος από επενδυτές και διαχειριστές κεφαλαίων προκειμένου 
να πλαισιώσουν τα τέσσερα επιμέρους επενδυτικά κεφάλαια 
που θέλει να συστήσει. Πρόκειται για τα επενδυτικά κεφάλαια 
με ονομασία «Debt Fund», «4η Βιομηχανική επανάσταση», 
«Made in Greece» και «Επ-άνοδος». Στα κεφάλαια αυτά θα 
τοποθετήσει το ΤΑΝΕΟ 700 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 450 
εκατ. ευρώ στο «Debt Fund», τα 150 εκατ. ευρώ στο «Επ-άνο-
δος» και από 50 εκατ. ευρώ στα «4η Βιομηχανική επανάστα-
ση» και «Made in Greece».
 Οι ιδιώτες ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμμετάσχουν με 
κεφάλαια που θα αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 30% των το-
ποθετήσεων του ΤΑΝΕΟ. Για παράδειγμα, στα επενδυτικά κε-
φάλαια «4η Βιομηχανική επανάσταση» και «Made in Greece», 
ο/ (οι) ενδιαφερόμενος/-οι θα πρέπει να σημμετάσχει/-ουν με 
τουλάχιστον 15 εκατ. ευρώ, ενώ στο επενδυτικό κεφάλαιο 
«Επ-άνοδος» η ιδιωτική συμμετοχή θα πρέπει να ανέλθει σε 
τουλάχιστον 45 εκατ. ευρώ. Τέλος, στο «Debt Fund» οι ενδι-
αφερόμενοι πρέπει να συμβάλουν με τουλάχιστον 135 εκατ. 
ευρώ. Συνολικά θα τοποθετηθούν πάνω από 1,05 δισ. ευρώ 
για τη χρηματοδότηση τόσο νέων όσο και παλιών επιχειρήσε-
ων. Για το «Debt Fund» αναμένεται να ενδιαφερθούν κυρίως 
οι τράπεζες που θέλουν να αναχρηματοδοτήσουν ομολογι-
ακά δάνεια κ,λπ. το οποία αδυνατούν να πράξουν σήμερα 
οι τράπεζες. Στο «Επάνοδος» αναμένεται να ενδιαφερθούν 
τράπεζες αλλά και επενδυτικές επιχειρήσεις, που θα στοχεύ-
σουν στην αναδιάρθρωση/αναδιοργάνωση επιχειρήσεων 
που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Τέλος, στο fund «Made in 
Greece» στόχος είναι η χρηματοδότηση εξαγωγικών επιχει-
ρήσεων με δραστηριότητες στον πρωτογενή τομέα, ενώ στο 
fund «4η Βιομηχανική επανάσταση» θα χρηματοδοτηθούν 
νεοφυείς επιχειρήσεις στον χώρο της τεχνολογίας. 
Το fund αυτό έρχεται να κλείσει το «κενό» του EIF, που θε-
ωρείται ότι βάζει περιορισμούς στη χρηματοδότηση νέων 
επιχειρήσεων με πολλούς γύρους διάθεσης κεφαλαίων. Η 
ισχύς της πρόσκλησης είναι ανοικτή και μέχρι εξαντλήσεως 
των ανατιθέμενων πόρων. Με άλλα λόγια, ο/ (οι) πρώτος/-οι 
που θα υποβάλει/-ουν προσφορά/-ές εντός των όρων της 
πρόσκλησης θα συμμετάσχουν στο επενδυτικό κεφάλαιο. Η 
διαδικασία πάντως περιλαμβάνει δύο γύρους αξιολόγησης, 
ο πρώτος που θα περιλάβει την τυπική αξιολόγηση του εν-

αξιοποίηση και εμπορική εκμετάλλευση του ΕΣΣΣΔΙ, καθώς 
και όλων των κτισμάτων που βρίσκονται επί του ακινήτου 
ιδιοκτησίας του στο Θριάσιο Πεδίο, όπως προβλέπει πρό-
σφατη τροπολογία.
Οι ενδιαφερόμενοι
Ο ΟΣΕ θα ελέγχει ποσοστό στην εταιρεία που θα συσταθεί, 
μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, με αντικείμενο τη 
διαχείριση και εκμετάλλευση του Θριάσιου 2. Ωστόσο, ενη-
μερωμένες πηγές υποστηρίζουν ότι ο διαχειριστής της σιδη-
ροδρομικής υποδομής, δεν θα διαθέτει πλειοψηφικό-αλλά 
«σημαντικό»- ποσοστό στην εταιρεία που θα συσταθεί από 
κοινού με τον ιδιώτη. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι 
το ποσοστό του ΟΣΕ στην εταιρεία θα προσδιοριστεί μέσω 
των προσφορών των υποψήφιων σχημάτων. Ωστόσο, το 
μόνο βέβαιο είναι ότι είναι πρώιμο για να προσδιοριστεί το 
ποσοστό του ΟΣΕ στην εταιρεία διαχείρισης του Θριάσιου 2, 
δεδομένου ότι θα απαιτηθούν, βάσει του καλού σεναρίου, 
πολλοί μήνες, ωσότου ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός, που 
ακόμη δεν έχει ξεκινήσει.
Βάσει του χρονοδιαγράμματος, ο διαγωνισμός για το ΣΔΙΤ 
εκτιμάται ότι θα προκηρυχθεί το αμέσως προσεχές διάστη-
μα, με την περίληψη της δημοπράτησης να εκδίδεται την 
περασμένη εβδομάδα στην εφημερίδα της Ε.Ε. Θα πραγ-
ματοποιηθεί η εκδήλωση ενδιαφέροντος και στη συνέχεια η 
υποβολή δεσμευτικών προσφορών, με τις πληροφορίες της 
αγοράς να θέλουν η ΤΡΑΙΝΟΣΕ και η Goldair να είναι μερικές 
μόνο από τις εταιρείες που θα δώσουν «το παρών».
Εξάλλου, η Goldair κοινοπρακτικά με την EΤΒΑ ΒΙΠΕ έχουν 
πάρει την 60ετή παραχώρηση, του γειτονικού στο Θριάσιο 
2 ακινήτου (588 στρέμματα), όπου θα κατασκευαστούν συ-
νολικά 240.000 τ.μ. στεγασμένων αποθηκευτικών χώρων.
Ο διαγωνισμός θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί στις 31 
Μαρτίου, βάσει της δεσμευτικής για το ελληνικό Δημόσιο 
προθεσμίας της Κομισιόν ώστε να αποφευχθεί η επιστροφή 
κοινοτικών κονδυλίων 235 εκατ. ευρώ, κάτι που θεωρείται 
αδύνατο. Γι’ αυτό, αρμόδιες πηγές εκτιμούν ότι η προκήρυ-
ξη του διαγωνισμού θα μπορούσε να οδηγήσει σε μία άτυ-
πη παράταση της δεσμευτικής ημερομηνίας. Εξάλλου, «το 
εμπορευματικό κέντρο στο Θριάσιο, θα έπρεπε, έως τα τέλη 
Μαρτίου, να έχει αποπερατωθεί, αλλά ακόμη οι εργασίες 
δεν έχουν ξεκινήσει» σημειώνουν.
Σε κάθε περίπτωση, για το Θριάσιο 2 φαίνεται ότι υπάρχουν 
μεγάλες προσδοκίες, επειδή είναι, σχεδόν, με το «κλειδί στο 
χέρι», διαθέτοντας τις αποθήκες Κ1 και Κ2 (συνολικού εμ-
βαδού 56.000 τ.μ.) και ηλεκτροκινούμενη σιδηροδρομική 
γραμμή. Ο ανάδοχος θα αναλάβει να ολοκληρώσει τις εγκα-
ταστάσεις που έχουν κατασκευαστεί στο παρελθόν, υλοποι-
ώντας χώρους εναπόθεσης φορτίων, χώρους τελωνείου 
και γραφεία, επιπλέον αποθηκευτικούς χώρους αποθήκευ-
σης, αλλά και την προμήθεια των γερανογέφυρων κτλ. Η 
αρχική επένδυση για το Θριάσιο 2 τοποθετείται σε περίπου 
20 εκατ. ευρώ.
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Λύση στο πρόβλημα των κόκκινων δανείων χωρίς την ανά-
γκη μίας νέας ανακεφαλαιοποίησης θεωρούν οι τραπεζικές 
διοικήσεις πως μπορεί να δώσει το σχέδιο της Τράπεζας της 
Ελλάδος, που παρουσιάστηκε αναλυτικότερα τις προηγούμε-
νες ημέρες στις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές.
Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, το σχέδιο της ΤτΕ για τα κόκ-
κινα δάνεια δύναται να συμβάλλει στην επιτάχυνση των σχε-
δίων μείωσης των NPEs και στη βελτίωση της ποιότητας των 
κεφαλαίων των ελληνικών τραπεζών.
Όπως εξηγούν οι ίδιοι κύκλοι, αφορά το πλέον προβλημα-
τικό σκέλος των χαρτοφυλακίων των τραπεζών, δηλαδή 
καταγγελμένα δάνεια σε βαθιά καθυστέρηση και δίνει τη 
δυνατότητα για ουσιαστική μείωσή τους, χωρίς την ανάγκη 
αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου καθώς η πρόταση προβλέπει 
την μη ενεργοποίηση της νομοθεσίας περί αναβαλλόμενων 
φορολογικών απαιτήσεων (DTCs) λόγω και της συμβολής 
του σχήματος στη συστημική ευστάθεια.
Ειδικότερα, το σχέδιο προβλέπει μείωση των NPEs περίπου 
κατά το ήμισυ και διατήρηση του δείκτη κεφαλαιακής επάρ-
κειας σε διψήφιο επίπεδο και για τις τέσσερις συστημικές τρά-
πεζες.
Με βάση ενδεικτικά στοιχεία μπορεί να προκύψει κατά μέσο 
όρο επιβάρυνση έως τρεις ποσοστιαίες μονάδες (3%) του 
δείκτη CET1. Λαμβάνοντας όμως υπόψη την οργανική κερ-
δοφορία των τραπεζών σε βάθος τριετίας επέρχεται πλήρης 
αναπλήρωση στα κεφάλαια των τραπεζών.
Επιπλέον, οι τράπεζες έχουν τη δυνατότητα να διατηρήσουν 
το συνολικό δείκτη κεφαλαίων στα υφιστάμενα επίπεδα με 
έκδοση ομολογιών χαμηλής εξασφάλισης (Tier II), δεδομένης 
της ουσιαστικής εξυγίανσης των χαρτοφυλακίων τους.
Η πρόταση της ΤτΕ δίνει τη δυνατότητα στις τράπεζες να χρη-
σιμοποιήσουν προς τη σωστή κατεύθυνση τόσο τις διενεργη-
θείσες προβλέψεις όσο και τα σημαντικά κεφαλαιακά τους
αποθέματα, δυνατότητα που σήμερα περιορίζεται σημαντικά 
λόγω της νομοθεσίας περί αναβαλλόμενων φορολογικών 
απαιτήσεων.
Τράπεζες όπως Alpha Bank και η Πειραιώς που ακολουθούν 
πιο συντηρητική προσέγγιση στον υπολογισμό του σταθμι-
σμένου ενεργητικού τους, έχουν δεσμεύσει μεγαλύτερο ύψος 
κεφαλαίων για τα NPEs (πχ Alpha Bank έχει απόθεμα περί τα 
2 δις Ευρώ στα κεφάλαιά της) και θα δύνανται να τα χρησιμο-
ποιήσουν με πιο ευέλικτο τρόπο προς το σκοπό μείωσης των 

Με καθυστέρηση ετών, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ετοιμά-
ζει παρέμβαση για τα τιμολόγια της ηλεκτρικής ενέργειας, με 
μείωση των γνωστών επιβαρύνσεων ΥΚΩ (Υπηρεσίες Κοινής 
Ωφέλειας) στα νυχτερινά τιμολόγια, απαίτηση για ενημέρωση 
των καταναλωτών αρκετά νωρίτερα από τις αλλαγές που 
σχεδιάζουν η ΔΕΗ και οι ιδιώτες πάροχοι, καθώς και επιβολή 
σταθερού τιμολογίου που θα μπορούν να το επιλέξουν όσοι 
δεν θέλουν τα κυμαινόμενα τιμολόγια που σήμερα έχουν οι 
ιδιώτες. 
Η διοίκηση της ρυθμιστικής αρχής θεωρεί πως απαιτείται νο-
μοθετική ρύθμιση με την οποία θα μειωθούν οι επιβαρύνσεις 
ΥΚΩ στα νυχτερινά τιμολόγια ώστε να μειωθούν. Προτείνει για 
το υψηλό κλιμάκιο και κατανάλωση άνω των 2.000 κιλοβατώ-
ρα να μειωθεί η νυχτερινή χρέωση από τα 0,0085 ευρώ ανά κι-
λοβατώρα στα 0,003 και για το μεσαίο κλιμάκιο (1.600-2.000 
kWh), από τα 0,005 ευρώ στα 0,0015 ευρώ ανά κιλοβατώρα. 
Οι φημολογούμενες αλλαγές συνδέονται με τον νέο κώδικα 
προμήθειας που αναμένεται να θέσει προσεχώς σε διαβού-
λευση η ΡΑΕ, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας στην 
τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας. Με τον νέο κανονισμό 
οι εταιρίες (και η ΔΕΗ) θα αναγκάζονται να προειδοποιούν 
εγκαίρως τους πελάτες τους για τις αλλαγές στα τιμολόγια που 
ετοιμάζουν. Ετσι οι πελάτες θα μπορούν, πάλι εγκαίρως, να 
αλλάξουν πάροχο αν δεν συμφωνούν με τις αλλαγές στα τιμο-
λόγια. Η σταγόνα που φαίνεται πως ξεχείλισε το ποτήρι ήταν το 
χαράτσι τού 1 ευρώ στους πελάτες της ΔΕΗ που εξακολουθούν 
να λαμβάνουν χάρτινους λογαριασμούς, αλλά και η απαίτηση 
της τελευταίας για ρήτρα καυσίμων (ή οριακής τιμής συστή-
ματος, δηλαδή της τιμής χονδρικής στην αγορά ηλεκτρικής 
ενέργειας).

Συναγερμός έχει σημάνει για μεγάλες χιονοστιβάδες που έχουν 
σχηματιστεί στο όρος Φαλακρό και μπορεί να καταρρεύσουν 
στην περιοχή του χιονοδρομικού κέντρου. Το ύψος του χιονιού 

δανείων σε καθυστέρηση.
Σε κάθε περίπτωση όλες οι τράπεζες που θα συμμετάσχουν σε 
εθελοντική βάση στο σχέδιο της ΤτΕ θα έχουν μετά τη μετα-
φορά των δανείων καλύτερη ποιότητα κεφαλαίων με μικρό-
τερη συμμετοχή σε αυτά των αναβαλλόμενων φορολογικών 
απαιτήσεων.

διαφερομένου και ο δεύτερος την ουσιαστική αξιολόγηση. 
Πάντως, μέσα σε 90 ημέρες, το ΤΑΝΕΟ θα ενημερώσει όλους 
τους ενδιαφερομένους, ανεξαρτήτως της τύχης που είχε η 
υποβολή ενδιαφέροντος.

έχει ξεπεράσει τα 7-8 μ. και είναι υπαρκτός ο κίνδυνος για κα-
τολισθήσεις. Πριν από δέκα ημέρες όγκος χιονιού κατέρρευσε 
καταπλακώνοντας εκχιονιστικό μηχάνημα, ενώ καταστράφηκε 
τμήμα του ηλεκτρικού δικτύου, με τα συνεργεία να αδυνατούν 
να πλησιάσουν για να αποκαταστήσουν τις βλάβες. Ο δρόμος 
προς το χιονοδρομικό άνοιξε χθες έπειτα από μεγάλες προσπάθει-
ες, αλλά η επικινδυνότητα είναι μεγάλη. Παράλληλα, τις επόμενες 
μέρες αναμένονται νέες χιονοπτώσεις. Οι υπεύθυνοι του κέντρου 
είναι έτοιμοι να αναζητήσουν ακόμα και τη βοήθεια ειδικών από 
την Ιταλία, οι οποίοι μπορούν να προκαλέσουν τεχνητή και ελεγ-
χόμενη κατάρρευση χιονοστιβάδας στα επικίνδυνα σημεία ώστε 
να εκτονωθεί η κατάσταση. 
Πρωτοφανής ποσότητα 
Η ποσότητα του χιονιού στην περιοχή θεωρείται πρωτοφανής, 
ενώ η παγωνιά που επικρατεί δεν το έχει αφήσει να λιώσει. Η 
κατάσταση γίνεται δυσκολότερη εξαιτίας των σφοδρών ανέμων 
που πνέουν και φτάνουν ακόμα και τα 80 χλμ./ώρα! Είναι χαρα-
κτηριστικό πως πρόσφατα, μέσα σε μια μέρα, και ενώ τα φαινό-
μενα ήταν πιο ήπια από άλλες φορές, έπεσε 30 εκατοστά φρέσκο 
χιόνι που πάγωσε σχεδόν αμέσως... Η πρόγνωση του καιρού 
προκαλεί ακόμα μεγαλύτερη ανησυχία στους υπεύθυνους του 
κέντρου. Από αύριο προβλέπονται χιονοπτώσεις, θερμοκρασίες 
κάτω από το μηδέν και ισχυροί άνεμοι που μπορεί να φτάσουν τα 
52,3 χλμ./ ώρα. Οι συνθήκες που επικράτησαν τις προηγούμενες 
μέρες ήταν ακόμα χειρότερες, αφού, σύμφωνα με κατοίκους της 
περιοχής, η θερμοκρασία έπεσε ακόμα και στους -25 βαθμούς 
Κελσίου, ενώ οι παγωμένοι άνεμοι έπνεαν ακόμα και με ταχύτητα 
80 χλμ./ ώρα. 
«Η επικινδυνότητα είναι μεγάλη. Το χιόνι ξεπερνά τα 7-8 μ. σε 
κάποια σημεία και υπάρχει ο κίνδυνος ανά πάσα στιγμή αυτοί οι 
όγκοι να καταρρεύσουν παρασύροντας τα πάντα. Εδώ και δέκα 
μέρες υπάρχει μεγάλο πρόβλημα» τόνισε στο «Εθνος» ο πρόε-
δρος του τοπικού συμβουλίου Βώλακα Δήμου Νευροκοπίου, 
Χρήστος Μαλίκης. 
Σε πολικές θερμοκρασίες τα συνεργεία που απαρτίζονται από 
τρία εκχιονιστικά μηχανήματα και δύο χιονοστρωτήρες προσπα-
θούν τουλάχιστον να κρατήσουν τον δρόμο ανοιχτό, αλλά κάτι 
τέτοιο μοιάζει με… άθλο. Είναι χαρακτηριστικό πως πριν από 
δέκα μέρες ένας μεγάλος όγκος χιονιού κατέρρευσε και παρέσυρε 
εκχιονιστικό μηχάνημα 3 5 τόνων, χωρίς ευτυχώς να κινδυνεύ-
σουν άνθρωποι.  Σύμφωνα με τον περιφερειακό σύμβουλο, 
υπεύθυνο για χιονοδρομικό κέντρο, Χρήστο Γεωργιτσόπουλο, 
εξετάζεται το ενδεχόμενο να έρθουν από την Ιταλία ειδικοί με το 
συνεργείο τους, προκειμένου να προκαλέσουν τεχνητή κατάρ-
ρευση των χιονοστιβάδων. «Η κατάσταση είναι δύσκολη λόγω 
της μεγάλης ποσότητας χιονιού που έχει συσσωρευτεί στις πλα-
γιές. Η κατάσταση επιδεινώνεται από τους δυνατούς ανέμους, 
τις χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στην περιοχή και τις 
χιονοστιβάδες οι οποίες τείνουν να σχηματιστούν, καθώς το νερό 
από το λιωμένο χιόνι προκάλεσε τρύπες στο εσωτερικό του χιο-
νιού, με αποτέλεσμα τεράστιοι όγκοι χιονιού να είναι έτοιμοι να 
καταρρεύσουν» τόνισε.


