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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

ΤΕΕA
ΤΕΥΧΟΣ 1756 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

ΔΙΑβΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1 και 21
Εκδήλωση ΤΕΕ: «Οι Υδρογονάνθρακες στην Ανατολική Μεσόγειο», με 
την Υποστήριξη του ΙΕΝΕ
Σελ 3  και 4
Σε φάση ανάκαμψης η αγορά ακινήτων
Σελ 4 
Θεσσαλονίκη: Ανακάμπτει σταδιακά η ζήτηση για διαμερίσματα άνω 
των 80.000-100.000 ευρώ, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Παρατηρη-
τηρίου Τιμών και Εκτίμησης Ακινήτων
Σελ 5 
Συνταξιοδότηση με διαγραφή χρεών και χρόνου ασφάλισης
Σελ 6 
Ποιοι πληρώνουν τέλος επιτηδεύματος και ποιοι εξαιρούνται
Σελ 7 
Επενδυτικό ενδιαφέρον, αλλά και αγκυλώσεις, για τις Ανανεώσιμες 
Πηγές
Σελ 8 
Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας: Το υδρογόνο μπορεί να διαδραματίσει 
σημαντικό ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση, αλλά πρέπει να μειωθεί 
το κόστος του   
Σελ 9  
ΔΕΗ - Υπογραφή Σύμβασης για Πάρκο Ανεμογεννητριών στην Κεφαλονιά   
Σελ 10 
Στα 3 ευρώ τα διόδια για τα ΙΧ στην Αττική οδό από την 1η Ιουλίου και 
στα 3,30 ευρώ από την 1η Ιανουαρίου  
Σελ 11  
Export Summit: Προς συρρίκνωση η αγορά ναυτιλιακού καυσίμου 
στην Ελλάδα 
Σελ 12
Συμφωνία στην G20 για τη μείωση των πλαστικών απορριμμάτων 
στους ωκεανούς
Σελ 13, 14 και 15
Ο Γ. Πατούλης στο ΑΠΕ-ΜΠΕ για την θητεία του στην Περιφερεία Αττικής  
Σελ 15 
Τι προβλέπει η απόφαση  λειτουργίας σταθμών βαρέων οχημάτων για 
πρώτη φορά στην Ελλάδα
Σελ 16, 17
Κ. Φωτάκης: Κβαντικό άλμα προς την ανάπτυξη η ποιοτική έρευνα - 
Συνέντευξη του αναπληρωτή υπουργού Έρευνας & Καινοτομίας στο 
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Σελ 18
Πρωτοποριακό έργο για έγκαιρη ανίχνευση  πυρκαγιών στο δάσος 
Δαδιάς
Σελ 19 
Συνεχίζει τις επενδύσεις στην Ελλάδα η FrieslandCampina Hellas - Συ-
νέντευξη στο ΑΠΕ-ΜΠΕ με τον διευθύνοντα σύμβουλο Κωνσταντίνο 
Μαγγιώρο
Σελ 20 
Προϋπολογισμός της ευρωζώνης: Καταγράφηκε πρόοδος αλλά οι 
υπουργοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένουν διαιρεμένοι ως προς 
τη χρηματοδότησή του
Σελ 22
Εσπερίδα TEE: «Ο Νέος Κανονισμός Πυροπροστασίας και η Νέα Τεχνική 
Οδηγία του ΤΕΕ» - 20 Ιουνίου 2019
Σελ 25
Prototype by TEE & Attica Region: ένας τεχνοδικτυακός (ψηφιακός)
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:

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) οργανώνει μια πολύ ση-
μαντική εκδήλωση, της οποίας στόχος είναι να αναδείξει την ανά-
γκη διαμόρφωσης μιας αποτελεσματικής πολιτικής στον τομέα της 
έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στον ελλαδικό 
χώρο. Το ΤΕΕ, με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ 
Ευρώπης (ΙΕΝΕ), οργανώνει σήμερα Τρίτη, 18 Ιουνίου 2019, στις 
12 το μεσημέρι, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου 
(Νίκης 4, Σύνταγμα, Αθήνα, 1ος όροφος) ειδική εκδήλωση, με 
θέμα: «Οι Υδρογονάνθρακες στην Ανατολική Μεσόγειο».

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός δήλωσε:
«Η ενέργεια, σε όλες τις μορφές της, αποτελεί έναν τομέα που μπο-
ρεί να δώσει μεγάλη αναπτυξιακή ώθηση στη χώρα και πολλές 
θέσεις εργασίας, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί έναν ανταγωνιστικό 
κλάδο με μεγάλες και σύνθετες γεωπολιτικές, περιβαλλοντικές 
και οικονομικές προκλήσεις. Η Ελλάδα διαθέτει αξιόλογο επιστη-
μονικό και τεχνικό προσωπικό που μπορεί να συμβάλει στην 
υλοποίηση αποτελεσματικών στρατηγικών σε ένα τέτοιο σύνθετο 
περιβάλλον. Για αυτό, με την ευκαιρία της συζήτησης που γίνεται 
παντού για το νέο αναπτυξιακό άλμα που έχει ανάγκη η χώρα, 
ξεκινάμε έναν ουσιαστικό διάλογο με επιστημονική επάρκεια, για 
όσα μπορούμε και όσα θέλουμε να κάνουμε ως χώρα, μακριά από 
μύθους, αφορισμούς, προκαταλήψεις, δογματισμούς και παρω-
πίδες. Και το κάνουμε, χωρίς το ΤΕΕ να υποκύπτει στις απαιτήσεις 
μιας προεκλογικής περιόδου, ακριβώς για να δείξουμε ότι ακόμη 
και για τέτοια ζητήματα, δεν πρέπει να σταματούμε ποτέ να συζη-
τούμε επιστημονικά. Δεν θα σταματήσουμε εδώ, θα συνεχίσουμε 
με σειρά αντίστοιχων εκδηλώσεων τους επόμενους μήνες, ώστε 
να αναδειχθούν και να συζητηθούν, ψύχραιμα και αντικειμενικά, 
τα δεδομένα που δημιουργούν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα 
για τη χώρα μας στον τομέα των υδρογονανθράκων». 
Το ΤΕΕ πρωτοστατώντας, για άλλη μια φορά σε ένα ζήτημα που 
πρέπει να αντιμετωπίζεται με  ιδιαίτερη προσοχή και ειδικά υπό 
το πρίσμα της τωρινής κοινωνικοοικονομικής συγκυρίας για την 
χώρα, στο πλαίσιο του θεσμοθετημένου ρόλου του ως Τεχνικός 
Σύμβουλος της Πολιτείας, αλλά και ως φορέας των Ελλήνων Επι-
στημόνων Μηχανικών, θέλει να συμβάλλει αποφασιστικά στην 
αναπτυξιακή προοπτική της χώρας σε μια περίοδο που την έχει 
ανάγκη όσο ποτέ άλλοτε στο παρελθόν. 
Καθώς είναι κοινή διαπίστωση ότι η Ελλάδα εξακολουθεί σήμερα 

να παραμένει ως μία από τις λιγότερο εξερευνηθείσες χώρες της 
Μεσογείου αλλά και διεθνώς, στον τομέα των υδρογονανθρά-
κων, και με δεδομένο το έλλειμμα ενεργειακών πόρων στην 
Ευρώπη, με τις αυταπόδεικτες συνέπειες σε οικονομικό και γεω-
στρατηγικό επίπεδο, η εκδήλωση του ΤΕΕ έρχεται να συμβάλει 
στην περαιτέρω κατανόηση της σημασίας της έρευνας και ανακά-
λυψης υδρογονανθράκων στον ελλαδικό χώρο. Η σημασία του 
πετρελαίου και του φυσικού αερίου για την Ελλάδα είναι εκ των 
ων ουκ άνευ, ιδίως αν ληφθεί υπόψη η σχεδόν απόλυτη εξάρτηση 
της χώρας μας από τις εισαγωγές και το συνακόλουθο υπέρογκο 
κόστος που αυτές συνεπάγονται – την τελευταία δεκαετία αντι-
στοιχεί κατά μέσον όρο στο 5,5% του ΑΕΠ! 
Το Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ) με τη μακρά μελε-
τητική εμπειρία του φιλοδοξεί να συμβάλει ουσιαστικά σε αυτή 
τη νέα πρωτοβουλία που αναλαμβάνει το Τεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδας. Η εκδήλωση θα αρχίσει με χαιρετισμό του Προέδρου 
του ΤΕΕ, κ. Γιώργου Στασινού και του Εκτελεστικού Διευθυντή του 
ΙΕΝΕ, κ. Κωστή Σταμπολή.
Στην πρώτη ενότητα με θέμα «Οι Εξελίξεις στην Ανατολική 
Μεσόγειο», θα μιλήσουν ο κ. Γιάννης Μπασιάς, Πρόεδρος και 
Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας 
Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ), ο κ. Ντίνος Νικολάου, τ. Μέλος του ΔΣ 
της Εταιρείας Υδρογονανθράκων Κύπρου και Τεχνικός Σύμβου-
λος της Energean Oil & Gas, ο κ. Γιάννης Γρηγορίου, Διευθύνων 
Σύμβουλος της ΕΛΠΕ Upstream και ο κ. Άγγελος Συρίγος, Αν. Κα-
θηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής του Παντείου 
Πανεπιστημίου.
Στη δεύτερη ενότητα, με θέμα «Έρευνα Υδρογονανθράκων», 
θα μιλήσουν, η κα. Τερέζα Φωκιανού, Πρόεδρος Επιτροπής 
Upstream του ΙΕΝΕ,  η κα. Σοφία Σταματάκη, Καθηγήτρια ΕΜΠ 
της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, ο κ. Νικό-
λαος Βαρότσης, Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης, του Τμήματος 
Μηχανικών Ορυκτών Πόρων και ο κ. Αβραάμ Ζελιδίδης, Καθη-
γητής Πανεπιστημίου Πατρών, του Τμήματος Γεωλογίας. Στην 
ιστοσελίδα του ΤΕΕ μπορείτε να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα και 
να δηλώσετε συμμετοχή. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με συζή-
τηση στρογγυλής τραπέζης και την εξαγωγή συμπερασμάτων.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ: «ΟΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 
ΜΕΣΟΓΕΙΟ», ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΙΕΝΕ
Ευκαιρίες και προκλήσεις μιας αποτελεσματικής πολιτικής στον τομέα της έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογο-
νανθράκων στον ελλαδικό χώρο

https://web.tee.gr/oi-ydrogonanthrakes-stin-anatoliki-mesogeio/
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2Κάθε πρωί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας το Newsletter ΤΕΕ. Απευθείας διαδικασία εγγραφής:  http://lists.tee.gr/cgi-bin/mailman/listinfo/info-tee
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20 Ιουνίου 2019

Εκδήλωση: «Έρευνα και επιχειρηματικότητα: 
Μαθαίνοντας από τους τολμηρούς – Ιστορί-
ες επιτυχίας»
ΑΘΗΝΑ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 

25-26 Ιουνίου 2019
Εκδήλωση: «Η Σεισμολογία στην Εκπαίδευση 
και την Κοινωνία»
ΠΑΤΡΑ

Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Εθνι-
κού Αστεροσκοπείου Αθηνών, 
Αρσάκεια Πατρών 

Η ΕΡΕΥΝΑ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΙΣ 
ΕΠΙχΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΣΤΟ 3rd HelleNic 
iNNovatioN Forum

ΑΘΗΝΑ

ΕΣΠΕΡΙΔΑ: Ο ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΝΕΑ 
ΤΕχΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΤΕΕ

Η σύνδεση της πανεπιστημιακής και ερευνητικής κοινότητας με τον 
επιχειρηματικό κόσμο και η δημιουργία και προώθηση προϊόντων 
που βασίζονται σε ερευνητικές προσπάθειες, είναι το βασικό θέμα του 
3rd Hellenic Innovation Forum, που θα πραγματοποιηθεί στις 20 Ιου-
νίου 2019 (09.00-17.00) στο ξενοδοχείο Divani Caravel, στην Αθήνα. 
Η εκδήλωση πραγματοποιείται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά από την 
εταιρεία Ethos Events, με συνδιοργανωτή το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 
και σε συνεργασία με το οικονομικό και επιχειρηματικό portal banks.
com.gr και το περιοδικό ΧΡΗΜΑ, με τιμώμενη χώρα τη Νορβηγία. 
Στόχος της εκδήλωσης είναι να αναδείξει τις καινοτόμες δράσεις και 
πρωτοβουλίες που έχουν πραγματοποιηθεί και βραβευθεί στην Ελλά-
δα και στο εξωτερικό και να δημιουργήσει ευκαιρίες και προοπτικές για 
την ανάπτυξη της επιχειρηματικής -και όχι μόνο- καινοτομίας, με την 
αξιοποίηση και διαχείριση της επιστημονικής γνώσης και των μηχανι-
σμών και δυνατοτήτων δημιουργίας νέων δικτύων και εναλλακτικών 
τρόπων στήριξης. Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν στο κε-
ντρικό συνέδριο του 3rd Hellenic Innovation Forum περιλαμβάνονται:
• Οι δράσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη για την ενίσχυση της ερευνητικής 
δραστηριότητας στην Ελλάδα
• Παρουσιάσεις των οικοσυστημάτων που έχουν δημιουργηθεί σε πό-
λεις όπως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα, το Ηράκλειο και η Ξάνθη.
• Case studies επιχειρηματικών εγχειρημάτων που προέκυψαν από 
ερευνητικά ιδρύματα
• Παρουσίαση μοντέλων διασύνδεσης από το εξωτερικό
• Η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και η απόκτηση πατεντών
• Τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία

•    Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνει σήμερα -με την 
υποστήριξη του ΙΕΝΕ- εκδήλωση με θέμα: «Οι Υδρογονάνθρακες 
στην Ανατολική Μεσόγειο», στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΤΕΕ 
(Νίκης 4, 1ος όροφος). 

Eκδήλωση για την ενημέρωση των μηχανικών σχετικά με 
το νέο Κανονισμό Πυροπροστασίας ΠΔ 41/2018 και την 
αποκτηθείσα εμπειρία από τη αρχική περίοδο εφαρμογής 
του, διοργανώνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας στις 20 
Ιουνίου 2019, στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ.  
Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα γίνει παρουσίαση των 
θέσεων της Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ στην οποία έχει 
ανατεθεί η συγγραφή Τεχνικής Οδηγίας προκειμένου να 
βοηθηθούν οι νέοι μηχανικοί και να ακουστούν οι προβλη-
ματισμοί των συναδέλφων σχετικά με το εν λόγω αντικείμε-
νο. Στην εκδήλωση επίσης θα παρουσιάσουν τις εισηγήσεις 
τους εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας και του Πυρο-
σβεστικού Σώματος. 
Οι εργασίες θα ξεκινήσουν στις 17.00 και θα περιλαμβάνουν 
τις ομιλίες:
- Δημιουργία Τεχνικής Οδηγίας για την Πυροπροστασία Κα-
τασκευών, Ματθαίος Βλαχάκης, Μηχανολόγος Μηχανικός, 
Διευθυντής Κτιριακών Έργων TUV HELLAS, μέλος ΟΕ για 
σύνταξη ΤΟΤΕΕ Πυροπροστασίας Κατασκευών
- Η σημασία της Παθητικής Πυροπροστασίας στους Διεθνείς 
Κανονισμούς, Κωνσταντίνος Παπαϊώαννου, Πολιτικός Μη-

χανικός, ομότιμος καθηγητής ΑΠΘ, μέλος ΟΕ για σύνταξη 
ΤΟΤΕΕ Πυροπροστασίας Κατασκευών
- Εισαγωγή στον Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτιρίων π.δ. 
41/18. Νέες διατάξεις και διαφορές με το προηγούμενο 
θεσμικό πλαίσιο, Αθηνά Σκάρλα, Προϊσταμένη Τμήματος 
Κανονισμών, Προτύπων & Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής της 
Δ/νσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών & Αδειο-
δοτήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, 
Ευφροσύνη Τσαρτίνογλου, Αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος 
Κανονισμών, Προτύπων & Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής της 
Δ/νσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών & Αδειο-
δοτήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας
- Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων π.δ. 41/2018: 
Μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας, Χρήστος Τσαβαλό-
πουλος, Επιπυραγός, Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, 
Νομική Υπηρεσία, Γραφείο Έκδοσης & Εφαρμογής Πυρο-
σβεστικών Διατάξεων, Νικόλαος Μπόρας, Επιπυραγός, 
Προϊστάμενος ΣΤ΄ Γραφείου Πυρασφάλειας.
Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με ερωτήσεις και συζήτηση.
Πληροφορίες εδώ

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

https://web.tee.gr/o-neos-kanonismos-pyroprostasias-kai-i-nea-techniki-odigia-toy-tee/
https://web.tee.gr/o-neos-kanonismos-pyroprostasias-kai-i-nea-techniki-odigia-toy-tee/
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Σε φάση ανάκαμψης με όλους τους επιμέρους δείκτες 
κινείται πλέον η αγορά ακινήτων σύμφωνα με συγκλί-
νουσες εκτιμήσεις και στοιχεία που βλέπουν το φως 
της δημοσιότητας. Σε ρεπορτάζ της «Καθημερινής» 
σημειώνεται ότι ειδικότερα, σύμφωνα με τα πιο πρό-
σφατα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Τράπε-
ζα της Ελλάδος με επιταχυνόμενο ρυθμό ανακάμπτουν 
οι τιμές των οικιστικών ακινήτων. Οι τιμές των διαμε-
ρισμάτων στο πρώτο τρίμηνο του έτους κατέγραψαν 
αύξηση κατά 4%, έναντι αυξήσεως 1,4% που κατέγρα-
ψαν για το σύνολο του 2018.
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με στοιχεία που προέρχο-
νται από πιστωτικά ιδρύματα, η αύξηση των τιμών το 
πρώτο τρίμηνο του 2019 σε σχέση με το αντίστοιχο 
τρίμηνο του 2018 ήταν 4% για τα «νέα» διαμερίσματα, 
δηλ. ηλικίας έως 5 ετών, και 3,9% για τα «παλαιά», 
δηλ. ηλικίας άνω των 5 ετών. 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» 
διαμερίσματα, έναντι μείωσης 0,8% το 2017, ενώ η 
αντίστοιχη αύξηση για τα «παλαιά» διαμερίσματα ήταν 
1,4% το 2018, έναντι μείωσης 1,2% το 2017. Τέλος, 
από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική 
περιοχή προκύπτει ότι οι τιμές των διαμερισμάτων το 
πρώτο τρίμηνο του 2019 σε σχέση με το αντίστοιχο 
τρίμηνο του 2018 αυξήθηκαν κατά 5,8% στην Αθήνα, 
3,9% στη Θεσσαλονίκη, 1,9% στις άλλες μεγάλες πό-
λεις και 2,6% στις λοιπές περιοχές της χώρας. Για το 
σύνολο του 2018, με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, 
η μέση αύξηση των τιμών των διαμερισμάτων στις 
ίδιες περιοχές σε σχέση με το 2017 ήταν 2,5%, 1%, 
0,7% και 0,9% αντίστοιχα.
Και για το σύνολο των αστικών περιοχών της χώρας, 
το α’ τρίμηνο του 2019 οι τιμές των διαμερισμάτων 
αυξήθηκαν κατά 4,4% σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο 
του 2018, ενώ για το σύνολο του 2018, η μέση ετή-
σια αύξηση διαμορφώθηκε σε 1,6%, έναντι μείωσης 
κατά 1,1% το 2017. Ανακάμπτει σταδιακά η ζήτηση 
για διαμερίσματα άνω των 80.000-100.000 ευρώ στη 
Θεσσαλονίκη
Άνοδος και στα επαγγελματικά ακίνητα
Αύξηση κατά 7% κατέγραψαν το 2018 οι ονομαστικές 
τιμές των γραφείων υψηλών προδιαγραφών για το 
σύνολο της Ελλάδος, έναντι αύξησης 1,8% το 2017, 
σύμφωνα με στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος. Σύμ-
φωνα με τα ίδια στοιχεία, οι ονομαστικές τιμές γραφεί-
ων υψηλών προδιαγραφών κατέγραψαν αύξηση 9% 
στην Αθήνα, 5,4% στη Θεσσαλονίκη και 5,1% στην 
υπόλοιπη Ελλάδα.

Η αύξηση των τιμών συμπαρέσυρε τα ενοίκια με 
αποτέλεσμα για το σύνολο του 2018, η μέση ετήσια 
αύξηση των μισθωμάτων γραφείων σε ονομαστικούς 
όρους για το σύνολο της Ελλάδος να διαμορφωθεί σε 
1,9%. Οι αντίστοιχοι μέσοι ετήσιοι ρυθμοί αύξησης 
των μισθωμάτων ήταν 1,8% στην Αθήνα και 2,6% 
στην υπόλοιπη Ελλάδα, ενώ στη Θεσσαλονίκη κατα-
γράφηκε οριακή μείωση κατά 0,3%.

Tα μισθώματα των γραφείων, κατά το β’ εξάμηνο του 
2018 για το σύνολο της χώρας κατέγραψαν αύξηση 
0,6% σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2018.
Όσον αφορά τα καταστήματα με βάση τα διαθέσιμα 
προσωρινά στοιχεία, για το σύνολο του 2018, οι ονο-
μαστικές τιμές των καταστημάτων υψηλών προδια-
γραφών αυξήθηκαν κατά 4,3% σε σχέση με το 2017 
για το σύνολο της Ελλάδος, έναντι αύξησης 1,7% το 
2017. Με διάκριση κατά γεωγραφική περιοχή, ο αντί-
στοιχος μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών 
ήταν 7,4% για την Αθήνα, 0,3% για τη Θεσσαλονίκη 
και 0,8% για την υπόλοιπη Ελλάδα. Παρά την αύξηση 
των τιμών τα μισθώματα των καταστημάτων σε ονο-
μαστικούς όρους για το σύνολο της χώρας κατέγρα-
ψαν μείωση 0,5%.
Όπως αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο οικονομολόγος-εκτι-
μητής ακινήτων Ιωάννης Ρεβύθης, μέλος και πρώην 
πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μεσιτών Ελλάδος ύστερα 
από οκτώ χρόνια ύφεσης της ελληνικής οικονομίας 
και της κτηματαγοράς έχουμε μια ανάκαμψη σε όλους 
τους δείκτες (μισθώσεις, πωλήσεις, αντιπαροχές κα). Η 
αύξηση οφείλεται σε τρεις σημαντικούς λόγους:
-Στις άδειες παραμονής (Golden Visa), που εδώ και 2 
χρόνια μη κάτοικοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης εάν αγο-
ράσουν ακίνητο άνω των 250.000 ευρώ αποκτούν οι 
ίδιοι και η οικογένεια τους άδεια παραμονής. Αυτό έχει 
αποφέρει τουλάχιστον 2 δισ. ευρώ στην ελληνική κτη-

ματαγορά τα τρία τελευταία χρόνια.
- Στις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Η νέα αυτή μόδα ήρθε 
και στην χώρα μας τα δύο τελευταία χρόνια όπου Έλ-
ληνες ιδιοκτήτες μισθώνουν τις κατοικίες τους -αφού 
τις ανακαινίσουν- με την ημέρα / εβδομάδα αποκο-
μίζοντας περισσότερα έσοδα αντί να τις ενοικιάζουν 
μηνιαία και βέβαια σε αυτή την νέα μόδα έχουμε και 
επενδυτές από το εξωτερικό που αγοράζουν μικρές 
πολυκατοικίες ή μεμονωμένα διαμερίσματα τα ανα-
καινίζουν και τα ενοικιάζουν.
- Στην συνεχιζόμενη αύξηση τουριστών στην χώρα 
μας που σημειώνει ρεκόρ προσέλευσης ανά χρόνο, 
όπου επενδυτές αγοράζουν ή μισθώνουν παλιά ξενο-
δοχεία ή τουριστικές εκτάσεις για δημιουργία τουρι-
στικών μονάδων.
Όπως αναφέρει ο κ. Ρεβύθης στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, όλα τα 
παραπάνω δεν αφορούν όλες τις περιοχές της χώρας 
μας. Η ανάπτυξη αυτή έχει ξεκινήσει από το κέντρο 
της Αθήνας, τα νότια προάστια, κάποιες πρωτεύουσες 
νομών και ιδιαίτερα σε κάποια νησιά που βρίσκονται 
κοντά στην Αττική ή έχουν διεθνή αεροδρόμια. Σα-
φώς, τα τρία τελευταία χρόνια σε κάποιες περιοχές της 
Ελλάδας έχει σημειωθεί αύξηση τιμών ακόμα και 50% 
στις μισθώσεις και στις πωλήσεις. Εάν όμως οι τιμές σε 
κάποιες περιοχές συνεχίσουν να ανεβαίνουν ενδέχεται 
να σταματήσει το αγοραστικό ενδιαφέρον και η κτημα-
ταγορά να παγώσει.
Το μεγάλο στοίχημα βέβαια της ελληνικής κτηματαγο-
ράς θα είναι πώς θα κινηθούν οι τράπεζες και οι επεν-
δυτές που έχουν αγοράσει ακίνητα ή κόκκινα δάνεια. 
Εάν αυτά τα ακίνητα που έχουν στην κατοχή τους τα 
βγάλουν στην αγορά σε ρυθμό που δεν μπορούν να 
απορροφηθούν άμεσα θα δούμε τις τιμές να υποχω-
ρούν και όσον αφορά τις μισθώσεις αλλά και τις πωλή-
σεις, τονίζει ο κ. Ρεθύθης.
Σύμφωνα με τον κ. Ρεβύθη, η επόμενη κυβέρνηση που 
θα πρέπει να επανακαθορίσει την μνημονιακή υποχρέ-
ωση των 3 δισ. που αφορά τον ΕΝΦΙΑ, να μειώσει γε-
νικά την φορολογία στα ακίνητα, να δώσει κίνητρα για 
επενδύσεις ιδιαίτερα στον τουριστικό τομέα, να μει-
ώσει την γραφειοκρατία, να φροντίσει για την απορ-
ρόφηση κονδυλίων από το ΕΣΠΑ και τον αναπτυξιακό 
νόμο και να ολοκληρώσει με τον πιο γρήγορο τρόπο 
το κτηματολόγιο και τους δασικούς χάρτες. Τέλος, θα 
πρέπει να γίνουν ενέργειες ώστε να ολοκληρωθούν οι 
ζώνες οικιστικού ελέγχου και να καθοριστούν χρήσεις 
γης εκεί που δεν υπάρχουν, με γνώμονα την ανάπτυ-
ξη, τα συγκοινωνιακά προβλήματα και τις υποδομές. 
Συνέχεια στη σελ 4

ΣΕ ΦΑΣΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ Η ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
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Συνέχεια από τη σελ 3 

Θετικές εκτιμήσεις για το 2019
Εξάλλου, σύμφωνα και με εκτιμήσεις που διατύπωσε ο υπο-
διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Θεόδωρος Μητράκος 
μιλώντας σε πρόσφατο συνέδριο ακινήτων παρουσιάζοντας 
αναλυτικά την θετική πορεία των οικονομικών δεικτών, η 
αγορά των ακινήτων βρίσκεται σε ένα μεταβατικό στάδιο 
σταθεροποίησης με σημαντικές ενδείξεις ανάκαμψης και η 
αυξανόμενη κινητικότητα τόσο στην αγορά οικιστικών όσο 
και στην αγορά των επαγγελματικών ακινήτων να εκτιμάται 
ότι θα συνεχιστεί κατά τη διάρκεια του 2019.
Βασική κινητήρια δύναμη της αγοράς, τόνισε μεταξύ άλλων 
ο κ. Μητράκος, είναι η τρέχουσα δυναμική του τουρισμού, 

που επηρεάζει θετικά τις κατοικίες μέσω της εξάπλωσης των 
βραχυχρόνιων μισθώσεων και τα επαγγελματικά ακίνητα 
μέσω της ανάπτυξης τουριστικών και συμπληρωματικών 
χρήσεων. Η ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη της αγοράς θα 
εξαρτηθεί από τη διασπορά των επενδύσεων και την επέκτα-
ση της ζήτησης σε μεγαλύτερο φάσμα της αγοράς μέσω της 
ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος και της περαιτέρω 
μείωση της ανεργίας, ιδίως δε προς τις δευτερεύουσες αγορές 
και προς το χαμηλότερων προδιαγραφών απόθεμα αδιάθε-
των ακινήτων.
Η επιτάχυνση της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του 
Δημοσίου, όπως επισήμανε ο κ. Μητράκος ο οποίος διαθέτει 
μεγάλη εμπειρία στον τομέα της αγοράς ακινήτων, κρίνεται 
ως ιδιαίτερης βαρύτητας για τη διαμόρφωση θετικού επεν-

δυτικού κλίματος, καθώς θα αναδείξει ένα σταθερό και φιλικό 
προς τις επενδύσεις οικονομικό περιβάλλον, σε έναν τομέα με 
σημαντικά περιθώρια αποδόσεων και πλήθος αναξιοποίητων 
δυνατοτήτων. Η προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων 
είναι απαραίτητη καθώς η εγχώρια αποταμίευση δεν επαρκεί 
για να χρηματοδοτήσει μεγάλα επενδυτικά έργα, ενώ ταυτό-
χρονα οι επενδύσεις αυτές μεταφέρουν σημαντική τεχνογνω-
σία στην εγχώρια αγορά. Όπως επισήμανε ο κ. Μητράκος 
αυτονόητη είναι η αναγκαιότητα για απλοποίηση των διαδι-
κασιών ελέγχων και αδειοδοτήσεων, επιτάχυνση της επίλυ-
σης νομικών ζητημάτων και περιορισμό της γραφειοκρατίας 
σε όλα τα στάδια των έργων και των συναλλαγών, όπως άλ-
λωστε και για μείωση της φορολογίας και αποκατάσταση της 
παροχής ρευστότητας από το πιστωτικό σύστημα.

«Τα προηγούμενα 2-3 χρόνια είχαμε ένα «μπουμ» στην αγο-
ρά ακινήτων. Η αιτία ήταν η ύπαρξη παλιών διαμερισμάτων, 
που είτε είχαν μείνει άδεια είτε οι κάτοικοι τους, ξένοι, είχαν 
επιστρέψει στις πατρίδες τους λόγω κρίσης, εγκαταλείποντας 
τα εν λόγω ακίνητα. Αυτά που είναι γύρω από το κέντρο της 
Θεσσαλονίκης, πολύ παλιά ακίνητα, με αξίες 12.000, 25.000, 
35.000 ή 55.000 ευρώ μεταβιβάστηκαν έτσι και πουλήθηκαν 
στη συνέχεια» τόνισε μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό 
του ΑΠΕ- ΜΠΕ, «Πρακτορείο 104,9 FM», ο Κώστας Γεωρ-
γάκος, πρόεδρος του Παρατηρητηρίου Τιμών και Εκτίμησης 
Ακινήτων στη Θεσσαλονίκη, αναφερόμενος στις τρέχουσες 
εξελίξεις στην αγορά ακινήτων στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
   «Οι πωλήσεις αυτών των ακινήτων έλαβαν χώρα πρώτα 
από όλα γιατί οι Βαλκάνιοι εντόπισαν ότι στη Θεσσαλονίκη 
υπάρχουν πολύ χαμηλές τιμές σε σχέση με αυτές των χω-
ρών τους, είναι χαρακτηριστικό δε πως διαφήμιζαν στις 
χώρες τους ότι με 500 ευρώ ανά τετραγωνικό μπορεί κά-
ποιος να αγοράσει στη Θεσσαλονίκη σπίτι, ενώ στη Σερβία 
για παράδειγμα δεν μπορούσες να βρεις κατοικία κάτω από 
1000-1500 ευρώ/τ.μ.», συμπλήρωσε ο κ.Γεωργάκος που 
σχολίασε παράλληλα και την εικόνα που έχει διαμορφωθεί 
στο συλλογικό υποσυνείδητο του γενικού πληθυσμού της 
χώρας: «Το «μπουμ» υπάρχει περισσότερο στα δελτία ειδή-
σεων και στους τίτλους των ΜΜΕ, διότι η πραγματική εικόνα 
δεν είναι αυτή. Ο καλύτερος τρόπος για να αποτυπώσεις μια 
κατάσταση είναι με στοιχεία. Και με βάση τα στοιχεία, στη 
Θεσσαλονίκη το 2017 υπήρχαν περίπου 2.000 μεταβιβάσεις 
και το 2018 ήμασταν στις 3.000 περίπου. Το πρώτο τρίμηνο 
του 2019 υπάρχει πτώση», σημειώνει ο πρόεδρος του Παρα-
τηρητηρίου Τιμών και Εκτίμησης Ακινήτων στη Θεσσαλονίκη. 
Για λόγους συγκρίσεων, αναφέρει πως «για παράδειγμα την 

περίοδο 2005-2006 υπήρχαν περίπου 26.000-27.000 μετα-
βιβάσεις στο νομό Θεσσαλονίκης». Σε ό,τι αφορά δε τις τιμές 
αυτών των σπιτιών που πωλούνταν το τελευταίο διάστημα 
στη Θεσσαλονίκη ο κ.Γεωργάκος αναφέρθηκε σε μέσο όρο τι-
μών διαμερισμάτων «που ήταν της τάξης των 50.000-52.000 
ανά μεταβίβαση».

Κίνησε την αγορά μεν, «φούσκα» θα αποδειχθεί δε, 
η βραχυχρόνια μίσθωση
   Ο δεύτερος σημαντικός παράγοντας που δρομολόγησε τις 
εξελίξεις στην αγορά των ακινήτων την τελευταία τριετία, 
σύμφωνα με τον πρόεδρο του Παρατηρητηρίου Τιμών και 
Εκτίμησης Ακινήτων στη Θεσσαλονίκη ήταν η νέα παγκόσμια 
τάση της βραχυχρόνιας ρύθμισης. «Έπαιξε ρόλο η βραχυ-
χρόνια μίσθωση. Έγινε μόδα, τάση, φούσκα. Θα το δείτε ότι 
σύντομα θα τελειώσει. Αυτοί που έβαλαν και τα τελευταία 
χρήματά τους για να ανακαινίσουν ένα σπίτι, κάτι που κοστίζει 
15.000-30.000 ευρώ για να γίνει, είναι βέβαιο πως αν πάρουν 
χαρτί και μολύβι θα δουν ότι «δεν βγαίνει». Αυτά τα δεδομένα 
όμως έπαιξαν ρόλο στην αύξηση των μεταβιβάσεων» τονίζει 
ο κ.Γεωργάκος που μάλιστα διατυπώνει την εκτίμηση πως 
«αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ακίνητα» αν και υπάρχουν, 
όπως ισχυρίζεται, ευκαιρίες. «Πολύ πρόσφατα είδα δύο 
ακίνητα στην Αγία Τριάδα, χαρακτηριστικό είναι πως ένα εξ 
αυτών, στα 1.100 τετραγωνικά μέτρα, είχε τιμή 500 χιλιάδες 
ευρώ» αναφέρει ενδεικτικά ο κ.Γεωργάκος. «Τελείωσαν τα 
φθηνά και τα παλιά ακίνητα, το ευχάριστο όμως είναι ότι στα-
διακά έχουμε ζήτηση για διαμερίσματα πάνω από τις 80-100 
χιλιάδες ευρώ» τονίζει.
   Σημαντικό πάντως στοιχείο της ελληνικής αγοράς είναι πως 
κατά την εκτίμηση του Έλληνα ειδικού, τα σπίτια στην Ελλά-

δα αυτή τη στιγμή γενικότερα αξίζουν μεγαλύτερα ποσά σε 
σχέση με τις τιμές που υπάρχουν στην αγορά: «Τα ακίνητα 
στην Ελλάδα αξίζουν πολύ περισσότερο από ό,τι πουλιούνται. 
Αλλά δεν υπάρχει χρήμα. Δεν υπάρχει τραπεζικό σύστημα», 
καταλήγει ο πρόεδρος του Παρατηρητηρίου Τιμών και Εκτί-
μησης Ακινήτων στη Θεσσαλονίκη που δεν παραλείπει δε να 
σχολιάσει πως η τάση στην αγορά ακινήτων γενικότερα άλ-
λαξε σε κάποιο βαθμό και την εικόνα συγκεκριμένων σημείων 
της πόλης. «Ανακαινίστηκαν πολλά σπίτια και πολλά ετοι-
μόρροπα κτήρια και υπάρχουν επενδυτές που συνεχίζουν να 
αναζητούν τέτοια κτήρια», τονίζει με έμφαση ο κ.Γεωργάκος.

Οι βαλκάνιοι και η επόμενη φάση για την αγορά
   «Σήμερα το ενδιαφέρον από Βαλκάνιους είναι κατά 80% 
μειωμένο, επειδή δεν υπάρχουν φθηνά ακίνητα. Εμείς πρέπει 
να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε ανθρώπους που έχουν 
περισσότερα χρήματα. Πρέπει να αυξηθεί η ζήτηση ώστε να 
ανέβουν οι τιμές των ακινήτων που είναι πολύ χαμηλές. Τα 
ακίνητά μας δεν αξίζουν τις τιμές που έχουμε. Έχουμε τις χα-
μηλότερες τιμές στα Βαλκάνια» αναφέρει ο κ.Γεωργάκος που 
επιμένει πως εφόσον το υπάρξει κατάλληλο κλίμα στο τραπε-
ζικό σύστημα «ώστε να μπορούν οι Έλληνες να ξαναμπούν 
στην αγορά ακινήτων και να έρθουν ξένοι να τα αγοράσουν», 
η αγορά θα έχει θετική εξέλιξη.
   «Για όσους πάντως φοβούνται ότι οι ξένοι θα μας αγορά-
σουν τις περιουσίες, επειδή έχω ζήσει κρίσεις και σε άλλες χώ-
ρες, θα πω πως το ακίνητο είναι το μόνο που δεν μπορείς να 
το πάρεις και να φύγεις. Όσοι ξένοι αγοράσουν, κάποια στιγμή 
θα τα ξαναφήσουν στους Έλληνες» καταλήγει ο πρόεδρος του 
Παρατηρητηρίου Τιμών και Εκτίμησης Ακινήτων στη Θεσσα-
λονίκη.

ΣΕ ΦΑΣΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ Η ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ ΣΤΑΔΙΑΚΑ Η ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 80.000-100.000 ΕΥΡΩ 
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Παρατηρητηρίου Τιμών και Εκτίμησης Ακινήτων
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Τη δυνατότητα να «σβήσουν» χρέη και χρόνο ασφάλισης 
σε ένα από τα τουλάχιστον δύο Ταμεία όπου είχαν ασφα-
λιστεί έως το 2016, προκειμένου να λάβουν σύνταξη από 
το άλλο, εφόσον πληρούν αυτοτελώς τις προϋποθέσεις, 
προβλέπει έγγραφο του ΕΦΚΑ, σύμφωνα με ρεπορτάζ της 
Ρ. Σαλούρου στην «Καθημερινή».
Με αφορμή ερωτήματα ασφαλισμένων για την αντιμε-
τώπιση των συνταξιοδοτικών αιτημάτων τους, στα οποία 
θεμελιώνεται αυτοτελές δικαίωμα σε ένα Ταμείο, ενώ πα-
ράλληλα εκκρεμεί οφειλή από ασφαλιστικές εισφορές σε 
άλλο, το γενικό έγγραφο του ενιαίου φορέα ξεκαθαρίζει 
ότι υπάρχει η δυνατότητα μη συνυπολογισμού του χρό-
νου που δεν επιθυμούν. Ξεκαθαρίζει, βέβαια, ότι τα χρέη 
εξακολουθούν να υφίστανται, όμως ο ασφαλισμένος μπο-
ρεί να λάβει σύνταξη από το άλλο Ταμείο.
Βασική προϋπόθεση είναι επίσης να μην υπάρχει χρόνος 
ασφάλισης στο Ταμείο στο οποίο έχουν δημιουργήσει τα 
χρέη μετά τη λειτουργία του ενιαίου ΕΦΚΑ, ήτοι από την 
1η Ιανουαρίου 2017 και εφεξής.
Το έγγραφο επισημαίνει επιπλέον ότι ο νόμος Κατρούγκα-
λου (ν. 4387/2016) δίνει το δικαίωμα στους ασφαλισμέ-
νους με διαδοχική ασφάλιση να επιλέξουν τον συνυπολο-
γισμό ή μη του χρόνου διαδοχικής ασφάλισης που έχουν 
διανύσει σε κάποιο από τα Ταμεία που εντάχθηκαν στον 

ΕΦΚΑ. Και στην περίπτωση της διαδοχικής ασφάλισης, 
βέβαια, υπάρχει η προϋπόθεση ότι μετά την 1/1/2017 δεν 
θα ασφαλίζονται στον ενιαίο φορέα για δραστηριότητα 
που υπάγεται στην ασφάλιση του αντίστοιχου πρώην Τα-
μείου του οποίου δεν επιθυμεί τον συνυπολογισμό. Υπο-
γραμμίζει, δε, ότι δεν είναι δυνατή η προσμέτρηση μόνο 
μέρους του χρόνου που διανύθηκε στην ασφάλιση του 
κάθε εντασσόμενου Ταμείου. Και επισημαίνει πως χρόνος 
ασφάλισης που έχει διανυθεί στον ΕΦΚΑ από 1/1/2017 
και μετά θα λαμβάνεται υπόψη υποχρεωτικά τόσο για 
τη θεμελίωση όσο και για τον υπολογισμό του ποσού της 
εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης.
Για την πληρέστερη κατανόηση της περίπτωσης, το έγ-
γραφο παραθέτει και παράδειγμα για ασφαλισμένο ο 
οποίος θεμελιώνει αυτοτελές συνταξιοδοτικό δικαίωμα με 
τις διατάξεις της νομοθεσίας του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με χρόνους 
ασφάλισης από το 1983 έως το 2016, καθώς και ασφά-
λιση στον ΕΦΚΑ το διάστημα 2017-2018 ως μισθωτός. Ο 
ασφαλισμένος μπορεί να υποβάλει αίτημα συνταξιοδό-
τησης χωρίς τον συνυπολογισμό του χρόνου ασφάλισής 
του στο τ. ΟΑΕΕ (ασφαλισμένος έως το 2014), στον οποίο 
εκκρεμούν οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές. 
Σύνταξη αναπηρίας
Εν τω μεταξύ, εγκύκλιος του ΕΦΚΑ ορίζει τη δυνατότητα 

αποπληρωμής των οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία 
σε έως 60 μηνιαίες δόσεις, στο πλαίσιο της πάγιας ρύθ-
μισης που θα ισχύει από την 1η Οκτωβρίου 2019 και για 
τους δικαιούχους σύνταξης αναπηρίας.
Στο μεσοδιάστημα, οι δικαιούχοι αναπηρικής σύνταξης 
με οφειλές μπορούν να υποβάλλουν αίτημα συνταξιοδό-
τησης μετά την υπαγωγή τους στη νέα ρύθμιση οφειλών 
των έως 120 δόσεων. Η πρώτη δόση θα παρακρατηθεί 
κατά τον πρώτο μήνα απονομής της σύνταξης, ενώ το 
ελάχιστο ποσό της δεν μπορεί να υπολείπεται των 50 
ευρώ.
Ειδικά για την πάγια ρύθμιση, η εγκύκλιος προβλέπει:
α) Για τις συντάξεις αναπηρίας ορισμένου χρόνου ανεξαρ-
τήτως διάρκειας, το ποσό της μηνιαίας δόσης προκύπτει 
από τη διαίρεση του ποσού που δύναται να παρακρατηθεί 
με τον μέγιστο αριθμό των 60 δόσεων.
β) Εάν, ύστερα από νέα κρίση της υγειονομικής επιτροπής, 
η σύνταξη παραταθεί εκ νέου αλλά με συντάξιμο ποσοστό 
μικρότερο από την προηγούμενη κρίση, το ποσό της μη-
νιαίας δόσης επανυπολογίζεται.
γ) Εάν το συνταξιοδοτικό δικαίωμα δεν παραταθεί, το 
υπόλοιπο της οφειλής γνωστοποιείται στον συνταξιούχο 
με σχετικό έγγραφο οφειλής και αναζητείται.

Μια ενδεκάδα καλών παραδειγμάτων από την οικονομία 
και τις επιχειρήσεις, την εκπαίδευση και την κοινωνική 
προσφορά, το δημόσιο τομέα και την αυτοδιοίκηση, 
που συνθέτουν την «Εθνική» ομάδα των ‘Αξιων, «της 
άλλης Ελλάδος που λειτουργεί και πορεύεται με Αξίες» 
θα παρουσιαστεί στην γενική συνέλευση του ΣΕΒ που 
πραγματοποιείται σήμερα  Τρίτη στο Μέγαρο Μουσικής, 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ
Στην απογευματινή εκδήλωση της Ετήσιας Γενικής Συνέ-
λευσης, την οποία θα τιμήσει με την παρουσία του ο Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπιος Παυλόπουλος, θα 
απευθύνει χαιρετισμό ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας 
και ομιλητής θα είναι ο Πρόεδρος της BUSINESSEUROPE κ. 
Pierre Gataz ενώ στην πρωινή συνεδρίαση θα μιλήσει στα 
μέλη του ΣΕΒ, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης 
Κυριάκος Μητσοτάκης.
Το απόγευμα αντί της καθιερωμένης ομιλίας του ο πρό-
εδρος του ΣΕΒ Θεόδωρος Φέσσας θα συζητήσει με δύο 
ανθρώπους από διαφορετικές γενιές, τον Θεοδόση Τά-
σιο, Ομότιμο Καθηγητή Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών 

ΕΜΠ, ακαδημαϊκό και συγγραφέα, και την Μαρία Κοκάλα, 
Απόφοιτη Λυκείου, Υπότροφο του Σωματείου Επιχειρη-
ματικότητας Νέων/Junior Achievement Greece. Θέμα της 
συζήτησης θα είναι: «Η Ελλάδα αλλιώς: 11 ιστορίες που 
φέρνουν το αύριο σήμερα», οι οποίες θα προβληθούν σε 
βίντεο και περιλαμβάνουν παραδείγματα Συνεργασίας 
(πχ. μεταξύ Δημόσιου-Ιδιωτικού τομέα), Καινοτομίας, 
Εξωστρέφειας, Επιχειρηματικότητας, Βιώσιμης Ανάπτυ-
ξης, Κοινωνικής προσφοράς, Αξιοκρατίας, Διαφάνειας, 
Παιδείας - Έρευνας κλπ.
Πρόκειται σύμφωνα με τον ΣΕΒ για τα νέα ηγετικά υπο-
δείγματα/παραδείγματα που έχει ανάγκη ο τόπος, που 
βρίσκεται σε μια μεταβατική καμπή. «Η οριστική και βι-
ώσιμη έξοδος από την κρίση απαιτεί ένα νέο παραγωγικό 
υπόδειγμα, που να αποδίδει περισσότερα ανταγωνιστικά 
και διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα, περισσότερες θέσεις 
εργασίας, περισσότερη καινοτομία και περισσότερη εξω-
στρέφεια. Το υπόδειγμα αυτό, όμως οφείλουμε να το συ-
μπληρώσουμε πρωτίστως με ένα νέο αξιακό υπόδειγμα, 
που θα βασίζεται σε πρόσωπα, φορείς και οργανώσεις 

που θα διαπνέονται από αξίες», αναφέρεται σχετικά.
Στο πλαίσιο της συνέλευσης θα προταθούν και αναμένεται 
να εγκριθούν αλλαγές στο καταστατικό του ΣΕΒ με στόχο 
να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη βιομηχανία, τις εξαγω-
γές και την περιφερειακή ανάπτυξη.
Συγκεκριμένα:
• Θα διευρυνθεί η σύνθεση του ΔΣ του ΣΕΒ από 20 σε 25 
μέλη, με τη δημιουργία μη αιρετών θέσεων που θα δο-
θούν στους 5 περιφερειακούς Βιομηχανικούς Συνδέσμους, 
Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος (ΣΒΘΚΕ), Επιχειρήσεων & 
Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος (ΣΕΒΠ-
ΔΕ), Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς (ΣΒΑΠ), Θεσσαλι-
κών Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ), Βιομηχανιών 
Στερεάς Ελλάδας (ΣΒΣΕ), καθώς και σε εξαγωγικό Φορέα.
• Θα  θεσμοθετηθούν και τρία νέα, μόνιμα Συμβουλευτικά 
Όργανα Διοίκησης που είναι το Συντονιστικό  Συμβούλιο 
Περιφερειακών και Τοπικών Οργανώσεων, το Συμβούλιο 
Βιομηχανίας και το Συμβούλιο Εξαγωγών.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΔΙΑΓΡΑΦΗ χΡΕΩΝ ΚΑΙ χΡΟΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΤΗΝ «ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ» ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙ Ο ΣΕβ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
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Υπόχρεοι σε καταβολή ετήσιου τέλους επιτηδεύματος είναι οι 
επιτηδευματίες, φυσικά και νομικά πρόσωπα και ασκούντες 
ελευθέριο επάγγελμα εφόσον τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγο-
ρίας του ΚΒΣ. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Καθημερινής» από 
το 2011 που θεσπίστηκε το τέλος επιτηδεύματος με τον νόμο 
3986, και το οποίο επιβαρύνει τους επιτηδευματίες και τους 
ελεύθερους επαγγελματίες με την προϋπόθεση ότι τηρούν 
βιβλία Β΄ και Γ΄ κατηγορίας, έχουν αλλάξει πολλά πράγμα-
τα, ενώ έχουν εκδοθεί δεκάδες ερμηνευτικές εγκύκλιοι. Με 
στόχο την ενημέρωση των υπόχρεων η Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων εξέδωσε χρηστικό οδηγό όπου παρέχο-
νται σημαντικές πληροφορίες και κυρίως ποιοι εξαιρούνται 
και ποιοι μπορούν να εξαιρεθούν. Σημειώνεται ότι πρόσφατα 
με εγκύκλιό της η φορολογική διοίκηση προχώρησε στην 
απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος για μία πενταετία για 
τους επαγγελματίες που προχωρούν σε έναρξη διαφορετικού 
επαγγέλματος.
1. Ποιοι είναι υπόχρεοι σε καταβολή ετήσιου τέ-
λους επιτηδεύματος;
Υπόχρεοι σε καταβολή ετήσιου τέλους επιτηδεύματος είναι οι 
επιτηδευματίες, φυσικά και νομικά πρόσωπα και ασκούντες 
ελευθέριο επάγγελμα εφόσον τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατη-
γορίας του ΚΒΣ (νυν τήρηση αρχείων με το απλογραφικό ή 
διπλογραφικό σύστημα).
2. Στα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρό-
σωπα επιβάλλεται ετήσιο τέλος επιτηδεύματος;
Το τέλος επιτηδεύματος δεν επιβάλλεται στα νομικά πρόσωπα 
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (δημόσιου ή ιδιωτικού δικαί-
ου).
3. Πώς βεβαιώνεται το τέλος επιτηδεύματος;
Για τα φυσικά πρόσωπα, από το οικονομικό έτος 2012 και 
μετά, το τέλος επιτηδεύματος βεβαιώνεται με τη δήλωση 
φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων. Για τα νομικά 
πρόσωπα, το οικονομικό έτος 2014 και από το φορολογικό 
έτος 2014 και επόμενα, το τέλος επιτηδεύματος βεβαιώνεται 
με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων 
και νομικών οντοτήτων.
4. Σε τι ποσό ορίζεται το ετήσιο τέλος επιτηδεύμα-
τος;

Το τέλος επιτηδεύματος ορίζεται σε:
α) 800 ευρώ ετησίως, για νομικά πρόσωπα που ασκούν 
εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς 
τόπους και σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κα-
τοίκους.
β) 1.000 ευρώ ετησίως, για νομικά πρόσωπα που ασκούν 
εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε πόλεις με 
πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους.
γ) 650 ευρώ, ετησίως, για ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και 
ελεύθερους επαγγελματίες.
δ) 600 ευρώ ετησίως, για κάθε υποκατάστημα.
5. Υπάρχει πρόβλεψη για επιβολή τέλους επιτη-
δεύματος σε διαφορετικό ποσό, για συγκεκριμένες 
κατηγορίες προσώπων;
Για τα φυσικά πρόσωπα, των οποίων το εισόδημα προέρχε-
ται από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο 
επάγγελμα και έχουν έγγραφη σύμβαση με μέχρι τρία φυσικά 
ή/ και νομικά πρόσωπα, ή το 75% των ακαθάριστων εσόδων 
τους προέρχεται από ένα φυσικό ή και νομικό πρόσωπο, τα 
ποσά του τέλους επιτηδεύματος εξακολουθούν να ισχύουν 
όπως επιβλήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2012, δηλαδή 
400 ευρώ ή 500 ευρώ, ανάλογα τον πληθυσμό και 300 ευρώ 
για κάθε υποκατάστημα. Για τις αστικές μη κερδοσκοπικές 
εταιρείες το τέλος επιτηδεύματος επιβάλλεται με τα ποσά που 
είχε επιβληθεί κατά το οικονομικό έτος 2012, δηλαδή 400 
ευρώ, 500 ευρώ, κατά περίπτωση και 300 ευρώ για κάθε 
υποκατάστημά τους.
6. Υπάρχουν εξαιρέσεις από την καταβολή του ετή-
σιου τέλους επιτηδεύματος;
Από το οικονομικό έτος 2013, εξαιρούνται από την επιβολή 
του τέλους επιτηδεύματος τα πρόσωπα που ασκούν ατομική 
εμπορική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και παρουσι-
άζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 80%. Από την κα-
ταβολή του τέλους επιτηδεύματος εξαιρούνται οι εμπορικές 
επιχειρήσεις που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε χωριά με 
πληθυσμό έως πεντακόσιους  κατοίκους και σε νησιά κάτω 
από τρεις χιλιάδες εκατό κατοίκους, εκτός αν πρόκειται για 
τουριστικούς τόπους, όπου δεν εφαρμόζεται η εν λόγω εξαί-
ρεση. Επίσης, εξαιρούνται ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις 

και η ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, εφόσον δεν 
έχουν παρέλθει πέντε έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών, 
καθώς και οι περιπτώσεις ατομικών επιχειρήσεων, εφόσον 
για τον επιτηδευματία υπολείπονται τρία έτη από το έτος της 
συνταξιοδότησής του. Ως έτος συνταξιοδότησης νοείται το 
65ο έτος της ηλικίας.
7. Πώς υπολογίζεται το τέλος επιτηδεύματος σε πε-
ρίπτωση διακοπής εργασιών της επιχείρησης μέσα 
στη χρήση;
Κατ’ αρχήν, η μη άσκηση δραστηριότητας αποδεικνύεται 
αποκλειστικά με δηλωθείσα διακοπή εργασιών στο υπο-
σύστημα μητρώου του Taxis. Σε περίπτωση διακοπής της 
δραστηριότητας μέσα στη χρήση, το τέλος επιτηδεύματος 
περιορίζεται ανάλογα με τους μήνες λειτουργίας της επιχεί-
ρησης ή της άσκησης του επαγγέλματος. Χρονικό διάστημα 
μεγαλύτερο των 15 ημερών λογίζεται ως μήνας.
Εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών
8. Τι ισχύει στην περίπτωση εκπρόθεσμης διακο-
πής εργασιών νομικού προσώπου;
Στην περίπτωση εκπρόθεσμης διακοπής εργασιών με ανα-
δρομική ημερομηνία, το τέλος επιτηδεύματος πρέπει να 
επιβάλλεται για τον χρόνο (μήνες) λειτουργίας του νομικού 
προσώπου και μέχρι την ημερομηνία διακοπής των εργασι-
ών του στη ΔΟΥ. Τέλος επιτηδεύματος που έχει βεβαιωθεί για 
το διάστημα μετά την εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών πρέπει 
να διαγράφεται, εξαιρουμένου του τέλους επιτηδεύματος οι-
κονομικού έτους 2011.
9. Πότε παραγράφεται το δικαίωμα επιστροφής 
τέλους επιτηδεύματος οικονομικών ετών 2012 και 
2013 σε νομικά πρόσωπα, που έχουν κάνει εκπρό-
θεσμη διακοπή εργασιών;
Για το τέλος επιτηδεύματος που έχει βεβαιωθεί και καταβληθεί 
για τα οικονομικά έτη 2012 και 2013, η τριετής παραγραφή 
αρχίζει από τον χρόνο καταβολής του, τότε δηλαδή που ήταν 
δυνατή η δικαστική επιδίωξή του κατά του Δημοσίου και όχι 
από τον χρόνο βεβαίωσης του τέλους επιτηδεύματος ή την 
υποβολή της φορολογικής δήλωσης του νομικού προσώπου 
ή της νομικής οντότητας.

Η εφαρμογή του αντιμικροβιακού χαλκού στις Μονάδες Εντα-
τικής Θεραπείας μειώνει τη μικροβιακή χλωρίδα και ελαχιστο-
ποιεί τις πιθανότητες μετεγχειρητικών επιμολύνσεων, όπως 
–σύμφωνα με το ΑΠΕ- επεσήμανε ο ορθοπαιδικός χειρουρ-
γός, επιστημονικός σύμβουλος του Ελληνικού Ινστιτούτου 
Ανάπτυξης Χαλκού, δρ. Πάνος Ευσταθίου.
Σε ομιλία του σε συνέδριο που έγινε πρόσφατα στη Χαλκιδι-

κή, ο κ. Ευσταθίου αναφέρθηκε στις επιστημονικές εργασίες 
με θέματα όπως η χρήση αντιμικροβιακού χαλκού σε Μονά-
δες Εντατικής Θεραπείας σε οχτώ νοσοκομεία σε Ελλάδα και 
Βουλγαρία.Τόνισε, δε, ότι η εφαρμογή του αντιμικροβιακου 
χαλκού έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση κόστους νοσηλείας, 
προσθέτοντας ότι η μείωση 30% του κόστους σε περιόδους 
κρίσεων αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην λειτουργία του 

τομέα υγείας. 
Ο κ. Ευσταθίου σημείωσε ότι η επιχάλκωση αντικειμένων και 
επιφανειών σε 5 δημοτικά σχολεία στην Αθήνα, μείωσε τη 
μικροβιακή χλωρίδα σε ποσοστό πάνω από 95% στα σημεία 
που εφαρμόστηκε ο αντιμικροβιακός χαλκός.

ΠΟΙΟΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟβΙΑΚΟΥ χΑΛΚΟΥ ΣΤΙΣ ΜΕΘ ΕΛΑχΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 
ΜΕΤΕΓχΕΙΡΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΟΛΥΝΣΕΩΝ
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ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΓΚΥΛΩΣΕΙΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ

ΜΕΙΩΣΗ 18,5% ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΟ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟ ΦΕΤΟΣ 

ΝΕΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

«Το επενδυτικό ενδιαφέρον για τον τομέα των ανανεώσιμων 
πηγών στη χώρα μας είναι πάρα πολύ υψηλό και δεν είναι 
υπερβολικό να πει κανείς ότι οι ξένοι επενδυτές συνωστίζο-
νται. Όμως τα προβλήματα και οι αγκυλώσεις που υπάρχουν, 
τους προβληματίζουν και τους αποθαρρύνουν».
   Αυτό επεσήμανε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο πρόεδρος της 
Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕ-
ΤΑΕΝ) Παναγιώτης Λαδακάκος σε εκδήλωση με αφορμή τον 
εορτασμό της παγκόσμιας ημέρας του ανέμου στις 15 Ιουνίου.
   Σε εκδήλωση που διοργανώθηκε από κοινού με τον Ελ-
ληνικό Σύνδεσμο Ηλεκτροπαραγωγών από Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας τονίστηκε χαρακτηριστικά ότι υπάρχουν 
αιολικές επενδύσεις που χρειάστηκε να περάσουν σχεδόν 20 
χρόνια για να αδειοδοτηθούν. Τα προβλήματα εντοπίζονται 
στο πολύπλοκο θεσμικό πλαίσιο, καθώς στην αδειοδότηση 
εμπλέκονται 29 διαφορετικές υπηρεσίες με υπερκαλύψεις στις 
αρμοδιότητες, στο χωροταξικό, την καθυστέρηση απονομής 

δικαιοσύνης αλλά και στην έλλειψη προσωπικού. Σύμφωνα 
με τους φορείς των ΑΠΕ η αδειοδοτική διαδικασία μπορεί να 
ολοκληρωθεί σε δύο έως τρία χρόνια χωρίς να υπάρχει έκ-
πτωση στο επίπεδο των ελέγχων.
   Ο κ. Λαδακάκος χαρακτήρισε ενθαρρυντικό το γεγονός ότι 
τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα η συζήτηση για την ηλε-
κτροπαραγωγή επιβεβαιώνει πως η κυρίαρχη μορφή είναι οι 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά και πηγή ανησυχίας το ότι 
παρά τους φιλόδοξους στόχους φαίνεται να υπάρχει εφησυ-
χασμός. Ανέφερε ως παράδειγμα ότι στον επόμενο διαγωνι-
σμό της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για νέες μονάδες ΑΠΕ 
διατίθενται 300 μεγαβάτ αιολικής ισχύος αλλά προσήλθαν 
ενδιαφερόμενοι για 261 μεγαβάτ. Μέγεθος που θα περιοριστεί 
περαιτέρω στα 180 μεγαβάτ με την εφαρμογή του κανόνα 
που επιβάλλει τη μείωση της δημοπρατούμενης ισχύος ώστε 
να διασφαλίζεται ο ανταγωνισμός στην δημοπρασία για τον 
καθορισμό της τιμής απορρόφησης της ενέργειας.

   Ο πρόεδρος του ΕΣΗΑΠΕ Γιώργος Περιστέρης υπογράμμισε 
ότι η αιολική είναι σήμερα η φθηνότερη πηγή ενέργειας και 
ζήτησε να προχωρήσει ταχύτερα το θεσμικό πλαίσιο για την 
αποθήκευση ενέργειας, την ανάπτυξη υβριδικών σταθμών 
από ιδιώτες παραγωγούς και τα θαλάσσια αιολικά πάρκα.
   Σημείωσε δε ότι την επόμενη πενταετία χρειάζονται επεν-
δύσεις ύψους 8,5 δισεκατομμυρίων ευρώ σε μονάδες ηλε-
κτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές, διασυνδέσεις και 
αποθήκευση.
   Οι φορείς των ανανεώσιμων πηγών επανέλαβαν εξάλλου 
τις επιφυλάξεις τους για την επίτευξη των στόχων που θέτει 
η νομοθεσία ως προς τη συμμετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό 
ισοζύγιο. Προβλέπεται ότι οι ανανεώσιμες πηγές μαζί με τα με-
γάλα υδροηλεκτρικά θα πρέπει να αντιστοιχούν το 2020 στο 
40% της ηλεκτροπαραγωγής, στόχος που θεωρείται δύσκολο 
να επιτευχθεί καθώς το 2018 η συμμετοχή τους ήταν περίπου 
στο 27%.

Μείωση 18,5% σημείωσε ο δείκτης παραγωγής στις κατα-
σκευές το α’ τρίμηνο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο 
δείκτη του α’ τριμήνου 2018, έναντι μείωσης 0,7% που ση-
μειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2018 με το 2017, 
αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Ο ίδιος δείκτης παρουσίασε μείωση 43,2% το α’ τρίμηνο 2019 
σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δ’ τριμήνου 2018, 
έναντι μείωσης 29,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη 

σύγκριση του α’ τριμήνου 2018 με το δ’ τρίμηνο 2017.
Ενώ, ο εποχικά διορθωμένος δείκτης παρουσίασε μείωση 
7,2% το α’ τρίμηνο 2019 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δεί-
κτη του δ’ τριμήνου 2018.
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο δείκτης καλύπτει όλους τους 
τομείς στις κατασκευές (κτίρια- έργα πολιτικού μηχανικού). 
Στα κτίρια περιλαμβάνονται μονοκατοικίες, διπλοκατοικίες, 
πολυκατοικίες, ξενοδοχεία, κτίρια γραφείων, βιομηχανικά και 

εμπορικά κτίρια, κτίρια δημόσιων θεαμάτων, εκπαιδευτήρια, 
νοσοκομεία και λοιπά οικιστικά κτίρια. Στα έργα πολιτικού 
μηχανικού περιλαμβάνονται αυτοκινητόδρομοι, οδοί, αερο-
δρόμια, αθλητικές εγκαταστάσεις, γέφυρες, σήραγγες, υπό-
γειες διαβάσεις, αγωγοί μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού 
αερίου, δίκτυα παραγωγής και διανομής ρεύματος, δίκτυα 
τηλεπικοινωνιών, υδραυλικά και λιμενικά έργα κ.λπ. 

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Εθνική Τράπεζα αναφέρονται τα 
εξής:  «Νέες επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πρω-
τοβουλίες ενεργειακής αποδοτικότητας και αναπτυξιακά έργα 
στην Ελλάδα, θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του νέου επεν-
δυτικού προγράμματος, συνολικού ύψους €650 εκατ. έργων 
υποδομών.  Η Εθνική Τράπεζα (ΕΤΕ) είναι o πρώτος φορέας στο 
πλαίσιο συνεργασίας με το Ταμείο Υποδομών, που θα επιλέξει 
και θα επενδύσει σε νέα έργα όπως αιολικά και φωτοβολταϊκά 
πάρκα, μονάδες παραγωγής βιομάζας και βιοαερίου, καθώς 
και στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης δημόσιων ή ιδιω-
τικών κτηρίων. Αναμένεται επίσης να λάβουν μέρος στη μεγάλη 
αυτή επενδυτική πρωτοβουλία και προγράμματα ανάπτυξης 
αστικών υποδομών με στόχο την αποκατάσταση υποβαθμι-
σμένων περιοχών, τη διαχείριση υδάτων και αποβλήτων, και 
τον τουρισμό.  Επιπρόσθετα, η Εθνική Τράπεζα θα προσφέρει 
ίδια χρηματοδότηση και θα συμβάλει στην κινητοποίηση πρό-
σθετων ιδιωτικών κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση αυτών 
των έργων. Αναμένεται επίσης και άλλες μεγάλες τράπεζες που 
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, να συνεργαστούν με το 
Ταμείο Υποδομών. Το Ταμείο Υποδομών, δημιουργήθηκε από 
το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, σε συνεργασία με την 
ΕΤΕπ. Στόχος του Ταμείου είναι η μεγιστοποίηση της επίδρασης 
των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, σε 
συνδυασμό με εθνικούς πόρους που έχουν προέλθει από δα-
νειοδότηση της ΕΤΕπ και εισπράξεις από προηγούμενες αστικές 

επενδύσεις μέσω της Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας JESSICA. 
Από τη στιγμή που θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία, το νέο πρό-
γραμμα ανάπτυξης υποδομών, θα παρέχει χρηματοδότηση 
ύψους €450 εκατ., δημιουργώντας συνολικό ποσό επενδύσεων 
τουλάχιστον €650 εκατ. για βιώσιμα έργα σε τομείς προτεραι-
ότητας. Η συνεισφορά από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και 
Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) προέρχεται από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας, Επιχειρηματικότητας και 
Καινοτομίας 2014-2020 (ΕΠΑνΕΚ). Σχετικά με το Πρόγραμμα, 
ο κ. Andrew McDowell, Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, αρμόδιος για 
την Ελλάδα, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Οι τοπικές επενδύσεις 
είναι απαραίτητες για την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πη-
γών ενέργειας, τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, την 
αναβάθμιση αστικών περιοχών και την εκκίνηση έργων που 
έχουν καθυστερήσει τα τελευταία χρόνια. Το Ταμείο Υποδομών 
συνδυάζει τους χρηματοδοτικούς πόρους με τεχνογνωσία που 
είναι απαραίτητη για επενδύσεις υψηλής προτεραιότητας και με 
μεγάλο αντίκτυπο. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι 
ευτυχής που συνεργάζεται με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, 
την πρώτη τράπεζα που συμμετέχει σε αυτή τη νέα πρωτοβου-
λία, και προσβλέπει στην περαιτέρω κλιμάκωση του προγράμ-
ματος μέσα στους επόμενους μήνες».
 Από την πλευρά της Εθνικής Τράπεζας, ο Διευθύνων Σύμβου-
λος κ. Παύλος Μυλωνάς, δήλωσε: «Η συμφωνία του Ταμείου 
Υποδομών θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο την μακροχρό-

νια συνεργασία μας με την ΕΤΕπ. Η παροχή χρηματοδοτικών 
λύσεων για έργα υποδομής, οι οποίες ταυτόχρονα στηρίζουν 
τη δημιουργία βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, 
αποτελεί ένα από τους βασικούς στρατηγικούς στόχους της 
Εθνικής Τράπεζας. Η συμφωνία αυτή ενισχύει τον στρατηγικό 
μας προσανατολισμό και υπογραμμίζει την αδιαμφισβήτητη 
δέσμευσή μας να στηρίξουμε προσπάθειες μετάβασης προς την 
«πράσινη» οικονομία με έμφαση στην προστασία του περιβάλ-
λοντος, την ενεργειακή απόδοση και την εξοικονόμηση πόρων. 
Συγχρόνως, η συμφωνία αυτή δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας 
και συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας». 
Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επεν-
δύσεων, οι οποίες θα διαχειρίζονται τα νέα αυτά επενδυτικά 
κεφάλαια, συνυπέγραψαν τους όρους της πρώτης φάσης του 
χρηματοδοτικού προγράμματος, ύψους €32 εκατ., για επενδύ-
σεις. 
Γενικές πληροφορίες:
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) είναι το χρηματοπι-
στωτικό ίδρυμα μακροπρόθεσμου δανεισμού της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και ανήκει από κοινού στα κράτη μέλη της. Η Τράπεζα 
χορηγεί μακροπρόθεσμες πιστώσεις σε υγιείς επενδύσεις, με 
σκοπό να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων πολιτικής της ΕΕ. 
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΤΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΔΡΑΜΑΤΙΣΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΤΗΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΤΑβΑΣΗ, ΑΛΛΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ   

Ο ΓΚΟΥΡΟΥ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΩΡΑ ΚΥΨΕΛΕΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ

Το υδρογόνο μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην 
ενεργειακή μετάβαση υπό την προϋπόθεση ότι θα ληφθούν 
μέτρα ήδη από τώρα για να αυξηθούν οι χρήσεις του και να 
μειωθεί το κόστος αυτού του φορέα ενέργειας, σύμφωνα με 
μελέτη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) που δόθηκε 
στη δημοσιότητα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Το υδρογόνο έχει σήμερα μια άνευ προηγουμένου δυνα-
μική», σχολιάζει ο εκτελεστικός διευθυντής του IEA Φατίχ 
Μπιρόλ σε ανακοίνωση του οργανισμού, τόσο μεταξύ των 
δημόσιων αρχών, όσο και μεταξύ των επιχειρήσεων διαφό-
ρων τομέων, κυρίως της ενέργειας, του αυτοκινήτου και της 
τεχνολογίας.
Ο αριθμός των σχεδίων για τη χρήση του αυξάνεται γρήγο-
ρα σε όλο τον κόσμο, επισημαίνουν οι ερευνητές σε σχετική 
έκθεση που συντάχθηκε κατόπιν αιτήματος της Ιαπωνίας στο 
πλαίσιο της G20.
Για να δοθεί συνέχεια στη δυναμική αυτή, είναι ωστόσο 
απαραίτητο να ληφθούν μέτρα για να μειωθεί το κόστος της 
χρήσης υδρογόνου, υπογραμμίζει η IEA.

Η παραγωγή υδρογόνου από πηγές πράσινης ενέργειας 
παραμένει ακριβή. Ωστόσο το κόστος παραγωγής θα μπο-
ρούσε να μειωθεί κατά 30% έως το 2030 χάρη στη «μείωση 
των τιμών των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» και σε «μια 
αλλαγή της κλίμακας παραγωγής υδρογόνου», σημειώνει ο 
οργανισμός.
Προς το παρόν, το υδρογόνο παράγεται σχεδόν αποκλειστικά 
από φυσικό αέριο και άνθρακα, το οποίο προκαλεί την εκπο-
μπή 830 εκατομμυρίων τόνων διοξειδίου του άνθρακα τον 
χρόνο, ήτοι το ισοδύναμο των εκπομπών της Βρετανίας και 
της Ινδονησίας μαζί.
Άλλη δυσκολία που υπάρχει είναι ότι η «ανάπτυξη υποδομών 
είναι αργή και εμποδίζει μια γενικευμένη υιοθέτηση» του 
υδρογόνου, το οποίο χρησιμοποιείται σήμερα κυρίως στη 
βιομηχανία.
Ο IEA συνιστά ως εκ τούτου την επιτάχυνση της δημιουργίας 
υποδομών.
Το υδρογόνο, το οποίο χρησιμοποιείται στη διύλιση και την 
παρασκευή χημικών προϊόντων, μπορεί να «μειώσει τις εκ-

πομπές διοξειδίου του άνθρακα σε έναν συγκεκριμένο αριθμό 
τομέων», κυρίως σε αυτόν των μεταφορών, συμπεριλαμβα-
νομένου αυτού μεγάλων αποστάσεων, και στους τομείς της 
χημείας και της μεταλλουργίας. 
Το στοιχείο αυτό θεωρείται από ορισμένους ως ένα σημαντικό 
εργαλείο για την ενεργειακή μετάβαση, καθώς επιτρέπει την 
αποθήκευση και την παράδοση ηλεκτρικού ρεύματος. 
Η φήμη του υδρογόνου στον τομέα των μεταφορών αμαυ-
ρώθηκε ωστόσο από έκρηξη, από άγνωστη μέχρι στιγμής αι-
τία, που σημειώθηκε την Δευτέρα σε πρατήριο ανεφοδιασμού 
με υδρογόνο στη Σαντβίκα κοντά στο Όσλο.
Από το περιστατικό δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί, αλλά 
όλα τα πρατήρια ανεφοδιασμού με υδρογόνο στη Νορβηγία 
και τη Δανία έκλεισαν προσωρινά για προληπτικούς λόγους. 
Οι κύριοι κατασκευαστές αυτοκινήτων που κινούνται με 
υδρογόνο, η Toyota και η Hyundai ανέστειλαν αυτομάτως τις 
παραδόσεις τους στη Νορβηγία.

Παρά αυτά τα εγγενή πλεονεκτήματα και την υποστήριξη της 
Toyota, μέχρι σήμερα η τεχνολογία κυψελών υδρογόνου δεν 
έχει καταφέρει να κερδίσει τους καταναλωτές, καθώς τα αυ-
τοκίνητα αυτά είναι ακριβότερα. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της 
«Καθημερινής» πριν από 20 χρόνια ο Γουάν Γκανγκ είχε πείσει 
την κινεζική ηγεσία να επενδύσει στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, 
ώστε όχι απλώς να ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη και να 
μειώσει την περιβαλλοντική μόλυνση, αλλά και να περιορίσει 
την εξάρτηση της Κίνας από τα ορυκτά καύσιμα. Τώρα, ο επο-
νομαζόμενος πατέρας των ηλεκτρικών αυτοκινήτων λέει ότι 
η Κίνα είναι έτοιμη να προχωρήσει στην επόμενη επανάσταση 
στον χώρο της αυτοκίνησης, δηλαδή στα αυτοκίνητα που κι-
νούνται με κυψέλες υδρογόνου.
Στα 20 χρόνια που μεσολάβησαν, η Κίνα έγινε η ηγετική δύ-
ναμη παγκοσμίως στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, καθώς ένα στα 
δύο που πωλούνται σήμερα κυκλοφορεί στους κινεζικούς 
δρόμους. Τώρα, ο Γουάν Γκανγκ, πρώην στέλεχος της Audi 
και νυν υψηλόβαθμο στέλεχος της κινεζικής κυβέρνησης, λέει 
σε μία από τις σπάνιες συνεντεύξεις που έχει παραχωρήσει ότι 
η μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτων στον κόσμο είναι έτοιμη να 
κάνει το επόμενο βήμα και να υιοθετήσει τα αυτοκίνητα που 
κινούνται με υδρογόνο. «Θα πρέπει να ιδρύσουμε μια κοινό-
τητα υδρογόνου», λέει ο Γουάν σε συνέντευξη που έδωσε στο 

Bloomberg.
Ο Γουάν σήμερα είναι 66 ετών και κατέχει τη θέση του αντι-
προέδρου του κινεζικού εθνικού συμβουλευτικού σώματος 
για τη χάραξη πολιτικής, θέση ανώτερη από αυτήν του 
υπουργού, η οποία του δίνει τη δυνατότητα να επηρεάσει 
τη μελλοντική κινεζική πολιτική. «Πρέπει να προχωρήσουμε 
περισσότερο προς τις κυψέλες υδρογόνου», λέει ο Γουάν. 
Πράγμα που σημαίνει πως η κυβέρνηση θα πρέπει να δια-
θέσει πόρους για την ανάπτυξη αυτοκινήτων που κινούνται 
με υδρογόνο, προσθέτει. Η στρατηγική που είχε εφαρμόσει 
η Κίνα για να προωθήσει τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ήταν να 
επιδοτεί γενναία τόσο τις αυτοκινητοβιομηχανίες που τα κα-
τασκευάζουν όσο και την αγορά των αυτοκινήτων από τους 
καταναλωτές.
Το 2020, η κυβέρνηση σχεδιάζει να αρχίσει να περιορίζει 
σταδιακά τις επιδοτήσεις για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, εξηγεί 
ο Γουάν, ωστόσο οι επιδοτήσεις για τα αυτοκίνητα που κι-
νούνται με κυψέλες υδρογόνου είναι πιθανό να συνεχιστούν, 
προσθέτει.
Η βασική διαφορά μεταξύ των ηλεκτρικών αυτοκινήτων και 
αυτών που κινούνται με κυψέλες υδρογόνου είναι πως τα 
πρώτα αποθηκεύουν ενέργεια που παράγεται αλλού, στις 
μπαταρίες ιόντων λιθίου του αυτοκινήτου, και τη χρησιμοποι-

ούν για την κίνηση του οχήματος. Στα αυτοκίνητα με κυψέλες 
υδρογόνου, το καύσιμο που είναι αποθηκευμένο στο ίδιο το 
αυτοκίνητο, δηλαδή το υδρογόνο, μετατρέπεται σε ηλεκτρική 
ενέργεια μέσω χημικής αντίδρασης, ενώ το μόνο πράγμα που 
εκλύεται είναι νερό. Ο ανώτερος λόγος ενέργειας προς βάρος 
του υδρογόνου σε σύγκριση με μια μπαταρία ιόντων λιθίου 
σημαίνει πως είναι περισσότερο κατάλληλο για μεγαλύτερα 
ταξίδια.
Παράλληλα, τα αυτοκίνητα με υδρογόνο ανεφοδιάζονται 
ταχύτερα απ’ ό,τι φορτίζουν τις μπαταρίες τους τα ηλεκτρικά 
αυτοκίνητα. Παρά τα εγγενή αυτά πλεονεκτήματα και την 
υποστήριξη της Toyota, μέχρι σήμερα η τεχνολογία κυψελών 
υδρογόνου δεν έχει καταφέρει να κερδίσει τους καταναλωτές, 
καθώς τα αυτοκίνητα αυτά είναι ακριβότερα. Ομως η Κίνα 
διαθέτει την οικονομική ισχύ να το αλλάξει αυτό, αν κατα-
στήσει εθνική προτεραιότητα τα οχήματα που κινούνται με 
υδρογόνο. Για τον Γουάν η στροφή προς το υδρογόνο απο-
τελεί τη λογική συνέχεια για την ολοκλήρωση του οράματός 
του: στις πόλεις να κυκλοφορούν ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ενώ 
λεωφορεία και φορτηγά που θα λειτουργούν με υδρογόνο θα 
κινούνται στους αυτοκινητόδρομους της χώρας, καθώς θα 
μπορούν να καλύπτουν πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις. 
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Σύμβαση για την προμήθεια, μεταφορά και θέση σε λειτουρ-
γία τεσσάρων Ανεμογεννητριών Enercon, ισχύος 9,2 MW, 
στη θέση Ξερακιάς Διλινάτων του Δήμου Κεφαλονιάς υπέγρα-
ψαν ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ κ. Εμμ. 
Παναγιωτάκης και η κα Britta Macintosh, αντιπρόεδρος της 
εταιρείας Ameresco, μετά την ολοκλήρωση διεθνούς διαγω-
νισμού, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
 Το έργο διαθέτει τις βασικές άδειες (Παραγωγής Ηλεκτρικής 
Ενέργειας, Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, 
‘Αδεια Εγκατάστασης, Σύμβαση Σύνδεσης) και χρηματοδοτεί-
ται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Εθνική 

Τράπεζα της Ελλάδος.
 Η ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας του νέου Αιολικού 
Πάρκου θα ανέρχεται σε 2.470 MWh, δημιουργώντας ετή-
σια μικτά έσοδα περίπου 2,2 εκατ. ευρώ ποσοστό 3% των 
εσόδων ή 66.000 ευρώ ετησίως θα επιστρέφει στην τοπική 
κοινωνία και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Επίσης, η λειτουρ-
γία του Αιολικού Πάρκου θα συμβάλει στην βελτίωση του 
περιβαλλοντικού αποτυπώματος της χώρας με μείωση των 
εκπομπών CO2 κατά 22.000 τόνους ετησίως.
 Ο κ. Παναγιωτάκης δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστη-
μένοι, γιατί σήμερα υπογράφουμε τη συγκεκριμένη σύμβαση 

με μια τόσο μεγάλη και σημαντική εταιρεία. Θεωρούμε και 
θέλουμε αυτή η συνεργασία να είναι η απαρχή μιας μα-
κροχρόνιας συνεργασίας και σε άλλα project, όχι μόνο σαν 
εργολάβος-κατασκευαστής, αλλά και σαν partner στο πεδίο 
της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των 
ενεργειακών υπηρεσιών».
 Η κ. Britta Macintosh δήλωσε: «Είναι μεγάλη τιμή για εμάς 
που συμμετέχουμε σε αυτό το έργο και εκτιμούμε την εμπι-
στοσύνη που μας δείχνετε ότι θα παραδώσουμε ένα καλό και 
υψηλών προδιαγραφών έργο. Ευελπιστούμε ότι μέσα στα 
επόμενα χρόνια θα έχουμε τη χαρά να ξανασυνεργαστούμε».

Με υπογραφή του υπουργού Τουρισμού Θανάση Θεοχαρό-
πουλου εγκρίνεται –σύμφωνα με το ΑΠΕ- η τμηματική άδεια 
λειτουργίας του τουριστικού λιμένα Μεσολογγίου.
Ένα έργο που συνδέεται άμεσα με την στρατηγική του υπουρ-
γείου Τουρισμού με στόχο την αναβάθμιση του τουριστικού 
προϊόντος, αλλά και την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού, 

ξεκινάει στο Μεσολόγγι.
Ο κ. Θεοχαρόπουλος ενέκρινε την τμηματική άδεια λειτουρ-
γίας διακεκριμένων τμημάτων του τουριστικού λιμένα Με-
σολογγίου, δυναμικότητας 84 θέσεων ελλιμενισμού και 50 
θέσεων χερσαίας εναπόθεσης σκαφών. Η χερσαία ζώνη του 
θα περιλαμβάνει τις απαραίτητες υποστηρικτικές κτιριακές 

εγκαταστάσεις για την πλήρη εξυπηρέτηση των επισκεπτών 
και των επιβατών των σκαφών. Η υλοποίηση του έργου, 
αποτελούσε χρόνιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας, θα δώσει 
ανάπτυξη, νέα πνοή και προοπτική στην ευρύτερη περιοχή 
ενώ ταυτόχρονα θα αναβαθμίσει την ανταγωνιστική θέση της 
χώρας μας στην ευρωπαϊκή τουριστική αγορά.

Οι προοπτικές για την παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου το 2019 
έχουν υποβαθμιστεί λόγω της επιδείνωσης των προβλέψεων 
για το παγκόσμιο εμπόριο, όπως ανακοίνωσε –σύμφωνα 
με το ΑΠΕ- ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (International 
Energy Agency, IEA), αν και τα μέτρα στήριξης της οικονομίας 
και οι αναπτυσσόμενες χώρες αναμένεται να ενισχύσουν την 
ανάπτυξη το 2020. 
Ο IEA, που συντονίζει την ενεργειακή πολιτική των βιομηχα-

νοποιημένων κρατών, αναθεώρησε προς τα κάτω την εκτί-
μησή του για την αύξηση της ζήτησης το 2019 κατά 100.000 
βαρέλια στα 1,2 εκατ. βαρέλια την ημέρα, αλλά ανακοίνωσε 
ότι θα σκαρφαλώσει στο 1,4 εκατ. βαρέλια για το 2020. 
«Στο επίκεντρο βρίσκεται η ζήτηση πετρελαίου καθώς εξα-
σθενεί το οικονομικό κλίμα…Οι επιπτώσεις για τη ζήτηση 
πετρελαίου γίνονται εμφανείς», ανέφερε ο IEA στη μηνιαία 
του έκθεση. «Η επιδείνωση των προοπτικών για το εμπόριο 

είναι κοινό ζήτημα σε όλες τις περιοχές», σύμφωνα με τον 
οργανισμό. 
Ο IEA απέδωσε επίσης την αναιμική αύξηση της ζήτησης το 
πρώτο εξάμηνο του έτους σε επιβράδυνση στη βιομηχανία 
πετροχημικών στην Ευρώπη, τις υψηλότερες για την εποχή 
θερμοκρασίες στο βόρειο ημισφαίριο και τη στάσιμη ζήτηση 
για βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης στις ΗΠΑ. 

Διαβεβαιώσεις για τη διασφάλιση της επάρκειας της ζήτησης 
φυσικού αερίου έδωσε η ΔΕΠΑ με επίσημη ανακοίνωσή της, 
στην οποία σημείωνε μάλιστα ότι δεν χρειάζονται οποιεσδήπο-
τε «έκτακτες κινήσεις», σύμφωνα με ρεπορτάζ της Χ. Λιάγγου 
στην «καθημερινή».. Ωστόσο η εταιρεία που ελέγχει το 47% 
της εγχώριας αγοράς και ανέλαβε προσφάτως δεσμεύσεις για 
την τροφοδοσία και μέρους των αναγκών της Βουλγαρίας, 
όταν εξέδιδε τη σχετική ανακοίνωση είχε ήδη προχωρήσει στην 
πρώτη «έκτακτη κίνηση» του καλοκαιριού, την οποία προφα-
νώς επιχείρησε να αποκρύψει. Οπως επιβεβαιώνεται και από το 
πρόγραμμα εκφορτώσεων του ΔΕΣΦΑ, η ΔΕΠΑ υποχρεώθηκε 
να μεταφέρει την άφιξη φορτίου LNG που είχε προγραμματίσει 

για τις 15 του μηνός, δηλαδή αύριο, μία ημέρα πριν.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΔΕΠΑ είχαν διαπιστώσει μόλις δύο 
ημέρες νωρίτερα ότι τα αποθέματα φυσικού αερίου που δια-
θέτει η εταιρεία δεν επαρκούσαν για να καλύψουν τις ανάγκες 
της κατανάλωσης μέχρι τις 15 Ιουνίου, που αναμενόταν το νέο 
φορτίο LNG  από την Αλγερία και έσπευσαν σε συνεννόηση με 
την αλγερινή Sanatrach να μεταφέρουν την έλευση του νέου 
φορτίου μία ημέρα νωρίτερα.
Ο αιφνιδιασμός των αρμοδίων υπηρεσιών για τις προμήθειες 
φυσικού αερίου και ο πανικός που επικράτησε για τα επόμενα 
δύο 24ωρα είναι μία μόνον πλευρά των παρενεργειών από τη 
δυσλειτουργία που επικρατεί στη ΔΕΠΑ λόγω της ακυβερνησί-

ας για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα. Ο κ. Δημήτρης Τζώρτζης 
εξακολουθεί να παραμένει στη θέση του, παρά την εντολή του 
υπουργείου Ενέργειας για απομάκρυνση και μεταφορά των 
αρμοδιοτήτων του διευθύνοντος συμβούλου στον πρόεδρο 
της εταιρείας. Η επιστροφή της εταιρείας στην κανονικότητα 
παραμένει ζητούμενο, καθώς καμία εξέλιξη δεν έχει σημειωθεί 
και μετά την προ διημέρου τελευταία παρέμβαση του υπουρ-
γού Ενέργειας Γιώργου Σταθάκη προς τους μετόχους (ΤΑΙΠΕΔ 
και ΕΛΠΕ). Ο υπουργός ζήτησε από τη διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ και 
των ΕΛΠΕ να προχωρήσουν στη σύγκληση γενικής συνέλευσης 
και να αναθέσουν τα καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου 
στον κ. Δότση.

ΔΕΗ: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜβΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΚΟ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ 

tΜΗΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

iea: ΑΝΑΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ ΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΤΟ 2019 

 «ΤΡΕχΕΙ» ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ Η ΔΕΠΑ ΓΙΑ ΝΑ ΦΕΡΕΙ lNG
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Μεγάλες αυξήσεις σε δύο στάδια στα διόδια της Αττικής Οδού 
από την 1η Ιουλίου αλλά και από την 1η Ιανουαρίου του 2020 
ανακοίνωσε η εταιρεία, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Το διόδιο για 
τα ΙΧ αυξάνεται στα 3 ευρώ από την 1η Ιουλίου και στα 3,30 
από την 1η Ιανουαρίου. Ειδικότερα ανά κατηγορίες των οχη-
μάτων, οι αυξήσεις έχουν ως ακολούθως:
Πληρωμή με καταβολή μετρητών:
 Κατηγορία Οχήματος Ισχύουσα Τιμή Τιμή από 1/7/2019 Τιμή 
από 1/1/2020
Κατηγορία 1 € 1,40 € 1,50 € 1,60 
Κατηγορίες 2, 3 & 4 € 2,80 € 3,00 € 3,30 
Κατηγορία 5 € 7,10 € 7,50 € 8,20
Κατηγορία 6 € 11,30 € 12,00 € 13,20
   Αντίστοιχα, αυξήσεις θα ισχύσουν και στα εκπτωτικά προ-
γράμματα, με τις νέες τιμές για κάθε εκπτωτικό πρόγραμμα 
και κατηγορία οχήματος να ανακοινώνονται στους χρήστες 
σε εύλογο χρονικό διάστημα προ της εφαρμογής τους. 
   Όπως υποστηρίζει στην ανακοίνωσή της η εταιρεία «η νέα 
ονομαστική τιμή του διοδίου, που θα ισχύσει από την 1η 
Ιουλίου 2019, είναι περίπου 20% χαμηλότερη από το όριο 
που προσδιορίζεται στη Σύμβαση Παραχώρησης, αφού το 

Άνω Συμβατικό Όριο Διοδίων Τελών ανέρχεται σήμερα σε 
3,77 ευρώ, ενώ εάν ληφθούν υπόψη και τα εκπτωτικά προ-
γράμματα, η μέση τιμή θα είναι ακόμη χαμηλότερη από το 
Συμβατικό Όριο».
   Σύμφωνα με την εταιρεία, «ο ανάδοχος, παρά την αύξη-
ση του πληθωρισμού και παρά τη σημαντική μείωση του 
αριθμού των διελεύσεων, αντιλαμβανόμενος τις οικονομικές 
δυσκολίες που ενέσκηψαν στη χώρα, διατήρησε σταθερή 
την τιμή των διοδίων τα τελευταία δεκατρία (13) χρόνια. Επι-
σημαίνεται ότι από τον Φεβρουάριο του 2006 που το διόδιο 
ανερχόταν σε 2,70 ευρώ , η «Αττική Οδός Α.Ε.» προχώρησε 
μέχρι σήμερα σε μία μόνο μικρή αύξηση κατά 0,10, στα 2,80 
ευρώ τον Ιούλιο του 2010, στο πλαίσιο της κάλυψης των δι-
αδοχικών αυξήσεων του ΦΠΑ, διαμορφώνοντας την καθαρή 
τιμή διοδίων των 2,80 ευρώ με ΦΠΑ 24% σε χαμηλότερο 
επίπεδο της τιμής των 2,70 ευρώ με ΦΠΑ 19%».
   Η «Αττική Οδός Α.Ε.» καλεί τους χρήστες, που χρησιμοποι-
ούν ακόμη μετρητά για τις συναλλαγές τους, να αξιοποιήσουν, 
ανάλογα και με τη συχνότητα χρήσης του αυτοκινητόδρο-
μου, τα εκπτωτικά προγράμματα, λαμβάνοντας δωρεάν τον 
ηλεκτρονικό πομποδέκτη. Με το βασικό πρόγραμμα (Πρό-

γραμμα Express), η τιμή των διοδίων διαμορφώνεται σε 2,80 
ευρώ, όσο στοιχίζει δηλαδή σήμερα η διέλευση με καταβολή 
μετρητών. 
  Στο www.aodos.gr υπάρχουν αναλυτικά όλες οι πληροφορί-
ες σχετικά με τα εκπτωτικά προγράμματα, τις κατηγορίες των 
οχημάτων και τις νέες τιμές, ενώ ειδική εφαρμογή βοηθάει τον 
οδηγό να επιλέξει το πιο συμφέρον πρόγραμμα ανάλογα με τη 
χρήση που κάνει στον αυτοκινητόδρομο. 
-Χρ. Σπίρτζης για Αττική Οδό: Η λογική της αρπαχτής δεν θα 
γίνει αποδεκτή:   Για «λογική της αρπαχτής» που δεν θα γί-
νει αποδεκτή ούτε από το υπουργείο ούτε τον ελληνικό λαό, 
καταγγέλλει την «Αττική Οδό ΑΕ» ο υπουργός Υποδομών και 
Μεταφορών Χρήστος Σπίρτζης, με αφορμή την ανακοίνωση 
της εταιρείας για αύξηση της τιμής των διοδίων, σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Σε ανάρτηση του στο Φέισμπουκ, ο κ Σπίρ-
τζης τονίζει: «Η Αττική Οδός ΑΕ και οι μέτοχοι της, πρέπει να 
απαντήσουν στον ελληνικό λαό γιατί ενώ 13 χρόνια δεν προ-
χώρησαν σε αύξηση της τιμής των διοδίων, το αποφάσισαν 
μονομερώς πριν τις εκλογές; Η λογική της αρπαχτής συγκε-
κριμένων οικονομικών συμφερόντων δεν θα γίνει αποδεκτή 
ούτε από εμάς ούτε από τον ελληνικό λαό...».

Την εκτίμηση ότι το Μητροπολιτικό Πάρκο που θα γίνει στο 
πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά «θα δώσει μια μεγάλη 
ανάσα στη Δυτική Θεσσαλονίκη» έκανε η αντιπεριφερειάρχης 
Θεσσαλονίκης, Βούλα Πατουλίδου, με αφορμή την υπογρα-
φή της χρηματοδότησης για τα έργα ανάπλασης, αναφέρει το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ. Μιλώντας στη συνεδρίαση της Μητροπολιτικής 
Επιτροπής Θεσσαλονίκης, η κα Πατουλίδου ανέφερε ότι στην 
έκταση των 320 στρεμμάτων του πρώην στρατοπέδου που 

είναι μοναδική στο είδος της για όλη την Ελλάδα, θα δημι-
ουργηθεί ένα πάρκο που θα μπορούν να επισκέπτονται όλοι. 
Σημείωσε ότι η αναβάθμιση της περιοχής θα είναι ορατή τα 
επόμενα ένα με δύο χρόνια και διευκρίνισε ότι τα χρήματα 
είναι εξασφαλισμένα. 
Χαρακτήρισε το έργο ως παρέμβαση υπερτοπικής σημασίας 
ενώ αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα της Βιώσιμης Αστικής 
Ανάπτυξης μέσω του οποίου χρηματοδοτείται με 20 εκατομ-

μύρια ευρώ, λέγοντας ότι η Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσα-
λονίκης έχει βραβευτεί γι αυτό, για τον τρόπο που διοικεί και 
τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η συνεργασία με τους οκτώ 
συγκεκριμένους δήμους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. 
«Έχουμε πια και την ικανότητα συντονισμού και την κουλτού-
ρα συνεργασίας και έτσι θα γίνουν πλέον χειροπιαστά όλα όσα 
αποφασίσαμε τα τελευταία χρόνια» πρόσθεσε.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Περιφέρεια Αττικής υπογραμμί-
ζονται τα εξής: 
«Την αναβάθμιση 22 παιδικών χαρών στον Δήμο Χαϊδαρίου 
με γνώμονα την ασφάλεια και την κάλυψη των αναγκών παι-
χνιδιού και άθλησης των παιδιών, χρηματοδοτεί η Περιφέρεια 
Αττικής. Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 859.600 ευρώ με 
ΦΠΑ.
Ειδικότερα, η Περιφέρεια Αττικής και ο Δήμος Χαϊδαρίου υπέ-
γραψαν Προγραμματική Σύμβαση με αντικείμενο την προ-
μήθεια νέου εξοπλισμού σε 22 παιδικές χαρές του Δήμου. Το 
έργο περιλαμβάνει την τοποθέτηση νέων οργάνων, δαπέδων 
ασφαλείας και αστικού εξοπλισμού (περίφραξη, θύρες, κιόσκια, 
παγκάκια κ.ά.).
Θέσεις παρέμβασης
Οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν στις παρακάτω παιδικές 

χαρές: 
• Αιγίνης (Αιγίνης και Θερμοπυλών)
• Κολυμβητήριο (Αγωνιστών Στρατοπέδου Χαϊδαρίου - πεζό-
δρομος Κορυτσάς)
• Πλατεία Ελευθερίας (Γ. Παπανδρέου - Δάσος) 
• Θεατράκι Γρηγορούσας (οδός Πυθαγόρα και Έλλης)
• Πάρκο Ιστορικής Μνήμης (Τέρμα Φλούτζη και Ρίμινι)
• Δημητρίου Σκαμπά (Ν. Σουκατζίδη και Σατωβριάνδου)
• Οδυσσέως (οδός Οδυσσέως και Κέκροπος)
• Σωκράτους - Άνω Δάσος (οδός Σωκράτους και Ούλωφ Πάλμε)
• Μολυβίων (Παύλου Μελά και Καστοριάς)
• Ναυαρίνου (Παπάγου και Καλαμών)
• Ανοίξεως (Ανοίξεως και Κέκροπος)
• Στρ. Καραϊσκάκη (Στρ. Καραϊσκάκη και Ελευθερίας)
• Κολοκοτρώνη (Ευβοίας και Κεφαλληνίας) 

• Πρωτομαγιάς (Ύδρας και Αθανασίου Διάκου)
• Παναγίτσα (Ιερά Οδός και Κοιμήσεως Θεοτόκου)
• Υψηλάντη (Ζεφύρου και Τομπάζη)
• Αφαίας (Αγ. Αντωνίου - Αφαία)
• Ολυμπίων Θεών -Αφαία (Ν.Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου και Στρ. 
Θεολόγου -Αφαία)
• Δαβάκη (μεταξύ των οδών Συντ/ρχου Δαβάκη και Καρδίτσης)
• Κουνελίων
• Υπάτης (Υπάτης και Πραξιτέλους)
• Ιεράς Οδού και Πλαταιών (Ιεράς Οδού και Πλαταιών)
 Τη διενέργεια του διαγωνισμού, την υπογραφή σύμβασης με 
τον ανάδοχο, την επίβλεψη των εργασιών εγκατάστασης των 
οργάνων και του αστικού εξοπλισμού καθώς και την παραλαβή 
τους, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, αναλαμβάνει ο 
Δήμος Χαϊδαρίου.

ΣΤΑ 3 ΕΥΡΩ ΤΑ ΔΙΟΔΙΑ ΓΙΑ ΤΑ Ιχ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ 1Η ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑ 3,30 ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ 1Η ΙΑΝΟΥΡΙΟΥ  

β. ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ: «ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΘΑ ΔΩΣΕΙ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ 
ΑΝΑΣΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ»   

ΑΝΑβΑΘΜΙΖΟΝΤΑΙ 22 ΠΑΙΔΙΚΕΣ χΑΡΕΣ ΣΤΟ χΑΪΔΑΡΙ 
Με στόχο την ασφάλεια και τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών  
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Σε 800.000 τόνους, από 2,7 εκατ. τόνους σε 1,9 εκατ. τόνο, υπο-
λογίζεται η συρρίκνωση της αγοράς ναυτιλιακού καυσίμου στην 
Ελλάδα, ως αποτέλεσμα της υποχρεωτικής εφαρμογής του κα-
νονισμού από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO) το 2016, 
βάσει του οποίου καθορίστηκε η υιοθέτηση παγκοσμίως, του 
ορίου του 0,5% στην περίπτωση των ναυτιλιακών καυσίμων σε 
θείο από την 1η Ιανουαρίου του 2020, έναντι του 3,5% σήμερα, 
με σκοπό τον δραστικό περιορισμό της αέριας ρύπανσης. Αυτό 
τόνισε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο γενικός διευθυντής εγχώριας και 
διεθνούς εμπορίας του ομίλου των ΕΛΠΕ, Ρομπέρτο Καραχαννάς 
και διευθύνων σύμβουλος της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, μιλώντας από το βήμα 
του 7ου Export Summit που διοργάνωσε στη Θεσσαλονίκη ο Σύν-
δεσμος Εξαγωγέων Βόρειας Ελλάδας (ΣΕΒΕ), με θέμα «Fostering 
Maritime Economy».
Περιγράφοντας τις προκλήσεις που θα κληθεί να αντιμετωπίσει 
σύντομα η αγορά του ναυτιλιακού καυσίμου στην Ελλάδα, που 
συνολικά ανέρχεται σε 2.700.000 τόνους (2.150.000 τόνους σε 
μαζούτ και 600.000 ντίζελ), με τη Θεσσαλονίκη να συνεισφέρει 
με μόλις 5.000 τόνους, ο ίδιος επισήμανε ότι σήμερα τα προϊόντα 
καυσίμου που υπάρχουν είναι τα μαζούτ που έχουν 3,5% θείο, 
τα χαμηλού μαζούτ με 1,5% θείο, το ντίζελ που χρησιμοποιείται 
στην ναυτιλία με 1% θείο «και μετά πάμε στα κανονικά ντίζελ που 
χρησιμοποιούν τα γιωτ», σημείωσε.
Με την κατάργηση των μαζούτ, όπως είπε ο κ. Καραχαννάς που 
επιτάσσει ο κανονισμός του IMO, και τη χρησιμοποίηση καυσίμου 
που θα περιέχει μόνο 0,5% θείο «που είναι πιο ακριβό, οδηγείται 

η ναυτιλία στην αναγκαστική προμήθεια πιο ακριβού καυσίμου».
Λέγοντας, ότι με δεδομένο ότι η χώρα μας δεν παράγει χαμηλού 
θείου ναυτιλιακό καύσιμο, οι πλοιοκτήτες θα μπορούσαν να το-
ποθετήσουν scrubbers στα πλοία τους (ειδικά εξαρτήματα που 
μετατρέπουν το καύσιμο υψηλού θείου σε χαμηλού), «κάτι που 
όμως θα απαιτούσε επένδυση 2-4 εκατ. ευρώ ανά πλοίο», ενώ 
«δεν υπάρχουν εναλλακτικά καύσιμα, ούτε όμως και σταθμοί 
φόρτωσης», όπως συμπλήρωσε. 
Στο πλαίσιο αυτό, εξήγησε ο ίδιος «η επόμενη ημέρα λέει ότι η αγο-
ρά μας στην Ελλάδα θα μειωθεί κατά 800.000 τόνους καύσιμα, 
γιατί τα ελληνικά διυλιστήρια δεν μπορούν να παράξουν χαμηλού 
θείου αρκετό να ικανοποιήσει το 0,5%, γιατί δεν προλαβαίνουν οι 
πλοιοκτήτες να βάλουν scrubbers, γιατί δεν μπορούν να αγορά-
σουν lg carriers και να ξεχάσουν τις επενδύσεις που έχουν κάνει και 
γιατί δεν υπάρχουν σταθμοί φόρτωσης για το Lg».
Αυτό που έχει σημασία, όπως διευκρίνισε, «είναι ότι επειδή δεν 
θα υπάρχει προϊόν να αγοράσουν στην Ελλάδα, οι Έλληνες πλοι-
οκτήτες και επειδή δεν προλαβαίνουν να βάλουν scrubbers και 
επειδή θα αναγκαστούν να αγοράσουν ντίζελ, τότε θα πρέπει να 
πληρώνουν 230 δολάρια/τόνο ναυτιλιακό καύσιμο και υπό την 
προϋπόθεση μάλιστα ότι θα βρουν χαμηλού θείου ή 355 δολά-
ρια/τόνο παραπάνω εάν δεν βρουν και πάρουν ντίζελ κανονικό».
Ο κ. Καραχαννάς, επισήμανε επίσης ότι πέραν όλων των προανα-
φερομένων «υπάρχουν αρκετές πιθανότητες στο άμεσο μέλλον, 
υπό την πίεση περιβαλλοντικών οργανώσεων να επεκταθεί ο 
χάρτης Emmision Controlled Areas, περιοχές όπου η επιτρεπό-

μενη περιεκτικότητα σε θείο θα είναι στο 0,1%, γεγονός που θα 
επιφέρει περαιτέρω αλλαγές στην αγορά, αυξάνοντας σημαντικά 
το κόστος κίνησης». Εξέφρασε την εκτίμησή του μάλιστα ότι «στα 
επόμενα πέντε χρόνια η Μεσόγειος θα ενταχθεί στο 0,1%, δηλαδή 
θα καίνε τα πλοία μας το ντίζελ που χρησιμοποιούμε στα αμάξια 
μας».
Τονίζεται ότι η ναυτιλία εφοδιάζεται με καύσιμα και λιπαντικά ως 
απαραίτητη προϋπόθεση λειτουργίας, ενώ το κόστος του καυσί-
μου αντιπροσωπεύει περίπου το 50% του κόστους λειτουργίας 
ενός ακτοπλοϊκού πλοίου.
Έχει επισημανθεί δε παγκοσμίως, ότι καταγράφονται σημαντι-
κά κόστη που θα πρέπει να αναλάβει η ναυτιλιακή βιομηχανία 
λόγω της προαναφερόμενης αλλαγής. Με συντηρητικούς 
υπολογισμούς οι 195 Mil MT/year HSFO 3,5% θείου, που είναι 
η παγκόσμια κατανάλωση στην ναυτιλία και που θα πρέπει να 
μετατραπούν σε 0,5% FO X +230, «υποθέτοντας ότι θα υπάρχει 
πρόσβαση σε προμήθεια του προϊόντος αυτού, θα τους κοστίσει 
44,8 δισ. δολάρια/χρόνο».
Ο ίδιος πάντως κατέληξε, ότι με τις επερχόμενες αλλαγές, η Θεσ-
σαλονίκη παρουσιάζει μεγάλες ευκαιρίες. «Η Θεσσαλονίκη δεν 
έχει να αλλάξει κάτι, αρχίζει ένα έργο από το μηδέν, έτσι ας προ-
βληματιστούν αυτοί που σχεδιάζουν το μέλλον και ας κάνουν τις 
κατάλληλες υποδομές, για να πάρει η πόλη την κρουαζιέρα, την 
ποντοπόρο και την ακτοπλοία», επισήμανε.

Η ανάγκη για διαρκή επένδυση στην καινοτομία, σε όποιο κλάδο ή 
τομέα και αν δραστηριοποιείται η κάθε επιχείρηση, είναι το βασικό 
συμπέρασμα του πρόσφατου εργαστηρίου της Ελληνικής Ένω-
σης Επιχειρηματιών (ΕΕΝΕ) με τίτλο: «Η Εξωστρεφής Ελληνική 
Επιχειρηματικότητα: Ένα Experience Sharing Workshop», που 
φιλοξενήθηκε στην Αθηναϊκή Λέσχη, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
Η ΕΕΝΕ σε σχετική σημερινή ανακοίνωσή της, αναφέρει ότι πι-
στεύει πως ο εξωστρεφής προσανατολισμός και η εξάπλωση των 
ελληνικών προϊόντων, υπηρεσιών και επιχειρήσεων στο εξωτε-
ρικό, αποτελεί κεντρικό άξονα για την ανάπτυξη τόσο των επιχει-
ρήσεων, όσο και της εθνικής οικονομίας. Υπό το πρίσμα αυτό, τα 
στοχευμένα εργαστήρια ανταλλαγής εμπειρίας των εξωστρεφών 
επιχειρήσεων που διοργανώνει, έχουν στόχο να δώσουν παρα-
δείγματα, εργαλεία, ιδέες και ερεθίσματα για τη μεγιστοποίηση της 
εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων.
Ο πρόεδρος της ΕΕΝΕ, Δρ. Βασίλης Γ. Αποστολόπουλος, ο αντι-
πρόεδρος της Ένωσης Κρίστιαν Χατζημηνάς, ο γενικός γραμμα-

τέας της ΕΕΝΕ, Αλέξανδρος Αγγελόπουλος καθώς και άλλοι εκ-
πρόσωποι του διοικητικού συμβουλίου της ένωσης, σημείωσαν 
πως όταν ξεκίνησαν τα εργαστήρια, δεν περίμεναν τέτοια επιτυχία.
Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, αφορμή για το εργαστήριο 
εξωστρέφειας, αποτέλεσε η ανάγκη για διαρκή επένδυση στην 
καινοτομία, σε όποιο κλάδο ή τομέα και αν δραστηριοποιείται η 
κάθε επιχείρηση. Για παράδειγμα, μία εταιρία υψηλής τεχνολογί-
ας υπογράμμισε στην παρουσίασή της, την ανάγκη για διαρκείς 
επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη, με έμφαση στο ανθρώπινο 
δυναμικό και τη συνεχή καινοτομία - που συναποτελούν το μοχλό 
που μπορεί να εδραιώσει μία εταιρία στην κορυφή της παγκόσμι-
ας ανταγωνιστικότητας. Ενώ, μία επιχείρηση που δραστηριοποι-
είται στο χώρο του φαγητού, εξήγησε τη διαρκή καινοτομία που 
απαιτούν τα προϊόντα που εξάγει σε όλο τον πλανήτη, προκειμέ-
νου να συνδυάσει όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία του ελλη-
νικού «Brand» - της μεσογειακής διατροφής, την ελιά και το λάδι, 
αναγνωρίσιμες ελληνικές γεύσεις, μέσα σε προϊόντα όπως η πίτα 

και η ζύμη, συνδυάζοντας γεύσεις, υλικά και έξυπνο «marketing». 
Δηλαδή, με άλλα λόγια, όπως συμπέρανε το προεδρείο της Ένω-
σης «επιχειρώντας τον έξυπνο συνδυασμό, διασύνδεση και ανα-
σύνθεση υλικών και αναγνωρίσιμων στοιχείων που έχουμε ήδη 
στη διάθεσή μας στην ελληνική αγορά, και με ορισμένες έξυπνες 
κινήσεις στο rebranding,  packaging, συνεργατικότητα εκεί που 
χρειάζεται, βάσει των αναγκών και των ιδιαίτερων χαρακτηρι-
στικών των αγορών του εξωτερικού, μπορούμε να εξάγουμε με 
υψηλή προστιθέμενη αξία στην παγκόσμια αγορά. Το ελπιδοφόρο 
όμως μήνυμα είναι ότι τελικά η Ελλάδα έχει τις εταιρίες και τους αν-
θρώπους, που μέσα από την κρίση, κατάφεραν και υιοθέτησαν επί 
του πρακτέου τη στρατηγική της εξωστρέφειας».
Οι εταιρίες που πραγματοποίησαν παρουσιάσεις στο εργαστή-
ριο ήταν οι Alchimica Chemicals, Chipita, Gaea, Longevity Diet, 
Μπάρμπα Στάθης / Χρυσή Ζύμη, Paradox Kinetics, Ροδούλα, 
Theon Sensors, Yolenis.

eXPort Summit: ΠΡΟΣ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ Η ΑΓΟΡΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΕΕΝΕ: ΔΙΑΡΚΗΣ Η ΑΝΑΓΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ 
ΕΠΙχΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
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Οι χώρες της G20 κατέληξαν σε συμφωνία για τη μείωση των 
πλαστικών απορριμμάτων στουος ωκεανούς, στη σύνοδο των 
υπουργών Περιβάλλοντος που διεξήχθη στην Ιαπωνία και στην 
οποία συζητήθηκε επίσης η επίθεση εναντίον δεξαμενόπλοιων 
στον Κόλπο του Ομάν. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ με βάση τη 
συμφωνία αυτή, οι χώρες μέλη της G20 δεσμεύονται να μει-
ώσουν τα πλαστικά απορρίμματα. Ωστόσο, δεν διευκρίνισαν 
λεπτομερώς πώς θα το καταφέρουν αυτό.
«Είναι υπέροχο που καταφέραμε να θέσουμε κανόνες για όλους, 
συμπεριλαμβανομένων και των αναδυόμενων και αναπτυσ-
σόμενων χωρών», σχολίασε ο υπουργός Περιβάλλοντος της 
Ιαπωνάις Γιοσιάκι Χαράντα μετά τη διήμερη σύνοδο.
Τα μέτρα θα εφαρμοστούν σε εθελοντική βάση και κάθε χρόνο 
θα δημοσιοποιείται μια έκθεση όπου θα αναφέρεται η πρόοδος 

που έχει επιτευχθεί, αναφέρουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.
Η ρύπανση των ωκεανών με πλαστικά έχει αναχθεί με μείζον 
πρόβλημα για όλον τον κόσμο, ιδίως αφότου απαγορεύτηκε 
στην Κίνα και αλλού η εισαγωγή πλαστικών σκουπιδιών προ-
ερχόμενων από άλλες χώρες. Κάποιες χώρες, όπως η Ιαπωνία, 
βλέπουν να συσσωρεύονται τα πλαστικά αυτά στο έδαφός τους.
Μία από τις βασικές ανησυχίες αφορά τα μικροπλαστικά, πολύ 
μικρά τεμάχια που δεν ξεπερνούν σε μέγεθος τα 5 χιλιοστά και 
είναι εξαιρετικά δύσκολο να συλλεχθούν. Τα μικροπλαστικά 
απορροφούν επικίνδυνα χημικά προϊόντα και συσσωρεύονται 
στον οργανισμό των ψαριών, των πουλιών και άλλων ζώων.
Η συμφωνία αυτή είναι το πρώτο διεθνές πλαίσιο για τη μείω-
ση της θαλάσσιας ρύπανσης από πλαστικά. Πρόκειται για «ένα 
πρώτο βήμα για την επίλυση του προβλήματος», εκτίμησε ο Χι-

ροάκι Οντάτσι, του παραρτήματος της Greenpeace στην Ιαπω-
νία, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα ότι «δεν αρκεί να βασίζονται 
στις εθελοντικές δράσεις των χωρών» αλλά «να εφαρμοστούν 
διεθνείς, υποχρεωτικοί κανόνες με σαφή χρονοδιαγράμματα 
και στόχους».
Ο υπουργός Βιομηχανίας της Ιαπωνίας Χιροσίγκε Σέκο, ο 
συμπρόεδρος της συνόδου αυτής μαζί με τον Χαρόντα, είπε 
εξάλλου ότι το Τόκιο «παρακολουθεί με ανησυχία τις επιθέσεις 
σε δεξαμενόπλοια».
«Για την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια, είναι αναγκαίο η 
διεθνής κοινότητα να αντιδράσει από κοινού σε αυτές τις ενέρ-
γειες», τόνισε.

Στο «μικροσκόπιο» εκπαιδευτικών και φοιτητών από το Πανε-
πιστήμιο του Ντένβερ των ΗΠΑ βρίσκεται η τουριστική περιοχή 
της Αγίας Μαρίνας στα Χανιά, στο πλαίσιο εργαστηρίου μετα-
πτυχιακών σπουδών όπου εξετάζεται η δυναμική ανάπτυξής 
της, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Η ενδεκαμελής ομάδα του αμερικανικού πανεπιστημίου μελετά 
κυρίως το αστικό τμήμα γύρω από την παλιά εθνική οδό και εξε-
τάζει τα προβλήματα, τις δυναμικές και τις πιθανές κατευθύνσεις 
λύσεων που μπορεί να αναζητηθούν, ώστε να αναβαθμιστεί η 
λειτουργικότητα της περιοχής αυτής σε όλα τα επίπεδα.
Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο δήμαρχος Χανίων Τάσος Βάμ-
βουκας, «η μεταπτυχιακή έρευνα του Πανεπιστημίου του Ντέν-
βερ του Κολοράντο θα μελετηθεί σε σχολές του εκπαιδευτικού 
ιδρύματος και αφού εξεταστεί από τους καθηγητές της ομάδας 
του θερινού εργαστηρίου θα αποσταλεί στον δήμο Χανίων, ως 
μια μελέτη αναφοράς για πιθανές παρεμβάσεις στην περιοχή της 

Αγίας Μαρίνας».
Σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχει σχεδιασμός για τη δημιουργία 
στην περιοχή καταδυτικού πάρκου που θα συμβάλει σημαντικά 
στην προσέλκυση ακόμα μεγαλυτέρου αριθμού επισκεπτών.
Τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας παραδόθηκαν στον δήμο 
και όπως επισημαίνει η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου του 
Ντένβερ Κάρυ Μακάρεβιτς, σε πρώτη φάση η έρευνα εστιάστη-
κε στη συγκοινωνιακή χρήση, στην τουριστική οικονομία, την 
εποχικότητα καθώς και στην περιβαλλοντική ανάπτυξη.
Αυτό που -σε πρώτη φάση- διαπίστωσε η ομάδα των μετα-
πτυχιακών φοιτητών και των καθηγητών από το Κολοράντο, 
είναι τα σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα και η ανάγκη ενός 
ασφαλούς οδικού δικτύου.
Η περιοχή της Αγίας Μαρίνας αποτελεί ένα από τα βασικότερα 
τουριστικά θέρετρα των Χανίων με ραγδαία οικιστική και οικο-
νομική ανάπτυξη

Σε απόσταση μόλις 9 χιλιόμετρων από την πόλη, «φιλοξενείται» 
μεγάλος αριθμός τουριστικών μονάδων και τουριστικών επιχει-
ρήσεων.
Η παραλία της, με πολύ ψιλή άμμο εκτείνεται σε μήκος πάνω 
από δύο χιλιόμετρα και είναι μια από τις πιο οργανωμένες πα-
ραλίες του δήμου Χανίων – αλλά και ολόκληρης της Περιφερει-
ακής Ενότητας.
Είναι ιδανική και για οικογένειες με παιδιά αφού τα ρηχά και 
ζεστά νερά της παραλίας, θεωρούνται απολύτως ασφαλή. Απέ-
ναντι από την παραλία της Αγίας Μαρίνας δεσπόζει το νησάκι 
των Αγίων Θεοδώρων ή Θοδωρού, στο οποίο φιλοξενούνται 
τα προστατευόμενα αγριοκάτσικα της Κρήτης γνωστά και ως 
κρι-κρι.

Οι επιθέσεις σε δύο δεξαμενόπλοια στον κόλπο του Ομάν απει-
λούν την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια, δήλωσε –σύμφωνα 
με το ΑΠΕ- ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού 
Ενέργειας (IEA).
Οι χθεσινές επιθέσεις στα δεξαμενόπλοια προκάλεσαν ανησυχίες 
ότι θα μειωθούν οι ροές του αργού σε μία από τις πιο πολυσύ-
χναστες οδούς της ναυσιπλοΐας, με αποτέλεσμα οι τιμές του 

πετρελαίου να αυξηθούν μέχρι και 4,5%.
«Αυτή είναι μια μείζων ανησυχία για την παγκόσμια ενεργειακή 
ασφάλεια, για την παγκόσμια πετρελαϊκή ασφάλεια και για τις 
παγκόσμιες αγορές ενέργειας», δήλωσε ο Μπιρόλ στους δημο-
σιογράφους. «Παρακολουθούμε τα γεγονότα από πολύ κοντά», 
πρόσθεσε τονίζοντας πως ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας είναι 
έτοιμος να δράσει, αν και όταν είναι απαραίτητο.

Ο Μπιρόλ έκανε τις δηλώσεις αυτές κατά την παρουσίαση της 
έκθεσης της IEA για το υδρογόνο στην Καρουιζάουα, βορει-
οδυτικά του Τόκιο, όπου συναντώνται αυτή την εβδομάδα οι 
υπουργοί Ενέργειας και Περιβάλλοντος της Ομάδας των Είκοσι 
(G20) ενόψει της συνόδου κορυφής της G20 που θα πραγματο-
ποιηθεί αυτόν τον μήνα.

H εταιρεία R.F. ENERGY AE, κατά 50% θυγατρική της F.G. 
EUROPE ΑΕ ανακοίνωσε ότι υπέγραψε με τις εταιρείες ELSEWEDY 
ELECTRIC TRIPOLI ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ AE, ELSEWEDY ELECTRIC 
ERMIONIDA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ AE, ELSEWEDY ELECTRIC KILKIS 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ AE και ELSEWEDY ELECTRIC AIGIALΕIA ΜΟ-
ΝΟΠΡΟΣΩΠΗ AE, συμβάσεις πωλήσεως του συνόλου των με-
τοχών των κατά 100% θυγατρικών της εταιρειών, ΚΑΛΛΙΣΤΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ, ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ ΑΕ, ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ 

ΑΕ και ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ ΑΕ, αντίστοιχα, αναφέρει το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της F.G.EUROPE στο Χρηματι-
στήριο Αθηνών, το συνολικό τίμημα ανέρχεται στο ποσό των 
55 εκατ. ευρώ. 
Οι ως άνω συμφωνίες προβλέπεται να ολοκληρωθούν στις 
28/06/2019 και τελούν υπό τις συνήθεις προϋποθέσεις ολοκλή-
ρωσης παρομοίων συναλλαγών.

Επίσης, προβλέπεται ότι η RF ENERGY AE θα διατηρήσει τη διοί-
κηση και διαχείριση των παγίων των ως άνω εταιρειών. 
Οι αγοράστριες εταιρείες είναι 100% θυγατρικές της κυπριακής 
εταιρείας EL.E ENERGY LIMITED η οποία με την σειρά της είναι 
100% θυγατρική της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Καϊρου 
Αιγυπτιακής εταιρείας ELSEWEDY ELECTRIC S.A.E.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΤΗΝ G20 ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΩΚΕΑΝΟΥΣ

χΑΝΙΑ: ΣΤΟ «ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ» ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟχΗ ΤΗΣ 
ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ

iea: ΟΙ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ   

ΠΩΛΗΣΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ r.F. eNerGY  
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Ο Γιώργος Πατούλης αναλαμβάνει τα ηνία της Περιφέρειας 
Αττικής την 1η Σεπτεμβρίου 2019. Οραματίζεται να καταστή-
σει την Αττική παγκόσμιο brand name στον τομέα της Υγείας 
-της πρόληψης, της Ολιστικής Ιατρικής και του ιατρικού τουρι-
σμού. Θεωρεί την εμπιστοσύνη του κόσμου προς το πρόσωπό 
του μεγάλη ευθύνη και δηλώνει πως θα κάνει ό,τι μπορεί, για 
να είναι θετική η ετυμηγορία του κόσμου την 30η Δεκεμβρίου 
2023, οπότε θα ολοκληρωθεί η θητεία του.
      Χαρακτηρίζει ανούσιο και ξεπερασμένο τον διαχωρισμό 
«δεξιός - αριστερός» και διευκρινίζει ότι για τον ίδιο το μόνο 
που μετρά είναι η ευαισθησία, η αξιοσύνη και η εργατικότητα 
του κάθε ανθρώπου. Αυτές οι αξίες, όπως λέει, είναι τα μονα-
δικά εφόδια που είχαν ο ίδιος και ο αδελφός του στη δύσκολη 
πορεία που διέγραψαν από τα παιδικά τους χρόνια μέχρι την 
ωριμότητά τους.
      Πρωταρχική του μέριμνα, εάν από τις βουλευτικές εκλογές 
προκύψει κυβέρνηση ΝΔ, είναι η μετάβαση της Αυτοδιοίκη-
σης σε μια «μετα-Κλεισθένη» εποχή και οι θεσμικές παρεμβά-
σεις που θα καταστήσουν πραγματικότητα την αποκέντρωση 
του κράτους και την ενδυνάμωση της Αυτοδιοίκησης. Ήδη, 
σημειώνει, ο αρχηγός της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης έχει 
πραγματοποιήσει συνάντηση με τους 13 Περιφερειάρχες της 
χώρας και έχει δεσμευθεί ότι -εφόσον γίνει πρωθυπουργός- η 
συνάντηση αυτή θα είναι μηνιαία.
      Ακολουθεί η συνέντευξη στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και τη δημοσιογρά-
φο Μαρία Δεληθανάση:
      ΕΡ: Την 1η Σεπτεμβρίου αναλαμβάνετε τα ηνία 
της Περιφέρειας Αττικής. Θα έλεγα ότι είναι ένας 
νέος, δύσκολος, δρόμος...
      ΑΠ: Είναι σίγουρο ότι υπάρχουν προκλήσεις που απαιτούν 
μια σωστή διαχείριση. Είναι σαν το ποδήλατο. Χρειάζεται να 
υπάρχει ένας συνδυασμός ταχύτητας και ασφάλειας. Διαφο-
ρετικά διατρέχεις τον κίνδυνο να πέσεις. Πρέπει, λοιπόν, από 
τη μία να βρούμε τον ρυθμό που θα δημιουργήσει την ανα-
γκαία αναπτυξιακή επανεκκίνηση και από την άλλη να φρο-
ντίσουμε, όπως και στο ποδήλατο, τα πόδια μας να φθάνουν 
μέχρι εκεί που χρειάζεται.
      ΕΡ: Είναι μεγάλο το στοίχημα...
      ΑΠ: Σίγουρα. Και μεγάλο και ελπιδοφόρο. Αλλά αυτό ακρι-
βώς θέλαμε. Δεν θέλαμε ένα μικρό στοίχημα.
      ΕΡ: Πώς ήταν η συνάντησή σας με την κ. Δούρου;
      ΑΠ: Καταρχήν, θεωρώ ότι ήταν μια συνάντηση, όπου 
κυριάρχησε ο πολιτικός πολιτισμός, τουλάχιστον σε αυτήν τη 
φάση. Μετά τις εκλογές είναι απαραίτητο να υπάρχει πολιτικός 
πολιτισμός. Αυτό που προσδοκούμε είναι να ενημερωθούμε 
γρήγορα και με κάθε λεπτομέρεια. Στόχος μας είναι την 1η Σε-
πτεμβρίου, που θα αναλάβουμε καθήκοντα να έχουμε πλήρη 
γνώση των θεμάτων της περιφέρειας σε επίπεδο διοικητικό, 
οικονομικό και νομικό. Επίσης είναι σημαντικό να γνωρίζου-
με τόσο τα προβλήματα που χρήζουν άμεσης επίλυσης, όσο 

και τα ζητήματα που αφορούν σε προγράμματα και έργα του 
ΕΣΠΑ. Στόχος μας είναι ό,τι σωστό έχει γίνει να επισπευσθεί και 
να ολοκληρωθεί. Όλοι ενωμένοι στο Περιφερειακό Συμβούλιο 
θα δημιουργήσουμε νέες προοπτικές.
      ΕΡ: Καθώς διανύουμε προεκλογική περίοδο, 
πιστεύετε πως θα είναι πλήρως αιτιολογημένες οι 
εγκρίσεις δαπανών που θα παραλάβετε;
      ΑΠ: Εμείς επιδιώκουμε, πέρα από κόμματα, να μιλήσουμε 
αυτοδιοικητικά και ρεαλιστικά. Πιστεύουμε ότι η σημερινή 
κυβέρνηση δεν έδωσε το οξυγόνο που έπρεπε στην Αυτοδι-
οίκηση και την Περιφέρεια Αττικής, ώστε να επισπεύδονται 
διαδικασίες και να υπάρχουν συνθετικές αποφάσεις που θα 
εκτελούνται γρήγορα. Μια από τις μεγάλες παθογένειες, σή-
μερα, είναι ότι οι αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου 
δεν υλοποιούνται στον κατάλληλο χρόνο. Αυτό, μπορεί να 
οφείλεται -κατά ένα μικρό ποσοστό- στο υπηρεσιακό δυνα-
μικό, που θα το εμψυχώσουμε, θα το εκπαιδεύσουμε, θα το 
ανασυγκροτήσουμε χωρίς ρεβανσισμούς.
      Δεν μας νοιάζει πού ανήκει ο καθένας ή ποιον έχει υπηρε-
τήσει. Μας ενδιαφέρει να δώσει τον καλύτερό του εαυτό. Για 
τους πολίτες, όχι για εμάς. Θα δώσουμε, προφανώς, χρόνο να 
δείξει ο καθένας τι αξίζει. Και θα προσδιορίσουμε, εάν γίνουν 
αλλαγές, πότε και πού θα γίνουν. Επαναλαμβάνω: Εμείς δεν 
ενδιαφερόμαστε να κάνουμε στην Περιφέρεια ρεβανσιστικές, 
ή κομματικές, παραταξιακές κινήσεις. Μας ενδιαφέρει να ενω-
θούμε, αν είναι δυνατόν όλοι, μέσα από έναν κοινό προγραμ-
ματικό λόγο και να συνθέσουμε μαζί το αύριο.
      Σε ό,τι αφορά τις επερχόμενες εκλογές, θεωρούμε ότι εί-
ναι απαραίτητη η αλλαγή της κυβέρνησης. Έχουμε μιλήσει 
με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και πιστεύουμε ότι, ως αυριανός 
πρωθυπουργός, θα μπορέσει να κάνει τις απαραίτητες μεταρ-
ρυθμίσεις. Μεταξύ αυτών είναι η επίλυση των προβλημάτων 
που δημιουργούνται με το νόμο «Κλεισθένη», όπου είναι 
αναγκαίο να μεταβούμε σε μια «μετά-Κλεισθένη» εποχή προ-
κειμένου να επιλυθούν τα προβλήματα ακυβερνησίας που 
προκύπτουν στην Αυτοδιοίκηση. Επίσης είναι σημαντικό να 
υπάρξουν θεσμικές παρεμβάσεις με στόχο την αποκέντρωση 
του υπερ-συγκεντρωτικού Κράτους και την ενδυνάμωση της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης με πόρους και διαδικασίες.
      ΕΡ: Δηλαδή όσα λέγατε στα κοινά συνέδρια ΕΝ-
ΠΕ-ΚΕΔΕ θα τα υπηρετήσετε;
      ΑΠ: Προφανώς. Ήδη έχουμε κάνει σχετικές συζητήσεις με 
τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σημερινό πρόεδρο της ΝΔ και αυρι-
ανό πρωθυπουργό.
      ΕΡ: Εάν το 2020 προκύψουν νέα μέτρα μνημονια-
κού τύπου και οδηγηθεί η χώρα σε νέα ύφεση -κάτι 
που μοιραία θα επηρεάσει και τον προϋπολογισμό 
της Αυτοδιοίκησης- τι θα κάνετε;
      ΑΠ: Καταρχήν, πιστεύω ότι εφόσον γίνει η αποκέντρωση 
του κράτους, δεν θα βρεθούμε μπροστά σε τέτοια κατάσταση. 

Με την αποκέντρωση θα μπορούμε να είμαστε πιο αποτελε-
σματικοί, καθώς δεν θα αφήνουμε τις ευκαιρίες για τοπική 
ανάπτυξη να χάνονται καθημερινά. Ένα υπερσυγκεντρωτικό 
κράτος δεν μπορεί να δημιουργήσει σε τοπικό επίπεδο ανά-
πτυξη, θέσεις εργασίας, να ενδυναμώσει το τοπικό επιχειρείν.
      Θεωρούμε, λοιπόν, ότι η ΝΔ θα προχωρήσει σύμφωνα 
με τις προγραμματικές δηλώσεις, τις οποίες επικροτούμε σε 
επίπεδο διαλόγου. Αλλά, εάν χρειασθεί να διεκδικήσουμε 
πιο δυναμικά το αποκεντρωμένο κράτος, θα το κάνουμε. Η 
αποκέντρωση του κράτους είναι το ανάχωμα σε οποιαδήποτε 
άλλη μνημονιακή διαδικασία. Έτσι θα δημιουργηθεί ανάπτυ-
ξη και πλούτος.
      ΕΡ: Άρα, αν κατάλαβα, εφόσον εκλεγεί η ΝΔ θα 
προωθήσετε νομοθετικές ρυθμίσεις, προκειμένου 
να επιλυθούν τα προβλήματα του «Κλεισθένη» και 
ό,τι αφορά τις πλειοψηφίες σε δημοτικά και περι-
φερειακά συμβούλια. Δηλαδή θα γίνει μια γενική...
      ΑΠ: Ανασυγκρότηση. Και θα προσθέσω ότι ήδη οι 13 
Περιφερειάρχες, πριν από λίγες ημέρες, είχαμε με τον κ. Μη-
τσοτάκη μια πρώτη συνάντηση, στη διάρκεια της οποίας 
επικαιροποιήθηκαν τα αιτήματά μας και συγχρόνως συμφω-
νήσαμε ότι ο αυριανός πρωθυπουργός θα πραγματοποιεί μια 
φορά τον μήνα συνάντηση, τύπου υπουργικού συμβουλίου, 
με τους Περιφερειάρχες για να συγκροτηθεί από κοινού το 
αναπτυξιακό αύριο της Αυτοδιοίκησης. Στην πρώτη φάση 
θα υπάρξουν νομοθετικές ρυθμίσεις, ώστε να γίνουν -όπου 
υπάρχει πρόβλημα- κυβερνήσιμες οι αυτοδιοικητικές δομές 
1ου και 2ου βαθμού. Σε δεύτερη φάση θα συγκροτηθεί η 
ομάδα που θα συντάξει τη μεταρρύθμιση της αποκέντρωσης 
του κράτους.
      ΕΡ: Ποιες είναι διαχωριστικές γραμμές Δεξιάς-Αρι-
στεράς, πού κατά τη γνώμη σας έχουν ξεπερασθεί;
      ΑΠ: Κοιτάξτε, δεν πιστεύω σε αυτούς τους αδόκιμους και 
παρωχημένους -αν μου επιτρέπετε χωρίς να θέλω να προ-
σβάλλω οποιονδήποτε- προσδιορισμούς, που έχουν γίνει 
αιτία να ταλαιπωρηθούν άνθρωποι. Εγώ πιστεύω στους αν-
θρώπους που παλεύουν, που προσπαθούν για την πατρίδα 
τους, την οικογένειά τους και το παιδί τους, μέσα από διαδικα-
σίες αξιοκρατίας και με αξιοσύνη.
      Προφανώς, θεωρώ απαραίτητο να δημιουργηθεί πλού-
τος για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ανήμπορους, 
να δώσουμε χείρα βοηθείας, για να ζούμε ευτυχισμένοι στη 
χώρα μας. Μου προκαλεί αλγεινή εντύπωση όταν κάποιοι θέ-
λουν να θεωρούνται «αριστεροί», να χρησιμοποιούν τον αρι-
στερό λόγο και να ζουν πιο «δεξιά» και από την πλέον παλαιά, 
παρωχημένη -αν θέλετε- μετάφραση της λέξης, έχοντας την 
τσέπη γεμάτη χωρίς να ενδιαφέρονται για τον διπλανό τους, 
τη χώρα τους, το Περιβάλλον που θα κληροδοτήσουμε στα 
παιδιά μας. 
Συνέχεια στη σελ 14 

Ο Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕ-ΜΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
«Προσδοκία μου είναι, όταν ολοκληρωθεί η θητεία μου, η ετυμηγορία του κόσμου της Αττικής να είναι θετική»
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Συνέχεια από τη σελ 13 

      ΕΡ: Δηλαδή, πιστεύετε ότι έχουμε περάσει από 
την μεταπολίτευση σε μια νέα περίοδο, όπου οι 
παλιές διαχωριστικές γραμμές δεν ισχύουν;
      ΑΠ: Ακριβώς. Αυτές οι κόκκινες γραμμές έχουν ξεθω-
ριάσει. Έχουμε δει άξιους ανθρώπους και από τη μια και 
από την άλλη πλευρά. Έχουμε δει ανήθικους ανθρώπους 
και από τη μια και από την άλλη πλευρά. Έχουμε δει υπο-
κριτές να μιλούν σαν «αριστεροί» και να πράττουν σαν 
«ακροδεξιοί». Εμείς πιστεύουμε στον άνθρωπο που κάνει 
ό,τι λέει, που σχετίζεται με αγάπη με το συνάνθρωπό του, 
που πρεσβεύει την αξιοσύνη.
      ΕΡ: Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τον Μάρ-
τιο του 2004 ψήφισαν ΝΔ 3,3 εκατ. ψηφοφόροι 
και στις ευρωεκλογές του Μαΐου 2019 ψήφισαν 
1,9 εκατ. ψηφοφόροι. βλέπουμε στη ΝΔ και σε 
άλλα κόμματα να μειώνεται συνεχώς ο αριθμός 
όσων συμμετέχουν στις εκλογικές διαδικασίες. 
Τι σηματοδοτεί αυτό για εσάς; Πού κατά τη γνώ-
μη σας οφείλεται;
      ΑΠ: Καταρχάς, υπάρχει η ατομική ευθύνη του πολίτη. 
Η συμμετοχή στο δημοκρατικό γίγνεσθαι είναι υπέρτατο 
δικαίωμα και υποχρέωση. Στη Δημοκρατία μας, η μη 
συμμετοχή δεν δημιουργεί καθαρή εικόνα. Εάν κάποιος 
πιστεύει ότι κανένας δεν τον εκπροσωπεί όπως θέλει, ας 
μπει μπροστά και ας διεκδικήσει την ψήφο μας.
      Κατά δεύτερον, στην Ελλάδα και σε όλον τον κόσμο, οι 
πολίτες γίνονται «απολιτίκ». Δεν πιστεύουν στις αλλαγές 
που μπορεί να φέρει η συμμετοχή. Πιστεύουν πως ό,τι 
είναι να γίνει, θα γίνει και ότι κάποιοι άλλοι αποφασίζουν 
γι’ αυτόν. Εγώ δεν ανήκω σε αυτό το «μοιρολατρικό» 
-επιτρέψτε μου- στρατόπεδο. Πιστεύω ότι όλοι πρέπει να 
προσπαθούμε συνεχώς, μέσα από τη συμμετοχή μας, να 
κάνουμε αλλαγές.
      ΕΡ: Αν παρατηρήσουμε τα αποτέλεσμα των 
εκλογικών διαδικασιών των τελευταίων χρό-
νων, φαίνεται οι ψηφοφόροι να «τιμωρούν» 
πολιτικούς που παρουσιάζουν μεγάλη ασυνέ-
πεια σε σχέση με τις προεκλογικές τους δεσμεύ-
σεις...
      ΑΠ: Κάθε ψηφοφόρος πρέπει να βλέπει την ιστορία των 
υποψηφίων που επιλέγει. Δεν έχει σημασία μόνον τι ακού-
ει ο ψηφοφόρος. Έχει σημασία ποιος το λέει και σε ποια 
χρονική στιγμή. Ο τραυματισμός της Πολιτικής επήλθε με 
την εμφάνιση ευκαιριακών πολιτικών που προσπάθησαν 
να υφαρπάξουν την ψήφο, λέγοντας ασύστολα ψέματα 

στους πολίτες.
      Γι’ αυτό λέω ότι έχει σημασία εάν κάποιος έχει δείξει 
στο παρελθόν συνέπεια λόγων και έργων: Έχει κολλήσει 
ένσημα στη ζωή του; Έχει αναλάβει ευθύνες και τις έχει 
υλοποιήσει; Είναι αποτελεσματικός; Ή είναι ένας ουρανο-
κατέβατος που είπε μια ωραία ιστορία, ακούσθηκε από τα 
ΜΜΕ, ψηφίσθηκε και όταν τελικά ανέλαβε, δεν μπόρεσε 
να κάνει τίποτα; Πρέπει να επαν-εκπαιδευτούμε στην 
άσκηση της ιδιότητας του πολίτη, διότι ό,τι συμβαίνει 
αφορά τη ζωή μας και τη ζωή των παιδιών μας που φεύ-
γουν στο εξωτερικό...
      ΕΡ: Όταν στις 31 Δεκεμβρίου 2023 θα έχει ολο-
κληρωθεί η θητεία σας, ποια είναι η εικόνα που 
προσδοκάτε να έχουν οι πολίτες της Αττικής για 
εσάς και το έργο σας;
      ΑΠ: Καταρχάς, θα ήθελα να είμαι σε θέση να πω ότι «αν 
ξανάρχιζα από την αρχή, τα ίδια θα έκανα». Δηλαδή, να 
έχω κάνει ακριβώς όσα θεωρώ ότι πρέπει. Αυτό σημαίνει 
δουλειά, γνώση, σύνθεση, ενδιαφέρον. Κι αυτό μας χαρα-
κτηρίζει. Κατά δεύτερον, γνωρίζουμε ότι η τραυματισμέ-
νη Αττική είναι μια δύσκολη υπόθεση. Γνωρίζουμε ότι την 
κατοικούν πολίτες τραυματισμένοι, που έχουν πονέσει και 
έχουν εναποθέσει πολλά σε εμάς. Το βλέπουμε αυτό καθη-
μερινά. Γι’ αυτό θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν. Θα κάνω 
ό,τι είναι δυνατόν. Δεν θέλω να προδώσω κανέναν και 
πολύ περισσότερο θέλω να μπορώ να κοιτάζω κατάματα 
τα νέα παιδιά, να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ γι’ αυτά.
      ΕΡ: Στην κεντρική σας ομιλία χαιρετήσατε από 
βήματος τους φίλους σας από τα Πετράλωνα. 
Εκεί ζήσατε τα παιδικά σας χρόνια; Πώς ήταν;
      ΑΠ: Κοιτάξτε, τα παιδικά μου χρόνια θα ήταν ευχή, να 
μην τα περάσει κανένας. Σίγουρα κάποιοι έχουν περάσει 
και χειρότερα, αλλά πάντως δεν ήταν τα πλέον φυσιολο-
γικά. Βρεθήκαμε με τον αδελφό μου εσώκλειστοι σε μια 
σχολή, από 3 - 7,5 χρονών. Κατόπιν βρεθήκαμε κοντά 
στη μητέρα μας και εργάσθηκα μαζί της στο μαγαζί που 
διατηρούσε για να μας αναθρέψει. Αν δεν δουλεύαμε, δεν 
θα ζούσαμε. Περάσαμε δυσκολίες πολλές, ανδρωθήκαμε 
όμως μέσα από την εργασία σε ένα πολύ μικρό χώρο. Για 
να καταλάβετε, το μαγαζί της μητέρας μου ήταν 25 τμ και 
το σπίτι που μέναμε -εγώ, ο αδελφός μου και η μητέρα 
μου- ήταν άλλα 25 τμ.
      Όμως, οφείλω να πω ότι η ηρωίδα μάνα Πόπη έδωσε 
τα πάντα και καταφέραμε να σπουδάσουμε. Εγώ πέτυχα 
στην Ιατρική σχολή Αθηνών και ο αδελφός μου τελείω-
σε το Νυχτερινό Γυμνάσιο και πέτυχε κι αυτός, μετά από 
δυσκολίες, στα Οικονομικά. Στη συνέχεια καταφέραμε να 

καταξιωθούμε στην επιστήμη μας, στο επάγγελμά μας. Κι 
εγώ έθεσα τον εαυτό μου αλλεπάλληλα στην ετυμηγορία 
του κόσμου, είτε στον επιστημονικό, είτε στον εργασιακό, 
είτε στον αυτοδιοικητικό τομέα.
      Όλα αυτά τα λέω, διότι ήμουν ο άνθρωπος από τα 
Πετράλωνα, από τον Ταύρο, που πέρασε με 5 την Γ’ Δη-
μοτικού, λόγω των διαφόρων προβλημάτων. Στη συνέ-
χεια στις εξετάσεις από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο, ήμουν 
από τους ελάχιστους που έδωσα μετεξεταστέος Ελληνικά 
τον Σεπτέμβριο. Θωπεύοντας όμως τα τραύματα, από το 
Γυμνάσιο και στο Λύκειο ξεκίνησε μια ανοδική πορεία. 
Δεν θα ξεχάσω ότι, όταν διάβαζα για να δώσω εξετάσεις 
στην Ιατρική σχολή, γινόταν μια οικοδομή απέναντι από 
το σπιτάκι μας και μια γειτόνισσα είχε πει στη μητέρα μου: 
«Βάλτον στην οικοδομή εργάτη να μάθει την Τέχνη». Η 
μητέρα μου, μου το είπε και της απάντησα: «Όχι μαμά. 
Θα ξαναδώσω και θα τα καταφέρω»... Και σήμερα, εσείς 
κι εγώ συζητάμε για ένα μεγάλο αξίωμα και μια μεγάλη 
ετυμηγορία των πολιτών.
      ΕΡ: Ως φοιτητής ή ακόμη και σήμερα, υπάρ-
χουν κάποιες ελλείψεις της δημόσιας υγείας για 
τις οποίες έχετε κάνει προσπάθειες;
      ΑΠ: Στο δωμάτιό μου, για πολλά χρόνια, είχε μια φωτο-
γραφία του Αλεξ Φλέμινγκ που έγραφε: «Η αλήθεια είναι η 
σιωπή του εργαστηρίου». Πίστευα πολύ στην έρευνα και 
στον ανθρωποκεντρικό ρόλο της Ιατρικής για τη σωτήρια 
του ανθρώπου όταν υποφέρει. Όμως, κατά τη διάρκεια 
της ειδικότητας απογοητεύτηκα διότι δεν παρείχαν την εκ-
παίδευση, που εγώ τουλάχιστον ήθελα. Κι αυτό μου στε-
ρούσε τη δυνατότητα να αποκτήσω τη δύναμη της Γνώ-
σης για την έρευνα και τη δική μου εργασία. Αυτό ήταν 
το πρώτο ερέθισμα που με οδήγησε να γίνω πρόεδρος 
των ειδικευόμενων ορθοπεδικών, για τη διεκδίκηση των 
εκπαιδευτικών μας πρακτικών και εργασιών. Αυτό άρχισε 
να μου δίνει την πολιτική διάσταση στη σκέψη.
      Μέχρι τότε, ήμουν -αν μου επιτρέπετε- ένα «φυτό» της 
Ιατρικής που ασχολιόμουν μόνον με την Επιστήμη και την 
Ερευνά. Δεν ήθελα να ακούω για Νικαράγουα στα αμφιθέ-
ατρα. Όμως, κυνηγώντας το αυτονόητο της εκπαίδευσης, 
όταν ήρθα αντιμέτωπος με έναν Επιμελητή, που θεώρη-
σε το ΕΣΥ δικό του μαγαζί και κάποια στιγμή είπε «αυτό 
είναι πελατειακό περιστατικό, δεν στο δίνω», ξεκίνησα 
να ασχολούμαι με την πολιτική. Ήταν τότε που είπα ότι 
όποιος θέλει να έχει «γωνιακό μαγαζί» να δουλέψει έξω 
από το ΕΣΥ. Όποιος θέλει να είναι μέσα στο ΕΣΥ πρέπει να 
δίνει απλόχερα τη γνώση και την επιστημοσύνη του. 
Συνέχεια στη Σελ 15 

Ο Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕ-ΜΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
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Τους όρους για τη χορήγηση και ανάκληση αδειών λειτουργί-
ας των παιδότοπων σε τουριστικά καταλύματα και τουριστι-
κούς λιμένες, καθορίζει απόφαση του υπουργού Τουρισμού, 
Θανάση Θεοχαρόπουλου, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, εκσυγχρονίζεται και 
αναβαθμίζεται το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, δίνεται ιδιαίτερη 
έμφαση στην ασφαλή πρόσβαση και παραμονή των παιδιών 
στους παιδότοπους, ορίζονται οι όροι για τη σχεδίαση του χώ-
ρου, τον εξοπλισμό του και τους κανόνες υγιεινής.
Συγκεκριμένα, για την ίδρυση και λειτουργία παιδότοπου, 

όπου παρέχεται ψυχαγωγία σε νήπια και παιδιά από 2,5 ετών 
έως 14 ετών, απαιτείται άδεια η οποία εκδίδεται είτε από την 
οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού είτε από τον Φορέα 
Διαχείρισης του τουριστικού Λιμένα, κατόπιν προέγκρισης 
από τη Γενική Γραμματεία Λιμένων. 
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η απόφαση, με την επι-
καιροποίηση των όρων, ξεκαθαρίζει το τοπίο αναφορικά με 
το ζήτημα της γνωστοποίησης και αναφοράς στην αρμόδια 
Αρχή, καθώς όλοι οι παιδότοποι αδειοδοτούνται πλέον πριν 
από την έναρξη της λειτουργίας τους. 

Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού θα διεξάγουν επιτό-
πιους και δειγματοληπτικούς ελέγχους, ενώ όλοι οι παιδότο-
ποι υπόκεινται υποχρεωτικά και σε περιοδικό έλεγχο συντή-
ρησης του εξοπλισμού από τον Φορέα Αξιολόγησης.
Τέλος, ο εξοπλισμός πρέπει να είναι απόλυτα εναρμονισμένος 
με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα ασφαλείας και να φέρει 
όλα τα πιστοποιητικά καταλληλότητας από τους διαπιστευμέ-
νους φορείς. 

Συνέχεια από τη σελ 14

ΕΡ: Θα παραμείνετε στην προεδρία του Ιατρικού 
Συλλόγου;
      ΑΠ: Ήθελα να μην είμαι στον ΙΣΑ από το 2008, όταν εξελέ-
γην δήμαρχος της πόλης του Αμαρουσίου. Όμως, οι συνάδελ-
φοί μου επέμεναν και μπήκα καταρχάς στην αντιπροεδρία και 
από το 2011 μέχρι σήμερα στην προεδρία του ΙΣΑ. Αυτό που 
θέλω είναι η Αττική να γίνει το παγκόσμιο brand name Υγείας, 
Πρόληψης, Ολιστικής Ιατρικής και ιατρικού Τουρισμού.
ΕΡ: Προασπίζεστε την Ολιστική Ιατρική;
      -ΑΠ: Είμαι εκείνος που έδωσα οξυγόνο σε όλες τις μορ-
φές εναλλακτικής Ιατρικής, αρκεί να ασκούνται από ιατρούς. 

Όποιος είναι γιατρός, μπορεί να αναλαμβάνει την ευθύνη της 
ό,ποιας θεραπείας. Υπό αυτή την έννοια, θεωρώ ότι είναι μο-
ναδική ευκαιρία, μέσα από τους παρόχους Υγείας που είναι οι 
γιατροί και ο ΙΣΑ, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων ανάπτυξης 
που έχει η Αττική μας και με αφορμή τη μεγάλη ευθύνη που 
μου ανέθεσε ο κόσμος, να συμπράξουμε και να συνθέσουμε 
μέσα από την ιπποκράτεια θεώρηση, που είναι η ολιστικότη-
τα. Είμαι πολύ αισιόδοξος ότι η Αττική μπορεί να γίνει παγκό-
σμιο brand name ως περιφέρεια Υγείας.
      ΕΡ: Λένε ότι πίσω από κάθε επιτυχημένο άνδρα 
βρίσκεται μια δυναμική γυναίκα. Τι θα λέγατε για 
τη Μαρίνα Πατούλη; Είστε πολλά χρόνια μαζί...
      ΑΠ: Είμαστε μαζί 33 χρόνια, εγώ ήμουν τελειόφοιτος της Ια-

τρικής και εκείνη πρωτοετής της Φιλολογίας. Είναι μια έξυπνη 
και καταρτισμένη στην επιστήμη της γυναίκα. Αριστούχος φι-
λόλογος και άριστη ως καθηγήτρια. Και δεν το λέω εγώ, αλλά 
οι εκατοντάδες πλέον επιστήμονες που έρχονται διαχρονικά 
και μας βρίσκουν. Όμως, έχουμε υποστεί μπούλινγκ.
      Εγώ -και το έχει πει η Μαρίνα πολλές φορές δημόσια- δέ-
χομαι τον κάθε άνθρωπο, όπως είναι. Η Μαρίνα είναι ένα 
ελεύθερο άτομο και μια δυναμική προσωπικότητα. Πλέον έχει 
αποκτήσει μια πολιτική ωριμότητα στην Αυτοδιοίκηση, διότι 
-όπως είναι γνωστό- εκτός από τα πέντε χρόνια θητείας της 
στο δήμο Πεύκης-Λυκόβρυσης, είναι εκλεγμένη πλέον δημο-
τική σύμβουλος στο δήμο Αμαρουσίου.

Θεσμοθετούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας 
σταθμών βαρέων οχημάτων, για πρώτη φορά στη χώρα 
μας, με υπουργική απόφαση του υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Συγκεκριμένα, με αυτήν την απόφαση ρυθμίζονται οριστικά 
θέματα που αφορούν την έλξη όλων των ρυμουλκούμενων 
και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων της κατηγορίας Ο. Υπεν-
θυμίζεται ότι σύμφωνα με την Οδηγία 2007/46ΕΚ και την 
Β’2112/2009 Υ.Α., που την προσαρμόστηκε στην ελληνική 
νομοθεσία, η απόφαση αναφέρεται σε όλες οι κατηγορίες Ο 
(Ο1: έως 0,75 τόνους, Ο2: από 0,75 έως 3,5 τόνους, Ο3 από 
3,5 έως 10 τόνους, Ο4: μεγαλύτερο από 10 τόνους) και τα 
οχήματα ειδικής χρήσης (οχήματα που προορίζονται για λει-
τουργία που απαιτεί ειδική διαρρύθμιση του αμαξώματος ή/
και ειδικό εξοπλισμό, π.χ. ασθενοφόρα, αυτοκινούμενα τρο-
χόσπιτα κ.λπ.).

Ειδικότερα, η υπουργική απόφαση ρυθμίζει τα εξής:
α) Τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας 
κυκλοφορίας και πινακίδων σε όλα τα ρυμουλκούμενα και 
ημιρυμουλκούμενα αυτής της κατηγορίας (από μπαγκαζιέ-
ρες, τροχόσπιτα, μέχρι και μεγάλα ρυμουλκούμενα μεταφο-
ράς εμπορευμάτων). Προβλέπεται η χορήγηση πινακίδων 
και άδειας κυκλοφορίας για όλα τα ρυμουλκούμενα και ημι-
ρυμουλκούμενα.
β) Τις προϋποθέσεις έλξης των ρυμουλκούμενων ανάλογα με 
την κατηγορία τους και το έλκον όχημα. Βασικό σημείο είναι 
ότι πρέπει το έλκον όχημα να μπορεί τεχνικά να έλξει το ρυ-
μουλκούμενο ή το ημιρυμουλκούμενο.
γ) Τις μεταβατικές διατάξεις για τα ήδη κυκλοφορούντα ρυ-
μουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα. Προβλέπεται ότι όσα 
κυκλοφορούν με σημειώματα έλξης (μπαγκαζιέρες, τρέιλερ, 
τροχόσπιτα, οχήματα για μεταφορά σκαφών – αγωνιστικών 

αυτοκινήτων – μοτοσικλετών – αλόγων - αθλητικού εξοπλι-
σμού) θα πρέπει να εφοδιαστούν με άδεια κυκλοφορίας και 
πινακίδες εντός 9 μηνών.
Πλέον, δίνεται η δυνατότητα να κατέχει κάποιος στο όνομά 
του ένα ρυμουλκούμενο χωρίς να κατέχει έλκον όχημα (π.χ. 
ένα τροχόσπιτο, ένα όχημα μεταφοράς σκαφών ή αλόγων) 
και να μπορεί να το συνδέσει σε ένα έλκον όχημα που τεχνικά 
δικαιούται να το κάνει. Με αυτήν τη ρύθμιση επιλύονται και 
τα αιτήματα των ιδιοκτητών και των εμπόρων τροχόσπιτων, 
αλλά και των ομοσπονδιών μηχανοκίνητου αθλητισμού.
Τέλος, η χορήγηση άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας σε όλα 
τα ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα της κατηγορίας Ο 
θα οδηγήσει σε καταγραφή τους στο μητρώο του υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών, με αποτέλεσμα να περιλαμβάνει 
το σύνολο των οχημάτων που κυκλοφορούν.

ΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ χΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ 
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΛΙΜΕΝΕΣ

Ο Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕ-ΜΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΤΙ ΠΡΟβΛΕΠΕΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΘΜΩΝ βΑΡΕΩΝ ΟχΗΜΑΤΩΝ 
ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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«Έχουμε κάνει όλα τα βήματα για την οικοδόμηση της Οι-
κονομίας της Γνώσης. Από την ελεύθερη ποιοτική έρευνα, 
στην εφαρμοσμένη έρευνα και την καινοτόμο επιχειρη-
ματικότητα. Η ποιότητα στην έρευνα μπορεί να δημιουρ-
γήσει ένα σοκ ή ένα κβαντικό άλμα πρωτοπορίας και να 
τραβήξει όλη την αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας 
μπροστά», τονίζει ο Κώστας Φωτάκης, ο Αναπληρωτής 
Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας, στη συνέντευξή του 
στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η οποία 
δόθηκε με αφορμή την ελληνογερμανική συνάντηση ερ-
γασίας για τη μεταφορά γνώσης και τεχνολογίας την πε-
ρασμένη εβδομάδα στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών 
Επιστημών «Δημόκριτος». Προσθέτει, δε, ότι είναι εφικτό 
«γιατί έχουμε εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό που πρω-
τοπορεί και χαίρει παγκόσμιας αναγνώρισης», ενώ «ταυ-
τόχρονα δημιουργούνται ποιοτικές θέσεις εργασίας στον 
δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Με τον τρόπο αυτό προ-
σεγγίζουμε την οικονομία της γνώσης βήμα προς βήμα 
με ένα τρόπο συνεπή, με συνέχεια και συστηματικότητα, 
κάτι που έλειπε πολύ από τη χώρα στο παρελθόν ή γινόταν 
σπασμωδικά».
 Στο ερώτημα ΑΠΕ-ΜΠΕ πως κατάφερε να τον επαινεί 
τόσο πολύ ο Γερμανός υφυπουργός για θέματα εκπαίδευ-
σης και έρευνας Τόμας Ράχελ, ο οποίος παρέστη, απαντά: 
«Πρόκειται για μια συλλογική προσπάθεια. Από την αρχή 
αυτής της διακυβέρνησης το μέλημά μας για τα χρόνια 
που έρχονται είναι η δημιουργία ενός νέου αναπτυξιακού 
μοντέλου για τη χώρα, που θα βασίζεται στη γνώση και 
συγκεκριμένα στην οικονομία της γνώσης μαζί με την 
κοινωνία και προς όφελος της κοινωνίας». Αναλυτικότερα 
«πρόκειται για ένα τρίπτυχο δράσεων που περιλαμβάνει: 
τη στήριξη των ανθρώπων και των ερευνητικών υποδο-
μών, της καινοτόμου επιχειρηματικότητας και τις εμβλη-
ματικές δράσεις που αφορούν την κοινωνία. Πιστεύω πως 
έχουν πραγματικά φέρει μια νέα εποχή για την ελληνική 
έρευνα που έχει πλέον μπει δυναμικά στο διεθνή χώρο», 
όπως λέει.
 «Ο πρώτος κύκλος έχει να κάνει με τη στήριξη του δυ-
ναμικού της χώρας. Εστιάζουμε στους νέους επιστήμονες 
οι οποίοι έχουν πληγεί από το «brain drain» και το «brain 
waste». Το «brain drain» ήταν από την αρχή ψηλά στην 
ατζέντα της κυβέρνησης και έχουμε τα πρώτα σημάδια 
αναχαίτισής του». Πιο συγκεκριμένα «στο δημόσιο, δη-
μιουργήσαμε το Ελληνικό Ερευνητικό Ίδρυμα Έρευνας 
και Καινοτομίας», όπου «έχουμε τα πρώτα αποτελέσμα-
τα, άτομα που βρίσκονται ακόμη και σε καλά πανεπι-

στήμια του εξωτερικού να επιστρέφουν, αλλά και νέοι 
επιστήμονες που ήταν έτοιμοι να φύγουν να μένουν στη 
χώρα», ενώ στον ιδιωτικό τομέα «ενισχύσαμε μέσω των 
προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τε-
χνολογίας (ΓΓΕΤ) το στελεχιακό δυναμικό των τμημάτων 
έρευνας και ανάπτυξης των επιχειρήσεων» που «είναι ο 
εγκέφαλος μιας επιχείρησης». Ο κ. Φωτάκης αναφέρει επί-
σης «τα προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας 
και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), που θα δημιουργήσουν συνολικά 
μέχρι το 2021 δέκα χιλιάδες νέες ποιοτικές θέσεις εργασί-
ας».
 Ο δεύτερος κύκλος «είναι η εφαρμοσμένη έρευνα. Το 
2018 συμβασιοποιήθηκαν 360 εκ. ευρώ σε συνεργατικά 
έργα μεταξύ καινοτόμων επιχειρήσεων, Πανεπιστημίων 
και Ερευνητικών Κέντρων. Οι 141 ήταν επιχειρήσεις που 
έχουν δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια της κρίσης».
 Ο κ. Φωτάκης επισημαίνει στη συνέντευξή του στο ΑΠΕ-
ΜΠΕ ότι «σημασία έχει το πώς θα αξιοποιηθεί το αποτέ-
λεσμα της έρευνας». Γι΄αυτό δημιουργήθηκε «ένα Υπερ-
ταμείο επιχειρηματικών συνεπενδύσεων», με το οποίο 
«μπορεί μια ιδέα να γίνει μια νεοφυής επιχείρηση ή να ενι-
σχυθεί στα πρώτα της βήματα ή μια επιχείρηση, η οποία 
έχει προχωρήσει, ενισχύεται για να ωριμάσει» και προ-
σθέτει ότι «τώρα έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα: έχουν 
πραγματοποιηθεί επενδύσεις άνω των 29 εκατ. ευρώ σε 
τουλάχιστον 47 επιχειρήσεις. Ξεκίνησε με 300 εκ. ευρώ, 
αλλά με την μόχλευση των πόρων μπήκανε και ιδιωτικά 
κεφάλαια» και τώρα «το Ταμείο να διαθέτει περισσότερα 
από 400 εκ. ευρώ».
 Τέλος, για τον τρίτο κύκλο, τις -ελληνικές- εμβληματικές 
δράσεις λέει ότι «πρόκειται για δράσεις που έχουν μια 
καθαρή και ορατή κοινωνική απήχηση, ένα κοινωνικό 
αποτύπωμα: ιατρική ακριβείας, η καρδιολογία, με έμφαση 
στον αιφνίδιο θάνατο, τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα και 
μία άλλη μεγάλη αφορά στην κλιματική αλλαγή».
 Ολόκληρη η συνέντευξη του Κώστας Φωτάκη, Αναπλη-
ρωτή Υπουργού Έρευνας και Καινοτομίας στο Αθηναϊ-
κό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων και στον Αντώνη 
Πολυχρονάκη έχει ως εξής:
aΠe-mΠe: Κύριε Yπoυργέ, ο Γερμανός ομόλογός 
σας, ο χριστιανοδημοκράτης κ. Τόμας Ράχελ, με 
δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ χαρακτήρισε το ελλη-
νογερμανικό πρόγραμμα έρευνας και καινοτομί-
ας «πανευρωπαϊκό φάρο συνεργασίας», είπε ότι 
η Ελλάδα με τους εξαιρετικούς της επιστήμονες 
είναι πολύ καλός εταίρος και ότι χρησιμοποιεί 

πλέον σε μεγάλο βαθμό την παιδεία, την έρευ-
να και την καινοτομία ως κινητήριες δυνάμεις 
για την υπέρβαση της οικονομικής κρίσης. Πως 
καταφέρατε να σας επαινούν τόσο πολύ οι Γερ-
μανοί;
Kώστας Φωτάκης: Καταρχάς να πούμε ότι πρόκειται για 
μια συλλογική προσπάθεια. Από την αρχή αυτής της δι-
ακυβέρνησης το μέλημά μας για τα χρόνια που έρχονται 
είναι η δημιουργία ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου για 
τη χώρα, που θα βασίζεται στη γνώση και συγκεκριμένα 
στην οικονομία της γνώσης. Την οικονομία της γνώσης 
μαζί με την κοινωνία και προς όφελος της κοινωνίας. Στο 
πλαίσιο αυτό, η ερευνητική πολιτική που έχουμε διαμορ-
φώσει συνδέεται άμεσα και συστηματικά για πρώτη φορά 
με την αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας και υλοποιεί-
ται μέσα από τρεις κύκλους δράσεων.
aΠe-mΠe: Ποιοι είναι αυτοί;
Kώστας Φωτάκης: Πρόκειται για ένα τρίπτυχο δράσεων 
που περιλαμβάνει: τη στήριξη των ανθρώπων και των 
ερευνητικών υποδομών, τη στήριξη της καινοτόμου επι-
χειρηματικότητας και μετά τις εμβληματικές δράσεις που 
αφορούν την κοινωνία και άμεσα ανακλούν την απήχηση 
της έρευνας. Πιστεύω πως έχουν πραγματικά φέρει μια 
νέα εποχή για την ελληνική έρευνα που έχει πλέον μπει 
δυναμικά στο διεθνή χώρο.
aΠe-mΠe: Μπορείτε να περιγράψετε αναλυτικό-
τερα αυτούς τους κύκλους δράσεων;
Kώστας Φωτάκης: Ο πρώτος κύκλος έχει να κάνει με τη 
στήριξη του δυναμικού της χώρας, το οποίο έχει πληγεί 
ιδιαίτερα κατά τα χρόνια τη κρίσης. Και όταν μιλάμε για 
δυναμικό μιλάμε για τους ανθρώπους και τις ερευνητικές 
υποδομές. Όταν μιλάμε για ανθρώπους κυρίως εστιάζου-
με στους νέους επιστήμονες οι οποίοι έχουν πληγεί από 
το γνωστό φαινόμενο του «brain drain», δηλ. της φυγής 
στο εξωτερικό και του «brain waste», δηλαδή επιστήμο-
νες που έχουν εξειδικευθεί, αλλά αναγκάζονται εξαιτίας 
της κρίσης να κάνουν δουλειές άσχετες από αυτό για το 
οποίο έχουν εξειδικευθεί. Το φαινόμενο του «brain drain» 
δεν είναι βέβαια νέο, αλλά διογκώθηκε ιδιαίτερα μετά το 
2009/10 και έχει πλέον δεκαπλασιαστεί. Εκείνο που θα 
ήθελα να τονίσω είναι ότι με τα μέτρα που πήραμε ήδη, δι-
ότι το «brain drain» ήταν από την αρχή ψηλά στην ατζέντα 
της κυβέρνησης, έχουμε τα πρώτα σημάδια αναχαίτισής 
του. Αυτά τα μέτρα απευθύνονται τόσο στον δημόσιο όσο 
και στον ιδιωτικό τομέα. Συνέχεια στη σελ 17

Κ. ΦΩΤΑΚΗΣ: ΚβΑΝΤΙΚΟ ΑΛΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 
Συνέντευξη του αναπληρωτή υπουργού Έρευνας & Καινοτομίας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Συνέχεια από τη σελ 16 

aΠe-mΠe: Θα μπορούσατε να μας πείτε αντί-
στοιχα παραδείγματα;
Kώστας Φωτάκης: Στο δημόσιο, εκείνο το οποίο κάνα-
με πέρα από την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε 
πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, εκεί που υπήρχε 
για μια δεκαετία περίπου απόλυτη ξηρασία, δημιουρ-
γήσαμε το Ελληνικό Ερευνητικό Ίδρυμα Έρευνας και 
Καινοτομίας, το ΕΛΙΔΕΚ, για τη στήριξη της ελεύθερης 
έρευνας και των νέων επιστημόνων στα ελληνικά Πα-
νεπιστήμια και τα Ερευνητικά Κέντρα. Εκεί έχουμε τα 
πρώτα αποτελέσματα, δηλαδή οι δράσεις του ΕΛΙΔΕΚ 
να οδηγούν άτομα που βρίσκονται ακόμη και σε καλά 
πανεπιστήμια του εξωτερικού να επιστρέφουν στην 
Ελλάδα για να συνεχίσουν την έρευνά τους εδώ, αλλά 
και νέοι επιστήμονες που ήταν έτοιμοι να φύγουν στο 
εξωτερικό να μένουν στη χώρα.
aΠe-mΠe: Στον ιδιωτικό τομέα;
Kώστας Φωτάκης: Ενισχύσαμε μέσω των προγραμμά-
των της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας 
(ΓΓΕΤ) όπως το «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» το 
στελεχιακό δυναμικό των τμημάτων έρευνας και ανά-
πτυξης των επιχειρήσεων. Ξέρετε, τα τμήματα έρευνας 
και ανάπτυξης των επιχειρήσεων είναι ο εγκέφαλος 
μιας επιχείρησης, είναι εκεί που δημιουργείται η νέα 
γνώση, που ουσιαστικά θα αναβαθμίσει την επιχεί-
ρηση ακόμα και όταν εισέρχεται η τεχνολογία από το 
εξωτερικό, εκεί όπου μετουσιώνονται και θα εξειδικεύ-
ονται οι ανάγκες μιας επιχείρησης.
aΠe-mΠe:Πέραν αυτών ποιες άλλες δραστηρι-
ότητες αναπτύσσει το Υπουργείο σας;
Kώστας Φωτάκης: Εκτός από το ΕΛΙΔΕΚ θα ήθελα να 
αναφέρω και τα προγράμματα της Γενικής Γραμματεί-
ας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), που θα δημιουρ-
γήσουν συνολικά μέχρι το 2021 δέκα χιλιάδες νέες 
ποιοτικές θέσεις εργασίας, αλλά αυτό δεν φτάνει. Είναι 
η αναγκαία συνθήκη, αλλά παράλληλα χρειάζεται να 
υπάρχουν ελκυστικά εργασιακά περιβάλλοντα, πε-
ριβάλλοντα τα οποία να λειτουργούν ως πόλοι έλξης 
για τους νέους επιστήμονες και περιβάλλοντα που να 
μπορούν να εμπνέουν. Η έμπνευση είναι πολύ δυνατό 
στοιχείο για την προσέλκυση νέων επιστημόνων.
aΠe-mΠe: Μπορείτε να αναφέρετε ένα παρά-
δειγμα;
Kώστας Φωτάκης: Δίνουμε τη δυνατότητα σε μετα-
διδάκτορες, δηλαδή σε επιστήμονες που έχουν ολο-
κληρώσει το διδακτορικό τους, εφόσον η ερευνητική 
πρόταση που υποβάλουν κριθεί θετικά, να μπορούν 

να λειτουργήσουν ανεξάρτητα δημιουργώντας τη δική 
τους ερευνητική ομάδα. Αυτό είναι μοναδικό και έχει 
αποδειχθεί ιδιαίτερα ελκυστικό, διότι δεν εργάζονται 
υπό την επίβλεψη κάποιου καθηγητή, αλλά έχουν την 
ευκαιρία να αναδείξουν τη δημιουργικότητά τους και 
το ταλέντο τους.
aΠe-mΠe: Με την οικονομία πως συνδέονται 
οι δράσεις σας;
Kώστας Φωτάκης: Μετά τη στήριξη του δυναμικού, το 
δεύτερο είναι η εφαρμοσμένη έρευνα που συνδέει επι-
χειρήσεις με Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα. Το 
2018 μέσα από το πρόγραμμα ερευνών «Ερευνώ-Δη-
μιουργώ-Καινοτομώ» της ΓΓΕΤ συμβασιοποιήθηκαν 
360 εκ. ευρώ σε συνεργατικά έργα μεταξύ καινοτό-
μων επιχειρήσεων, Πανεπιστημίων και Ερευνητικών 
Κέντρων. Από αυτές τις επιχειρήσεις οι 141 ήταν επι-
χειρήσεις που έχουν δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια 
της κρίσης. Πέρα από αυτό, σημασία έχει το πώς θα 
αξιοποιηθεί το αποτέλεσμα της έρευνας. Για το σκοπό 
αυτό, το επόμενο βήμα ήταν να φτιάξουμε το περίφη-
μο EquiFund, ουσιαστικά ένα Υπερταμείο επιχειρη-
ματικών συμμετοχών / συνεπενδύσεων. Αυτό έγινε 
σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων 
(European Investment Fund/EIF) και την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα επενδύσεων. Με το EquiFund, δηλαδή τις επι-
χειρηματικές συμμετοχές, μπορεί μια ιδέα να γίνει επι-
χείρηση, αυτό που λέμε νεοφυής επιχείρηση (start-up) 
ή να ενισχυθεί μια επιχείρηση στα πρώτα της βήματα 
ή μια επιχείρηση η οποία έχει προχωρήσει, ενισχύεται 
για να ωριμάσει.
aΠe-mΠe: Τι σημαίνει αυτό;
Kώστας Φωτάκης: Σημαίνει ότι η επιχείρηση εκχωρεί 
ένα αριθμό μετοχών στο Ταμείο, δηλαδή ένα 10, 20%, 
αυτό είναι θέμα διαπραγμάτευσης. Δεν είναι δηλαδή 
δανεισμός, που δεν ήταν δυνατόν να τον αντέξει μια 
επιχείρηση με τα σημερινά δεδομένα, είναι συμμετο-
χές ή και κεφάλαια σποράς όπως λέμε. Η δημιουργία 
του Equifund έγινε στα τέλη του 2016, ακολούθησαν 
οι επιλογές των fund managers το 2017 και το 2018 
λειτούργησε. Τώρα έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα: 
έχουν ήδη πραγματοποιηθεί επενδύσεις άνω των 29 
εκατ. ευρώ σε τουλάχιστον 47 επιχειρήσεις. Εκείνο που 
είναι το σημαντικό εδώ είναι ότι ξεκίνησε με 300 εκ. 
ευρώ, εκ των οποίων τα 200 ήταν η συμμετοχή του 
δημοσίου και τα 100 από την Ευρωπαϊκή τράπεζα 
Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων 
EIF, αλλά με την μόχλευση αυτών των πόρων μπήκα-
νε και ιδιωτικά κεφάλαια γύρω στα 200 εκ. ευρώ και 
έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή το Ταμείο να διαθέτει 

περισσότερα από 400 εκ. ευρώ.
aΠe-mΠe: Συμπερασματικά;
Kώστας Φωτάκης: Έχουμε κάνει όλα τα βήματα για 
την οικοδόμηση της Οικονομίας της Γνώσης. Από την 
ελεύθερη ποιοτική έρευνα, στην εφαρμοσμένη έρευνα 
και την καινοτόμο επιχειρηματικότητα. Θα ήθελα να 
τονίσω ότι η ποιότητα στην έρευνα μπορεί να δημι-
ουργήσει ένα σοκ ή ένα κβαντικό άλμα πρωτοπορίας 
και να τραβήξει όλη την αναπτυξιακή προσπάθεια της 
χώρας μπροστά.
aΠe-mΠe:Μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο στην Ελ-
λάδα;
Kώστας Φωτάκης: Μπορεί να γίνει γιατί έχουμε εξαιρε-
τικό ανθρώπινο δυναμικό που πρωτοπορεί και χαίρει 
παγκόσμιας αναγνώρισης και αυτό δεν το λέω μόνον 
εγώ, έχουμε και τα στοιχεία του ΟΟΣΑ και από την 
Eurostat. Ταυτόχρονα δημιουργούνται ποιοτικές θέ-
σεις εργασίας τόσο στον δημόσιο και στον ιδιωτικό το-
μέα. Με τον τρόπο αυτό προσεγγίζουμε την οικονομία 
της γνώσης βήμα προς βήμα με ένα τρόπο συνεπή, με 
συνέχεια και συστηματικότητα, κάτι που έλειπε πολύ 
από τη χώρα στο παρελθόν ή γινόταν σπασμωδικά.
aΠe-mΠe:Στην ελληνογερμανική συνάντηση 
στο Δημόκριτο έγινε λόγος και για καθαρά ελ-
ληνικές δράσεις, ποιές είναι αυτές;
Kώστας Φωτάκης: Πρόκειται για εμβληματικές πρω-
τοβουλίες, για αμιγώς ελληνικές δράσεις, τις οποίες η 
πολιτεία συντονίζει και οι οποίες έχουν μια καθαρή και 
ορατή κοινωνική απήχηση, ένα κοινωνικό αποτύπω-
μα. Για παράδειγμα η ιατρική ακριβείας, η ιατρική του 
μέλλοντος. Έχουμε δημιουργήσει τρία δίκτυα ιατρικής 
ακριβείας στην ογκολογία. Επίσης, στην καρδιολογία 
με έμφαση στην αντιμετώπιση του λεγόμενου αιφ-
νίδιου θανάτου και μια δράση η οποία ελπίζουμε να 
ξεκινήσει πολύ σύντομα και θα εστιάζει στα νευροεκ-
φυλιστικά νοσήματα.
aΠe-mΠe: Άλλη δράση άξια αναφοράς;
Kώστας Φωτάκης: Μια άλλη μεγάλη δράση ξεκίνησε 
πρόσφατα και αναγγέλθηκε την περασμένη εβδομά-
δα, αφορά στην κλιματική αλλαγή. Πέρα από ένα νέο 
ερευνητικό, ωκεανογραφικό, σκάφος το οποίο φέρ-
νουμε, με ηγέτη το Αστεροσκοπείο Αθηνών έχουμε δη-
μιουργήσει ένα δίκτυο που ουσιαστικά θα παρατηρεί 
προβλήματα που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή, 
θα κατανοεί την προέλευσή της και όλα αυτά σε όλη 
τη χώρα, διότι η κλιματική αλλαγή έχει διαφορετικές 
επιπτώσεις σε διαφορετικές περιοχές της.

Κ. ΦΩΤΑΚΗΣ: ΚβΑΝΤΙΚΟ ΑΛΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
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Εντός των επόμενων είκοσι ημερών αναμένεται η δημο-
πράτηση του έργου, «Fire Detection» (πυρανίχνευση), 
που αφορά στην εγκατάσταση συστήματος ανίχνευσης 
φωτιάς, στο δάσος Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου, σύμφω-
να με τον δήμαρχο Σουφλίου, Βαγγέλη Πουλιλιό. «Στην 
πρώτη δημοπράτηση αποκλείστηκαν και οι δύο συμμε-
τέχοντες, γιατί δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις, οπότε 
θα την ξανακάνουμε περίπου σε 20 ημέρες», δηλώνει στο 
ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Πουλιλιός, εκτιμώντας πως η τοποθέτηση 
του συστήματος πυρανίχνευσης θα ολοκληρωθεί τον 
Μάρτιο του 2020 «ένεκα της γραφειοκρατίας και των πι-
θανών ενστάσεων».
Ειδικότερα, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου πιλοτικού έρ-
γου, θα εγκατασταθεί ένα σύστημα ανίχνευσης φωτιάς 
στο δάσος Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου, καλύπτοντας σχε-
δόν το 95% του Εθνικού Πάρκου καθώς και άλλες δασικές 
περιοχές εκτός αυτού. Το σύστημα θα περιλαμβάνει θερ-
μικές και οπτικές κάμερες, μετεωρολογικούς σταθμούς, 

εναλλακτικό σύστημα τροφοδοσίας με ηλεκτρική ενέργεια 
και συστήματα ασφαλείας. Θα μεταδίδει σήμα σε 24ωρη 
βάση, προς το κέντρο ελέγχου, που θα εγκατασταθεί στο 
Σουφλί, ενώ θα χρησιμοποιείται και από την πυροσβεστι-
κή υπηρεσία, το Δασαρχείο και τον Φορέα Διαχείρισης του 
Εθνικού Πάρκου. Στόχος είναι η συνεχής παρακολούθη-
ση του δάσους για την έγκαιρη αντιμετώπιση διάφορων 
απειλών, κυρίως φωτιάς αλλά και λοιπόν παράνομων 
δραστηριοτήτων. Σε ό,τι αφορά τον εγκεκριμένο προϋπο-
λογισμό του έργου, για το τμήμα που αφορά στον δήμο 
Σουφλίου, ανέρχεται στις 412.730 ευρώ.
Το έργο «Fire Detection» υλοποιείται από τον δήμο 
Σουφλίου στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκής 
Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg V-A Ελλάδα Βουλγαρία 
2014-2020» και μετά από σχετική πρόταση της δημοτικής 
Αρχής, που αφορά στην «Ενδυνάμωση της αποτελεσματι-
κότητας των δράσεων προστασίας της βιοποικιλότητας» 
με τίτλο «Υψηλή τεχνολογία για την προστασία της βιο-

ποικιλότητας μέσω έγκαιρης ανίχνευσης φωτιάς σε προ-
στατευόμενες δασικές περιοχές υψηλής σπουδαιότητας». 
Η συγκεκριμένη πρόταση εγκρίθηκε για χρηματοδότηση, 
λαμβάνοντας την υψηλότερη βαθμολογία στο σύνολο 
των προτάσεων που κατατέθηκαν στον Άξονα.
Στο πρόσφατο παρελθόν στο Εθνικό Πάρκο Δαδιάς-Λευ-
κίμης-Σουφλίου εκδηλώθηκαν πυρκαγιές (στην πλειοψη-
φία τους λόγω πτώσης κεραυνών) και υπέστη μικρότερες 
και μεγαλύτερες οικολογικές καταστροφές. Σημαντικότε-
ρη, ως προς την έκταση που κατέκαψε, η πυρκαγιά τον 
Αύγουστο του 2011, (αιτία εκδήλωσης εμπρησμός από 
αμέλεια και συγκεκριμένα σπίθες από εξάτμιση αγροτικού 
μηχανήματος) με τη δορυφορική μέτρηση να εκτιμά την 
καμένη έκταση στα 57.000 στρέμματα και την προκλη-
θείσα ζημία στη βιοποικιλότητα και στη σύνθεση των βι-
οτόπων να περιορίζεται στα όρια του Εθνικού Πάρκου και 
όχι στους πυρήνες του, σύμφωνα με τις αρμόδιες δασικές 
Αρχές.

«Η ερημοποίηση συνιστά τεράστια απειλή ειδικά για τη 
λεκάνη της Μεσογείου» επισημαίνει μιλώντας στο Αθη-
ναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο ακαδημαϊκός 
Χρήστος Ζερεφός. «Η γνώση αυτή προέρχεται τόσο από 
τα μοντέλα προβλέψεων για τα επόμενα 70 με 80 χρό-
νια όσο και από το παρελθόν» επισημαίνει ο ίδιος. Όπως 
υπενθυμίζει, ο πρώτος που περιέγραψε αυτό το φαινόμε-
νο ήταν ο Αριστοτέλης στα «Μετεωρολογικά» του. «Εκεί 
αναρωτιέται πώς έγινε έρημος η Σαχάρα. Και αναφέρεται 
σε μια μεγάλη κλιματική αλλαγή για τους μηχανισμούς της 
οποίας θέτει ερωτήματα» λέει.
Εκατό χώρες στον κόσμο, μεταξύ των οποίων και η Ελ-
λάδα, το ένα τρίτο των εδαφών της οποίας υπόκειται σε 
υψηλό δυνητικό κίνδυνο είναι οι αριθμοί της ερημοποίη-
σης, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, ο οποίος καθιέρωσε 
την 17η Ιουνίου ως παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης 
για την αντιμετώπιση του φαινομένου.
Οι αριθμοί λένε ακόμη πως έως το 2025 περισσότεροι από 
1,8 δισεκατομμύρια άνθρωποι θα έρθουν αντιμέτωποι με 
το πρόβλημα της παντελούς έλλειψης νερού, ενώ τα δυο 
τρίτα του πλανήτη θα ζουν με την αγωνία της εξάντλη-
σης των αποθεμάτων. Λένε ακόμη πως η ερημοποίηση 
θα προκαλέσει περισσότερους θανάτους από κάθε άλλη 
φυσική καταστροφή και πως εξαιτίας του φαινομένου πε-

ρισσότεροι από 135 εκατομμύρια άνθρωποι θα υποχρεω-
θούν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.
Αν υπάρχει μια σημαντική διαφορά με το παρελθόν αυτή 
είναι η ταχύτητα με την οποία εκδηλώνεται το φαινόμενο. 
Και σε αυτή την ιλιγγιώδη ταχύτητα πρωτεύοντα ρόλο 
έχει ο άνθρωπος. «Το χαρακτηριστικό της αποσταθερο-
ποίησης του κλίματος που οφείλεται στον άνθρωπο εί-
ναι ότι η αποσταθεροποίηση αυτή εκδηλώνεται σε πολύ 
μικρή χρονική περίοδο. Στο παρελθόν η αλλαγή αυτή 
ξεκινούσε και ολοκληρωνόταν σε ένα διάστημα χιλιάδων 
ετών» εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Ζερεφός.
«Σήμερα ξέρουμε ότι υπήρξε μια παρατεταμένη περίοδος 
ξηρασίας στην εποχή του χαλκού, η οποία σύμφωνα με 
κάποιους μελετητές διήρκησε τριάντα χρόνια και σύμφω-
να με άλλους ακόμη και τριακόσια. Είναι η περίοδος που 
κατέβηκαν οι Δωριείς από τον Βορρά και κατέλαβαν το 
Άργος και τις Μυκήνες για να αλλάξει η ροή της Ιστορίας» 
λέει ο διακεκριμένος ακαδημαϊκός.
Η ανατολική Πελοπόννησος, που κατέλαβαν τότε οι Δω-
ριείς, θεωρείται σήμερα υψηλού κινδύνου. Στο κόκκινο 
βρίσκονται ακόμη όλα τα νησιά του Αιγαίου, καθώς και 
τμήματα της Στερεάς Ελλάδας και της Εύβοιας, καθώς και 
της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας, της Θράκης, όπως και η 
Κεντρική και η Νοτιοανατολική Κρήτη.

Επιστρέφοντας στο παρελθόν, άλλες γνωστές περίοδοι 
ξηρασίας ήταν αυτή που ξεκίνησε περίπου το 100 μΧ, ενώ 
άλλη μία σημειώθηκε κατά τους μεσαιωνικούς χρόνους. 
«Πιο πρόσφατα, τη δεκαετία του 1970, ξεκίνησε μια νέα 
περίοδος ξηρασίας στη Βορειοδυτική Αφρική, η οποία 
διαρκεί δυστυχώς μέχρι σήμερα. Από εκείνη την περιοχή 
είχαμε τους πρώτους οικολογικούς πρόσφυγες καθώς 
εξαιτίας της ξηρασίας επεκτάθηκε η έρημος προς τη Σαβά-
να» αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Χρήστος Ζερεφός.
«Ξέρουμε ότι ο υδροφόρος ορίζοντας στη Βόρεια Αφρική 
κατεβαίνει και ότι σε οάσεις όπως είναι η Φαράν, στη χερ-
σόνησο του Σινά, που άλλοτε ανέβλυζε το νερό επίγεια -κι 
εγώ θυμάμαι ως παιδί- τώρα είναι σε βάθος πάνω από 20 
και 30 μέτρα. Το γεγονός ότι αυτή η αλλαγή επισυμβαίνει 
στη διάρκεια της ζωής ενός ανθρώπου σημαίνει πολλά. 
Το κλίμα πάντα άλλαζε. Αλλά η ανθρώπινη παρέμβαση 
επέτεινε αυτές τις αλλαγές και γι’ αυτό βλέπουμε αυτά τα 
φαινόμενα» προσθέτει.
Σύμφωνα με τον ίδιο, ο άνθρωπος ευθύνεται κατά 30% 
με 35% για την αλλαγή του κλίματος. «Εάν δεν κάνουμε 
κάτι σε λίγο θα ευθύνεται κατά 70% και 80%» επισημαίνει 
μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Ζερεφός.

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΕΓΚΑΙΡΗ ΑΝΙχΝΕΥΣΗ  ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΔΑΔΙΑΣ
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Η υλοποίησή του επενδυτικού σχεδίου της FrieslandCampina 
Hellas για το 2019 στο εργοστάσιο παραγωγής γαλακτοκομι-
κών προϊόντων που διαθέτει στην Πάτρα, έχει αρχίσε, σύμφω-
να με όσα αναφέρει σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο διευθύ-
νων σύμβουλος της εταιρείας Κωνσταντίνος Μαγγιώρος.
Όπως αναφέρει ο κ. Μαγγιώρος, το συγκεκριμένο πρόγραμμα 
εντάσσεται στο πλαίσιο της αναπτυξιακής πορείας και μακρο-
χρόνιας στρατηγικής της εταιρείας. Συγκεκριμένα, περιλαμ-
βάνει επέκταση βιομηχανικών κτιρίων και εγκατάσταση νέου 
εξοπλισμού παραγωγής με τα αντίστοιχα συστήματα ελέγχου 
και αυτοματισμών. «Με την επένδυση αυτή θα αυξηθεί η παρα-
γωγική δυναμικότητα του εργοστασίου στην Πάτρα κατά 50%» 
επισημαίνει χαρακτηριστικά ο κ. Μαγγιώρος ενώ προσθέτει ότι 
η ετήσια παραγωγή του εργοστασίου ανέρχεται στους 75.000 
τόνους γαλακτοκομικών προϊόντων, που μεταφράζονται σε 76 
εκατομμύρια τεμάχια προϊόντων.
Ο κ. Μαγγιώρος μιλώντας στο ΑΠΕ - ΜΠΕ επισημαίνει ότι το 
2011 η FrieslandCampina αποφάσισε τη μεταφορά της πα-
ραγωγής γάλακτος από τη Γερμανία στο πρότυπο εργοστάσιο 
ΝΟΥΝΟΥ της Πάτρας, «στηρίζοντας έτσι έμπρακτα την ελληνική 
οικονομία, αλλά και επενδύοντας στην ισχυροποίηση και περαι-
τέρω ανάπτυξη στην ελληνική αγορά».
Οκτώ χρόνια μετά, αναφέρει ο κ. Μαγγιώρος, «η επιλογή αυτή 
έχει δικαιωθεί πλήρως, καθώς η ανάπτυξη του ΝΟΥΝΟΥ και των 
τοπικά παραγομένων προϊόντων έχουν οδηγήσει στην πλήρη 
αξιοποίηση της παραγωγικής δυναμικότητας. Έτσι, φέτος η 
FrieslandCampina Hellas υλοποιεί νέα επένδυση για την αύξηση 
της παραγωγικής δυναμικότητας του εργοστασίου».
Σημειώνεται ότι η FrieslandCampina Hellas αποτελεί μέλος της 
Royal FrieslandCampina, μίας εταιρείας με μακρά συνεταιρι-
στική ιστορία 150 χρόνων. Στην Ελλάδα, έχει παρουσία με τη 
μάρκα ΝΟΥΝΟΥ 90 χρόνια. Η FrieslandCampina Hellas, με έδρα 
την Αθήνα, έχει την ευθύνη και εποπτεία για τη Νοτιοανατολική 
Ευρώπη, που περιλαμβάνει την Ελλάδα, την Κύπρο και άλλες 9 
χώρες της Βαλκανικής.
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της συνέντευξης του διευθύνοντος 
συμβούλου της FrieslandCampina Hellas, Κωνσταντίνου Μαγ-
γιώρου στη δημοσιογράφο Μαρία Τσιβγέλη για το Αθηναϊκό 
Πρακτορείο Ειδήσεων.

ΕΡ. Ποιος είναι ο ρόλος της Ελλάδας στα σχέδια της 
Frieslandcampina για τη ΝΑ Ευρώπη;
ΑΠ. Η FrieslandCampina Hellas αποτελεί μέλος της Royal 
FrieslandCampina, μίας εταιρείας με μακρά συνεταιριστική 
ιστορία 150 χρόνων. Στην Ελλάδα, έχει παρουσία με τη μάρκα 
ΝΟΥΝΟΥ 90 χρόνια. Η FrieslandCampina Hellas, με έδρα την 
Αθήνα, έχει την ευθύνη και εποπτεία για τη Νοτιοανατολική 
Ευρώπη, που περιλαμβάνει την Ελλάδα, την Κύπρο και άλλες 9 
χώρες της Βαλκανικής. 
ΕΡ. Το 2011 η Frieslandcampina αποφάσισε τη με-
ταφορά της παραγωγής γάλακτος από την Γερμανία 
στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Πάτρα. Αισθάνε-
στε δικαιωμένος από αυτή την επιλογή της μητρικής; 
Πιστεύετε ότι έδωσε μια ηχηρή ψήφο εμπιστοσύνης 
στην ελληνική οικονομία; 
ΑΠ. Όντως, το 2011 μεταφέρθηκε η παραγωγή γάλακτος ESL 
από τη Γερμανία στο πρότυπο εργοστάσιο ΝΟΥΝΟΥ της Πά-
τρας, στηρίζοντας έτσι έμπρακτα την ελληνική οικονομία, αλλά 
και επενδύοντας στην ισχυροποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη 
στην ελληνική αγορά. Οκτώ χρόνια μετά, η επιλογή αυτή έχει 
δικαιωθεί πλήρως, καθώς η ανάπτυξη του ΝΟΥΝΟΥ και των 
τοπικά παραγομένων προϊόντων έχουν οδηγήσει στην πλήρη 
αξιοποίηση της παραγωγικής δυναμικότητας. Ετσι, φέτος η 
FrieslandCampina Hellas υλοποιεί νέα επένδυση για την αύξηση 
της παραγωγικής δυναμικότητας του εργοστασίου. 
ΕΡ. Τι περιλαμβάνει το επενδυτικό πλάνο της 
Frieslandcampina Hellas για το εργοστάσιο στη βΙΠΕ 
Πατρών;
ΑΠ. Το Επενδυτικό Σχέδιο 2019 εντάσσεται στο πλαίσιο της ανα-
πτυξιακής πορείας και μακροχρόνιας στρατηγικής της εταιρείας 
και έχει ήδη ξεκινήσει η υλοποίησή του. Περιλαμβάνει επέκτα-
ση βιομηχανικών κτιρίων και εγκατάσταση νέου εξοπλισμού 
παραγωγής με τα αντίστοιχα συστήματα ελέγχου και αυτομα-
τισμών. Με την επένδυση αυτή θα αυξηθεί η παραγωγική δυ-
ναμικότητα του εργοστασίου κατά 50%. 
ΕΡ. Ποια είναι η παραγωγική δυναμικότητα του ερ-
γοστασίου στην Πάτρα και ποια η βασική επιδίωξη 
της διοίκησης μέσω των επενδύσεων που υλοποιεί; 
ΑΠ. Η συνολική ετήσια παραγωγή του ανέρχεται σήμερα στους 
75.000 τόνους γαλακτοκομικών προϊόντων, που μεταφρά-

ζονται σε 76 εκατομμύρια τεμάχια προϊόντων. Το εργοστάσιο 
παράγει τα γάλατα ΝΟΥΝΟΥ FAMILY, NOYNOYkid, ΝΟΥΝΟΥ 
Noulac, NOYΝOY CalciPlus, Choice, ΝΟΥΝΟΥ Βarista’s, τις κρέμες 
γάλακτος NOYNOY και τη σειρά γιαουρτιών NOYNOY σε ποικί-
λες συσκευασίες και αποτελεί περιφερειακό κέντρο διανομής της 
εταιρείας για τη Δυτική Ελλάδα, την Ήπειρο και μεγάλο μέρος 
της Μακεδονίας.
ΕΡ. Τι περιλαμβάνουν τα σχέδια της διοίκησης ανα-
φορικά με την παραγωγή νέων προϊόντων;
ΑΠ. Φέτος η εταιρεία μας έχει λανσάρει το νέο γιαούρτι ΝΟΥ-
ΝΟΥ Στραγγιστό και το γάλα ΝΟΥΝΟΥ Family χωρίς λακτόζη 
και ο στόχος μας είναι η συνεχής ανανέωση και επέκταση της 
γκάμας μας με νέα καινοτόμα γαλακτοκομικά προϊόντα που να 
καλύπτουν τις ανάγκες των καταναλωτών σε όλα τα κανάλια 
διανομής. 
ΕΡ. Ποια είναι η θέση της Frieslandcampina Hellas 
στο σύνολο της ελληνικής αγοράς γαλακτοκομικών 
και πως διαμορφώνονται τα μερίδιά της;
ΑΠ. Η FrieslandCampina Hellas κατέχει την 1η θέση στη συνο-
λική αγορά γαλακτοκομικών, καθώς και σε πολλές υποκατηγο-
ρίες προϊόντων, έχοντας κερδίσει τις προτιμήσεις και τις καρδιές 
των καταναλωτών. Ευχαριστούμε τους καταναλωτές για την 
εμπιστοσύνη τους και εργαζόμαστε υπεύθυνα για να την διατη-
ρήσουμε και να την ενισχύσουμε.
ΕΡ. Ο διαγωνισμός «NoYNoY idea challenge» επι-
βραβεύει νέους ερευνητές και ακαδημαϊκούς για 
τις καινοτόμες ιδέες τους. Πόσο σημαντική είναι η 
συμβολή της καινοτομίας στην ελληνική γαλακτοβι-
ομηχανία;
ΑΠ. Είμαστε πολύ περήφανοι για τον διαγωνισμό «NOYNOY 
Idea Challenge», γιατί μέσω αυτού επεκτείνουμε τους δεσμούς 
που έχουμε με την ελληνική κοινωνία και την ακαδημαϊκή 
κοινότητα, κάνοντας ένα ακόμα βήμα ανάπτυξης στην αλυσί-
δα γάλακτος που αντιπροσωπεύουμε. Οι ιδέες ξεπέρασαν τις 
προσδοκίες, έθεσαν τους στόχους του αύριο και κυρίως μας 
έφεραν κοντά σε νέους επιστήμονες. Πιστεύουμε ότι η συνεργα-
σία μεταξύ βιομηχανίας και ακαδημαϊκής κοινότητας, μέσα και 
από τέτοιες πρωτοβουλίες, έχει αμοιβαία θετικό αποτύπωμα και 
πρέπει να συνεχίσει και ενισχυθεί από όλους.

Ενώπιον ενός ολιγομελούς εκκλησιάσματος, που φορούσε 
λευκά κράνη ασφαλείας, τελέστηκε την Κυριακή στον Καθε-
δρικό της Παναγίας των Παρισίων η πρώτη λειτουργία μετά 
τη φωτιά που κατέστρεψε το γοτθικού ρυθμού μνημείο πριν 
από δύο μήνες.Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η λειτουργία ξεκίνη-
σε στις 18.00 τοπική ώρα σε ένα παρεκκλήσι, που δεν υπέστη 
ζημιές από την πυρκαγιά της 15ης Απριλίου, ενώπιον περιορι-

σμένου αριθμού προσώπων, περίπου 30, οι οποίοι φόραγαν 
προστατευτικά κράνη. Διήρκησε μία ώρα.
«Με μεγάλη συγκίνηση βρισκόμαστε εδώ για να γιορτάσουμε 
τον καθαγιασμό του καθεδρικού ναού» είπε ο αρχιεπίσκοπος 
του Παρισιού Μισέλ Οπετί, που χοροστάτησε στη λειτουργία.
«Πρόκειται για ένα μήνυμα ελπίδας κι ευχαριστούμε όλους 
όσοι συγκινήθηκαν απ’ όσα συνέβησαν σε αυτόν τον ναό» 

υπογράμμισε, προσθέτοντας, λίγο μετά, ότι είναι «λίγο παρά-
ξενο» να τελεί την ιερή ακολουθία φορώντας κράνος.
Χθες, ο υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας Φρανκ Ριστέρ είπε 
ότι ο Καθεδρικός παραμένει σε επισφαλή κατάσταση, ειδικά ο 
θόλος.

ΣΥΝΕχΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η FrieSlaNdcamPiNa HellaS 
Συνέντευξη στο ΑΠΕ-ΜΠΕ με τον διευθύνοντα σύμβουλο Κωνσταντίνο Μαγγιώρο

ΤΕΛΕΣΤΗΚΕ Η ΠΡΩΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗ ΦΩΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ
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Οι Ευρωπαίοι υπουργοί Οικονομικών κατέληξαν σε συμφωνία 
για το περίγραμμα ενός προϋπολογισμού της ευρωζώνης, ενός 
εμβληματικού σχεδίου του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μα-
κρόν, αλλά άφησαν για αργότερα το πιο ακανθώδες ζήτημα, 
αυτό της χρηματοδότησής του, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Ύστερα από 12 ώρες διαπραγματεύσεων στο Λουξεμβούργο, 
οι υπουργοί κατέληξαν σε συμφωνία για τη χρήση κοινών 
κεφαλαίων, αλλά όχι για την προέλευσή τους, ένα θέμα που 
διαχωρίζει τις χώρες του Νότου, που τάσσονται υπέρ της μεγα-
λύτερης αλληλεγγύης, από τις χώρες του Βορρά, με επικεφαλής 
την Ολλανδία, που τάσσονται υπέρ της δημοσιονομικής αυστη-
ρότητας.
«Είναι ο καλύτερος συμβιβασμός στον οποίο μπορούμε καταλή-
ξουμε, δεδομένης της σημερινής κατάστασης στην Ευρώπη, δεν 
πρέπει να ξεχνάμε ότι σε ορισμένα κράτη, ορισμένοι υπουργοί 
ήταν στην αρχή αντίθετοι στον όρο ‘προϋπολογισμός της ευ-
ρωζώνης’», δήλωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος για Οικονομικές 
Υποθέσεις Πιερ Μοσκοβισί σε συνέντευξη Τύπου. 
Από τότε που ξεκίνησε το σχέδιο αυτό, πριν από δύο χρόνια, ο 
Ολλανδός Βόκπε Χέκστρα ήταν ο πιο επιφυλακτικός μεταξύ των 
υπουργών και ήταν ουσιαστικά υπό τη δική του επιρροή που 
αυτό το σχέδιο για τον προϋπολογισμό πήρε εντέλει την ονο-
μασία «δημοσιονομικό μέσο για την ανταγωνιστικότητα και τη 
σύγκλιση». 
«Υπάρχει ακόμα δουλειά να γίνει», αναγνώρισε ο επικεφαλής 
της ευρωζώνης, ο Πορτογάλος Μάριο Σεντένο, σε ό,τι αφορά 
τη χρηματοδότηση. «Ανοίξαμε μια πόρτα. Ας δούμε τι θα γίνει», 
δήλωσε ο Γάλλος Μοσκοβισί. 

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για τον Προϋπολογισμό της ΕΕ (για τα 
27 κράτη-μέλη της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψιν τη σχεδιαζόμενη 
αποχώρηση της Βρετανίας από την ΕΕ), ο Γερμανός Γκίντερ 
Έτινγκερ, εκτίμησε ότι πρόκειται για ένα «βήμα σημαντικό για 
τον προϋπολογισμό της ευρωζώνης». 
Σε ό,τι αφορά τον Γάλλο Μπρουνό Λεμέρ, ένθερμο υποστηρικτή 
αυτής της πρωτοβουλίας, χαιρέτισε μια «σημαντική επιτυχία». 
«Για πρώτη φορά, δημιουργούμε έναν λειτουργικό προϋπολο-
γισμό ο οποίος θα βοηθήσει τις χώρες της ευρωζώνης να συ-
γκλίνουν και να γίνουν πιο ανταγωνιστικές», είπε ο Λεμέρ.
 Νέοι φόροι
Στόχος αυτού του εργαλείου είναι να ενθαρρύνει τις διαρθρω-
τικές μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
στις 19 χώρες που έχουν υιοθετήσει το ενιαίο νόμισμα. Αναμέ-
νεται επίσης να επιτρέψει τη χρηματοδότηση των δημόσιων 
επενδυτικών έργων. 
Εάν οι χώρες δεν τηρήσουν τις δικές τους δεσμεύσεις --κάτι που 
θα ελέγχει περιοδικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή-- θα είναι υποχρε-
ωμένες να επιστρέφουν τα κονδύλια που τους διατέθηκαν. 
Αυτό το «μέσο» θα ενσωματωθεί στον προϋπολογισμό της ΕΕ 
(για τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ). Κατά συνέπεια, η συζήτηση για 
το ακριβές μέγεθος αυτού του «μέσου» θα γίνει αργότερα αυτή 
τη χρονιά, κατά τη διάρκεια πιο διεξοδικών συζητήσεων για 
το μελλοντικό πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ για την 
περίοδο 2021-2027. Το ύψος του αναμένεται να είναι πολύ κα-
τώτερο εκείνου που ευχόταν ο γάλλος πρόεδρος, ο οποίος ορα-
ματιζόταν εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ. Δύο ευρωπαϊκές 
πηγές έκαναν λόγο για ένα πλαίσιο 17 δισεκ. ευρώ, επταετούς 

διάρκειας, που θα κατανεμηθεί μεταξύ των 19 κρατών-μελών 
της οικονομικής και νομισματικής ένωσης.
Σε ό,τι αφορά τις λεπτομέρειες της χρηματοδότησης, αυτές μένει 
να διευθετηθούν. Η Γαλλία συνεχίζει να υποστηρίζει ότι απαι-
τούνται παράλληλα ευρωπαϊκοί πόροι και εθνικές συμμετοχές, 
προκειμένου ο προϋπολογισμός να μπορέσει να αυξηθεί με την 
πάροδο του χρόνου και να έχει τη δική του πηγή χρηματοδό-
τησης. Ωστόσο, προς το παρόν, δεν υπάρχει ακόμα συναίνεση 
στο θέμα αυτό. 
Μια επιλογή είναι να τροφοδοτηθεί ο προϋπολογισμός από νέ-
ους φόρους. Η Γαλλία και η Γερμανία προτείνουν να θεσπιστεί 
φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών σε ευρωπαϊ-
κό επίπεδο --ένα σχέδιο που βρίσκεται σε εκκρεμότητα εδώ και 
πολλά χρόνια.
Οι ευρωπαίοι υπουργοί Οικονομικών κατέληξαν επίσης σε 
συμφωνία για την τροποποίηση της συνθήκης που διέπει τον 
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ/ESM), ο οποίος 
δημιουργήθηκε το 2012, εν μέσω της κρίσης χρέους, για να 
προσφέρει στήριξη σε χώρες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, 
ώστε να ενισχυθεί. Η λειτουργία του ΕΜΣ θα βελτιωθεί με «ρι-
ζοσπαστικό» τρόπο, διαβεβαίωσε ο Λεμέρ. Θα μετατραπεί σε 
ένα είδος δανειστή της υστάτης προσφυγής για τράπεζες που 
αντιμετωπίζουν δυσκολία. 
Η συμφωνία στην οποία κατέληξαν οι υπουργοί θα παρουσι-
αστεί την επόμενη εβδομάδα στους αρχηγούς των κρατών και 
των κυβερνήσεων της ΕΕ στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες.

Μείωση 12,4% σημείωσε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο αριθμός των 
κενών θέσεων εργασίας στο σύνολο της οικονομίας, εκτός από 
τον πρωτογενή τομέα και τις δραστηριότητες των νοικοκυριών, 
το α’ τρίμηνο εφέτος σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο 2018 (12.570 
και 14.351 θέσεις, αντίστοιχα), έναντι μείωσης 23,1% κατά την 
αντίστοιχη σύγκριση το 2018 προς το 2017. Σύμφωνα με την 
ΕΛΣΤΑΤ, κενή θέση εργασίας θεωρείται μια νεοδημιουργηθείσα 
θέση, μια ήδη κενή θέση ή μια θέση που πρόκειται να κενωθεί 

σύντομα, για την οποία ο εργοδότης έχει προβεί πρόσφατα σε 
δραστικές ενέργειες για να βρεθεί κατάλληλος υποψήφιος, εκτός 
της επιχείρησης, και η οποία είναι διαθέσιμη είτε άμεσα είτε 
στο απώτερο μέλλον. Σημειώνεται ότι οι κενές θέσεις εργασίας 
αφορούν μόνον στους μισθωτούς. Δεν θεωρούνται κενές θέσεις 
εργασίας οι θέσεις εργασίας που θα καλυφθούν από: *μαθη-
τευομένους χωρίς αμοιβή, είτε από εργοδότες είτε από οποιον-
δήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης *εργολάβους, οι οποίοι 

δεν βρίσκονται στη μισθολογική κατάσταση *προσωπικό που 
επαναπροσλαμβάνεται ή επιστρέφει από άδεια με αποδοχές ή 
χωρίς αποδοχές *εσωτερικές μετακινήσεις στην επιχείρηση του 
ήδη υπάρχοντος προσωπικού. Κενές θέσεις εργασίας στο άμεσο 
μέλλον είναι οι κενές θέσεις πλήρους ή μερικής απασχόλησης, 
οι οποίες θα πρέπει να καλυφθούν σε διάστημα όχι μεγαλύτερο 
των τριών μηνών.

Αύξηση 2,8% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών εισαγωγών στη 
βιομηχανία τον Απρίλιο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο 
δείκτη Απριλίου 2018, έναντι αύξησης 7% που σημειώθηκε 
κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών το 2018 με το 2017, 
αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση 

αυτή στον λεγόμενο «εισαγόμενο πληθωρισμό» οφείλεται: α. 
Στην αύξηση του δείκτη τιμών εισαγωγών από χώρες ευρω-
ζώνης κατά 0,9%, και  β. Στην αύξηση του δείκτη τιμών εισα-
γωγών από χώρες εκτός ευρωζώνης κατά 4,3%. Παράλληλα, 
ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 1,3% τον Απρίλιο 2019 

σε σύγκριση με τον δείκτη του Μαρτίου 2019, έναντι αύξησης 
1,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δει-
κτών το 2018.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΛΛΑ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΤΗΣ ΕΕ 
ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΟΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ χΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ

ΕΛΣΤΑΤ : ΜΕΙΩΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ 12,4% ΟΙ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ 
ΠΡΩΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2019 

ΕΛΣΤΑΤ : ΑΥΞΗΣΗ 2,8% ΣΗΜΕΙΩΣΕ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ βΙΟΜΗχΑΝΙΑ ΤΟΝ 
ΑΠΡΙΛΙΟ ΦΕΤΟΣ 
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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 

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

19/06/2019 :  Αγορά ακινήτων στην Ελλάδα. Τάσεις και Προοπτικές
27/06/2019 :    Ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών

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

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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ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΡχΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 
ΜΕΤΩΠΟ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ

ΑΡΓΗ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατευθείαν στα βαθιά θα βρεθεί η κυβέρνηση που θα προκό-
ψει από τις εκλογές της 7ης Ιουλίου. Στη σκιά της έκθεσης της 
Κομισιόν και με τον επικεφαλής του ESM Κλάους Ρέγκλινγκ να 
θέτει για πρώτη φορά ευθέως θέμα απόκλισης από τον φετι-
νό δημοσιονομικό στόχο εξαιτίας του προεκλογικού πακέτου 
Τσίπρα, προμηνύεται ένα θερμό φθινόπωρο στο πεδίο των 
διαπραγματεύσεων με τους θεσμούς.
Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθεί και η φορολογική πολιτι-
κή της επόμενης ημέρας, με τους δανειστές να κρατούν ανοι-
χτό το θέμα με το αφορολόγητο όριο στέλνοντας μήνυμα στην 
Αθήνα ότι θα επανέλθει στο τραπέζι μαζί με τη φθινοπωρινή 
αξιολόγηση. Όπως άλλωστε ξεκαθάρισε ο Κλάους Ρέγκλινγκ, 
«όλα αυτά τα ζητήματα θα τα συζητήσουμε με την καινούργια 
κυβέρνηση».
Το βέβαιο είναι ότι το νέο οικονομικό επιτελείο θα έχει πρα-
κτικά στη διάθεσή του λίγες εβδομάδες προκειμένου να ενη-
μερωθεί για το σημείο στο οποίο βρίσκονται οι συζητήσεις με 
τους θεσμούς για όλα τα ανοιχτά θέματα και να τρίξει μεταρ-
ρυθμίσεις και μεταμνημονιακά προαπαιτούμενα που έχουν 
μείνει πίσω.
Αφορολόγητο, φορολογικοί συντελεστές, αναπροσαρμογή 
αντικειμενικών αξιών, ΕΝΦΙΑ αλλά και ακατάσχετος λογαρια-
σμός είναι τα μέτωπα στο φορολογικό πεδίο που θα κληθεί να 
αντιμετωπίσει με το καλημέρα η νέα κυβέρνηση. Πιο συγκε-
κριμένα: 
ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΟΡΙΟ. Μπορεί η διάταξη για τη μη περικοπή 
του αφορολόγητου ορίου από την 1η Ιανουάριου 2020 να 
ψηφίστηκε την τελευταία ημέρα λειτουργίας της Βουλής μαζί 
με την κατάργηση των φορολογικών αντίμετρων, αλλά οι 
θεσμοί τάσσονται κατά της ακύρωσης του μέτρου. Θεωρούν 
ότι πρόκειται για παραβίαση της συμφωνίας η κίνηση της 
ελληνικής κυβέρνησης να προχωρήσει στην ακύρωση της 
μείωσης του αφορολογήτου χωρίς προηγουμένως να έχει 
συνεννοηθεί μαζί τους. Έτσι το μήνυμα που στέλνουν είναι 
ότι το θέμα θα επανέλθει στο τραπέζι μαζί με τη φθινοπωρινή 
αξιολόγηση. Να σημειωθεί ότι πριν από τον ΣΥΡΙΖΑ και η ΝΔ 
είχε καταθέσει διάταξη στη Βουλή για τη διατήρηση του αφο-
ρολόγητου ορίου στα σημερινά επίπεδα.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ. Στο τραπέζι των διαπραγματεύ-
σεων με τους θεσμούς αναμένεται να βρεθούν οι συντελεστές 
της φορολογικής κλίμακας καθώς και της ειδικής εισφοράς 
αλληλεγγύης. Η ΝΔ έχει εξαγγείλει τη μείωση του πρώτου 
φορολογικού συντελεστή στο 9% από 22% που είναι σήμε-
ρα για τα εισοδήματα έως 10.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι ο 
φόρος εισοδήματος για έναν μισθωτό χωρίς παιδιά με ετήσιο 

Χωρίς τον αναγκαίο ταχύ βηματισμό κινείται η Ελ-
λάδα προς την ψηφιακή οικονομία, βάσει του Δεί-
κτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI) της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για το 2019, όταν, μεταξύ 
άλλων, με συνολική βαθμολογία συνδεσιμότητας 
41,2 κατατάσσεται στην τελευταία θέση μεταξύ των 
28 χωρών της Ε.Ε., όπως και το 2018.
Διαθεσιμότητα σταθερών ευρυζωνικών συνδέσεων 
(κάλυψη 96%, ελαφρώς μικρότερη από το 97% της 
κάλυψης της ΕΕ) υφίσταται, αλλά η διείσδυση στα 
νοικοκυριά εξακολουθεί να κινείται με αργούς ρυθ-
μούς. Διαμορφώνεται στο 74% και υπολείπεται του 
μέσου όρου της Ε.Ε (77%).
Όπως σχολιάζεται από την Ε.Ε., η παραπάνω εικόνα 
μπορεί να συνδέεται με τις τιμές, οι οποίες παραμέ-
νουν σχετικά υψηλές σε σύγκριση με τον μέσο όρο 
της Ε.Ε., με την Ελλάδα να κατατάσσεται τελευταία 
μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. και στον δείκτη τιμών 
ευρυζωνικών συνδέσεων (με βαθμολογία 0 έως 100 
η Ελλάδα βαθμολογείται με 65, έναντι μέσου ευρω-
παϊκού όρου 87).
Στη σταθερή ευρυζωνικότητα η Ελλάδα κατατάσσε-

εισόδημα 10.000 ευρώ, από 300 ευρώ που ανέρχεται σήμε-
ρα, θα μειωθεί στα 122,76 ευρώ. Θα έχει δηλαδή φορολογικό 
όφελος 177,24 ευρώ. Για την ειδική εισφορά αλληλεγγύης η 
ΝΔ προτείνει τη σταδιακή κατάργησή της, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 
υποσχεθεί την κατάργησή της για εισοδήματα έως 20.000 
ευρώ από το 2020.
ΕΝΦΙΑ. Στις αρχές Αυγούστου και αφού θα έχει ολοκληρωθεί 
η υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων αναμένε-
ται να τρέξει η εκκαθάριση του φετινού ΕΝΦΙΑ, η πληρωμή 
του οποίου θα ξεκινήσει από το τέλος Σεπτεμβρίου. Ο ΕΝΦΙΑ 
του 2019 θα είναι μειωμένος κατά 265 εκατ. ευρώ σε σχέση 
με τον αντίστοιχο του 2018. Αυτή η μείωση, με τον τρόπο που 
έχει ψηφιστεί, ισχύει μόνο για φέτος. Τη μεγαλύτερη ποσοστι-
αία έκπτωση έχουν οι φορολογούμενοι με ακίνητη περιουσία 
έως 60.000 ευρώ, ενώ οι έχοντες ατομική περιουσία άνω 
των 200.000 ευρώ δεν κερδίζουν τίποτα. Σε ατομικό επίπεδο 
κανείς δεν μπορεί να κερδίσει πάνω από 100 ευρώ, ενώ για 
την πλειονότητα των μικροϊδιοκτητών ακινήτων το όφελος 
θα είναι της τάξεως των 50-70 ευρώ. Για το 2020 δεν υπάρχει 
καμία έκπτωση νομοθετημένη καθώς ψηφίστηκε η κατάργη-
ση της μείωσης που προέβλεπε έκπτωση έως και 70 ευρώ ή 
έκπτωση 30% για όσους πλήρωναν ΕΝΦΙΑ έως και 700 ευρώ. 
Αυτό ήταν προγραμματισμένο να ισχύσει από την 1/1/2020, 
αλλά η έκπτωση αυτή καταργήθηκε. Έτσι, υπάρχουν μόνο οι 
εξαγγελίες των δύο κομμάτων. Η Νέα Δημοκρατία θέλει να 
ισχύσει μια οριζόντια μείωση της τάξεως του 30% για όλους, 
με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να έχει εξαγγείλει ότι το μέτρο 
αυτό θα περιληφθεί στον προϋπολογισμό του 2020. Ο ΣΥΡΙΖΑ 
έχει εξαγγείλει τη μείωση του φόρου κατά 30% μεσοσταθμι-
κά.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ. Στον δρόμο προς τις κάλπες, η κυ-
βέρνηση επέλεξε να αφήσει την καυτή πατάτα της νέας ανα-
προσαρμογής των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων στην 
επόμενη κυβέρνηση προκειμένου να μη χρεωθεί η ίδια το πο-
λιτικό κόστος από μια αύξηση των τιμών των ακινήτων στις 
λαϊκές συνοικίες, που θα έβαζε φωτιά στα εκκαθαριστικά του 
ΕΝΦΙΑ. Όμως η Κομισιόν έχει ήδη δείξει κίτρινη κάρτα για την 
καθυστέρηση στην ευθυγράμμιση των αντικειμενικών τιμών 
στα ακίνητα με τις εμπορικές. Πέρυσι υλοποιήθηκε η πρώτη 
φάση της ευθυγράμμισης και, όπως αναφέρεται στην έκθεση, 
η δεύτερη φάση θα έπρεπε να γίνει μέχρι τα μέσα του 2019 
έτσι ώστε το 2020 να υπάρξει πλήρης ευθυγράμμιση των 
εμπορικών τιμών με τις αντικειμενικές. Έτσι, μέσα στο επόμενο 
διάστημα, η νέα κυβέρνηση θα κληθεί να προχωρήσει σε αλ-
λαγές στις τιμές ζώνης σε όλη τη χώρα προκειμένου αυτές να 
προσεγγίζουν τις εμπορικές. Το νέο κύμα αναπροσαρμογής 
των αντικειμενικών αξιών αναμένεται να χτυπήσει περιοχές 
του κέντρου της Αθήνας, όπως το Παγκράτι, τα Εξάρχεια, το 
Κολωνάκι, το Σύνταγμα, οι Αμπελόκηποι, λαϊκές γειτονιές της 
Νίκαιας, του Κερατσινίου και του Κορυδαλλού, το παραλιακό 
μέτωπο του Λεκανοπεδίου αλλά και περιοχές της Θεσσαλονί-
κης, της Κρήτης και τα νησιά των Κυκλάδων. Οι περιοχές στις 

ΤΑ ΝΕΑ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-19-21                                              18/06/2019 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-14                                                     18/06/2019 

οποίες η ψαλίδα μεταξύ εμπορικών και αντικειμενικών αξιών 
παραμένει ανοιχτή είναι και οι «υποψήφιες» για αύξηση των 
τιμών ζώνης. Οι αυξήσεις πάντως που καταγράφονται τους 
τελευταίους μήνες στις τιμές πώλησης των κατοικιών αναμέ-
νεται να συμπαρασύρουν προς τα πάνω τις τιμές ζώνης και να 
βάλουν φωτιά στους φόρους των ακινήτων
ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ. Για να ενεργοποιηθεί η νέα 
διαδικασία σταδιακής αποδέσμευσης τραπεζικών λογαρια-
σμών οφειλετών του Δημοσίου θα πρέπει να εκδοθεί από τον 
διοικητή της ΑΜΕ Γιώργο Πιτσιλή απόφαση που θα ρυθμίζει 
ορισμένες λεπτομέρειες εφαρμογής, όπως π.χ. την ακριβή κλι-
μάκωση των συντελεστών με βάση τους οποίους θα προσδι-
ορίζεται το ποσό που θα αποδεσμεύεται κάθε μήνα από τον 
λογαριασμό κάθε οφειλέτη ανάλογα με την πρόοδο στην 
εξόφληση των μηνιαίων δόσεων των οφειλών του. Επιπλέον, 
εκκρεμεί η ενεργοποίηση της ηλεκτρονικές εφαρμογής για τη 
συμπλήρωση και την υποβολή των αιτήσεων περιορισμού 
της κατάσχεσης, η οποία θα πρέπει επίσης να γίνει από την 
ΑΑΔΕ. Η εφαρμογή θα λειτουργεί στο σύστημα Taxisnet, ενώ 
όλες οι τεχνικές λεπτομέρειες εξετάζονται με τις τράπεζες.

Συνέχεια στη Σελ. 27
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ται 26η μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. όσον αφορά την 
κάλυψη NGA ανά νοικοκυριό, με ποσοστό 66%, που 
υπολείπεται κατά πολύ του μέσου όρου του 83% της 
Ε.Ε. Οι συνδρομές σε ευρυζωνικές συνδέσεις υψη-
λής ταχύτητας έχουν αυξηθεί κατά 4 ποσοστιαίες 
μονάδες, στο 11%, αλλά παραμένουν αρκετά κάτω 
από τον μέσο όρο του 41% της Ε.Ε., με τη χώρα να 
βρίσκεται στην τελευταία θέση και σε αυτή την κα-
τάταξη.
Η κάλυψη με ευρυζωνικό δίκτυο υπερυψηλής ταχύ-
τητας που καταγράφει ο DESI είναι στο 0,4% όταν 
ο μέσος ευρωπαϊκός όρος έχει φτάσει το 60%. Ως 
αποτέλεσμα η διείσδυση ευρυζωνικών επικοινω-
νιών υπερυψηλών ταχυτήτων στα νοικοκυριά κα-
ταγράφεται σχεδόν στο μηδέν (0,1%) όταν ο μέσος 
ευρωπαϊκός όρος έχει φτάσει στο 20%. Με ενδιαφέ-
ρον αναμένεται αν οι επενδύσεις των παροχών που 
βρίσκονται σε εξέλιξη στο πλαίσιο του κανονισμού 
Vectoring της ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινω-
νιών και Ταχυδρομείων) θα αλλάξουν την εικόνα. Το 
πιθανότερο όμως είναι ότι η όποια βελτίωση δεν θα 
διαφοροποιήσει την κατάταξη τη στιγμή που και οι 
άλλες χώρες προχωρούν.
Η διείσδυση κινητών ευρυζωνικών επικοινωνιών 
αυξήθηκε στην Ελλάδα κατά 8 μονάδες, ωστόσο, οι 
74 συνδρομές ανά 100 άτομα, είναι κατά πολύ χα-
μηλότερες από τον μέσο όρο των 96 συνδρομών ανά 
100 άτομα στην Ε.Ε. Οι επιδόσεις της Ελλάδας όσον 
αφορά την τεχνολογία 4G είναι καλύτερες, καθώς η 
κάλυψη αγγίζει το 92%, πλησιάζοντας τον μέσο όρο 
του 94% της Ε.Ε.
Ως προς την ετοιμότητα για το 5G (φάσμα που έχει 
εκχωρηθεί) βρισκόμαστε στο μηδέν στη 13η θέση 
της κατάταξης με τον μέσο όρο στους 25 στο 14%.
Η έκθεση της Ε.Ε. κάνει αναφορά στα έργα Superfast 
Broadband και το Ultrafast Broadband (UFBB) κα-
θώς και στον εθνικό χάρτη πορείας για την αποδέ-
σμευση της ζώνης των 700 MHz, ορίζοντας ως τελική 
ημερομηνία για την ένα ρξη χρήσης της ζώνης για 
ασύρματα ευρυζωνικά δίκτυα τη 15η Δεκεμβρίου 
2020. Η ενδεικτική ημερομηνία για τη χορήγηση δι-
καιωμάτων χρήσης για δίκτυα 5G στη ζώνη 3,4-3,8 
GHz είναι το τέλος του 2019. Με βάση τα δεδομένα 
σήμερα δύσκολα θα τηρηθούν τα χρονοδιαγράμμα-
τα.
Όπως τονίζεται, οι σημαντικές καθυστερήσεις στην 
υλοποίηση των έργων και στην απορρόφηση των 
κονδυλίων που διατίθενται είχαν ως αποτέλεσμα 
η Ελλάδα να μη βελτιώσει τη βαθμολογία της όσον 
αφορά τη συνδεσιμότητα και να παραμείνει στην τε-
λευταία θέση μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. και το 2018. 
Δεν λείπει ακόμη η αναφορά στη θεσμική εκκρεμότη-

τα αναφορικά με τη διαδικασία αδειοδότησης των 
κεραιών και τον αριθμό 112: «Η αντιμετώπιση των 
σημαντικών καθυστερήσεων που παρατηρούνται 
στις διαδικασίες χορήγησης άδειας για εγκατάσταση 
κεραίας και η προώθηση της ανάπτυξης της τεχνο-
λογίας 5G θα βελτιώσουν την ψηφιακή κατάσταση 
της χώρας. Επιπλέον, η ρυθμιστική αρχή θα πρέπει 
να συνεχίσει να διασφαλίζει την έγκαιρη και ορθή 
εφαρμογή των ρυθμιστικών αποφάσεων.
Επιπροσθέτως, είναι σημαντικό η Ελλάδα να λάβει τα 
κατάλληλα μέτρα και να αντιμετωπίσει τα ζητήματα 
που συνδέονται με την υλοποίηση του ευρωπαϊκού 
αριθμού κλήσης έκτακτης ανάγκης 112 χωρίς περαι-
τέρω καθυστερήσεις».
Ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες 
Αναφορικά με την ψηφιοποίηση των δημοσίων υπη-
ρεσιών η Ελλάδα κατατάσσεται στην 27η θέση με-
ταξύ των χωρών της Ε.Ε., απολειπόμενη κατά πολύ 
του μέσου όρου της Ε.Ε., ωστόσο σημειώνει πρόοδο 
με ρυθμό μεγαλύτερο από τον μέσο όρο της Ε.Ε. Η 
βαθμολογία της αυξήθηκε κατά 7,4 μονάδες το 2018, 
ενώ η μέση αύξηση στην Ε.Ε. κατά την ίδια περίοδο 
ήταν 5 μονάδες.
-22η θέση στην ενσωμάτωση από τις επιχειρήσεις 
Στην ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας από τις 
επιχειρήσεις, η Ελλάδα καταλαμβάνει την 22η θέση 
μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. με βαθμολογία 32,8 ένα-
ντι 41,1 ο μέσος ευρωπαϊκός όρος.
Η κατάταξη της χώρας παρέμεινε ίδια σε σχέση με 
έναν χρόνο πριν, ωστόσο σημειώθηκε μικρή πρόο-
δος σε ορισμένους επιμέρους δείκτες. Οι επιχειρήσεις 
στην Ελλάδα αξιοποιούν όλο και περισσότερο τις 
δυνατότητες που παρέχουν τα μαζικά δεδομένα: το 
13% αυτών αναφέρουν ότι χρησιμοποιούν μαζικά 
δεδομένα. Το 21% των επιχειρήσεων χρησιμοποιεί 
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ποσοστό ίσο με τον 
μέσο όρο της Ε.Ε
Την ίδια στιγμή όμως μόνο το 7% των επιχειρήσε-
ων χρησιμοποιεί το υπολογιστικό νέφος και παρότι 
το ποσοστό αυτό είναι αυξημένο κατά 2% σε σχέση 
με το προηγούμενο έτος, παραμένει κάτω του μέσου 
όρου της Ε.Ε. (18%). Το ποσοστό των μμε που πραγ-
ματοποιούν ηλεκτρονικές πωλήσεις παρέμεινε στα-
θερό στο 11 % το 2018. Ο κύκλος εργασιών τους από 
το ηλεκτρονικό εμπόριο επίσης παραμένει χαμηλός, 
μόλις στο 4% του συνολικού κύκλου εργασιών έναντι 
10% στην Ε.Ε.
-Μόλις δυο θέσεις πάνω από ίο τέλος της γενικής 
κατάταξης 
Με βάση το σύνολο των δεικτών, η κατάταξη της 
Ελλάδας είναι στην 26η θέση μεταξύ των 28 κρα-
τών-μελών της Ε.Ε. στον DESI της Ευρωπαϊκής Επι-

τροπής για το 2019. Το 2018 η κατάταξή της ήταν 
στην 27η θέση. Όπως σημειώνεται από την Ε.Ε., κατά 
τη διάρκεια του τελευταίου έτους η Ελλάδα σημείωσε 
ελαφρώς μεγαλύτερη πρόοδο από τον μέσο όρο της 
Ε.Ε. Η βελτίωση της βαθμολογίας της οφείλεται στις 
βελτιωμένες επιδόσεις σε ορισμένες από τις μετρού-
μενες διαστάσεις του δείκτη. Ειδικότερα, η Ελλάδα 
βελτίωσε οριακά τις επιδόσεις της όσον αφορά το 
ανθρώπινο κεφάλαιο, αυξάνοντας το ποσοστό των 
ειδικών στον τομέα της τεχνολογίας των πληροφο-
ριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) επί της συνολικής 
απασχόλησης για τρίτο συνεχόμενο έτος και αυξά-
νοντας τον αριθμό των πτυχιούχων ΤΠΕ για δεύτερο 
συναπτό έτος. Βελτίωσε επίσης την πλευρά της προ-
σφοράς ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών. Σύμφωνα 
με τον Γιώργο Στεφανόπουλο, γενικό διευθυντή της 
Ένωσης Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ), «η 
βελτίωση της απόδοσης στον δείκτη DESI, αν και 
οριακή, δείχνει πως η Ελλάδα κινείται προς τη σω-
στή κατεύθυνση όσον αφορά την ψηφιοποίησή της». 
Σε σχόλιό του για τις επιδόσεις στον εν λόγω δείκτη 
επίσης υπογραμμίζει: «Το ζήτημα είναι να αντιμετω-
πίσουμε άμεσα τις προκλήσεις που καθυστερούν την 
πρόοδο και να αναλάβουμε πρωτοβουλίες, οι οποίες 
θα αναβαθμίσουν τη θέση της χώρας στον ευρωπαϊ-
κό ψηφιακό χάρτη.
Ως κλάδος που μπορεί να διαδραματίσει καταλυτικό 
ρόλο στον ψηφιακό μετασχηματισμό, εστιάζουμε 
στην ανάπτυξη των ευρυζωνικών δικτύων και τις 
δυνατότητες που προσφέρει η ψηφιακή τεχνολογία. 
Ταυτόχρονα υποστηρίζουμε συγκεκριμένες προτά-
σεις και επιδιώκουμε να διαμορφώσουμε συνεργατι-
κά με ηιν Πολιτεία τις προϋποθέσεις που θα διασφα-
λίσουν τα οφέλη από μια έγκαιρη ψηφιακή σύγκλιση 
με την Ε.Ε. Για τις κινητές επικοινωνίες, είναι θεμε-
λιώδης ο εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου 
που αφορά την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών 
και επιτρέπει στους παρόχους την ένταση επενδύσε-
ων. Αναπτύσσοντας δίκτυα υπερυψηλών ταχυτήτων 
μπορούμε να υποστηρίξουμε την καθολική ηλεκτρο-
νική διακυβέρνηση και την πλήρη ψηφιοποίηση 
βασικών κλάδων της ελληνικής οικονομίας αλλά και 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη λογική μιας ολο-
κληρωμένης “mobile first” στρατηγικής με επίκεντρο 
την αναβαθμισμένη εμπειρία του χρήστη
Βελτιώνοντας τις ψηφιακές επιδόσεις της χώρας, δι-
ασφαλίζουμε αρχικά τη βιωσιμότητα και τελικά την 
ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, συμ-
βάλλοντας στη δίκαιη ανάπτυξη, προς όφελος της 
κοινωνίας».
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κρατήσεων, όσο και ζήτησης, με αποτέλεσμα να αφενός 
μειώνονται τα ποσοστά πληροτήτων στις μονάδες, ακόμη 
και σε δημοφιλούς παραθεριστικούς προορισμούς (Ρό-
δος, Κρήτη, Χαλκιδική), αφετέρου και οι τιμές των δω-
ματίων. Όλα αυτά την ώρα που οι tour operators ζητούν 
φθηνότερα τουριστικά πακέτα, αφού είναι πολύ υψηλός ο 
ανταγωνισμός με την Τουρκία και την Αίγυπτο, μια τάση 
που είχε φανεί ήδη από τον προηγούμενο χειμώνα. Οι 
κρατήσεις μάλιστα για την Τουρκία ανεβαίνουν σταθερά. 
Σημειώνεται πως ο κύριος όγκος των κρατήσεων για την 
ελληνική αγορά πραγματοποιείται για την περίοδο από 
τον Ιούλιο έως το Σεπτέμβριο.
Εξάλλου η πρόσφατη έρευνα που διενήργησε για λογα-
ριασμό του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος 
το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων με 
τίτλο: «Επιδόσεις ξενοδοχείων κατά το πρώτο τρίμηνο και 
προβλέψεις για την τουριστική σεζόν 2019» έδειξε πως 
στο 46% των ξενοδοχείων εποχικής λειτουργίας οι προ-
κρατήσεις, που αποτελούν το δείκτη για την πορεία της 
τουριστικής κίνησης στα εποχικά ξενοδοχεία, παρουσία-
σαν μείωση. Κατά μέσο όρο η μείωση ήταν της τάξης του 
21%. Όσον αφορά στις εκπτώσεις που δίνουν οι ξενοδόχοι 
για τα early bookings, το 75% δήλωσε ότι διατήρησε τις 
τιμές του σταθερές, ενώ το 23% αυτών αναγκάστηκε να 
προσφέρει αυξημένες εκπτώσεις προκειμένου να προ-
σελκύσει νέα πελατεία. Κατά μέσο όρο οι εκπτώσεις αυτές 
κυμάνθηκαν γύρω στο 10%.
Επίσης, για τα ξενοδοχεία εποχικής λειτουργίας, το 43% 
των ξενοδόχων εκτιμά ότι η πληρότητά τους κατά τη θε-
ρινή σεζόν του 2019 θα είναι μειωμένη. Κατά μέσο όρο 
γύρω στο 16%. Ένας στους δέκα ξενοδόχους προβλέπει 
μείωση στις τιμές των ξενοδοχείων τους σε σχέση με την 
αντίστοιχη σεζόν του 2018, ενώ το 60% αυτών θα τις δια-
τηρήσει σταθερές. Η μέση μείωση αναμένεται να είναι της 
τάξης του 13%.
Επιχειρηματίες του χώρου, αλλά και ο Σύνδεσμος Ελλη-
νικών Τουριστικών Επιχειρήσεων είχαν πάντως εκτιμήσει 
πως η παρούσα χρονιά θα είναι σταθεροποιητική για τα 
μεγέθη του τουρισμού σε σύγκριση με τη μεγάλη άνοδο 
των προηγούμενων σεζόν. Όσον αφορά στους ξενοδό-
χους, στρέφουν πλέον την προσοχή τους στις κρατήσεις 
της τελευταίας στιγμής, οι προσφορές όμως αναμένεται να 
ρίξουν και τον πήχη των συνολικών εισπράξεων από τον 
Τουρισμό, αλλά και τη μέση δαπάνη ανά επισκέπτη.

Αν και η φετινή χρονιά ξεκίνησε με ανεβασμένες προσ-
δοκίες για την εξέλιξη της τουριστικής σεζόν, προσδοκίες 
που επαληθεύτηκαν και από τα νούμερα σε αφίξεις και 
έσοδα (σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ για το πρώτο τρί-
μηνο οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν αύξηση κατά 
37,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018 
και διαμορφώθηκαν στα 760 εκατ. ευρώ, ενώ η εισερχό-
μενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 7,8%), ο Απρίλι-
ος Μάιος δείχνει να τις μετριάζει.
Όπως αναφέρουν ξενοδόχοι και επιχειρηματίες του κλά-
δου, οι δύο μήνες ήταν υποτονικοί τόσο από πλευράς 
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Μέσα στον Ιούλιο η νέα ελληνική κυβέρνηση θα έχει την 
ευκαιρία να περάσει ορισμένα νομοσχέδια πριν κλείσει η 
Βουλή, όχι απαραιτήτως για να κάνει τη μεγάλη διαφορά, 
αλλά κυρίως για να δώσει το στίγμα των προθέσεων της. 
Λίγες ημέρες αφού ολοκληρωθεί το πρώτο νομοθετικό 
έργο των νέων βουλευτών, ο οίκος Fitch θα δώσει στις 2 
Αυγούστου τον πρώτο «χρησμό» για τις πολιτικές εξελίξεις 
στην Ελλάδα. 
Αν η Fitch αναβαθμίσει το ελληνικό αξιόχρεο, τότε η ελ-
ληνική οικονομία θα απέχει μόλις δύο σκαλιά από την κο-
ρυφαία κατηγορία «investment grade», στην οποία έχει 
να βρεθεί από το 2010 όταν ξεκίνησε ο χορός των υπο-
βαθμίσεων. Τον Αύγουστο ακολουθεί η «ετυμηγορία» της 
Moody’s, της οποίας η αξιολόγηση είναι κατά μία βαθμίδα 
χαμηλότερη από της Fitch. Αν και ο οίκος έχει αφήσει να 
εννοηθεί ότι η διπλή αναβάθμιση του περασμένου Μαρ-
τίου ενσωματώνει όλες τις θετικές εξελίξεις του 2019 για 
την ελληνική οικονομία, οι πρόωρες εκλογές και το μεγά-
λο προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας ίσως αλλάξουν τα 
δεδομένα. 
Στην ανακοίνωση του Μαρτίου η Moody’s ανέφερε: «Η 
αξιολόγηση θα μπορούσε να αναβαθμιστεί στην περίπτω-
ση που οι επερχόμενες εκλογές αναδείξουν μία κυβέρνη-
ση με σαφή προσήλωση στις μεταρρυθμίσεις, η οποία θα 
εφαρμόσει μια ξεκάθαρη και αξιόπιστη ατζέντα φιλικών 
προς την ανάπτυξη πολιτικών». Επιπλέον, ο οίκος αναμέ-
νει την ταχύτερη του αναμενομένου μείωση του δημοσίου 
χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ, την εξυγίανση των τραπε-
ζών και την προσέλκυση επενδύσεων. Κατά συνέπεια, όλα 
θα κριθούν από το πόσο αποτελεσματική θα είναι η επό-
μενη κυβέρνηση. Ο επικρατέστερος, όμως, οίκος για να 
αναβαθμίσει την Ελλάδα είναι η S8?P, η οποία διατηρεί τη 
ίδια αξιολόγηση με την Moody’s αλλά με θετικό outlook, 
που σημαίνει όχι έχει τη χώρα μας σε τροχιά αναβάθμισης. 
Η βαθμολογία της S&P είναι προγραμματισμένο να ανα-
κοινωθεί στις 25 Οκτωβρίου και να κλείσει τον κύκλο των 
αξιολογήσεων των «τριών αδελφών» για το 2019, ενώ 
την 1η Νοεμβρίου αναμένεται η αξιολόγηση του κανα-
δικού οίκου DBRS. Πάντως, δεν θα πρέπει να αποκλειστεί 
ακόμη και το ενδεχόμενο έκτακτων ανακοινώσεων στην 
περίπτωση που σημειωθεί μία αλληλουχία θετικών εξελί-
ξεων σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο. 
Οσο για τις αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων, τα δε-
δομένα αλλάζουν σχεδόν καθημερινά. Από τον ενθουσι-

ασμό των ευρωεκλογών και την προκήρυξη πρόωρων 
εκλογών, η αγορά στρέφει το βλέμμα στο ενδεχόμενο 
σχηματισμού αυτοδύναμης κυβέρνησης από τον Κυριά-
κο Μητσοτάκη. Αναλυτές, μάλιστα, εκτιμούν ότι αν η νέα 
κυβέρνηση προχωρήσει στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις 
με την ταχύτητα που έχει υποσχεθεί, δεν αποκλείεται να 
δούμε το 10ετές να αγγίζει ακόμη και το 2% μέσα στο 
2019, ιδιαίτερα στην περίπτωση που υπάρξουν αναβαθ-
μίσεις και η ΕΚΤ κλείσει το μάτι σε όσους αναμένουν ένα 
νέο QE. 
ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΤΟΥ 15ετούς 
Ανεξάρτητα από το αν θα αναβαθμιστεί το ελληνικό αξιό-
χρεο μέσα στον Αύγουστο, πληροφορίες του «Φ» αναφέ-
ρουν όχι ο σχεδιασμός του νέου οικονομικού επιτελείου 
προβλέπει ακόμη μία έκδοση ομολόγου, αυτή τη φορά 
15ετούς. Πρόκειται για ένα κρίσιμο στοίχημα και το πιθα-
νότερο είναι η έξοδος στις αγορές να γίνει τον Σεπτέμβριο, 
ανάλογα πάντα με τις συνθήκες που θα επικρατούν στις 
αγορές. Η έκδοση αυτή είναι πολύ σημαντική για δύο λό-
γους: 
Πρώτον, με τις αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομο-
λόγων να έχουν υποχωρήσει σε ιστορικά χαμηλά, τo 
10ετές να διατηρείται με... άνεση στο επίπεδο του 2,7% 
και το 15ετές να έχει σπάσει το φράγμα του 3%, θα έχει 
μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ίο πώς θα αντιμετωπίσουν 
οι αγορές μία μακροπρόθεσμη έκδοση. 
Δεύτερον, η διάρκεια ωρίμανσης του 15ετούς ομολόγου 
ξεπερνά το άτυπο όριο του 2032, που είναι ο χρονικός 
ορίζοντας εφαρμογής των μέτρων ελάφρυνσης του ελλη-
νικού χρέους. Χωρίς να έχει ληφθεί κάποια απόφαση για 
το «βάρος» μετά το 2032, το ενδιαφέρον που θα συγκε-
ντρώσει ο ΟΔΔΗΧ θα αποτελέσει μία πρώτη ένδειξη για 
το τι πιστεύουν οι επενδυτές για την πορεία της ελληνικής 
οικονομίας. 


