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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

ΤΕΕA
ΤΕΥΧΟΣ 1753 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

ΔΙΑβΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ1, 3 και 4 
Η Ελλάδα 26η στο Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας 
(DESI) της ΕΕ το 2019, από 28η το 2018
Σελ 1 ,14,15 και 16
Δεκάλογος για την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα - Τι 
ειπώθηκε στο  2nd InvestGR Forum 2019
Σελ 1
Θυροκολλήθηκε το Προεδρικό Διάταγμα διάλυσης της Βουλής  
– Η Βουλή θα συνέλθει εκ νέου στις 17 Ιουλίου για την ορκω-
μοσία των νέων βουλευτών
Σελ 4 
Κτηματολόγιο: παράταση 100 ημερών σε δεκαεννέα περιοχές
Σελ 5 
Πρόγραμμα EuroGEOSS για την παρατήρηση της Γης και ανά-
πτυξη καινοτόμων εφαρμογών – Συμμετέχουν δύο Ινστιτούτα 
του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών 
Σελ 6 
Συνολικά 57 φορείς θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα «Δημι-
ουργώ» του υπουργείου Εσωτερικών στον τομέα Μακεδονίας-Θράκης
Σελ 7
Στουρνάρας: Γεωργία και τουρισμός απειλούνται από την κλι-
ματική αλλαγή
Σελ 8 
Νέες παραγωγικές επενδύσεις για την ενίσχυση του mega-
plant στο Σχηματάρι προγραμματίζει η Coca Cola 3E
Σελ 9 
Τη μεγαλύτερη εταιρεία business λογισμικού στην ελληνική αγο-
ρά δημιουργεί η SoftOne, μέλος του Ομίλου Εταιρειών Olympia
Σελ 10 
Η Intracom Telecom εγκαινίασε τη θυγατρική της εταιρία στην Ιταλία
Σελ 11
Η Ελλάδα χρησιμοποιεί πλέον την παιδεία, την έρευνα και την καινο-
τομία ως κινητήριες δυνάμεις για την υπέρβαση της κρίσης, δηλώνει 
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Γερμανός υφ. Εκπαίδευσης & Έρευνας, Τόμας Ράχελ
Σελ 12
Ανοιχτός διαγωνισμός για την κατεδάφιση των αυθαιρέτων 
της Μακρονήσου
Σελ 13
Αύξηση τουριστικών αφίξεων και εισπράξεων τους πρώτους 
μήνες του 2019
Σελ 17 
Σταθερά θετικές προθέσεις προσλήψεων για το διάστημα από 
τον Ιούλιο έως και τον Σεπτέμβριο αναφέρουν οι Έλληνες ερ-
γοδότες, σύμφωνα με έρευνα
Σελ 18
Αυτοκίνητο: Ανοδικές ήταν οι πωλήσεις καινούριων αυτοκι-
νήτων τον Μάιο
Σελ 19
ΕΒΕΠ: Ποιές είναι οι φορολογικές υποχρεώσεις για το  β έξαμήνο του 2019
Σελ 20 
Νεαρός με ηλεκτρικό πατίνι έχασε την ζωή του στο Παρίσι
Σελ 25
Prototype by TEE & Attica Region: ένας τεχνοδικτυακός (ψη-
φιακός) επιταχυντής καινοτόμων ιδεών.
Σελ 2 
Προσεχώς
Σελ 26,27,28
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση 
του ΤΕΕ (Newsletter) TEE:

Με τη θυροκόλληση του Προεδρικού Διατάγματος διάλυσης 
της Βουλής, ξεκινά επισήμως η προεκλογική περίοδος και η 
χώρα οδεύει προς τις εθνικές εκλογές της 7ης Ιουλίου, σύμφω-
να με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Η Βουλή, με τη νέα σύνθεσή της, θα συνεδριάσει την Τετάρτη 17 
Ιουλίου, οπότε θα γίνει και η ορκωμοσία των νέων βουλευτών.
Αμέσως μετά θα δρομολογηθούν οι διαδικασίες για τη συ-
γκρότηση του Προεδρείου του Κοινοβουλίου, με την εκλογή 

του νέου προέδρου, των αντιπροέδρων του Σώματος και των 
κοσμητόρων και γραμματέων.
Το Προεδρικό Διάταγμα θυροκόλλησε στην ανατολική είσοδο 
του Μεγάρου του Κοινοβουλίου, ο φρούραρχος της Βουλής, 
υποστράτηγος, Κωνσταντίνος Κυριαζόπουλος.

ΘΥΡΟΚΟΛΛΗΘΗΚΕ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ βΟΥΛΗΣ 

Τον Δεκάλογο για την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα 
παρουσίασε ο καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών Γιώργος Παγουλάτος στο συνέδριο του InvestGR 
Forum που πραγματοποιείται στην Αθήνα, σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ. Μετά την περυσινή «Πρωτοβουλία για τις Ξένες 
Επενδύσεις στην Ελλάδα», μια έκθεση που συγκέντρωνε τις δι-
απιστώσεις και προτάσεις μεγάλου αριθμού επικεφαλής ξένων 
πολυεθνικών εταιρειών στην Ελλάδα ως προς τι πρέπει να γίνει 
με το επενδυτικό πλαίσιο στη χώρα, το συνέδριο 2nd InvestGR 
Forum 2019 αναδεικνύει 10 σημεία προτεραιότητας, στα οποία 
πρέπει να εστιαστεί η προσοχή και η μεταρρυθμιστική προσπά-

θεια προκειμένου να καταστεί η ελληνική οικονομία πιο ελκυ-
στική και πιο «επενδύσιμη». Η «Πρωτοβουλία» περιλαμβάνει 
τις θέσεις και προτάσεις ξένων εταιρειών στην Ελλάδα, όπως 
διατυπώνονται από τους εκπροσώπους τους. Το κείμενο που 
συντάσσεται, παρουσιάζεται και συζητείται κατά το ετήσιο 
«InvestGR Forum: Foreign Investments in Greece», ενώ την 
επιστημονική επιμέλεια για τη σύνθεση των προτάσεων και τη 
σύνταξη των σχετικών κειμένων έχει ως επιστημονικός υπεύ-
θυνος ο Καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Οικονομίας στο 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Γιώργος Παγουλάτος. Τι 
ειπώθηκε στο  2nd InvestGR Forum 2019 στις σελ 14,15 και 16 

ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

– Η Βουλή θα συνέλθει εκ νέου στις 17 Ιουλίου για την ορκωμοσία των νέων βουλευτών

Η Ελλάδα κατατάσσεται 26η στο σύνολο των 28 κρατών-με-
λών της ΕΕ στον Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας 
(DESI) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2019, σύμφωνα με τα 
στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Κομισιόν. Το 2018 η 
χώρα μας είχε την 28η θέση και το 2017 πάλι την 26η.Σύμφω-
να με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ηο DESI παρακολουθεί τις συνολικές ψηφι-
ακές επιδόσεις της Ευρώπης και καταγράφει την πρόοδο των 
χωρών της ΕΕ, όσον αφορά την ψηφιακή ανταγωνιστικότητά 
τους. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, η Ελλάδα σημεί-
ωσε ελαφρώς μεγαλύτερη πρόοδο από τον μέσο όρο της ΕΕ. 
Η βελτίωση της βαθμολογίας της (38 μονάδες το 2019 έναντι 
34,9 το 2018 και 33,1 το 2017) οφείλεται στις βελτιωμένες επι-
δόσεις της σε ορισμένες παραμέτρους του δείκτη DESI. Η Ελλά-
δα βελτίωσε οριακά τις επιδόσεις της στο ανθρώπινο κεφάλαιο, 
αυξάνοντας αφενός το ποσοστό των ειδικών στον τομέα της 
Τεχνολογίας των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
επί της συνολικής απασχόλησης για τρίτο συνεχόμενο έτος 
και αφετέρου τον αριθμό των πτυχιούχων ΤΠΕ για δεύτερο 
συναπτό έτος. Βελτίωσε, επίσης, την προσφορά ψηφιακών 

δημόσιων υπηρεσιών. Ωστόσο, η βαθμολογία της συνεχίζει 
να παραμένει κάτω του μέσου όρου της ΕΕ. Όσον αφορά τη 
συνδεσιμότητα, η μετάβαση της Ελλάδας σε ευρυζωνικές 
επικοινωνίες υψηλής και υπερυψηλής ταχύτητας πραγματο-
ποιείται με πολύ πιο αργούς ρυθμούς απ’ ό,τι στην υπόλοιπη 
Ευρώπη. Παρότι το εθνικό σχέδιο ευρυζωνικής πρόσβασης 
επικαιροποιήθηκε, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
παρατηρούνται ακόμη σημαντικές καθυστερήσεις στην υλο-
ποίηση των έργων και στην απορρόφηση των κονδυλίων που 
διατίθενται. Όπως επισημαίνεται, η επιτάχυνση της ανάπτυξης 
δικτύου πέμπτης γενιάς (5G) θα συμβάλει στη βελτίωση της 
ψηφιακής κατάστασης της Ελλάδας. Θετικό στοιχείο αποτελεί 
ότι ο αριθμός των χρηστών του διαδικτύου αυξάνεται. Οι Έλ-
ληνες είναι ενεργοί χρήστες διαδικτυακών υπηρεσιών, όπως 
οι βιντεοκλήσεις και η παρακολούθηση μαθημάτων στο δια-
δίκτυο. Ωστόσο, η πρόοδος στην ενσωμάτωση της ψηφιακής 
τεχνολογίας στις επιχειρήσεις θεωρείται αργή, με εξαίρεση τη 
χρήση των μαζικών δεδομένων (big data) από τις επιχειρή-
σεις, η οποία υπερβαίνει τον μέσο όρο της ΕΕ.

Η ΕΛΛΑΔΑ 26Η ΣΤΟ ΔΕΙΚΤΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
(DESI) ΤΗΣ ΕΕ ΤΟ 2019, ΑΠΟ 28Η ΤΟ 2018



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

 Προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

13 Ιουνίου 2019
7ο Export Summit
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σύνδεσμος Εξαγωγέων Ελλάδος 
(ΣΕΒΕ)

18 Ιουνίου 2019
Εκδήλωση: «Οι Υδρογονάνθρακες στην Ανα-
τολική Μεσόγειο» 
ΑΘΗΝΑ

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, με 
την υποστήριξη του ΙΕΝΕ

20 Ιουνίου 2019
Εσπερίδα: Ο Νέος Κανονισμός Πυροπροστα-
σίας και η Νέα Τεχνική Οδηγία του ΤΕΕ
ΑΘΗΝΑ 

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

«ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΤΕχΝΙΚΑ 
ΕΡΓΑ»

12Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ» 

• Τo Εργαστήριο Οδοποιίας του Τμήματος Πολιτικών 
Μηχανικών του Α.Π.Θ., σε συνεργασία με το BERI 
(Built Environment Research Institute) του Πανεπι-
στημίου Ulster, Αγγλίας, το CAIT (Center for Advance 
Infrastructure Technology) του Πανεπιστημίου Μισισιπή, 
ΗΠΑ, και το Πανεπιστήμιο Texas at San Antonio (UTSA) 
διοργανώνει -από σήμερα ως τις 14 Ιουνίου, στη Θεσσα-
λονίκη (ξενοδοχείο Hyatt Regency)- το 7ο διεθνές συνέ-
δριο με θέμα: «Ασφαλτικά Μίγματα και Οδοστρώματα» 
(7th ICONFBMP).

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, σε συνεργασία με 
το Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής 
Μεθοδολογίας (ΕΕΥΕΜ/ΕΑΠ), διοργανώνει -από τις 8 έως 
τις 21 Ιουλίου 2019- το 1ο e-learning Θερινό Σχολείο με 
θέμα: «Φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές και τε-
χνικά έργα». 
«Το Θερινό Σχολείο αφορά στη σύγχρονη και ασύγχρονη 
εξ αποστάσεως εκπαίδευση, όπου η φυσική παρουσία 
δεν απαιτείται, αναφέρεται σε ανακοίνωση. Σε αυτό θα 
συμμετάσχουν διακεκριμένοι ειδικοί επιστήμονες και θα 
παρουσιαστούν όλες οι πρόσφατες τάσεις που αφορούν 
επιστημονικά και κοινωνικά σημαντικά ζητήματα σχετικά 
με τους φυσικούς κινδύνους, καθώς και η επίδραση που 
έχουν πάνω στα τεχνικά έργα και σε όλες τις φάσεις που 
τα διέπουν.
Το Θερινό Σχολείο μπορούν να παρακολουθήσουν Προ-
πτυχιακοί και Μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι Διδά-
κτορες, Μεταδιδακτορικοί και άλλοι ερευνητές και γενι-
κότερα μηχανικοί και επιστήμονες που ενδιαφέρονται για 
θέματα που σχετίζονται με τις φυσικές και ανθρωπογενείς 
καταστροφές».
Δηλώσεις συμμετοχής: 
https://forms.gle/BnV3cGW9FfGpKxAm9
Πληροφορίες: 
https://eeyem.eap.gr/ndss2019/index.html 

   Η Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ), σε συνεργα-
σία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθη-
νών (ΕΚΠΑ), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονί-
κης (ΑΠΘ), το Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ), το Τεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), τον Ελληνικό Οργανισμό 
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), τον Οργανισμό για την Διάδοση 
της Ελληνικής Γλώσσας (ΟΔΕΓ) και άλλους φορείς, δι-
οργανώνει -από τις 7 ως τις 9 Νοεμβρίου 2019, στην 
Αθήνα- το 12ο συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορο-
λογία». 
 Σκοπός του συνεδρίου είναι –όπως αναφέρεται σε 
σχετική ανακοίνωση- η παρουσίαση αφενός της σημε-
ρινής κατάστασης της ελληνικής γλώσσας στην ορολο-
γική της διάσταση και αφετέρου μεθόδων, πρακτικών 
και εργαλείων της σύγχρονης επιστήμης της Ορολογίας 
και της εφαρμογής τους στην ελληνική γλώσσα – μο-
νογλωσσικά και/ή διαγλωσσικά – για την προώθηση 
της ορολογικής έρευνας και τη συμβολή στον σύγχρο-
νο ορολογικό εμπλουτισμό της ελληνικής γλώσσας. 
Θεματολόγιο: 
1. Γλωσσολογικές– οντολογικές αρχές Ορολογίας  
2. Διδακτική και Ορολογία  Διδακτική της Ορολογίας. 
3. Ορολογία συγκεκριμένων θεματικών πεδίων – Λεξι-

κογραφικές και ορογραφικές μελέτες 
4. Ορολογικοί πόροι  
5. Τυποποίηση ορολογίας  
6. Ορολογία και μετάφραση 
7. Διάχυση και χρήση των όρων – Ορολογική πολιτική 
και ρύθμιση 
8. Δραστηριότητα φορέων και οργάνων Ορολογίας 
Πληροφορίες: Τηλ. 210 7245534, 
tsiamasge54@outlook.com.gr, valeonti@otenet.gr, 
http://www.eleto.gr/gr/Conference12.html  

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
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Η Ελλάδα κατατάσσεται 26η στο σύνολο των 28 κρα-
τών-μελών της ΕΕ στον Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας 
και Κοινωνίας (DESI) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 
2019, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιό-
τητα η Κομισιόν. Το 2018 η χώρα μας είχε την 28η θέση 
και το 2017 πάλι την 26η.Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ηο 
DESI παρακολουθεί τις συνολικές ψηφιακές επιδόσεις της 
Ευρώπης και καταγράφει την πρόοδο των χωρών της 
ΕΕ, όσον αφορά την ψηφιακή ανταγωνιστικότητά τους. 
Κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, η Ελλάδα ση-
μείωσε ελαφρώς μεγαλύτερη πρόοδο από τον μέσο όρο 
της ΕΕ. Η βελτίωση της βαθμολογίας της (38 μονάδες το 
2019 έναντι 34,9 το 2018 και 33,1 το 2017) οφείλεται στις 
βελτιωμένες επιδόσεις της σε ορισμένες παραμέτρους του 
δείκτη DESI.
 Η Ελλάδα βελτίωσε οριακά τις επιδόσεις της στο ανθρώπι-
νο κεφάλαιο, αυξάνοντας αφενός το ποσοστό των ειδικών 
στον τομέα της Τεχνολογίας των Πληροφοριών και των 
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) επί της συνολικής απασχόλησης για 
τρίτο συνεχόμενο έτος και αφετέρου τον αριθμό των πτυ-
χιούχων ΤΠΕ για δεύτερο συναπτό έτος.
 Βελτίωσε, επίσης, την προσφορά ψηφιακών δημόσι-
ων υπηρεσιών. Ωστόσο, η βαθμολογία της συνεχίζει να 
παραμένει κάτω του μέσου όρου της ΕΕ. Όσον αφορά τη 
συνδεσιμότητα, η μετάβαση της Ελλάδας σε ευρυζωνικές 
επικοινωνίες υψηλής και υπερυψηλής ταχύτητας πραγ-
ματοποιείται με πολύ πιο αργούς ρυθμούς απ’ ό,τι στην 
υπόλοιπη Ευρώπη. Παρότι το εθνικό σχέδιο ευρυζωνικής 
πρόσβασης επικαιροποιήθηκε, σύμφωνα με την Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή, παρατηρούνται ακόμη σημαντικές καθυ-
στερήσεις στην υλοποίηση των έργων και στην απορρό-
φηση των κονδυλίων που διατίθενται.
 Όπως επισημαίνεται, η επιτάχυνση της ανάπτυξης δι-
κτύου πέμπτης γενιάς (5G) θα συμβάλει στη βελτίωση 
της ψηφιακής κατάστασης της Ελλάδας. Θετικό στοιχείο 
αποτελεί ότι ο αριθμός των χρηστών του διαδικτύου αυ-
ξάνεται. Οι Έλληνες είναι ενεργοί χρήστες διαδικτυακών 
υπηρεσιών, όπως οι βιντεοκλήσεις και η παρακολούθη-
ση μαθημάτων στο διαδίκτυο. Ωστόσο, η πρόοδος στην 
ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας στις επιχειρήσεις 
θεωρείται αργή, με εξαίρεση τη χρήση των μαζικών δεδο-
μένων (big data) από τις επιχειρήσεις, η οποία υπερβαίνει 
τον μέσο όρο της ΕΕ.
 Η Ελλάδα καταλαμβάνει την υψηλότερη επιμέρους βαθ-
μολογία της στην ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογί-

ας. Η μεγαλύτερη πρόοδος σε σύγκριση με το 2018 σημει-
ώθηκε στη χρήση ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών, όπου 
η αύξηση ανήλθε σε 7,4 μονάδες.
 Από την άλλη, με συνολική βαθμολογία συνδεσιμότη-
τας 41,2, η Ελλάδα κατατάσσεται τελευταία μεταξύ των 
χωρών της ΕΕ, καθώς δεν έχει σημειωθεί βελτίωση στην 
κατάταξή της σε σχέση με το 2017. Η χώρα παρουσιάζει 
ευρεία διαθεσιμότητα σταθερών ευρυζωνικών συνδέσε-
ων (κάλυψη 96%, ελαφρώς μικρότερη από το 97% της 
κάλυψης της ΕΕ), αλλά η διείσδυση εξακολουθεί να κινεί-
ται με αργούς ρυθμούς, καθώς ανέρχεται στο 74%, κάτω 
από τον μέσο όρο 77% της ΕΕ). Αυτό πιθανώς οφείλεται 
στις εγχώριες τιμές, οι οποίες παραμένουν σχετικά υψηλές 
σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ.
 Επιπλέον, σύμφωνα με την έκθεση του δείκτη DESI 2019, 
η χώρα μας δεν διαθέτει σχεδόν κανένα ευρυζωνικό δί-
κτυο υπερυψηλής ταχύτητας. Παρά την αύξηση της διείσ-
δυσης κινητών ευρυζωνικών επικοινωνιών κατά 8%, ο 
τρέχων αριθμός είναι 74 συνδρομές ανά 100 άτομα, πολύ 
χαμηλότερος από τον μέσο όρο των 96 συνδρομών ανά 
100 άτομα στην ΕΕ. Παρότι οι συνδρομές σε ευρυζωνικές 
συνδέσεις υψηλής ταχύτητας έχουν αυξηθεί κατά 4%, αγ-
γίζοντας το 11%, παραμένουν αρκετά κάτω από τον μέσο 
όρο 41% της ΕΕ. Οι επιδόσεις της Ελλάδας στην τεχνολο-
γία 4G είναι καλύτερες, καθώς η κάλυψη αγγίζει το 92%, 
πλησιάζοντας τον μέσο όρο 94% της ΕΕ.
 Ακόμη, τονίζεται ότι η έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων σε 
σημαντικό μέρος του πληθυσμού παραμένει σημαντικό 
εμπόδιο για την Ελλάδα, όσον αφορά την ανάπτυξη της 
ψηφιακής κοινωνίας και οικονομίας. Η αύξηση του αριθ-
μού των Ελλήνων ειδικών στον τομέα των ΤΠΕ και η μεί-
ωση του χάσματος μεταξύ των φύλων θεωρούνται πολύ 
σημαντικά στοιχεία, προκειμένου η χώρα να επωφεληθεί 
πλήρως από την ψηφιακή οικονομία.
 Συνολικά, η χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών στην Ελ-
λάδα υπολείπεται κατά πολύ του μέσου όρου της ΕΕ. 
Ωστόσο, ο αριθμός των χρηστών του διαδικτύου αυξά-
νεται και μεγάλο ποσοστό αυτών -άνω του μέσου όρου 
της ΕΕ- επιθυμεί να συμμετέχει σε διάφορες διαδικτυακές 
δραστηριότητες. Οι πλέον δημοφιλείς μεταξύ αυτών είναι 
η ανάγνωση ειδήσεων στο διαδίκτυο, η πραγματοποίηση 
βιντεοκλήσεων, η χρήση των κοινωνικών δικτύων και 
η παρακολούθηση σειράς μαθημάτων μέσω του διαδι-
κτύου. Το 87% των Ελλήνων χρηστών του διαδικτύου 
ενημερώνονται στο ίντερνετ, ποσοστό που υπερβαίνει 

κατά πολύ τον μέσο όρο 72% της ΕΕ. Η χρήση των βιντε-
οκλήσεων ανήλθε στο 61% το 2018 (από 48% το 2017) 
και είναι πιο διαδεδομένη σε σχέση με άλλες χώρες της ΕΕ.
 Εξάλλου, παρότι η χρήση διαδικτυακών τραπεζικών υπη-
ρεσιών αυξάνεται για τρίτο συνεχόμενο έτος (38%), το 
ποσοστό παραμένει πολύ χαμηλότερο από τον μέσο όρο 
64% της ΕΕ. Το ίδιο ισχύει και για τις ηλεκτρονικές αγορές, 
καθώς το ποσοστό των Ελλήνων χρηστών του διαδικτύ-
ου που τις πραγματοποιούν ανέρχεται στο 49%, κάτω από 
τον μέσο όρο 69% της ΕΕ.
 Όσον αφορά την ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογί-
ας από τις επιχειρήσεις, η Ελλάδα καταλαμβάνει την 22η 
θέση μεταξύ των χωρών της ΕΕ και υπολείπεται πολύ του 
μέσου όρου της ΕΕ. Παρότι η κατάταξη της χώρας πα-
ρέμεινε ίδια, σημειώθηκε μικρή πρόοδος σε ορισμένους 
επιμέρους δείκτες.
 Όσον αφορά τις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες, παρότι η 
Ελλάδα κατατάσσεται στην 27η θέση μεταξύ των χωρών 
της ΕΕ, υπολειπόμενη κατά πολύ του μέσου όρου της ΕΕ, 
ωστόσο, σημειώνει πρόοδο με ρυθμό μεγαλύτερο από 
τον μέσο όρο της ΕΕ.
 Οι επιδόσεις της Ελλάδας είναι πολύ ικανοποιητικές όσον 
αφορά τον δείκτη ωριμότητας των ανοικτών δεδομένων, 
με ποσοστό 74%, που υπερβαίνει σημαντικά τον μέσο ευ-
ρωπαϊκό όρο 64%.
Η ΕΕ
 Από τους επιμέρους δείκτες του DESI προκύπτει ότι η 
ζήτηση στην ΕΕ για ταχείες και υπερταχείες ευρυζωνικές 
συνδέσεις ακολουθεί ανοδική πορεία και αναμένεται να 
αυξηθεί περαιτέρω τα επόμενα έτη λόγω της διαρκώς αυ-
ξανόμενης εξειδίκευσης των διαδικτυακών υπηρεσιών και 
των επιχειρηματικών αναγκών. Η συνδεσιμότητα υπερυ-
ψηλής ταχύτητας τουλάχιστον 100 Mbps είναι διαθέσιμη 
για το 60% των ευρωπαϊκών νοικοκυριών και ο αριθμός 
των συνδρομών σε ευρυζωνικές υπηρεσίες αυξάνεται.
 Το 20% των κατοικιών χρησιμοποιεί υπερταχείες ευρυ-
ζωνικές συνδέσεις, αριθμός τέσσερις φορές υψηλότερος 
σε σχέση με το 2014. Η Σουηδία και η Πορτογαλία έχουν 
τα υψηλότερα ποσοστά χρήσης υπερταχέων ευρυζω-
νικών συνδέσεων, ενώ η Φινλανδία και η Ιταλία είναι οι 
πλέον προηγμένες στην εκχώρηση του φάσματος 5G. 
Συνέχεια στη σελ 4
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Επιπλέον περιθώριο 100 ημερών έχουν οι ιδιοκτήτες ακι-
νήτων σε 19 περιοχές της χώρας για να δηλώσουν την 
περιουσία τους στο Κτηματολόγιο. Σύμφωνα με ρεπορτάζ 
του Π. Γιόγιακα στα «Νέα»πρόκειται για 12 περιοχές όπου η 
εξάμηνη παράταση που προβλέπεται από τον ισχύοντα νόμο 
έληξε χθες αλλά και για 7 περιοχές που το εξάμηνο λήγει την 
ερχόμενη Δευτέρα 17 Ιουνίου. Οι ιδιοκτήτες αυτών των πε-
ριοχών έχουν τη δυνατότητα, στο πλαίσιο της τελευταίας νο-
μοθετικής ρύθμισης (με την κατάθεση σχετικής τροπολογίας 
στις 16 Μαΐου 2019), να δηλώσουν την περιουσία τους στο 
Κτηματολόγιο έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2019. Η παράταση 
αυτή δόθηκε με απόφαση του υφυπουργού Περιβάλλοντος 
Γιώργου Δημαρά που υπεγράφη την περασμένη Παρασκευή 
και είναι καθ’ οδόν προς το Εθνικό Τυπογραφείο. Διευκρινίζε-
ται ότι η προαναφερόμενη (επιπλέον) παράταση δίνεται κατά 
περίπτωση - με υπουργική απόφαση - ανάλογα με τις ανάγκες 
που θα προκύπτουν κάθε φορά για κάθε περιοχή ξεχωριστά 
και δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες. 
ΟΙ 19 ΠΕΡΙΟΧΕΣ
 Οι περιοχές στις οποίες δόθηκε παράταση και αναμένεται η 
δημοσίευση της υπουργικής απόφασης στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως χωρίζονται σε δυο ομάδες: 
■ Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει, όπως προαναφέρθηκε, 12 
περιοχές: Καβάλα, Ροδόπη, Θεσσαλονίκη, Γρεβενά, Λάρισα, 
Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα, Λευκάδα, Αιτωλοακαρνανία, Μέ-
γαρα και Οινόη. 
■ Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει 7 περιοχές όπου το προ-
βλεπόμενο εξάμηνο λήγει την ερχόμενη Δευτέρα 17 Ιουνίου: 
Λασίθι, Αργολίδα, Κορινθία (Β’ Τμήμα), Αρκαδία, Πιερία, Ευ-
ρυτανία και Φθιώτιδα. Σημειώνεται πως νέα παράταση (που 
δίνεται στο πλαίσιο της τελευταίας νομοθετικής ρύθμισης) έχει 
ήδη δοθεί έως τις 31 Ιουλίου 2019 για την Κορινθία (Α’ Τμή-
μα) και για τα Δωδεκάνησα. Υπενθυμίζεται ότι για την πρώτη 
περιοχή η προβλεπόμενη προθεσμία έληξε στις 12 Μαΐου και 
για τα Δωδεκάνησα στις 19 Μαΐου. 

Ο ΔΗΜΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
 Στο μεταξύ, δυο εβδομάδες - έως τις 24 Ιουνίου- περιθώριο 
έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων στον Δήμο Αθηναίων προ-
κειμένου να ελέγξουν κατ να διορθώσουν στην περίπτωση 
που υπάρχουν λάθη τα αποτελέσματα της επεξεργασίας που 
έγιναν στο Κτηματολόγιο το 2008. Στο διάστημα αυτό υπο-
λογίζονται και τα Σαββατοκύριακα επειδή όλη η διαδικασία 
γίνεται - και - ηλεκτρονικά. Πρόκειται για το στάδιο της προα-
νάρτησης - που ακολουθεί τη συλλογή των δηλώσεων - και 
αφορά 544.682 ιδιοκτήτες και 7.645 νομικά πρόσωπα (Δη-
μόσιο, εταιρείες κ.ά.) που έχουν 726.951 ακίνητα και 65.377 
γεωτεμάχια στον μεγαλύτερο δήμο της χώρας, τα οποία 
δήλωσαν στο Κτηματολόγιο το 2008 πληρώνοντας 35 ευρώ 
ανά δικαίωμα. 
ΔΥΣΚΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 Το τελευταίο πρόγραμμα κτηματογράφησης που βρίσκεται 
σε εξέλιξη από τον περασμένο Νοέμβριο αφορά 12.608.580 
δικαιώματα και περιλαμβάνει πολλά μέρη της Ελλάδας ταυτό-
χρονα. Αυτό σημαίνει πως πολλοί ιδιοκτήτες έχουν ακίνητα σε 
περισσότερες από μια περιοχές, ενώ αρκετές ιδιοκτησίες δεν 
έχουν σημαντική αξία σε σχέση με τις αστικές περιοχές των 
προηγούμενων προγραμμάτων κτηματογράφησης.
 Την ίδια ώρα, τα ακίνητα είναι δυσκολότερο να εντοπιστούν 
στα Γραφεία Κτηματογράφησης, ενώ δεν υπάρχουν (σε πολ-
λές περιπτώσεις) συμβόλαια καθώς η χρησικτησία αποτελεί 
σε αρκετά μεγάλο ποσοστό τον τρόπο κτήσης της περιουσίας. 
Όπως εξηγούν από το Κτηματολόγιο, οι ιδιοκτήτες ακινήτων 
είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν τα ακίνητά τους, διότι αν 
δεν το κάνουν κινδυνεύουν να μην κατοχυρώσουν την περι-
ουσία τους και να τη χάσουν (!).
 Ωστόσο, όσο εύκολο κι αν ακούγεται, στην πράξη δεν είναι 
καθόλου εύκολο. Κι αυτό το καταλαβαίνουν από το Κτημα-
τολόγιο, μια και οι ιδιοκτήτες καλούνται να υποβάλουν δηλώ-
σεις ιδιοκτησίας σε περιοχές κυρίως αγροτικές και στις οποίες 
σε πολλές περιπτώσεις - είναι πολύ δύσκολο να συγκεντρω-

θούν τα απαραίτητα έγγραφα. 
«ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ» ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
 Κατά το Κτηματολόγιο, όσοι έχουν αποκτήσει ακίνητα από 
κληρονομιά για τα οποία δεν υπάρχουν πράξεις αποδοχής 
κληρονομιάς μπορούν να υποβάλουν δήλωση συνυποβάλ-
λοντας τα έγγραφά με τα οποία στοιχειοθετείται το κληρονομι-
κό τους δικαίωμα, ακόμη και πριν από τη σύνταξη της πράξης 
αποδοχής. 
Ειδικότερα απαιτούνται: ληξιαρχική πράξη θανάτου, πι-
στοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, πιστοποιητικό περί μη 
αποποίησης, ο τίτλος κτήσης του αποβιώσαντος, εφόσον 
υφίσταται. Ακόμη, στην περίπτωση που υπάρχει διαθήκη, 
αντίγραφο της δημοσιευμένης διαθήκης ή στην περίπτωση 
που δεν υπάρχει πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως δια-
θήκης.
 Ωστόσο, επειδή η έκδοση κάποιων από τα προαναφερόμενα 
έγγραφα ενδεχομένως να καθυστερεί, οι δικαιούχοι μπορούν 
να καταθέσουν τη δήλωσή τους συνυποβάλλοντας οποιοσ-
δήποτε μορφής αποδεικτικό, όπως για παράδειγμα μια απλή 
φωτοτυπία της πρωτοκολλημένης αίτησης. Στην περίπτωση 
αυτή θα πρέπει όμως να δεσμευτούν ότι θα προσκομίσουν 
ό,τι έγγραφο λείπει μόλις αυτό εκδοθεί.
 Σε ό,τι αφορά την περίπτωση της χρησικτησίας, οι δικαιούχοι 
πρέπει να υποβάλουν με τη δήλωσή τους τουλάχιστον ένα 
αποδεικτικό στοιχείο ή έγγραφο από το οποίο να προκύπτει 
συνεχόμενη και αδιάλειπτη νομή για 20 χρόνια (προσύμφω-
νο μεταβίβασης ακινήτου, συμβόλαια όμορων ιδιοκτητών, 
λογαριασμούς κ.ά).
 Επίσης, για τις ένορκες βεβαιώσεις, από το Κτηματολόγιο 
διευκρινίζεται ότι η όποια καθυστέρησή τους - λόγω φόρτου 
εργασίας - δεν αποτελεί λόγο μη έγκαιρης υποβολής δήλω-
σης ιδιοκτησίας. Η προσκόμιση μπορεί να γίνει από τους δι-
καιούχους μόλις αυτές συνταχθούν. Σε κάθε περίπτωση είναι 
υποχρεωτική η προσκόμιση του Ε9 στο οποίο αναφέρεται το 
δηλούμενο ακίνητο. 

Συνέχεια από τη σελ 3
Πάνω από το ένα τρίτο του ενεργού εργατικού δυναμικού 
στην Ευρώπη δεν διαθέτει βασικές ψηφιακές δεξιότητες, πα-
ρόλο που οι περισσότερες θέσεις εργασίας απαιτούν τουλάχι-
στον βασικές ψηφιακές δεξιότητες, και μόνο το 31% διαθέτει 
προηγμένες δεξιότητες χρήστη του διαδικτύου. Ταυτόχρονα, 
η απασχόληση ειδικών στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών 
και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) αυξήθηκε κατά δύο εκατομμύρια θέ-
σεις εργασίας την τελευταία πενταετία στην ΕΕ. Η Φινλανδία, η 
Σουηδία, το Λουξεμβούργο και η Εσθονία είναι πρωτοπόροι 
σε αυτόν τον τομέα.
 Το 83% των Ευρωπαίων χρησιμοποιεί το διαδίκτυο τουλάχι-
στον μία φορά την εβδομάδα (έναντι 75% το 2014), ενώ μόνο 
το 11% του πληθυσμού της ΕΕ δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ 
το διαδίκτυο (έναντι 18% το 2014).

 Οι επιχειρήσεις στην ΕΕ γίνονται όλο και πιο ψηφιακές, αλλά το 
ηλεκτρονικό εμπόριο αυξάνεται με αργό ρυθμό. Οι χώρες με 
τις καλύτερες επιδόσεις σε αυτόν τον τομέα είναι η Ιρλανδία, οι 
Κάτω Χώρες, το Βέλγιο και η Δανία.
Όλο και περισσότερες εταιρείες χρησιμοποιούν υπηρεσίες 
υπολογιστικού νέφους (18% έναντι 11% το 2014) και τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης για να έρχονται σε επαφή με τους πε-
λάτες τους (21% έναντι 15% το 2013). Ωστόσο, τα τελευταία 
έτη ο αριθμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που πωλούν 
τα αγαθά και τις υπηρεσίες τους στο διαδίκτυο έχει παραμείνει 
στάσιμος στο 17%.
Το 64% των χρηστών του διαδικτύου που υποβάλλουν 
έντυπα στη δημόσια διοίκηση χρησιμοποιούν πλέον διαδι-
κτυακούς διαύλους (έναντι 57% το 2014). Στη χρήση των 
ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της 

ηλεκτρονικής υγείας και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, η 
Φινλανδία και η Εσθονία έλαβαν φέτος την υψηλότερη βαθ-
μολογία στον DESI.
Η Φινλανδία, η Σουηδία, το Λουξεμβούργο και η Δανία έλα-
βαν την υψηλότερη βαθμολογία, όσον αφορά τη συμμετοχή 
των γυναικών στην ψηφιακή οικονομία. Ωστόσο, το χάσμα 
μεταξύ των φύλων εξακολουθεί να υφίσταται σε επίπεδο 
ΕΕ στους τομείς της χρήσης του διαδικτύου, των ψηφιακών 
δεξιοτήτων και των δεξιοτήτων και της απασχόλησης εμπει-
ρογνωμόνων σε θέματα ΤΠΕ. Μόλις το 17% των εμπειρογνω-
μόνων σε θέματα ΤΠΕ είναι γυναίκες και αυτές κερδίζουν 19% 
λιγότερο από ό,τι οι άνδρες.

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ 100 ΗΜΕΡΩΝ ΣΕ ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΠΕΡΙΟχΕΣ

Η ΕΛΛΑΔΑ 26Η ΣΤΟ ΔΕΙΚΤΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (DESI) ΤΗΣ ΕΕ ΤΟ 2019, ΑΠΟ 28Η ΤΟ 2018
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Το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών 
Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) και το Ινστιτού-
το Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠ-
ΒΑ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών συμμετέχουν 
στο πρώτο φιλόδοξο πρόγραμμα Παρατήρησης της Γης της 
νεοσυσταθείσας Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας EuroGEOSS, 
σύμφωνα με το ΑΠΕ -ΜΠΕ.
Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 54 εταίροι από 20 ευρωπαϊ-
κές χώρες, είναι διάρκειας τεσσάρων ετών και προϋπολο-
γισμού 15 εκατομμυρίων ευρώ, χρηματοδοτούμενο από το 
πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» της ΕΕ. Το ΕΑΑ συμμετέχει 
ενεργά, αναλαμβάνοντας την υλοποίηση καινοτόμων και 
κοινωνικά χρήσιμων εφαρμογών.
Συγκεκριμένα το ΙΑΑΔΕΤ, με τη συμμετοχή του Κέντρου 
Αριστείας BEYOND του ΕΑΑ, αναλαμβάνει τον συνολικό 
συντονισμό της κατεύθυνσης «Ανθεκτικότητα έναντι των 
καταστροφών» (Disaster Resilience), παρακολουθώντας 
διαφόρους τύπους φυσικών καταστροφών, με στόχο την 
προστασία των πολιτών, των οικοσυστημάτων και της οι-
κονομίας.
Η ομάδα του BEYOND, με συντονιστή τον διευθυντή ερευ-
νών δρα. Χάρη Κοντοέ, πέραν του συντονιστικού της ρό-
λου, θα αναπτύξει τις ακόλουθες πιλοτικές δράσεις:
- «Επισιτιστική ασφάλεια και αειφόρος γεωργία (EU-CAP 
Support)», με στόχο την υποστήριξη των αγροτών για 
βελτίωση της γεωργικής αποδοτικότητας, μέσα από νέες 
μεθόδους Έξυπνης Γεωργίας, κάνοντας χρήση δορυφο-
ρικών δεδομένων Copernicus. Η ομάδα BEYOND, έχοντας 
αποκομίσει μεγάλη εμπειρία σε τεχνικές μηχανικής μά-
θησης, συγχώνευσης πολλαπλών πηγών και διαχείρισης 

μεγάλων δεδομένων σε εφαρμογές στη γεωργία από το 
πρόγραμμα RECAP, θα υποστηρίξει τη συγκεκριμένη δράση 
σε συνεργασία με τη Neuropublic Α.Ε. Επίσης, αναλαμβά-
νει το συντονισμό του πιλοτικού έργου «ReSAgri», που θα 
διερευνήσει τον συνδυασμό και τη συγχώνευση μεταξύ 
των εξειδικευμένων συστημάτων παρακολούθησης των 
φυσικών καταστροφών (πυρκαγιές, πλημμύρες, κτλ) και 
των μετεωρολογικών μοντέλων, ώστε να αναπτυχθούν 
νέα συστήματα έγκαιρης και έγκυρης πρόγνωσης. Ο τελικός 
χρήστης της υπηρεσίας θα είναι οι ασφαλιστικές εταιρίες, οι 
οποίες θα χρησιμοποιούν τους δείκτες ευπάθειας της καλλι-
εργήσιμης γης που θα παραχθούν, με στόχο την έγκαιρη και 
αποτελεσματική αποζημίωση της απολεσθείσας αγροτικής 
παραγωγής.
- «Σύστημα παρακολούθησης και βραχυπρόθεσμης πρό-
γνωσης της ηλιακής ενέργειας (nextSENSE)», που θα βασι-
στεί στην υπηρεσία SENSE του BEYOND. Το πιλοτικό αυτό 
έργο θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Κέντρο Πα-
ρατήρησης Ηλιακής Ακτινοβολίας (PMODWRC) της Ελβετί-
ας και με υπεύθυνο τον δρα Στέλιο Καζαντζή. Θα αποτελεί 
ένα ολιστικό σύστημα ενεργειακής διαχείρισης, εστιασμένο 
στην παραγωγή ενέργειας από ηλιακά συστήματα, με σκο-
πό την υποστήριξη των ευρωπαϊκών διαχειριστικών αρχών 
ενέργειας, της παραγωγής ενέργειας με τη χρήση ηλιακών 
συστημάτων, καθώς και των διαχειριστών μεταφοράς και 
διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας.
Θα χρησιμοποιηθούν δεδομένα παρατήρησης της Γης με 
έμφαση στις υπηρεσίες Copernicus και δορυφορικές λύ-
σεις, σε συνδυασμό με μοντέλα διάδοσης της ακτινοβολίας. 
Στόχος είναι να αναπτυχθούν έτοιμα προς χρήση προϊόντα 

και υπηρεσίες παρακολούθησης και βραχυπρόθεσμης πρό-
γνωσης της ηλιακής ενέργειας, που θα λειτουργούν επιχει-
ρησιακά σε επίπεδο Ευρώπης, Β. Αφρικής και Μ. Ανατολής, 
προσαρμοσμένα στις ανάγκες και σε συνεργασία με άλλους 
φορείς και υπουργεία.
Το ΙΕΠΒΑ, με συντονιστή τον διευθυντή ερευνών δρα Ευ-
άγγελο Γερασόπουλο και με την υποστήριξη της Ομάδας 
Ατμοσφαιρικής Φυσικής και Χημείας (APCG), αναλαμβά-
νει την υλοποίηση της πιλοτικής δράσης «Προάσπιση της 
Υγείας», σε συνεργασία, μεταξύ άλλων, με τη Γερμανική 
Διαστημική Υπηρεσία (DLR) και το Φινλανδικό Ινστιτούτο 
Μετεωρολογίας (FMI). Η δράση θα αναπτύξει υπηρεσίες 
που διασυνδέουν το «προφίλ» ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
στις πόλεις, με τις επιπτώσεις στην υγεία.
Στόχος είναι η συνέργεια δορυφορικών παρατηρήσεων 
αέριων ρύπων από το πρόγραμμα Copernicus, ατμοσφαι-
ρικών προγνώσεων μέσης και υψηλής χωρικής ανάλυσης, 
επιτόπιων παρατηρήσεων εξειδικευμένων ρύπων από 
υφιστάμενα δίκτυα (π.χ. ACTRIS), καθώς και κοινωνικο-
οικονομικών παραμέτρων, για την ανάπτυξη σύγχρονων 
εργαλείων αποτύπωσης της έκθεσης του πληθυσμού στην 
ατμοσφαιρική ρύπανση. Οι υπηρεσίες θα βασίζονται στα 
εργαλεία και στη γνώση που αποκτήθηκαν από το πρό-
γραμμα «έξυπνων πόλεων» SMURBS/ERA-PLANET και θα 
περιλαμβάνουν εφαρμογές παγκόσμιας κάλυψης των πό-
λεων, εφαρμογές κινητών και πιο σύνθετες υπηρεσίες, που 
θα εφαρμοστούν πιλοτικά για τις πόλεις της Αθήνας και του 
Ελσίνκι, με χρονικό ορίζοντα δύο ετών από σήμερα.

Με το περιεχόμενο να βρίσκεται στην κορυφή των διε-
θνών ταξιδιωτικών τάσεων, η Marketing Greece εστιάζει 
στη δυναμική της εικόνας και επενδύει στρατηγικά στη 
δημιουργία μιας ολοκληρωμένης «βιβλιοθήκης περιεχο-
μένου», το «Content Library» που αποτελεί τη νέα ενότη-
τα του ιστότοπου της εταιρείας www.marketinggreece.
com. Η εταιρεία αποτελεί πρωτοβουλία του Συνδέσμου 
Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) και του 

Ξενοδοχειακού Επιμελητήριου Ελλάδος (ΞΕΕ), σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Φωτογραφικό υλικό, βίντεο σύγχρονης 
αισθητικής, στιγμιότυπα που αποτυπώνουν τη μοναδι-
κότητα της χώρας μας και εικόνες που προκαλούν την 
επιθυμία στον χρήστη να βιώσει ξεχωριστές εμπειρίες 
στην Ελλάδα φιλοξενούνται στο «Content Library», ένα 
δυναμικό εργαλείο που διατίθεται ελεύθερο προς χρήση 
από την τουριστική αγορά, τόσο σε ενέργειες προβολής 

και προώθησης προορισμού σε ψηφιακό περιβάλλον, όσο 
και στην αξιοποίησή του για τον εικαστικό εμπλουτισμό 
εφαρμογών (ιστοσελίδες, κοινωνικά δίκτυα, εφαρμογές).
Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, μέσα από ένα εύ-
χρηστο και φιλικό περιβάλλον, ο χρήστης σε λίγα λεπτά, 
έχει δημιουργήσει τη δική του συλλογή περιεχομένου, με 
υλικό σε διαστάσεις και ποιότητα που επιθυμεί, την οποία 
και λαμβάνει στην ηλεκτρονική θυρίδα του.

Με την ευκαιρία ανάληψης των καθηκόντων της ως 
Εθνική Συντονίστρια της χώρας μας στην πρωτοβουλία 
«17+1», στην οποία η Ελλάδα εντάχθηκε πρόσφατα ως 
μέλος, η αναπληρώτρια υπουργός Εξωτερικών Σία Ανα-
γνωστοπούλου δέχθηκε σήμερα στο γραφείο της την Κι-
νέζα πρέσβη στην Αθήνα Τσιγιουέ Τσανγκ (Zhang Qiyue). 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ κατά τη συνάντηση, σύμφωνα 

με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, επιβεβαι-
ώθηκαν οι άριστες σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών σε 
συνέχεια και των πρόσφατων επισκέψεων του Προέδρου 
της Δημοκρατίας, του πρωθυπουργού και του υπουργού 
Εξωτερικών στην Κίνα, ενώ πραγματοποιήθηκε εκτενής 
ανταλλαγή απόψεων για τη συμμετοχή της Ελλάδας στις 
πρωτοβουλίες «One Belt One Road» και «17+1», καθώς 

και επί διεθνών και περιφερειακών θεμάτων κοινού ενδι-
αφέροντος.
Τέλος, όπως γίνεται γνωστό, επιβεβαιώθηκε η αγαστή 
συνεργασία των δύο χωρών στο πλαίσιο των διεθνών 
οργανισμών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EUROGEOSS ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Δύο Ινστιτούτα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών συμμετέχουν στο πρώτο ευρωπαϊκό πρόγραμμα

ΝΕΟ ΠΕΡΙΕχΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟβΟΛΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ MARKETING GREECE

ΣΥΜΜΕΤΟχΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΟβΟΥΛΙΕΣ «ONE BELT ONE ROAD» ΚΑΙ «17+1» 
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 Συνολικά 57 φορείς και σύλλογοι από διαφορετικές περι-
οχές της Μακεδονίας και της Θράκης επελέγησαν για να 
χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα του υπουργείου 
Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας-Θράκης) «Δημιουρ-
γώ», σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Οι φορείς θα χρηματοδοτηθούν για δράσεις στους τομείς 
της προστασίας του περιβάλλοντος, της προώθησης της 
πολιτιστικής δημιουργίας και της δικτύωσης με συλλό-
γους από τα Βαλκάνια, που θα υλοποιηθούν από αυτό τον 
μήνα και μέχρι τον Σεπτέμβριο.
Στην εκδήλωση για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων 
του «Δημιουργώ», η υφυπουργός Εσωτερικών (Μα-
κεδονίας-Θράκης) Ελευθερία Χατζηγεωργίου στάθηκε 
ιδιαίτερα στις δράσεις αναφορικά με τη διάχυση καλών 
πρακτικών και δικτύωσης των φορέων πολιτισμού και 
περιβάλλοντος με τους αντίστοιχους των βαλκανικών 
χωρών, για να τονίσει ότι η αξία αυτού του εγχειρήμα-
τος είναι σημαντική και ελπιδοφόρα. «Σημαντική γιατί 
διατηρεί, προβάλλει και εξωτερικεύει την πολιτισμική μας 
παράδοση, καθιστώντας την πόλο έλξης επισκεπτών και 
τουριστών, και ελπιδοφόρα γιατί ενώνει, φέρνει κοντά 
τους ανθρώπους και τους λαούς, που σε πολλές περιπτώ-
σεις μοιράζονται κοινά πολιτιστικά υπόβαθρα, κοινά ιστο-
ρικά παρελθόντα», υπογράμμισε. «Και είναι ιδιαίτερα ση-
μαντικό, στη νευραλγική περιοχή της Μακεδονίας και τη 
Θράκη να θυμίζουμε περισσότερο αυτά που μας ενώνουν 

με τους γείτονές μας παρά αυτά που μας χωρίζουν. Γιατί 
αυτά που μας ενώνουν είναι πολλά περισσότερα. Περνούν 
μέσα από τα βουνά και τα ποτάμια που μοιραζόμαστε με 
τους γείτονές μας, περνούν μέσα από τα κοινά μας ήθη και 
έθιμα, μέσα από τις κοινές πολιτισμικές μας παραδόσεις 
και τελικά μέσα από τους ίδιους τους ανθρώπους. Μόνο 
έτσι μπορούμε να φανταστούμε τις περιοχές μας και τους 
τόπους μας να ευημερούν, την Μακεδονία και τη Θράκη 
να ευημερεί, όταν τα Βαλκάνια ευημερούν, γιατί το καλό 
των γειτόνων μας είναι και δικό μας καλό», συμπλήρωσε.
Tόνισε ότι για το πρόγραμμα «Δημιουργώ» όπως και για 
τις «Νεανικές Δράσεις», το «Στηρίζω» (προγράμματα που 
υλοποίησε η προκάτοχός της Κατερίνα Νοτοπούλου) και 
το «Παράγω» (που είναι ακόμη ενεργό) το υπουργείο 
προέβη μέσω δημόσιας διαβούλευσης, στην προκήρυξη 
δημόσιων προσκλήσεων επιχορήγησης με διαφανή και 
αξιοκρατικά κριτήρια, αποκλείοντας μονομερείς ενέργειες 
και παθογένειες του παρελθόντος.
«Μέσα από αυτά τα έργα και αξιοποιώντας το Πρόγραμ-
μα Δημοσιών Επενδύσεων, καταφέραμε να διαθέσουμε 
σχεδόν 800.000 ευρώ στις τοπικές κοινωνίες της Μακε-
δονίας και της Θράκης, κάνοντας ένα σημαντικό βήμα 
προς την περαιτέρω ενίσχυση των οικονομιών τους, την 
αξιοποίηση του τουριστικού προϊόντος, την ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας αλλά και την ανάδειξη του πλούσι-
ου πολιτιστικού παρελθόντος τους. Κι ίσως για μερικούς 

αυτά τα βήματα να φαντάζουν μικρά, αποτελούν όμως 
μια σημαντική ενίσχυση σε αυτούς που πραγματικά τα 
έχουν ανάγκη αλλά και μια σημαντική παρακαταθήκη 
για το μέλλον, για μεγαλύτερα βήματα και περισσότερες 
δράσεις», σημείωσε.
Χαρακτήρισε επιτυχημένη την ολοκλήρωση του προ-
γράμματος «Δημιουργώ», «γιατί πάνω από 80 φορείς 
και σύλλογοι ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του 
υπουργείου για τη χρηματοδότηση των δράσεών τους, 
αποδεικνύοντας και στην πράξη την ανάγκη στήριξης των 
τοπικών κοινωνιών».
Από το σύνολο των φορέων, πρόσθεσε, επιλέχθηκαν προς 
χρηματοδότηση 57 φορείς και σύλλογοι από διαφορετικές 
περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης, που η τεχνική 
υπηρεσία του υπουργείου αξιολόγησε και τοποθέτησε ιε-
ραρχικά με αξιοκρατικά και διαφανή κριτήρια, σύμφωνα 
και με τα απαραίτητα δικαιολογητικά της προκήρυξης του 
έργου.
Η κ. Χατζηγεωργίου σημείωσε ότι όλες οι δράσεις που 
προτάθηκαν και επιλέχθηκαν, τόσο στο επίπεδο της προ-
στασίας του περιβάλλοντος, όσο και στην προώθηση της 
πολιτιστικής δημιουργίας, κρίθηκαν αξιόλογες αλλά και 
ιδιαίτερα ανταποδοτικές στις τοπικές κοινωνίες, συνδυά-
ζοντας πολλαπλά μελλοντικά οφέλη και αποδίδοντας έναν 
ενεργητικό ρόλο στους κατοίκους των περιοχών, μικρών 
και μεγάλων.  

Τις προϋποθέσεις για την κατασκευή ειδικού κελύφους 
που θα εξασφαλίζει τη μόνιμη προστασία και ανάδειξη 
των «Δεσμωτών» του Φαλήρου, συζήτησαν πρόσφατα 
τα μέλη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου. Σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ παράλληλα, έδωσαν ομόφωνα το 
«πράσινο φως» στις μελέτες που απαιτούνται για την προ-
στασία του ευρήματος από την άνοδο των υφάλμυρων 
υδάτων. Στόχος, πάντως, είναι κάποια στιγμή το συγκλο-
νιστικό και άκρως σημαντικό αρχαιολογικό εύρημα των 
80 «βιαιοθανάτων», που αποκαλύφθηκαν το 2016 στην 
«Εσπλανάδα» στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος 
Νιάρχος, να γίνει επισκέψιμο από το ευρύ κοινό.
Όταν ωριμάσουν οι συνθήκες (και σύμφωνα με τις ειση-
γήσεις των αρμόδιων διευθύνσεων του ΥΠΠΟΑ), οι τρεις 
συστάδες ταφών θα προστατευθούν και θα αναδειχθούν 
μέσω της κατασκευής ενός υπόγειου, λιτού και απέριττου 

κελύφους μόνιμου χαρακτήρα, που θα εντάσσεται αρμο-
νικά και διακριτικά στο ήδη διαμορφωμένο περιβάλλον 
του χώρου της «Εσπλανάδας». Επίσης, θα εξασφαλίζονται 
κατάλληλες και σταθερές συνθήκες μικροκλίματος, σύμ-
φωνα με το πλαίσιο περιβαλλοντικών απαιτήσεων. Το εν 
λόγω έργο θα έχει εξαιρετικά λιτά αρχιτεκτονικά χαρακτη-
ριστικά, που θα προστατεύουν με επάρκεια και σε βάθος 
χρόνου το ευαίσθητο και σπάνιο αυτό εύρημα, λαμβάνο-
ντας υπόψη τον ειδικό χαρακτήρα του (υπενθυμίζεται ότι 
πρόκειται για ομαδική ταφή σιδηροδέσμιων ατόμων που 
έχουν υποστεί βίαιο θάνατο). Γι’ αυτό, όπως αναφέρθη-
κε στη συνεδρίαση, τόσο η κίνηση πρόσβασης όσο και 
οι πληροφορίες που θα προσλαμβάνουν οι επισκέπτες, 
καθώς και τα χαρακτηριστικά του προς μελέτη κτιρίου, 
θα πρέπει να ερμηνεύουν το περιεχόμενο του χώρου ως 
κίνηση-κάθοδο στον χώρο των νεκρών και όχι ως ένα 

απλό «αξιοθέατο».
Θυμίζουμε ότι, το 2016 σημαδεύτηκε αρχαιολογικά από 
την εύρεση, εντός του ΚΠΙΣΝ και συγκεκριμένα στην πε-
ριοχή «Εσπλανάδα», ομαδικής ταφής 80 ανθρώπινων 
σκελετών χωρισμένων σε τρία ορύγματα και αλυσο-
δεμένων μεταξύ τους στους καρπούς. Το εύρημα, που 
συμπεριλήφθηκε στα 10 σημαντικότερα αρχαιολογικά γε-
γονότα εκείνης της χρονιάς από το αμερικανικό περιοδικό 
Archaeology, χρονολογείται στο τρίτο τέταρτο του 7ου αι. 
π. Χ. Μια εποχή γεμάτη ταραχές, εξεγέρσεις και επαναστά-
σεις μεταξύ οπαδών των αριστοκρατών και των επίδοξων 
ανατροπέων (τυράννων), η οποία μπορεί να συσχετιστεί, 
όσον αφορά το συγκεκριμένο εύρημα, είτε με το Κυλώνει-
ον άγος είτε με αντίστοιχα ιστορικά γεγονότα.

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 57 ΦΟΡΕΙΣ ΘΑ χΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ» ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΤΟ ΚΑΣ ΕΔΩΣΕ ΤΟ «ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ» ΣΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ «ΔΕΣΜΩΤΩΝ» 
ΤΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
Συζήτηση και για τις προϋποθέσεις κατασκευής κελύφους
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Η γεωργία είναι ο τομέας που αναμένεται να πληγεί πε-
ρισσότερο από την κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα, ενώ οι 
επιπτώσεις στον τουρισμό και τα παράκτια συστήματα θα 
επηρεάσουν σημαντικά το εισόδημα των νοικοκυριών και 
την οικονομία συνολικά. Ιδιαίτερη σημασία έχει επίσης ο 
τομέας των υδάτινων αποθεμάτων, από τα οποία εξαρτά-
ται τόσο η γεωργία όσο και η ύδρευση. Τα παραπάνω επε-
σήμανε μεταξύ άλλων, ο διοικητής της ΤτΕ Γ. Στουρνάρας, 
μιλώντας σε επετειακή εκδήλωση του Συμβουλίου ΣΕΒ για 

τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ
Όπως ανέφερε ο ίδιος Η σωστή εκτίμηση και εποπτεία 
των χρηματοοικονομικών κινδύνων που πηγάζουν από 
τη μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία, είναι 
σημαντικός παράγοντας για την προώθηση της βιώσιμης 
ανάπτυξης και τη διαφύλαξη της ομαλής
λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος.
 Τέλος, ο κ. Στουρνάρας υπογράμμισε ότι οι τρέχουσες εξε-
λίξεις και η επιστημονική έρευνα επιβεβαιώνουν ότι απαι-

τείται μια δυναμική στρατηγική και ένα ισχυρό πλαίσιο 
δράσης για την αντιμετώπιση των σημερινών προκλή-
σεων της κλιματικής κρίσης και της αειφορίας συνολικά. 
Στο πλαίο αυτό, όπως είπε, το Συμβούλιο του ΣΕΒ για τη 
Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί έναν φορέα με σημαντικό 
ρόλο στην προώθηση της αειφορίας στην ελληνική επιχει-
ρηματική πραγματικότητα και στο διάλογο ανάμεσα στην 
κοινωνία, την πολιτεία και τις επιχειρήσεις.

Γνωριμία με τα «πράσινα επαγγέλματα» είχαν την ευκαιρία 
να κάνουν μαθήτριες και μαθητές, ηλικίας 10-16 ετών, στο 
πλαίσιο ημερίδας που διοργάνωσε το Ελληνογερμανικό 
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο τη  Δευτέρα, στο 
Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Η ημερίδα, που είχε ως κεντρικό θέμα τον επαγγελματικό 
προσανατολισμό νέων γυναικών και μαθητριών στον 
τομέα των πράσινων τεχνολογιών, εντάσσεται στο πλαί-
σιο του έργου GR ÆDUCATION που αφορά την ανάπτυξη 
προγραμμάτων Διττής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στον 
κλάδο των «Πράσινων Επαγγελμάτων» και που χρημα-
τοδοτείται από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας και 
Έρευνας της Γερμανίας και υλοποιείται σε συνεργασία με 
τα Ινστιτούτα Έρευνας FIAP (Ερευνητικό Ινστιτούτο για την 
καινοτόμο Σχεδίαση Επαγγελμάτων και την Πρόληψη), το 
Wissenschaftpark Gelsenkirchen (Επιστημονικό Πάρκο 
Γκέλζενκιρχεν) και το HBZ (Βιοτεχνικό Επιμελητήριο του 

Μίνστερ).
   «Αυτό που θέλουμε να τονίσουμε, είναι ότι υπάρχουν πολ-
λά πράσινα επαγγέλματα που στηρίζουν την οικονομία μας, 
αλλά και το περιβάλλον», σημείωσε στον χαιρετισμό του ο 
Τόμας Ράχελ, ομοσπονδιακός κοινοβουλευτικός υφυπουρ-
γός Παιδείας και Έρευνας της Γερμανίας. Τόνισε την ανάγκη 
θεμελιωδών αλλαγών στη βιομηχανία και επενδύσεων στις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σε συνδυασμό με την εξειδί-
κευση εργατικού δυναμικού. «Χρειάζεται να συνδέσουμε 
την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση με τη βιω-
σιμότητα, με τη δημιουργική προσέγγιση και συνεργασία. 
Στόχος, είναι η συνεισφορά στην ανάπτυξη της οικονομίας 
και η σύνδεση της οικονομίας με την οικολογία», υπογράμ-
μισε.
   Από την πλευρά της, η Μαρία Καραμεσίνη, διοικήτρια του 
ΟΑΕΔ, υπογράμμισε τη σημασία της ευαισθητοποίησης των 
μαθητών, από μικρή ηλικία, στα θέματα της οικολογίας και 
της σύνδεσής τους με τα επαγγέλματα του μέλλοντος και 

εξήρε τη συνεργασία με τους φορείς σε Ελλάδα και Γερμανία 
για τα αποτελέσματα που παράγουν.
   Κατά την ημερίδα, μαθήτριες κυρίως, αλλά και μαθητες, 
πειραματίστηκαν με τις πράσινες τεχνολογίες, να ενημερω-
θούν σχετικά με τις ευκαιρίες απασχόλησης και τα νέα εκ-
παιδευτικά προφίλ, καθώς και να γνωρίσουν επιχειρήσεις.
   Στα βιωματικά εργαστήρια και στους σταθμούς εργασίας, 
είχαν την ευκαιρία να πειραματιστούν μεταξύ άλλων με την 
ηλιακή και την αιολική ενέργεια και την τεχνολογία Έξυπνου 
Σπιτιού και να βιώσουν την εικονική πραγματικότητα.
   Επίσης, έλαβαν τα πρώτα ερεθίσματα, όσον αφορά το 
εργασιακό περιβάλλον των «πράσινων» επαγγελμάτων, 
καθώς οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματικές σχολές που 
συμμετείχαν, ενημέρωσαν για τις ευκαιρίες επαγγελματικής 
σταδιοδρομίας και εκπαίδευσης στον τομέα των πράσινων 
τεχνολογιών.

Περίπου το 17% των θαλάσσιων ζώων (ψάρια, μαλάκια, 
θηλαστικά) μπορεί να εξαφανιστεί μέχρι το 2100 αν οι 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) διατηρήσουν τον 
σημερινό ρυθμό τους, προειδοποιεί μια διεθνής έρευνα 
που δημοσιεύεται σήμερα στην αμερικανική επιθεώρηση 
PNAS σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Στην έρευνα αυτή έχουν ληφθεί υπόψη μόνο οι συνέπειες 
από την κλιματική αλλαγή και όχι άλλοι παράγοντες (όπως 
η υπεραλιεία ή η ρύπανση των ωκεανών). Η απώλεια αυ-
τών των ειδών μπορεί να έχει πολύ σημαντικές επιπτώσεις 
στη βιοποικιλότητα αλλά και τη διατροφική ασφάλεια.
Τριάντα πέντε ερευνητές από τέσσερις ηπείρους, που συμ-
μετέχουν στη διεθνή ομάδα FishMIP (Σχέδιο Μοντέλου 
Διασύγκρισης Αλιευμάτων και Θαλάσσιου Οικοσυστήμα-
τος), μελέτησαν διαφορετικά μοντέλα για να καταλήξουν 
σε αυτήν την εκτίμηση των προβλημάτων που μπορεί να 
προκαλέσει η υπερθέρμανση του πλανήτη στους θαλάσ-

σιους πόρους. Συμπέρασμα: αν οι εκπομπές αερίων που 
προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου (GES) παρα-
μείνουν στα ίδια επίπεδα με τα σημερινά, η συνολική βιο-
μάζα των θαλάσσιων ειδών θα μειωθεί κατά 17% μέχρι το 
2100 (σε σύγκριση με τη δεκαετία 1990-99).
Αν η αύξηση της θερμοκρασίας δεν ξεπεράσει τους 2 
βαθμούς Κελσίου, θα χαθεί μόνο το 5%, προσθέτουν οι 
ερευνητές. Για κάθε βαθμό που αυξάνεται η θερμοκρασία, 
οι ωκεανοί θα χάνουν το 5% των ζώων τους.
Με τη Συμφωνία του Παρισιού του 2015 οι χώρες δεσμεύ-
τηκαν να προσπαθήσουν να περιορίσουν την άνοδο της 
θερμοκρασίας, ώστε να μην ξεπεράσει τους 2 βαθμούς 
Κελσίου σε σύγκριση με το επίπεδο όπου βρισκόταν πριν 
από τη Βιομηχανική Επανάσταση. Όμως το 2018 οι πα-
γκόσμιες εκπομπές καυσαερίων έφτασαν και πάλι σε ύψη 
ρεκόρ, κάτι που σημαίνει ότι αν δεν υπάρξει μια αλλαγή 
πορείας η θερμοκρασία θα αυξηθεί πάνω από 4 βαθμούς 

Κελσίου.
Σύμφωνα με τη μελέτη, οι επιπτώσεις στη θαλάσσια πανί-
δα θα είναι πιο σημαντικές για τα ψάρια και τα θηλαστικά. 
Θα παρατηρηθεί επίσης μεγαλύτερη μείωση των ζώων 
στις ζώνες με τροπικό και εύκρατο κλίμα, όπου οι άνθρω-
ποι εξαρτώνται περισσότερο από αυτούς τους πόρους και 
τους έχουν ήδη μειώσει.
Αντιθέτως, σε αρκετές πολικές περιοχές η βιομάζα μπορεί 
να αυξηθεί, όπως στην Ανταρκτική.
«Το μέλλον των θαλάσσιων οικοσυστημάτων θα εξαρ-
τηθεί σημαντικά από την κλιματική αλλαγή», συνόψισε 
η Γιούνε Τζάι Σιν, βιολόγος στο Ινστιτούτο Ερευνών για 
την Ανάπτυξη (IRD). «Κατά συνέπεια, πρέπει να επανεξε-
τάσουμε τα μέτρα προστασίας της βιοποικιλότητας και τη 
διαχείριση των αλιευμάτων», σημείωσε.

ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΕΙΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΜΕ ΤΑ «ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ» ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ βΙΟΜΗχΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

ΑΝ ΔΕΝ ΜΕΙΩΘΟΥΝ ΟΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2 ΘΑ χΑΘΕΙ ΤΟ 17% ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΖΩΩΝ ΜΕχΡΙ ΤΟ 2100
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Νέες παραγωγικές επενδύσεις για την ενίσχυση του mega-plant 
στο Σχηματάρι προγραμματίζει η Coca Cola 3E, σύμφωνα με 
όσα επεσήμανε σήμερα ο Γιάννης Παπαχρήστου, γενικός διευ-
θυντής της Coca-Cola Τρία Έψιλον, στο πλαίσιο εκδήλωσης για 
την παρουσίαση του οικονομικού αποτυπώματος της εταιρείας 
στην Ελλάδα σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ..
«Η αξία που δημιουργούμε παραμένει στη χώρα» ανέφερε ο 
κ. Παπαχρήστου και συνέχισε: «εδώ παράγουμε τα προϊόντα 
μας και από εδώ εξάγουμε σε 11 χώρες. Την τελευταία πεντα-
ετία έχουμε υλοποιήσει επενδύσεις πάνω από 100 εκατ. ευρώ. 
Ο όμιλός μας έχει επενδύσει πάνω από 60 εκατ. ευρώ στο να 
κάνει την Ελλάδα κόμβο υπηρεσιών τεχνολογικής υποστήριξης 
και IT μέσω του ΟΤΕ, για όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται, 
ενώ στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στο κέντρο διανομής, 
εφαρμόζεται πιλοτικά η καινοτόμα τεχνολογία Vision Picking η 
οποία θα υιοθετηθεί και σε άλλες 28 χώρες».
Ο κ. Παπαχρήστου υπογράμμισε ότι χάρη στην ανασυγκρό-
τηση που έγινε τα προηγούμενα χρόνια στο παραγωγικό και 
διανεμητικό μοντέλο της Ελλάδας μπορεί σήμερα η μονάδα 
του Σχηματαρίου και η Ελλάδα να είναι στον παραγωγικό και 
διαμετακομιστικό χάρτη του ομίλου. Επίσης, πρόσθεσε ότι στο 
τέλος του 2019 θα ανακοινωθούν οι νέες παραγωγικές επεν-
δύσεις για τη μονάδα στο Σχηματάρι, προκειμένου να αναλάβει 
την παραγωγή και άλλων προϊόντων τα οποία θα εξάγονται 
στις διάφορες χώρες που δραστηριοποιείται ο μητρικός όμιλος. 
«Με τις νέες επενδύσεις η Ελλάδα θα γίνει χώρα παραγωγής και 
εξαγωγής σε άλλες χώρες του ομίλου και σε καινούρια προϊό-
ντα» ανέφερε. Οι νέες επενδύσεις εκτιμάται ότι θα οδηγήσουν σε 
περαιτέρω αύξηση των εξαγωγών της Coca Cola Τρία Έψιλον, 
οι οποίες καταλαμβάνουν ποσοστό 6% του κύκλου εργασιών.
«Είμαστε σταθερά προσανατολισμένοι στις επενδύσεις. Εδώ και 
50 χρόνια επενδύουμε συνεχώς στην Ελλάδα. Τα προηγούμενα 
δέκα χρόνια κάναμε σημαντικές επενδύσεις. Προφανώς θα συ-
νεχίσουμε και στο μέλλον. Επενδύαμε στα χρόνια της οικονομι-
κής κρίσης και προφανώς θα συνεχίσουμε να κάνουμε το ίδιο» 
επεσήμανε ο κ. Παπαχρήστου.

Ερωτηθείς για την απόφαση της εταιρείας Frigoglass να προχω-
ρήσει στην άμεση διακοπή της παραγωγικής δραστηριότητας 
του εργοστασίου της Κάτω Αχαΐας, ο κ. Παπαχρήστου ξεκαθά-
ρισε ότι «η μονάδα της Κάτω Αχαΐας δεν επηρεάζει καθόλου τη 
δραστηριότητά μας ως Coca Cola Τρία Έψιλον στην Ελλάδα».
Παράλληλα ο κ. Παπαχρήστου, απαντώντας σε σχετική ερώτη-
ση, διευκρίνισε ότι η επένδυση που προγραμματίζει η εταιρεία 
δεν σχετίζεται με την προϊοντική κατηγορία του καφέ αλλά 
με άλλη κατηγορία προϊόντων. Ωστόσο, ο κ. Παπαχρήστου 
επεσήμανε ότι η κατηγορία του καφέ αποτελεί σημαντική κα-
τηγορία και πρόσθεσε: «εμείς είμαστε, θα παραμείνουμε και 
θα συνεχίσουμε στη συγκεκριμένη κατηγορία». Σημειώνεται 
ότι πρόσφατα ανακοινώθηκε η ένταξη της Costa Coffee στον 
παγκόσμιο όμιλο της Coca -Cola Company. Σχολιάζοντας αυτή 
την εξέλιξη τόσο ο κ. Παπαχρήστου όσο και η Λίλιαν Νεκταρίου, 
γενική διευθύντρια της Coca-Cola με ευθύνη για Ελλάδα, Κύπρο 
και Μάλτα τη χαρακτήρισαν πολύ ευχάριστο γεγονός.
«Υπάρχει μια τεχνογνωσία την οποία θα προσπαθήσουμε να 
εκμεταλλευτούμε και να αναπτύξουμε περαιτέρω. Δεν μπορού-
με να πούμε κάτι πιο συγκεκριμένο αναφορικά με την ελληνική 
αγορά, αλλά σίγουρα εντάσσεται απόλυτα στη στρατηγική που 
αναπτύξαμε του πλήρους χαρτοφυλακίου προϊόντων για όλες 
τις ώρες και όλες τις ημέρες της εβδομάδας και αποτελεί για εμάς 
τεράστια ευκαιρία» ανέφερε η κ. Νεκταρίου. Επίσης, συμπλή-
ρωσε ότι από τις αρχές Απριλίου έχει λανσαριστεί στην ελληνική 
αγορά ένα καινοτόμο προϊόν, η Coca Cola Plus Coffee. «Πιστεύ-
ουμε πολύ σε αυτή τη νέα κατηγορία. Οι καταναλωτές γίνονται 
πολύπλοκοι στις επιλογές τους και εμείς τους δίνουμε πολλές 
επιλογές. Είμαστε αισιόδοξοι για την πορεία του προϊόντος».
Σημειώνεται ότι το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών 
Ερευνών (ΙΟΒΕ) εκπόνησε τη μελέτη με βάση τα οικονομικά 
στοιχεία για την περίοδο 1969-2018 από την Coca-Cola Τρία 
Έψιλον, την Coca-Cola στην Ελλάδα, καθώς και την ΤΣΑΚΙΡΗΣ 
ΑΒΕΕ και την Coca-Cola HBC Services Μ.Ε.Π.Ε., τοπικές θυγατρι-
κές του Ομίλου Coca-Cola HBC.
Για πρώτη φορά παρουσιάστηκαν στοιχεία για τη συμβολή 

στην οικονομία και απασχόληση αθροιστικά για τα 50 χρόνια. 
Σε 76,5 δισ. ευρώ υπολογίζεται η συνολική συνεισφορά στο ελ-
ληνικό ΑΕΠ αθροιστικά στα πενήντα χρόνια σε τιμές 2018 (1% 
του ΑΕΠ, κατά μέσο όρο τον χρόνο).
Όπως τονίστηκε, πρόκειται για αξία που μένει στη χώρα, καθώς 
πρόκειται για ένα παραγωγικό και διανεμητικό μοντέλο που έχει 
επίκεντρο την Ελλάδα, με την παραγωγή προϊόντων που εξά-
γονται σε 11 χώρες.
 Σημαντική είναι σύμφωνα με τη μελέτη η δραστηριότητα που 
αποτυπώνεται (στοιχεία 2018):
Για τον κλάδο αναψυκτικών:
- Δημιουργούν σχεδόν το 50% του κύκλου εργασιών (47,3%), 
ενώ αποτελούν παράλληλα και τον μεγαλύτερο εργοδότη, απα-
σχολώντας σχεδόν 1 στους 2 εργαζομένους (43,7%).
 Για την εθνική οικονομία:
- Η συνολική επίδραση (άμεση, έμμεση και επαγόμενη) εκτιμά-
ται σε 2 δισεκατομμύρια ευρώ (1,1% του ΑΕΠ το 2018)
- Για κάθε 1 ευρώ προστιθέμενης αξίας από τη δραστηριότητά 
τους δημιουργούνται συνολικά άλλα 11 ευρώ στην ελληνική 
οικονομία
- Συνεισφέρουν συνολικά στο 1,4% των φορολογικών εσόδων 
του κράτους.
 Για την απασχόληση:
- Η συνολική επίδραση στην απασχόληση από τη δραστηριότη-
τά τους εκτιμάται σε 42,2 χιλιάδες θέσεις εργασίας, συμβάλλο-
ντας έτσι στο 1,1% της απασχόλησης στη χώρα
- Κάθε 1 άμεση θέση εργασίας, υποστηρίζει άλλες 12 θέσεις ερ-
γασίας στην ελληνική οικονομία.
 Για την αγορά:
- H προστιθέμενη αξία που δημιουργείται μέσα από τους συ-
νεργάτες και τους πελάτες, υπολογίζεται στα 441 εκατομμύρια 
ευρώ. Οι θέσεις εργασίας σε 16,1 χιλιάδες
- Στα 205 εκατομμύρια υπολογίζεται η αξία που προκύπτει από 
τη συνεργασία με άμεσους και έμμεσους προμηθευτές. Οι θέσεις 
εργασίας σε 6,5 χιλιάδες.

Την αναγραφή της ενεργειακής και διατροφικής επισήμανσης 
των αλκοολούχων ποτών ανακοίνωσε ο ευρωπαϊκός Σύνδε-
σμος Αλκοολούχων Ποτών, καθώς κατά την ετήσια συνέλευσή 
του υπέγραψε μνημόνιο κατανόησης σχετικά με το ετικετάρισμα 
και την επισήμανση σε αυτό της ενεργειακής και διατροφικής 
αξίας σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
 Η υπογραφή του μνημονίου έγινε παρουσία του Επιτρόπου 
Υγείας, Βιτένις Αντριουκάιτις και όπως σημειώνει η Κεντρική 
Συνεταιριστική Ένωση Αμπελοοινικών Προϊόντων (ΚΕΟΣΟΕ), 
«το περιεχόμενο της συμφωνίας δεν διαφέρει από την τρέχουσα 

πρόταση για τον αμπελοοινικό τομέα, η υπογραφή όμως αυτή 
δίνει στον τομέα των αλκοολούχων στο οποίο συμπεριλαμβά-
νεται ο οίνος, το πρώτο έναυσμα».
 Μέχρι το 2020 η ενεργειακή αξία θα εμφανίζονται στο 25% 
των φιαλών που θα «κυκλοφορούν» στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
ενώ για το 2021 και 2022 το ποσοστό θα ανέρθει σε 50 και 66% 
αντίστοιχα. 
Η σήμανση των θερμίδων θα έχει δυο μορφές. Η πρώτη θα 
αφορά τις θερμίδες ανά 100 ml και ο δεύτερος τον αριθμό ανά 
μονάδα σερβιρίσματος. Στην ετικέτα των αλκοολούχων ποτών 

και τη βότκα θα αναγράφονται επίσης οι πρώτες ύλες του προ-
ϊόντος.
 Τέλος, τονίζεται ότι η επισήμανση των συστατικών θα είναι 
προσβάσιμη με απευθείας σύνδεση διαβάζοντας τον γραμμω-
τό κώδικα μέσω έξυπνου τηλεφώνου (smartphone). Πρέπει να 
σημειωθεί ότι τα χρησιμοποιούμενα πρόσθετα που δεν υπάρ-
χουν στο τελικό προϊόν δεν θα θεωρούνται συστατικά.

ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣχΥΣΗ ΤΟΥ MEGA-PLANT ΣΤΟ ΣχΗΜΑΤΑΡΙ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΕΙ Η COCA COLA 3E

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΠΟΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ 
Αποφάσισε ο ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Αλκοολούχων Ποτών
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Έχοντας ολοκληρώσει μία σειρά στρατηγικών επενδυτικών 
κινήσεων που περιλάμβαναν την εξαγορά των εταιρειών 
UNISOFT και PROSVASIS, η SoftOne, μέλος του Ομίλου Εται-
ρειών Olympia μετεξελίσσεται σε έναν όμιλο εταιρειών πλη-
ροφορικής με συνολικό τζίρο που αναμένεται να ξεπεράσει τα 
20 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης του 2019 σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ..
Όπως αναφέρθηκε σήμερα, στο πλαίσιο ειδικής παρουσίασης, 
ο Όμιλος SoftOne περιλαμβάνει πλέον τρία κορυφαία brands 
(SoftOne, UNISOFT και PROSVASIS) και περισσότερους από 
300 εργαζόμενους, ενώ διαθέτει, επίσης, ένα διευρυμένο δί-
κτυο περισσότερων από 600 συνεργατών, εξυπηρετώντας 
αποτελεσματικά μία συνεχώς αυξανόμενη βάση 47.000 και 
πλέον πελατών σε συνολικά 4 χώρες (Ελλάδα, Κύπρο, Βουλ-
γαρία και Ρουμανία). Αξιοποιώντας τις ισχυρές συνέργειες 
που δημιουργούνται, το νέο σχήμα διευρύνει σημαντικά το 
προϊοντικό χαρτοφυλάκιο της SoftOne και προσφέρει λύσεις 
υψηλής προστιθέμενης αξίας σε κάθε σύγχρονη επιχείρηση.

Με την εξαγορά της εταιρείας Prosvasis, η οποία εξειδικεύεται 
στην παροχή λύσεων λογισμικού και υπηρεσιών εκπαίδευ-
σης για λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία, ο Όμιλος SoftOne 
ισχυροποιεί περαιτέρω την ηγετική θέση της στην ελληνική 
αγορά λογισμικού πληροφορικής και cloud υπηρεσιών, επι-
ταχύνοντας τη διείσδυσή της στον κλάδο των λογιστικών και 
φοροτεχνικών γραφείων. H Prosvasis ιδρύθηκε το 2005 και 
έχει καταφέρει μέσα από μία πολυεπίπεδη δραστηριοποίηση 
στην ελληνική αγορά να αποκτήσει ένα διευρυμένο πελατο-
λόγιο άνω των 4.500 λογιστικών γραφείων.
Την ίδια στιγμή, με την εξαγορά της UNISOFT, ενός εκ των 
κορυφαίων κατασκευαστών business software στην Ελλά-
δα, με δραστηριότητα ευθέως συμπληρωματική σε αυτήν 
της SoftOne, ο Όμιλος ενισχύει την ηγετική θέση του στους 
τομείς τυποποιημένου λογισμικού και κλαδικών εφαρμογών 
για εμπορικές και βιομηχανικές εταιρίες, καθώς και επιχειρή-
σεις παροχής υπηρεσιών. Η UNISOFT, με περισσότερα από 
30 χρόνια παρουσίας και ένα πολύ ευρύ πελατολόγιο, έχει 

αναπτύξει κορυφαίες εφαρμογές, όπως το Κεφάλαιο ERP, την 
πλέον επιτυχημένη λύση μηχανογράφησης στην ελληνική 
αγορά με περισσότερες από 20.000 υλοποιήσεις.
Σχολιάζοντας τη νέα εποχή στην οποία εισέρχεται η SoftOne, 
ο CEO της εταιρείας, Αντώνης Κυριαζής, δήλωσε: «Σε επιστέ-
γασμα της πολυετούς και επιτυχημένης δραστηριοποίησής 
μας, υλοποιήσαμε ένα φιλόδοξο πλάνο επενδύσεων που 
έφερε κάτω από τη στέγη της SoftOne δύο από τους πλέον 
αναγνωρισμένους παρόχους λογισμικού, οι οποίοι συμπλη-
ρώνουν ιδανικά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Ο Όμιλος 
πλέον SoftOne παρουσιάζει μία διαφοροποιημένη πρότα-
ση αξίας σε όλα τα τμήματα της αγοράς με άξονα το digital 
transformation, συνιστώντας τον ιδανικό συνεργάτη για κάθε 
σύγχρονη επιχείρηση. Εφαρμόζοντας με συνέπεια τη στρατη-
γική μας, κάνουμε σταθερά βήματα για την επίτευξη του στό-
χου μας: Την καθιέρωση της SoftOne σε μία από τις ηγέτιδες 
εταιρείες ανάπτυξης business software στην ευρύτερη αγορά 
της ΝΑ Ευρώπης».

Ο Στέφανος Στασινόπουλος αναδείχθηκε ως «CEO for One 
Month» από τον όμιλο Adecco Ελλάδας και θα εργαστεί από 
τα μέσα Ιουνίου μέχρι τα μέσα Ιουλίου δίπλα στον Κωνστα-
ντίνο Μυλωνά, Cluster Head του ομίλου Adecco σε Ελλάδα 
και Βουλγαρία, αλλά και δίπλα σε υψηλόβαθμα στελέχη του 
οργανισμού στην Ελλάδα σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το πρόγραμμα 
CEO for One Month του ομίλου Adecco προσφέρει σε νέους 
την επαγγελματική εμπειρία που χρειάζονται, για να ξεκινή-
σουν τη σταδιοδρομία τους. «Μια εμπειρία από τον πραγμα-
τικό κόσμο της εργασίας, που δεν μπορεί να διδαχθεί στο σχο-
λείο ή στο πανεπιστήμιο» επισημαίνεται στην ανακοίνωση.
Κατά τη διάρκεια του μήνα αυτού, ο Στέφανος Στασινόπουλος 

θα έχει την ευκαιρία να αποκτήσει προσωπική εμπειρία του τι 
σημαίνει να ηγείσαι ενός πολυεθνικού οργανισμού. Στο δεύ-
τερο στάδιο του προγράμματος, ο κ. Στασινόπουλος, μαζί με 
άλλους 45 υποψήφιους από όλο τον κόσμο, θα διεκδικήσουν 
την ευκαιρία να γίνουν ο Global CEO for One Month, ο/η οποί-
ος/α θα εργαστεί για έναν μήνα υπό την καθοδήγηση του CEO 
του ομίλου Adecco παγκοσμίως, Alain Dehaze.
Στο πλαίσιο του προγράμματος, ο όμιλος Adecco Ελλάδας 
έλαβε περισσότερες από 2.000 αιτήσεις, ενώ ανά τον κόσμο 
οι αιτήσεις ξεπέρασαν τις 260.000. Η διαδικασία αξιολόγησης 
των υποψηφίων συμπεριελάμβανε πολλά στάδια, ανάμεσα 
στα οποία ήταν τα τεστ αξιολόγησης γνώσεων, οι τηλεφωνι-
κές και προσωπικές συμπεριφορικού τύπου συνεντεύξεις και 

το τελικό Κέντρο Αξιολόγησης. Οι προκλήσεις που κλήθηκαν 
να αντιμετωπίσουν οι τέσσερις συμμετέχοντες στο Κέντρο 
Αξιολόγησης για το ρόλο του CEO for One Month του ομί-
λου στην Ελλάδα είχαν να κάνουν με το να ανταποκριθούν 
επιτυχώς σε ενδιαφέροντα case studies και role plays που 
σχετίζονταν με το χώρο της εργασίας, αλλά και να συνεργα-
στούν αποτελεσματικά σαν ομάδα, για να επιτύχουν κοινούς 
στόχους.
Η θέση του CEO for One Month είναι έμμισθη, με σκοπό την 
υποστήριξη της εκπαίδευσης ή/και της επαγγελματικής εξέλι-
ξης του συμμετέχοντα. Οι επιλεγμένοι «CEOs for One Month» 
ως μέλη ενός παγκόσμιου δικτύου έχουν συνεχή καθοδήγη-
ση και επαγγελματικές ευκαιρίες από τον όμιλο Adecco.

Τρεις ελληνικοί ερευνητικοί φορείς θα συνεργασθούν στο 
νέο ερευνητικό έργο ALGOSMETIC, το οποίο θα μελετήσει τα 
μακροφύκη των ελληνικών θαλασσών, προκειμένου να βρει 
ουσίες που έχουν αντιγηραντική και επουλωτική δράση σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Το έργο, η υλοποίηση του οποίου αναμένεται να ξεκινήσει 
άμεσα, έχει τίτλο «Απομόνωση και χαρακτηρισμός μεταβο-
λιτών από μακροφύκη των ελληνικών θαλασσών με αντιγη-
ραντικές, επουλωτικές και ανασταλτικές της μελανογένεσης 
ιδιότητες» και θα χρηματοδοτηθεί μέσω του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020.
 Για την υλοποίηση του θα συνεργαστούν ο Τομέας Φαρμα-

κογνωσίας & Χημείας Φυσικών Προϊόντων του Τμήματος 
Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (υπεύθυνη η 
επίκουρη καθηγήτρια Ευσταθία Ιωάννου, συντονιστής του 
έργου), το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (υπεύθυνη η Δρ. Νίκη 
Χονδρογιάννη) και το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της 
Ακαδημίας Αθηνών (υπεύθυνος ο Δρ. Δημήτρης Μπέης).
Τα μακροφύκη και τα δραστικά συστατικά τους βρίσκουν 
εφαρμογή διεθνώς στη βιομηχανία τροφίμων, καθώς επίσης 
στις βιομηχανίες καλλυντικών και συμπληρωμάτων δια-
τροφής. Όμως η πλούσια βιοποικιλότητα μακροφυκών της 
Ανατολικής Μεσογείου παραμένει σχεδόν ανεξερεύνητη. Το 
έργο ALGOSMETIC στοχεύει ακριβώς για πρώτη φορά στον 
εντοπισμό χρήσιμων δραστικών ουσιών στα μακροφύκη 

των ελληνικών θαλασσών.
 Τα αποτελέσματα του έργου αναμένεται να προσελκύσουν 
το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 
στις υδατοκαλλιέργειες και στην παραγωγή καλλυντικών 
σκευασμάτων. Τα πρώτα ευρήματα εκτιμάται ότι θα αναρ-
τηθούν στο διαδίκτυο περίπου τον Δεκέμβριο του 2021, στον 
ιστότοπο www.algosmetic.gr, που θα δημιουργηθεί. Θα είναι 
διαθέσιμα δωρεάν για όλες τις επιχειρήσεις, οι οποίες δραστη-
ριοποιούνται στους συγκεκριμένους τομείς, για μια περίοδο 
τουλάχιστον πέντε ετών.

ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ BUSINESS ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ Η SOFTONE
Μέλος του Ομίλου Εταιρειών Olympia

Ο ΟΜΙΛΟΣ ADECCO ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΕΛΕΞΕ ΤΟΝ CEO FOR ONE MONTH 2019

ΤΟ ΝΕΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ALGOSMETIC ΘΑ ΜΕΛΕΤΗΣΕΙ ΤΑ ΜΑΚΡΟΦΥΚΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ  
Για να εντοπίσει αντιγηραντικές και θεραπευτικές ουσίες
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Η Intracom Telecom, διεθνής πάροχος τηλεπικοινωνιακών συ-
στημάτων και λύσεων, ανακοίνωσε επίσημα την έναρξη των 
δραστηριοτήτων της νέας θυγατρικής της εταιρίας στην Ιταλία 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοί-
νωση, η εταιρία εγκαινίασε την τοπική θυγατρική παραθέτοντας 
δεξίωση στην κατοικία του Έλληνα πρέσβη στη Ρώμη και η εται-
ρία προχωρά παραμένοντας προσηλωμένη στη δέσμευση και 
τον επιχειρηματικό σχεδιασμό της για περαιτέρω επέκταση των 
δραστηριοτήτων της στη Ν. Ευρώπη
 Με έδρα τη Μόντσα του Μιλάνου, η Intracom Telecom Italia 
προωθεί τις πωλήσεις και υποστηρίζει στην τοπική αγορά το πλή-
ρες χαρτοφυλάκιο προϊόντων και λύσεων του ομίλου Intracom 
Telecom στους τομείς της ασύρματης πρόσβασης & μετάδοσης, 
τηλεπικοινωνιακού λογισμικού, καθώς και IoT και Smart City λύ-
σεων. Ο Όμιλος, που διατηρεί τα κεντρικά του γραφεία στην Παι-

ανία, έχει επενδύσει σημαντικά στην υποδομή Έρευνας και Ανά-
πτυξης, παραγωγής και υλικοτεχνικής υποστήριξης στο Μιλάνο.
 Ο κ. Ιωάννης Τενίδης, διευθυντής Marketing του χαρτοφυλακίου 
ασύρματων λύσεων της Intracom Telecom, σχολίασε: «Η ίδρυση 
της θυγατρικής μας στην Ιταλία θα ενισχύσει περαιτέρω την πα-
ρουσία του ομίλου σε μια σημαντική και ταχέως αναπτυσσόμενη 
αγορά, την 3η μεγαλύτερη οικονομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με 
σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου τηλεπικοινωνιών. 
Η Intracom Telecom εξοπλίζει και υποστηρίζει δίκτυα στην Ιταλία 
από το 2014 και εξειδικεύεται στον τομέα του Ultra-Broadband, 
παρέχοντας υπηρεσίες συνδεσιμότητας σε συνδρομητές ημι-αστι-
κών και αγροτικών περιοχών».
 «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την λειτουργία 
της Intracom Telecom Ιταλίας, η οποία από κοινού με την Intracom 
Telecom Ισπανίας, αντιπροσωπεύει την ισχυρή δέσμευσή μας να 

εδραιώσουμε την παρουσία μας στην περιοχή της Μεσογείου, 
ακολουθώντας το στρατηγικό μας αναπτυξιακό πλάνο», τονίζει 
ο κ. Ercole Rovida, αντιπρόεδρος πωλήσεων για την Ιβηρική, την 
Ιταλία και την Λ. Αμερική. «Πιστεύω ακράδαντα ότι βρισκόμαστε 
στη σωστή κατεύθυνση για την περαιτέρω προώθηση των προϊ-
όντων και της τεχνολογίας μας, προσφέροντας αξία και τεχνογνω-
σία σε νέες αγορές. Το προσωπικό της εταιρίας μας ανταποκρίνεται 
στις ανάγκες των πελατών και τους προετοιμάζει για την εποχή του 
5G και του ψηφιακού μετασχηματισμού» ανέφερε ο ίδιος.
 Η εταιρία τις τελευταίες δεκαετίες έχει αποκτήσει τεχνογνωσία 
στην παροχή καινοτόμων λύσεων ασύρματης πρόσβασης, έχο-
ντας παράλληλα αναπτύξει με επιτυχία τα τηλεπικοινωνιακά της 
συστήματα και ενσωματώνοντάς τα σε πολυάριθμα δίκτυα στην 
Ευρώπη, Ασία και Αφρική, καλύπτοντας τη συνεχώς αυξανόμενη 
ζήτηση υπηρεσιών ευρυζωνικής πρόσβασης.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, η Ελλάδα συμπεριλαμβά-
νεται στους πιθανούς αγοραστές αμερικανικών μαχητικών F-35, 
σύμφωνα με δηλώσεις του αντιναυάρχου Mathias Winter, επι-
κεφαλής του Γραφείου του Πενταγώνου για τα F-35. «Ελλάδα, 
Σιγκαπούρη, Ρουμανία, Ισπανία και Πολωνία, περιλαμβάνονται 

στους μελλοντικούς πιθανούς αγοραστές», υπογράμμισε ο αντι-
ναύαρχος. Ενδιαφέρον για τα εν λόγω μαχητικά έχουν εκδηλώσει 
επίσης η Φινλανδία, η Ελβετία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Μετά την πρόσφατη συμφωνία του 
Πενταγώνου με την κατασκευάστρια εταιρεία Lockheed Martin, 

που περιλαμβάνει έκπτωση 8,8% στη μέχρι πρότινος ισχύουσα 
τιμή αγοράς, το ενδιαφέρον των δυνητικών αγοραστών των F-35 
αναμένεται να αυξηθεί.

Η Praxia bank επιλέγει τις τεχνολογικές λύσεις της Moody’s 
Analytics για την εκπλήρωση των κανονιστικών υποχρεώσεών 
της και τη διαχείριση κινδύνων, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Praxia 
bank, η νέα ελληνική τράπεζα που θα ξεκινήσει την πλήρη λει-
τουργία της το φθινόπωρο του 2019, θέτει τις βάσεις για την 
έγκαιρη και αποτελεσματική εκπλήρωση των κανονιστικών 
υποχρεώσεών της καθώς και τη διαχείριση κινδύνων, υιοθετώ-
ντας διεθνώς αναγνωρισμένες τεχνολογικές λύσεις, λαμβάνοντας 
υπόψη τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές.
Σε αυτό το πλαίσιο, έχει επιλέξει τη γκάμα εφαρμογών της Moody’s 
Analytics για τη διαχείριση ενεργητικού/παθητικού (Asset Liability 
Management - ALM), τον υπολογισμό των προβλέψεων σύμ-
φωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοπιστωτικής Αναφοράς 
- IFRS 9 και τον υπολογισμό κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον 
Πιστωτικό Κίνδυνο και τον Κίνδυνο Χαρτοφυλακίου Συναλλαγών 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού εποπτικού πλαισίου 
(CRR, CRD IV - Βασιλεία III).
Η Praxia bank έχει επιλέξει την πλατφόρμα RiskFoundation™ της 
Moody’s Analytics για την ενοποίηση και τη συγκέντρωση των 
δεδομένων διαχείρισης κινδύνων από το σύνολο των τμημάτων 
της. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η βραβευμένη 

πλατφόρμα παρέχει ένα ενιαίο σημείο ελέγχου για την ανάλυση 
κινδύνων και την εκπλήρωση των κανονιστικών υποχρεώσεων 
της τράπεζας, ενώ της προσδίδει τη δυνατότητα μεγιστοποίησης 
της επένδυσής της σε πληροφοριακά συστήματα, ενισχύοντας την 
υλοποίηση μιας συνολικής στρατηγικής διαχείρισης κινδύνων. Η 
Praxia bank έχει επίσης επιλέξει τη βραβευμένη πλατφόρμα Risk 
Confidence™ της Moody’s Analytics για την εφαρμογή του λο-
γιστικού προτύπου IFRS 9, τη διαχείριση ενεργητικού-παθητικού 
(ALM), καθώς και τη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας.
Για τους σκοπούς συμμόρφωσης με το κανονιστικό πλαίσιο Βασι-
λεία ΙΙΙ, η Praxia bank έχει επιλέξει το λογισμικό RiskAuthority™, 
μια ολοκληρωμένη λύση που καλύπτει τη διαχείριση δεδομένων, 
τον υπολογισμό των εποπτικών κεφαλαίων και την υποβολή των 
απαιτούμενων εποπτικών αναφορών. Οι ενσωματωμένοι δείκτες 
υπολογισμού του πλαισίου Βασιλεία ΙΙΙ και οι αυτοματοποιημένες 
διαδικασίες της πλατφόρμας RiskAuthority™ προσφέρουν στην 
Praxia bank τη δυνατότητα έγκαιρης και αποτελεσματικής εκπλή-
ρωσης των κανονιστικών υποχρεώσεών της επωφελούμενη της 
λειτουργικής αυτοματοποίησης της εν λόγω εφαρμογής.
Ο Θάνος Παπανικολάου, Chief Risk Officer στην Praxia bank, 
σημείωσε σχετικά: «Είμαστε μια πλήρως ιδιωτική τράπεζα, με 
υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια και το πλεονέκτημα ενός υγιούς 

ισολογισμού, χωρίς βάρη. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην απο-
τελεσματική παρακολούθηση και διαχείριση των κινδύνων και 
γι’ αυτό επιδιώκουμε να ακολουθούμε τις σύγχρονες διεθνείς 
πρακτικές. Χρησιμοποιώντας τις ολοκληρωμένες λύσεις της 
Moody’s Analytics, εφαρμόζουμε επιτυχώς και αποτελεσματικά 
τις κατάλληλες διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων και υπολογι-
σμού των εποπτικών κεφαλαίων και παράγουμε τις απαραίτητες 
κανονιστικές αναφορές με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο. Αυτό είναι, 
άλλωστε, μέρος της φιλοσοφίας της Praxia bank: με σύμμαχο 
την τεχνολογία διαμορφώνουμε και ακολουθούμε σύγχρονες 
διαδικασίες, κάνοντας πράξη μια εξελιγμένη τραπεζική εμπειρία, 
εύκολη, γρήγορη, απλή και αποτελεσματική».
«Καθώς οι τράπεζες αναζητούν παγκοσμίως τρόπους για να 
εξάγουν αξία από την επένδυση σε ρυθμιστικές τεχνολογίες, 
υπάρχει αυξανόμενη ζήτηση λύσεων που επιτρέπουν στα χρη-
ματοπιστωτικά ιδρύματα να δημιουργήσουν συνέργειες μεταξύ 
συμμόρφωσης και βελτιστοποίησης των επιχειρήσεων», δήλωσε 
ο Andy Frepp, γενικός διευθυντής της Moody’s Analytics. «Είμαστε 
ιδιαίτερα χαρούμενοι που συνεργαζόμαστε με την Praxia bank για 
την παροχή ρυθμιστικής τεχνολογίας που θα υποστηρίξει το όρα-
μά τους, προσφέροντας παράλληλα μια πιο ευέλικτη προσέγγιση 
στη διαχείριση κινδύνων».

Η INTRACOM TELECOM ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΕ ΤΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΥΣ ΠΙΘΑΝΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ F-35

Η PRAXIA BANK ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΤΙΣ ΤΕχΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ MOODY’S ANALYTICS 
Για την εκπλήρωση των κανονιστικών υποχρεώσεών της και τη διαχείριση κινδύνων
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«Το πρόγραμμα (συνεργασίας σε θέματα έρευνας και καινο-
τομίας) με την Ελλάδα είναι το μοναδικό διμερές και προσα-
νατολισμένο σε διάφορα πεδία πρόγραμμα του Ομοσπονδι-
ακού Υπουργείου Παιδείας και Έρευνας με ένα ευρωπαϊκό 
κράτος. Μπορούμε, επομένως, δικαίως να ισχυριστούμε ότι 
η ελληνογερμανική συνεργασία αποτελεί έναν φάρο συνερ-
γασίας και ότι, επιπλέον, συμβάλλει με τρόπο καθοριστικό 
στην υλοποίηση της «Ελληνογερμανικής Εταιρικής Σχέσης» 
του έτους 2010», τονίζει ο Τόμας Ράχελ, ο Γερμανός υφυ-
πουργός για θέματα εκπαίδευσης και έρευνας σε δήλωσή 
του στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.
«Η έρευνα και η καινοτομία συμβάλλουν καθοριστικά στην 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της μακροπρόθεσμης 
ανάπτυξης. Αυτό αποδεικνύεται από την ανάπτυξη στη 
Γερμανία. Οι μεγάλες παγκόσμιες προκλήσεις μπορούν να 
αντιμετωπιστούν μόνο με διεθνή συνεργασία. Η Ελλάδα με 
τους εξαιρετικούς της επιστήμονες αποτελεί έναν πολύ καλό 
εταίρο για την επίτευξη του σκοπού αυτού. Και η Ελλάδα 
χρησιμοποιεί, πλέον, σε μεγάλο βαθμό την παιδεία, την 
έρευνα και την καινοτομία ως κινητήριες δυνάμεις για την 
υπέρβαση της οικονομικής κρίσης», όπως λέει ο Χριστιανο-
δημοκράτης (CDU) πολιτικός.
«Το υψηλό επίπεδο των προγραμμάτων ήταν ένας από τους 
σημαντικότερους λόγους, για τον οποίο συμφωνήθηκε τον 
Ιούλιο του 2016 η ανανέωση του προγράμματος. Και στο 
νέο πρόγραμμα εστιάζουμε σε θέματα, που παρουσιάζουν 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για τις δύο χώρες. Σε αυτά συγκα-
ταλέγονται η έρευνα γύρω από θέματα υγείας, η βιοοικονο-
μία, η ενέργεια, η έρευνα υλικών και οι καίριες τεχνολογίες 
αιχμής (π.χ. φωτονικές τεχνολογίες) », όπως επισημαίνει ο 
Χριστιανοδημοκράτης πολιτικός.
Τέλος, υπογραμμίζει ότι «πέρα από την προώθηση της νέας 
γενιάς επιστημόνων επιδιώκουμε κυρίως την εντατικοποί-
ηση της συνεργασίας μεταξύ επιστήμης και οικονομίας. 
Το ελληνογερμανικό πρόγραμμα συνοδεύεται για πρώτη 
φορά από μέτρα, που στοχεύουν στη μεταβίβαση γνώσης 
και τεχνολογίας. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η σημε-
ρινή εκδήλωση. Θεωρούμε δεδομένο ότι το στοχευμένο 
μέτρο θα συμβάλλει καθοριστικά στο να μεταφερθούν και 
να εφαρμοστούν τα αποτελέσματα των επιχορηγούμενων 
προγραμμάτων με επιτυχία σε συγκεκριμένους τομείς της 
αγοράς σε Γερμανία και Ελλάδα».
 Η πλήρης δήλωση του Τόμας Ράχελ στο Αθηναϊκό-Μακε-
δονικό Πρακτορείο Ειδήσεων και στον Αντώνη Πολυχρονά-
κη, με αφορμή την ελληνογερμανική συνάντηση εργασίας 
για τη μεταφορά γνώσης και τεχνολογίας, που πραγματο-

ποιείται στην Αθήνα από σήμερα 11 έως τις 13 Ιουνίου στο 
Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) 
«Δημόκριτος», έχει ως εξής:
 «Η έρευνα και η καινοτομία συμβάλλουν καθοριστικά στην 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της μακροπρόθεσμης 
ανάπτυξης. Αυτό αποδεικνύεται από την ανάπτυξη στη Γερ-
μανία: μέσω της στρατηγικής υψηλής τεχνολογίας (High-
Tech-Strategy) κατορθώσαμε τα δέκα τελευταία χρόνια 
να αναπτύξουμε την πολιτική καινοτομίας μας προς την 
κατεύθυνση των μεγάλων κοινωνικών προκλήσεων και 
του οράματος μελλοντικών προγραμμάτων, όπως η «Βιο-
μηχανία 4.0.». Επιπλέον, συνειδητοποιήσαμε ότι οι μεγάλες 
παγκόσμιες προκλήσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο 
με διεθνή συνεργασία. Για το λόγο αυτό θέσαμε, μεταξύ άλ-
λων, ως στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας μας με τους 
διεθνείς εταίρους μας.
Η Ελλάδα με τους εξαιρετικούς της επιστήμονες αποτελεί 
έναν πολύ καλό εταίρο για την επίτευξη του σκοπού αυτού. 
Και η Ελλάδα χρησιμοποιεί, πλέον, σε μεγάλο βαθμό την 
παιδεία, την έρευνα και την καινοτομία ως κινητήριες δυνά-
μεις για την υπέρβαση της οικονομικής κρίσης. Για το λόγο 
αυτό, ξεκινήσαμε ήδη από το 2013 το πρώτο κοινό ερευνη-
τικό πρόγραμμα με τους Έλληνες εταίρους μας. Η απήχηση 
στην κοινότητα των ερευνητών ήταν θεαματική -τόσο σε ότι 
αφορά την ποσότητα, όσο και την ποιότητα των αιτήσεων. 
Το υψηλό επίπεδο των προγραμμάτων ήταν ένας από τους 
σημαντικότερους λόγους, για τον οποίο συμφωνήθηκε τον 
Ιούλιο του 2016 η ανανέωση του προγράμματος.
Και στο νέο πρόγραμμα εστιάζουμε σε θέματα, που παρου-
σιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για τις δύο χώρες. Σε αυτά 
συγκαταλέγονται η έρευνα γύρω από θέματα υγείας, η βιο-
οικονομία, η ενέργεια, η έρευνα υλικών και οι καίριες τεχνο-
λογίες αιχμής (π.χ. φωτονικές τεχνολογίες). Στην έρευνα για 
ζητήματα ενέργειας συνεχίζουμε με τα θέματα του πρώτου 
προγράμματος. Στο επίκεντρο βρίσκεται κυρίως η ασφα-
λής, καθαρή και αποτελεσματική ενέργεια. Στην έρευνα για 
ζητήματα υγείας υπήρξε μία μετατόπιση στους στόχους σε 
σχέση με το πρώτο πρόγραμμα. Ενώ το 2013 στο επίκεντρο 
βρισκόταν η έρευνα για τον καρκίνο του στήθους, τώρα η 
έρευνα εστιάζει στις λοιμώδεις νόσους, που μεταδίδονται 
από ζώα σε ανθρώπους. Στις θεωρητικές και κοινωνικές 
επιστήμες οι επιστήμονες διερευνούν την εξέλιξη της πο-
λιτιστικής και θεσμικής καινοτομίας στην οικονομία, την 
πολιτική, τη διοίκηση και την κοινωνία των πολιτών αναλύ-
οντας τις συνθήκες για επιτυχείς καινοτομίες σε Γερμανία και 
Ελλάδα. Αυτό επιτυγχάνεται, μεταξύ άλλων, θέτοντας στο 

μικροσκόπιο τις δυνατότητες και τους περιορισμούς των 
πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων.
Για τα εικοσιτέσσερα προγράμματα, που ξεκίνησαν το 2018 
στο πλαίσιο του δεύτερου ελληνογερμανικού προγράμ-
ματος για έρευνα και καινοτομία, η Γερμανία και η Ελλάδα 
επενδύουν η καθεμία έως εννέα εκατομμύρια Ευρώ. Πρό-
κειται για σημαντική αύξηση των κονδυλίων σε σχέση με το 
πρώτο πρόγραμμα, για το οποίο η κάθε πλευρά είχε διαθέ-
σει από πέντε εκατομμύρια Ευρώ.
Πέρα από την προώθηση της νέας γενιάς επιστημόνων, 
μέσω του προγράμματος αυτού επιδιώκουμε κυρίως την 
εντατικοποίηση της συνεργασίας μεταξύ επιστήμης και οι-
κονομίας. Γι’ αυτό και προάγουμε προγράμματα, στα οποία 
από τη μία πλευρά βρίσκεται ένα πανεπιστήμιο ή ερευνητι-
κό ίδρυμα και από την άλλη μία μικρή ή μεσαία επιχείρηση 
ως μέρος της σύμπραξης. Με αυτό τον τρόπο επιθυμούμε 
να ενισχύσουμε τη διάδοση της γνώσης στην παραγωγή 
προστιθέμενης αξίας. Προκειμένου να υποστηρίξουμε τη 
διαδικασία αυτή, το ελληνογερμανικό πρόγραμμα συνο-
δεύεται για πρώτη φορά από μέτρα, που στοχεύουν στη 
μεταβίβαση γνώσης και τεχνολογίας. Στο πλαίσιο αυτό 
εντάσσεται και η σημερινή εκδήλωση. Κατά τη διάρκεια του 
τριήμερου εργαστηρίου οι ελληνογερμανικές ομάδες των 
προγραμμάτων θα πρέπει να διερευνήσουν σε ένα πρώιμο 
στάδιο, πώς τα αποτελέσματά τους θα βρουν εφαρμογή 
στην αγορά. Θα εκπονήσουν συγκεκριμένα σχεδιαγράμμα-
τα μεταβίβασης και θα συνεχίσουν να τα αναπτύσσουν στην 
πορεία του προγράμματος. Η διαδικασία αυτή θα υποστη-
ρίζεται από την πλευρά μας μέσω του «Fraunhofer Center 
for International Management and Knowledge Economy». 
Θεωρούμε δεδομένο ότι το στοχευμένο μέτρο της μεταβί-
βασης θα συμβάλλει καθοριστικά στο να μεταφερθούν και 
να εφαρμοστούν τα αποτελέσματα των επιχορηγούμενων 
προγραμμάτων με επιτυχία σε συγκεκριμένους τομείς της 
αγοράς σε Γερμανία και Ελλάδα.
Το πρόγραμμα με την Ελλάδα είναι το μοναδικό διμερές 
και προσανατολισμένο σε διάφορα πεδία πρόγραμμα του 
Ομοσπονδιακού Υπουργείου Παιδείας και Έρευνας με ένα 
ευρωπαϊκό κράτος. Μπορούμε, επομένως, δικαίως να 
ισχυριστούμε ότι η ελληνογερμανική συνεργασία σε θέματα 
έρευνας και καινοτομίας αποτελεί έναν φάρο συνεργασίας 
και ότι, επιπλέον, συμβάλλει με τρόπο καθοριστικό στην 
υλοποίηση της «Ελληνογερμανικής Εταιρικής Σχέσης» του 
έτους 2010».

Η ΕΛΛΑΔΑ χΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΠΛΕΟΝ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΩΣ ΚΙΝΗΤΗΡΙΕΣ 
ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡβΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 
Δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Γερμανός υφ. Εκπαίδευσης & Έρευνας, Τόμας Ράχελ
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Απόφαση διενέργειας ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την κατεδάφιση των αυθαίρετων κτισμάτων στη Μακρόνησο, υπέγραψε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος 
Σταθάκης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.  «Η Μακρόνησος τυγχάνει προστασίας μετά τον χαρακτηρισμό της ως ιστορικό μνημείο από την αείμνηστη Μελίνα Μερκούρη. Η αυθαίρετη δόμηση, που αναπτύ-
χθηκε τις προηγούμενες δεκαετίες, αποτελεί πρόκληση απέναντι στην πολιτεία και στους νόμους. Με τον διαγωνισμό για την κατεδάφιση αυθαιρέτων γίνεται το πρώτο βήμα για την αποκατάσταση αυτού 
του μοναδικού ιστορικού συμβόλου» δήλωσε ο υπουργός.

Αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» η απόφαση της υπουργού Εργασίας Έφης Αχτσιόγλου, σύμφωνα με την οποία κηρύσσεται γενικώς υποχρεωτική η από 13.2.2019 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για 
τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτρολόγων που απασχολούνται στα τεχνικά γραφεία ανελκυστήρων όλης της χώρας, με Πράξη Κατάθεσης 2/18.2.2019, για όλους τους εργοδότες και 
εργαζόμενους του επαγγέλματος στον κλάδο, που αφορά αυτή σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Έργα οδοποιίας, στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς της, στην 
Ανατολική Αττική, προϋπολογισμού 4 εκατ. ευρώ με χρη-
ματοδότησή της, δρομολόγησε η Περιφέρεια Αττικής με την 
υπογραφή σχετικής σύμβασης σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Οι παρεμβάσεις αποσκοπούν στην αποκατάσταση φθορών 
του, στην άρση της επικινδυνότητας σε τμήματά του οδικού 
δικτύου, στην παρακολούθηση και καταγραφή των προβλη-
μάτων του οδικού άξονα ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κα-

θώς και στην κάλυψη επειγουσών αναγκών, λόγω καιρικών 
συνθηκών, ώστε να ενισχυθεί η οδική ασφάλεια. Σύμφωνα 
με σχετική ανακοίνωση, το έργο περιλαμβάνει «επούλωση 
λάκκων, συντήρηση στηθαίων ασφαλείας, κρασπέδων, 
νησίδων, πινακίδων κ.ά., αντιμετώπιση φθορών ασφαλτο-
ταπήτων, αποκαταστάσεις πρανών από κατολισθήσεις και 
καθιζήσεις οδών, επισκευές τεχνικών έργων τοποθέτηση 
πινακίδων, τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας σε επικίνδυνες 

θέσεις, καθαρισμό φρεατίων, συντήρηση νησίδων και ερει-
σμάτων οδών.
Παράλληλα, θα διαγραμμιστούν τμήματα του οδοστρώματος 
και θα καθαριστούν τα άκρα των οδών από ξερά χόρτα, κλα-
διά και θάμνους, ενώ προβλέπονται εργασίες επισκευών και 
προμήθειας καλυμμάτων φρεατίων υπονόμων».

Στην ενοποίηση δρόμων της παλιάς πόλης των Χανίων προ-
χωρά ο δήμος, καθώς μετά την ολοκλήρωση του έργου πε-
ζοδρόμησης της οδού Χάληδων υπεγράφη η σύμβαση για το 
έργο ανακατασκευής του οδοστρώματος της οδού Καραολή 
Δημητρίου, προϋπολογισμού μελέτης 120.000 ευρώ σύμφω-
να με το ΑΠΕ-ΜΠΕ..
 Σύμφωνα με το τεχνικό δελτίο του έργου, το βασικό στοιχείο 
της επέμβασης είναι η διάστρωση του οδοστρώματος, με 

φυσικούς κυβόλιθους, στο επίπεδο της στάθμης των πεζο-
δρομίων ώστε να ενοποιηθεί η οδός τόσο αισθητικά όσο και 
λειτουργικά με την οδό Χάληδων, όπως αυτή διαμορφώνεται.
 Η έναρξη των εργασιών θα γίνει την 1η Νοεμβρίου 2019, 
ώστε, σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου, «να μην υπάρ-
ξουν προβλήματα στη λειτουργία της παλιάς πόλης, κατά τη 
θερινή περίοδο».
 Όπως δήλωσε ο δήμαρχος Χανίων, Τάσος Βάμβουκας, με 

την ολοκλήρωση του έργου και στην Καραολή Δημητρίου 
ενοποιείται ουσιαστικά ένα σημαντικό κομμάτι που αφορά 
την πρόσβαση στην παλιά πόλη μέχρι και την είσοδό της στην 
πλατεία Συντριβανίου. «Ολοκληρώνεται μια παρέμβαση σε 
ένα πολύ ζωτικό σημείο της παλιάς πόλης» τόνισε χαρακτη-
ριστικά.

Την κατάρτιση του ψηφιακού μητρώου πρατηρίων καυ-
σίμων από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Μεταφορών των 
Περιφερειών ζητά σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η Πανελλήνια 
Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, σημειώ-
νοντας ότι αυτή ήταν η αρχική πρόβλεψη της νομοθεσίας, η 
οποία ωστόσο ανετράπη καθώς «με νεότερη απόφαση αφού 
διαπιστώθηκε η αδυναμία, ή η αδιαφορία των αρμοδίων 
υπηρεσιών να κάνουν τη δουλειά τους, μεταφέρεται η ευθύ-
νη της συμπλήρωσης των πινάκων του ψηφιακού μητρώου 
στους πρατηριούχους και υπό την απειλή μάλιστα ανάκλησης 

των αδειών λειτουργίας».
Η ΠΟΠΕΚ αναφέρει ότι οι Διευθύνσεις Μεταφορών είναι οι 
μόνες οι οποίες έχουν τον πλήρη φάκελο για κάθε πρατήριο 
από ιδρύσεώς του και κάνει λόγο για κραυγαλέο παράδειγμα 
μετατροπής του κράτους από υπηρέτη σε δυνάστη των πο-
λιτών.
«Δυστυχώς η αδιαφορία, η ανεπάρκεια, η γραφειοκρατία 
και το χάος που επικρατεί στο Δημόσιο οδήγησε την Πολιτεία 
στην απόφαση - αντί να διορθώσει την τριτοκοσμική εικόνα 
που επικρατεί στις κρατικές υπηρεσίες - να φορτώσει στις 

πλάτες των επαγγελματιών πρατηριούχων την ευθύνη για τη 
συμπλήρωση των στοιχείων που απαιτούνται για την τήρηση 
του ψηφιακού μητρώου πρατηρίων καυσίμων», υποστηρίζει 
η Ομοσπονδία.
Υπογραμμίζει τέλος ότι η λύση δεν είναι η παράταση της προ-
θεσμίας για την υποβολή των στοιχείων αλλά η επιστροφή 
της σχετικής υποχρέωσης στις περιφερειακές Υπηρεσίες Με-
ταφορών.

Σημαντική μείωση εμφανίζει ο ρυθμός αύξησης των νέων 
ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ. Τον Απρίλιο οι νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το 
δημόσιο σημείωσαν αύξηση κατά 265 εκατ. ευρώ συγκριτικά 
με τον προηγούμενο μήνα Μάιο.
Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων που δόθηκαν στη δημοσιότητα και καταγρά-

φουν την αισθητή πτώση του μηνιαίου ρυθμού αύξησης των 
οφειλών αυτών. Ειδικότερα, οι νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές 
που δημιουργήθηκαν από την αρχή του έτους ανήλθαν στο 
τετράμηνο στα 2,901 δισ. ευρώ έναντι 2,636 δισ. ευρώ που 
ήταν κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους. Σε ό,τι αφορά τις νέες 
ληξιπρόθεσμες οφειλές που προέρχονται αποκλειστικά από 
φόρους διαμορφώθηκαν το τετράμηνο σε 2,734 δισ. ευρώ 

έναντι 2,506 δισ. ευρώ το τρίμηνο.
Το σύνολο των παλαιών ( πριν την 31.12.2018) και των νέων 
ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο ανήλθε τον Απρί-
λιο στο ποσό των 104,318 δισ. ευρώ παραμένοντας σχεδόν 
αμετάβλητο συγκριτικά με τον Μάρτιο ( 104,315 δισ. ευρώ).
Τον Απρίλιο το σύνολο των οφειλετών του δημοσίου ανέρχο-
νταν σε 3.913.465 έναντι 3.940.098 τον Μάρτιο.

ΑΝΟΙχΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΥ

ΣΣΕ  ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣχΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΤΕχΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΝΕΟ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑβΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

χΑΝΙΑ: ΣΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΠΡΟχΩΡΑ Ο ΔΗΜΟΣ

ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΖΗΤΑ Η ΠΟΠΕΚ

«ΦΡΕΝΟ» ΣΤΙΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΑΔΕ
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Το ενδιαφέρον επιχειρηματιών από την Τσεχία για την 
υλοποίηση επενδύσεων στους τομείς των υποδομών 
-με έμφαση στις σιδηροδρομικές συγκοινωνίες- και του 
τουρισμού στο Μαυροβούνιο, υπογράμμισε ο υπουργός 
Εξωτερικών της Τσεχίας, Τόμας Πέτριτσεκ, στον πρωθυ-
πουργό του Μαυροβουνίου Ντούσκο Μάρκοβιτς, στη 
διάρκεια της συνάντησης που είχαν, στην Ποντγκόριτσα 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Ο κ. Μάρκοβιτς αναφέρθηκε στο υψηλό επίπεδο των διμε-

ρών σχέσεων και διατύπωσε την εκτίμηση ότι η επίσκεψη 
του κ. Πέτριτσεκ θα δώσει επιπλέον ώθηση στις σχέσεις 
μεταξύ των δύο χωρών.
Ο πρωθυπουργός του Μαυροβουνίου ευχαρίστησε την 
Τσεχία για τη στήριξή της στην ευρωπαϊκή πορεία του 
Μαυροβουνίου, ενώ ο κ. Πέτριτσεκ σημείωσε ότι η Τσε-
χία ενθαρρύνει τη συνέχιση των απαραίτητων - για την 
ευρωπαϊκή προοπτική του Μαυροβουνίου - μεταρρυθμί-
σεων που έχουν ήδη μπει σε τροχιά υλοποίησης.

Οι μεταρρυθμίσεις που χαρακτηρίζονται πετυχημένες 
έχουν «αποτύπωμα» στην οικονομία και την περαιτέρω 
ανάπτυξη της κάθε χώρας μετά την ένταξη στην Ευρωπα-
ϊκή Ένωση, είπε ο κ. Πέτριτσεκ, αναφέρει ανακοίνωση της 
κυβέρνησης του Μαυροβουνίου.
Οι κ.κ. Μάρκοβιτς και Πέτριτσεκ συμφώνησαν στην εντα-
τικοποίηση της διμερούς οικονομικής συνεργασίας, ιδίως 
μέσα από την ενίσχυση των συνεργειών που αναπτύσ-
σουν τα εμπορικά επιμελητήρια των δύο χωρών.

Κινέζοι επιχειρηματίες ενδιαφέρονται για την κατασκευή 
ενός κέντρου logistics στο αεροδρόμιο του Όσιγιεκ και η 
κροατική κυβέρνηση αναμένει να λάβει σχετική επιστολή 
πρόθεσης, σύμφωνα με όσα επισημάνθηκαν στη διάρκεια 
της επίσκεψης που πραγματοποίησε επιχειρηματική απο-
στολή από την Κίνα στην κροατική πόλη σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Ο αερολιμένας του Όσιγιεκ, ως πιθανό «πεδίο» ανάπτυξης 
επενδυτικής δραστηριότητας, έχει προσελκύσει έντονο 
ενδιαφέρον από Κινέζους επιχειρηματίες επισήμανε η επι-
χειρηματίας Jiang Yu, σημειώνοντας πως η ίδια και άλλοι 
επιχειρηματίες ενδιαφέρονται για το συγκεκριμένο έργο, 

καθώς η τοποθεσία του αεροδρομίου είναι στρατηγική 
και μπορεί να συνδυαστεί με τις υπηρεσίες που παρέχει 
το λιμάνι της πόλης. Υπογράμμισε, επίσης ότι σύντομα 
αναμένεται να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις επιχειρη-
ματιών και συναρμόδιων υπουργείων για την εξεύρεση 
κοινού «τόπου» αναφοράς και την έναρξη συνεργασίας.
Ο περιφερειάρχης της περιφέρειας Όσιγιεκ, Ιβάν Άνουσιτς, 
διατύπωσε την εκτίμηση ότι τόσο η τελευταία, όσο και η 
προηγούμενη (στις 18 Απριλίου) επίσκεψη κινεζικής επι-
χειρηματικής αντιπροσωπείας αποδεικνύει το έμπρακτο 
ενδιαφέρον των επιχειρηματιών να δραστηριοποιηθούν 
στην περιοχή. «Μπαίνουμε στην τελική φάση διεξαγωγής 

συνομιλιών μεταξύ των ενδιαφερόμενων επενδυτών και 
των αρμόδιων υπουργείων. Ενδιαφέρονται (σ.σ. οι Κινέ-
ζοι επιχειρηματίες) για το αεροδρόμιο (στους τομείς μετα-
φοράς επιβατών και φορτίων)» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο κ. Άνουσιτς σημείωσε ότι το κινεζικό επενδυτικό ενδι-
αφέρον οφείλεται σε μια σειρά από παράγοντες, όπως η 
εγγύτητα του αεροδρομίου με το λιμάνι και τον πανευρω-
παϊκό διάδρομο Vc (το οδικό και σιδηροδρομικό τμήμα 
του διαδρόμου), καθώς και με την Ουγγαρία και τη Βο-
σνία-Ερζεγοβίνη.

Αύξηση τουριστικών αφίξεων και εισπράξεων σημειώ-
νεται στην Ελλάδα τους πρώτους μήνες του 2019, έναντι 
της αντίστοιχης περιόδου του 2018, με την Ελλάδα να 
συγκαταλέγεται για ακόμα μια χρονιά στους πλέον περι-
ζήτητους προορισμούς παγκοσμίως. Όπως αναφέρεται σε 
ανακοίνωση του υπουργείου Τουρισμού, η ισχυρή άνο-
δος του ελληνικού τουρισμού επιβεβαιώνεται από τα επί-
σημα στοιχεία του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών 
Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) και της Τραπέζης της 
Ελλάδος (ΤτΕ), για το πρώτο τετράμηνο και τρίμηνο του 
έτους σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Συγκεκριμένα:
-Καταγράφηκαν 2,5 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, 
283.000 περισσότερες (αύξηση 13%) τους πρώτους 
τέσσερις μήνες του 2019 σε σύγκριση με την αντίστοιχη 
περίοδο το 2018. Ο ρυθμός αύξησης στο αεροδρόμιο της 
Αθήνας είναι 16,6% και στα περιφερειακά αεροδρόμια 
είναι 8,6%.
-Οι αεροπορικές αφίξεις που κατεγράφησαν τον Απρίλιο, 

τελευταίο μήνα του 2019 για τον οποίο υπάρχουν διαθέ-
σιμα στοιχεία, ήταν αυξημένες κατά 18,7% σε σχέση με 
το 2018, περίπου 1,2 εκατ. αεροπορικές αφίξεις έναντι 1 
εκατ.
-Στο μεταξύ, σύμφωνα με την έρευνα της ΤτΕ, η εισερ-
χόμενη ταξιδιωτική κίνηση διαμορφώθηκε τον Μάρτιο 
του 2019 στους 773 χιλ. ταξιδιώτες, περισσότερους κατά 
65.000 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018 
(αύξηση 9,1%). Συνολικά στους πρώτους τέσσερις μήνες 
του 2019, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε 
κατά 140 χιλ. και διαμορφώθηκε στους 1.936.000 ταξι-
διώτες (αύξηση 7,8%).
-Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν πάνω από 30%. 
Συγκεκριμένα για τους πρώτους τρεις μήνες του 2019 
έφτασαν τα 760 εκ. ευρώ, αυξημένες κατά 206 εκ. ευρώ 
(37,2% αύξηση) σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο 
το 2018, ενώ για τον Μάρτιο, τελευταίο μήνα του 2019 
για τον οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, οι ταξιδι-
ωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν έφτασαν τα 319 εκ. ευρώ, 

αυξημένες κατά 78 εκ. ευρώ (32,2% αύξηση σε σύγκριση 
με το 2018)
Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα στοιχεία, σημειώνεται 
σημαντική ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού και το 
2019. «Ο τουρισμός αποτελεί εθνική υπόθεση και πρέ-
πει να μείνει μακριά από την προεκλογική αρένα και τις 
μικροκομματικές σκοπιμότητες. Στόχος μας η βιώσιμη 
και ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη. Με έμφαση στην 
ποιότητα για να συνεχίσει η χώρα μας την ανοδική πο-
ρεία. Με προτεραιότητα τη στήριξη των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, που αποτελούν την «ψυχή» του ελληνικού 
τουρισμού. Με ανάπτυξη όλων των ειδών του θεματικού 
και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού σε συνδυασμό 
με την προσπάθεια για τουριστική περίοδο όλο τον χρόνο. 
Για να συνεχίσει ο τουρισμός να αποτελεί έναν από τους 
βασικότερους πυλώνες για την στήριξη της οικονομίας, 
την ανάπτυξη των επενδύσεων και τη δημιουργία θέσε-
ων εργασίας. Για να υπερβούμε οριστικά την κρίση και να 
αλλάξουμε την Ελλάδα» επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

ΜΑΥΡΟβΟΥΝΙΟ: ΤΣΕχΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΚΡΟΑΤΙΑ: ΚΙΝΕΖΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΣΕ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΦΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΤΟΥ 2019
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«Έκλεισε ο κύκλος των μνημονίων στην Ελλάδα με τέσσερις 
σημαντικές επιτυχίες. Σταθεροποίηση των δημοσιονομικών, 
σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος, μεταρρυθμί-
σεις και ιδιωτικοποιήσεις» Αυτό ανέφερε από το βήμα του 
2nd InvestGR Forum 2019: Foreign Investment in Greece ο 
υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης.
Σύμφωνα με τον κ. Σταθάκη έχει επιτευχθεί αξιοσημείωτη 
σταθερότητα στα δημόσια οικονομικά, ενώ έκλεισε το χάσμα 
των εξαγωγών λόγω των εξαγωγών αλλά και του τουριστι-
κού συναλλάγματος.
Αναφερόμενος στις αλλαγές που συντελέστηκαν τα τελευταία 
χρόνια στη χώρα, ο κ. Σταθάκης επεσήμανε ότι η Ελλάδα 
βίωνε έναν χωροταξικό αναχρονισμό. Δεν είχε αποτυπώσει 
στον χάρτη της χώρας τις χρήσεις γης, τα δάση, τις παραλίες, 
το κτηματολόγιο. «Αυτό για ένα επενδυτή και κυρίως ξένο 
αποτελεί το πρώτο υπέρμετρο στοιχείο παρεμπόδισης. Έγι-
ναν πολλά προς αυτή την κατεύθυνση ενώ μέχρι το τέλος του 
2020 θα έχουν ολοκληρωθεί δασικοί χάρτες και κτηματολό-
γιο» ανέφερε ο κ. Σταθάκης.
Επίσης, σημαντικά βήματα έγιναν, σύμφωνα με τον κ. Στα-
θάκη, για τη μείωση της γραφειοκρατίας, απλοποίηση της 
αδειοδοτικής διαδικασίας, των διαδικασιών ελέγχου και την 
επέκταση της ηλεκτρονικής μορφής συναλλαγών. Σημαντικές 
είναι και οι αλλαγές στο φορολογικό σύστημα καθώς πλέον, 

διαμορφώνεται ένα πλαίσιο σταθερότητας και διαφάνειας του 
φορολογικού συστήματος.
Ο κ. Σταθάκης στην ομιλία του αναφέρθηκε στην αναβάθμιση 
της χώρας διεθνώς που έχει, όπως είπε, τεράστια σημασία για 
τη ροή των επενδύσεων. Η ελληνική οικονομία έχει αλλάξει 
και βρίσκεται πλέον στον χάρτη των επενδυτικών προορι-
σμών, όπως ανέφερε.
Από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος του ΔΣ του Ελληνογερ-
μανικού Βιομηχανικού και Εμπορικού Επιμελητηρίου, Κων-
σταντίνος Μαραγκός τόνισε ότι οι επενδύσεις είναι το κλειδί 
που θα δώσουν ώθηση στην ελληνική οικονομία, θα εντείνει 
την αναπτυξιακή της πορεία και θα οδηγήσει την χώρα στην 
οικονομική ομαλότητα. Οι επενδύσεις και κυρίως τα διεθνή 
κεφάλαια είναι αυτά που θα ανοίξουν τους ορίζοντες της επι-
χειρηματικότητας, θα τονώσουν την απασχόληση, θα αυξή-
σουν το μέσο εισόδημα και θα δημιουργήσουν υπεραξία για 
το ΑΕΠ της χώρας. «Οι επενδύσεις είναι απαραίτητες για κάθε 
οικονομία που θέλει να προοδεύει και είμαι βέβαιος ότι θέλου-
με να δούμε την Ελλάδα να αναπτύσσεται, να καινοτομεί να 
προβάλλει στο εξωτερικό ένα νέο πρόσωπο γεμάτο ελπίδα και 
υποσχέσεις, να αφήνει πίσω της την πολυετή οικονομική κρί-
ση που έφερε στα όριά της όχι μόνο την οικονομία αλλά την 
κοινωνία στο σύνολό της» ανέφερε ο κ. Μαραγκός.
Πρόσθεσε επίσης ότι στην περίοδο της κρίσης οι μεγάλες 

γερμανικές εταιρείες με παρουσία στην Ελλάδα δήλωσαν 
παρούσες στην προσπάθεια της χώρας να κρατηθεί όρθια 
οικονομικά. Το 2017 πραγματοποίησαν επενδύσεις 3,6 δισ. 
ευρώ. Επίσης οι γερμανικές επιχειρήσεις που δραστηριο-
ποιούνται στην Ελλάδα έχουν, με βάση τα στοιχεία πρώτου 
τριμήνου 2018, κύκλο εργασιών 7,7 δισ. ευρώ, δηλαδή 3% 
του εθνικού ΑΕΠ.
Η Ελλάδα αφήνει πίσω της μια πολύ δύσκολη δεκαετία και 
ακολουθεί πλέον τον δρόμο της ανάπτυξης και έχει όλες τις 
προϋποθέσεις να πάει μπροστά, όπως είπε ο κ. Μαραγκός. 
Παράλληλα δεσμεύτηκε ότι το Ελληνογερμανικό Βιομηχανικό 
και Εμπορικό Επιμελητήριο θα συνεχίσει να στηρίζει με όλες 
του τις δυνάμεις τον Έλληνα επιχειρηματία που κυνηγά την 
εξωστρέφεια όπως και τον Γερμανό επενδυτή που θέλει να 
επενδύσεις στην Ελλάδα.
Ο ιδρυτής του InvestGR Forum, Ανδρέας Γιαννόπουλος, μετα-
ξύ άλλων τόνισε: «Πέρυσι, μπήκαν οι στέρεες βάσεις για την 
επιτυχή συνέχιση ενός Forum διαλόγου για το κρίσιμο θέμα 
των ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα. Φέτος, οι προσδοκίες 
μας επαληθεύθηκαν έτι περαιτέρω. Είναι παραπάνω από 
σαφές ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι εταίροι δηλώνουν δυναμικό 
«παρών» για την ενίσχυση των ξένων επενδύσεων στη χώρα, 
στέλνοντας παράλληλα ηχηρό μήνυμα εκτός των συνόρων 
για τις προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας».

Τη μείωση των στόχων για το πρωτογενές πλεόνασμα μέχρι 
το 2022 σε συνενόηση με τους Ευρωπαίους εταίρους, και 
την υιοθέτηση ενός μίγματος δημοσιονομικής πολιτικής με 
χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές και χαμηλότερες 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, έθεσε ως προυποθέσεις ο 
Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρα προ-
κειμένου ν΄αυξηθούν οι επενδύσεις και η ανάπτυξη. Για φέτος 
επανέλαβε την πρόβλεψη που είχε διατυπώσει στο ΑΠΕ - ΜΠΕ 
για υποχώρηση του πρωτογενούς πλεονάσματος στο 2,9% 
του ΑΕΠ έναντι 3,5% που είναι ο στόχος.
Παράλληλα υπογράμμισε την ανάγκη για ταχύτερη προώ-
θηση και όχι αναστολή και κατάργηση των μεταρρυθμίσεων 
που έχει ανάγκη η χώρα. Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι τελευταίες 
εξελίξεις στην αγορά ομολόγων είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές, 
με σημαντική μείωση των αποδόσεων των ομολόγων του 
Ελληνικού Δημοσίου. Οπως είπε, εφόσον συνεχιστούν (κάτι 
το οποίο απαιτεί την άσκηση μίας συνεπούς οικονομικής πολι-
τικής προσανατολισμένης στη δημοσιονομική υπευθυνότητα 
σε συνδυασμό με την τήρηση όλων των προϋποθέσεων που 
προαναφέρθηκαν για την εδραίωση ενός εξωστρεφούς ανα-
πτυξιακού προτύπου) το επιχείρημα αυτό ενισχύεται.
Μιλώντας σε συνέδριο για τις άμεσες ξένες επενδύσεις (2nd 

InvestGR Forum 2019: Foreign Investments in Greece) επε-
σήμανε ότι η μείωση του στόχου για το πρωτογενές πλεόνα-
σμα σε πιο ρεαλιστικό επίπεδο σε σχέση με το ισχύον 3,5% 
του ΑΕΠ μέχρι το 2022, εφόσον συνδυαστεί με περισσότερες 
μεταρρυθμίσεις και ιδιωτικοποιήσεις, δεν συνεπάγεται υψη-
λότερο δημόσιο χρέος αλλά πιθανότατα χαμηλότερο: διότι, 
όταν το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι 180%, 
τότε 1% υψηλότερος ρυθμός ανάπτυξης (ο οποίος μπορεί να 
προκύψει εάν η μείωση του στόχου για το πρωτογενές πλεό-
νασμα επιτευχθεί με μείωση φόρων και εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης, σε συνδυασμό με περισσότερες ιδιωτικοποιήσεις 
και μεταρρυθμίσεις) ή/και 100 μονάδες βάσης χαμηλότερο 
κόστος δανεισμού (που έχει ήδη προκύψει σε σχέση με το 
σενάριο βάσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), είναι 1,8 φορές 
πιο αποτελεσματικά για τη μείωση του δημόσιου χρέους προς 
το ΑΕΠ από ότι μία ποσοστιαία μονάδα του ΑΕΠ πρωτογενές 
πλεόνασμα.
Προυποθέση για την αύξηση των επενδύσεων αποτελεί 
ακόμη η μείωση των κόκκινων δανείων. Όπως ανέφερε ο 
Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, τα μη εξυπηρετούμενα 
δάνεια ανήλθαν σε 80 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου του 2019, 
μειωμένα κατά 27,2 δισ. ευρώ από το ανώτατο επίπεδό τους 

το Μάρτιο του 2016. Ωστόσο, ο λόγος μη εξυπηρετούμενων 
δανείων παρέμεινε υψηλός, στο 45,2% το Μάρτιο του 2019.
Ο κ. Στουρνάρας διαπίστωσε ότι οι επενδύσεις παραμένουν 
σε πολύ χαμηλό επίπεδο με αποτέλεσμα τη συρρίκνωση του 
αποθέματος κεφαλαίου της οικονομίας, ενώ και το επιχειρη-
ματικό περιβάλλον δεν θεωρείται ακόμη αρκετά φιλικό προς 
τις ιδιωτικές επενδύσεις. Οπως εξήγησε οι επενδύσεις το 2019 
θα έπρεπε να αυξηθούν κατά 41,6% έναντι 10,1% που προ-
βλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις εαρινές προβλέψεις του 
2019. Ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου (σε τρέ-
χουσες τιμές) μειώθηκε από 26% του ΑΕΠ το 2007 σε 11,1% 
του ΑΕΠ το 2018. Το μεγαλύτερο ποσοστό της μείωσης αυτής 
(10,1 από τις 14,9 ποσοστιαίες μονάδες) οφείλεται σε συρρί-
κνωση των επενδύσεων σε κατοικίες, η οποίες από 10,8% του 
ΑΕΠ το 2007 διαμορφώθηκαν σε 0,7% του ΑΕΠ το 2018.
Οπως ανέφερε ο ιδιος οι εκτιμήσεις του ΣΕΒ ανεβάζουν το 
επενδυτικό κενό στα 100 δισ. ευρώ. Ωστόσο σύμφωνα με 
τις εκτιμήσεις των υπηρεσιών της Τράπεζας της Ελλάδος, το 
επενδυτικό κενό είναι ελαφρώς χαμηλότερο και συνεπώς 
μπορεί να καλυφθεί ταχύτερα. 

Συνέχεια στη σελ 15

ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ 2ND INVESTGR FORUM 2019 
«Η ελληνική οικονομία έχει αλλάξει και βρίσκεται πλέον στον χάρτη των επενδυτικών προορισμών», τόνισε ο Γ. Σταθάκης

Γ. Στουρνάρας: Στο 2,9% του ΑΕΠ φέτος το πρωτογενές πλεόνασμα - Προώθηση των μεταρρυθμίσεων για να αυξηθούν οι επενδύσεις
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Τον Δεκάλογο για την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα πα-
ρουσίασε ο καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
Γιώργος Παγουλάτος στο συνέδριο του investgr που πραγματο-
ποιήθηκε στην Αθήνα.
 Μετά την περυσινή «Πρωτοβουλία για τις Ξένες Επενδύσεις 
στην Ελλάδα», μια έκθεση που συγκέντρωνε τις διαπιστώσεις 
και προτάσεις μεγάλου αριθμού επικεφαλής ξένων πολυεθνικών 
εταιρειών στην Ελλάδα ως προς τι πρέπει να γίνει με το επενδυτικό 
πλαίσιο στη χώρα, το συνέδριο 2nd InvestGR Forum 2019 αναδει-
κνύει 10 σημεία προτεραιότητας, στα οποία πρέπει να εστιαστεί η 
προσοχή και η μεταρρυθμιστική προσπάθεια προκειμένου να κα-
ταστεί η ελληνική οικονομία πιο ελκυστική και πιο «επενδύσιμη».
 Η «Πρωτοβουλία» περιλαμβάνει τις θέσεις και προτάσεις ξένων 
εταιρειών στην Ελλάδα, όπως διατυπώνονται από τους εκπρο-
σώπους τους. Το κείμενο που συντάσσεται, παρουσιάζεται και 
συζητείται κατά το ετήσιο «InvestGR Forum: Foreign Investments 
in Greece», ενώ την επιστημονική επιμέλεια για τη σύνθεση των 
προτάσεων και τη σύνταξη των σχετικών κειμένων έχει ως επι-
στημονικός υπεύθυνος ο Καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής και 
Οικονομίας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Γιώργος Πα-
γουλάτος.
 Συγκεκριμένα, ο «Δεκάλογος για τις Ξένες Επενδύσεις στην Ελλά-
δα» περιλαμβάνει:
 1. Οικονομική, κοινωνική και πολιτική σταθερότητα
Οι ιδιωτικές επενδύσεις, ακόμα περισσότερο οι ξένες άμεσες επεν-
δύσεις, απαιτούν ένα περιβάλλον σταθερότητας. Ζήσαμε μια μα-
κρά και βαθιά κρίση, που οδήγησε σε ακραία κοινωνική ένταση, 
πολιτική πόλωση και όξυνση του «κινδύνου χώρας».
Σήμερα η Ελλάδα χρειάζεται να διατηρήσει, να ενισχύσει και να 
διευρύνει τις συνθήκες της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής 
σταθερότητας. Αυτό συμπεριλαμβάνει την επιδίωξη συναινέσε-
ων, όπου είναι εφικτές, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχεια 
και διάρκεια των θετικών μεταρρυθμίσεων και της οικονομικής 
προσαρμογής. Συναινέσεων ιδίως στη διαπίστωση της ανάγκης η 
Ελλάδα να μεταβληθεί σταθερά σε μια χώρα φιλική και ελκυστική 
προς τις ξένες επενδύσεις. Συναινέσεων επίσης, ει δυνατόν, στους 
τομείς συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας, προκειμένου 
εκεί να εστιαστούν με διακομματική διάρκεια οι αναπτυξιακές και 
επενδυτικές προσπάθειες.
Επιβάλλεται επίσης η αποκομματικοποίηση του κράτους, η στελέ-
χωσή του με υπερκομματικά κριτήρια αξιοκρατίας και επαγγελμα-
τισμού, ώστε να διασφαλίζεται η «θεσμική μνήμη» και συνέχεια 
του κράτους.
 2. Φορολογικό σύστημα φιλικό προς τις επενδύσεις
Το φορολογικό σύστημα, στην παρούσα μορφή του, απωθεί τις 
ξένες επενδύσεις. Χρειάζεται θέσπιση σταθερού φορολογικού 
πλαισίου σε βάθος τουλάχιστον δεκαετίας, καθώς οι άμεσες ξένες 
επενδύσεις υψηλής έντασης κεφαλαίου απαιτούν υπερδεκαετή 
(και συνήθως υπερδεκαπενταετή) περίοδο για να αποσβεστούν. 
Σταθεροί φορολογικοί συντελεστές, που θα λαμβάνουν υπόψη 
τα επίπεδα των γειτονικών χωρών, θα αποφέρουν πολλαπλασι-
αστικά οφέλη σε νέες θέσεις εργασίας, ανάσχεση του brain drain, 
βελτίωση υποδομών και τεχνογνωσίας.
Χρειάζεται μείωση των φορολογικών συντελεστών και των 
ασφαλιστικών εισφορών, ταυτόχρονα με διεύρυνση της φορο-

λογικής βάσης, σε συνδυασμό με απλούστευση και αποσαφήνιση 
της φορολογικής νομοθεσίας. Ψηφιοποίηση της φορολογικής 
διοίκησης και περιορισμός της διακριτικής ευχέρειας των φορολο-
γικών υπηρεσιών να ερμηνεύουν τη νομοθεσία.
Υιοθέτηση διεθνώς βέλτιστων πρακτικών για τη χάραξη ενιαίας 
εθνικής φορολογικής πολιτικής, με μία minimum εθνική συμφω-
νία ως προς το φορολογικό σύστημα και τις διαδικασίες.
Η κλιμακωτή μείωση φορολογικού συντελεστή σε επιχειρήσεις 
που υλοποιούν παραγωγικές επενδύσεις μεγάλης κλίμακας με κρι-
τήρια οικονομικής και κοινωνικής ανταποδοτικότητας (αριθμός 
νέων θέσεων εργασίας, όγκος εξαγωγών κ.ά.), θα αποτελούσε 
σημαντικό κίνητρο για την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων στην 
Ελλάδα.
 3. Επιτάχυνση απονομής δικαιοσύνης και επίλυσης διαφορών
Η απονομή της δικαιοσύνης είναι υπέρμετρα χρονοβόρα, σύμ-
φωνα με όλους τους διεθνείς δείκτες και τις επισημάνσεις των 
ξένων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Η 
καθυστέρηση στη δικαστική διαδικασία και η προβληματική 
επίλυση διαφορών λειτουργούν αποτρεπτικά για τις ξένες επεν-
δύσεις. Απαιτείται η επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης μέσω 
κινήτρων για την αποφυγή της χρήσης ένδικων μέσων, ενίσχυσης 
των μηχανισμών εξωδικαστικού συμβιβασμού και αξιοποίησης 
της ψηφιακής τεχνολογίας.
Απαιτείται η επέκταση της χρήσης σύγχρονων τεχνολογικών μέ-
σων κατά τα διάφορα στάδια της δικαστικής διαδικασίας και των 
διοικητικών προσφυγών, τα οποία προς το παρόν περιορίζονται 
στη δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας μιας υπόθεσης 
σε ορισμένες μόνον διαδικασίες. Η ηλεκτρονική υποβολή δικο-
γράφων και εγγράφων και η ηλεκτρονική τους παρακολούθηση 
μειώνει συνολικά και για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη το διοικητικό 
κόστος, επιταχύνει τις διαδικασίες και συμβάλλει στην αποδοτική 
λειτουργία του δικαιοδοτικού συστήματος σε όλα τα επίπεδα.
Σκόπιμη θα ήταν η εισαγωγή χρονικού περιορισμού στη λήψη 
αποφάσεων για αιτήσεις/ προσφυγές στο ΣτΕ και στην ελληνική 
Δικαιοσύνη.
 4. Eπιτάχυνση αδειοδότησης και μείωση γραφειοκρατίας
Η γραφειοκρατία θέτει συνεχή εμπόδια στις επενδυτικές πρωτο-
βουλίες και την καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων στην 
Ελλάδα. Απαιτείται η μείωση της γραφειοκρατίας από την εγκατά-
σταση στη λειτουργία και μέχρι την παύση δραστηριότητας των 
εταιριών.
Απαιτείται επίσης κωδικοποίηση και απλοποίηση της νομοθεσίας. 
Έμφαση πρέπει να δοθεί στους βασικούς κώδικες που αφορούν 
την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις, με στόχο τη διευκόλυν-
ση τόσο των επενδυτών όσο και των διοικητικών οργάνων στην 
εξεύρεση, ερμηνεία και εφαρμογή των σχετικών νομοθετικών 
ρυθμίσεων, την εξάλειψη των γραφειοκρατικών διαδικασιών και 
την επιτάχυνση των επενδύσεων.
Μεγαλύτερη αξιοποίηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για 
απλούστευση και αυτοματοποίηση των διοικητικών διαδικασιών. 
Απλοποίηση του αδειοδοτικού πλαισίου, ώστε να υλοποιούνται 
οι επενδύσεις βάσει των χρονοδιαγραμμάτων τους. Κεντρική 
πλατφόρμα διαχείρισης των διαφόρων αιτημάτων, με παρακο-
λούθηση της πορείας αδειοδότησης κάθε επένδυσης και τήρηση 
των νομοθετημένων προθεσμιών από τις δημόσιες υπηρεσίες. 

‘Αμεση ολοκλήρωση του Κτηματολογίου και των δασικών χαρ-
τών και ελεύθερη πρόσβαση σε κάποια βασικά και μη ευαίσθητα 
δεδομένα.
Αποφυγή εφαρμογής αναδρομικών μέτρων σε υφιστάμενες και 
υπό εξέλιξη επενδύσεις, καθώς προκαλούν ανασφάλεια στους 
επενδυτές, στιγματίζοντας μόνιμα το επενδυτικό περιβάλλον και 
αποτρέποντας την ανάληψη νέων επενδύσεων.
 5. Πολιτικές απασχόλησης, προσέλκυσης και κατάρτισης ανθρώ-
πινου δυναμικού
Παρά τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, οι υψηλής τεχνολογίας και 
υψηλών δεξιοτήτων επιχειρήσεις δυσκολεύονται να βρουν επαρ-
κώς εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Χρειάζονται πολιτικές 
επανακατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού με έμφαση στις νέες 
τεχνολογίες. Παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις για την ενίσχυση 
προγραμμάτων ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης και αύξηση των 
αντίστοιχων κρατικών προγραμμάτων για τους ανέργους.
Εισαγωγή κινήτρων για την αξιοποίηση του υψηλής εξειδίκευσης 
επιστημονικού δυναμικού και την παραμονή του στην Ελλάδα. 
Η συστηματική στόχευση προσέλκυσης υψηλής εξειδίκευσης 
ανθρώπινου κεφαλαίου μπορεί, αφενός, να αντιστρέψει το brain 
drain και, αφετέρου, να εισαγάγει υψηλού επιπέδου τεχνογνω-
σία από το εξωτερικό σε τομείς που η ελληνική αγορά υστερεί ή 
πάσχει. Ο επαναπατρισμός και η προσέλκυση υψηλής ειδίκευσης 
επιστημονικού δυναμικού μπορεί να συμβάλει ενισχυτικά προς το 
υφιστάμενο δυναμικό, αυξάνοντας τις δεξιότητες και δυνατότητές 
του. Σκόπιμη θα ήταν η αύξηση του αριθμού αποφοίτων τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης σε κλάδους τεχνολογίας και πληροφορικής.
 6. Κρατική δομή ενεργού προσέλκυσης ιδιωτικών επενδύσεων
Για να προσελκύσει η χώρα ξένες επενδύσεις δεν αρκούν μόνον οι 
βελτιώσεις στο μακροοικονομικό περιβάλλον, στη λειτουργία του 
κράτους, στις επιμέρους φορολογικές και άλλες πολιτικές. Σκόπιμη 
είναι η αναδιοργάνωση των κρατικών μηχανισμών προσέλκυσης 
ξένων επενδύσεων.
Χρειάζεται ένα πραγματικό one stop shop, όχι μόνο για ενημέρω-
ση αλλά και για διεκπεραίωση των επενδυτικών αιτημάτων και 
προκαταρκτική συζήτηση επενδυτικών ευκαιριών, με έμφαση 
στην επιβοήθηση των ξένων επιχειρήσεων να υλοποιήσουν τα 
επενδυτικά τους εγχειρήματα. Μια κρατική δομή υποδοχής επεν-
δύσεων, η οποία θα αναλάβει ρόλο συντονιστή των εμπλεκομέ-
νων (επενδυτές - δημόσιες υπηρεσίες - λοιποί φορείς), με στόχο να 
μειώσει δραστικά τον χρόνο αδειοδότησης και υλοποίησης των 
επενδύσεων.
Διαμόρφωση δεκατριών business plan δεκαετίας για κάθε μία 
από τις 13 περιφέρειες της χώρας προκειμένου να εντοπιστούν οι 
δυνητικές επενδύσεις ανά κλάδο/ανά περιφέρεια.
Μετατροπή των εμπορικών ακολούθων κομβικών πρεσβειών 
σε «πρεσβευτές» προσέλκυσης και προβολής των επενδυτικών 
ευκαιριών της χώρας.
Ως αρχικές κινήσεις ενδυνάμωσης εθνικής αξιοπιστίας, εκκίνηση 
υλοποίησης εμβληματικών επενδύσεων όπως το Ελληνικό και 
ταχύτερη ολοκλήρωση των ιδιωτικοποιήσεων. 
Συνέχεια στη σελ 16
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Συνέχεια από τη σελ 15
7. Υποδομές
Η ποιότητα των υποδομών είναι κρίσιμης σημασίας για την παρα-
γωγικότητα και ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Η Ελλάδα έχει 
ένα απόθεμα υποδομών από την προ-κρίσης περίοδο, που όμως 
έχει πληγεί από την αποεπένδυση κατά την περίοδο της μακράς 
ύφεσης.
Η χώρα υστερεί σε σιδηροδρομικές και λιμενικές εμπορευματικές 
υποδομές (πλην του Πειραιά), με σημαντικό αρνητικό κόστος 
μεταφορών. Χρειάζεται ενίσχυση ιδίως των σιδηροδρομικών 
εμπορευματικών μεταφορών με τις γειτονικές χώρες στα Βαλ-
κάνια (συμπεριλαμβανόμενης της Τουρκίας), προκειμένου να 
αποσυμφορηθούν και οι οδικοί άξονες. Ακόμα μεγαλύτερη είναι η 
υστέρηση σε υποδομές προσανατολισμένες στην περιβαλλοντική 
αειφορία.
Μεγάλο εύρος παρεμβάσεων μένει να πραγματοποιηθούν στην 
αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών, στην ανάπτυξη Τεχνο-
λογικών και Βιομηχανικών Πάρκων Επιχειρήσεων, στον εκσυγ-
χρονισμό του δικτύου παραγωγής ενέργειας, στην ύδρευση, στην 
επεξεργασία λυμάτων και στη διαχείριση αστικών αποβλήτων.
 8. Ενίσχυση της έρευνας και καινοτομίας
Η χώρα μας οφείλει να βελτιώσει τις χαμηλές επιδόσεις στους δεί-
κτες της τεχνολογίας και καινοτομίας, προκειμένου να μπορεί να 
προσελκύσει περισσότερες και καλύτερες ξένες άμεσες επενδύσεις.

Πρέπει να προσελκύσουμε παγκόσμια και περιφερειακά κέντρα 
ανάπτυξης τεχνολογίας, για τα οποία χρειάζεται ενίσχυση των κι-
νήτρων, όπως η επιδότηση εργασιακού κόστους για δημιουργία 
συγκεκριμένων θέσεων εργασίας.
Πρέπει να υιοθετηθούν κομβικά εγχειρήματα τεχνολογικής καινο-
τομίας μέσω συμπράξεων δημοσίου-ιδιωτικού τομέα, προκειμέ-
νου να προωθηθεί η Ελλάδα ως προορισμός επενδύσεων τεχνο-
λογίας (για παράδειγμα Industry 4.0, Smart grids, Smart Cities / 
Green island technologies, Logistics/Telematics). Ειδικότερα στη 
φαρμακευτική καινοτομία, κλάδος συγκριτικού πλεονεκτήματος 
για τη χώρα, χρειάζεται διαμόρφωση πλαισίου κινήτρων για τη 
διεξαγωγή κλινικών μελετών.
Σημαντική θα ήταν η προώθηση νομοθεσίας που να επιτρέπει 
συγκεκριμένες ευέλικτες μορφές εργασίας (όπως τηλε-εργασία) 
προκειμένου να προσελκυστούν υψηλών προσόντων εργαζό-
μενοι από το εξωτερικό. Απελευθέρωση τέλος των ΑΕΙ από τους 
ασφυκτικούς γραφειοκρατικούς περιορισμούς του κράτους, προ-
κειμένου να αναπτύξουν ερευνητικές συνεργασίες και συμπράξεις 
με τον ιδιωτικό τομέα.
 9. Ενθάρρυνση δημιουργίας μεγαλύτερων επιχειρηματικών με-
γεθών
Η συνολική παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα της ελληνι-
κής οικονομίας επηρεάζεται αρνητικά από το πολύ μικρό μέσο μέ-
γεθος των επιχειρήσεων. Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις οδηγούν σε 

χαμηλά φορολογικά έσοδα, φοροδιαφυγή και εισφοροδιαφυγή, 
αδυναμία πρόσβασης σε διεθνείς αγορές.
Χρειάζονται θεσμικά και άλλα κίνητρα που θα ενθαρρύνουν τη 
δημιουργία μεγαλύτερων επιχειρηματικών μεγεθών, καθώς και 
συστάδες και συμπράξεις επιχειρήσεων, όπου το άθροισμα υπερ-
βαίνει το σύνολο των μερών. Τότε η πρόσβαση σε εσωτερικές και 
εξωτερικές αγορές, προμηθευτές και χρηματοδότηση θα ήταν 
ευχερέστερη και υπό συνθήκες μεγαλύτερης διαπραγματευτικής 
ισχύος.
Η αύξηση του μέσου επιχειρηματικού μεγέθους, με τις θετικές συ-
νέπειες που παράγει, θα βελτίωνε τη συνολική ελκυστικότητα της 
ελληνικής οικονομίας προς τις ξένες επενδύσεις. Νέες υπηρεσίες 
συνάθροισης προσφοράς και ζήτησης (όπως οι ηλεκτρονικές δη-
μοπρασίες) θα λειτουργούσαν επίσης προς την ίδια κατεύθυνση.
 10. Εξυγίανση του χρηματοπιστωτικού συστήματος
Η ταχεία διευθέτηση των κόκκινων δανείων, η ενδυνάμωση των 
τραπεζών, είναι αναγκαία για να μπορούν να επιτελέσουν το ρόλο 
τους στη χρηματοδότηση της οικονομίας. Η περαιτέρω ανάπτυξη 
της αγοράς κεφαλαίων, ως μέρους της ευρωπαϊκής ενοποίησης 
κεφαλαιαγορών, θα βοηθήσει στην καλύτερη χρηματοδότηση 
των επενδύσεων και των καινοτόμων εγχειρημάτων και τη συ-
νολική εξωστρέφεια και διεθνοποίηση της ελληνικής οικονομίας.

Ανοικτή επιστολή προς τον πρωθυπουργό, Αλ. Τσίπρα, απευ-
θύνουν ακτιβιστικές οργανώσεις, με αφορμή το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο της 20ής και 21ης Ιουνίου, όπου θα συζητηθεί 
ο μακροπρόθεσμος κλιματικός στόχος της Ευρώπης. Σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η επιστολή έχει ως εξής: «Αξιότιμε κ. 
Πρωθυπουργέ, Εν μέσω εθνικού προεκλογικού πυρετού, στο 
επερχόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 20 και 21 Ιουνίου θα 
συζητηθεί ο μακροπρόθεσμος κλιματικός στόχος της Ευρώ-
πης. Πρόκειται για ένα κρίσιμο θέμα το οποίο αποτελεί - κυ-
ριολεκτικά - ζήτημα επιβίωσης για τη χώρα και για το οποίο 
απαιτείται άμεση τοποθέτηση της κυβέρνησης της Ελλάδας 
και εσάς του ιδίου προσωπικά.
Όπως γνωρίζετε, τα χρονικά περιθώρια στενεύουν για τη συ-
γκράτηση της πλανητικής θερμοκρασίας κοντά στον 1,5°C και 
την αναχαίτιση της ανεξέλεγκτης κλιματικής κρίσης. Σύμφωνα 
με την Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή, οι 
παγκόσμιες εκπομπές Αερίων του Θερμοκηπίου θα πρέπει να 
μειωθούν περίπου στο μισό ως το 2030 και να μηδενιστούν 
το αργότερο ως το 2050 (μηδενικό ισοζύγιο), προκειμένου η 
ανθρωπότητα να παραμείνει εντός στόχου του 1,5°C. Αυτό, 
άλλωστε, είναι και ο στόχος της Συμφωνίας των Παρισίων για 
το Κλίμα την οποία επικύρωσε με μεγάλη πλειοψηφία και το 
Ελληνικό Κοινοβούλιο.
Ήδη η αύξηση της θερμοκρασίας στον 1,5°C συνεπάγεται 

αύξηση των πυρκαγιών στη Μεσόγειο κατά 40% και των 
ακραίων βροχοπτώσεων κατά 10%. Ωστόσο η υφιστάμενη 
κλιματική πολιτική της Ευρώπης συνάδει με σενάρια αύξησης 
της θερμοκρασίας άνω των 3°C. Κάτι τέτοιο θα έχει ολέθριες 
και μη-αναστρέψιμες επιπτώσεις για τη χώρα μας.
Αυτό θα είναι και το θέμα συζήτησης στο επερχόμενο Ευρω-
παϊκό Συμβούλιο. Παρά το γεγονός ότι απομένουν ελάχιστα 
χρόνια πριν χαθεί οριστικά ο στόχος του 1,5°C, η Ευρώπη 
έως τώρα δεν έχει αποφασίσει την εναρμόνιση των κλιματι-
κών στόχων της με τη Συμφωνία των Παρισίων. Εναρμόνιση 
των στόχων συνεπάγεται σημαντικές αλλαγές στην κοινή 
ενεργειακή και κλιματική πολιτική της ΕΕ μέσα στα επόμενα 
δύο χρόνια. Οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση θέτει σε 
κίνδυνο τον στόχο του 1,5°C. Δυστυχώς, υπάρχουν ακόμα 
κράτη-μέλη τα οποία αντιστέκονται στην απαραίτητη αυξη-
μένη φιλοδοξία, παρά το τεράστιο διακύβευμα και παρά το 
γεγονός ότι υπάρχουν προτάσεις με έμφαση στην κοινωνικά 
δίκαιη ενεργειακή μετάβαση.
Σε αυτήν την ιστορική συγκυρία, κ. Πρωθυπουργέ, σας κα-
λούμε να ψηφίσετε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου 
υπέρ της μετάβασης της Ευρώπης σε μία οικονομία μηδε-
νικού ισοζυγίου άνθρακα με κοινωνικά δίκαιο τρόπο ως το 
2050. Επιπλέον, σας προτείνουμε να στηρίξετε και να προσυ-
πογράψετε σχετικό non-paper το οποίο κυκλοφορεί μετά από 

πρωτοβουλία της Γαλλίας για τον ίδιο ακριβώς λόγο.
Πιστεύουμε ότι οι επερχόμενες εθνικές εκλογές αποτελούν 
έναν επιπλέον λόγο για την ανάληψη της συγκεκριμένης 
πρωτοβουλίας, καθώς σηματοδοτούν την αδιαμφισβήτητη 
πρόθεση της χώρας να κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και δίνουν ένα σαφές 
μήνυμα στο σύνολο του πολιτικού κόσμου της χώρας.
Από την πλευρά μας, εκπροσωπώντας ένα ευρύ φάσμα ορ-
γανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, ευελπιστούμε ότι θα 
πράξετε το ιστορικό σας καθήκον απέναντι στις σημερινές και 
επόμενες γενιές των πολιτών της χώρας. Είμαστε στη διάθεσή 
σας για τυχόν διευκρινίσεις».
Την επιστολή συνυπογράφουν οι οργανώσεις: Αγροοικολογι-
κό Δίκτυο Ελλάδος, Αειφόρουμ, ‘Ανεμος Ανανέωσης / Wind of 
Renewal, ‘Αρσις, Γιατροί του Κόσμου, Γιατροί Χωρίς Σύνορα, 
Δίκτυο Λύσεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Ηνωμένων 
Εθνών (UN SDSN Greece Youth), Ελληνική Πλατφόρμα για 
την Ανάπτυξη, Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων, Κέντρο Ζωής, 
Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης, Οικολογική Πρωτοβου-
λία Χανίων, Οργάνωση Γη, Πλέγμα, Πρωτοβουλία Πολιτών 
Σώστε την Ήπειρο, Actionaid, Greenpeace, HIGGS, IFOAM 
AgriBioMediterraneo, Medasset, NO OIL Θεσπρωτίας, WWF 
Ελλάς.
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Σταθερά θετικές προθέσεις προσλήψεων για το διάστημα από τον 
Ιούλιο έως και τον Σεπτέμβριο αναφέρουν οι Έλληνες εργοδότες, 
σύμφωνα με την έρευνα για τις προθέσεις προσλήψεων της 
ManpowerGroup ,σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ
Σε συνέχεια της εποχικής προσαρμογής των δεδομένων, οι συνο-
λικές προοπτικές απασχόλησης ανέρχονται στο +20%. Οι προο-
πτικές προσλήψεων παραμένουν αμετάβλητες σε σύγκριση με το 
προηγούμενο τρίμηνο και βελτιώνονται κατά πέντε ποσοστιαίες 
μονάδες σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου 
έτους. Με βάση τα ευρήματα της έρευνας, το 27% των εργοδο-
τών αναμένει αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων, το 
3% προβλέπει μείωση και το 69% δεν περιμένει κάποια αλλαγή.
«Τα αποτελέσματα της έρευνας μας δείχνουν ότι οι Έλληνες 
εργοδότες παραθέτουν προθέσεις προσλήψεων που κινούνται 
στον ίδιο βαθμό με το προηγούμενο τρίμηνο. Τα αποτελέσματα 
που διαμορφώνονται από στοιχεία της αγοράς και τους πελά-
τες μας δείχνουν ότι ο τομέας της Ενέργειας συνεχίζει να δείχνει 
αυξητικές τάσεις, όπως επίσης και ο τομέας των Κατασκευών, 
ειδικά το επόμενο τρίμηνο. Παρά την πρόοδο που φαίνεται να 
υπάρχει στην αγορά, από τη μεριά μας, συνεχίζουμε να τονί-
ζουμε ότι μόνο με το ταίριασμα των σωστών ανθρώπων στη 
σωστή θέση μπορεί να επιτευχθεί η ανάπτυξη κάθε επιχείρησης, 
ενώ παράλληλα ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην εκπαί-
δευση και στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων» 
δηλώνει ο Χαράλαμπος Καζαντζίδης, διευθύνων σύμβουλος της 
ManpowerGroup Ελλάδας.
Αναλυτικά: Συγκρίσεις ανά τομέα οικονομικής δραστη-
ριότητας
Όπως ανακοινώθηκε από τη ManpowerGroup Ελλάδας, οι 
εργοδότες και στους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας 
αναμένουν αύξηση του αριθμού απασχολουμένων κατά τους 
επόμενους τρεις μήνες. Οι ισχυρότερες προοπτικές προσλήψεων 
καταγράφονται στον τομέα των Κατασκευών και των Μεταφο-
ρών & Επικοινωνιών, με τους εργοδότες να καταγράφουν αισιό-
δοξες συνολικές προοπτικές απασχόλησης της τάξης του +29%. 
Οι εργοδότες του τομέα Ηλεκτρισμός, Φυσικό Αέριο & Ύδρευση, 
επίσης, αναφέρουν υγιείς προθέσεις προσλήψεων, με προοπτικές 
της τάξης του +28%, ενώ στους τομείς Χρηματοοικονομικά, 
Ασφάλειες, Ακίνητη Περιουσία και Παροχή Υπηρεσιών προς 
Επιχειρήσεις και Εμπόριο (Χονδρική & Λιανική), οι προοπτικές 
ανέρχονται στο +22% και +20%, αντίστοιχα. Παράλληλα, οι 
εργοδότες του τομέα της Γεωργίας καταγράφουν τις πιο επιφυ-
λακτικές προθέσεις προσλήψεων, με προοπτικές της τάξης του 
+3%.
Σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2019, οι προθέσεις προσλή-
ψεων αποδυναμώνονται σε πέντε από τους εννέα τομείς οικο-
νομικής δραστηριότητας, με σημαντικότερη την αύξηση κατά 
11 ποσοστιαίες μονάδες στον τομέα της Γεωργίας. Οι εργοδότες 
του τομέα του Τουρισμού καταγράφουν μείωση 6 ποσοστιαίων 
μονάδων και οι προοπτικές εμφανίζονται αποδυναμωμένες κατά 
πέντε ποσοστιαίες μονάδες τόσο στον τομέα της Βιομηχανίας/Πα-

ραγωγής όσο και στον τομέα Δημόσιο & Κοινωνικές Υπηρεσίες. 
Ωστόσο, οι προοπτικές ενισχύονται σε τέσσερις τομείς, συμπερι-
λαμβανομένου και του τομέα των Μεταφορών & Επικοινωνιών, 
με αύξηση τεσσάρων ποσοστιαίων μονάδων και του τομέα Ηλε-
κτρισμός, Φυσικό Αέριο & Ύδρευση, όπου οι εργοδότες καταγρά-
φουν βελτίωση κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες.
Συγκρίσεις ανά μέγεθος οργανισμού
Οι εργοδότες και στις τέσσερις κατηγορίες μεγέθους οργανισμού 
προβλέπουν αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων κατά 
το προσεχές τρίμηνο. Οι εργοδότες των μεγάλων επιχειρήσεων 
καταγράφουν τις ισχυρότερες προοπτικές προσλήψεων, με αι-
σιόδοξες συνολικές προοπτικές απασχόλησης που ανέρχονται 
στο +34%. Οι εργοδότες στις μεσαίες επιχειρήσεις αναμένουν 
υγιή αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων τους, με προ-
οπτικές της τάξης του +29%, ενώ οι προοπτικές στις μικρές και 
πολύ μικρές επιχειρήσεις είναι της τάξης του +18% και +10%, 
αντίστοιχα.
Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι προθέσεις προσλή-
ψεων αποδυναμώνονται κατά 4 και 2 ποσοστιαίες μονάδες για 
τους εργοδότες των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων. Οι 
εργοδότες στις μεσαίες επιχειρήσεις αναφέρουν βελτίωση τεσ-
σάρων ποσοστιαίων μονάδων, ενώ οι προοπτικές για τις μεγάλες 
επιχειρήσεις παραμένουν σχετικά σταθερές.
Σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου 
έτους, οι εργοδότες των μεσαίων επιχειρήσεων αναφέρουν ση-
μαντική βελτίωση κατά 13 ποσοστιαίες μονάδες και οι προοπτι-
κές εμφανίζονται ενισχυμένες κατά έξι ποσοστιαίες μονάδες στις 
κατηγορίες των μικρών και των μεγάλων επιχειρήσεων. Ωστόσο, 
οι εργοδότες στις πολύ μικρές επιχειρήσεις καταγράφουν μείωση 
της τάξης των δύο ποσοστιαίων μονάδων.
Διευκρινίζεται ότι οι συμμετέχοντες εργοδότες χωρίζονται σε 
τέσσερις κατηγορίες μεγέθους οργανισμού: Οι πολύ μικρές 
επιχειρήσεις με λιγότερους από 10 υπαλλήλους, οι μικρές επιχει-
ρήσεις με 10-49 υπαλλήλους, οι μεσαίες επιχειρήσεις με 50-249 
υπαλλήλους και οι μεγάλες επιχειρήσεις με 250 ή περισσότερους 
υπαλλήλους.
Διεθνείς συγκρίσεις
Περισσότεροι από 59.000 εργοδότες σε 44 χώρες και επικράτειες 
συμμετείχαν στην έρευνα της ManpowerGroup για τη σφυγ-
μομέτρηση της αναμενόμενης δραστηριότητας στην αγορά 
εργασίας κατά το Γ’ τρίμηνο του 2019. Όλοι οι συμμετέχοντες 
απάντησαν στην εξής ερώτηση: «Ποια πιστεύετε ότι θα είναι η με-
ταβολή στο συνολικό αριθμό των ατόμων που απασχολούνται 
στον οργανισμό σας, στην περιοχή ευθύνης σας, κατά τους τρεις 
επόμενους μήνες, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2019, σε σχέση με 
το τρέχον τρίμηνο;».
Η έρευνα της ManpowerGroup για το τρίτο τρίμηνο του 2019 
αποκαλύπτει ότι οι εργοδότες αναμένουν αύξηση του αριθμού 
των απασχολουμένων σε 43 από τις 44 χώρες και επικράτειες 
που συμμετείχαν στην έρευνα, στο διάστημα έως και το τέλος 
Σεπτεμβρίου.

Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι εργοδότες σε 18 από 
τις 44 χώρες και επικράτειες αναφέρουν ενισχυμένες προοπτι-
κές προσλήψεων, ενώ οι εργοδότες σε άλλες 18 καταγράφουν 
αποδυναμωμένα σχέδια προσλήψεων. Σε οκτώ δεν αναμένεται 
καμία αλλαγή. Σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του προ-
ηγούμενου έτους, οι προθέσεις προσλήψεων βελτιώνονται σε 
12 χώρες και επικράτειες, επιδεινώνονται σε 26 και παραμένουν 
αμετάβλητες σε έξι. Το ισχυρότερο κλίμα προσλήψεων κατα-
γράφεται στην Ιαπωνία, την Κροατία, την Ταϊβάν, τις ΗΠΑ, την 
Ελλάδα και τη Σλοβενία, ενώ οι πιο αδύναμες προοπτικές προ-
σλήψεων καταγράφονται στην Ουγγαρία, την Αργεντινή, την 
Ιταλία και την Ισπανία.
Αύξηση του αριθμού απασχολουμένων αναμένεται από τους ερ-
γοδότες σε 25 από τις 26 χώρες της Περιφέρειας Ευρώπη, Μέση 
Ανατολή & Αφρική (ΕΜΕΑ), που συμμετείχαν στην έρευνα, κατά 
το προσεχές τρίμηνο, ενώ οι εργοδότες στην Ουγγαρία αναμέ-
νουν να μειώσουν τον αριθμό απασχολουμένων. Σε σύγκριση με 
το Β’ τρίμηνο του 2019, οι προοπτικές προσλήψεων βελτιώνο-
νται σε πέντε χώρες, αλλά αποδυναμώνονται σε 14. Σε σύγκριση 
με το Γ’ τρίμηνο του 2018, οι προοπτικές βελτιώνονται, επίσης, σε 
πέντε χώρες, αλλά επιδεινώνονται σε 17. Οι ισχυρότερες προσ-
δοκίες προσλήψεων για το προσεχές τρίμηνο καταγράφονται 
στην Κροατία, την Ελλάδα και τη Σλοβενία, ενώ οι εργοδότες σε 
Ουγγαρία, Ιταλία και Ισπανία, αναφέρουν τα πιο δυσοίωνα σχέ-
δια προσλήψεων.
Οι εργοδότες και στις οκτώ χώρες και επικράτειες της Ασίας-Ω-
κεανίας που συμμετείχαν στην έρευνα, προσδοκούν αύξηση 
του αριθμού απασχολουμένων κατά τους τρεις μήνες έως και 
το τέλος Σεπτεμβρίου 2019. Σε σύγκριση με το προηγούμενο 
τρίμηνο, οι προθέσεις προσλήψεων ενισχύονται σε πέντε χώρες 
και επικράτειες, αλλά αποδυναμώνονται σε δύο. Σε σύγκριση με 
το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, οι εργοδότες 
αναφέρουν ενισχυμένες προοπτικές σε δύο χώρες και επικρά-
τειες, ενώ οι προοπτικές προσλήψεων αποδυναμώνονται σε 
πέντε. Οι εργοδότες στην Ιαπωνία και την Ταϊβάν αναμένουν την 
ισχυρότερη δραστηριότητα προσλήψεων κατά το Γ’ τρίμηνο του 
2019, ενώ οι πιο αδύναμες προοπτικές καταγράφονται σε Κίνα, 
Νέα Ζηλανδία και Σιγκαπούρη.
Σύμφωνα με τους εργοδότες, όσοι αναζητούν εργασία σε οποια-
δήποτε από τις 10 χώρες της Βόρειας, Νότιας και Κεντρικής 
Αμερικής, που συμμετέχουν στην έρευνα, θα βρουν ευκαιρίες 
απασχόλησης κατά το προσεχές τρίμηνο. Σε σύγκριση με το προ-
ηγούμενο τρίμηνο, οι προοπτικές προσλήψεων βελτιώνονται σε 
οκτώ χώρες, ενώ αποδυναμώνονται σε δύο. Σε σύγκριση με το 
αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, οι προοπτικές 
βελτιώνονται σε πέντε χώρες, αλλά επιδεινώνονται σε τέσσερις. 
Οι εργοδότες σε ΗΠΑ και Καναδά αναφέρουν τις ισχυρότερες 
προοπτικές προσλήψεων για το προσεχές τρίμηνο, ενώ οι πιο 
αδύναμες προοπτικές καταγράφονται σε Αργεντινή και Παναμά.

ΣΤΑΘΕΡΑ ΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜβΡΙΟ 
Αναφέρουν οι Έλληνες εργοδότες, σύμφωνα με έρευνα
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Άνοδο 11% παρουσίασαν τον Μάιο οι ταξινομήσεις καινού-
ριων αυτοκινήτων. Με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της 
ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του Συνδέσμου Εισαγωγέων 
Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ) η άνοδος σημειώθηκε 
λόγω των 13.833 ταξινομήσεων που πραγματοποιήθηκαν 
σε σχέση με τις 12.467 του αντίστοιχου περσινού μήνα, 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Συνολικά, στο πεντάμηνο Ιανουαρίου-Μαΐου 2019 οι ταξι-

νομήσεις ήταν αυξημένες κατά +5,4% ως προς το αντίστοι-
χο διάστημα του 2018, ενώ η αγορά αυτοκινήτου κατά το 
πρώτο πεντάμηνο του 2019 κινείται -58,2% χαμηλότερα ως 
προς το μέσο όρο προ κρίσης (2000-2009).
Εντυπωσιακά μεγάλη ήταν η αύξηση των πωλήσεων και-
νούριων λεωφορείων τον Μάιο (+103%), καθώς τον συ-
γκεκριμένο μήνα πουλήθηκαν 67 οχήματα, καταγράφοντας 
-παράλληλα- και νέα αύξηση (+81,1%) από τις αρχές του 

έτους σε σχέση με την ίδια περσινή περίοδο.
Άνοδος (10,9%) σημειώθηκε και στα καινούρια φορτηγά 
με 740 συνολικές πωλήσεις, ενώ το πρώτο πεντάμηνο του 
έτους η άνοδος ήταν 8,5%. Τέλος, στα καινούρια δίκυκλα 
(πλέον των 50 cc) οι ταξινομήσεις υπήρξαν αυξημένες κατά 
+11,4% ως προς το 2018, με 4.845 πωλήσεις τον Μάιο και 
13.983 το πρώτο πεντάμηνο του έτους.

Συνεχίζεται η προσπάθεια της BMW να βελτιώσει την εικό-
να των υβριδίων plug-in, προκειμένου να μειώσει αισθητά 
τους ρύπους για να αποφευχθεί η επιβολή σκληρών προ-
στίμων σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Για να αντιμετωπίσει το 
συγκεκριμένο πρόβλημα η γερμανική εταιρεία προτρέπει 
τους οδηγούς που έχουν στην κατοχή τους υβριδικά αυτο-
κίνητα ή και εκείνους που έχουν την πρόθεση να ενταχθούν 
στη συγκεκριμένη κατηγορία, όταν κινούνται στις πόλεις να 
απενεργοποιούν τους κινητήρες εσωτερικής καύσης, χρη-

σιμοποιώντας αποκλειστικά την ενέργεια των μπαταριών. 
Σύμφωνα με μελέτες, τα υβριδικά μοντέλα δεν έχουν να 
ζηλέψουν σε τίποτε τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, καθώς αυτά 
μπορούν να κινηθούν υποδειγματικά για περίπου 60 χιλιό-
μετρα. Όμως, παρά τα θετικά της κατηγορίας, η ηλεκτροκί-
νηση συνεχώς κερδίζει μεγαλύτερο έδαφος, δείχνοντας ότι 
όλα στρέφονται προς αυτήν την κατεύθυνση. Πέρυσι, οι μέ-
σες εκπομπές CO2 της BMW στην Ευρώπη κυμαίνονταν στα 
128 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο. Η αυτοκινητοβιομηχανία 

αναμένει μικρή βελτίωση φέτος, καθώς μειώνονται αισθητά 
οι πωλήσεις των πετρελαιοκίνητων μοντέλων και αυξάνο-
νται οι πωλήσεις των ηλεκτρικών μοντέλων. Έτσι, στα επό-
μενα δύο χρόνια ο στόχος της εταιρείας είναι να φθάσουν 
οι ρύποι τα 101 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο, προκειμένου να 
μην υποστεί η BMW αυστηρά πρόστιμα από την εκπομπή 
των ρύπων.

Το νέο DS 3 Crossback ενισχύει τη γαλλική κουλτούρα για 
το αυτοκίνητο σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. O γαλλικός όμιλος 
PSA, στην προσπάθειά του να αναβαθμίσει τα στοιχεία που 
έχει καθιερώσει η γαλλική κουλτούρα για το αυτοκίνητο 
σχετικά με την πολυτέλεια και την άνεση, δημιούργησε μία 
νέα μάρκα, την DS. Πρόκειται για μία εταιρεία, η οποία εκ-
προσωπεί τα πολυτελή μοντέλα του ομίλου.
Δανείζεται όλη την τεχνολογία της γαλλικής μάρκας Citroen 
και δίνει έμφαση στα premium στοιχεία. Το πιο καινούργιο 
μοντέλο της είναι το DS 3 Crossback, ένα πολυτελές SUV, 
μήκους 4,12 μ. Η γκάμα του χωρίζεται σε δύο μεγάλες κα-
τηγορίες, την Ice που περιλαμβάνει εκδόσεις με κινητήρες 

εσωτερικής καύσης( βενζίνης και ντίζελ) και την Electric, 
η οποία απαρτίζεται μόνο από αμιγώς ηλεκτρικές εκδοχές.
Σήμερα παρουσιάζεται στην Αθήνα η γκάμα Ice του DS 3 
Crossback. Πρόκειται για ένα πολυτελές αυτοκίνητο που 
φέρει νέες τεχνολογίες. Βασίζεται στην καινούργια CMP του 
γκρουπ PSA και σχεδιάστηκε για να κινείται στο αστικό περι-
βάλλον καθώς και στον αυτοκινητόδρομο.
Έμφαση δόθηκε στην άνεση των επιβατών. Τα μπροστινά 
καθίσματα «αγκαλιάζουν» το σώμα των επιβατών και δι-
αθέτουν καινοτόμο αφρό διπλής πυκνότητας για να βελτι-
ωθεί η απορροφητικότητα των κραδασμών και να μειωθεί 
η κόπωση στο ταξίδι. Στις πλούσιες εκδόσεις παρέχονται 

λειτουργίες ελέγχου των καθισμάτων με ηλεκτρική υποβο-
ήθηση και θέρμανση.
Αυξήθηκε και η απόδοση της ηχομόνωσης για να μειωθεί 
ο θόρυβος στην καμπίνα και να αποκτήσει υψηλό επίπεδο 
στον τομέα της ποιότητας κύλισης. Επιλέχθηκαν υψηλών 
προδιαγραφών μέταλλο για τα πάνελ των θυρών, παχύτερα 
γυάλινα παράθυρα και ακουστικό παρμπρίζ.
Η γκάμα των κινητήρων περιλαμβάνει δύο εκδόσεις του 
τρικύλινδρου κινητήρα βενζίνης 1.2 Pure Τech. Η μία απο-
δίδει 130 ίππους και η δεύτερη 155 ίππους. Υπάρχει και η 
έκδοση ντίζελ, 1.5 BlueHDi, 100 ίππων

Το βιομηχανικό κέντρο παραγωγής αεροπορικών εξαρ-
τημάτων (Harbin Hafei Airbus Composite Manufacturing 
Centre -HMC), μία κοινοπραξία μεταξύ της Airbus και κι-
νεζικών εταιριών εξελίσσεται στον μοναδικό προμηθευτή 
συνθετικών στοιχείων ατράκτου για μερικά από τα εξαρτή-
ματα του αεροσκάφους A350 XWB, σύμφωνα με την Airbus 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η ευρωπαϊκή κοινοπραξία έχει αναδείξει το αναφερόμενο 
κέντρο παραγωγής σε ένα σημαντικό τμήμα της παγκόσμιας 
αλυσίδας προσφοράς, συνθετικών στοιχείων κι εξαρτημά-
των του αναφερόμενου αεροσκάφους.
Σύμφωνα την Airbus το HMC είναι τώρα ο μοναδικός προ-
μηθευτής της σε παγκόσμιο επίπεδο, για το κάθετο σταθερό, 
τις πτερυγικές επιφάνειες ύψους- βάθους, την αεροδυναμι-

κή επιφάνεια του κάτω μέρους της ατράκτου, αλλά και το 
πακέτο της θύρας συντήρησης S19.
Έτσι, η συναρμολόγηση των αεροσκαφών A350XWB γίνε-
ται με εξαρτήματα από συνθετικά υλικά που κατασκευάζο-
νται στην Κίνα.

ΑΝΟΔΙΚΕΣ ΗΤΑΝ ΟΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙΝΟΥΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΝ ΜΑΙΟ 

Η BMW ΘΕΛΕΙ ΝΑ βΕΛΤΙΩΣΕΙ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΩΝ ΥβΡΙΔΙΩΝ PLUG-IN

ΤΟ ΝΕΟ DS 3 CROSSBACK ΕΝΙΣχΥΕΙ ΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΚΙΝΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ AIRBUS A350 XWB
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«Με τις ετήσιες πληρωμές φορολογικών υποχρεώσεων θα 
βρεθούμε αντιμέτωποι όλοι οι φορολογούμενοι αμέσως μετά τις 
εκλογές. Έως τις 29 Ιουλίου θα πρέπει συνολικά 6,3 εκατ. φο-
ρολογούμενοι να υποβάλουμε την ετήσια δήλωση φορολογίας 
εισοδήματος μετά την παράταση που δόθηκε από το υπουργείο 
Οικονομικών. Αρκετοί βεβαίως θα περιμένουμε πρώτα να υπο-
βάλουμε και να καταβάλουμε τη πρώτη δόση των εταιρικών 
φορολογικών μας δηλώσεων πριν φορολογηθούμε και ως 
φυσικά πρόσωπα». Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ αυτό αναφέρει 
σε ανακοίνωσή του το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητή-
ριο Πειραιά υπενθυμίζοντας τις φορολογικές υποχρεώσεις των 
πολιτών.
Στην ανακοίνωση αναφέρεται ακόμη: «Η ώρα του λογαρια-
σμού για τους φορολογούμενους έρχεται λοιπόν αμέσως μετά 
τις εθνικές εκλογές της 7ης Ιουλίου, αφού παράταση της προθε-
σμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων μπορεί να δό-
θηκε, αλλά αυτό δεν ανατρέπει το χρονοδιάγραμμα εξόφλησης 
των φόρων εντός του β■εξαμήνου του 2019«.
Όπως σημειώνεται αναλυτικά στην σχετική ανακοίνωση:
Από το τέλος Ιουλίου θα ξεκινήσει η πληρωμή του φόρου ει-
σοδήματος φυσικών προσώπων για τους φορολογούμενους 
που θα λάβουν χρεωστικό εκκαθαριστικό. Υπολογίζεται ότι 
το συνολικό ποσό φόρου που θα κληθούν να πληρώσουν οι 
φορολογούμενοι θα προσεγγίσει τα 3,5 δισ. ευρώ. Ο φόρος 
εισοδήματος θα πρέπει να πληρωθεί σε τρεις διμηνιαίες δόσεις, 
δηλαδή Ιούλιο, Σεπτέμβριο και Νοέμβριο.

Από τον Σεπτέμβριο πρόκειται να ξεκινήσει η πληρωμή του φετι-
νού ΕΝΦΙΑ, με τη τελευταία δόση του φόρου να πληρώνεται έως 
και τον Ιανουάριο 2020. Ο συνολικός λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ, 
που θα κληθούν να πληρώσουν 7 εκατ. ιδιοκτήτες, ανέρχεται 
στα 2,9 δισ. ευρώ, από τα 3,2 δισ. ευρώ που έχουν προϋπολο-
γισθεί. Ο λογαριασμός θα είναι και φέτος βαρύς για τους φορο-
λογούμενους με μεσαία ακίνητη περιουσία. Οι μικροϊδιοκτήτες, 
μετά τον κόφτη, θα δουν μία μικρή μείωση της φορολογικής 
τους επιβάρυνσης, η οποία θα είναι της τάξης των 30, 50 και 60 
ευρώ και σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τα 100 ευρώ. Ο 
υπολογισμός του φετινού ΕΝΦΙΑ θα γίνει με βάση τις ισχύουσες 
τιμές ζώνης, την κλίμακα του κύριου φόρου και την κλίμακα του 
συμπληρωματικού φόρου ο οποίος επιβάλλεται στους έχοντες 
αστικά ακίνητα αξίας άνω των 250.000 ευρώ. Ανάλογα με το 
ύψος της ακίνητης περιουσίας θα εφαρμοστεί πάνω στο ποσό 
του φόρου η μείωση 10% μεσοσταθμικά, που όμως δεν αγγίζει 
καθόλου όσους έχουν στην κατοχή τους μεσαία περιουσία. Οι 
περίπου 450.000 φορολογούμενοι με ακίνητα αξίας άνω των 
250.000 ευρώ για άλλη μια χρονιά θα πληρώσουν πάνω από 
1 δισ. ευρώ ή το 40% του ΕΝΦΙΑ.
Έως το τέλος του έτους οι φορολογούμενοι θα πρέπει να πλη-
ρώσουν και τα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων. Ο συνολικός λο-
γαριασμός των τελών κυκλοφορίας ανέρχεται σε περίπου 1,3 
δισ. ευρώ και εξοφλούνται εφάπαξ.
Ως γνωστό και φέτος, ανεξαρτήτως εκλογών, ισχύει το γνωστό 
χρονοδιάγραμμα καταβολής των 6 μηνών, με τους 750.000 

φορολογούμενους, που δηλώνουν από 20.000 έως 45.000 
ευρώ, να πληρώνουν και φέτος το 60% του φόρου εισοδή-
ματος. Ο φορολογικός μαραθώνιος των φορολογούμενων 
συμπληρώνεται βεβαίως με τις δόσεις που θα πληρώνουν κάθε 
μήνα για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους σε 
έως 120 δόσεις ή με βάση την πάγια ρύθμιση. Σχεδόν ένας στους 
τρεις φορολογούμενους, από τα 2 εκ. που υπέβαλαν ήδη φορο-
λογική δήλωση και πήρε το εκκαθαριστικό, φαίνεται να πληρώ-
νει έξτρα φόρο για τα εισοδήματα που απέκτησε το 2018 με τον 
μέσο φόρο να αγγίζει μέχρι στιγμής τα 650 ευρώ. Η νομοθετική 
τροπολογία της τελευταίας στιγμής μπορεί να ακύρωσε τη μεί-
ωση του αφορολόγητου ορίου από περίπου 9.000 σε 6.000 
ευρώ, που η κυβέρνηση είχε ψηφίσει το 2017 για το 2020, αλλά 
ταυτόχρονα κατήργησε όλα τα λεγόμενα «αντίμετρα» φορο-
λογικών μειώσεων που είχαν θεσπιστεί να εφαρμοστούν από 
1.1.2020 όπως:
• Τη μείωση του φορολογικού συντελεστή από 22% σε 20% για 
εισοδήματα μισθωτών και συνταξιούχων έως 20.000 ευρώ.
• Την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για ετήσια εισοδή-
ματα έως 20.000 ευρώ από 12.000 σήμερα.
• Τη μείωση του φόρου εισοδήματος για τους κατοίκους νησιών 
με πληθυσμό έως 3.000 κατοίκους.
• Τη μέση μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 20% το 2020, τη μείωση του 
συνολικού ποσού κατά 30% όταν δεν υπερβαίνει τα 700 ευρώ 
και το μηδενισμό του για τα ακίνητα σε νησιά με πληθυσμό 
κάτω των 1.000 κατοίκων.

Η Ελλάδα είναι σε τροχιά για την πλήρη άρση φέτος των περιο-
ρισμών που έχουν απομείνει στις κινήσεις κεφαλαίων, δήλωσε 
ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ .
«Είμαστε σε καλό δρόμο για την πλήρη άρση των ελέγχων στην 

κίνηση κεφαλαίων (capital controls) φέτος», είπε ο κεντρικός 
τραπεζίτης στο Reuters, στο περιθώριο επενδυτικού συνεδρίου 
στην Αθήνα. 
Τα capital controls επιβλήθηκαν τον Ιούνιο του 2015 και έκτοτε 
μειώθηκαν σταδιακά οι περιορισμοί στις κινήσεις κεφαλαίων. Το 

πλαφόν στις αναλήψεις μετρητών καταργήθηκε τον Οκτώβριο 
του 2018, αλλά υπάρχουν ακόμη περιορισμοί στις μεταφορές 
χρημάτων στο εξωτερικό.

Σε μίνι ράλι επιδόθηκαν τα ομόλογα στη δευτερογενή αγορά με 
αποτέλεσμα η απόδοση του 10ετούς να καταρρίψει νέο ιστορικό 
ρεκόρ, αγγίζοντας το 2,776% σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Ωστόσο στη συνέχεια επικράτησαν ελαφρώς διορθωτικές τά-
σεις. Έτσι νωρίς το απόγευμα η απόδοση του 10ετούς κυμαινό-
ταν στο 2,819% από 2,84% χθες.
Περαιτέρω υποχώρηση εμφάνισε και η απόδοση του 5ετούς 
ομολόγου στο 1,658% από 1,67% χθες. Θετικό μομέντουμ έχει 
δημιουργήσει στην αγορά η επίσημη προκήρυξη των εκλογών.
Οι τελευταίες εξελίξεις στην αγορά ομολόγων χαρακτηρίστηκαν 
ιδιαίτερα ενθαρρυντικές, από τον διοικητή της ΤτΕ Γ. Στουρνά-
ρα. Όπως επεσήμανε ο ίδιος προκειμένου να συνεχιστεί η τάση 
αυτή απαιτείται η άσκηση μίας συνεπούς οικονομικής πολιτικής 

προσανατολισμένης στη δημοσιονομική υπευθυνότητα σε 
συνδυασμό με την τήρηση όλων των προϋποθέσεων για την 
εδραίωση ενός εξωστρεφούς αναπτυξιακού προτύπου.
Στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών της Τραπέζης της Ελλά-
δος (ΗΔΑΤ) πραγματοποιήθηκαν συναλλαγές 45 εκατ. ευρώ εκ 
των οποίων τα 39 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε εντολές αγοράς. Η 
μεγαλύτερη συναλλακτική δραστηριότητα παρατηρήθηκε στο 
5ετες ομόλογο με 12 εκατ. ευρώ, η απόδοση του 10ετούς ομο-
λόγου αναφοράς μειώθηκε στο 2,79% από 2,85% χθες με απο-
τέλεσμα το περιθώριο έναντι του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου 
με απόδοση -0,23% να διαμορφωθεί στο 3,02% από 3,06%.
Στην αγορά συναλλάγματος ελαφρώς πτωτικά κινείται σήμερα 
το ευρώ, καθώς διαπραγματευόταν νωρίς το απόγευμα στο 

1,1312 δολ. από το επίπεδο των 1,131 δολ. ευρώ που άνοιξε 
η αγορά. Αρνητικά επηρεάζει το δολάριο η εκτίμηση ότι η Fed 
θα προβεί σε μείωση του επιτοκίου αναφοράς εντός του 2019. 
Στη διατραπεζική αγορά, τα επιτόκια στις περισσότερες περιό-
δους δεν σημείωσαν αξιόλογη μεταβολή. Έτσι, το επιτόκιο στη 
διάρκεια του ενός έτους κυμαινόταν στο -0,172%. Στο εξάμηνο 
διαμορφώθηκε στο -0,255%, στο τρίμηνο διαμορφώθηκε στο 
-0,323% και, τέλος, στον μήνα το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 
-0,375%.
Η ενδεικτική τιμή για την ισοτιμία ευρώ/δολαρίου που ανα-
κοινώσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διαμορφώθηκε στα 
1,1320 δολ.
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ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ: ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΕ ΚΑΛΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΑΡΣΗ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΦΕΤΟΣ 

Η ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΕΥΡΩ/ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΕ ΣΤΑ 1,1320 ΔΟΛ.
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Ένας 25χρονος άνδρας που κυκλοφορούσε με ηλεκτρικό 
πατίνι στο Παρίσι έχασε την ζωή του  αφού συγκρούσθη-
κε με φορτηγό, στο πρώτο θανατηφόρο δυστύχημα στην 
γαλλική πρωτεύουσα στο οποίο εμπλέκεται αυτό το νέο 
μέσον μεταφοράς που προκαλεί πολεμική, σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Ο νεαρός αρνήθηκε να δώσει προτεραιότητα στο φορτηγό 
που τον κτύπησε. Οι διασώστες τον μετέφεραν με καρδιο-α-
ναπνευστική ανακοπή στο νοσοκομείο, όπου και υπέκυψε.
Είναι το πρώτο θανατηφόρο δυστύχημα στο Παρίσι που 
αφορά οδηγό ηλεκτρικού πατινιού, σύμφωνα με την αστυ-
νομία και την δημοτική αρχή της γαλλικής πρωτεύουσας. 
Τον Απρίλιο, 80χρονος πεζός κτυπήθηκε από ηλεκτρικό 
πατίνι στο Λεβαλούα-Περέ, στα περίχωρα του Παρισιού, και 
δεν επέζησε.
Τα ηλεκτρικά πατίνια εμφανίσθηκαν εδώ και έναν χρόνο στο 
Παρίσι, σήμερα αριθμούν περίπου 20.000, και έχουν γίνει 
πονοκέφαλος για τις δημοτικές αρχές, ελλείψει ρυθμιστικού 

πλαισίου για την κυκλοφορία τους.
Απαγόρευση στάθμευσης στα πεζοδρόμια, περιορισμός της 
ταχύτητας στα 20, ακόμη και στα 8, χιλιόμετρα: η δήμαρ-
χος του Παρισιού Αν Ινταλγκό απαρίθμησε την περασμένη 
εβδομάδα σειρά μέτρων για να δοθεί τέλος στα προβλήματα 
που προκαλούν τα ηλεκτρικά πατίνια, που ενέχονται σε με-
γάλο αριθμό ατυχημάτων.
Το χθεσινό περιστατικό δείχνει ότι υπάρχει «ανάγκη για την 
υπενθύμιση των στοιχειωδών κανόνων που πρέπει να σέ-
βονται οι χρήστες», δήλωσε σήμερα ο αντιδήμαρχος Εμα-
νουέλ Γκρεγκουάρ. «Η αστυνομία πρέπει να κινητοποιηθεί 
για να επιβάλει κυρώσεις στους χρήστες που παραβιάζουν, 
για παράδειγμα, σηματοδότη».
Η υπουργός Μεταφορών Ελιζαμπέτ Μπορν δήλωσε από 
την πλευρά της ότι επί της αρχής τάσσεται υπέρ της ανάπτυ-
ξης νέων μέσων μετακίνησης» και θεωρεί «καλό πράγμα» 
το ηλεκτρικό πατίνι. Ομως σημειώνει ότι η ανάπτυξη αυτού 
του μέσου είναι «τελείως άναρχη, πράγμα που θέτει προ-

βλήματα ασφαλείας» για τους χρήστες και τους υπόλοιπους 
χρήστες του δημόσιου χώρου.
Η υπουργός υπενθύμισε ότι ένα σχετικό διάταγμα, που βρί-
σκεται σε προπαρασκευαστικό στάδιο, θα είναι έτοιμο, αλλά 
«το φθινόπωρο». Και θα καθορίσει τους όρους χρήσης, για 
τον φωτισμό, την μέγιστη ταχύτητα, την απαγόρευση κυ-
κλοφορίας επί των πεζοδρομίων...
Την Παρασκευή, η Γαλλική Εθνοσυνέλευση ψήφισε, έπειτα 
από έντονες συζητήσεις, κατά της υποχρεωτικής χρήσης 
κράνους στο ποδήλατο ή το ηλεκτρικό πατίνι, στο πλαίσιο 
της εξέτασης του νομοσχεδίου για τις μετακινήσεις.
«Οι Γάλλοι έχουν βαρεθεί να τους επιβάλλουν υποχρεώ-
σεις», συνόψισε ο Ελιζαμπέτ Μπορν.
Το ηλεκτρικό πατίνι δεν προκαλεί πολεμική μόνο στην Γαλ-
λία. Τον Μάιο, η Γερμανία επέτρεψε την χρήση του έπειτα 
από έντονη συζήτηση, αλλά εφάρμοσε αυστηρό ρυθμιστικό 
πλαίσιο στην κυκλοφορία του.

Σχεδόν 600 είδη φυτών έχουν εξαφανιστεί τελείως από τη 
φύση κατά τα τελευταία 250 χρόνια, σύμφωνα με την πιο 
ολοκληρωμένη μέχρι σήμερα εκτίμηση για το θέμα από 
Βρετανούς και Σουηδούς επιστήμονες, σύμφωνα με το ΑΠΕ-
ΜΠΕ.
   Ο ρυθμός εξαφάνισης των φυτών είναι υπερδιπλάσιος του 
ρυθμού εξαφάνισης των ζώων, πουλιών και αμφίβιων, και 
έως 500 φορές μεγαλύτερος από τον φυσικό ρυθμό που 
υπήρχε πριν τη βιομηχανική επανάσταση. Ο αριθμός των 
εξαφανισμένων φυτών είναι περίπου τετραπλάσιος από αυ-
τόν του καταλόγου της Διεθνούς Ένωσης για την Προστασία 
της Φύσης (IUCN).
   Οι επιστήμονες των Βασιλικών Βοτανικών Κήπων Κιου 
της Βρετανίας και του Πανεπιστημίου της Στοκχόλμης, 
που μελέτησαν στοιχεία για περισσότερα από 330.000 είδη 
και έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό «Nature 
Ecology and Evolution», σύμφωνα με το BBC, το «Nature» 
και το «New Scientist», βρήκαν ότι από το 1753 μέχρι σή-
μερα εξαφανίστηκαν 571 είδη φυτών, έναντι 217 ειδών 
πουλιών, ζώων και θηλαστικών.
   Η νέα έρευνα δεν βασίζεται σε εκτιμήσεις, αλλά σε πραγ-
ματικά δεδομένα. Μετά το 1900 σχεδόν τρία είδη φυτών 
εξαφανίζονται κάθε χρόνο, 500 φορές ταχύτερα από ό,τι 

θα συνέβαινε με τον φυσικό ρυθμό. Μάλιστα η νέα μελέτη 
πιθανότατα υποεκτιμά τον πραγματικό ρυθμό εξαφάνισης 
των φυτών.
   «Είναι η πρώτη φορά που έχουμε μια σφαιρική εικόνα 
για τα φυτά που έχουν ήδη εξαφανιστεί, από πού και πόσο 
γρήγορα συμβαίνει αυτή η εξαφάνιση», δήλωσε η εξελι-
κτική βιολόγος δρ Έϊλις Χάμφρεϊς του Πανεπιστημίου της 
Στοκχόλμης.
   «Είναι τρομακτικός ο αριθμός 571, πολύ περισσότερο που 
πιθανότατα συνιστά μεγάλη υποεκτίμηση», δήλωσε η δρ 
Μαρία Βορόντσοβα των Κήπων Κιου, η οποία δεν απέκλεισε 
ο πραγματικός ρυθμός εξαφανίσεων να είναι αρκετές τάξεις 
μεγέθους μεγαλύτερος. Ήδη αρκετά είδη φυτών θεωρού-
νται «ζωντανοί νεκροί», καθώς οι «τελευταίοι των Μοϊκα-
νών» του είδους τους δεν έχουν ελπίδες να αναπαραχθούν 
ή ζουν μόνο σε βοτανικούς κήπους. Εξάλλου οι επιστήμονες 
χρειάζεται να περιμένουν αρκετά χρόνια, προτού επιβεβαι-
ώσουν επίσημα μια εξαφάνιση φυτού, προκειμένου να είναι 
σίγουροι ότι δεν έχει «αναστηθεί» κάπου στη Γη.
   Από την άλλη, είναι αδύνατο να «τσεκάρουν» οι βοτανο-
λόγοι για χαμένα φυτά την παραμικρή γωνιά του πλανήτη, 
π.χ. όλο τον Αμαζόνιο. Επίσης ουκ ολίγα φυτά εξαφανίζο-
νται προτού καν ανακαλυφθούν και «βαφτιστούν». Οι βο-

τανολόγοι βρίσκουν περίπου 2.000 νέα είδη φυτών κάθε 
χρόνο, αλλά πολλά περισσότερα γεννιούνται και χάνονται, 
περνώντας απαρατήρητα.
   Οι περισσότερες εξαφανίσεις έχουν λάβει χώρα σε νησιά 
και στις τροπικές περιοχές. Τα περισσότερα χαμένα φυτά έχει 
η Χαβάη (79) και ακολουθούν η Νότια Αφρική (37), η Αυ-
στραλία, η Βραζιλία, η Ινδία και η Μαδαγασκάρη. Ανάμεσα 
στα χαμένα φυτά είναι το αρωματικό σανταλόξυλο της Χιλής 
(από όπου έβγαιναν αιθέρια έλαια) και η ελιά της νήσου Αγί-
ας Ελένης. Από την άλλη, ορισμένα φυτά που θεωρούνταν 
χαμένα, όπως ο κρόκος της Χιλής, ξαναβρέθηκαν.
   Η εξαφάνιση των φυτών -που οφείλεται κυρίως στις κα-
ταστροφικές ανθρώπινες δραστηριότητες (κοπή δασών, 
εξάπλωση γεωργικών καλλιεργειών σε βάρος της άγριας 
φύσης κ.α.)- δεν αφορά μόνο τα ίδια, αλλά ευρύτερα τα 
οικοσυστήματα, καθώς πολλά άλλα έμβια είδη εξαρτώνται 
από τα φυτά για την επιβίωση τους, συμπεριλαμβανομένων 
των ανθρώπων, για οξυγόνο, τροφή, υλικά κ.α. Οι ερευνη-
τές ζητούν να ενταθούν οι προσπάθειες για την καταγραφή 
όλων των φυτών του πλανήτη και την υποστήριξη των 
απανταχού βοτανολόγων στο δύσκολο έργο τους.

ΝΕΑΡΟΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΑΤΙΝΙ ΕχΑΣΕ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ
Στο πρώτο θανατηφόρο δυστύχημα στην γαλλική πρωτεύουσα με το νέο μέσο μεταφοράς

ΣχΕΔΟΝ 600 ΕΙΔΗ ΦΥΤΩΝ ΕχΟΥΝ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΕΙ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 250 χΡΟΝΙΑ, ΜΕ ΡΥΘΜΟ ΥΠΕΡΔΙΠΛΑΣΙΟ 
ΑΠΟ ΤΑ ΖΩΑ
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  ΕΚΔΗΛΩΣΗ Τ.Ε.Ε. 
   Με την υποστήριξη του Ι.Ε.Ν.Ε. 

 

ΟΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ  
ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 

 
Τρίτη 18 Ιουνίου 2019 

 
Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΤΕΕ  

Νίκης 4, Σύνταγμα Αθήνα 
(1ος όροφος) 

 
Ώρα έναρξης 12 μμ 

Είσοδος Ελεύθερη 
 
 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Τμήμα Επιστημονικού & Αναπτυξιακού Έργου 
 

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

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Απαιτείται προεγγραφή  
πατήστε εδώ

https://web.tee.gr/oi-ydrogonanthrakes-stin-anatoliki-mesogeio/
https://web.tee.gr/oi-ydrogonanthrakes-stin-anatoliki-mesogeio/
https://web.tee.gr/oi-ydrogonanthrakes-stin-anatoliki-mesogeio/


https://web.tee.gr/o-neos-kanonismos-pyroprostasias-kai-i-nea-techniki-odigia-toy-tee/


Νέα υπηρεσία από το Επιμελητήριο των Μηχανικών, δωρεάν για τα μέλη του

Προσεχή Σεμινάρια 

19/06/2019 :  Αγορά ακινήτων στην Ελλάδα. Τάσεις και Προοπτικές

Η διάρκειά τους είναι 4 ώρες (17:00-21:00).

10/07/2019 :  Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ, Οδηγός & Εφαρμογή (2ος κύκλος)

Η διάρκειά τους είναι 4 ώρες (17:00-21:00).

Αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ  (Σύνταγμα, Νίκης 4, 1ος όροφος)
https://web.tee.gr/seminaria-tee/

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση αίτησης εγγραφής. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 
Περισσότερες πληροφορίες : https://web.tee.gr/seminaria-tee/
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων, μέλη του ΤΕΕ, που είναι ταμειακά ενήμεροι κατά το χρόνο 
υποβολής της αίτησης.





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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ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»

Με υψηλότερα εισοδηματικά κριτήρια ανοίγει μέχρι τις 
12 Ιουλίου ο νέος κύκλος του προγράμματος Εξοικονό-
μηση κατ’ Οίκον, συνολικού προϋπολογισμού 270 εκατ. 
ευρώ. Ο οδηγός εφαρμογής παρουσιάζεται σήμερα από 
τα υπουργεία Περιβάλλοντος - Ενέργειας και Οικονομίας 
- Ανάπτυξης. Περί τα 25.000 νοικοκυριά θα μπορέσουν 
να τύχουν επιδότησης έως 60% αν δεν έχουν παιδιά ή 
70% αν έχουν προστατευόμενα μέλη. Μπορούν επίσης να 
λάβουν και άτοκο δάνειο προκειμένου να προχωρήσουν 
σε οικοδομικές εργασίες των κατοικιών τους για την ενερ-
γειακή τους αναβάθμιση, αλλά και να χρησιμοποιήσουν 
και ίδια κεφάλαια προκειμένου να συμπληρώσουν το 
αναγκαίο για αυτούς ποσό.
 Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, αυτή την εβδομά-
δα, εκτός απρόοπτου, θα δημοσιευτεί και ο αναλυτικός 
οδηγός εφαρμογής του προγράμματος με τους όρους και 
τις προϋποθέσεις συμμετοχής σε αυτό. «ΤΑ ΝΕΑ» παρου-
σιάζουν τα κυριότερα σημεία του οδηγού και το καινούρ-
γιο δεδομένο που υπάρχει σε αυτόν είναι ο διπλασιασμός 
του εισοδηματικού κριτηρίου της τελευταίας κατηγορίας 
από τις συνολικά επτά. Αυτό ανεβαίνει, σύμφωνα με όσα 
ανήγγειλε μέσω των «ΝΕΩΝ» ο γενικός γραμματέας του 
υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Μιχάλης Βερ-
ροιόπουλος, στα 80.000 με 85.000 ευρώ (οικογενειακό 
εισόδημα). Στον προηγούμενο κύκλο του προγράμματος 
το ανώτατο οικογενειακό εισόδημα έφτανε στα 45.000 με 
50.000 ευρώ. Υψηλότερα θα ανέβει και το ατομικό εισό-
δημα, το οποίο ήταν στα 35.000 με 40.000 ευρώ. 
Αυτή η κατηγορία θα δικαιούται άτοκο δάνειο και όχι επι-
χορήγηση. Η ανώτατη επιλέξιμη δαπάνη ανά αιτούντα θα 
είναι τα 25.000 ευρώ, αν και συνήθως το ποσό που ζη-
τούν τα νοικοκυριά κυμαίνεται μεταξύ 13.000 και 15.000 
ευρώ. 
Το νέο πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον προβλέπει, 
εκτός από την απευθείας επιχορήγηση των νοικοκυριών, 
και την επιδότηση δανείου (άτοκο) για τα νοικοκυριά που 
θέλουν να προχωρήσουν σε οικοδομικές εργασίες προκει-
μένου να πετυχαίνουν εξοικονόμηση δαπανών ενέργειας. 
Οι παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται είναι τέσσερις:
 1 . Αντικατάσταση κουφωμάτων. 
2. Τοποθέτηση ή αναβάθμιση θερμομόνωσης.
3. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης ή ψύξης.
 4. Σύστημα ζεστού νερού χρήσης με χρήση Ανανεώσι-
μων Πηγών Ενέργειας. 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αξιοποίηση ενεργεια-
κού επιθεωρητή - η επιλογή γίνεται από μητρώο που θα 
συσταθεί -, ο οποίος και θα καθορίσει τις απαιτούμενες 
οικοδομικές εργασίες. Πριν από την υποβολή της αίτησης 
ο επιθεωρητής θα πρέπει να τις καταγράψει εκδίδοντας 
το Α’ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ). Μετά 
την υλοποίηση των παρεμβάσεων, οι ωφελούμενοι απευ-
θύνονται εκ νέου σε ενεργειακό επιθεωρητή, ώστε να 
διενεργηθεί δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση της ιδιοκτη-
σίας τους και να εκδοθεί νέο ΠΕΑ (Β’ ΠΕΑ). Βάσει αυτού 
και κατόπιν της διαπίστωσης επίτευξης του ενεργειακού 
στόχου, καταβάλλονται στους ωφελουμένους τα κίνη-
τρα του προγράμματος. Η δαπάνη για το κόστος των δύο 
ενεργειακών επιθεωρήσεων, η δαπάνη του συμβούλου 
έργου καθώς και τυχόν δαπάνες μελετών καλύπτονται 
από το πρόγραμμα υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της 
αίτησης και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου 
του προγράμματος. 
Όσοι επιλέγουν για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα έχουν 
τη δυνατότητα λήψης προκαταβολής εφόσον έχουν πάρει 
δάνειο. Εκταμιεύεται το 70% του συνολικού ποσού. Εκεί-
νοι που θα επιλέξουν να καλύψουν οι ίδιοι, με δικά τους 
κεφάλαια, τη διαφορά από το ποσό επιδότησης μέχρι το 
τελικό ύψος των δαπανών, μπορεί να τους δοθεί προ-
καταβολή. Θα πρέπει όμως να έχει προηγηθεί κατάθεση 
ιδίων κεφαλαίων, μόνο όμως μέσω τραπεζικού συστήμα-
τος, στον προμηθευτή και για ποσό που δεν υπερβαίνει το 
συνολικό ύψος των ιδίων κεφαλαίων. 
Οι επιλέξιμες για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα κατοικίες 
είναι η μονοκατοικία, η πολυκατοικία καθώς και το με-
μονωμένο διαμέρισμα. Επισημαίνεται ότι σε καμία περί-
πτωση δεν είναι επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες του κτιρίου που 
δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα στο 
ισόγειο κτιρίου). Θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιείται ως 
κύρια κατοικία, να υφίσταται νόμιμα, να έχει καταταχθεί 
βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης σε κα-
τηγορία ίση ή χαμηλότερη της «Δ» και να μην έχει κριθεί 
κατεδαφιστέα.
 Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν μόνο φυσι-
κά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή 
ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία και πληρούν τα 
εισοδηματικά κριτήρια των κατηγοριών του πίνακα που 
δημοσιεύεται δίπλα. Πρέπει να σημειώσουμε ότι τα εισο-
δηματικά κριτήρια που δημοσιεύονται δεν αποκλείεται να 
διαφοροποιηθούν όταν ανακοινωθεί επίσημα ο οδηγός 
του προγράμματος.
 Με βάση λοιπόν τις διαθέσιμες πληροφορίες, τα εισοδη-
ματικά κριτήρια διακρίνονται σε επτά κατηγορίες. Όσο 
χαμηλότερο είναι το εισόδημα τόσο υψηλότερο είναι και 
το ποσοστό επιδότησης, το οποίο ανέρχεται έως και 70%. 

TA NEA
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Συνέχεια στη Σελ. 27

Προτεραιότητα δίνεται στην ένταξη οικογενειών με παιδιά 
(5% για κάθε ανήλικο μέλος - έως και δύο παιδιά) και 
νοικοκυριών με χαμηλά εισοδήματα. Η έβδομη και τελευ-
ταία κατηγορία, αν και δεν μπορεί να λάβει επιχορήγηση, 
δύναται να επωφεληθεί από το πρόγραμμα μέσω της λή-
ψης άτοκου δανείου. Η πρώτη, η χαμηλότερη κατηγορία, 
αφορά τις οικογένειες με ατομικό εισόδημα έως 10.000 
ευρώ και με οικογενειακό έως 20.000 ευρώ. 
Να σημειωθεί ότι στο προηγούμενο πρόγραμμα Εξοι-
κονόμηση κατ’ Οίκον II το ανώτατο ποσό των δαπανών 
που μπορούσε να χρηματοδοτηθεί ανερχόταν στα 25.000 
ευρώ. Στο πρόγραμμα που πρόκειται να προκηρυχθεί θα 
παραμείνει, όπως προαναφέρθηκε, το ίδιο ποσό. 

ΑΝΕβΑΖΕΙ ΣΤΡΟΦΕΣ Η 
ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ 40.000 
ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΣΕ 2 χΡΟΝΙΑ

Σταθερά ανοδικός είναι ο όγκος των αγοραπωλησιών 
κατοικιών κατά τη διάρκεια της τελευταίας διετίας, δείγμα 
της αυξανόμενης ζήτησης για διαμερίσματα και μονοκα-
τοικίες τόσο στην Αττική όσο και στην υπόλοιπη χώρα. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι από τον Φεβρουάριο του 2017 
έως και τους πρώτους μήνες του 2019 στο Μητρώο Συ-
ναλλαγών Ακινήτων της ΑΑΔΕ είχαν καταχωρηθεί σχεδόν 
40.000 πράξεις μεταβίβασης κατοικιών (13.249 το 2017, 
21.201 το 2018 και 5.418 φέτος), που αποτελούσαν το 
66,4% του συνόλου των αγοραπωλησιών ακινήτων.
 Ανάλογη εικόνα παρατηρείται και όσον αφορά τον πιο 
«θερμό» μήνα για τις πωλήσεις κατοικιών και ακινήτων 
γενικότερα, δηλαδή τον Δεκέμβριο του κάθε έτους. Σύμ-
φωνα με την επεξεργασία που πραγματοποίησε μελέτη 
της ΕΠΠΑ (Ενωση Μεσιτών Πιστοποιημένων Πραγμα-
τογνωμόνων Ελλάδας), βασισμένη σε όλα τα δεδομένα 
του Μητρώου Συναλλαγών της ΑΑΔΕ, προκύπτει ότι τον 
Δεκέμβριο του 2018 καταγράφηκαν συνολικά 3.105 αγο-
ραπωλησίες κατοικιών, έναντι 1.882 συναλλαγών κατά 
τον αντίστοιχο μήνα του 2017, μια αύξηση της τάξεως 
του 65%. 
Η έρευνα παρουσιάστηκε από τον Θεολόγο Μπόσδα, γεν. 
γραμματέα της ΕΠΠΑ, στο πλαίσιο της έκθεσης Athens 
Real Εstate Expo, που πραγματοποιήθηκε το διάστημα 
7-9 Ιουνίου στο εκθεσιακό κέντρο Helexpo Maroussi.
 Τα παραπάνω συμπεράσματα για την πορεία της αγοράς 
κατοικίας πιστοποιούνται πλέον και από την επιτάχυνση 
του ρυθμού ανόδου των τιμών πώλησης κατοικιών. Σύμ-

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-24                                                     12/06/2019 
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φωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε χθες η Τράπεζα της 
Ελλάδος, κατά το φετινό πρώτο τρίμηνο οι τιμές αυξήθη-
καν κατά 4% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018 
πανελλαδικά, έναντι αύξησης της τάξεως του 1,6% για το 
σύνολο του 2018 και 2,6% για το τέταρτο τρίμηνο του πε-
ρυσινού έτους. Σημειωτέον ότι οι αξίες υποχώρησαν κατά 
1% το 2017. Κατά το πρώτο τρίμηνο, η αύξηση των νεό-
δμητων διαμερισμάτων άγγιξε το 4%, ενώ για τα παλιότε-
ρα ακίνητα (ηλικίας άνω των πέντε ετών) η άνοδος των 
τιμών πώλησης διαμορφώθηκε σε 3,9%. Για το σύνολο 
του 2018, με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, η αύξηση 
των τιμών σε σχέση με το 2017 ήταν 1,8% για τα νέα δια-
μερίσματα (έναντι μείωσης 0,8% το 2017) και 1,4% για τα 
παλιότερα διαμερίσματα (έναντι μείωσης 1,2% το 2017). 
Η ευρύτερη περιοχή της Αθήνας πρωταγωνιστεί, δεδομέ-
νου ότι η πορεία των τιμών κατά τους πρώτους τρεις μή-
νες του 2019 ήταν ακόμα ταχύτερη, με αύξηση της τάξεως 
του 5,8% (από 2,5% στο σύνολο του 2018 και 4,3% κατά 
το τέταρτο τρίμηνο του έτους). Αντίστοιχα, στη Θεσσαλο-
νίκη η αύξηση κατά το πρώτο τρίμηνο άγγιξε το 3,9%, 
ενώ στις υπόλοιπες μεγάλες πόλεις της χώρας η άνοδος 
ήταν της τάξεως του 1,9%. Οι τιμές πώλησης στις υπόλοι-
πες περιοχές της χώρας (κυρίως με έντονο τουριστικό χα-
ρακτήρα) αυξήθηκαν κατά 2,6%. Σύμφωνα με πρόσφατη 
ανάλυση της ΤτΕ, η ανάκαμψη της αγοράς ακινήτων θα 
συνεχίσει να τροφοδοτείται από τον τουρισμό, που επη-
ρεάζει θετικά την αγορά κατοικίας, μέσω της αύξησης 
των βραχυχρόνιων μισθώσεων, και τα επαγγελματικά 
ακίνητα, μέσω της ανάπτυξης τουριστικών ακινήτων (π.χ. 
ξενοδοχεία και επιπλωμένα ενοικιαζόμενα διαμερίσματα) 
και συμπληρωματικών προς αυτά χρήσεων, όπως, για 
παράδειγμα, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος 
(εστιατόρια, καφετέριες κ.λπ.).

PIMCO: ΑΝΕΦΙΚΤΟΣ Ο ΣΤΟχΟΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥβΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2,3% ΦΕΤΟΣ

www.capital.gr

Πολύ αισιόδοξο χαρακτηρίζει η Pimco τον στόχο του 
2,3% που έχει θέσει η ελληνική κυβέρνηση για τον 
ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας το 2019, μετά και την 
επιβράδυνση στο 1,3% που σημειώθηκε στο α’ τρίμηνο 
του έτους. Όπως σημείωσε ο Νίκολα Μάι, διαχειριστής 
χαρτοφυλακίου και αναλυτής πιστωτικών αγορών της 
Pimco σε κλειστή παρουσίαση που έγινε στην Αθήνα για 
τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, είναι δύσκολο 
στο σημερινό περιβάλλον η Ελλάδα να κινηθεί με ρυθμούς 

από 2% και πάνω. Η ελληνική οικονομία έχει περιθώριο 
να αναπτυχθεί καθώς η κατανάλωση και οι επενδύσεις 
παρέμειναν σε πολύ υποτονικά επίπεδα για μεγάλο δι-
άστημα, ενώ η επιθετική δημοσιονομική προσαρμογή 
φτάνει στο τέλος της και τα επιτόκια μειώνονται και έτσι οι 
προοπτικές για ανάκαμψη της ζήτησης υπάρχουν, ωστό-
σο η Ελλάδα παραμένει μία μικρή οικονομία στην Ευρώπη 
και η ανάπτυξη στην περιοχή ξεκάθαρα επιβραδύνεται, εν 
μέρει λόγω των εμπορικών εντάσεων. «Έτσι, η Ελλάδα 
δεν θα μπορούσε να αναπτυχθεί με ρυθμούς άνω του 
2% σε ένα τέτοιο περιβάλλον», όπως εξήγησε ο κ. Μάι. 
Αυτό που χρειάζεται η Ελλάδα είναι να βρει ένα μοντέλο 
ανάπτυξης το οποίο θα την κάνει πιο ανταγωνιστική και 
θα ενισχύσει τη μακροπρόθεσμη δυναμική της οικονομί-
ας. Η Ελλάδα έχει τους πόρους (τουρισμός, ναυτιλία) και 
βρίσκεται σε γεωπολιτικά στρατηγική θέση, έχει μειώσει 
το κόστος εργασίας τα τελευταία χρόνια και έχει γίνει πιο 
ανταγωνιστική σε αυτό το μέτωπο, ωστόσο αυτό δεν έχει 
περάσει στις τιμές των καταναλωτών και των εξαγωγών, 
όπως σημειώνει. Παράλληλα, αρκετοί κλάδοι της οικονο-
μίας παραμένουν κλειστοί και πρέπει να απελευθερωθούν 
έτσι ώστε να ενισχυθεί η αναπτυξιακή δυναμική. Αυτό 
αποτελεί σύμφωνα με την Pimco, μαζί με τις επενδύσεις –
τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα οι οποίες 
ουσιαστικά απουσιάζουν– τη μεγαλύτερη πρόκληση για 
την ελληνική οικονομία.
Σε αντίθεση με χώρες που βγήκαν από τα μνημόνια και 
είδαν την οικονομία τους να εκτοξεύεται, όπως η Κύπρος 
η οποία κινείται πλέον με ρυθμούς άνω του 4%, ο κ. Μάι 
προσπάθησε να εξηγήσει τους λόγους που η ελληνική 
οικονομία εκτιμάται ότι θα κινηθεί σε τόσο χαμηλούς 
ρυθμούς ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια. Όπως σημείωσε, 
η Κύπρος είναι μία πολύ μικρή οικονομία η οποία έχει ένα 
ευνοϊκό φορολογικό σύστημα, έχει αγγλοσαξονικό τρόπο 
στο doing business και το νομικό της σύστημα είναι επί-
σης ευνοϊκό για την επιχειρηματικότητα. Παράλληλα, οι 
κυπριακές τράπεζες αν και συνεχίζουν να αποτελούν πηγή 
κινδύνου, έχουν γίνει πολύ πιο υγιείς.
Αν και η Pimco είχε στο παρελθόν μεγάλες θέσεις στα ελ-
ληνικά ομόλογα, πλέον διατηρεί πολύ μικρή έκθεση και ο 
λόγος είναι πως δεν εκτιμά ότι αποτελούν ελκυστική επέν-
δυση λόγω της ρηχότητας της αγοράς. Το spread με τα 
ιταλικά ομόλογα είναι πολύ χαμηλό, μόλις στις 50 μονάδες 
βάσης, και έτσι οι επενδυτές δεν αποζημιώνονται για τη 
ρευστότητα που διαθέτουν για την τοποθέτησή τους στο 
ρίσκο, όπως εξήγησε ο κ. Μάι. Επιπλέον, σύμφωνα με τις 
εκτιμήσεις της Pimco, το μεσοπρόθεσμο διάστημα παρα-
μένει αβέβαιο για την Ελλάδα καθώς το ζήτημα της βιωσι-
μότητας του ελληνικού χρέους συνεχίζει να υφίσταται. Αν 
και ο κ. Μάι εκτιμά πως υπάρχουν περιθώρια αναβάθμι-

σης της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας από τους 
οίκους το επόμενο διάστημα, η κατάκτηση της «επενδυ-
τικής βαθμίδας» για τα ελληνικά ομόλογα παραμένει ένας 
μακρύς δρόμος. Όπως επισημαίνει, μέσα στους επόμενους 
12 μήνες δεν αναμένεται η Ελλάδα να έχει ανέβει αυτό το 
σημαντικό σκαλοπάτι.
Σε ό,τι αφορά τις πολιτικές εξελίξεις, σύμφωνα με την 
Pimco οι πρόωρες εκλογές αποτελούν θετική εξέλιξη 
για την Ελλάδα, καθώς σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις 
η Νέα Δημοκρατία προηγείται και έχει μία φιλική προς 
τις επιχειρήσεις ατζέντα, και αυτό ξεκάθαρα αρέσει στις 
αγορές. Παράλληλα, υπάρχει γενικότερα η αίσθηση ότι 
η Ν.Δ θα επιδιώξει να έχει καλές σχέσεις με την Ευρώπη 
και θα είναι δημοσιονομικά υπεύθυνη. Ωστόσο, ακόμα 
και σε περίπτωση που η σημερινή κυβέρνηση παρέμενε 
στη θέση της, η πολιτική δεν αποτελεί πλέον παράγοντα 
κινδύνου για την Ελλάδα, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάψει να 
είναι το κόμμα των υπερβολών που ήταν στο πρόσφατο 
παρελθόν.
Παγκόσμια οικονομία
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Pimco, μέσα στα επόμενα 
3-5 χρόνια σημαντικοί μακροχρόνιοι παράγοντες έχουν 
τη δυνατότητα να προκαλέσουν αναταραχή στην πα-
γκόσμια οικονομία, τις αγορές και τα χαρτοφυλάκια των 
επενδυτών. Το βασικό της σενάριο για την παγκόσμια οι-
κονομία σε έναν μακροπρόθεσμο ορίζοντα (3-5 έτη) είναι 
η συνέχιση ήπιας οικονομικής ανάπτυξης, η συνέχιση του 
χαμηλού πληθωρισμού και η διατήρηση των επιτοκίων 
στα σημερινά ή και σε χαμηλότερα επίπεδα. Ωστόσο, το 
σημαντικότερο στοιχείο στο σενάριο αυτό, όπως επιση-
μαίνεται, είναι το ότι δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο πα-
γκόσμιας ύφεσης η οποία ωστόσο θα είναι ήπια και θα 
οδηγήσει σε μία αργή ανάκαμψη.
Οι πιθανοί παράγοντες αναταραχής είναι οι εξής: 1) επι-
βράδυνση της οικονομίας της Κίνας ειδικά εάν ο εμπο-
ρικός πόλεμος με τις ΗΠΑ κλιμακωθεί, 2) η άνοδος του 
λαϊκισμού, 3) οι βραδύτεροι ρυθμοί πληθυσμιακής ανά-
πτυξης και η αύξηση της μακροζωίας στις μεγαλύτερες 
οικονομίες, που θα συμβάλλουν σημαντικά στη χαμηλή 
οικονομική ανάπτυξη και τον χαμηλό πληθωρισμό, 4) η 
τεχνολογία η οποία μπορεί να αποδιοργανώσει τα υφι-
στάμενα επιχειρηματικά μοντέλα του εταιρικού κλάδου, 
5) οι ευάλωτες χρηματοπιστωτικές αγορές λόγω της μετα-
στροφής της πολιτικής της Fed και 6) οι αναταραχές λόγω 
κλιματικών παραγόντων.
Όλα τα παραπάνω ευνοούν την επιφυλακτική στάση για 
τους επενδυτές, την ευελιξία και τη ρευστότητα έναντι της 
αναζήτησης αποδόσεων. Ωστόσο, ένα περιβάλλον αστά-
θειας στην αγορά μπορεί να προσφέρει και επενδυτικές 
ευκαιρίες σύμφωνα με την Pimco.
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«Δεν υπάρχει ανάπτυξη χωρίς έργα, όποια κυβέρνηση 
και αν εκλεγεί», επισήμανε ο διευθύνων σύμβουλος της 
ΑΚΤΩΡ, Αλέξανδρος Εξάρχου, θυμίζοντας με νόημα ότι η 
πρώτη κίνηση του Ομπάμα, όταν ανέλαβε την προεδρία 
των ΗΠΑ, ήταν να εξασφαλίσει 50 δισ. δολάρια για υπο-
δομές, με στόχο την αύξηση του ΑΕΠ και τη δημιουργία 
νέων θέσεων απασχόλησης. Θύμισε ότι στη χώρα μας 
διανύουμε το δέκατο έτος με μείωση του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων, που έφερε πολλαπλές αρνητικές 
επιπτώσεις την ελληνική οικονομία και εκτίμησε ότι μπο-
ρεί να προχωρήσει ο διαγωνισμός για τη Γραμμή 4 του 
μετρό της πρωτεύουσας, παρ’ όλο που έχει μπλοκαριστεί 
σχεδόν για μια διετία λόγω δικαστικών προσφυγών.
 Πρόκειται για την πρώτη φάση της νέας γραμμής, από το 
άλσος Βεΐκου ως το κέντρο της Αθήνας και την περιοχή 
Γουδή, με προϋπολογισμό 1,4 δισ. ευρώ, που θα εξυπη-
ρετήσει πυκνοδομημένες περιοχές της πρωτεύουσας. Η 
νέα εμπλοκή προκλήθηκε από απόφαση του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου για γερμανική κατασκευαστική που είχε 
αναμιχθεί σε «υπόγειες» διαδικασίες ανάθεσης έργου, με 
βάση την οποία η παραγραφή του αδικήματος επέρχεται 
τρία χρόνια μετά την έκδοση της καταδικαστικής απόφα-
σης και όχι τρία χρόνια μετά την τέλεση του αδικήματος. 
Η δικαστική απόφαση επηρεάζει και τις ελληνικές κατα-
σκευαστικές που τιμωρήθηκαν το 2017 με πρόστιμα για 
στημένους διαγωνισμούς την περίοδο 2000-2007. Αυτό 
σημαίνει ότι, ως το φθινόπωρο του 2020, οι ελληνικές 
κατασκευαστικές εταιρείες οφείλουν να προσκομίζουν 
αποδεικτικά αυτοκάθαρσης στις αρχές που δημοπρατούν 
τα έργα, όπως προκύπτει από απόφαση του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου. «Έχουμε καταθέσει όλα τα στοιχεία και περιμέ-
νουμε την απόφαση της Αττικό Μετρό, για να προχωρήσει 
ο διαγωνισμός», σημείωσε ο Αλ. Εξάρχου και πρόσθεσε: 
«Θεωρούμε ότι είμαστε η μόνη ελληνική εταιρεία που 
αποδεδειγμένα έχει πάρει μέτρα», αναφερόμενος εμμέσως 
πλην σαφώς στην κρίση στον όμιλο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, που 
κορυφώθηκε το περασμένο καλοκαίρι και οδήγησε σε 
διοικητικές ανατροπές. Προέβλεψε ότι, μέσα στο 2019, ο 
όμιλος θα επιστρέφει στην κερδοφορία, σημειώνοντας ότι 
το ανεκτέλεστο ανέρχεται σε 1,8 δισ. ευρώ, αν συνυπο-
λογιστούν και οι συμβάσεις που υπογράφηκαν το πρώτο 
τρίμηνο. «Δεν παράγουμε πλέον ζημιές», ανέφερε και από 
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Λύσεις που θα αυξήσουν την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας κατά περίπου 15% από το επόμενο καλοκαίρι, 
και οι οποίες ισοδυναμούν με το σύνολο των θερμικών 
μονάδων που ρευματοδοτούν τη Μυτιλήνη, δείχνει πως 
είναι απαραίτητες η μελέτη που εκπόνησε το Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο για το έλλειμμα ισχύος στο νησί. 
Έτσι, σύμφωνα με το ΕΜΠ, για να μην υπάρξει πρόβλη-
μα εφοδιασμού θα χρειαστούν πρόσθετες εγκαταστάσεις 
100-120 MW (μεγαβάτ), όση περίπου είναι η θερμική 
παραγωγή στη Μυτιλήνη (107 MW), τη στιγμή που οι 
υφιστάμενες πετρελαϊκές μονάδες της ΔΕΗ στην Κρήτη 
αγγίζουν τα 797 MW. 
Η επάρκεια του νησιού είναι διασφαλισμένη για το φετινό 
καλοκαίρι, σε μεγάλο βαθμό χάρη στην ενοικίαση από τη 
ΔΕΗ ηλεκτροπαραγωγικών ζευγών 70 MW. 
Ωστόσο, το αργότερο μέχρι τις αρχές της επόμενης θε-
ρινής περιόδου, θα πρέπει να έχουν τεθεί σε εφαρμογή 
λύσεις που θα εξασφαλίζουν έως 120 MW, δηλαδή σχε-
δόν διπλάσια ισχύ, όπως φαίνεται από τη μελέτη που 
ανατέθηκε από τη ΡΑΕ (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας) για 
την αποτύπωση του προβλήματος. Επίσης, παρόλο που 
η κατάσταση θα αμβλυνθεί μέσα στο 2020, όταν θα τεθεί 
σε λειτουργία η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτη-Πελοπόν-
νησος, κύκλοι με ενδελεχή γνώση του θέματος εκτιμούν 
πως οι επιπλέον μονάδες θα πρέπει να παραμείνουν για 
λόγους εφεδρείας μέχρι το 2022 και την ηλέκτριση της δι-
ασύνδεσης Κρήτη-Αττική, με την οποία θα αντιμετωπισθεί 
οριστικά το πρόβλημα. 
Σύμφωνα με παλιότερες δηλώσεις υψηλόβαθμων στε-
λεχών της ΡΑΕ, με την ολοκλήρωση της μελέτης η Αρχή 
μπορεί να ξεκινήσει την προετοιμασία της διαδικασίας με 
την οποία θα επιλεγεί ο τρόπος για την προσωρινή αύ-
ξηση της εγκατεστημένης ισχύος. Ένα τέτοιος τρόπος θα 
μπορούσε να είναι ο ελλιμενισμός στον Αθερινόλακκο μιας 
πλωτής μονάδας ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο φυσικό 
αέριο, η οποία θα τροφοδοτείται με LNG.
 Η επιλογή θα γίνει μέσα από διαγωνισμό, με πρωταρχικό 
κριτήριο την εξασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας του 
νησιού. Άλλες παράμετροι που θα ληφθούν υπόψη θα 
είναι το κόστος κάθε προτεινόμενης λύσης, καθώς και η 
περιβαλλοντική της ωφέλεια. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΙΣχΥΣ 100-
120 MW ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
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τα στοιχεία που έδωσε προκύπτει ότι τα σοβαρότερα προ-
βλήματα υπήρχαν σε έργα που είχε αναλάβει ο όμιλος στα 
Βαλκάνια και τη Μέση Ανατολή. «Η εικόνα έχει αλλάξει 
μέσα στον πρώτο χρόνο και επαναφέραμε τη φήμη μας», 
διαβεβαίωσε και ανέφερε ότι τους τελευταίους μήνες πα-
ραδόθηκε ένας δρόμος 5 χλμ. στο Βουκουρέστι, στοιχείο 
που άλλαξε τις σχέσεις της εταιρείας με τις ρουμανικές 
Αρχές.
 Στη Μ. Ανατολή 
Οι επεκτάσεις του μετρό και της επισκευαστικής βάσης 
αεροσκαφών στην Ντόχα βρίσκονται πολύ ψηλά στην 
ατζέντα του ομίλου στο Κατάρ. Η χώρα θα φιλοξενήσει 
το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA το 2020 και στο πλαί-
σιο της προετοιμασίας θα διαθέτει δίκτυο μετρό με τρεις 
γραμμές, οι οποίες έχουν ήδη αρχίσει να παραδίδονται 
σταδιακά στην κυκλοφορία. Η ΑΚΤΩΡ είναι επικεφαλής 
της κοινοπραξίας ALYSJ, που έχουν συγκροτήσει πέντε 
εταιρείες από την Ινδία, την Τουρκία και το Κατάρ, η οποία 
κατασκευάζει τη Χρυσή Γραμμή, την πιο εμβληματική του 
δικτύου του μετρό, με προϋπολογισμό 3 δισ. δολάρια. Σε 
συνεργασία με τοπική εταιρεία, έχει επίσης αναλάβει τη 
συντήρηση της ήδη λειτουργούσας Κόκκινης Γραμμής 
για την επόμενη εικοσαετία, ύψους 517 εκατ. δολαρίων. 
Εδώ και έξι χρόνια, η εταιρεία συντηρεί το υπερσύγχρονο 
συγκρότημα αεροσκαφών στο διεθνές αεροδρόμιο της 
Ντόχα. «Ετοιμαζόμαστε να πάρουμε μέρος στον διεθνή 
διαγωνισμό για την επέκταση της Πράσινης Γραμμής του 
μετρό, με προϋπολογισμό 3 δισ. δολάρια», προανήγγειλε 
ο Αλέξανδρος Εξάρχου, έχοντας στο πλευρό του τον Πάρι 
Καλλιτσάντση, επικεφαλής Εργων της ΑΚΤΩΡ στη Μέση 
Ανατολή. 


