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ΔΙΑβΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1, 4 και 5 
Α. Γεωργιάδης: «Η Ελλάδα θα γίνει η πιο ελκυστική επενδυτικά χώρα 
στην Ευρώπη»  -Η κυβέρνηση θα θέσει σε εφαρμογή τις προτάσεις του 
Προέδρου ΤΕΕ Γιώργου Στασινού για την απλοποίηση και επιτάχυνση 
των επενδύσεων 
Σελ 1 και 3
Άγονος ο διαγωνισμός για τις λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ
Σελ 3 
Σχέδιο Γιούνκερ: 800 εκατ. ευρώ για καινοτόμες μικρές και μεσαίες επι-
χειρήσεις σε έντεκα χώρες, εκ των οποίων και η Ελλάδα
Σελ 5 
Κόκκινα δάνεια και αύξηση της χρηματοδότησης ήταν τα θέματα 
συζήτησης του Άδωνη Γεωργιάδη με το Δ.Σ. της Ελληνικής Ένωσης 
Τραπεζών
Σελ 6
Η «4η Ευρω-Αραβική Σύνοδος: Μία Στρατηγική Συνεργασία»  - Μ. 
Βαρβιτσιώτης: Προτεραιότητα της κυβέρνησης η ανάδειξη της Ελλά-
δας σε πολιτικό και επιχειρηματικό κέντρο
Σελ 7 
Ένταξη του έργου Ανάπτυξης ΣΕΦΔ της ΕΕΤΤ στο ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 
Σελ 8 
Έρευνα: Πώς δημιουργήθηκε η φούσκα στα ακίνητα – Επενδύσεις €32 
δις από 2002 έως 2008
Σελ 9 
Οικοδομικοί συνεταιρισμοί: τί έγινε, τί πρόκειται να γίνει
Σελ 10 
Τι είναι τα unsolicited proposals που προτείνει ο Κώστας Καραμανλής
Σελ 11
Τι φανερώνει το νέο ιστορικό υψηλό της μετοχής της Eldorado Gold
Σελ 12
Πράσινο φως για 12 επιχειρηματικά πάρκα στην Αττική 
Σελ 13 
Σύνταξη σε μία ημέρα από τον προσεχή Ιούνιο
Σελ 14 
Οι μειώσεις φόρων του 2020 στο εισόδημα και στα ακίνητα
Σελ 15 
ΕΕ: Oι 28 υιοθέτησαν μέτρα κατά της Τουρκίας λόγω των παράνομων 
γεωτρήσεων στην ΑΟΖ 
Σελ 16 
Οι προκλήσεις και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, τέθηκαν στο 
επίκεντρο της συνάντησης, του υπουργού Χρήστου Σταϊκούρα με τον 
Κλάους Ρέγκλινγκ
Σελ 17 
Πρωτογενές πλεόνασμα 382 εκατ. ευρώ παρουσίασε ο προϋπολογι-
σμός το εξάμηνο Ιανουάριος- Ιούνιος 2019
Σελ 18 
Το μεγαλύτερο πρόβλημα στη Χαλκιδική είναι ότι πολλές κατοικίες δεν 
έχουν στέγη
Σελ 19 
Ποιοι έλαβαν τα κουπόνια καινοτομίας του ΕΒΕΘ
Σελ 20
Θεσσαλονίκη: Εγκρίθηκε προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου 
και του Υπουργείου Εργασίας για τη δημιουργία πάρκου, για άτομα με 
αναπηρία
Σελ 23
Prototype by TEE & Attica Region: ένας τεχνοδικτυακός (ψηφιακός) 
επιταχυντής καινοτόμων ιδεών.
Σελ 2 
Προσεχώς
Σελ 24,25,26
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση 
του ΤΕΕ (Newsletter) TEE:

Χωρίς κατάθεση προσφορών ολοκληρώθηκε χθες ο δια-
γωνισμός για την πώληση των λιγνιτικών μονάδων Μεγα-
λόπολης και Φλώρινας της ΔΕΗ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Όπως ανακοίνωσε η επιχείρηση, ως τις 12 που έληξε η 
προθεσμία υποβολής προσφορών για την αποεπένδυση 
των λιγνιτικών μονάδων, δεν κατατέθηκε καμιά προσφορά. 
Θα ακολουθήσει ενημέρωση στο Διοικητικό Συμβούλιο της 
επιχείρησης την Πέμπτη 18 Ιουλίου προκειμένου ο διαγωνι-
σμός να κηρυχθεί άγονος. Πρόκειται για τον δεύτερο κατά 
σειρά διαγωνισμό για τις μονάδες καθώς και η προηγού-
μενη φάση κηρύχθηκε άγονη λόγω χαμηλού τιμήματος. Η 
πώληση των μονάδων επιβλήθηκε σε εφαρμογή απόφασης 

του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για το μονοπώλιο της ΔΕΗ 
στην παραγωγή ρεύματος από λιγνίτη.
- «Η κατάληξη του διαγωνισμού για τις λιγνιτικές μονάδες 
της ΔΕΗ δείχνει την κατάσταση απαξίωσης της επιχείρησης 
και τους λανθασμένους χειρισμούς που έγιναν τα προηγού-
μενα χρόνια». Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ αυτό επισημαίνουν 
κύκλοι του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε 
συνέχεια της ενημέρωσης από τη ΔΕΗ, ότι δεν κατατέθηκε 
καμία προσφορά για την εξαγορά των λιγνιτικών μονάδων 
Μεγαλόπολης και Φλώρινας στο πλαίσιο του διαγωνισμού 
που έληξε χθες.  
Αναλυτικά στη σελ 3. 

«Η Ελλάδα θα γίνει η πιο ελκυστική επενδυτικά χώρα 
στην Ευρώπη», τόνισε, παραχωρώντας συνέντευξη στο 
euronews, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδω-
νις Γεωργιάδης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Στο πλαίσιο της 
συνέντευξης απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο υπουργός 
Επενδύσεων αναφερόμενος στο γεγονός ότι ορίστηκε ο 
Γιώργος Στασινός ως Πρόεδρος του ΤΕΕ τεχνικός σύμβου-
λος του έργου στο Ελληνικό, τόνισε ότι «το Τεχνικό Επιμελη-
τήριο Ελλάδας, που είναι και επίσημος θεσμικός σύμβουλος 
του Υπουργού ούτως ή άλλως, έχει όλη εκείνη την τεχνο-
γνωσία για να προχωρά τις αδειοδοτήσεις πάρα πολύ γρή-
γορα» και ανακοίνωσε ότι οι προτάσεις του Προέδρου ΤΕΕ 
Γιώργου Στασινού για την απλοποίηση και επιτάχυνση των 
επενδύσεων θα γίνου πολύ γρήγορα αποδεκτές από την κυ-
βέρνηση. Ο Ά. Γεωργιάδης στη σχετική ερώτηση απάντησε 
ως εξής: «Δεν υπάρχει καμία γραφειοκρατία. Η εμπλοκή του 
κ. Στασινού και του ΤΕΕ δεν προσθέτει γραφειοκρατία, αφαι-
ρεί γραφειοκρατία. Κυρίως γιατί το Τεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδας, που είναι και επίσημος θεσμικός σύμβουλος του 
Υπουργού ούτως ή άλλως, έχει όλη εκείνη την τεχνογνω-
σία για να προχωρά τις αδειοδοτήσεις πάρα πολύ γρήγορα. 
Σήμερα όταν κάποιος θέλει να βγάλει άδεια και ασχολείται 
με τις κατασκευές, αυτό που του τη δίνει γρήγορα είναι το 
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Άλλωστε, ο ίδιος ο κ. Στασι-
νός έχει προσωπικά επιμεληθεί σειρά προτάσεων προς την 

πολιτεία, που τις έκανε και στην προηγούμενη κυβέρνηση, 
αλλά που δεν είχαν γίνει αποδεκτές. Πιστεύω από τη δική 
μας κυβέρνηση θα γίνουν πολύ γρηγορότερα για την απλο-
ποίηση όλων των διαδικασιών. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά 
τον συμβουλεύομαι για να μην κάνω λάθος και να πάω όσο 
μπορώ πιο γρήγορα». Γενικότερα ο υπουργός Επενδύσεων 
σημείωσε ότι «φιλοδοξία μας είναι να μεταμορφώσουμε 
την χώρα στην πιο φιλική για τις επιχειρήσεις χώρα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης» σημείωσε ο υπουργός στην ίδια συ-
νέντευξη, εξηγώντας πως «Άρα, αμέσως, θα μειώσουμε την 
φορολογία και θα εξαφανίσουμε την γραφειοκρατία».
Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, θα υπάρχει τον Αύγουστο 
ένας νέος νόμος που θα «θα αλλάζει σχεδόν ολόκληρο το 
νομοθετικό πλαίσιο, ώστε να είναι πολύ εύκολη η επιχειρη-
ματικότητα στην χώρα. Θέλουμε να πούμε σε όλους ότι «αν 
θέλετε να κερδίσετε χρήματα και να κάνετε δουλειές, τώρα 
είναι ώρα να έρθετε στην Ελλάδα»».
Ο κ. Γεωργιάδης χαρακτήρισε το υπουργείο Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «πάρα πολύ κρίσιμο», σημειώνοντας πως «Θέ-
λουμε να πιστεύουμε ότι σε έναν χρόνο από σήμερα θα τρέ-
χουμε με ρυθμούς άνω του 3,5%-4%». Στην ίδια συνέντευ-
ξη αποκαλύπτει πως η επένδυση στο Ελληνικό θα ξεκινήσει 
φέτος, αλλά και πως η κυβέρνηση είναι «εξαιρετικά υπέρ» 
της επένδυσης στη Χαλκιδική (Eldorado Gold). 
Αναλυτικά στη σελ 4 και 5 

ΑΓΟΝΟΣ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΙΓΝΙΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ

Α. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: «Η ΕΛΛΑΔΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΠΙΟ ΕΛΚΥΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ 
ΧΩΡΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ»
Η κυβέρνηση θα θέσει σε εφαρμογή τις προτάσεις του Προέδρου ΤΕΕ Γιώργου 
Στασινού για την απλοποίηση και επιτάχυνση των επενδύσεων



ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

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

 Προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

27 - 30 Αυγούστου 2019
Συνέδριο ENHR 19: «Κατοικία, για το επόμενο 
ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο»
ΑΘΗΝΑ

Τμήμα Γεωγραφίας Χαροκό-
πειου Πανεπιστημίου 

5 - 9 Σεπτεμβρίου 2019 
4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχα-
νικής και Τεχνικής Σεισμολογίας
AΘHNA

Ελληνικό Τμήμα Αντισεισμι-
κής Μηχανικής και το Τεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδας

16 - 18 Οκτωβρίου 2019

Διεθνές συνέδριο για τη Διαχείριση των Προ-
σβάσιμων Υποθαλάσσιων Περιοχών Πολι-
τιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς, “Dive in 
Blue Growth”
ΑΘΗΝΑ

Περιφέρεια Θεσσαλίας, σε 
συνεργασία με άλλους 10 
φορείς πέντε χωρών της Με-
σογείου

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ε.Μ.Π.- ΜΕ.Κ.Δ.Ε.: «ΟΡΑΜΑ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥξΗ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΑΙ 
ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»
Το 9ο συνέδριο με θέμα: «Όραμα, σχεδιασμός και πολι-
τικές για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των ορεινών και 
απομονωμένων περιοχών», θα πραγματοποιηθεί από τις 
26 ως τις 28 Σεπτεμβρίου 2019, στις εγκαταστάσεις του 
ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π., στο Μέτσοβο. Την επιστημονική 
εκδήλωση διοργανώνουν το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτε-
χνείο και το Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας 
του Ε.Μ.Π., σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ανάπτυξης του 
ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. 
Αντικείμενο του συνεδρίου είναι η διαμόρφωση ενός 
σύγχρονου, ελκυστικού και ρεαλιστικού οράματος για 
την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των απομονωμένων πε-
ριοχών, ορεινών και νησιωτικών, και τη βελτίωση των 
προοπτικών των κοινωνιών τους, που θα στηρίζεται 
σε εργαλεία και τεχνολογίες αιχμής και θα μπορεί να 
εμπνεύσει και να κατευθύνει τοπικά σχέδια ανάπτυξης, με 
παράλληλο στόχο μια ζωτικής σημασίας προτεραιότητα: 
τη χάραξη ειδικών πολιτικών για την ολοκληρωμένη 
ανάπτυξη των απομονωμένων περιοχών, ορεινών και 
νησιωτικών. 
Ενδεικτικές θεματικές ενότητες του συνεδρίου: 
• Επιπτώσεις της κρίσης στις απομονωμένες περιοχές, 
ορεινές και νησιωτικές.
• Ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά της αναπτυξια-

κής υστέρησης των απομονωμένων περιοχών.
• Αποτίμηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
ενίσχυσης των ορεινών και νησιωτικών απομονωμένων 
περιοχών
• Ελλείματα και προκλήσεις του χωροταξικού σχεδιασμού
• Ανάδειξη και προστασία φυσικού περιβάλλοντος
• Ανάδειξη και προστασία υλικής και άυλης πολιτιστικής 
κληρονομιάς
• Αποκεντρωμένος ενεργειακός σχεδιασμός/ εξοικονόμη-
ση ενέργειας/ αντιμετώπιση ενεργειακής φτώχειας
• Ενίσχυση της τοπικής παραγωγής και της απασχόλησης
• Συνεταιρισμοί και κοινωνική οικονομία
• Παιδεία, έρευνα και τεχνολογία για τις ορεινές και απο-
μονωμένες περιοχές
• Διεθνή παραδείγματα πολιτικής για τις ορεινές και απο-
μονωμένες περιοχές
• Στρατηγικές κατευθύνσεις πολιτικής για τις ορεινές και 
απομονωμένες περιοχές.
Πληροφορίες στους: Κ. Βασίλη - Βασιλείου, τηλ. 210 
7722769, fax: 210 7722594, email: kvas@survey.ntua.
gr, Ε. Μιχαηλίδου, τηλ. 210 7723482, email: elmich@
central.ntua.gr, Α. Γεροντέλη, τηλ. 210 7723944, email: 
ageron@central.ntua.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα: 
http://mirc.ntua.gr/el/conference2019/about

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

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
Από τις 25 ως τις 27 Σεπτεμβρίου 2019 θα διεξαχθεί στην 
Αθήνα το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολι-
τιστικής Κληρονομιάς (3nd Pan-Hellenic Conference on 
Digital  Cultural Heritage-EuroMed 2019).  
Το συνέδριο διοργανώνουν το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο 
Κύπρου (ΤΕ.ΠΑ.Κ.- Εργαστήριο Ψηφιακής Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (Εργα-
στήριο του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδί-
ασης και Παραγωγής) και ο Πολιτιστικός Οργανισμός 
“Δίκτυο ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ” , ενώ τελεί υπό την αιγίδα του Προέ-
δρου της Δημοκρατίας κυρίου Παυλόπουλου και της Α.Θ. 
Παναγιότητας του Οικουμενικού Πατριάρχη Κωνσταντι-
νουπόλεως  κ.κ. Βαρθολομαίου.
Θεματικοί άξονες:
• Νέες τεχνολογίες στις ανθρωπιστικές επιστήμες
• Η ψηφιοποίηση στην Αρχαιολογία και τον τουρισμό
• Ψηφιακή Πολιτιστική κληρονομιά και η διαχείριση της
• Συντήρηση, Προστασία  και ανάδειξη της πολιτιστικής 
κληρονομιάς στο ψηφιακό πολυμεσικό περιβάλλον και 
διαδίκτυο (Εκπαίδευση, Τουρισμό, κτλ)
• Νομικό πλαίσιο και ψηφιοποίηση της Πολιτιστικής Κλη-
ρονομίας (συμβάσεις, προγράμματα, πνευματικά δικαιώ-
ματα)
• Εμπειρίες, νέες προκλήσεις και προοπτικές για την ψηφι-
ακή κοινωνία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
Πληροφορίες: www.euromed-dch.eu  
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Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΕ η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επεν-
δύσεων (ΕΤΕπ) και η όμιλος ProCredit παρέχουν 800 εκατ. 
ευρώ σε καινοτόμες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), 
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύ-
σεων (ΕΤΣΕ), το οποίο αποτελεί βασικό στοιχείο του Επενδυτι-
κού Σχεδίου για την Ευρώπη ―ή «Σχεδίου Γιούνκερ»― και 

του μηχανισμού εγγυήσεων για ΜΜΕ InnovFin. Η χρημα-
τοδότηση θα στοχεύει σε εταιρείες που χρησιμοποιούν νέες 
τεχνολογίες και παράγουν νέα προϊόντα σε μία από τις έντεκα 
χώρες όπου είναι διαθέσιμος ο εν λόγω μηχανισμός (Αλβα-
νία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Γερμανία, Γεωργία, 
Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, Ελλάδα, Μολδαβία, 

Ουκρανία, Ρουμανία και Σερβία). Σχετικό δελτίο τύπου είναι 
διαθέσιμο εδώ. Έως τον Ιούνιο 2019, το Σχέδιο Γιούνκερ έχει 
κινητοποιήσει πρόσθετες επενδύσεις ύψους 410 δισ. ευρώ 
περίπου. Το Σχέδιο υποστηρίζει επί του παρόντος 952 000 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

Μέχρι 25 Ιουλίου θα είναι ανοικτή η πρόσκληση ενδιαφέρο-
ντος για εισηγητές στα σεμινάρια Τεχνικού Ασφαλείας, από το 
Επιμελητήριο Κυκλάδων, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Συγκεκριμένα, το Επιμελητήριο Κυκλάδων, στο πλαίσιο της 
εκπαιδευτικής δραστηριότητας που ασκεί με στόχο την επι-
μόρφωση εργοδοτών στα καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας 
σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας στα νησιά των Κυκλάδων 
και προκειμένου να εξασφαλίσει τους απαραίτητους ανθρώ-
πινους πόρους για την καλύτερη υλοποίηση των επόμενων 
κύκλων εκπαίδευσης, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο για το ρόλο 
του εισηγητή να υποβάλει αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα, εφόσον καλύ-
πτει τις παρακάτω προϋποθέσεις όπως αυτές ορίζονται από 
τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας (αρ. αποφ. 
39278/1823/16-7-2018 Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Επιμόρφωση ερ-
γοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων 
τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας» και 

ειδικότερα το άρθρο 5 της απόφασης):
Προσόντα εκπαιδευτών
1. Πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ με αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε 
άσκηση καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας:
α) τουλάχιστον 600 ωρών συνολικής απασχόλησης για 2 έτη 
(μπορούν να επιλεγούν τα δύο καλύτερα έτη) ή
β) τουλάχιστον 1800 ωρών συνολικά για όλα τα έτη απασχό-
λησης τους.
Για την προϋπηρεσία σε άσκηση καθηκόντων τεχνικού ασφά-
λειας απαιτείται βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία του 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.
2. Κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος στο αντικείμενο της 
ασφάλειας και υγείας στην εργασία.
3. Ιατροί με την ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας.
4. Πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ τεχνολογικών και θετικών επιστη-
μών:
α) που διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο αντικείμε-
νο της ασφάλειας και υγείας στην εργασία,

β) που έχουν παρακολουθήσει έως 31―12―2013 πρό-
γραμμα επιμόρφωσης για θέματα ασφάλειας και υγείας των 
εργαζομένων τουλάχιστον 70 ωρών σύμφωνα με το άρθρο 
22 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.,
γ) που έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα επιμόρφωσης για 
θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων τουλάχιστον 
70 ωρών που εκτελέσθηκε μέχρι 31―12―2002 από:
• το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας 
(ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) ή
• ΑΕΙ και ΤΕΙ ή
• το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και το ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ
5. Εκπαιδευτικό προσωπικό των ΑΕΙ και ΤΕΙ εφόσον κατέχει 
μια από τις καθοριζόμενες ειδικότητες με το άρθρο 13 του 
Κ.Ν.Υ.Α.Ε. με αποδεδειγμένη (σχετική βεβαίωση από το αντί-
στοιχο ΑΕΙ ή ΤΕΙ) εκπαιδευτική εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών 
στον τομέα της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων.

«Η κατάληξη του διαγωνισμού για τις λιγνιτικές μονάδες της 
ΔΕΗ δείχνει την κατάσταση απαξίωσης της επιχείρησης και 
τους λανθασμένους χειρισμούς που έγιναν τα προηγούμενα 
χρόνια». Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Αυτό επισημαίνουν κύκλοι του υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, σε συνέχεια της ενημέρωσης από τη ΔΕΗ, ότι 
δεν κατατέθηκε καμία προσφορά για την εξαγορά των λιγνι-
τικών μονάδων Μεγαλόπολης και Φλώρινας στο πλαίσιο του 
διαγωνισμού που έληξε σήμερα.
Οι ίδιοι κύκλοι τονίζουν πως όσοι χαρακτήριζαν  «πετράδια 
της ΔΕΗ» τις λιγνιτικές μονάδες, αποδεικνύεται ότι ήταν εκτός 
τόπου και χρόνου. 

Το νέο πλαίσιο αναφορικά με τη ΔΕΗ, μετά τις σημερινές εξε-
λίξεις, αναμένεται να συζητηθεί σε επαφές που θα γίνουν τις 
επόμενες ημέρες με εκπροσώπους των θεσμών ενώ οι άξονες 
της πολιτικής θα παρουσιαστούν από τον υπουργό Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας Κωστή Χατζηδάκη στις προγραμματικές 
δηλώσεις της κυβέρνησης.
Υπενθυμίζεται ότι ο διαγωνισμός που έληξε σήμερα ήταν ο 
δεύτερος για την πώληση των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ, 
καθώς και η πρώτη διαδικασία είχε αποβεί άκαρπη. Σημειώ-
νεται ότι χωρίς κατάθεση προσφορών ολοκληρώθηκε χθες 
ο διαγωνισμός για την πώληση των λιγνιτικών μονάδων 
Μεγαλόπολης και Φλώρινας της ΔΕΗ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-

ΜΠΕ. Όπως ανακοίνωσε η επιχείρηση, ως τις 12 που έληξε η 
προθεσμία υποβολής προσφορών για την αποεπένδυση των 
λιγνιτικών μονάδων, δεν κατατέθηκε καμιά προσφορά. Θα 
ακολουθήσει ενημέρωση στο Διοικητικό Συμβούλιο της επι-
χείρησης την Πέμπτη 18 Ιουλίου προκειμένου ο διαγωνισμός 
να κηρυχθεί άγονος. Πρόκειται για τον δεύτερο κατά σειρά 
διαγωνισμό για τις μονάδες καθώς και η προηγούμενη φάση 
κηρύχθηκε άγονη λόγω χαμηλού τιμήματος. Η πώληση των 
μονάδων επιβλήθηκε σε εφαρμογή απόφασης του Ευρωπαϊ-
κού Δικαστηρίου για το μονοπώλιο της ΔΕΗ στην παραγωγή 
ρεύματος από λιγνίτη.

ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΟΥΝΚΕΡ: 800 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΕ 
ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ 10 ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ 

ΚΥΚΛΑΔΕΣ: ΜΕΧΡΙ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΚΤΗ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ 
ΣΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΥΚΛΟΙ ΥΠΕΝ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΚΑΤΑΛΗξΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΙΓΝΙΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ 
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«Η Ελλάδα θα γίνει η πιο ελκυστική επενδυτικά χώρα στην Ευ-
ρώπη», τόνισε, παραχωρώντας συνέντευξη στο euronews, ο 
υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Στο πλαίσιο της συνέντευξης 
απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο υπουργός Επενδύσεων 
αναφερόμενος στο γεγονός ότι ορίστηκε ο Γιώργος Στασινός 
ως Πρόεδρος του ΤΕΕ τεχνικός σύμβουλος του έργου στο 
Ελληνικό,τόπνισε ότι «το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, που 
είναι και επίσημος θεσμικός σύμβουλος του Υπουργού ούτως 
ή άλλως, έχει όλη εκείνη την τεχνογνωσία για να προχωρά 
τις αδειοδοτήσεις πάρα πολύ γρήγορα» και ανακοίνωσε ότι 
οι προτάσεις του Προέδρου ΤΕΕ Γιώργου Στασινού για την 
απλοποίηση και επιτάχυνση των επενδύσεων θα γίνου πολύ 
γρήγορα αποδεκτές από την κυβέρνηση. Ο Ά. Γεωργιάδης 
στη σχετική ερώτηση απάντησε ως εξής: «Δεν υπάρχει καμία 
γραφειοκρατία. Η εμπλοκή του κ. Στασινού και του ΤΕΕ δεν 

προσθέτει γραφειοκρατία, αφαιρεί γραφειοκρατία. Κυρίως 
γιατί το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, που είναι και επίσημος 
θεσμικός σύμβουλος του Υπουργού ούτως ή άλλως, έχει όλη 
εκείνη την τεχνογνωσία για να προχωρά τις αδειοδοτήσεις 
πάρα πολύ γρήγορα. Σήμερα όταν κάποιος θέλει να βγάλει 
άδεια και ασχολείται με τις κατασκευές, αυτό που του τη δίνει 
γρήγορα είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Άλλωστε, ο 
ίδιος ο κ. Στασινός έχει προσωπικά επιμεληθεί σειρά προτάσε-
ων προς την πολιτεία, που τις έκανε και στην προηγούμενη 
κυβέρνηση, αλλά που δεν είχαν γίνει αποδεκτές. Πιστεύω από 
τη δική μας κυβέρνηση θα γίνουν πολύ γρηγορότερα για την 
απλοποίηση όλων των διαδικασιών. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά 
τον συμβουλεύομαι για να μην κάνω λάθος και να πάω όσο 
μπορώ πιο γρήγορα». Γενικότερα ο υπουργός Επενδύσεων 
σημείωσε ότι «φιλοδοξία μας είναι να μεταμορφώσουμε την 
χώρα στην πιο φιλική για τις επιχειρήσεις χώρα της Ευρωπα-

ϊκής Ένωσης» σημείωσε ο υπουργός στην ίδια συνέντευξη, 
εξηγώντας πως «Άρα, αμέσως, θα μειώσουμε την φορολογία 
και θα εξαφανίσουμε την γραφειοκρατία».
Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, θα υπάρχει τον Αύγουστο 
ένας νέος νόμος που θα «θα αλλάζει σχεδόν ολόκληρο το νο-
μοθετικό πλαίσιο, ώστε να είναι πολύ εύκολη η επιχειρηματι-
κότητα στην χώρα. Θέλουμε να πούμε σε όλους ότι «αν θέλετε 
να κερδίσετε χρήματα και να κάνετε δουλειές, τώρα είναι ώρα 
να έρθετε στην Ελλάδα»».
Ο κ. Γεωργιάδης χαρακτήρισε το υπουργείο Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «πάρα πολύ κρίσιμο», σημειώνοντας πως «Θέ-
λουμε να πιστεύουμε ότι σε έναν χρόνο από σήμερα θα τρέ-
χουμε με ρυθμούς άνω του 3,5%-4%». Στην ίδια συνέντευξη 
αποκαλύπτει πως η επένδυση στο Ελληνικό θα ξεκινήσει φέ-
τος, αλλά και πως η κυβέρνηση είναι «εξαιρετικά υπέρ» της 
επένδυσης στη Χαλκιδική (Eldorado Gold).

Συνέντευξη του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. 
Άδωνι Γεωργιάδη, στο Euronews και στη δημοσιογράφο, κ. 
Συμέλα Τουχτίδου. 
Δημοσιογράφος: Κύριε Γεωργιάδη, καλωσήρθατε 
στο Εuronews. Έχετε ξεκλέψει λίγο χρόνο για να 
μας μιλήσετε, μιας και έχετε αναλάβει, κατά την 
προσωπική μου εκτίμηση, το πιο δύσκολο υπουρ-
γείο αυτής της κυβέρνησης. Πιο απαιτητικό, ίσως 
και από αυτό του υπουργείου Οικονομικών. Έχετε 
την ίδια αίσθηση; 
Ά. Γεωργιάδης: «Ξέκλεψα λίγο χρόνο, πράγματι. Ήθελα η 
πρώτη μου συνέντευξη, ως Υπουργός, να είναι στο Euronews 
για να ενημερώνουμε σωστά όλους τους Ευρωπαίους πολίτες 
για το τι πρόκειται να κάνουμε αυτή την τετραετία, μετά την 
εντολή του ελληνικού λαού. Ναι, το υπουργείο Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων είναι πάρα πολύ κρίσιμο, υπό την έννοια ότι 
ο εθνικός στόχος, όχι ο στόχος του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο 
στόχος της Ελλάδας είναι η ανάπτυξη να ανέβει. Θέλουμε να 
πιστεύουμε ότι σε έναν χρόνο από σήμερα θα τρέχουμε με 
ρυθμούς άνω του 3,5%-4%. Αυτό είναι το μέτρο με το οποίο 
θέλουμε να μετρηθούμε και θα λάβουμε όλα τα αναγκαία μέ-
τρα για να το πετύχουμε».
 Δημοσιογράφος: Τι πιστεύετε ότι έκανε τον Κυριάκο 
Μητσοτάκη να εμπιστευτεί σε εσάς αυτή τη δύσκο-
λη αποστολή;
 Ά. Γεωργιάδης: «Είχαμε μια πολύ στενή συνεργασία στην κυ-

βέρνηση Σαμαρά, εγώ τότε ως υπουργός Υγείας, εκείνος ως 
υπουργός Διοικητικής Μεταρρυθμίσεως. Είχε διαπιστώσει ότι 
αυτό το οποίο έλεγα, το έκανα και το έκανα γρήγορα. Ξέρετε 
στην οικονομία δεν μετράει μόνο το τι θα κάνεις, μετράει και το 
πόσο γρήγορα θα το κάνεις. Ο χρόνος είναι χρήμα. Πιστεύω 
λοιπόν ότι το γεγονός ότι προσπαθώ να κάνω τα πράγματα 
γρήγορα ήταν το κριτήριο της επιλογής».
Δημοσιογράφος: Το πρώτο μεγάλο τεστ θα είναι προ-
φανώς το Ελληνικό. Είναι μια επένδυση σύμβολο 
της δυστοκίας ολοκλήρωσης των επενδύσεων στη 
χώρα μας. Πέρα από τα γνωστά προβλήματα ακού-
γεται ότι υπάρχουν και εγχώρια επιχειρηματικά 
συμφέροντα που αντιτίθενται στην επένδυση. Αν 
σας προβληματίζουν και πότε θα περιμένουμε τις 
πρώτες πραγματικές εξελίξεις;
Ά. Γεωργιάδης: «Μία τόσο μεγάλη επένδυση, συνολικής αξί-
ας 8 δισεκατομμυρίων ευρώ, που θα αλλάξει όχι μόνο την 
Αττική, αλλά την Ελλάδα, προφανώς έχει διαφόρων ειδών 
συμφέροντα από πίσω. Όμως αυτά εμάς δεν μας πτοούν. Η 
εντολή που λάβαμε από τον ελληνικό λαό είναι να ξεκινήσει το 
Ελληνικό. Και το Ελληνικό θα ξεκινήσει φέτος. Πιστεύω ότι οι 
ΚΥΑ, που είναι και το πρώτο κρίσιμο βήμα, θα έχουν εκδοθεί 
μέσα στον Αύγουστο. Μαχόμαστε για να γίνει το πρώτο δε-
καήμερο του Αυγούστου, αλλά υπάρχει η γνωστή ελληνική 
γραφειοκρατία, μέσα στον Αύγουστο θα έχουν εκδοθεί. Από 
εκεί και πέρα θα γίνει ο διαγωνισμός για το καζίνο, η διανομή 

και στη συνέχεια θα γίνει η μεταβίβαση για να ξεκινήσουν τα 
έργα.
Δημοσιογράφος: Όλα αυτά εντός του έτους;
Ά. Γεωργιάδης: «100% ».
Δημοσιογράφος: Έχετε ορίσει τον επικεφαλής του 
ΤEΕ, κ Στασινό ως τεχνικό σύμβουλο του έργου. 
Όμως παράλληλα, στο υπ. Οικονομικών υπάρχει 
ένα αυτοτελές γραφείο για το Ελληνικό. Μήπως 
πολεμάμε την γραφειοκρατία με περισσότερη γρα-
φειοκρατία;
Ά. Γεωργιάδης: «Δεν υπάρχει καμία γραφειοκρατία. Η εμπλο-
κή του κ. Στασινού και του ΤΕΕ δεν προσθέτει γραφειοκρατία, 
αφαιρεί γραφειοκρατία. Κυρίως γιατί το Τεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδας, που είναι και επίσημος θεσμικός σύμβουλος του 
Υπουργού ούτως ή άλλως, έχει όλη εκείνη την τεχνογνωσία 
για να προχωρά τις αδειοδοτήσεις πάρα πολύ γρήγορα. Σή-
μερα όταν κάποιος θέλει να βγάλει άδεια και ασχολείται με τις 
κατασκευές, αυτό που του τη δίνει γρήγορα είναι το Τεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδας. Άλλωστε, ο ίδιος ο κ. Στασινός έχει 
προσωπικά επιμεληθεί σειρά προτάσεων προς την πολιτεία, 
που τις έκανε και στην προηγούμενη κυβέρνηση, αλλά που 
δεν είχαν γίνει αποδεκτές. Πιστεύω από τη δική μας κυβέρνη-
ση θα γίνουν πολύ γρηγορότερα για την απλοποίηση όλων 
των διαδικασιών. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά τον συμβουλεύο-
μαι για να μην κάνω λάθος και να πάω όσο μπορώ πιο γρήγο-
ρα».  Συνέχεια στη σελ. 5

Α. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: «Η ΕΛΛΑΔΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΠΙΟ ΕΛΚΥΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΧΩΡΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ» 
Η κυβέρνηση θα θέσει σε εφαρμογή τις προτάσεις του Προέδρου ΤΕΕ Γιώργου Στασινού για την απλοποίηση και επιτάχυνση των 
επενδύσεων 

Συνέντευξη του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη στο «EURONEWS»
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Η διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και βελτιωτικές 
κινήσεις, προκειμένου να αυξηθεί η χρηματοδότηση μέσω των 
τραπεζών, αποτέλεσαν βασικά θέματα στη χθεσινή συνάντηση 
του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνη Γεωργιάδη, 
με τον πρόεδρο του Δ.Σ. της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, 
Γεώργιο Χατζηνικολάου, τους αντιπροέδρους, Κώστα Μιχα-
ηλίδη, Βασίλειο Ράπανο και Γεώργιο Ζανιά, τον πρόεδρο της 
ΕΕ, Γεώργιο Αρώνη, καθώς και τη γενική γραμματέα, Χαρούλα 
Απαλαγάκη. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης, οι υφυπουρ-

γοί Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης και Νίκος Πα-
παθανάσης. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ κατά τη διάρκεια της συ-
νάντησης γνωριμίας με τα μέλη του ΔΣ της ΕΕΤ, ενημερώθηκε ο 
υπουργός και οι υφυπουργοί για τα κρίσιμα οικονομικά μεγέθη 
του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, σε ό,τι ιδίως αφορά την 
απορρόφηση των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και 
την χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας, αλλά και για τη 
διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.  Επίσης, όπως 
αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου, έγινε αναφορά σε 

βελτιωτικές κινήσεις στο υπάρχον πλαίσιο διάθεσης και αξιοποί-
ησης των διαθέσιμων πόρων, οι οποίες μπορούν σημαντικά να 
επιταχύνουν τις χρηματοδοτήσεις μέσω των τραπεζών.
Τα δύο μέρη συμφώνησαν να συνεχίσουν τη συνεργασία τους 
προκειμένου να εντοπιστούν και προταθούν λύσεις κοινού εν-
διαφέροντος, με απώτερο σκοπό την επιτάχυνση των ρυθμών 
ανάπτυξης και τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας.

Ανακοινώθηκε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- παράταση της καταλη-
κτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για 
τη Δράση: «Επιχειρούμε ‘Εξω» μέχρι τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρί-

ου 2019 και ώρα 17:00. Σύμφωνα με την απόφαση που δημο-
σιεύτηκε στην ηλεκτρονική σελίδα για το ΕΣΠΑ, του υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αναλυτικές πληροφορίες και 

ενημέρωση παρέχονται από το Γραφείο Πληροφόρησης της 
ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, Μεσογείων 56 - Αθήνα, στο τηλ. 8011136300 και 
e-mail επικοινωνίας: infoepan@mou.gr.

Συνέχεια από τη σελ 4
 
Δημοσιογράφος: Η δεύτερη μεγάλη επένδυση που 
χρονίζει είναι της Eldorado Gold στην Χαλκιδική. Θα 
έχουμε κάποια εξέλιξη; 
Ά. Γεωργιάδης: «Είμαστε εξαιρετικά υπέρ αυτής της επενδύσε-
ως. Η αρμοδιότητά της ανήκει στον κ. Κωστή Χατζηδάκη. Δε θα 
ήθελα εγώ να προκαταλάβω τις αποφάσεις του συναδέλφου 
μου Υπουργού. Ξέρω όμως ότι η κυβέρνηση την υποστηρίζει. 
Σε ό,τι αφορά στο υπουργείο Ανάπτυξης, ό,τι μου ζητηθεί θα το 
κάνω αμέσως.» 
Δημοσιογράφος: Τι περιλαμβάνει ο φάκελος από το 
Μαξίμου με τους κεντρικούς στόχους και τα χρονοδι-
αγράμματα για το επόμενο εξάμηνο; 
Ά. Γεωργιάδης: «Όλο το χρονοδιάγραμμα που έχω εγώ είναι, 
βεβαίως, η απλοποίηση των διαδικασιών για την αδειοδότηση 
των επιχειρήσεων. Αυτό θα το κάνω πάρα πολύ γρήγορα. Εί-
μαστε ήδη σε διαβούλευση. Έχω ήδη δει το ΕΒΕΑ, το Εμπορικό 
Επιμελητήριο, το Οικονομικό Επιμελητήριο, θα δω σήμερα την 
Ένωση Ελληνικών Τραπεζών. Άρα, κινούμαστε πάρα πολύ 
γρήγορα. Θα χρησιμοποιήσουμε και τα προσχέδια του νόμου 
που είχε ετοιμάσει ο κ. Δραγασάκης στο κομμάτι που εμάς μας 
εξυπηρετεί και στο οποίο συμφωνούμε. Δε θέλω να ακυρώσω 
το έργο των προηγουμένων. Πιστεύω στην πολιτική συναίνε-
ση όταν έχει να κάνει με το κοινό καλό. Πιστεύω ότι μέσα στον 
Αύγουστο το τρίτο νομοσχέδιο της κυβερνήσεως Μητσοτάκη 
θα είναι του υπουργείου Ανάπτυξης και θα έχει όλες εκείνες τις 
ρυθμίσεις για την επιτάχυνση των διαδικασιών.
Ο δεύτερος στόχος είναι, φυσικά, να λύσουμε το θέμα των ΒΙΠΕ, 
που χρονίζουν και αποτελούν κρίκους σημαντικούς για την 

ανάπτυξη της χώρας και βεβαίως, οι μεγάλες επενδύσεις». 
Δημοσιογράφος: Είπατε ότι κάποια πράγματα από τη 
θητεία του κ. Δραγασάκη θα τα κρατήσετε; βρίσκε-
στε σε επικοινωνία με κάποιον από το επιτελείο του;
Ά. Γεωργιάδης: Ο κ. Δραγασάκης μου άφησε όλα τα σχετικά του 
σχέδια την ημέρα της παράδοσης- παραλαβής, έχουμε κάνει 
την επαφή για να μπορούμε να συνεννοούμαστε τα δύο γρα-
φεία και όταν είμαι έτοιμος θα τον καλέσω και στο υπουργείο». 
Δημοσιογράφος: Μιλήσατε για ανάπτυξη 3,5 - 4% την 
επόμενη χρονιά. Είστε ένας πραγματιστής πολιτικός. 
Το θεωρείται εφικτό; 
Ά. Γεωργιάδης: «Αν γίνουν όλες οι κινήσεις που πρέπει. Δεν 
αφορούν μόνο στο υπουργείο Ανάπτυξης. Ξέρετε το υπουρ-
γείο Ανάπτυξης παλιά είχε τον όρο «υπουργείο Συντονισμού». 
Συντόνιζε ευρύτερα τα υπουργεία. Η ανάπτυξη δεν εξαρτάται 
μόνο από τις στρατηγικές επενδύσεις ή μόνο από το ΕΣΠΑ. Η 
ανάπτυξη εξαρτάται από τη φορολογία, από τις περιβαλλοντι-
κές άδειες, από το πόσο γρήγορα «τρέχει» το ΚΑΣ τις διάφορες 
αδειοδοτήσεις, κοκ. Είναι πιο συνολικό θέμα η ανάπτυξη. Όμως 
επειδή ο Πρωθυπουργός της χώρας είναι αποφασισμένος να το 
πετύχει, πιστεύω ότι ναι, γίνεται».
Δημοσιογράφος: Πιο νούμερο κάτω από αυτό θα θεω-
ρούσατε αποτυχία;
Ά. Γεωργιάδης: «Οτιδήποτε δεν μας ξεκολλάει από το σημείο 
που είμαστε σήμερα είναι αποτυχία. Πρέπει να πάμε παραπάνω 
από ότι είμαστε σήμερα».
Δημοσιογράφος: Το 2% δηλαδή θα ήταν αρκετό;
Ά. Γεωργιάδης: «Όχι, το 2% είναι αυτό που τρέχουμε σήμερα. 
2,1% είναι η πρόβλεψη της Κομισιόν για το 2019. Πρέπει να ξε-
κολλήσουμε από αυτό το νούμερο. Δεν επαρκεί. Ξέρετε αν δείτε 

όλη τη συζήτηση μεταξύ του ΔΝΤ και της Κομισιόν για το θέμα 
της διαχείρισης του ελληνικού χρέους, εκεί όπου τελικά υπήρχε 
διαφωνία, ήταν η πρόβλεψη του ΔΝΤ για τη μεσοπρόθεσμη 
ανάπτυξη της Ελλάδας. Την κατέβαζαν πάρα πολύ χαμηλά, στο 
1% σε επίπεδο των επόμενων 50-60 ετών. Αν αυτό δεν σπάσει, 
δεν έχουμε επιτύχει. Άρα πρέπει να πάμε πολύ παραπάνω. Πι-
στεύω ότι θα τα καταφέρουμε».
Δημοσιογράφος: Η διαφορά μεταξύ 2% και 4% είναι 
πολύ μεγάλη...
Ά. Γεωργιάδης: «Θα το καταφέρουμε».
Δημοσιογράφος: Πως σχολιάζετε την κριτική που δέχε-
ται η κυβέρνηση λόγω της περιορισμένης συμμετο-
χής γυναικών;
Ά. Γεωργιάδης: «Δόκιμη κριτική υπό την έννοια ότι εγώ θα ήθε-
λα να έχουμε περισσότερες γυναίκες. Όμως το κριτήριο για μία 
κυβέρνηση δεν μπορεί να είναι τελικά αυτό. Το κριτήριο πρέπει 
να είναι η αποτελεσματικότητα. Ο Πρωθυπουργός έκανε τις επι-
λογές του».
Δημοσιογράφος: Δεν υπάρχουν δηλαδή αποτελεσματι-
κές γυναίκες;
Ά. Γεωργιάδης: «Εγώ δεν είπα αυτό. Είπα ότι ο Πρωθυπουργός 
έκανε τις επιλογές του για να φτιάξει ένα κυβερνητικό σχήμα το 
οποίο πιστεύει ότι θα λειτουργεί. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα 
ρατσισμού προς τις γυναίκες από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το 
αντίθετο, σχεδόν όλο το επιτελείο του είναι γυναίκες, όπως και 
το δικό μου άλλωστε». Ολόκληρη η συνέντευξη στο ακόλουθο 
link: 
https://www.youtube.com/watch?v=pxRdVfKARQ8

ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΥξΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΗΤΑΝ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ 
ΤΟΥ Α. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΜΕ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟβΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕξΩ» 
ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜβΡΙΟΥ 

Α. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: «Η ΕΛΛΑΔΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΠΙΟ ΕΛΚΥΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΧΩΡΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ» 
Συνέντευξη του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη στο «EURONEWS»
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Ως γέφυρα συνεργασίας και εξεύρεσης νέων τρόπων επικοι-
νωνίας μεταξύ Ευρώπης και Αραβικού Κόσμου, χαρακτήρισε 
την «4η Ευρω-Αραβική Σύνοδο: Μία Στρατηγική Συνεργα-
σία» που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στις 29-30 Οκτω-
βρίου, στο Μέγαρο Μουσικής, ο αναπληρωτής υπουργός 
Εξωτερικών, αρμόδιος για τα Ευρωπαϊκά Θέματα, Μιλτιάδης 
Βαρβιτσιώτης, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Συγκεκριμένα, όπως επεσήμανε ο κ. Βαρβιτσιώτης, απαντώ-
ντας σε ερωτήματα του ΑΠΕ-ΜΠΕ στο πλαίσιο ενημερωτικής 
εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό αθηναϊκό ξε-
νοδοχείο, «η σύνοδος μεταξύ Ευρώπης και Αραβικού κόσμου 
καθιστά την Ελλάδα ως μία γέφυρα ανάμεσα σε δύο διαφο-
ρετικούς κόσμους, οι οποίοι όμως πρέπει να ζήσουν μαζί, να 
συνεργαστούν, να ανακαλύψουν πολύ περισσότερο ο ένας 
τον άλλον και πάνω από όλα, μέσα από έναν κοινό διάλογο να 
βρουν καινούργιους τρόπους επικοινωνίας».
Όπως τόνισε, «ο Αραβικός Κόσμος για εμάς είναι ένας χώρος 
υψίστης πολιτικής και οικονομικής σημασίας. Η σταθερότητα 
στον Αραβικό Κόσμο είναι κάτι το οποίο πάντοτε επιζητούμε 
και αυτή η σταθερότητα θα έρθει μόνον μέσα από τη στενή 
συνεργασία με την Ευρώπη. Άρα, θεωρώ ότι αυτός ο πολιτι-
κός διάλογος που γίνεται για τέταρτη φορά στην Αθήνα είναι 
ένα σημαντικό βήμα να αποκτήσουμε όλοι καλύτερα την 
αντίληψη του τι ζητάει σήμερα ο αραβικός κόσμος από την 
Ευρώπη». «Κλείνοντας, θέλω να πω ότι οι προκλήσεις του 
μεταναστευτικού, της κλιματικής αλλαγής, αλλά και πάνω 
από όλα η πρόκληση της ανταλλαγής και της εμβάθυνσης 
των επενδύσεων είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει και 
αυτήν τη χρονιά και βέβαια και στα χρόνια που έρχονται», 
πρόσθεσε.
Τις επισημάνσεις αυτές έκανε ο υπουργός αναπληρωτής Εξω-
τερικών στο περιθώριο ειδικής εκδήλωσης που πραγματοποι-

ήθηκε για την παρουσίαση του αντικειμένου της Συνόδου, εκ 
μέρους των διοργανωτών της, οι οποίοι συμπεριλαμβάνουν 
την εταιρεία επικοινωνίας Τσομώκος ΑΕ και τον παν-Αραβικό 
όμιλο Al Iktissad Wal-Aamal. Η εκδήλωση πραγματοποιείται 
σε συνεργασία με το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, ενώ 
στρατηγικός χορηγός, όπως κάθε χρόνο, είναι ο μεγαλύτερος 
αραβικός κατασκευαστικός Όμιλος Consolidated Contractors 
Company (CCC). 
Όπως τόνισε εκ μέρους των διοργανωτών ο κ. Συμεών 
Τσομώκος, απευθυνόμενος προς κοινό διπλωματών από τις 
Αραβικές Χώρες και την Ευρώπη, η Ευρω-Αραβική Σύνοδος 
η οποία θα πραγματοποιηθεί για 4η συνεχή χρονιά απότελεί 
ένα διεθνές φόρουμ οικονομικού και πολιτικού διαλόγου ανά-
μεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Αραβικό Κόσμο. 
Η Σύνοδος εγκαινιάστηκε το 2016 με τη στήριξη της ελληνικής 
κυβέρνησης, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Αραβικού 
Συνδέσμου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Σκοπός της Συνόδου είναι η αναγνώριση και προώθηση συλ-
λογικών αξιών και κοινών αναπτυξιακών στόχων στην περι-
οχή, καθώς και ο εντοπισμός των προτεραιοτήτων με στόχο 
τη σύμπραξη, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές και παγκόσμιες 
προκλήσεις. 
Τη συνεχιζόμενη υποστήριξη της διοργάνωσης εκ μέρους 
της ελληνικής πολιτείας τόνισε τόσο ο πρώην αναπληρωτής 
υπουργός Εξωτερικών, Γ. Κατρούγκαλος, χαρακτηρίζοντας 
ως «εθνική» την προσπάθεια αυτή, όσο και ο κ. Φοίβος Γεωρ-
γακάκης, ο οποίος παρέστη εκπροσωπώντας το διπλωματικό 
γραφείο του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη. 
Όπως σημείωσε ο πρώην υπουργός και μέλος της επιτροπής 
διοργάνωσης της Συνόδου, Χρήστος Φώλιας, «επενδύουμε 
στη δυνατότητα καλύτερης κατανόησης μεταξύ των δύο 
πλευρών». 

-Ανακοίνωση ΥΠΕξ: Με την ιδιαίτερα συμβολική πα-
ρουσία του αναπληρωτή υπουργού Εξωτερικών, Μιλτιάδη 
Βαρβιτσιώτη, πραγματοποιήθηκε η ενημερωτική συνάντηση 
εργασίας για την 4η Ευρω-Αραβική Σύνοδο (4th EU-Arab 
World Summit) που θα διεξαχθεί τον προσεχή Οκτώβριο 
στην Αθήνα. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αναπληρωτής 
υπουργός, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΥΠΕΞ, κατά 
την εισήγησή του έθιξε το κρίσιμο ζήτημα της ενίσχυσης των 
δεσμών μεταξύ της ΕΕ και του Αραβικού κόσμου, με παράλ-
ληλη εμβάθυνση του μεταξύ τους διαλόγου. Ταυτόχρονα, 
προέβαλε ως βασική προτεραιότητα της νέας κυβέρνησης 
την ανάδειξη της Ελλάδας σε πολιτικό και επιχειρηματικό κέ-
ντρο, που θα διευκολύνει την προσέλκυση επενδύσεων. «Η 
σύνοδος μεταξύ Ευρώπης και Αραβικού κόσμου καθιστά την 
Ελλάδα μια γέφυρα ανάμεσα σε δύο διαφορετικούς κόσμους, 
οι οποίοι πρέπει να ζήσουν μαζί, να συνεργαστούν, να ανα-
καλύψουν ο ένας τον άλλο και πάνω από όλα -μέσα από έναν 
κοινό διάλογο- να βρουν κοινούς τρόπους επικοινωνίας. Ο 
αραβικός κόσμος για εμάς είναι ένας χώρος υψίστης πολιτικής 
και οικονομικής σημασίας και η σταθερότητά του είναι κάτι το 
οποίο επιζητούμε» δήλωσε ο κ. Βαρβιτσιώτης. Και πρόσθε-
σε: «Αυτή η σταθερότητα θα έρθει μόνο μέσα από τη στενή 
συνεργασία με την Ευρώπη. Θεωρώ πως αυτός ο πολιτικός 
διάλογος που γίνεται για τέταρτη φορά στην Αθήνα είναι ένα 
σημαντικό βήμα για να αποκτήσουμε πολύ καλύτερα την 
αντίληψη του τι ζητάει ο Αραβικός κόσμος από την Ευρώπη. 
Κλείνοντας, θέλω να πω πως οι προκλήσεις του μεταναστευ-
τικού, της κλιματικής αλλαγής και πάνω από όλα η πρόκληση 
της ανταλλαγής και της εμβάθυνσης των επενδύσεων είναι 
κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει και αυτήν την χρονιά και 
στα χρόνια που έρχονται».

Επένδυση ύψους 3 εκατ. ευρώ στην «Προϊόντα Ζύμης Ροδού-
λα ΑΕ», ανακοίνωσε η Elikonos Capital Partners. Η επένδυση 
αυτή κινείται στο πλαίσιο της διάθεσης επενδυτικών κεφα-
λαίων του Elikonos 2, ύψους 71 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, το Elikonos 2 
έχει σαν στόχο την χρηματοδότηση αναπτυσσόμενων ελληνι-
κών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (SMEs). Στο Elikonos 
2 συμμετέχουν μεταξύ άλλων το Ταμείο Επιχειρηματικών 
Συμμετοχών (EquiFund), το οποίο συνιστά μια επενδυτική 
πλατφόρμα και αποτελεί πρωτοβουλία του Ελληνικού Κρά-
τους και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (EIF), η Ευ-
ρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ), η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και η Ελληνική Ανα-
πτυξιακή Τράπεζα (πρώην Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.).
Το Equifund χρηματοδοτείται από το Ελληνικό «Ταμείο Συμ-
μετοχών» (Greek ESIF Fund of Funds TAESYM) από την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση/ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυ-
ξης (European Regional Development Fund )/ Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) (Operational Programme EPANEK), 
το EIF και Θεσμικούς επενδυτές, και έχει στόχο να διευκολύνει 
την πρόσβαση σε χρηματοδότηση κυρίως σε μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις με την δημιουργία Κεφαλαίων Επιχειρηματικών 
Συμμετοχών στην Ελλάδα σε συνεργασία με εξουσιοδοτημέ-
νους ενδιάμεσους χρηματοδοτικούς φορείς.

To Elikonos 2 ανακοίνωσε επίσης την πρώτη του επένδυση 
ύψους 3 εκατ. ευρώ στην εταιρεία «Προϊόντα Ζύμης Ροδούλα 
ΑΕ», μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες κατεψυγμένων προϊ-
όντων ζύμης και γλυκού στην Ελλάδα με εξαγωγές σε πάνω 
από 40 χώρες.
Η εταιρεία παράγει τα προϊόντα της σε 2 εγκαταστάσεις στην 
Αττική και λειτουργεί κέντρα διανομής σε Θεσσαλονίκη και 
Κρήτη. Απασχολεί 235 άτομα προσωπικό. Την χρήση 2018 
είχε πωλήσεις 16,5 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων, τόκων 
και αποσβέσεων 1,8 εκατ. ευρώ.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΥΨΟΥΣ 3 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΥΜΗΣ ΡΟΔΟΥΛΑ ΑΕ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Η ELIKONOS 
CAPITAL PARTNERS

Η «4Η ΕΥΡΩ-ΑΡΑβΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ: ΜΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»
Μ. Βαρβιτσιώτης: Προτεραιότητα της κυβέρνησης η ανάδειξη της Ελλάδας σε πολιτικό και επιχειρηματικό κέντρο
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Εντάχθηκε το έργο της ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοι-
νωνιών & Ταχυδρομείων) με τίτλο «Ανάπτυξη Συστήματος 
Εποπτείας Φάσματος Δορυφορικών Επικοινωνιών» (ΣΕΦΔ) 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επι-
χειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020», με 
απόφαση της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης) και του ΤΣ (Ταμείου Συνοχής), του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης σύμφωνα με το ΑΠΕ-
ΜΠΕ..
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της ΕΕΤΤ, σκοπός 
του έργου είναι η ανάπτυξη ενός σύγχρονου, ολοκληρω-
μένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος Δορυφορικών 

Επικοινωνιών, ικανού να υποστηρίξει την ΕΕΤΤ στο σύνολο 
των ενεργειών που απαιτούνται για την ταχεία, πλήρη και 
αυτοματοποιημένη υποστήριξη των επιχειρήσεων και των 
δημοσίων φορέων οι οποίοι αξιοποιούν ή/και βασίζονται σε 
δορυφορικές συχνότητες, καθώς και των πολιτών-κατανα-
λωτών οι οποίοι λαμβάνουν δορυφορικές υπηρεσίες.
   Με την ανάπτυξη του εν λόγω συστήματος , η ΕΕΤΤ θα απο-
κτήσει τη δυνατότητα να ασκεί αποτελεσματικά το σύνολο 
των εκ του νόμου οριζόμενων αρμοδιοτήτων της αναφορικά 
με την εποπτεία του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων δορυφορι-
κών επικοινωνιών, την αντίστοιχη χορήγηση δικαιωμάτων 
χρήσης ραδιοσυχνοτήτων και τη συνεπακόλουθη τήρηση/
διαχείριση του Εθνικού Μητρώου Ραδιοσυχνοτήτων, δια-

σφαλίζοντας την προώθηση της ψηφιακής οικονομίας και της 
επιχειρηματικότητας.
   Το έργο αναμένεται να προκηρυχθεί στα τέλη του 2019 και 
να ολοκληρωθεί το 2023 και θα συμβάλει στην ενίσχυση της 
επενδυτικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων ηλεκτρονι-
κών επικοινωνιών σε δίκτυα νέας γενιάς (NGN). Επίσης θα 
αποτελέσει μία σύγχρονη υποδομή για αμοιβαία επωφελή 
συνεργασία με εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, με 
ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς και ενώσεις, και θα 
ενισχύσει τη διεθνή θέση της Ελλάδας στο χώρο των δορυφο-
ρικών υπηρεσιών. Η επιλέξιμη δαπάνη για το έργο ανέρχεται 
συνολικά σε 3.750.000,00 ευρώ. Το έργο συγχρηματοδοτεί-
ται από το ΕΤΠΑ.

Τις προγραμματικές συμβάσεις για την κατασκευή κλειστού 
Γυμναστηρίου στα Ψαχνά και για την ανακατασκευή του ΕΠΑΛ 
Καρπενησίου, συνολικού ύψους 2,46 εκατομμυρίων ευρώ, 
υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κώστας Μπακο-
γιάννης. Και αυτά τα έργα χρηματοδοτούνται από πόρους που 
προέρχονται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Υλοποιούμε καθημερινά τις δεσμεύσεις μας στους πολίτες της 
Στερεάς Ελλάδας. Με έργα και παρεμβάσεις που βελτιώνουν την 
καθημερινότητα τους» δήλωσε μετά την υογραφή των συμβά-
σεων ο κ. Μπακογιάννης και συμπλήρωσε: «Τόσο το Κλειστό 
Γυμναστήριο στα Ψαχνά που θα δώσει την δυνατότητα κυρίως 

στην νεολαία να αθληθεί σε πολύ καλύτερες συνθήκες όσο και 
η ανακατασκευή σχεδόν εκ βάθρων του ΕΠΑΛ στο Καρπενήσι 
αποτελούν μέρος της προσπάθειας μας η οποία ξεκίνησε το 
2014 και συνεχίζεται- όπως επιμένω να λέω- μέχρι την τελευ-
ταία μέρα».
Το κλειστό Γυμναστήριο Ψαχνών συνολικού εμβαδού 1.360 
m2 και προϋπολογισμού 2.071.000 ευρώ  περιλαμβάνει αί-
θουσα αθλοπαιδιών και γυμναστικής, συγκρότημα βοηθητι-
κών χώρων που θα εξυπηρετούν τους αθλούμενους, χώρους 
διοικητικής υποστήριξης, αποθήκη οργάνων  κ.λ.π. Οι κερκίδες 
θα έχουν  χωρητικότητα 170 θεατών και θα πληρούν απολύτως 
όσον αφορά στο τρόπο κατασκευής και τις προσπελάσεις, τους 

κανονισμούς πυροπροστασίας  και υγιεινής. Ο περιβάλλων χώ-
ρος του Γυμναστηρίου περιλαμβάνει εξωτερικούς διαδρόμους 
- ράμπες, και όλα τα απαραίτητα τεχνικά έργα για τη προστασία 
του κτιρίου και για τη δυνατότητα εύρυθμης λειτουργίας του.
Στο 1ο ΕΠΑΛ Καρπενησίου προχωρά το έργο της συντήρησης 
και αναβάθμισης των κτιριακών εγκαταστάσεων. Ανάμεσα στις 
παρεμβάσεις προϋπολογισμού 390.000 ευρώ περιλαμβάνονται 
έργα που εξασφαλίζουν βελτίωση της μόνωσης και της θέρμαν-
σης, δυνατότητες πρόσβασης και χρήσης από ΑΜΕΑ, αισθητική 
και λειτουργική αναβάθμιση  εσωτερικών και εξωτερικών χώ-
ρων κ.α.

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή 
στο «SME Pre-listing Support Programme». Μέχρι τις 30 Αυ-
γούστου, επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα, είναι οικο-
νομικά βιώσιμες, έχουν μία ισχυρή αναπτυξιακή προοπτική και 
επιθυμούν να αντλήσουν χρηματοδότηση, μέσω της ελληνικής 
Κεφαλαιαγοράς, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο «SME 
Pre-listing Support Programme», μέσω της ειδικής πλατφόρ-
μας του προγράμματος Roots, επιλέγοντας το σχετικό πεδίο 
συμμετοχής στην ιστοσελίδα του προγράμματος, σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το πρόγραμμα έχει 
στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της επενδυτικής ετοιμότητας και 
την προετοιμασία για την εισαγωγή μικρομεσαίων επιχειρήσε-
ων (ΜμΕ) στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Μέσα από μία διαφανή διαδικασία επιλογής, οι υποψήφιες 
επιχειρήσεις- είτε πρόκειται για οικογενειακές είτε για ιδιωτικές 
εταιρείες και νέες start-ups με έσοδα -θα αποτελέσουν αντι-
κείμενο εις βάθους ανάλυσης και αξιολόγησης σχετικά με την 

ετοιμότητά τους για εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 
Βάσει αυτής της ανάλυσης, θα εκπονηθεί και θα υλοποιηθεί 
ένα προσαρμοσμένο πλάνο συμβουλευτικής υποστήριξης από 
εξειδικευμένους συμβούλους.
Οι ΜμΕ που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, θα έχουν τη δυνα-
τότητα να λάβουν εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες 
και τεχνική υποστήριξη σε επιχειρησιακά, διοικητικά, τεχνικά και 
αναπτυξιακά θέματα, για ένα διάστημα μέχρι και 18 μήνες, για 
να αναβαθμίσουν την επενδυτική ικανότητά τους, σύμφωνα με 
τα διεθνή πρότυπα.
Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, «σε όλη την πορεία 
του πλάνου ανάπτυξής τους, οι συμμετέχοντες υποστηρίζονται 
ενεργά από τους εμπειρογνώμονες και τους ειδικούς συμβού-
λους του προγράμματος, που αναλαμβάνουν να τους καθοδη-
γήσουν και να τους δώσουν τη γνώση και τα εφόδια που χρει-
άζονται, για να ανταποκριθούν στις τεχνικές απαιτήσεις για την 
προετοιμασία έκδοσης εταιρικών ομολόγων ή μετοχών, μέσω 
Δημόσιας Προσφοράς (IPO).

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με κεντρικό άξονα την κάλυψη 
των αναγκών τους για χρηματοδότηση από την Κεφαλαια-
γορά, όπως, ενδεικτικά, την υιοθέτηση πρακτικών εταιρικής 
διακυβέρνησης, το σχεδιασμό και εκπόνηση επιχειρηματικού 
σχεδίου, τη βέλτιστη κεφαλαιακή διάρθρωση, την επικοινωνία 
επενδυτικών προτάσεων, τη βελτίωση της χρηματοοικονομι-
κής διαχείρισης και της σύνταξης οικονομικών καταστάσεων 
και την ανάπτυξη στοχευμένων ενεργειών μάρκετινγκ για την 
ενίσχυση και προσέλκυση του επενδυτικού ενδιαφέροντος».
Με συνολική διάρκεια 30 μηνών, το πρόγραμμα υλοποιείται 
από την ΕBRD, σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο Αθηνών, 
δρώντας συμπληρωματικά στο πρόγραμμα Roots του Χρημα-
τιστηρίου Αθηνών, που έχει, επίσης, ως στόχο την υποστήριξη 
των ΜμΕ στην Ελλάδα.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα SME 
Pre-listing Support, καθώς και για την υποβολή αιτήσεων, οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα 
https://www.roots-program.com/el/sme-s-pre-listing-support-programme.

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΤΟ ΕΠΑνΕΚ 2014-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: Ο Κ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΥΠΕΓΡΑΨΕ ΤΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ 
ΣΥΜβΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΥβΟΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ

ΕΩΣ ΤΙΣ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟβΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ 
«SME PRE-LISTING SUPPORT PROGRAMME»
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Τι επισημαίνεται σε ερευνητική εργασία της Τράπεζας της Ελ-
λάδος. Ο υπερδανεισμός και η κατάρρευση των τιμών. Σύμ-
φωνα με ρεπορτάζ του Δημήτρη Δανού στο economix.gr sτο 
αστρονομικό ποσό των 32 δισ. ευρώ ανήλθαν οι επενδύσεις 
σε ακίνητα το διάστημα 2002-2008
Η ρήση «κανείς δεν ζημιώθηκε αγοράζοντας γη» υπήρξε η 
αγαπημένη των Ελλήνων τουλάχιστον κατά το διάστημα 
2002-2008. Αυτό προκύπτει από εργασία των ερευνητών 
Κωνσταντίνου Μάνου, Παναγιώτη Παλαιού και Ευαγγελίας 
Παπαπέτρου που δημοσιεύει η Τράπεζα της Ελλάδος, σύμ-
φωνα την οποία το ύψος των επενδύσεων σε κατοικίες και 
οικόπεδα, από το πρώτο τρίμηνο του 2002 μέχρι το πρώτο 
τρίμηνο του 2008, ανήλθε στο αστρονομικό ποσό των 32 
δισεκατομμυρίων ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο ΑΕΠ του 
2018 της Εσθονίας.
Ο φθηνός δανεισμός εκτόξευσε τις επενδύσεις
Όπως αναφέρει η σχετική έρευνα, οι επενδύσεις σε real estate 
ακίνητα, που αντιστοιχούσαν στο 10,5% του ΑΕΠ (16,2 δις. 
ευρώ) το 2002, αυξήθηκαν σε 13,6% του ΑΕΠ και σε 32 δις. 
Η «αγάπη» αυτή για επενδύσεις σε ακίνητα είχε στηριχθεί 
στον υπερδανεισμό, ο οποίος βρέθηκε στη…στρατόσφαιρα 
και αυξήθηκε από το 2002 έως το τρίτο τρίμηνο του 2010 σε 
ποσοστό 348%. Οι αναλυτές εξηγούν ότι η μεγάλη αυτή με-
ταβολή οφείλεται στο γεγονός ότι το 2002 οι ρυθμοί αύξησης 

της στεγαστικής πίστης ήταν χαμηλοί. Άξιο προσοχής είναι 
ακόμη, πως για δυόμιση χρόνια μετά το peak των επενδύσε-
ων σε κατοικίες, δηλαδή μετά το πρώτο τρίμηνο του 2010, τα 
νοικοκυριά εξακολούθησαν να δανείζονται.
Η αξία (€ δις) των επενδύσεων σε ακίνητα από το 
2002 μέχρι το 2017
Οι ερευνητές υπολογίζουν ότι η μόχλευση των ιδιοκτητών, 
δηλαδή ο λόγος των εσόδων προς δανεισμό, εκτοξεύθηκε 
από μόλις 32% το 2002 σε 110% μέσα του 2014. Και όπως 
είναι φυσικό κι επόμενο, η έκρηξη αυτή των επενδύσεων και 
του δανεισμού δεν θα μπορούσε να μην οδηγήσει σε εκτόξευ-
ση τις τιμές, οι οποίες ενισχύθηκαν από τις αρχές του 2000 έως 
το τρίτο τρίμηνο του 2008, σε ονομαστικές τιμές, σε ποσοστό 
99,2%.
Αυτή όμως, η «φούσκα» των τιμών, ήταν νομοτέλεια ότι 
δεν θα μπορούσε να διαρκέσει για πολύ. Αυτό συνέβη όταν 
η κρίση έκανε επίσημα την εμφάνισή της με την είσοδο της 
χώρας στον αστερισμό των μνημονίων τον Μάιο του 2010. 
Ως αποτέλεσμα, οι επενδύσεις σε κατοικίες κατέρρευσαν σε 
μόλις 1,6 δισ. ευρώ το δ’ τρίμηνο του 2015 (0,9% του ΑΕΠ), 
συμπαρασύροντας σε μεγάλη πτώση, πάνω από 40%, και τις 
τιμές, το χρονικό διάστημα από το peak (γ’ τρίμηνο 2008) έως 
και το γ’ τρίμηνο του 2018.
Μαζί όμως, όπως εξηγούν οι ερευνητές, με την πτώση των 

επενδύσεων, δεν υποχώρησαν μόνο οι τιμές, αλλά και η κα-
τανάλωση, γεγονός που αποτέλεσε έναν από τους λόγους της 
ελληνικής κρίσης. Κι αυτό επειδή, σύμφωνα με την έρευνα, η 
αύξηση των τιμών των ακινήτων ενισχύει την κατανάλωση, 
επειδή τα νοικοκυριά αισθάνονται πλουσιότερα, παρότι, ενδε-
χομένως, δεν έχουν προχωρήσει στην πώληση του ακινήτου 
τους.
Ταυτόχρονα, η εκτόξευση της ανεργίας, κατά την περίοδο της 
κρίσης, δημιούργησε το πρόβλημα των «κόκκινων δανείων», 
με την κυρίαρχη «φόρμουλα» μείωσης του δανεισμού που 
υιοθέτησαν τα νοικοκυριά, από το 2010 και μετά, να είναι οι 
απομειώσεις και η κήρυξη αδυναμίας πληρωμής.
Τα κίνητρα για την τόνωση της αγοράς
Με στόχο την ενίσχυση της αγοράς κατοικίας, η κυβέρνηση 
προγραμματίζει την μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 30% σε δύο 
χρόνια, για όλους τους ιδιοκτήτες, την αναστολή για μία τρι-
ετία του φόρου υπεραξίας στις αγοραπωλησίες ακινήτων και 
του ΦΠΑ στην οικοδομή. Όπως και την έκπτωση 40-50% για 
όλες τις εργασίες ενεργειακής, λειτουργικής και αισθητικής 
αναβάθμισης, συντήρησης και αξιοποίησης των κτιρίων και 
τον περιορισμό της γραφειοκρατίας στην μεταβίβαση των 
ακινήτων.

Οι νέες ανάγκες των καταναλωτών αλλάζουν τα δεδομένα στη 
χρήση των αυτοκινήτων. Σύντομα τα καινούργια μοντέλα θα 
παρέχουν πρωτόγνωρες υπηρεσίες στον οδηγό και θα επιτρέ-
πουν τον έλεγχο πολλών λειτουργιών, συμπεριλαμβανομένων 
και συστημάτων που υπάρχουν στο σπίτι του χρήστη, σύμφω-
να με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Κυρίαρχο ρόλο στην ανάπτυξη της τεχνολογίας που παρέχει 
ανάλογες υπηρεσίες, κατέχει η Alexa. Πρόκειται για θυγατρική 
της Amazon, που ήδη έχει εξελίξει ένα πακέτο υπηρεσιών προς 
τους οδηγούς, αναφέρει το Automotive News Europe.

Ο τεχνολογικός γίγαντας Amazon, αναμένεται να αναπτύξει 
και νέες δραστηριότητες για τους χρήστες της Alexa, συμπερι-
λαμβανομένης της σημαντικής επέκτασης στα ενσωματωμένα 
συστήματα λογισμικού των οχημάτων.
Το 2016, οι αυτοκινητοβιομηχανίες άρχισαν να συνεργάζονται 
με την Amazon, για να παρέχουν στον οδηγό μερικές πρωτό-
γνωρες υπηρεσίες, όπως ο έλεγχος του επιπέδου καυσίμου και 
η εκκίνηση του οχήματος από απόσταση.
Η Audi και η BMW Group, συμπεριλαμβανομένης της μάρκας 
Mini, είναι οι πρώτοι που αρχίζουν την εγκατάσταση της Alexa 

στο σύστημα λογισμικού των οχημάτων τους
Η Audi σχεδιάζει να βάλει σταδιακά την Alexa, σε όλο τον στόλο 
των οχημάτων της. Η πρώτη εφαρμογή έγινε στο νέο ηλεκτρικό 
crossover e-tron, πέρσι. Το επόμενο όχημα θα είναι το επανα-
σχεδιασμένο Q3.
Η συνεργασία με την BMW, περιλαμβάνει την παροχή απρό-
σκοπτης επικοινωνίας του οδηγού με το σπίτι του, όταν το 
αυτοκίνητο κινείται. Ο οδηγός θα ελέγχει ηλεκτρικές συσκευές 
και άλλες λειτουργίες που θα κάνουν την ζωή του καλύτερη και 
ασφαλέστερη.

Ανακοινώθηκε η απόφαση ένταξης της πράξης: «Ανοικτό Κέ-
ντρο Εμπορίου Δήμου Ελασσόνας» στο πλαίσιο της πρόσκλη-
σης: «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» συνολικού προϋπολογισμού 
1.406.862,49 ευρώ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 

Η περιοχή παρέμβασης, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση 
που δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική σελίδα για το ΕΣΠΑ του 
υπουργείου Επενδύσεων και Ανάπτυξης, οριοθετείται από 
τμήματα οδών στο ιστορικό, διοικητικό και οικονομικό κέντρο 

της Ελασσόνας και συγκεκριμένα από τις οδούς Ελ. Βενιζέλου, 
Αργοναυτών, Πάνου Ζήδρου, Δραχμής (Ερμή) και 6ης Οκτω-
βρίου.

ΕΡΕΥΝΑ: ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ Η ΦΟΥΣΚΑ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ €32 ΔΙΣ ΑΠΟ 2002 ΕΩΣ 2008

Η AMAZON ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΙ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟβΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΤΟ «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ»
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Δεν προχώρησαν μέχρι τέλους οι 30 ώριμοι Οικοδομικοί Συ-
νεταιρισμοί. Τί γίνεται με τους υπόλοιπος, τί μέλλει γεννέσθαι. 
Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Μαρίνας Ξυπνητού στο economix.
gr στον… πάγο, παραμένουν ένα χρόνο μετά οι εξαγγελίες 
της προηγούμενης κυβέρνησης πως θα δοθεί το πράσινο 
φως, προκειμένου οι 30 πρώτοι Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί να 
πάρουν το «εισιτήριο» της οικιστικής καταλληλότητας για να 
πολεοδομήσουν τις εκτάσεις τους και να προχωρήσουν στην 
δημιουργία πρότυπων οικιστικών αναπτύξεων.
Ίδια μοίρα, όπως ήταν αναμενόμενο αφού εκκρεμεί η ολο-
κλήρωση των δασικών χαρτών και του Κτηματολογίου, 
έχουν και οι υπόλοιποι 220 ΟΣ της Αττικής (από τους 540 
περίπου συνολικά που έχουν καταγράψει στο ΥΠΕΝ), καθώς 
πολλές από τις εκτάσεις που καταλαμβάνουν υπάγονται σε 

περιοχές που είτε είναι δασικές, είτε δεσμεύονται από άλλες 
διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.
Το επί δεκαετίες «άλυτο» ζήτημα των οικοδομικών συνεται-
ρισμών, για το οποίο η χώρα μας έχει καταδικασθεί στο Ευ-
ρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, άνοιξε και 
προσπάθησε να λύσει η προηγούμενη κυβέρνηση Σαμαρά, το 
2014, με τους υπουργούς Περιβάλλοντος Σταύρο Καλαφάτη 
και Νίκο Ταγαρά, που προώθησαν φιλόδοξη νομοθεσία με 
ρηξικέλευθες ρυθμίσεις. Όμως η κυβερνητική αλλαγή του 
2015 καθυστέρησε πολύ τα πράγματα, καθώς επί χρόνια ο 
ΣΥΡΙΖΑ καταψήφιζε σχετικά θέματα στη Βουλή και θεωρούσε 
οποιαδήποτε οικιστική ανάπτυξη σε εκτός σχεδίου περιοχή 
ως υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Όταν η κυβέρνηση του 
ΣΥΡΙΖΑ κατάλαβε την κοινωνική σημασία, το πλήθος των εν-

διαφερομένων και τις αναπτυξιακές δυνατότητες, σε συμβατό 
με το περιβάλλον πλαίσιο, είχε περάσει ήδη καιρός και τα θέ-
μνατα δεν πρόλαβαν να προχωρήσουν μέχρι τέτους, έστω για 
τους πιο έτοιμους και ώριμους συνεταιρισμούς.
Η αξιοποίηση στην οποία κατέληξε η προηγούμενη κυβέρ-
νηση να εστιάσει τελικά, αφορούσε 30 ΟΣ σε σε Κρήτη, Λά-
ρισα, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Αργολίδα, Ιωάννινα, Ρόδο και 
Εύβοια και το επόμενο στάδιο προέβλεπε την πολεοδόμηση 
συνολικής έκτασης 6.877,9 στρεμμάτων.
Παρά το γεγονός πως οι 30 Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί δεν 
αντιμετώπιζαν σοβαρά νομικά προβλήματα, φαίνεται πως 
δεν κινήθηκαν οι διαδικασίες που προβλέπονταν, με απο-
τέλεσμα ένα χρόνο μετά να μην έχει γίνει στην ουσία τίποτα 
χειροπιαστό

Σημαντικά ευρήματα έρχεται να αναδείξει η τελευταία έρευ-
να της Counter Point Research. Σύμφωνα με την εταιρία, η 
HONOR για το πρώτο τετράμηνο του 2019 κερδίζει την πρώτη 
θέση σε online πωλήσεις στην Κίνα με 24% μερίδιο αγοράς, 
το οποίο την καθιστά ως ένα από τα πιο δημοφιλή brand, 
ιδιαίτερα στο νεανικό κοινό, ενώ στις επόμενες θέσεις βρίσκο-
νται οι εταιρίες XIAOMI (22%) , HUAWEI (16%) , APPLE(10%) 
, VIVVO (7%), σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Οι πωλήσεις στην Κίνα κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019 ση-

μείωσαν μείωση 8% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με την συγκε-
κριμένη έκθεση, ενώ οι το μερίδιο των online πωλήσεων στην 
κινεζική αγορά μειώθηκε σε 24% το α ‘τρίμηνο του 2019 από 
28% το τέταρτο τρίμηνο του 2018.
Επιπρόσθετα, σημαντικά σημεία της έρευνας είναι τα παρα-
κάτω:
- Στο πρώτο τετράμηνο του 2019, τα έξη πρώτα brands 
(HONOR, Xiaomi,Apple, και Huawei) κατέχουν το 84% της 
κινεζικής αγοράς.

- Η HONOR διατήρησε την πρώτη θέση ως το πρώτο online 
smartphone brand στην Κίνα, καταλαμβάνοντας το 24% της 
αγοράς.
- Το online μερίδιο αγοράς της HUAWEI αυξήθηκε και ενισχύ-
θηκε σημαντικά παρόλο την πτωτική τάση που παρουσίασε η 
κινεζική αγορά smartphones.

Μάλιστα, σε τρεις περιπτώσεις έχει εγκριθεί ήδη το Προεδρι-
κό Διάταγμα. Πρόκειται για τις ιδιωτικές πολεοδομήσεις της 
Εργοληπτικής Αναπτυξιακής «Ολυμπος» (214 στρέμματα), 
του Συλλόγου Πολυτέκνων Χανίων (410 στρέμματα) και του 
Οικοδομικού Συνεταιρισμού Θεσσαλορουμελιωτών στο Ηρά-
κλειο (64,9 στρέμματα). Παράλληλα, όπως είχε γίνει γνωστό 
τελική έγκριση του Προεδρικού Διατάγματος, με το οποίο 
εγκρίνεται η πολεοδομική μελέτη και έχει δημοσιευθεί σε ΦΕΚ, 
έχουν πάρει 4 Ο.Σ. Πρόκειται για τους συνεταιρισμούς «Εμπο-

ροι Ιωαννίνων» (έκτασης 214 στρεμμάτων), των υπαλλήλων 
υπουργείου Εσωτερικών «Η Ανώπολη» στις Γούβες Χερσονή-
σου (80 στρέμματα), του παραθεριστικού οικισμού «Κανελ-
λάκης» στην Ερμιονίδα Αργολίδας (114 στρέμματα) και του 
παραθεριστικού συνεταιρισμού Ιατρών στο Μαρμάρι Ευβοί-
ας (14 στρέμματα). Σε 7 περιπτώσεις το σχέδιο Προεδρικού 
Διατάγματος είχει υπογραφεί από τον πρώην υπουργό Περι-
βάλλοντος και βρισκόταν σε κύκλο υπογραφών. Αφορούσε 
τους Οικοδομικούς Συνεταιρισμούς Εμπόρων Ηρακλείου στο 

Λασίθι (629 στρέμματα), υπαλλήλων ΥΠΕΧΩΔΕ στο Ηρά-
κλειο (126 στρέμματα), υπαλλήλων ΔΕΗ στο Ηράκλειο (268 
στρέμματα). Και για τις εξής ιδιωτικές πολεοδομήσεις: Α’ Οι-
κιστική Ένωση Καθηγητών ΤΕΙ στη Λάρισα (168 στρεμμ.), Β’ 
Οικιστική Ενωση Καθηγητών ΤΕΙ στη Λάρισα (107 στρεμμ. και 
63 στρεμμ.), Οικιστική Ενωση Φυσικών Προσώπων Ομάδα 
Αεροπόρων στη Λάρισα (136 στρεμμ.).

Από την άλλη, για την Αττική τα πράγματα ήταν και είναι πιο 
πολύπλοκα, καθώς στο ρυθμιστικό πλαίσιο της Αθήνας δεν 
προβλέπεται η ανάπτυξη συνεταιριστικής δόμησης. Αντίστοι-
χα, στα εγκεκριμένα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια, στα οποία 
εμπίπτουν εκτάσεις Οικοδομικών Συνεταιρισμών, δεν καθορί-
ζονται περιοχές περιβαλλοντικής αναβάθμισης και ιδιωτικής 
πολεοδόμησης. Ωστόσο, το τοπίο αναμένεται να ξεκαθαρίσει 
όταν θα έχουν ολοκληρωθεί οι δασικοί χάρτες και το Κτημα-

τολόγιο.
«Στην Αττική τα πράγματα είναι πιο πολύπλοκα και αυτό γιατί 
στο ρυθμιστικό πλαίσιο της Αθήνας δεν προβλέπεται η ανά-
πτυξη συνεταιριστικής δόμησης. Από το 2014, δηλαδή μετά 
την έγκριση του νόμου 4280/2014, δεν έχουν υποβληθεί 
σχετικά αιτήματα στη Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού, 
ενώ δεν έχουν ενεργοποιηθεί οι σχετικές διατάξεις που προ-
βλέπουν ότι με την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης και την 

έκδοση του Π.Δ. μπορεί να τροποποιούνται όροι και προβλέ-
ψεις του υπερκείμενου επιπέδου σχεδιασμού. Παράλληλα, 
πολλές από τις εκτάσεις της Αττικής υπάγονται σε περιοχές με 
ίδιο νομικό καθεστώς, δηλαδή είτε είναι δασικές εκτάσεις είτε 
δεσμεύονται από άλλες διατάξεις (π.χ. από ορεινούς όγκους)» 
είχε τονίσει η σύμβουλος του πρώην υπουργού Περιβάλλο-
ντος Γιώργου Σταθάκη, Σταυρούλα Αγρίου.

Συνολικά, σήμερα υπάρχει παρθένο έδαφος για την αξιοποίη-
ση εκτός σχεδίου περιοχών, σε ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο, 
οι οποίες καλύπτουν επιφάνεια περίπου 150.000 στρεμμά-
των. Αξίζει να σημειωθεί πάντως πως παλαιότερα είχε προτα-

θεί στους Ο.Σ. να γίνει ανταλλαγή εκτάσεων με του Δημοσίου, 
για όσους Οικοδομικούς Συνεταιρισμούς δηλαδή βρίσκονταν 
π.χ. σε προστατευμένες περιοχές, ωστόσο δεν εκδηλώθηκε 
ενδιαφέρον. Σύμφωνα πάντως με τα όσα αναφέρουν πηγές 

στο economix.gr, το αμέσως επόμενο διάστημα ο υφυπουρ-
γός Περιβάλλοντος Δημήτρης Οικονόμου, μαζί με την προώ-
θηση των Τοπικών Χωρικών Σχεδίων, πρόκειται να εξετάσει 
και αυτό το καυτό ζήτημα.

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ: ΤΙ ΕΓΙΝΕ, ΤΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ

Η HONOR ΚΕΡΔΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ONLINE ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ

Οι τρεις κατηγορίες με τους μισούς συνεταιρισμούς που «κάπως» προχώρησαν

Η περίπτωση της Αττικής

Τί μέλλει γενέσθαι;
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Σε ποιες χώρες εφαρμόζεται το χρηματοδοτικό εργαλείο 
των unsolicited proposals. Τι αναφέρει η Παγκόσμια Τρά-
πεζα και ποιες καλές πρακτικές προβλέπονται. Σύμφωνα με 
ρεπορτάζ του Δημήτρη Δάνου στο economix.gr οι πρότυ-
πες προτάσεις αποτελεί στρατηγικής προτεραιότητας εργα-
λείο για το νέο υπουργό Υποδομών Κ. Καραμανλή
Κοινή αποδοχή από το σύνολο των κατασκευαστικών 
ομίλων συναντούν οι πρότυπες προτάσεις (unsolicited 
proposals -USP), το εργαλείο χρηματοδότησης και υλοποί-
ησης νέων έργων υποδομής, που αποτελεί βασικό τμήμα 
των αξόνων στρατηγικής προτεραιότητας του νέου υπουρ-
γού Υποδομών Κώστα Αχ. Καραμανλή.
Η ελληνική αγορά είχε ακούσει, για πρώτη φορά, τον όρο 
από τα χείλη του Αναστάσιου Καλλιτσάντση, διευθύνοντα 
συμβούλου της Ελλάκτωρ σε τοποθέτησή του στο 4ο Οικο-
νομικό Φόρουμ των Δελφών, την περασμένη άνοιξη.
Οι πρότυπες προτάσεις
Ο όρος μεταφράζεται ως «αυτόκλητες προτάσεις» αλλά 
στην ορολογία αποδίδεται ως «πρότυπες προτάσεις» ή ως 
«προτάσεις καινοτομίας». Τον τελευταίο όρο έχει επιλέξει η 
ΝΔ στο πρόγραμμά της.
Τι είναι όμως, οι unsolicited proposals; Σύμφωνα με όσα 
είχε αναφέρει ο κ. Καλλιτσάντσης, ο ιδιώτης διαμορφώνει 
μία πρόταση για ένα έργο που μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν 
εντάσσεται στον κρατικό σχεδιασμό.
Έστω, για παράδειγμα, ότι ο προτείνων έχει καταλήξει σε ένα 
έργο υποδομής ανταποδοτικό, με σαφή αναπτυξιακά πλεο-
νεκτήματα, το οποίο είναι χρηματοδοτήσιμο από ιδιωτικά 
κεφάλαια και διεθνείς χρηματαγορές. Παρόλ’ αυτά, δεν έχει 
ενταχθεί στις προτεραιότητες της δημόσιας διοίκησης. Μετά 
από μία συγκεκριμένη διαδικασία, ο προτείνων μπορεί να 

υποβάλει σε ειδική υπηρεσία του αρμόδιου Υπουργείου 
που θα είναι επιφορτισμένη με την αξιολόγηση πρότυπων 
προτάσεων, μία προκαταρκτική προμελέτη βιωσιμότητας – 
σε συνεργασία και με οικονομικό σύμβουλο – καθώς κι ένα 
οδικό χάρτη με όλα τα στάδια. Ένα σχέδιο χρηματοδότησης, 
το οποίο μπορεί να προβλέπει ακόμα και μηδενική συμβολή 
από το κράτος.
Στη συνεχεία, εφόσον η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου 
κρίνει πως η πρότυπη πρόταση εναρμονίζεται με το ανα-
πτυξιακό πρόγραμμα της χώρας στον τομέα των Υποδομών 
και δημιουργεί οφέλη, μπορεί να ζητήσει από τον προτείνο-
ντα να την εξειδικεύσει, υποβάλλοντας προμελέτες και ανα-
λυτικό οδικό χάρτη, καθώς και επιστολές δέσμευσης από 
χρηματοδοτικούς οργανισμούς. Ακολούθως, το υπουργείο 
δρομολογεί μία διαγωνιστική διαδικασία η οποία θα διεξα-
χθεί με βάση το νόμο για τα ΣΔΙΤ ή και τις παραχωρήσεις. 
Να διευκρινίσουμε ότι μία πρότυπη πρόταση οδηγεί, κατά 
βάση, στη συμβασιοποίηση είτε ως ΣΔΙΤ είτε ως παραχώ-
ρηση ενός έργου υποδομής.
Τι ισχύει όμως, εάν μειοδότης ανακηρυχθεί όχι αυτός που 
έχει καταθέσει την πρότυπη πρόταση, αλλά κάποιος αντα-
γωνιστής του; Στην περίπτωση αυτή είτε ο ανάδοχος του 
έργου αναλαμβάνει να αποζημιώσει τον προτείνοντα για το 
κόστος των μελετών και της προπαρασκευής, είτε στον προ-
τείνοντα προσφέρονται άλλα κίνητρα όπως π.χ. δικαίωμα 
προαίρεσης. Έχει, δηλαδή, τη δυνατότητα να αναλάβει το 
έργο αν είναι διατεθειμένος να δώσει την ίδια προσφορά με 
αυτή που αναδείχθηκε ως μειοδότρια στο διαγωνισμό από 
τον ανταγωνιστή του.
Η διεθνής εμπειρία
Παρότι η πρακτική των πρότυπων προτάσεων εφαρμόζεται 

διεθνώς, σε τουλάχιστον 15 χώρες (Ιταλία, ΗΠΑ, Αυστρα-
λία, Χιλή, Κολομβία, Φιλιππίνες κτλ), δεν έχει γλυτώσει από 
τα βέλη της κριτικής. Ίσως και βάσιμης, ως ένα βαθμό, 
καθώς η Παγκόσμια Τράπεζα εκτιμά ότι αριθμός έργων 
που προέρχονται μέσω USP απορροφούν πόρους από το 
στρατηγικό σχεδιασμό της κυβέρνησης και στερούνται δι-
αφάνειας. Γι’ αυτό έχει δημιουργήσει ειδικό οδηγό καλών 
πρακτικών, με την Παγκόσμια Τράπεζα να αναφέρει ότι μία 
πρότυπη πρόταση, που στηρίζεται σε δικλείδες ασφαλείας 
και διαφάνειας, μπορεί να ενθαρρύνει ιδιώτες επενδυτές να 
προτείνουν καινοτόμες λύσεις.
Παράλληλα, στην αρχική φάση της εκτίμησης βιωσιμότη-
τας ενός project, μέσω μίας πρότυπης πρότασης, δίνεται η 
δυνατότητα στην κυβέρνηση να προσδιορίζει, με μεγαλύ-
τερη ευκολία, ποια είναι η βέλτιστη μέθοδος για ένα έργο 
υποδομής.
Εν γένει, το οφέλη των πρότυπων προτάσεων είναι περισ-
σότερα από τα πιθανά μειονεκτήματα, τα οποία θα μπορού-
σαν να ελαχιστοποιηθούν, εάν τηρηθούν, όπως αναφέρει η 
Παγκόσμια Τράπεζα, συγκεκριμένες αρχές, όπως:
-η υπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος
-το κριτήριο της οικονομικής αποδοτικότητας
-η χρηματοοικονομική βιωσιμότητα
-η εύλογη τιμολόγηση ενός έργου με βάση τους όρους της 
αγοράς
-η διαφάνεια και η λογοδοσία και
-η εναρμόνιση των διαδικασιών μεταξύ των Συμπράξεων 
Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και των πρότυπων προ-
τάσεων.

Αύξηση 7,8% παρουσίασαν οι πωλήσεις του Ομίλου Jumbo 
στην οικονομική χρήση 2018/2019 καθώς διαμορφώθη-
καν στα 812,2 εκατ. ευρώ έναντι των 753,3 εκατ. ευρώ της 
προηγούμενης οικονομικής χρήσης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-
ΜΠΕ. 
Οι πωλήσεις στην Ελλάδα (καθαρές πωλήσεις της μητρικής 
χωρίς τις ενδοεταιρικές συναλλαγές) αυξήθηκαν κατά περί-
που 3,5%. Τον Ιούνιο ξεκίνησε τη λειτουργία του ένα νέο 
υπερκατάστημα στην Κατερίνη (περίπου 13.000 τ.μ.).
Σημαντική ήταν η αύξηση των πωλήσεων στη Ρουμανία, 
άνω του 30%. Στην δυναμική αγορά της Ρουμανίας, κατά 
την χρήση 2018/2019 ξεκίνησαν τη λειτουργία τους τρία 
νέα ιδιόκτητα υπερ-καταστήματα. Συγκεκριμένα, το πρώτο 
στην περιοχή του Βουκουρεστίου (περίπου 13.600 τ.μ.) 

από τα τέλη Σεπτεμβρίου 2018. Το δεύτερο στο Μπακάου 
(12.900 τμ περίπου) τον Νοέμβριο 2018. Το τρίτο στην 
πόλη Βραΐλα (12.000 τ.μ περίπου) τον Μάρτιο 2019.
Στην Βουλγαρία οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά περίπου 9% 
χωρίς την προσθήκη νέου καταστήματος.
Στην κυπριακή αγορά των 5 καταστημάτων, οι πωλήσεις 
αυξήθηκαν κατά περίπου 2%. Σημειώνεται ότι το δίκτυο 
καταστημάτων JUMBO σήμερα αριθμεί συνολικά 79 κατα-
στήματα. Από αυτά, τα 52 βρίσκονται στην Ελλάδα, 5 στην 
Κύπρο, 9 στη Βουλγαρία και 13 στη Ρουμανία ενώ ο όμιλος 
διαθέτει και το ηλεκτρονικό κατάστημα www.e-jumbo.gr .
Ο όμιλος, μέσω συνεργασιών, έχει παρουσία με 23 κα-
ταστήματα που φέρουν το σήμα της JUMBO, σε 5 χώρες 
(Αλβανία, Κόσοβο, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία και Βοσνία). 

Tην επόμενη χρήση 2019/2020 αναμένεται το άνοιγμα του 
πρώτου καταστήματος συνεργάτη στο Μαυροβούνιο.
Τον Νοέμβριο 2019, αναμένεται να λειτουργήσει ένα ακόμα 
ιδιόκτητο υπερκατάστημα στην πόλη Μπρασόβ στη Ρουμα-
νία. Η εταιρεία προχωρά την επέκτασή της στη Ρουμανία 
με σκοπό τη λειτουργία συνολικά τριών νέων υπερκατα-
στημάτων κατά στη χρήση 2019/2020. Επιπλέον, θα προ-
χωρήσει και στην λειτουργία νέου ιδιόκτητου υπερκατα-
στήματος στην Κύπρο. Η προσθήκη νέων καταστημάτων, 
σε συνδυασμό με την σταθεροποίηση σε θετικό πρόσημο 
της ελληνικής αγοράς, αναμένεται να συμβάλει στον μέσο 
μονοψήφιο ρυθμό αύξησης των πωλήσεων (5%) που έχει 
προϋπολογιστεί για τη νέα χρήση 2019/2020.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ UNSOLICITED PROPOSALS ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Ο ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΑΥξΗΣΗ 7,8% ΣΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ JUMBO ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2018-2019
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Ιστορικό υψηλό κατέγραψε, χθες, στον απόηχο της επικράτησης 
στις εθνικές εκλογές, της Νέας Δημοκρατίας, η μετοχή του κανα-
δικού ομίλου, Eldorado Gold. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Δημή-
τρη Δάνου στο economix.gr το “ξεπάγωμα” της επένδυσης της 
Eldorado Gold στη Χαλκιδική εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει ως 
το πρώτο ισχυρό μήνυμα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατί-
ας προς τη διεθνή επενδυτική κοινότητα.
Να υπενθυμίσουμε ότι η απελθούσα κυβέρνηση για λόγους 
καθαρά μικροπολιτικούς κρατούσε “παγωμένο” το έργο, πα-
ρότι συνοδεύεται από 18 θετικές αποφάσεις του Συμβουλίου 
της Επικρατείας, ενώ η εταιρεία έχει δικαιωθεί και στο διαιτητικό 
δικαστήριο.
Στον απόηχο της επικράτησης στις εθνικές εκλογές, της Νέας Δη-
μοκρατίας, που έχει ταχθεί υπέρ του έργου, εφόσον τηρούνται 
οι όροι προστασίας του περιβάλλοντος, η μετοχή του καναδικού 
ομίλου κατέγραψε ιστορικό υψηλό, σε επίπεδο έτους, καθώς 
έφτασε να διαπραγματεύεται σε 6,43 δολάρια.
Η αντίδραση της μετοχής στην προοπτικής μίας φιλικής στο 
επιχειρείν κυβέρνησης, όπως λένε χαρακτηριστικά στην αγορά, 
είναι εύλογη, εάν σκεφτούμε τον εμπαιγμό των επενδυτών από 
υπουργούς της πρώην κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο Γιώργος 
Σταθάκης. Ο οποίος τον Μάιο του 2018, αφότου είχε εκδοθεί 

η απόφαση της διαιτησίας, είχε δηλώσει ότι “βασική επιδίωξη 
της κυβέρνησης είναι να υπάρξει συμφωνία με την Eldorado 
Gold μέσα στις επόμενες εβδομάδες”, κάτι που, ποτέ, δεν έγινε 
πραγματικότητα. Και αυτό οδήγησε τους Καναδούς στην υπο-
βολή εξώδικης αίτησης πληρωμής, ποσού 750 εκατ. ευρώ, που 
αντιστοιχεί στη ζημιά-όπως υπολογίζεται από την εταιρεία- που 
προκλήθηκε στην Eldorado Gold λόγω του “παγώματος” του 
έργου στις Σκουριές.
Αντίθετα, η σημερινή κυβέρνηση στηρίζει το έργο, ενώ οι πρό-
σφατες Αυτοδιοικητικές εκλογές οδήγησαν στην εκλογή από 
τον πρώτο γύρο στο Δήμο Αριστοτέλη του Στέλιου Βαλιάνου, ο 
οποίος φαίνεται να θέτει σε πρώτη προτεραιότητα τη δημιουρ-
γία θέσεων εργασίας σε συνδυασμό με την προστασία του περι-
βάλλοντος. Πρόκειται για σημαντική αλλαγή, σε τοπικό επίπεδο, 
εάν λάβουμε υπόψη ότι ο απερχόμενος δήμαρχος Γιώργος Ζου-
μπάς είχε ταχθεί κατά του έργου εξόρυξης χρυσού.
Άδειες ρουτίνας
Όπως έχει αναφέρει η Eldorado Gold, η προηγούμενη κυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑ αρνούνταν να χορηγήσει τις λεγόμενες άδειες 
ρουτίνας, ώστε να ξεκινήσει το έργο στις Σκουριές, που είναι 
και το μεγαλύτερο της Eldorado Gold. Πρόκειται, δηλαδή, για 
την τροποποιητική άδεια εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού 

εξοπλισμού του εργοστασίου εμπλουτισμού, για την άδεια μετε-
γκατάστασης των αρχαιοτήτων και για την επικαιροποίηση της 
πολεοδομικής άδειας για το εργοστάσιο των Σκουριών.
Η απουσία όμως, των αδειών αυτών ανάγκασε την Eldorado 
Gold να θέσει σε καθεστώς συντήρησης το έργο στις Σκουριές. 
Κι αυτό την στιγμή που υπολογίζεται ότι θα δημιουργήσει 1.000 
επιπρόσθετες θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια της κατασκευής, 
700 άμεσες θέσεις εργασίας κατά την 25ετή, τουλάχιστον, λει-
τουργία του.
Παράλληλα, εκτιμάται ότι κατά τα 25 χρόνια λειτουργίας των 
Μεταλλείων Κασσάνδρας, οι επενδύσεις της Eldorado θα δη-
μιουργήσουν 5.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας και θα 
αποφέρουν 1,5 δισ. ευρώ σε πληρωμές εργαζομένων, 3 δισ. 
ευρώ  σε πληρωμές προς Έλληνες προμηθευτές, 1 δισ. ευρώ σε 
άμεσους φόρους για το ελληνικό κράτος, 450 εκατ. ευρώ σε ετή-
σια έσοδα εξαγωγών και 80 εκατ. σε επενδύσεις στην κοινωνία.
Σημειώνεται ότι η εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ολυμπιάδα, 
όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η εμπορική παραγωγή μεταλλεύ-
ματος, στο Στρατώνι, ενώ στα σχέδιά της βρίσκεται και ένα 
ακόμη project στο Πέραμα Έβρου, όπου, όμως, εκκρεμεί, εδώ 
και πολλά χρόνια, η έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών επι-
πτώσεων.

Για τον εντυπωσιακό ρυθμό ανάπτυξης που είχε την τελευταία 
πενταετία βράβευσε την Turkish Airlines ο Διεθνής Αερολιμέ-
νας Αθηνών, σε ειδική τελετή στον χώρο του αεροδρομίου, 
αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
 Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Turkish Airlines, η εν 
λόγω εταιρεία, που πετάει σε περισσότερες χώρες από οποια-
δήποτε άλλη αεροπορική εταιρεία, με 310 προορισμούς σε 
124 χώρες, παρουσίασε αξιοσημείωτη ανάπτυξη και στην 
Ελλάδα, μεταφέροντας για πρώτη φορά το 2018 περισσότερο 
από μισό εκατομμύριο επιβάτες και συμβάλλοντας στην αύ-

ξηση της επιβατικής κίνησης στη χώρα.
 Το βραβείο παρέλαβε ο γενικός διευθυντής της Turkish 
Airlines στην Ελλάδα, Κ. Alp Yavuzeser, ο οποίος σχολίασε: 
«Αυτό το βραβείο είναι σημαντική αναγνώριση της αδιάκο-
πης δουλειάς μας στην Ελλάδα. Στην Turkish Airlines προ-
σπαθούμε να προσφέρουμε στους πελάτες μας την καλύτερη 
ταξιδιωτική εμπειρία και η αναγνώριση από το μεγαλύτερο 
αεροδρόμιο της χώρας, τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, είναι 
εξαιρετικά σημαντική για εμάς».
 

Από την πλευρά της, η διευθύντρια Επικοινωνίας και 
Marketing του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, Ιωάννα Πα-
παδοπούλου, δήλωσε: «Η συνεισφορά της Turkish Airlines 
στην τουριστική και αεροπορική ανάπτυξη της αγοράς της 
Αθήνας είναι ιδιαίτερα σημαντική για εμάς. Η συγκεκριμένη 
βράβευση αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφία μας, καθώς προ-
χωρούμε σε ένα αμοιβαία επωφελές μέλλον. Συνεχίζουμε να 
υποστηρίζουμε την Turkish Airlines με πνεύμα ουσιαστικής 
συνεργασίας».

Μείωση 5,5% σημειώθηκε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- στον 
αριθμό των επισκεπτών στα μουσεία της χώρας τον Μάρτιο 
φέτος, ενώ μειώθηκαν και οι επισκέπτες ελεύθερης εισόδου 
κατά 14,8%, αλλά αυξήθηκαν οι εισπράξεις κατά 6,6%. Το α’ 
τρίμηνο, παρατηρείται αύξηση 1,6% στους επισκέπτες των 

μουσείων και μείωση κατά 4,6% στους επισκέπτες ελεύθερης 
εισόδου, ενώ οι εισπράξεις παρουσίασαν αύξηση 12,4%.
    Σύμφωνα επίσης με την ΕΛΣΤΑΤ, στους αρχαιολογικούς χώ-
ρους υπήρξε τον Μάρτιο αύξηση των επισκεπτών κατά 0,8%, 
μείωση των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 8,1%, ενώ 

οι εισπράξεις παρουσίασαν αύξηση 12,5%. Το α’ τρίμηνο, 
παρατηρείται αύξηση των επισκεπτών κατά 1,9% και μεί-
ωση κατά 0,5% των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου, ενώ οι 
εισπράξεις παρουσίασαν αύξηση κατά 8%. 

ΤΙ ΦΑΝΕΡΩΝΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΨΗΛΟ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ELDORADO GOLD

O ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ βΡΑβΕΥΣΕ ΤΗΝ TURKISH AIRLINES 
Για τον εντυπωσιακό ρυθμό ανάπτυξης που είχε την τελευταία πενταετία  

ΕΛΣΤΑΤ: ΜΕΙΩΣΗ 5,5% ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 
Αλλά αύξηση των εισπράξεων κατά 6,6%, τον Μάρτιο φέτος
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Την αφετηρία για την οργάνωση της βιομηχανίας στην Αττι-
κή πρόκειται να αποτελέσει η ανάπτυξη του Επιχειρηματικού 
Πάρκου Ασπροπύργου, νότια της λεωφόρου ΝΑΤΟ, μια 
επένδυση 25 εκατ. ευρώ, που -μετά από πολύχρονες προσπά-
θειες- εγκρίθηκε με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) μόλις 
προηγούμενες ημέρες.
Το πάρκο Ασπροπύργου αποτελεί ένα από 12 επιχειρηματικά 
πάρκα εξυγίανσης Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης για τις πε-
ριοχές της Αττικής, με τον συνολικό τους προϋπολογισμό να 
ανέρχεται στα 221 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Μαίρης Παπακωνσταντίνου στη 
Realnews της Κυριακής πρόκειται για πάρκα που, μόλις δημι-
ουργηθούν, θα «οργανώσουν» 28 περιοχές στην ανατολική 
και στη δυτική Αττική, όπου ατύπως έχουν συγκεντρωθεί και 
λειτουργούν μικρές βιομηχανικές μονάδες.
Στο πλαίσιο αυτό, εκτός από το επιχειρηματικό πάρκο Ασπρο-
πύργου πλησίον ΝΑΤΟ, ανάλογες επενδύσεις έχουν σχεδιαστεί 
για να υλοποιηθούν στον βόρειο τομέα του Ασπροπύργου, 
καθώς σε Κορωπί, Μαρκόπουλο, Καλύβια, Λαύριο, Αυλώνα, 
Κρυονέρι, Μέγαρα, Φυλή, Μαγούλα και Μάνδρα.
Σύμφωνα λοιπόν με χρονοδιάγραμμα, η πρώτη φάση των 
έργων αφορά την οργάνωση 10.800 στρεμμάτων βιομηχα-
νικής γης, συνολικού προϋπολογισμού 108 εκατ. ευρώ, με 
χρονικό ορίζοντα υλοποίησης μέχρι το 2027.
Στα επόμενα 13 χρόνια (μέχρι το 2040) προβλέπεται ότι θα 
υλοποιηθούν και οι υπόλοιπες επενδύσεις, ώστε η συνολική 
επιφάνεια οργανωμένων επιχειρηματικών πάρκων να ανέλ-
θει στα 22.100 στρέμματα.
Το σχέδιο
Εν μεταξύ, σε παλαιότερο χρόνο, είχε αδειοδοτηθεί και το επι-
χειρηματικό πάρκο Βαμβακιάς Ελευσίνας, το οποίο, καθώς δι-
αθέτει εγκεκριμένη πολεοδομική μελέτη, έχει διασφαλίσει την 
αναγκαία χρηματοδότηση. Η έναρξη της κατασκευής έργων 
υποδομής για το επιχειρηματικό πάρκο Βαμβακιάς προσδιο-
ριστεί για τον Νοέμβριο 2019.
Οι παραπάνω επενδύσεις αποτελούν μέρος του «Εθνικού 
Σχεδίου Δράσης για την Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων 
Βιομηχανίας και Εφοδιαστικής 201 8-2040», που εκπονήθηκε 
από τη Re -De-Plan Α.Ε. Consultants για λογαριασμό της Κε-
ντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας (ΚΕΕ) και παρουσιά-
στηκε πρόσφατα στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
Ελλάδος (ΕΒΕΑ).
Σύμφωνα με το σχέδιο, σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια 
χρειάζεται να δημιουργηθούν 88 επιχειρηματικά πάρκα, εκ 
των οποίων τα 55 αφορούν την οργάνωση άτυπων βιομη-
χανικών συγκεντρώσεων.
Προτεραιότητα
Η οργάνωση επιχειρηματικών πάρκων όλης χώρας αποτελεί 
βασική προτεραιότητα για τη νέα κυβέρνηση, προκειμένου να 
τονωθεί η επιχειρηματικότητα. Δεν είναι τυχαίο εξάλλου ότι ο 

φάκελος που παρέλαβε ο νέος υπουργός Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων Αδωνις Γεωργιάδης από τον πρωθυπουργό Κυριάκο 
Μητσοτάκη στο πρώτο υπουργικό συμβούλιο, περιλαμβάνει 
στις άμεσες κυβερνητικές προτεραιότητες τη βελτίωση του 
πλαισίου λειτουργίας των επιχειρηματικών πάρκων.
Πρόκειται για ένα πάγιο αίτημα και των εκπροσώπων του 
επιχειρηματικού κόσμου, καθώς μέσω των επιχειρηματικών 
πάρκων οι βιομηχανίες και οι μεταποιητικές επιχειρήσεις 
μπορούν να ελέγξουν με καλύτερο τρόπο τα λειτουργικά τους 
κόστη και να απολαμβάνουν μια σειρά από υπηρεσίες δημι-
ουργώντας με αυτόν τον τρόπο οικονομίες κλίμακας.
Παράλληλα, με την οριοθέτηση των επιχειρήσεων σε συγκε-
κριμένους χώρους καθίσταται πιο εύκολος ο έλεγχός τους, 
αλλά και το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.
Στόχος της νέας κυβέρνησης είναι να προχωρήσουν άμεσα 
όλα τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν τη δημιουργία επιχει-
ρηματικών πάρκων τόσο στην Αττική όσο και στην υπόλοιπη 
Ελλάδα. Σημειώνεται, δε, ότι στις περισσότερες ευρωπαϊκές 
χώρες οι βιομηχανίες λειτουργούν μέσα σε επιχειρηματικά 
πάρκα.
Η επένδυση στον Ασπρόπυργο
Πρόκειται για μια περιοχή 2.100 στρεμμάτων, που την αποκα-
λούν και «Οινόφυτα Αττικής», καθώς, μετά τα Οινόφυτα Βοι-
ωτίας, είναι η πιο επιβαρυμένη περιβαλλοντικά περιοχή της 
ελληνικής επικράτειας, συγκρινόμενη και με Καλοχώρι Θεσσα-
λονίκης. Μέχρι σήμερα αποτελεί μια περιοχή χωρίς δρόμους, 
χωρίς αποχέτευση, χωρίς ασφάλεια, φωτισμό, δίκτυα κ.λπ., 
εξαιρετικά πυκνοδομημένη, με ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες 
στην ανταγωνιστικότητα των εγκατεστημένων επιχειρήσεων. 
Μετά το «πράσινο φως» που δόθηκε τις προηγούμενες ημέ-
ρες, η περιοχή προβλέπεται ότι θα πολεοδομηθεί, έτσι ώστε να 
αποτελέσει πρότυπο για την οργάνωση των άτυπων άτυπων 
βιομηχανικών συγκεντρώσεων, βάσει ενός σχεδίου που ήταν 
το βασικό υλικό για την έγκριση της επένδυσης.
Σύμφωνα με την έγκριση της επένδυσης (ΚΥΑ), ο προϋπολο-
γισμός για το επιχειρηματικό πάρκο Ασπροπύργου ανέρχεται 
σε περίπου 25 εκατ. ευρώ και μέσω αυτού χρηματοδοτούνται 
όλα τα απαραίτητα έργα υποδομής (εσωτερική οδοποιία, 
δίκτυο ύδρευσης, δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων, δίκτυο 
αποχέτευσης ακαθάρτων, κατασκευή/προσαρμογή δικτύου 
διανομής ενέργειας και υποσταθμών ΔΕΗ, δίκτυο οδικού φω-
τισμού, δίκτυο τηλεφωνοδότησης.
Με βάση τον νόμο, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της 
επένδυσης προβλέπεται στα  5 έως 7 έτη από την έγκρισή της. 
Για να γίνει αυτό εφικτό, είναι αναγκαίο να αναζητηθούν τα 
απαιτούμενα επενδυτικά κεφάλαια που είναι απαραίτητα για 
την έναρξη της .
Εκπρόσωποι εταιρειών
Όπως υποστηρίζουν εκπρόσωποι των εταιρειών που διαθέ-
τουν εγκαταστάσεις στην περιοχή του Ασπροπύργου, «δεν 

υπάρχει αμφιβολία ότι, αν αυτή η προσπάθεια ευδοκιμήσει, 
θα αποτελέσει ένα πρότυπο παράδειγμα και για τις υπόλοιπες 
άτυπες συγκεντρώσεις, σε άλλα μέρη της επικράτειας».
Και επειδή πρόκειται για αμιγώς ιδιωτική επένδυση που χρη-
ματοδοτείται από τους ιδιοκτήτες γης της περιοχής, οι διαχει-
ριστές αυτών των επενδύσεων ισχυρίζονται ότι χρειάζονται 
οικονομικά κίνητρα και προγράμματα συγχρηματοδότησης.
Στο πλαίσιο αυτό, ζητούν από τη νέα κυβέρνηση η στήριξη 
των επιχειρηματικών πάρκων να αποτελέσει ένα από τα 
πρώτα της μελήματα, εφόσον η βιομηχανία και η εφοδιαστική 
αλυσίδα βρίσκονται προτεραιότητες προγράμματος που αφο-
ρά την ανάπτυξη και την οικονομική ανάκαμψη της χώρας.
Νέα κίνητρα
Μέχρι πρότινος υπήρχαν σημαντικά κίνητρα -διοικητικά, 
οικονομικά και φορολογικά για τις επιχειρήσεις που εγκαθί-
στανται σε επιχειρηματικά πάρκα. Τα κίνητρα αυτά μπορού-
σαν, όμως να αξιοποιηθούν από βιομηχανία. Με πρόσφατες 
νομοθετικές ρυθμίσεις τα κίνητρα αυτά έχουν ισχύ και για 
επιχειρήσεις logistics. Έτσι, η αγορά εκτιμά ότι η εφοδιαστική 
αλυσίδα αναμένεται να εξελιχθεί σε δεσπόζουσα δύναμη όσον 
αφορά τη ζήτηση χώρων επαγγελματικής εγκατάστασης. 
Μάλιστα, αν αυτή η δυναμική συνδυαστεί με επενδύσεις στην 
ανάπτυξη επιχειρηματικών πάρκων, το πλήθος και τα μεγέθη 
των υποδομών logistics που ζητά η αγορά μπορούν να αντι-
μετωπιστούν επιτυχώς, ενώ οι επιχειρήσεις εφοδιαστικής θα 
καρπωθούν όλα τα θεσμοθετημένα κίνητρα και προνόμια, 
ενισχύοντας ανταγωνιστικότητά τους στο διεθνές περιβάλλον. 
«Η μετατροπή των άτυπων συγκεντρώσεων σε επιχειρημα-
τικά πάρκα εξυγίανσης καθίσταται αναγκαία, καθώς οφέλη 
που θα προκύψουν είναι πολλαπλά, αφού -μεταξύ άλλων θα 
συμβάλουν αποφασιστικά στη χωροταξική ευνομία και στην 
ανταγωνιστικότητα των εγκατεστημένων επιχειρήσεων», 
αναφέρουν χαρακτηριστικά εκπρόσωποι των εταιρειών που 
διαθέτουν εγκαταστάσεις σε άτυπες βιομηχανικές περιοχές. 
Ο διευθύνων της Re-De-Plan Α.Ε. Consultants, Μανώλης 
Μπαλτάς, αναφέρει στη Realnews ότι «μέχρι και πρόσφατα, 
ο υφιστάμενος σκεπτικισμός οδηγούσε στην πεποίθηση ότι τα 
επιχειρηματικά πάρκα είναι αναγκαία, αλλά για άλλη χώρα. 
Ευτυχώς, σιγά-σιγά, με επιμονή και πολλή δουλειά, με την 
υποστήριξη των φορέων της επιχειρηματικότητας και της 
ΚΕΕ, τα πράγματα φαίνεται να αλλάζουν. Πολιτικοί και διοικη-
τικοί θεσμοί αλλά και οι ίδιες οι επιχειρήσεις, στη βιομηχανία 
και στα logistics, δείχνουν να συνειδητοποιούν τα οφέλη και 
όχι μόνο ακούν ευχάριστα αυτές τις απόψεις, αλλά και οραμα-
τίζονται την ανελαστική εφαρμογή κανόνων και διεργασιών 
ορθής περιβαλλοντικής και ενεργειακής διαχείρισης στην πα-
ραγωγή και στη διακίνηση προϊόντων».

ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ ΓΙΑ 12 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ 
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Το σχέδιο έχει ήδη καταρτιστεί από τον υπουργό Εργασίας 
Γιάννη Βρούτση, σε συνεργασία με τον παλαιό συνεργάτη 
του Χρήστο Χάλαρη, ο οποίος έχει διατελέσει διευθύνων 
σύμβουλος της ΗΔΙΚΑ. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Ρούλας 
Σαλούρου στην «Καθημερινή» ένα μεγάλο στοίχημα, τον 
ψηφιακό μετασχηματισμό του ασφαλιστικού συστήματος 
και την έκδοση των συντάξεων σε μία ημέρα, θέτει ως πρώ-
τη προτεραιότητα η νέα ηγεσία του υπουργείου Εργασίας. 
Το σχέδιο, που περιλαμβάνει τρία χρονικά ορόσημα, ώστε 
τον Ιούνιο του 2021 μόλις το 8,69% των νέων συνταξι-
οδοτικών αιτήσεων να μην εκδίδεται ψηφιακά, έχει ήδη 
καταρτιστεί από τον υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρούτση, σε 
συνεργασία με τον παλαιό συνεργάτη του Χρήστο Χάλαρη, 
ο οποίος είχε διατελέσει διευθύνων σύμβουλος της ΗΔΙΚΑ 
την περίοδο 2012-2014 και προαλείφεται για νέος διοικητής 
στον ΕΦΚΑ. Εχει, δε, εγκριθεί από τον πρωθυπουργό Κυριά-
κο Μητσοτάκη, στο πλαίσιο του  ψηφιακού κράτους χωρίς 
γραφειοκρατία που έχει υποσχεθεί η Ν.Δ.
Στόχος είναι ο απεγκλωβισμός χιλιάδων ασφαλισμένων, 
που παραμένουν χωρίς εισόδημα ακόμη και για χρόνια 
εξαιτίας μιας σειράς από χρόνιες παθογένειες του συστήμα-
τος, καθυστερήσεις και κωλυσιεργίες της διοίκησης, καθώς 
και αδυναμίες ορθού σχεδιασμού από τις κατά καιρούς 
πολιτικές ηγεσίας που πέρασαν τουλάχιστον την τελευταία 
10ετία από το υπουργείο Εργασίας. «Δεν τιμά την πολιτεία 
αυτό που συμβαίνει σήμερα, καθώς η πολιτική αδράνεια και 
η ανοργανωσιά, αλλά και οι πονηρές λογιστικές μεθοδεύ-
σεις, έχουν παγώσει την έκδοση 250.000 ή και περισσότε-
ρων συντάξεων», δηλώνει χαρακτηριστικά ο κ. Βρούτσης.
Η μάχη με τον χρόνο και τα προβλήματα ξεκινά άμεσα, κα-
θώς στο σχέδιο που παρουσιάζει σήμερα η «Κ», πρώτη ημε-
ρομηνία-σταθμός, που θα κρίνει και την επιτυχία του όλου 
εγχειρήματος, είναι η 1η Ιουνίου 2020. Σε λιγότερο από έναν 
χρόνο θα πρέπει το 37,48% των νέων αιτήσεων, που κατά 
κύριο λόγο αφορούν συντάξεις θανάτου, να απονέμονται 

άμεσα, μέσα σε ένα 24ωρο, ψηφιακά. Στο 2ο στάδιο, βάσει 
του σχεδιασμού, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η ψηφιακή 
απονομή των συντάξεων αναπηρίας, ήτοι περίπου ένα επι-
πλέον 23,39% των αιτήσεων.
Χρονικό ορόσημο του δεύτερου αυτού στόχου είναι ο Ια-
νουάριος του 2021. Το τρίτο και τελικό στάδιο προβλέπει 
την ψηφιοποίηση και άμεση έκδοση του 75% του εναπομεί-
ναντος αριθμού νέων συνταξιοδοτικών αιτήσεων, με στόχο 
τον Ιούνιο του 2021 μόλις το 8,69% των αιτήσεων να μην 
εκδίδεται ψηφιακά. Αλλά και αυτές, σύμφωνα με τον σχε-
διασμό, θα μπορούν να εκδοθούν, από το προσωπικό του 
ΕΦΚΑ, το αργότερο μέσα σε 3 μήνες. 
Τα δύο συστήματα ΑΤΛΑΣ και ΗΛΙΟΣ αναμένεται να αποτε-
λέσουν τα βασικά εργαλεία για την πλήρη ψηφιοποίηση της 
ασφαλιστικής ιστορίας του κάθε ασφαλισμένου της χώρας 
και άρα τη συντόμευση του χρόνου απονομής των συντά-
ξεων.
Το στοίχημα, βέβαια, αφορά και την τύχη των εκκρεμοτή-
των που έχουν σωρευτεί έως σήμερα στον ΕΦΚΑ αλλά και 
στο ΕΤΕΑΕΠ, θέμα το οποίο αποτέλεσε στοιχείο έντονης 
πολιτικής αντιπαράθεσης με την απελθούσα ηγεσία του 
υπουργείου Εργασίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι, όπως 
δηλώνει στην «Κ» ο νέος υπουργός Γ. Βρούτσης, έχει ήδη 
ξεκινήσει η καταγραφή της πραγματικής κατάστασης, 
χωρίς όμως ακόμη να υπάρχει καθαρή εικόνα. Οι πρώτες 
πληροφορίες κάνουν λόγο για πάνω από 230.000 εκκρε-
μείς αιτήσεις, όμως υπάρχουν εκτιμήσεις ότι μπορεί να 
ξεπεράσουν κατά πολύ και τις 260.000. Σύμφωνα πάντως 
με τα τελευταία στοιχεία του ΕΦΚΑ, στις 31 Μαΐου 2019 οι 
εκκρεμότητες στο Ταμείο ανέρχονταν σε 104.718, χωρίς 
σε αυτές να συγκαταλέγονται οι αιτήσεις δημοσίων υπαλ-
λήλων και εργαζομένων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και 
στους δήμους.
Η ατζέντα
Καυτό αναμένεται το επόμενο 6μηνο στο υπουργείο Εργα-

σίας, καθώς βάσει του σχεδιασμού θα πρέπει να προωθηθεί 
μια σειρά μεταρρυθμίσεων τόσο στο ασφαλιστικό όσο και 
στο εργασιακό. Οι αλλαγές στον νόμο Κατρούγκαλου, με 
αιχμή τη μείωση των εισφορών στην κύρια ασφάλιση κατά 
5 μονάδες μέσα σε μία 4ετία αλλά και την αναπροσαρμογή 
των ποσοστών  αναπλήρωσης των νέων συντάξεων, ώστε 
να γίνουν πιο ανταποδοτικές και δίκαιες, πρέπει να έχουν 
θεσμοθετηθεί έως το τέλος του χρόνου. Ο Δεκέμβριος είναι 
κρίσιμος μήνας και όσον αφορά το σχέδιο νόμου για τις αλ-
λαγές στην επικουρική ασφάλιση, καθώς είναι στόχος της 
κυβέρνησης οι αλλαγές να ισχύσουν για όσους ενταχθούν 
στην αγορά εργασίας, και κατά συνέπεια στην ασφάλιση, 
από το 2020.
Κίνητρα στους συνεπείς εργοδότες αλλά και πρόστιμα σε 
όσους διαπιστωθεί, έπειτα από εκτεταμένους ελέγχους, ότι 
δεν εφαρμόζουν την εργατική νομοθεσία περιλαμβάνει, 
μεταξύ άλλων, η ατζέντα του υπουργείου Εργασίας που 
αφορά τα εργασιακά. Σε αυτό το πλαίσιο, δεν αποκλείεται 
να προωθηθούν κίνητρα για τη μετατροπή συμβάσεων από 
μερική απασχόληση σε πλήρη. Το μέτρο αναμένεται να συν-
δυαστεί με τη θέσπιση του λεγόμενου «λευκού μητρώου 
επιχειρήσεων», του μηχανισμού που θα επιβραβεύει με χα-
μηλότερες εισφορές τις επιχειρήσεις που είναι ασφαλιστικά 
συνεπείς και τηρούν την εργατική νομοθεσία.
Στο μέτωπο του κατώτατου μισθού, η διαβούλευση για τις 
όποιες πιθανές αυξήσεις, βάσει της αύξησης του ΑΕΠ, θα 
πρέπει να ξεκινήσει τον Φεβρουάριο. Βέβαια, το θέμα ίσως 
ανοίξει νωρίτερα, καθώς τον Οκτώβριο αναμένεται η από-
φαση του ΣτΕ που θα κρίνει την τύχη των τριετιών.
Στις προτεραιότητες της νέας ηγεσίας βρίσκονται επίσης ο 
«επανακαθορισμός των κριτηρίων απονομής» των επιδο-
μάτων ανεργίας, αλλά και αλλαγές στο ελάχιστο εγγυημένο 
εισόδημα.

Ξεκίνησε σήμερα η καταγραφή των ζημιών που προκάλεσε 
το πρόσφατο κύμα κακοκαιρίας σε περιοχές του δήμου Ναυ-
πακτίας, ανέφερε μιλώντας στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρα-
κτορείο Ειδήσεων, ο δήμαρχος, Παναγιώτης Λουκόπουλος.
Παράλληλα, ο δήμαρχος είπε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ότι εστάλη σή-
μερα στο υπουργείο Εσωτερικών το αίτημα να κηρυχθεί σε 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης η δημοτική ενότητα Αντιρρίου, 
ενώ οι κάτοικοι μπορούν να ενημερώνουν το γραφείο του 
δημότη για τις ζημιές που έχουν υποστεί.
Σχετικά με το μέγεθος των ζημιών, ο Παναγιώτης Λουκό-

πουλος ανέφερε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ότι σύμφωνα με τα πρώτα 
στοιχεία που υπάρχουν, είναι αρκετά τα σπίτια που έχουν 
πλημμυρίσει, κυρίως στις περιοχές της Μακύνειας και του 
Πλατανίτη, ενώ πολλά από αυτά πρόσθεσε ήταν κλειστά την 
ώρα της σφοδρής καταιγίδας, αφού οι ιδιοκτήτες τους δεν 
είναι μόνιμοι κάτοικοι των παραπάνω περιοχών.
Όσον αφορά στο ζήτημα των υποδομών, ο δήμαρχος σημει-
ώνει ότι το σοβαρότερο πρόβλημα εντοπίζεται στην αγροτική 
οδοποιία, προσθέτοντας ότι έχουν απομακρυνθεί οι χωμάτι-
νοι όγκοι αλλά η μετάβαση σε γεωργικές και κτηνοτροφικές 

μονάδες γίνεται με δυσκολία.
Τέλος, όπως τονίζει ο δήμαρχος, οι μετεωρολογικές προ-
βλέψεις για νέο κύμα κακοκαιρίας έχουν προκαλέσει αγωνία 
στους κατοίκους, ενώ ας σημειωθεί ότι η διεύθυνση Πολιτικής 
Προστασίας της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έχει ήδη ζητή-
σει από τις υπηρεσίες, που εμπλέκονται σε έργα και δράσεις για 
την αντιμετώπιση κινδύνων από έντονα καιρικά φαινόμενα, 
να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα.

ΣΥΝΤΑξΗ ΣΕ ΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΙΟΥΝΙΟ

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ: ξΕΚΙΝΗΣΕ Η ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ ΤΟ ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΚΥΜΑ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ
Τι λέει στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο δήμαρχος Παναγιώτης Λουκόπουλος
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Ο υπουργός Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρας εντός της 
επόμενης χρονιάς θα καταθέσει δεύτερο φορολογικό 
νομοσχέδιο, που θα προβλέπει ριζικές αλλαγές στις ηλε-
κτρονικές συναλλαγές. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Π. 
Χατζηνικολάου στην «καθημερινή» μείωση του ΕΝΦΙΑ 
κατά 20% το 2020 και 10% το 2021, ανώτατο συντελεστή 
42%, και χαμηλότερο φόρο κατά 60% για τους ελεύθε-
ρους επαγγελματίες με εισοδήματα έως 10.000 ευρώ, θα 
προβλέπει μεταξύ άλλων το φορολογικό νομοσχέδιο που 
κατατίθεται στα τέλη του μήνα στη Βουλή.
Ωστόσο, μετατίθεται χρονικά η μείωση του ΦΠΑ κατά 
δύο ποσοστιαίες μονάδες (από το 24% στο 22% και από 
το 13% στο 11%) καθότι το κόστος είναι τεράστιο για τον 
προϋπολογισμό, ενώ εντός του 2020 θα κατατεθεί δεύ-
τερο φορολογικό νομοσχέδιο που θα προβλέπει ριζικές 
αλλαγές στις ηλεκτρονικές συναλλαγές των φορολογου-
μένων με τις επιχειρήσεις, αλλά και των επιχειρήσεων 
με το κράτος. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αλλαγές στη 
φορολογία που θα ξεκινήσουν από το 2020, είναι οι εξής:
ΕΝΦΙΑ: Το σχέδιο νόμου θα προβλέπει τη μείωση του 
φόρου επί των ακινήτων κατά 30% οριζόντια για όλους 
τους ιδιοκτήτες ακινήτων.
Το 2020 η μείωση θα είναι της τάξης του 20% και το 2021 
κατά 10%. Αυτό σημαίνει ότι το κόστος για τον προϋπολο-
γισμό τον πρώτο χρόνο θα φθάσει στα 565 εκατ. ευρώ και 
το 2021 στα 285 εκατ. ευρώ.
Με τη μείωση αυτή κάποιος ιδιοκτήτης ακινήτου που 
σήμερα πληρώνει ΕΝΦΙΑ 500 ευρώ, θα διαπιστώσει το 
2020 ότι ο φόρος θα είναι μειωμένος κατά 100 ευρώ και 
θα διαμορφωθεί στα 400 ευρώ, ενώ το 2021 ο φόρος θα 
περιορισθεί περαιτέρω.
Αλλος ιδιοκτήτης ακινήτων που σήμερα πληρώνει 2.500 
ευρώ, θα διαπιστώσει ότι ο φόρος περιορίζεται το 2020 
κατά 500 ευρώ και συγκεκριμένα θα διαμορφωθεί στα 
2.000 ευρώ. Το 2021 θα μειωθεί κατά 10%.

Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων: Ο 
εισαγωγικός συντελεστής θα διαμορφωθεί στο 9%, ενώ 
ο ανώτατος στο 42%. Συγκεκριμένα, το σχέδιο νόμου 
θα προβλέπει διατήρηση του αφορολόγητου ορίου στα 
8.636 ευρώ και εισαγωγικό συντελεστή 9% (από 22% 
σήμερα). Το αφορολόγητο θα προσαυξάνεται κατά 1.000 
ευρώ για κάθε παιδί.
Ο ανώτατος συντελεστής θα διαμορφωθεί στο 42% από 
45%. Ο εισαγωγικός συντελεστής 9% θα αφορά εισοδή-
ματα έως 10.000 ευρώ, ενώ πάνω από αυτόν θα υπάρ-
χουν τουλάχιστον 5 φορολογικά κλιμάκια. Αυτό σημαίνει 
ότι ο φόρος εισοδήματος για έναν μισθωτό χωρίς παιδιά 
με ετήσιο εισόδημα 10.000 ευρώ, από 300 ευρώ που 
ανέρχεται σήμερα, θα μειωθεί στα 122,76 ευρώ. Θα έχει 
δηλαδή φορολογικό όφελος 177,24 ευρώ.
Φόρος εισοδήματος ελευθέρων επαγγελματιών: 
Ο φόρος για τους έχοντες εισοδήματα έως 10.000 ευρώ θα 
μειωθεί κατά 60% με τον συντελεστή του 9%. Συγκεκρι-
μένα, σήμερα κάποιος ελεύθερος επαγγελματίες φορολο-
γείται για εισόδημα 10.000 ευρώ με συντελεστή 22% και 
πληρώνει στην εφορία 2.200 ευρώ. Με τις αλλαγές που 
προωθούνται, ο φόρος για τον ανώτερο επαγγελματία θα 
περιοριστεί στα 900 ευρώ. Δηλαδή όφελος 1.300 ευρώ.
Φορολογία επιχειρήσεων: Μείωση του φορολο-
γικού συντελεστή στα επιχειρηματικά κέρδη στο 20% 
(σήμερα είναι 28%). Το σχέδιο προβλέπει τη μείωση του 
συντελεστή στο 24% το 2020 και στο 20% το 2021. Επί-
σης, προβλέπει τη μείωση της φορολογίας στα μερίσματα 
στο 5% από 10% από το 2020. Για παράδειγμα, μια μικρή 
επιχείρηση σήμερα, με φορολογητέο εισόδημα ύψους 
30.000 ευρώ, πληρώνει στην εφορία 8.400 ευρώ (δεν 
συνυπολογίζεται προκαταβολή φόρου, τέλος επιτηδεύ-
ματος).
Μετά τη φορολόγηση, το ποσό που μπορεί να διανεμηθεί 
στους μετόχους ανέρχεται στις 21.600 ευρώ, ποσό από 

το οποίο το κράτος θα πάρει 2.160 ευρώ. Το 2020 με τη 
μείωση του συντελεστή στο 24% και του φόρου στα μερί-
σματα στο 5%, οι μέτοχοι θα μοιραστούν 21.660 ευρώ και 
το 2021 το ποσό των 22.800 ευρώ. Με βάση τα παραπά-
νω, ο μέσος συντελεστής φορολόγησης των επιχειρήσεων 
(φόρος εισοδήματος και φόρος επί των μερισμάτων) από 
35,2% που είναι σήμερα, θα μειωθεί στο 27,8% το 2020 
και το 2021 στο 24%.
Σχεδιάζονται αλλαγές στα όρια των ηλεκτρονι-
κών συναλλαγών 
Προσπάθειες εξορθολογισμού της κλίμακας με την οποία 
φορολογούνται τα εισοδήματα από ακίνητα θα επιχει-
ρήσει το οικονομικό επιτελείο. Απαραίτητη προϋπόθεση 
είναι η μέτρηση του κόστους των παρεμβάσεων, καθώς 
το πακέτο των μέτρων είναι περιορισμένο για τα επόμενα 
χρόνια. Αυτό που απασχολεί το νέο οικονομικό επιτελείο 
είναι ο δεύτερος φορολογικός συντελεστής, ο οποίος 
ανέρχεται στο 35%. Συγκεκριμένα, σήμερα, το εισόδημα 
από ακίνητη περιουσία φορολογείται αυτοτελώς, σύμφω-
να με την παρακάτω κλίμακα:
•   0 - 12.000 ευρώ συντελεστής 15%.
• Από 12.001 έως 35.000 ευρώ συντελεστής 35%.
• Από 35.001 και πάνω συντελεστής 45%. Στις προθέσεις 
της κυβέρνησης είναι ο δεύτερος συντελεστής να περιορι-
στεί στο 20% ή 25%. Στην περίπτωση που το κόστος είναι 
απαγορευτικό, το σχέδιο θα μεταφερθεί για το 2021. 
Στο μεταξύ, εντός του 2020 αναμένεται η κατάθεση ακό-
μη ενός φορολογικού νομοσχεδίου, το οποίο θα αφορά 
τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Σύμφωνα με πληροφορίες, 
είναι εξαιρετικά πιθανό να αλλάξουν οι συντελεστές για το 
χτίσιμο του αφορολόγητου ορίου. Επίσης, σχεδιάζεται και 
η μείωση του ορίου χρήσης μετρητών. Το όριο των 500 
ευρώ ενδεχομένως να διαφοροποιείται ανά κλάδο, ανά-
λογα με τον κίνδυνο για φοροδιαφυγή.

Ανακοινώθηκε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο συμπληρωμα-
τικός προσωρινός κατάλογος δυνητικών δικαιούχων και 
κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη αιτήσεων χρη-
ματοδότησης ερευνητικών έργων των Ειδικών Δράσεων: 
«Υδατοκαλλιέργειες» - «Βιομηχανικά υλικά» - «Ανοιχτή 
καινοτομία στον πολιτισμό».
 Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, που αναρτήθηκε 
στην ηλεκτρονική σελίδα για το ΕΣΠΑ του υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καταρτίζεται συμπληρωμα-

τικός προσωρινός κατάλογος  δυνητικών δικαιούχων της 
δράσης 33 εγκεκριμένες αιτήσεις χρηματοδότησης ερευ-
νητικών έργων, συνολικής επιχορηγούμενης δημόσιας 
δαπάνης 15.535.296,17 ευρώ, κατανεμημένες ανά ειδική 
δράση και κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά σύμφωνα 
με την βαθμολογία που συγκέντρωσε κάθε αίτηση χρη-
ματοδότησης.
 Το σύνολο πλέον των αιτήσεων χρηματοδότησης των δυ-
νητικών δικαιούχων της Δράσης ανέρχεται σε 97 με συ-

νολική επιχορηγούμενη δημόσια δαπάνη 43.427.096,62 
ευρώ. Οι δυνητικοί δικαιούχοι του προσωρινού καταλό-
γου των 33 ερευνητικών έργων θα  πρέπει το αργότερο 
έως την Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019, να υποβάλουν 
το φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προς έλεγχο 
των στοιχείων για την οριστική έγκριση της κάθε αίτησης 
χρηματοδότησης. Η ανωτέρω προθεσμία είναι καταλη-
κτική και μη τήρησή της οδηγεί σε απόρριψη της αίτησης 
χρηματοδότησης.

ΟΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΩΝ ΤΟΥ 2020 ΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Των ειδικών δράσεων: «Υδατοκαλλιέργειες» - «Βιομηχανικά υλικά» - «Ανοιχτή καινοτομία στον πολιτισμό» 
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Οι 28 υπουργοί εξωτερικών υποθέσεων της ΕΕ ενέκριναν, 
χωρίς αλλαγές, το κείμενο των συμπερασμάτων που συ-
νέταξαν οι μόνιμοι αντιπρόσωποι σχετικά με τις παράνομες 
γεωτρήσεις της Τουρκίας στην Αποκλειστική Οικονομική 
Ζώνη (AOZ) της Κύπρου.
Το τμήμα Τύπου του Συμβουλίου θα δημοσιεύσει το κείμενο 
αργότερα σήμερα, αλλά το ΚΥΠΕ έχει ήδη εξασφαλίσει την 
τελική του έκδοση, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το τελικό κείμενο των συμπερα-
σμάτων οι 28 αποφάσισαν τα εξής:
«Eνόψει των συνεχιζόμενων και νέων παράνομων δραστη-
ριοτήτων γεωτρήσεων της Τουρκίας, το Συμβούλιο αποφα-
σίζει να αναστείλει τις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία 
περί ολοκληρωμένων αερομεταφορών και συμφωνεί να 
μην διεξάγεται προς το παρόν το Συμβούλιο Σύνδεσης 
και άλλες συναντήσεις των διαλόγων υψηλού επιπέδου 
ΕΕ-Τουρκίας».
Επιπλέον «το Συμβούλιο προσυπογράφει την πρόταση της 
Επιτροπής για μείωση της προενταξιακής βοήθειας προς 
την Τουρκία για το 2020 και καλεί την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων να επανεξετάσει τις δανειοδοτικές της δραστη-
ριότητες στην Τουρκία, ιδίως σε ό, τι αφορά τα δάνεια με 
κρατική στήριξη».
Tο Συμβούλιο “εξακολουθεί να παρακολουθεί το θέμα στε-
νά» και, «σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου, καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο 
και την Επιτροπή να συνεχίσουν τις εργασίες για επιλογές 
για στοχοθετημένα μέτρα ενόψει των συνεχιζόμενων ενερ-
γειών γεωτρήσεων της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο 
« , δηλώνοντας ότι «το Συμβούλιο θα παρακολουθεί εκ του 
σύνεγγυς τις εξελίξεις και θα επανέλθει σε αυτό το θέμα όπως 
αρμόζει».
Σύμφωνα με το τελικό κείμενο που εξασφάλισε το ΚΥΠΕ, 
επιπλέον οι 28 υπενθυμίζουν τα «συμπεράσματα του 
Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2019 και τα προηγούμενα 
συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, και ιδίως τα 
συμπεράσματα της 20ής Ιουνίου 2019» και «εκφράζουν τη 
λύπη τους για το γεγονός ότι, παρά τις επανειλημμένες εκ-
κλήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης να σταματήσει παράνομες 
δραστηριότητες στην Ανατολική Μεσόγειο, η Τουρκία συνέ-
χισε τις εργασίες γεώτρησης δυτικά της Κύπρου και ξεκίνη-
σε μια δεύτερη επιχείρηση γεώτρησης βορειοανατολικά της 
Κύπρου στα κυπριακά χωρικά ύδατα».
Το Συμβούλιο επαναλαμβάνει «τις σοβαρές άμεσες αρνητι-
κές επιπτώσεις που έχουν αυτές οι παράνομες ενέργειες σε 
ολόκληρο το φάσμα των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας. Το Συμβού-
λιο καλεί και πάλι την Τουρκία να απέχει από τέτοιες ενέρ-
γειες, να ενεργεί με πνεύμα καλής γειτονίας και να σέβεται 
την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου 
σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο «.

Επιπλέον, «το Συμβούλιο, καλωσορίζοντας την πρόσκληση 
της κυβέρνησης της Κύπρου να διαπραγματευτεί με την 
Τουρκία, επισημαίνει ότι η οριοθέτηση των αποκλειστικών 
οικονομικών ζωνών και της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας 
πρέπει να αντιμετωπιστεί με θετικό διάλογο και διαπραγμά-
τευση, με πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου και σύμφω-
να με την αρχή της καλής γειτονίας».
«Η ΕΕ παραμένει πλήρως αφοσιωμένη στην υποστήριξη 
των προσπαθειών που έχουν αναληφθεί από τον ΟΗΕ για 
συνεργασία με τα μέρη, με σκοπό τη δημιουργία των συν-
θηκών που θα επιτρέψουν την επανέναρξη των διαπραγ-
ματεύσεων για μια συνολική διευθέτηση του κυπριακού 
προβλήματος», αναφέρει το κείμενο.
«Στο πλαίσιο αυτό, το Συμβούλιο υπενθυμίζει ότι εξακο-
λουθεί να είναι ζωτικής σημασίας η Τουρκία να δεσμεύεται 
και να συνεισφέρει σε μια τέτοια διευθέτηση, συμπεριλαμ-
βανομένων των εξωτερικών της πτυχών, στο πλαίσιο των 
Ηνωμένων Εθνών σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του 
ΣΑΗΕ και σύμφωνα με τις αρχές στις οποίες βασίζεται η ΕΕ 
και το κοινοτικό κεκτημένο «, αναφέρεται στο ίδιο κείμενο.
Η Ύπατη Εκπρόσωπος Φεντερίκα Μογκερίνι ερωτηθείσα 
σχετικά περιορίστηκε να πει ότι ελήφθη μια απόφαση ομό-
φωνα και θα δημοσιοποιηθεί αργότερα μέσα στη μέρα.

Την ικανοποίησή του για την «ομόφωνη τοποθέτηση» των 
υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στο ζήτημα των τουρκικών 
γεωτρήσεων στην Κύπρο εξέφρασε ο υπουργός Εξωτερι-
κών της Ελλάδας, Νίκος Δένδιας σε δηλώσεις του προς τον 
Τύπο από τις Βρυξέλλες.
   «Είχα σήμερα μεγάλη χαρά να συμμετάσχω στο Συμβούλιο 
των υπουργών Εξωτερικών και μου έκανε ιδιαίτερα θετική 
εντύπωση η ομόφωνη τοποθέτηση όλων των συναδέλφων 
στα ζητήματα που αφορούν την τουρκική προκλητικότητα 
έναντι των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας», δήλωσε ο Έλληνας ΥΠΕΞ, εκφράζοντας την 

βεβαιότητά του ότι «μετά από αυτήν την εκτεταμένη συ-
ζήτηση, τα αποτελέσματα, όταν θα δημοσιευθούν, θα είναι 
προς τη σωστή κατεύθυνση». «Προς την κατεύθυνση της 
υπενθύμισης προς την Τουρκία του διεθνούς δικαίου, του 
περιβάλλοντος στο οποίο πρέπει να κινείται, αλλά και των 
συνεπειών που μπορεί να έχει μια συμπεριφορά που δεν 
είναι συμβατή με το διεθνές δίκαιο», επισήμανε ο κ. Δένδιας.
   Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα θέματα του Συμβουλίου, ο 
υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι συζητήθηκε το Ιράν, το 
Ιράκ, το μεταναστευτικό, καθώς και θέματα που αφορούν 
την κεντρική Αφρική και την υποσαχάρια Αφρική. «Σε όλα 

αυτά είχε η χώρα μας σημαντική παρουσία», κατέληξε.
   Εξάλλου, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, εκτός από τη 
διμερή συνάντηση που είχε σήμερα με τον Κύπριο ομολογό 
του, Νίκο Χριστοδουλίδη, είχε σύντομες συναντήσεις σήμε-
ρα και με άλλους ομολόγους του μεταξύ των οποίων, τον 
Ιταλό υπουργό, Ένζο Μιλανέζι, τον Βρετανό, Τζέρεμι Χαντ, 
τον Ολλανδό Στεφ Μπλοκ και το Φινλανδό, Πέκα Χααβίστο, 
ενώ είχε και μια σύντομη, πρώτη συνομιλία με την ύπατη 
εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής πολιτικής, Φεντε-
ρικα Μογκερίνι.

Οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και η επίσκεψη του 
πρωθυπουργού στην Κύπρο στις 29 Ιουλίου, συζητήθηκαν 
σε τηλεφωνική συνομιλία που είχε ο πρωθυπουργός Κυριά-
κος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατί-
ας Νίκο Αναστασιάδη, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Στη συζήτηση επιβεβαιώθηκε η απόλυτη ευθυγράμμιση 
της ελληνικής και της κυπριακής κυβέρνησης στους κοι-
νούς στόχους των δύο χωρών. Επίσης, στη διάρκεια της 
συνομιλίας οριστικοποιήθηκε ότι το πρώτο επίσημο ταξίδι 

του πρωθυπουργού στο εξωτερικό θα γίνει στην Κύπρο και 
συγκεκριμένα στις 29 Ιουλίου. Ο Πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας Νίκος Αναστασιάδης και ο Έλληνας Πρωθυπουργός 
Κυριάκος Μητσοτάκης είχαν τη Δευτέρα μακρά τηλεφωνική 
επικοινωνία για τις τελευταίες εξελίξεις και σύμφωνα με τον 
Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Πρόδρομο Προδρόμου, κατα-
γράφεται απόλυτη ευθυγράμμιση στους στόχους.
Σύμφωνα με ανάρτηση του κ. Προδρόμου στο twitter, σε 
τηλεφωνική επικοινωνία ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ενημέ-

ρωσε τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη 
για τις τελευταίες εξελίξεις, ενώ οι δύο άνδρες είχαν μακρά 
συνομιλία με ανταλλαγή απόψεων και σχεδιασμό των επό-
μενων κινήσεων.
«Με απόλυτη ευθυγράμμιση στους στόχους, οι δυο κυβερ-
νήσεις μας προχωρούν με στενό συντονισμό» κατέληξε ο 
Εκπρόσωπος.

ΕΕ: OΙ 28 ΥΙΟΘΕΤΗΣΑΝ ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΟΖ

Ικανοποίηση για την “ομόφωνη τοποθέτηση” των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στο ζήτημα των τουρκικών γεωτρήσεων στην 
Κύπρο εξέφρασε ο Νίκος Δένδιας

Στις 29 Ιουλίου η επίσκεψη του πρωθυπουργού στην Κύπρο. Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη- Αναστασιάδη
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Η κατάσταση της οικονομίας, οι δεσμεύσεις της χώρας, οι 
προτεραιότητες της νέας ελληνικής κυβέρνησης, καθώς επί-
σης οι προκλήσεις και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομί-
ας, τέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης, στο υπουργείο 
Οικονομικών, του υπουργού Χρήστου Σταϊκούρα με τον 
εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στα-
θερότητας (ΕSM) Κλάους Ρέγκλινγκ. Όπως ανακοινώθηκε 
από το υπουργείο Οικονομικών, η συνάντηση πραγματο-
ποιήθηκε σε θετικό κλίμα και οι κ. Σταϊκούρας και Ρέγκλινγκ 
συμφώνησαν να συνεχίσουν μια στενή και εποικοδομητική 
συνεργασία προς όφελος της Ελλάδας και των πολιτών της 
και να εντείνουν την προσπάθεια για την ευρωπαϊκή ολο-
κλήρωση. 
Παράλληλα, ο υπουργός Οικονομικών είχε τηλεφωνική επι-
κοινωνία με τον πρόεδρο του Eurogroup Μάριο Σεντένο και 
συναντήθηκε με τον υπεύθυνο του κλιμακίου του ΔΝΤ Πίτερ 
Ντόλμαν, ενώ αύριο θα συναντηθεί, στο περιθώριο του 
συνεδρίου του Economist, με τον επικεφαλής του κλιμακί-

ου της Κομισιόν Ντέκλαν Κοστέλο. Έτσι, κλείνει ουσιαστικά 
ένας πρώτος κύκλος επαφών με τους θεσμούς και σε θετικό 
κλίμα. 
Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, παρουσιάζονται 
οι προτεραιότητες της κυβέρνησης για το προσεχές διά-
στημα, μαζί με το φορολογικό νομοσχέδιο. Παράγοντες του 
υπουργείου χαρακτηρίζουν το φορολογικό νομοσχέδιο ως 
«αναπτυξιακό», καθώς θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, δι-
ατάξεις για τη Golden Visa και το leasing αυτοκινήτων και 
προσθέτουν ότι επί αυτής της βάσεως θα γίνουν οι συζητή-
σεις με τους θεσμούς. Μάλιστα, το κομμάτι του νομοσχεδίου 
που δεν θα αφορά στη φορολογία θα είναι δημοσιονομικά 
ουδέτερο. Ερωτηθέντες δε σχετικά, επισημαίνουν ότι εφέτος 
δεν θα υπάρξει δημοσιονομικό κενό, όπως αναφέρεται και 
από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. 
Με βάση τον προγραμματισμό, το νομοσχέδιο θα σταλεί 
στους θεσμούς το συντομότερο δυνατόν, και θα υπάρξει και 
επικοινωνία εξ αποστάσεως, ενώ δεν έχει αλλάξει κάτι στον 

κυβερνητικό προγραμματισμό για την κοινοβουλευτική δι-
αδικασία και την ψήφισή του. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, το κλίμα που λαμβάνεται από 
τους θεσμούς είναι «κάντε αυτό που νομίζετε, αρκεί να επι-
τυγχάνονται οι στόχοι». Σχετικά με την επικείμενη έκδοση 
του 7ετούς ομολόγου, παράγοντες του υπουργείου Οικο-
νομικών επισημαίνουν ότι η πολιτική κατεύθυνση προς τον 
ΟΔΔΗΧ είναι πως «μας ενδιαφέρει η ποιότητα της έκδοσης», 
ήτοι να μετάσχουν θεσμικοί επενδυτές και όχι μόνον funds.
Σύμφωνα με τους ίδιους αξιωματούχους, ο Οργανισμός 
Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους θα αποφασίσει για τον χρόνο 
της έκδοσης και παράλληλα θα κρίνει και θα αξιολογήσει το 
ενδιαφέρον των επενδυτών, το κόστος δανεισμού και το 
ύψος της έκδοσης. Προσθέτουν δε, πως σκοπός της ηγεσίας 
του υπουργείου είναι να βγαίνουν όλοι οι «παίκτες» (Δημό-
σιο, τράπεζες και επιχειρήσεις) στις αγορές με ασφάλεια και 
σε καλές συνθήκες.

Αύξηση κατά 35% εμφάνισαν οι τουριστικές εισπράξεις στο 
πρώτο τρίμηνο του έτους φθάνοντας στα 747 εκατ. ευρώ, 
αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με τα 
στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος αντανακλά την αύξηση 
του τουριστικού ρεύματος προς τη χώρα μας καθώς ο αριθ-
μός των επισκεπτών προσέγγισε τα 2 εκατομμύρια, κατα-
γράφοντας αύξηση κατά 7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη 
περίοδο του 2018. 
Πιο αναλυτικά σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία της ΤτΕ, 
το πλεόνασμα του ταξιδιωτικού ισοζυγίου ανήλθε στα 
165 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 127 εκατ. ευρώ την 
αντίστοιχη περίοδο του 2018, σημειώνοντας αύξηση κατά 
29,5%. 
Στη διαμόρφωση της ταξιδιωτικής κίνησης συνέβαλαν οι 
χώρες της ΕΕ-28, με ποσοστό συμμετοχής 54,5%, και οι 

χώρες εκτός της ΕΕ-28, με ποσοστό 43,8%. Την περίοδο 
Ιανουαρίου - Μαρτίου 2019, η ταξιδιωτική κίνηση από τις 
χώρες της ΕΕ-28 αυξήθηκε κατά 0,2% σε σύγκριση με την 
αντίστοιχη περίοδο του 2018. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην 
αύξηση κατά 2% της ταξιδιωτικής κίνησης από τις χώρες 
της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ, η οποία διαμορφώ-
θηκε στις 557 χιλ. ταξιδιώτες, καθώς η ταξιδιωτική κίνηση 
από τις χώρες της ζώνης του ευρώ μειώθηκε κατά 1,7%, και 
διαμορφώθηκε στις 515 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνη-
ση από τις χώρες εκτός της ΕΕ-28 παρουσίασε αύξηση κατά 
19,1% και διαμορφώθηκε στις 863 χιλ. ταξιδιώτες.
Ειδικότερα, μείωση κατά 9,6% εμφάνισε η ταξιδιωτική κί-
νηση από τη Γερμανία, η οποία διαμορφώθηκε στις 177 χιλ. 
ταξιδιώτες, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γαλλία αυξή-
θηκε κατά 42,8% και διαμορφώθηκε στις 55 χιλ. ταξιδιώτες. 

Η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο σημείωσε 
αύξηση κατά 41,8% και διαμορφώθηκε στις 143 χιλ. ταξι-
διώτες.
Τέλος, από τις χώρες εκτός της ΕΕ-28, η ταξιδιωτική κίνηση 
από τη Ρωσία αυξήθηκε κατά 89,9% και διαμορφώθηκε 
στις 30 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις 
ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 47,4% και διαμορφώθηκε στις 104 
χιλ. ταξιδιώτες. Οι διανυκτερεύσεις ταξιδιωτών στην Ελλάδα 
διαμορφώθηκαν στις 11.860 χιλ. Την περίοδο Ιανουαρίου 
- Μαρτίου 2019, έναντι 10.026 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο 
του 2018, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 18,3%. Το γεγονός 
αυτό οφείλεται στην αύξηση κατά 5,1% των διανυκτερεύ-
σεων των κατοίκων των χωρών της ΕΕ-28, καθώς και στην 
αύξηση των διανυκτερεύσεων των κατοίκων των χωρών 
εκτός της ΕΕ-28 κατά 48,7%.

Η Τράπεζα Πειραιώς πραγματοποίησε ημερίδα για επενδυ-
τές και αναλυτές στο Λονδίνο χθες. Όπως αναφέρουν αρμό-
δια στελέχη της τράπεζας, πρόκειται για μια νέα πρωτοβου-
λία της τράπεζας, που έχει ως στόχο να την επαναλαμβάνει 
κάθε 6 μήνες περίπου, δίνοντας «χρώμα» στην αγορά για 
όλες τις τάσεις και εξελίξεις σχετικά με την οικονομία και τον 
ελληνικό τραπεζικό κλάδο.
Η παρουσίαση που έκαναν ο διευθύνων σύμβουλος Χρή-
στος Μεγάλου και τα στελέχη της τράπεζας, διήρκεσε περί-
που 3 ώρες και περιελάμβανε αναφορά στους στρατηγικούς 
στόχους της τράπεζας, τις τελευταίες επιχειρηματικές εξελί-
ξεις, την πορεία τόσο των NPEs όσο και των «υγιών» δανεί-

ων, τις εκτιμήσεις για τα βασικά στοιχεία αποτελεσμάτων και 
μεγεθών ισολογισμού, καθώς και το περιθώριο βελτίωσης 
που αναμένεται να προκύψει σε μια ευνοϊκότερη εξέλιξη του 
μακροοικονομικού περιβάλλοντος.
Στην ημερίδα υπήρχε σημαντική εκπροσώπηση από επεν-
δυτικούς οίκους και διαχειριστές κεφαλαίων που έχουν το-
ποθετηθεί τόσο στη μετοχή όσο και στο ομόλογο Τier II της 
τράπεζας, καθώς και από όλους σχεδόν τους αναλυτές που 
καλύπτουν τη μετοχή της τράπεζας από το Λονδίνο.
Οι ερωτήσεις των συμμετεχόντων στρέφονταν γύρω από 
θέματα:
- εξέλιξης προ προβλέψεων κερδών (τόκοι, προμήθειες, 

λειτουργικά κόστη)
- πορείας μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΝPEs, ) τόσο 
οργανικά όσο και μέσω πωλήσεων / τιτλοποιήσεων
- ενδεχόμενης αξιοποίησης των συστημικών λύσεων που 
τελούν υπό επεξεργασία για τα ΝΡΕs
- τάσεων στην αγορά του καλού χαρτοφυλακίου δανείων 
και πιστωτικής επέκτασης
- τάσεων σε σχέση με τη ρευστότητα στην αγορά.
Τα στελέχη της τράπεζας έδωσαν πληροφορίες για όλα τα 
σχετικά θέματα και ανανέωσαν το ραντεβού με την αγορά 
για τα τέλη Αυγούστου, οπότε και θα δημοσιευθούν τα απο-
τελέσματα του 2ου τριμήνου 2019.

ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Τέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης, του υπουργού Χρήστου Σταϊκούρα με τον Κλάους Ρέγκλινγκ
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Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 382 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου 
για πρωτογενές έλλειμμα 1,573 δισ. ευρώ παρουσίασε –σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ- ο προϋπολογισιμός το εξάμηνο Ιανουάριος- 
Ιούνιος 2019. Το αντίστοιχο εξάμηνο πέρυσι είχε σημειωθεί 
πρωτογενές έλλειμμα ύψους 46 εκατ. ευρώ.
   Αυτό προκύπτει από τα προσωρινά στοιχεία που έδωσε στη 
δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομικών για την πορεία των 
μεγεθών του προϋπολογισμού το πρώτο εξάμηνο.
   Σύμφωνα μ΄αυτά την περίοδο, Ιανουαρίου- Ιουνίου 2019, 
παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπο-
λογισμού (Γενική Κυβέρνηση) ύψους 2,686 δισ. ευρώ έναντι 
στόχου για έλλειμμα 4,819 δισ. ευρώ που έχει περιληφθεί στην 
εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2019 και ελλείμματος 
2,440 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2018.
    Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογι-
σμού ανήλθε σε 23,451 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 
κατά 1,942 δισ. ευρώ ή 9,0% έναντι του στόχου που έχει περι-
ληφθεί στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού του 2019. 
   Η σημαντική αυτή αύξηση οφείλεται κυρίως στα κάτωθι γε-
γονότα:
   * Είσπραξη ποσού 1,119 δισ. ευρώ που αφορά στο τίμημα 
(εκτός ΦΠΑ) της επέκτασης της σύμβασης παραχώρησης του 
Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, που είχε αρχικά εκτιμηθεί ότι θα 
εισπραχθεί στο έτος 2018.
   * Είσπραξη ποσού 644 εκατ. ευρώ από ANFAs τον Μάιο 2019 
που δεν είχε προβλεφθεί στον Προϋπολογισμό 2019.
   Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν 
σε 25,480 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,116 δισ. ευρώ ή 9,1% 
έναντι του στόχου.
   Η ακριβής κατανομή μεταξύ των κατηγοριών εσόδων του 
κρατικού προϋπολογισμού θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση 

του οριστικού δελτίου αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του 
υπουργείου Οικονομικών.
   Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 2,029 δισ. ευρώ, αυξημένες 
κατά 174 εκατ. ευρώ από το στόχο (1,855 δισ. ευρώ). 
   Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 
ανήλθαν σε 1,054 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 222 εκατ. ευρώ 
έναντι του στόχου.
   Ειδικότερα, τον Ιούνιο 2019 το σύνολο των καθαρών εσόδων 
του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 3,265 δισ. ευρώ 
μειωμένο κατά 604 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο.
   Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν 
σε 3,547 δισ. ευρώ, μειωμένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 
587 εκατ. ευρώ. 
   Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 57 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 
289 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.
   Οι επιστροφές εσόδων του Ιουνίου 2019 ανήλθαν σε 282 εκατ. 
ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 17 εκατ. ευρώ έναντι του 
μηνιαίου στόχου (264 εκατ. ευρώ).
   Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο 
Ιανουαρίου- Ιουνίου 2019 ανήλθαν στα 26,137 δισ. ευρώ και 
παρουσιάζονται μειωμένες κατά 191 εκατ. ευρώ έναντι του 
στόχου (26,327 δισ. ευρώ). Η διαφορά αυτή οφείλεται κυρίως 
στο γεγονός ότι μεταβιβάσθηκαν στον ΕΦΚΑ 971 εκατ. ευρώ για 
την χορήγηση της 13ης σύνταξης. Με αντίρροπο χαρακτήρα 
(μειωτικό έναντι του στόχου) λειτούργησε η πίστωση ύψους 
982 εκατ. ευρώ που είχε προβλεφθεί προκειμένου να υπάρχει 
η δυνατότητα πληρωμής, κατά το έτος 2019, των εφάπαξ χρη-
ματικών ποσών του νόμου 4575/2018 σε περίπτωση μη ολο-
κλήρωσης των πληρωμών εντός του 2018 (στις πιστώσεις υπό 
κατανομή). Επισημαίνεται ότι οι πληρωμές που υλοποιήθηκαν 
έως και τον Ιούνιο του 2019 και αφορούν σε υπουργικές αποφά-

σεις εκδοθείσες το 2018, ήταν ύψους 325 εκατ. ευρώ.. 
   Επίσης, οι δαπάνες της μείζονος κατηγορίας «Κοινωνικές πα-
ροχές» παρουσιάζουν υπέρβαση έναντι του στόχου κατά 228 
εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της καταβολής του Κοινωνικού Εισο-
δήματος Αλληλεγγύης στην κατηγορία αυτή για το Α’ τρίμηνο 
του 2019 ύψους 172 εκατ. ευρώ, το οποίο όμως είχε αρχικά 
προβλεφθεί στην κατηγορία «Μεταβιβάσεις σε ΟΚΑ». Η δαπάνη 
αυτή συμπεριλαμβάνεται στις μεταβιβάσεις από τον Απρίλιο του 
2019.
   Στις πιστώσεις υπό κατανομή συμπεριλαμβάνονται μεταξύ 
άλλων και οι πιστώσεις του τακτικού αποθεματικού, οι οποίες 
κατά την διάρκεια του έτους μεταφέρονται σε άλλες μείζονες 
κατηγορίες για την πραγματοποίηση των σχετικών πληρωμών.
   Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 1,473 δισ. ευρώ πα-
ρουσιάζοντας μείωση έναντι του στόχου κατά 147 εκατ. ευρώ.
   Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο 
Ιανουαρίου - Ιουνίου 2019 παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέ-
ση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018 κατά 1,804 δισ. ευρώ, 
κυρίως λόγω: 
   α) των αυξημένων επιχορηγήσεων προς τους ΟΚΑ κατά 1,154 
δισ. ευρώ κυρίως για την χορήγηση της 13ης σύνταξης και την 
καταβολή οικογενειακών επιδομάτων τα οποία πλέον εμφανί-
ζονται στις «Μεταβιβάσεις», ενώ το 2018 ήταν στην κατηγορία 
«Κοινωνικές Παροχές», 
   β) των αυξημένων πληρωμών για τόκους κατά 675 εκατ. 
ευρώ, 
   γ) των αυξημένων δαπανών ΠΔΕ κατά 517 εκατ. ευρώ.
   Ειδικότερα, τον Ιούνιο 2019 το σύνολο των δαπανών του κρα-
τικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 4,192 δισ. ευρώ μειωμένο 
κατά 446 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο.

Στις 72 μονάδες ανήλθε ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης 
το δεύτερο τρίμηνο 2019 στην Ελλάδα, σημειώνοντας αύξηση 
κατά 2 μονάδες, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Παρόλα αυτά παραμέ-
νει σημαντικά χαμηλότερος από τον ευρωπαϊκό δείκτη που είναι 
στις 87 μονάδες.
Σύμφωνα τα αποτελέσματα της έρευνας “The Conference 
Conference Board Global Consumer Confidence” που υλοποι-
είται σε συνεργασία με τη Nielsen, 7 στους 10 Έλληνες (71%) 
πιστεύουν ότι η χώρα βρίσκεται σε οικονομική ύφεση. 
Επιπλέον, το 63% των ερωτώμενων αμφιβάλουν ότι η Ελλάδα 
θα καταφέρει να βγει από την οικονομική κρίση μέσα στους επό-
μενους 12 μήνες.
Μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών, η Ελλάδα καταλαμβάνει την 
έβδομη θέση αναφορικά με την εργασιακή ανασφάλεια, 3 στους 

10 Έλληνες ανησυχούν για την οικονομία (34%), ενώ ακολου-
θούν οι ανησυχίες για την εργασία (32%) και την προσωπική 
υγεία (22%).
Το 2ο τρίμηνο του 2019, 2 στους 10 Έλληνες ανησυχούν για τα 
χρέη/ οφειλές νοικοκυριού (20%) αναδεικνύοντάς την ως την 
4η ανησυχία, με σημαντικά υψηλότερα ποσοστά σε σχέση με 
τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (10%). 
Τέλος, 7 στους 10 Έλληνες προσπαθούν σε σταθερή βάση να 
περικόψουν τα έξοδα του νοικοκυριού τους (70%). Ειδικότερα, 
οι 3 κύριες ενέργειες των Ελλήνων για περικοπή των εξόδων, 
συνεχίζουν να εντοπίζονται μέσω των περικοπών στα έξοδα 
για διασκέδαση εκτός σπιτιού (68%), της αγοράς φθηνότερων 
ταχυκίνητων καταναλωτικών προϊόντων (68%), και στα έξοδα 
για ρουχισμό (68%). 

Σημειώνεται ότι η έρευνα “The Conference Conference Board 
Global Consumer Confidence” υλοποιείται σε συνεργασία με 
τη Nielsen. Συμμετέχουν 32.000 καταναλωτές από 64 χώρες. 
Το δείγμα αποτελείται από χρήστες internet σε κάθε χώρα που 
δέχονται να συμμετάσχουν στην έρευνα, έχει quotas στο φύλο 
και την ηλικία και επιπλέον σταθμίζεται ώστε να είναι αντιπρο-
σωπευτικό των χρηστών internet κάθε χώρας. Η μέθοδος 
συλλογής στοιχείων γίνεται μέσω online. Η τελευταία μέτρηση 
πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2019. Ο βασικός δείκτης της 
έρευνας (Consumer Confidence Index) υπολογίζεται από 3 επι-
μέρους μεταβλητές: α) εκτίμηση για την προσωπική οικονομική 
κατάσταση τους επόμενους 12 μήνες, β) αξιολόγηση περιόδου 
για την αγορά αγαθών που χρειάζεται το νοικοκυριό, και γ) εκτί-
μηση για την ανεργία τους επόμενους 12 μήνες. 

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 382 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 
Παρουσίασε ο προϋπολογισμός το εξάμηνο Ιανουάριος- Ιούνιος 2019

ΣΤΙΣ 72 ΜΟΝΑΔΕΣ Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΡΙΜΗΝΟ 2019 
Σύμφωνα με την Nielsen   
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Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζουν να εργάζονται τα συ-
νεργεία όλων των υπηρεσιών στις περιοχές της Χαλκιδικής, 
όπου το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας την περασμένη 
εβδομάδα άφησε εκτεταμένες ζημιές, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Και ενώ στο μεγαλύτερο μέρος της Χαλκιδικής έχουν απο-
κατασταθεί η ηλεκτροδότηση και η υδροδότηση, το μεγάλο 
πρόβλημα, ειδικά στον δήμο της Νεας Προποντίδας, είναι ότι 
πολλές κατοικίες είναι χωρίς στέγες, όπως επισήμανε στον ρα-
διοφωνικό Σταθμό του ΑΠΕ ΜΠΕ, «Πρακτορείο 104,9 FM», η 
προϊσταμένη Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσι-
κών Καταστροφών Β. Ελλάδας, Όλγα Ζηκοπούλου.
«Μέχρι στιγμής στον δήμο Προποντίδας έχουν φθάσει 500 
αιτήσεις (για αποζημιώσεις), εκ των οποίων 400 περίπου είναι 
για κατοικίες και 100 για επιχειρήσεις. Από τις 400 (αιτήσεις) 
πάρα πολλές αφορούν πρόβλημα με τις στέγες. Δίνουμε προ-
τεραιότητα σε αυτές, διότι αναμένονται και άλλα έντονα και-
ρικά φαινόμενα. Πολλές κατοικίες δηλαδή δεν έχουν στέγη. 
Ελέγξαμε, επισκεφτήκαμε και συνομιλήσαμε με ιδιοκτήτες σε 
περίπου 160 κατοικίες. Αυτό είναι το σημαντικότερο πρόβλη-

μα που αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή, γιατί φοβούνται οι 
άνθρωποι μην πλημμυρίσουν. Επείγει να επισκευαστούν οι 
στέγες» τόνισε η κ. Ζηκοπούλου.
Όπως σημείωσε η προϊσταμένη Διεύθυνσης Αποκατάστασης 
Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Β.Ελλάδας, μερικοί ιδι-
οκτήτες ήδη προχώρησαν σε επισκευή: «τους είπαμε να βγά-
ζουν και φωτογραφίες, προκειμένου να μην χάσουν την απο-
ζημίωση μετά. Προχώρησαν κάποιοι με δικά τους χρήματα».
Ήδη κλιμάκια έχουν πάει στην Σωζόπολη, στα Σήμαντρα και 
την Ποτίδαια. «Και πάλι σήμερα ασχολήθηκαμε με τον Δήμο 
Προποντίδας» ανέφερε η κ. Ζηκοπούλου, η οποία επισήμανε 
ότι έχουν φθάσει ήδη στην Χαλκιδική και άλλα, πρόσθετα κλι-
μάκια. «Πρέπει να δώσουμε βαρύτητα και στους άλλους δύο 
δήμους, μιλήσαμε με τους δημάρχους οι οποίοι συγκεντρώ-
νουν αιτήσεις στη Σιθωνία και την Κασσάνδρα, γιατί υπάρ-
χουν πάρα πολλά προβλήματα. Οι ζημιές έχουν προκληθεί 
κυρίως από πτώσεις δέντρων» εξήγησε.
Τα κλιμάκια των μηχανικών, αρκετά από τα οποία ήταν στον 
Έβρο την περασμένη Πέμπτη (για καταγραφή και εκεί ζημιών 

από χαλαζοπτώσεις) όταν κλήθηκαν να μεταβούν στην Χαλ-
κιδική, εργάζονται ασταμάτητα και κάνουν ό,τι είναι δυνατόν 
προκειμένου να γίνει γρήγορα η ακριβής καταγραφή των 
ζημιών.
«Πρέπει άμεσα να ξεκινήσει η απόφαση της οριοθέτησης της 
περιοχής, αυτό είναι το άλφα και το ωμέγα. Μόλις βγει αυτή 
η απόφαση εκτμώ πως η κυβέρνηση θα εξαγγείλει τα μέτρα 
και τις αποζημιώσεις που θα αποδοθούν στους ιδιοκτήτες. 
Για αυτό βιαζόμαστε τόσο πολύ, να έχουμε έναν αριθμό, να 
ξέρουμε πάνω – κάτω πόσα έχουν πληγεί από τη θεομηνία» 
τόνισε η κ. Ζηκοπούλου.
Η κ. Ζηκοπούλου η οποία έχει κληθεί πολλές φορές ύστερα 
από έντονα καιρικά φαινόμενα να καταγράψει τις κατα-
στροφές ομολόγησε πως δεν έχει ξαναδεί τέτοιου μεγέθους 
επιπτώσεις. «Παρά το θλιβερό γεγονός ότι υπήρξαν θύματα, 
το μόνο παρήγορο είναι ότι δεν υπήρξαν και άλλα θύματα...» 
σημείωσε, τονίζοντας ότι ενώ κάτοικοι της Χαλκιδικής δοκι-
μάστηκαν πολύ σκληρά, κάνουν υπομονή και είναι φιλικοί με 
όλα τα συνεργεία αποκατάστασης.

«Έχω παρακολουθήσει πάρα πολλές καταιγίδες, αλλά αυτό 
που είδαμε στην περίπτωση της Χαλκιδικής δεν το έχω ξανα-
δεί. Αναφέρομαι δε όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες 
μου εμπειρίες, έχω ταξιδέψει ανά τη Γη για τον ίδιο σκοπό, σε 
Αφρική, Αυστραλία, αλλά (φυσικό φαινόμενο τέτοιου τύπου), 
με τέτοια ραγδαιότητα και τέτοια ένταση δεν έχω ξαναδεί. 
Μιλώντας και με παρατηρητές, φυσιολάτρες, άτομα μέχρι και 
80 ετών, μου είπαν πως πράγματι τέτοιο πράγμα δεν είχαν 
βιώσει», σχολίασε μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό του 
ΑΠΕ- ΜΠΕ, «Πρακτορείο 104,9 FM» ο Κωσταντίνος Εμμανου-
ηλίδης, φωτογράφος και κυνηγός καταιγίδων.
«Την ημέρα της εμφάνισης του φαινομένου ξεκίνησα από 
ένα χωριό κοντά στα Πετράλωνα της Χαλκιδικής και είχα 
κατεύθυνση βόρεια. Στη συνέχεια σταμάτησα στο χωριό 
Μονοπήγαδο από όπου θεωρητικά θα έβλεπα την καταιγίδα 
να πηγαίνει βόρεια και όχι να κατεβαίνει προς τα κάτω. Όταν 
ξεκίνησα τη φωτογράφιση κατάλαβα ότι δεν θα ήταν εφικτό 
να σταθώ στο σημείο, καθώς οι κεραυνοί έπεφταν ασταμά-
τητα, και δεν αναφέρομαι σε κεραυνούς που εμφανίζονται ο 
ένας μετά τον άλλον, αλλά σε παράλληλους, συνεχόμενους, 
κεραυνούς. Για πρώτη φορά τράβηξα τη μηχανή μέσα στο 
αυτοκίνητο και έψαχνα να βρω σημείο να σταθώ, η πρώτη 
μου δε σκέψη ήταν να γυρίσω πίσω στο σπίτι μου» περιγρά-
φει ο κ.Εμμανουηλίδης.

«Εκεί ακριβώς είδα ότι δεν μπορώ να πάω ούτε πίσω, ούτε 
μπροστά. Ήμασταν εγκλωβισμένοι με τη γυναίκα μου μέσα 
στο αυτοκίνητο και από αεροχείμαρρους, οι οποίοι έφερναν 
πέτρες πάνω στο αυτοκίνητο σαν βολίδες, ενώ στα πέντε μέ-
τρα έπεφταν κεραυνοί. Έτσι γρήγορα παραιτηθήκαμε από το 
σχέδιο να επιστρέψουμε, χρειάστηκε να ψάξουμε να βρούμε 
ένα κτίριο για να προστατευτούμε από τις συνθήκες αυτές και 
το χαλάζι, βρήκα εκείνη τη στιγμή ένα σημείο ανάμεσα σε ένα 
κτίριο και μια φυσική πλαγιά» περιέγραψε ο Έλληνας ειδικός. 
«Σταθμεύσαμε εκεί και απλά περιμέναμε να τελειώσει το φαι-
νόμενο. Δεν βλέπαμε τίποτα. Εκεί δεν ήταν εφικτό να δούμε 
τίποτα παρά τα φλας των κεραυνών, το χαλάζι και τη βροχή 
με τον άνεμο. Περιμέναμε απλά να περάσει. Φανταστείτε κλα-
διά να ταξιδεύουν με 100 χλμ/ώρα, αυτό μόνο βλέπαμε...» 
καταλήγει.
Με ποια μέθοδο και ποιες τεχνικές λειτουργεί ένας 
«κυνηγός καταιγίδων»
«Αν θέλει κάποιος να παρατηρήσει τον ουρανό, πρέπει να 
ξέρει να παρατηρήσει πού δεν έχει σύννεφα. Πρέπει να παρα-
τηρεί και τον ίδιο τον καιρό και το πώς είναι. ‘Οταν λέμε πως 
είμαστε «κυνηγοί καταιγίδων» αυτό σημαίνει πως παίρνουμε 
το αυτοκίνητο και ταξιδεύουμε σε μια ακτίνα από 100 μέχρι 
και 200 χιλιόμετρα μακριά από τη Θεσσαλονίκη», εξηγεί ο κ. 
Εμμανουηλίδης που τονίζει πως αυτό που κυρίως προσπα-

θεί είναι να βρίσκεται «κοντά στην καταιγίδα, κάτι που κάνει 
«εδώ και 12 με 13 χρόνια»». Στην περίπτωση δε την Χαλκι-
δικής ακόμη και ο ίδιος εγκλωβίστηκε στην καταιγίδα κάτι 
αποφεύγει: «Συνήθως για έναν φωτογράφο δεν είναι σωστό 
να εγκλωβιστεί στην καταιγίδα», σημείωσε με έμφαση ο κ. 
Εμμανουηλίδης.
Σε ό,τι αφορά δε τη γενικότερη μεθοδολογία των κυνηγών 
καταιγίδων, όπως εξήγησε πεπειραμένος Έλληνας φωτο-
γράφος του είδους, έχουν στη φαρέτρα τους κάθε διαθέσιμο 
τεχνολογικό μέσο. «Χρησιμοποιούμε δορυφορικές εικόνες 
μέσω Διαδικτύου, όπως και δεδομένα από το Ιντερνέτ για το 
πού υπάρχει καταιγίδα, όπως και για το πού προβλέπεται να 
υπάρχει καταιγίδα. Για εμάς και σύμφωνα με τις προβλέψεις 
μας το χαρακτηριστικό είναι πως προβλεπόταν η κακοκαιρία 
να κινηθεί πως το Κιλκίς, κάτι που δεν συνέβη και τελικά το 
καιρικό κατέβηκε Χαλκιδική, με αυτόν δε τον τρόπο βρεθή-
καμε και εμείς στο πέρασμα του φαινομένου» εξήγησε και 
διατύπωσε την εκτίμηση πως ακόμα και αν τα εργαλεία που 
έχουν σήμερα στα χέρια τους οι κυνηγοί καταιγίδων είναι πλέ-
ον πολύ καλύτερα σε σχέση με 10 χρόνια πριν, η φύση έχει τη 
δική της δυναμική και «δεν μπορείς να ξέρεις πως θα εξελιχθεί 
(ένα φαινόμενο καταιγίδας) από πριν» όπως χαρακτηριστικά 
ανέφερε.

ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΡΟβΛΗΜΑ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΠΟΛΛΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΤΕΓΗ

«Έχω παρακολουθήσει πάρα πολλές καταιγίδες, αλλά αυτό που είδαμε στην περίπτωση της Χαλκιδικής δεν το έχω ξαναδεί» λέει στο 
«Πρακτορείο FM» ο κυνηγός καταιγίδων Κ.Εμμανουηλίδης
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Έξι κουπόνια καινοτομίας, ύψους 10.000 ευρώ έκαστο, χορή-
γησε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης 
(ΕΒΕΘ) σε ισάριθμες πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 
που δραστηριοποιούνται σε τομείς της «γαλάζιας ανάπτυξης», 
στο πλαίσιο υλοποίησης πιλοτικής δράσης του έργου 4helix+ 
(Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Interreg MED). Τα κουπόνια χορηγή-
θηκαν στις έξι επιχειρήσεις μετά από αξιολόγηση των καινοτό-
μων σχεδίων μεταφοράς τεχνογνωσίας για τη δημιουργία νέων 
προϊόντων, υπηρεσιών ή διαδικασιών, που υποβλήθηκαν στο 
πλαίσιο σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που 
δημοσιεύθηκε στο portal του 4helix+. Υποβλήθηκαν συνολικά 
δεκαέξι καινοτόμα σχέδια από επιχειρήσεις της «γαλάζιας ανά-
πτυξης» της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Οι έξι επιχειρήσεις που έλαβαν τα κουπόνια δραστηριοποιούνται 
στον παράκτιο - θαλάσσιο τουρισμό και στην παροχή συμβου-
λευτικών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις αλιείας – υδατοκαλλιέρ-
γειας και θα πρέπει να υλοποιήσουν τα καινοτόμα σχέδιά τους, 
σε συνεργασία με τους παρόχους τεχνογνωσίας που έχουν επι-
λέξει από την Ελλάδα και το εξωτερικό, εντός έξι μηνών από την 
ημερομηνία υπογραφής των σχετικών συμβάσεων.
Κουπόνια καινοτομίας έλαβαν από το ΕΒΕΘ οι παρακάτω επι-
χειρήσεις:
*»Καταδυτικό Κέντρο Σκοπέλου Ι.Κ.Ε.», με πάροχο τεχνογνωσί-
ας την επιχείρηση 3DResearch s.r.l, από την Ιταλία, για το καινο-

τόμο σχέδιο εικονικής κατάδυσης στο ναυάγιο «Χριστόφορος» 
(«Virtual Dive at Christoforos shipwreck»).
*»Συμεών Ναλμπάντογλου», με πάροχο τεχνογνωσίας την επι-
χείρηση Entreautre από τη Γαλλία, για το καινοτόμο σχέδιο που 
αφορά στη δημιουργία έξυπνου σωσιβίου-γιλέκου για αθλή-
ματα θαλάσσης («Smart life Jacket for watersports, sailing, 
kitensurfing and windserfing»)
*Κουκάρας Κωνσταντίνος, με πάροχο τεχνογνωσίας την επι-
χείρηση Kaliris, από τη Γαλλία, για το καινοτόμο σχέδιο προ-
ώθησης βέλτιστων πρακτικών αειφόρων υδατοκαλλιεργειών 
στο πλαίσιο της «γαλάζιας οικονομίας» («Promote Sustainable 
Aquaculture Best Practices in the context of Blue Economy»
*Yako Sailing Maritime, με πάροχο τεχνογνωσίας την επιχεί-
ρηση Tessera Multimedia S.A., από τη Θεσσαλονίκη, για το 
καινοτόμο σχέδιο «UDYSSEA» (U Define Your Sea, Sailing & 
Environmental Action)
*Αναστάσιος Παπίας ΑΕ, με πάροχο τεχνογνωσίας την επιχείρη-
ση Slab design studio, από τη Θεσσαλονίκη, για το καινοτόμο 
σχέδιο εφαρμογών και «Hotel Customer Service Application + 
Website»,
*Yaghting Venture, με πάροχο τεχνογνωσίας την επιχείρηση 
Moras Dimιtriou Ioannis (DTEK), από τη Θεσσαλονίκη, για το 
καινοτόμο σχέδιο ανάπτυξης και βελτίωσης στρατηγικών μάρ-
κετινγκ μέσω αλγορίθμων μηχανικής μάθησης και τεχνητής 
νοημοσύνης («Develop and Improve Marketing Strategies 

through Machine Learning Algorithms and AI’»).
Συνολικά στο πλαίσιο του 4helix+ χορηγήθηκαν 48 κουπόνια 
καινοτομίας, αξίας 480.000 ευρώ, σε αντίστοιχο αριθμό πολύ 
μικρών και μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της «γαλάζιας ανάπτυ-
ξης» που είναι εγκατεστημένες στις πιλοτικές περιφέρειες του έρ-
γου: Ανδαλουσία και Καταλονία (Ισπανία), Κεντρική Μακεδονία 
(Ελλάδα), Λισαβόνα (Πορτογαλία), Μάρκε (Ιταλία), κομητεία 
Zadar (Κροατία), Περιφέρεια Προβηγκία, Άλπεις, Κυανή Ακτή 
(Γαλλία) και οι παράκτιες περιοχές Δυρράχιο, Αυλώνα, Άγιοι 
Σαράντα και Sengjin (Αλβανία).
Το έργο 4helix+ χρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 15% από εθνικούς 
πόρους και αποσκοπεί να υποκινήσει, καθοδηγήσει και χρημα-
τοδοτήσει (πιλοτικά, μέσω κουπονιών καινοτομίας) τη διατο-
μεακή και διασυνοριακή καινοτομία στον τομέα της «γαλάζιας 
ανάπτυξης» της περιοχής της Μεσογείου, μέσω της συνεργασί-
ας μεταξύ Πολύ Μικρών και Μικρομεσαίων επιχειρήσεων του 
τομέα (αλιευτικές, ιχθυοτροφεία, οστρακοκαλλιέργειες, επεξερ-
γασίας αλιευμάτων, μικρά ναυπηγεία, γαλάζιες βιοτεχνολογίες, 
παράκτιος/θαλάσσιος τουρισμός κ.λπ.), με μη θεσμικούς νέους 
φορείς καινοτομίας (fab labs, maker spaces, creative hubs, 
living labs, κλπ.), καθώς και με πολιτιστικές και δημιουργικές 
βιομηχανίες (φορείς έρευνας ανάπτυξης και καινοτομίας και 
εξειδικευμένες επιχειρήσεις).

Σε εφαρμογή τέθηκε χθες πιλοτικά στο Δήμο Θεσσαλονίκης το 
σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων ενώ την πρώτη, 
μόλις, μέρα λειτουργίας του διακινήθηκαν, χρεώθηκαν και 
διεκπεραιώθηκαν πάνω από χίλια έγγραφα σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ. Από την εφαρμογή του συστήματος εκτιμάται ότι 
θα υπάρξει ταχύτερη και απόλυτα διαφανής διεκπεραίωση 
υποθέσεων και μεγάλη εξοικονόμηση σε εργατοώρες, χαρτί, 
εκτυπωτικά και άλλα αναλώσιμα μέσα. «Έχει υπολογιστεί ότι 
η οικονομία θα ανέρχεται σε έξι εκατομμύρια ευρώ το χρόνο» 
είπε κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
ο αντιδήμαρχος Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Κοινωνίας των 
Πολιτών, Νίκος Φωτίου. Εκτίμησε, παράλληλα ότι «μόνο ωφέ-
λειες έχει να προσφέρει ένα τέτοιο σύστημα που αργά ή γρήγορα 
θα το ακολουθήσουν όλοι οι δήμοι της χώρας».
«Εφαρμόζουμε ένα σύστημα δέκα ολόκληρους μήνες από την 
παράταση που έδωσε η κυβέρνηση μέχρι τον Ιούνιο του 2020, 
ακριβώς γιατί ήμασταν έτοιμοι και θέλουμε να προετοιμαστεί ο 
Δήμος. Το σύστημα θα το ολοκληρώσει στην τελική του φάση 
η νέα διοίκηση» σχολίασε. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι ολο-
κληρώθηκε σε φάση μελέτης το ολοκληρωμένο πληροφοριακό 
σύστημα για την εξυπηρέτηση των πολιτών, το οποίο «κου-
μπώνει» με το προηγούμενο σύστημα. «Ενώ εκείνο αφορά την 

ηλεκτρονική διακίνηση των εγγράφων, αυτό αφορά τη δυνατό-
τητα των πολιτών που συναλλάσσονται με το δήμο να κάνουν 
συναλλαγές με το δήμο ηλεκτρονικά» πρόσθεσε. Επιπλέον ανέ-
φερε ότι ολοκληρώθηκε η μελέτη και προκηρύσσεται ο διαγω-
νισμός για την ολοκλήρωση και αναβάθμιση του υφιστάμενου 
πληροφοριακού συστήματος που αφορά ειδικά τις οικονομικές 
υπηρεσίες, ενώ θα συμπεριληφθούν στο σύστημα όσες υπηρε-
σίες του δήμου δεν είχαν ενταχθεί στην πρώτη φάση.
Ο κ. Φωτίου σημείωσε, επίσης, ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης 
επελέγη από την Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης Αυτοδιοίκησης 
προκειμένου να συμμετέχει πιλοτικά σε μια προγραμματική 
σύμβαση για την απλούστευση των διαδικασιών διαφορετι-
κών υπηρεσιών που συμμετέχουν στην υλοποίηση ενός έργου. 
Αυτή, όπως είπε, είναι η τελευταία κίνηση εκσυγχρονισμού 
και μεταρρύθμισης του δήμου προς την κατεύθυνση της ψη-
φιοποίησής του, στο πλαίσιο του προγράμματος διοικητικής 
μεταρρύθμισης που έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση και για 
το οποίο εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι θα συνεχίσει η νέα κυβέρ-
νηση.
Οι επόμενες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
Στις 21 ή 22 Αυγούστου θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο 
του Δήμου Θεσσαλονίκης με αντικείμενο τον ισολογισμό, όπως 

ανέφερε η αντιδήμαρχος Οικονομικών ‘Αννα Αγγελίδου. Η ίδια 
επισήμανε ότι η ακριβής ημερομηνία θα γίνει γνωστή στην επό-
μενη συνεδρίαση που θα γίνει στις 29 Ιουλίου και στην οποία θα 
γίνει ο απολογισμός της διοίκησης του απερχόμενου δημάρχου 
Γιάννη Μπουτάρη. Νωρίτερα ο δημοτικός σύμβουλος Γιώργος 
Αβαρλής είχε εκφράσει τη διαφωνία του για την συνεδρίαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου με αντικείμενο τον ισολογισμό, κα-
θώς όπως είπε, τις άλλες χρονιές ο ισολογισμός εγκρινόταν τον 
Οκτώβριο. «Προς τι αυτή η βιασύνη» ρώτησε και ανέφερε ότι ο 
ίδιος και ο νέος δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας 
διαφωνούν με αυτό το θέμα.
Αρχικά ο δήμαρχος Γιάννης Μπουτάρης, ανέφερε ότι μπορεί να 
καταγραφεί η σχετική διαφωνία, ενώ γνωστοποίησε ακόμη ότι 
η ορκωμοσία του νέου δημοτικού συμβουλίου θα γίνει στις 26 
Αυγούστου και η παράδοση παραλαβή την 1η Σεπτεμβρίου. 
Στη συνέχεια η κ. Αγγελίδου διευκρίνισε ότι, σύμφωνα με τον 
νόμο, ο ισολογισμός του Δήμου πρέπει να «περάσει» από οικο-
νομική επιτροπή ως τις 31 Ιουλίου και το πολύ μέχρι 30 Σεπτεμ-
βρίου να περάσει δημοτικό συμβούλιο. «Το περνάμε εμείς γιατί 
εμείς είμαστε υπόλογοι γι αυτόν τον ισολογισμό», πρόσθεσε.

ΠΟΙΟΙ ΕΛΑβΑΝ ΤΑ ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕβΕΘ

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Διακινήθηκαν περισσότερα από 1000 έγγραφα
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Τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και 
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης για την δημιουργία πάρκου για άτομα με 
αναπηρία ενέκρινε σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσα-
λονίκης. Η έκταση, άνω των δύο στρεμμάτων, στην οποία θα 
δημιουργηθεί το πάρκο παραχωρήθηκε δωρεάν στο δήμο 
Θεσσαλονίκης από το υπουργείο και βρίσκεται μεταξύ των 
οδών Γρ. Λαμπράκη, Παυσιλύπου και Ολυμπίας στην περιοχή 
της Μαλακοπής ‘Ανω Τούμπας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Στη σχετική πρωτοβουλία της προηγούμενης κυβέρνησης 
αναφέρθηκε ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Περιβάλλο-

ντος και Καθαριότητας Θανάσης Παππάς, ενώ διευκρίνισε 
ότι δεν πρόκειται για ένα πάρκο για ΑμΕΑ, αλλά για άτομα με 
αναπηρία και για άλλα άτομα. Ο ίδιος τόνισε ότι η διαδικασία 
που ακολουθήθηκε ήταν «εξονυχιστική και μακρόχρονη», 
είπε ότι «άργησε η προγραμματική σύμβαση» και πρόσθεσε 
πως ήταν «απίστευτες» οι διαδικασίες που έπρεπε να γίνουν. 
«Το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Αλ-
ληλεγγύης πρέπει να εκδώσει μια απόφαση συγκεκριμένα για 
ένα ποσό 450.000 ευρώ για να κατασκευαστεί αυτό το έργο» 
τόνισε και ανέφερε ότι έδωσε εντολή προς τις αρμόδιες υπηρε-
σίες, ώστε, μόλις τελειώσει η υπογραφή της προγραμματικής 

συμφωνίας, να γίνει τροποποίηση του ισχύοντος ρυμοτομι-
κού σχεδίου, για να επιβεβαιωθεί η χρήση και ο χαρακτηρι-
σμός ως πάρκου.
Από την πλευρά του, ο δημοτικός σύμβουλος Ανδρέας Κου-
ράκης επισήμανε ότι μετά από οκτώ χρόνια συζητείται στο δη-
μοτικό συμβούλιο η συγκεκριμένη εισήγηση για τη μετατρο-
πή του ακινήτου όπου στεγαζόταν παλιά το ορφανοτροφείο 
«Μέγας Αλέξανδρος» σε μια παιδική χαρά για άτομα με ειδικές 
ανάγκες. Σημείωσε ότι το θέμα πέρασε από πολλά κύματα και 
τόνισε ότι στη νέα αυτή παιδική χαρά δεν θα πρέπει τα άτομα 
αυτά να είναι απομονωμένα.

Την εκ νέου παρουσίαση της επιστήμης στον πολύ κόσμο, την 
ανάδειξη του ρόλου της ως κοινωνικής δραστηριότητας με 
κοινωνικές επιπτώσεις και τη γεφύρωση του χάσματος που τη 
χωρίζει με την κοινωνία, εξετάζουν, 150 καθηγητές και ερευ-
νητές διαφορετικών επιστημονικών κλάδων, από 25 χώρες 
στη Θεσσαλονίκη, σε διεθνές συνέδριο που διοργανώνεται 
από χθες έως τις 19 Ιουλίου, στον Πύργο της Παιδαγωγικής 
Σχολής του ΑΠΘ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Το 15ο Διεθνές Συνέδριο Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Διδασκα-
λίας των Φυσικών Επιστημών, με θέμα «Ξανασυστήνοντας 
την επιστήμη: Αναδομώντας την εικόνα της επιστήμης στην 
εκπαίδευση και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στο ιστορικό και 
φιλοσοφικό της υπόβαθρο», διοργανώνει το Παιδαγωγικό 
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του 
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία 
με τη Διεθνή Ομάδα Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Διδασκαλίας 
των Φυσικών Επιστημών (International History, Philosophy, 
and Science Teaching Group –IHPST).
Το Διεθνές Συνέδριο Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Διδασκαλίας 
Φυσικών Επιστημών, διοργανώνεται εδώ και 30 χρόνια, κάθε 
διετία. Δύο φορές διεξάγεται στη Βόρεια Αμερική και μία στην 
Ευρώπη, δηλαδή στην Ευρώπη επιστρέφει κάθε έξι χρόνια. 
«Στη Θεσσαλονίκη το φιλοξενούμε ξανά, για δεύτερη φορά,» 
δήλωσε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ, η αναπληρώτρια καθηγήτρια του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΑΠΘ, 
Φανή Σέρογλου από την οργανωτική επιτροπή του Συνεδρί-
ου.

«Το θέμα του συνεδρίου είναι το πως να ξανασυστήσουμε την 
επιστήμη στον πολύ κόσμο, ο οποίος δυστυχώς για χρόνια, 
είτε από τα ΜΜΕ, είτε από το σχολείο θεωρεί ότι η επιστήμη εί-
ναι κάτι μουντό, σκληρό, δύσκολο, καθόλου ευχάριστο, πολύ 
ελιτίστικο, για λίγους, έξυπνους, ικανούς στα μαθηματικά, ενώ 
στην πραγματικότητα δεν είναι έτσι. Μελετώντας την επιστή-
μη μέσα από την Ιστορία και τη Φιλοσοφία βλέπουμε ότι πάρα 
πολλοί επιστήμονες δεν ήταν καλοί στα μαθηματικά, είχαν 
προβλήματα μαθησιακά, π.χ. ο Αϊνστάιν είχε δυσλεξία. Όλοι 
έχουν χώρο στην επιστήμη, άνδρες, γυναίκες, Βορειοευρω-
παίοι, Αφρικανοί, Ασιάτες, αρκεί να την αγαπούν και να έχουν 
όρεξη να δουλέψουν» υπογράμμισε η κ. Σέρογλου.
Ιστορικοί της Επιστήμης, Φιλόσοφοι της Επιστήμης, Κοινωνιο-
λόγοι της Επιστήμης, Ερευνητές της Διδακτικής των Φυσικών 
Επιστημών και Εκπαιδευτικοί έχουν δημιουργήσει, όπως εξή-
γησε, έναν διεπιστημονικό χώρο μέσα από τον οποίο προσπα-
θούν να δώσουν προτάσεις για μία διαφορετική διδασκαλία, 
ευχάριστη και χρήσιμη για τον πολίτη σήμερα και ανοιχτή για 
όλους. Πρόκειται για τη Διεθνή Ομάδα Ιστορίας, Φιλοσοφίας 
και Διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών (International 
History, Philosophy, and Science Teaching Group –IHPST), η 
οποία ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για κοινωνικές παραμέτρους, το 
πώς η επιστήμη του σήμερα μπορεί να αφορά την κοινωνία 
του σήμερα.
«Σαν επιστημονική ομάδα πιστεύουμε ότι η Ιστορία και η 
Φιλοσοφία μπορούν να μας βοηθήσουν να φτιάξουμε εναλ-
λακτικούς τρόπους διδασκαλίας της επιστήμης, χρησιμοποι-

ώντας κείμενα λογοτεχνικά για παιδιά εμπνευσμένα από την 
Ιστορία της επιστήμης, είτε ηλεκτρονικά βιβλία, είτε κανάλια 
στο Youtube ιστορικά πειράματα που αναπαράγονται και 
άλλες προτάσεις. Οι συμμετέχοντες στο συνέδριο συζητάμε 
και προτείνουμε την παρουσίαση της επιστήμης στον κόσμο 
με έναν τρόπο που να τον αφορά. Γιατί το κάνουμε; Έρευνες 
δείχνουν ότι ολοένα και λιγότερο τα παιδιά, όχι μόνο στη δική 
μας χώρα, αλλά περισσότερο στις άλλες, στη Βόρεια Ευρώπη, 
Αυστραλία, Αμερική δεν ασχολούνται καθόλου με τη διδα-
σκαλία των Φυσικών Επιστημών, τις εγκαταλείπουν και στη 
ζωή τους δεν ακολουθούν τέτοια επαγγέλματα» επισήμανε η 
κ. Σέρογλου.
Στο πλαίσιο του Συνεδρίου διοργανώνεται summer school 
για υποψήφιους διδάκτορες, για τους νέους ερευνητές σε 
αυτό τον χώρο με καθηγητές πανεπιστημίων και ερευνητές 
με εμπειρία να τους δίνουν συμβουλές για να προχωρήσουν 
την έρευνά τους. Επίσης διοργανώνονται δύο εργαστήρια: 
ένα με θέμα την επανακατασκευή ιστορικών πειραμάτων 
και πως μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διδασκαλία από 
τον καθηγητή Peter Heering, (Europa-Universität Flensburg) 
και ένα από την ομάδα της αναπληρώτριας καθηγήτριας του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΑΠΘ, 
Φανής Σέρογλου, με θέμα τη δημιουργία ταινιών slow motion 
animation μέσα στην τάξη μαζί με τα παιδιά, για τις φυσικές 
επιστήμες, οι οποίες μπορούν να αναρτηθούν σε κανάλι στο 
You Tube, ώστε να επικοινωνείται στους μαθητές με έναν 
πολύ ευχάριστο τρόπο η επιστήμη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΚΟΥ, ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Εγκρίθηκε προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου και του Υπουργείου Εργασίας

Η ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Θέματα διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου στο ΑΠΘ, με 150 συμμετέχοντες από 25 χώρες



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/

18/07/2019 :  Ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών (2ος κύκλος)

12/09/2019 : Αποτίμηση και Επεμβάσεις σε Κτήρια & Έργα Υποδομής  με βάση την Επιτελεστικότητα (ΚΑΝΕΠΕ / ΕΝ 1998-3)

24/10/2019 :  Τοπικά Χωρικά Σχέδια

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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ΤΑΜΕΙΑΚΗ «ΑΣΦΥξΙΑ» ΣΤΗ ΔΕΗ

Ταμειακή «ασφυξία» της ΔΕΗ, για την αντιμετώπιση 
της οποίας είναι απολύτως αναγκαίο να υλοποιηθούν 
παρεμβάσεις μέσα στις επόμενες εβδομάδες, φέρεται 
να έχει διαπιστώσει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας από την καταγραφή των 
οικονομικών δεδομένων της επιχείρησης. Σύμφωνα 
με πληροφορίες, μάλιστα, η εικόνα που έχει διαμορ-
φώσει το ΥΠΕΝ είναι πως το πρόβλημα ρευστότητας 
είναι τόσο επείγον, που στο κάδρο των άμεσων πα-
ρεμβάσεων το υπουργείο δεν περιλαμβάνει την τιτλο-
ποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Κι αυτό γιατί, 
παρόλο που ο ΥΠΕΝ εκτιμά πως από τη διαδικασία 
αυτή θα προκύψουν σημαντικά έσοδα, η τιτλοποίηση 
δεν είναι δυνατόν να «τρέξει» πριν από τον Σεπτέμ-
βριο, δηλαδή αρκετά αργά για να αποτελέσει κίνηση 
«πρώτης γραμμής» για την οικονομική ενίσχυση της 
επιχείρησης. 
Μέτρα άμεσης εφαρμογής 
Αντίθετα, στα μέτρα άμεσης εφαρμογής, που σύμφω-
να με το ΥΠΕΝ πρέπει να υλοποιηθούν όσο το δυνατόν 
πιο σύντομα, περιλαμβάνεται η απόδοση του ποσού 
για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας του 2011, το οποίο 
υπολογίστηκε πρόσφατα στα 195 εκατ. ευρώ από τη 
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ). Έτσι, μία από τις 
πρώτες κινήσεις θα είναι η κατάθεση της απαραίτητης 
νομοθετικής ρύθμισης στη Βουλή, ώστε να ανοίξει ο 
δρόμος για να εισρεύσει το εν λόγω κονδύλι να στα 
ταμεία της επιχείρησης. Όπως είναι φυσικό, εξετά-
ζονται και άλλες άμεσες ενέσεις ρευστότητας της 
επιχείρησης, ανάμεσα στις οποίες βρίσκεται ψηλά η 
εξόφληση των χρεών του Δημοσίου προς την επι-
χείρηση, οι οποίες κινούνται στα 200 εκατ. ευρώ. Αν 
τελικά προκριθεί αυτή η λύση από το ΥΠΕΝ, τότε εντός 
των επόμενων 24ώρων θα υπάρξει σχετικό αίτημα 
προς τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, 
ώστε να δώσει το «πράσινο φως» για την υλοποίησή 
του.
 Παράλληλα, αλλεπάλληλες συσκέψεις πραγματοποι-
ούνται στο ΥΠΕΝ για την οριστικοποίηση του «σχε-
δίου σωτηρίας της ΔΕΗ και των εργαζομένων της», 
όπως έχει χαρακτηρίσει ο υπουργός Ενέργειας τις 
κινήσεις για την εξυγίανση της επιχείρησης. Το σχέδιο 
αυτό θα «κλειδώσει» μέχρι τις προγραμματικές δη-
λώσεις της κυβέρνησης, στο πλαίσιο των οποίων ο κ. 
Χατζηδάκης θα μιλήσει διεξοδικά για τα προωθούμε-
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να μέτρα. Σε αυτά, είναι σίγουρο πως θα περιλαμβά-
νεται η εντατικοποίηση της διεκδίκησης χρεών προς 
την επιχείρηση από στρατηγικούς κακοπληρωτές, 
καθώς και η τιτλοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών 
(η οποία εκτιμάται πως μπορεί να αποφέρει έσοδα 
της τάξης των 400 εκατ. ευρώ).     Πολύ πιθανό θεω-
ρείται επίσης να αποφασιστεί η μείωση της έκπτωσης 
συνέπειας, από το 10% που είναι σήμερα. Επίσης, αν 
και η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ δέχεται εισηγήσεις για 
αύξηση των τιμολογίων, όπως έχει αναφέρει αρκετές 
φορές από την ανάληψη η του υπουργείου ο κ. Χα-
τζηδάκης, το μέτρο αυτό θα αποτελέσει ύστατη λύση 
και θα εφαρμοστεί μόνο στην περίπτωση που όλες οι 
κινήσεις που θα προηγηθούν δεν αποφέρουν τα επι-
διωκόμενα αποτελέσματα. 
Σε κάθε περίπτωση, στο αμέσως επόμενο «κύμα» 
παρεμβάσεων, το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή από 
τον Οκτώβριο και μετά, είναι βέβαιο πως θα συγκα-
ταλέγονται και μέτρα για τη μείωση του λειτουργικού 
κόστους της επιχείρησης. Σε αυτό το πλαίσιο, προβλέ-
πεται μεταξύ άλλων να επιταχυνθεί το σχέδιο μείωσης 
του προσωπικού που περιγράφεται στο business plan 
της McKinsey, μέσω μέτρων όπως συνταξιοδοτήσεις 
και εθελούσια έξοδος. 
Το σχέδιο διάσωσης της ΔΕΗ θα κληθεί να υλοποι-
ήσει ο διάδοχος του κ. Παναγιωτάκη στη θέση του 
προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου, ο οποίος 
αναμένεται να οριστεί πριν από τις προγραμματικές 
δηλώσεις της κυβέρνησης. Παράλληλα, τα οικονομι-
κά προβλήματα της επιχείρησης θα συζητηθούν στις 
συναντήσεις των στελεχών του ΥΠΕΝ με τα τεχνικά 
κλιμάκια των θεσμών στην Αθήνα, καθώς με δεδομέ-
νο το «ειδικό βάρος» που έχει η επιχείρηση για την 
ελληνική οικονομία, είναι πάγιο το ενδιαφέρον των 
θεσμών για την κατάσταση της εταιρείας. 
Η επόμενη μέρα 
Στις συναντήσεις θα γίνουν επίσης οι πρώτες δια-
βουλεύσεις για την «επόμενη ημέρα» της περαιτέρω 
απελευθέρωσης της εγχώριας ηλεκτροπαραγωγής, με 
δεδομένη την αποτυχία του δεύτερου διαγωνισμού 
πώλησης των λιγνιτικών ΔΕΗ, ο οποίος ολοκληρώθη-
κε χθες χωρίς την υποβολή δεσμευτικής προσφοράς 
από κανέναν από τους υποψήφιους επενδυτές. Πρό-
σθεση της κυβέρνησης είναι να διαπραγματευθεί με 
τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού τον επανασχε-
διασμό του «ανοίγματος» της εγχώριας αγοράς ηλε-
κτρικής ενέργειας, με τη διάθεση σε ιδιώτες πακέτων 
λιγνιτικών και υδροηλεκτρικών μονάδων της ΔΕΗ, 
σε συνδυασμό με την κατάργηση των δημοπρασιών 
ΝΟΜΕ. 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ Η 
ΡΑΕ – ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2019 ΘΑ ΔΟΘΕΙ 
ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Μέχρι το τέλος του έτους έχει βάλει στόχο η Ρυθμιστι-
κή Αρχή Ενέργειας να δώσει, τόσο στην κυβέρνηση 
όσο και στις υπηρεσίες της Κομισιόν, το πρώτο σχέδιο 
κανονιστικού και ρυθμιστικού πλαισίου για την εγκα-
τάσταση, λειτουργία και τιμολόγηση αποθηκευτικών 
σταθμών στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρι-
κής ενέργειας.
Σύμφωνα με πληροφορίες του energypress η ΡΑΕ 
έχει συγκροτήσει ομάδα που εργάζεται εντατικά στην 
κατεύθυνση αυτή. Βασικά «υλικά» στη διάθεση της 
ομάδας είναι, αφενός τα όσα προέκυψαν από τη σχε-
τική διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε, αφετέρου 
τα αποτελέσματα μελέτης του ΕΜΠ για τα σενάρια 
ανάπτυξης των ΑΠΕ τα επόμενα χρόνια, καθώς και 
στοιχεία που συλλέγονται αυτή την περίοδο από όλες 
τις ευρωπαϊκές χώρες σχετικά με το τι εφαρμόζεται και 
που.
Κεντρικό ερώτημα που καλείται να απαντήσει η ΡΑΕ, 
είναι εάν, πέραν των εσόδων που μπορούν να έχουν 
οι σταθμοί αποθήκευσης στο διασυνδεδεμένο σύστη-
μα από την ίδια την αγορά (μέσω του μηχανισμού 
επάρκειας ισχύος αλλά και μέσω του χρηματιστηρίου 
ενέργειας για τις επικουρικές υπηρεσίες που παρέχουν 
στους Διαχειριστές) χρειάζεται να θεσμοθετηθεί ένα 
επιπλέον καθεστώς χρηματοδοτικής στήριξης, κατά 
τρόπο ανάλογο με αυτόν που ισχύει για τις ΑΠΕ.
Το δεύτερο ερώτημα, αν κριθεί ότι χρειάζεται ένα τέ-
τοιο καθεστώς, είναι ποιά μορφή θα έχει η χρηματοδο-
τική στήριξη, ποιό θα είναι το έσοδο για τους επενδυτές 
αποθήκευσης και ποιός θα πληρώνει το κόστος (για 
παράδειγμα, απευθείας ο καταναλωτής; οι εταιρείες 
προμήθειας ρεύματος; οι παραγωγοί ΑΠΕ που θα δούν 
να αντιμετωπίζεται η στοχαστικότητα των σταθμών 
τους;)
Στη λογική με την οποία δουλεύει η ΡΑΕ δεν υπάρχει 
διαχωρισμός ανάλογα με το αν οι σταθμοί αποθήκευ-
σης θα βασίζονται σε μπαταρίες ή σε αντλησιοταμιευ-
τικά συστήματα (οι δύο βασικές τεχνολογίες αποθή-

energypress.gr
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κευσης σήμερα).
Για την εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης στα 
μη διασυνδεδεμένα νησιά τα δεδομένα είναι διαφο-
ρετικά από ότι στο ηπειρωτικό σύστημα και θα εξετα-
στούν χωριστά.
Γίνεται επίσης διάκριση μεταξύ αποθηκευτικών σταθ-
μών μεγάλης κλίμακας στο διασυνδεδεμένο σύστημα 
και διεσπαρμένων αποθηκευτικών σταθμών σε επίπε-
δο δικτύου διανομής.
Η χώρα μας στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου για την 
Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) έχει θέσει ως στόχο τη 
συμμετοχή ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση 
ενέργειας σε ποσοστό τουλάχιστον 31%, με το αντί-
στοιχο ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής στην αγορά 
ηλεκτρισμού το 55%, μέχρι το 2030.
Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η ΡΑΕ θεωρεί 
κρίσιμο να θεσπιστεί ένα ρυθμιστικό πλαίσιο για την 
προώθηση και στήριξη επενδύσεων σε αποθηκευτι-
κούς σταθμούς.
Μια τέτοια κατεύθυνση είναι σαφής και από την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή στο Πακέτο για Καθαρή Ενέργεια 
(Clean Energy for all Europeans Package). Η εξα-
σφάλιση της βιωσιμότητας των επενδύσεων αυτών, 
σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα είναι καλό 
να βασίζεται κατά κύριο λόγο σε έσοδα από τη συμ-
μετοχή των αποθηκευτικών σταθμών σε αγορές που 
αφορούν στις υπηρεσίες που μπορούν να προσφέρουν 
οι εν λόγω σταθμοί, και όχι σε επιδοτήσεις και λοιπές 
κρατικές ενισχύσεις.
Σύμφωνα με την πρώτη καταγραφή που έχει κάνει η 
ΡΑΕ, σε χώρες με «ώριμες» αγορές ενέργειας και μη-
χανισμούς ευελιξίας σε ισχύ, όπως για παράδειγμα η 
Μεγάλη Βρετανία και η Ολλανδία, τα έσοδα από την 
παροχή επικουρικών υπηρεσιών αποθηκευτικών 
σταθμών (συμπεριλαμβανομένης και της μείωσης των 
περικοπών ΑΠΕ) σε συνδυασμό με τα έσοδα από τη 
συμμετοχή αυτών στις αγορές του Target Model και 
σε δραστηριότητες arbitrage, είναι σε πολλές περι-
πτώσεις επαρκή για τη στήριξη νέων επενδύσεων σε 
σταθμούς αποθήκευσης ενέργειας.
Σε χώρες όμως που δεν έχουν ακόμα αναπτυγμένες 
αγορές ενέργειας, ιδίως για αποθηκευτικούς σταθμούς, 
ή σε χώρες όπου τα έσοδα από τις εν λόγω αγορές δεν 
επαρκούν για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας έρ-
γων αποθήκευσης ενέργειας, είναι σύνηθες να ανα-
πτύσσονται και καθεστώτα χρηματοδοτικής στήριξης 
κατά τα οριζόμενα στις Κατευθυντήριες Γραμμές της ΕΕ 
για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς της ενέργειας 
και του περιβάλλοντος (2014-2020).
Τέτοια καθεστώτα χρηματοδοτικής στήριξης που 
αφορούν σε έργα αποθήκευσης ενέργειας είναι για 
παράδειγμα η μειωμένη φορολογία (Σουηδία), η μεί-
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Υπάρχουν περιθώρια για αλλαγές στη δημοσιονο-
μική πολιτική, υπό την προϋπόθεση, όμως, ότι θα 
επιτυγχάνονται οι στόχοι, φέρεται να διεμήνυσε χθες 
στον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα ο 
επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερό-
τητας Κλάους Ρέγκλινγκ. 
Ήταν η πρώτη συνάντηση των δύο αξιωματούχων, 
μετά την ανάληψη των καθηκόντων του νέου υπουρ-
γού Οικονομικών, κατά την οποία ο κ. Ρέγκλινγκ κα-
τέστησε σαφές ότι η κυβέρνηση μπορεί να κάνει τις 
επιλογές της σε ό,τι αφορά τα μέτρα που επιθυμεί 
και συγκεκριμένα τις φοροελαφρύνσεις, αλλά δι-
ευκρίνισε παράλληλα ότι ο στόχος για πρωτογενές 
πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ πρέπει να τηρηθεί. Αυτό 
σημαίνει πως στον βαθμό που υπάρχουν απώλειες 
εσόδων, οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τον στόχο του 
πρωτογενούς πλεονάσματος, πρέπει να βρίσκονται 
ισοδύναμα για να τις καλύπτουν. Κι αυτό έχει τη ση-
μασία του υπό το φως της υποχώρησης των εσόδων 
του προϋπολογισμού κάτω από τον στόχο τον Ιούνιο, 
σύμφωνα με τα χθεσινά στοιχεία. 
Το οικονομικό επιτελείο, σύμφωνα με πηγές του 
υπουργείου Οικονομικών, εκτιμά ότι δεν θα υπάρξει 
δημοσιονομικό κενό φέτος. Μάλιστα, οι πηγές εξέ-
φρασαν εμπιστοσύνη στις εκτιμήσεις των υπηρεσιών 
του υπουργείου που καταλήγουν, όπως ανέφεραν, σ’ 
αυτό το συμπέρασμα. 
Ραντεβού τον Σεπτέμβριο έκλεισε, εξάλλου, στον κ. 
Σταϊκούρα ο πρόεδρος του Eurogroup Μάριο Σεντέ-
νο, έπειτα από χθεσινή τηλεφωνική συνομιλία τους. 
«Κάλεσα τον κ Σταϊκούρα να παρουσιάσει τα σχέδια 
πολιτικής του στο επόμενο Eurogroup στο Ελσίνκι», 
έγραψε στο Twitter ο κ. Σεντένο, ανακοινώνοντας 
τη συνομιλία του με τον κ. Σταϊκούρα, την οποία 
χαρακτήρισε «μια καλή και ανοιχτή συνομιλία για τις 
προκλήσεις της Ελλάδας». Το Eurogroup στο Ελσίνκι 

ωση (ή και εξαίρεση) των χρεώσεων χρήσης δικτύου 
(Γερμανία), επενδυτικές επιχορηγήσεις (Αυστρία) και η 
λειτουργική ενίσχυση μέσω διαγωνιστικών διαδικασι-
ών (Ιρλανδία).
Πέρα από τα χρηματοδοτικά καθεστώτα στήριξης, 
πολλές από τις ευρωπαϊκές χώρες παρέχουν επιπλέον 
κίνητρα για την προώθηση ανάπτυξης έργων απο-
θήκευσης ενέργειας. Στην Ιταλία για παράδειγμα στα 
έργα αποθήκευσης ενέργειας δίνεται προτεραιότητα 
στη σύνδεση στο δίκτυο μετά από τα έργα ΑΠΕ.

θα πραγματοποιηθεί στις 13 Σεπτεμβρίου.
 Το φορολογικό νομοσχέδιο, ανέφεραν χθες οι πη-
γές του υπουργείου Οικονομικών, θα κατατεθεί και 
θα ψηφιστεί κανονικά ως τις 10 Αυγούστου. Εν τω 
μεταξύ, θα σταλεί το συντομότερο δυνατόν στους 
θεσμούς, προκειμένου να διατυπώσουν τις απόψεις 
τους, καθώς η κυβέρνηση επιθυμεί συναινετική προ-
σέγγιση με τους δανειστές. Η κυβέρνηση αποδίδει 
ιδιαίτερη σημασία στην αναπτυξιακή διάσταση του 
φορολογικού νομοσχεδίου. Πηγές ανακοίνωσαν, 
χθες, ότι εκτός από τις φοροελαφρύνσεις θα περιέχει 
και άλλες αναπτυξιακές διατάξεις, που θα αφορούν, 
μεταξύ άλλων, την ενίσχυση του θεσμού της «χρυσής 
βίζας» και αλλαγές στο καθεστώς leasing αυτοκινή-
των. Σημειώνεται πως στο θέμα της «χρυσής βίζας» 
παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα καθυστερή-
σεις στην απονομή της, που ξεπερνούν ενίοτε και τον 
ένα χρόνο. 
Ο κ. Σταϊκούρας, ο οποίος συναντήθηκε χθες και με 
τον επικεφαλής της αποστολής του ΔΝΤ στην Ελλά-
δα Πίτερ Ντόλμαν, θα κλείσει αύριο τον κύκλο των 
πρώτων επαφών του με τους θεσμούς, σε συνάντησή 
του με τον επικεφαλής της αποστολής της Κομισιόν 
στην Ελλάδα Ντέκλαν Κοστέλο. Ο ίδιος είπε πως με 
την αυριανή συνάντηση «θα κλείσει ένας πρώτος κύ-
κλος επικοινωνίας, ο οποίος γίνεται σε καλό κλίμα».
 Σύμφωνα με ανακοίνωση, εξάλλου, που εξέδωσαν 
χθες το υπουργείο Οικονομικών και ο ESM, η χθεσινή 
συνάντηση πραγματοποιήθηκε «σε θετικό κλίμα». 
«Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν θέματα, 
όπως η σημερινή κατάσταση της ελληνικής οικονο-
μίας, οι δεσμεύσεις της χώρας, οι προτεραιότητες 
της νέας ελληνικής κυβέρνησης, καθώς επίσης οι 
προκλήσεις και οι προοπτικές της ελληνικής οικονο-
μίας. Οι κ. Σταϊκούρας και Ρέγκλινγκ συμφώνησαν να 
συνεχίσουν μια στενή και εποικοδομητική συνεργα-
σία προς όφελος της Ελλάδας και των πολιτών της 
και να εντείνουν την προσπάθεια για την ευρωπαϊκή 
ολοκλήρωση».
 Ο κ. Ρέγκλινγκ θα συναντηθεί σήμερα με τον πρω-
θυπουργό, ενώ θα συμμετάσχει και στο συνέδριο 
του Economy, όπου θα μιλήσει και ο κ. Σταϊκούρας, 
καθώς και ο πρόεδρος του Euro Working Group Χανς 
Φίλμπριφ, ο Ντέκλαν Κοστέλο, ο Πίτερ Ντόλμαν και 
ο επικεφαλής της αποστολής στην Ελλάδα του ESM 
Νικόλα Τζιαμαριόλι. 
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ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ: ΤΙ ΠΡΟβΛΕΠΕΙ ΤΟ ΝΕΟ 
ΣΥΝΤΑξΙΟΔΟΤΙΚΟ - ΟΣΑ ΘΑ ΔΙΝΕΙΣ 
ΤΟΣΑ ΘΑ ΠΑΙΡΝΕΙΣ
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Νέο καθεστώς για τις επικουρικές συντάξεις που θα αφορά 
αποκλειστικά όσους εισέρχονται στην αγορά εργασίας από 
1/1/2021 σχεδιάζει να εφαρμόσει η κυβέρνηση. Πρόκειται 
για ένα αμιγώς κεφαλαιοποιητικό σύστημα, με βάση το 
οποίο όσες εισφορές καταβάλλουν οι ασφαλισμένοι τόση 
σύνταξη θα παίρνουν. Τα σημερινά επίπεδα των εισφορών 
δεν πρόκειται να αλλάξουν, ενώ το νέο καθεστώς δεν θα 
αφορά τους ήδη συνταξιούχους, καθώς και τους σημερι-
νούς ασφαλισμένους. 
Πρόκειται για μια μεγάλη μεταρρύθμιση που προωθεί η νέα 
κυβέρνηση - στο πλαίσιο των αλλαγών του νόμου Κατρού-
γκαλου - η οποία στόχο θα έχει την αλλαγή του θεσμικού 
πλαισίου που διέπει την επαγγελματική ασφάλιση, με στό-
χο την ενδυνάμωσή της αλλά τη λειτουργία της «υπό την 
εποπτεία» του υφιστάμενου Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής 
Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών. Θα προηγηθεί πάντως 
νομοσχέδιο εντός του Αυγούστου το οποίο θα αφορά τις 
εισφορές στις κύριες συντάξεις και θα προβλέπει τη μείωσή 
τους από το 20% στο 15% σε ορίζοντα τετραετίας, δηλαδή 
από το 2020 έως το 2023.
 Σύμφωνα με τον υφυπουργό Εργασίας Ν. Μηταράκη, η 
μεγάλη αλλαγή στο Ασφαλιστικό θα γίνει στις επικουρικές 
συντάξεις, καθώς θα γίνει κεφαλαιοποιητικό, δηλαδή τα 
χρήματα των ασφαλισμένων θα βρίσκονται στον δικό τους 
λογαριασμό. «Αυτό, σε συνδυασμό με την κύρια σύνταξη, 
θα παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια στους συνταξιούχους και 
αισιοδοξία στους σημερινούς νέους για περισσότερη ισορ-
ροπία στον ασφαλιστικό τους κουμπαρά, ανεξαρτήτως των 
δημοσιονομικών της χώρας» υπογραμμίζει ο υφυπουργός. 
Μάλιστα κύκλοι του υπουργείου Εργασίας τονίζουν ότι με 
το νέο σύστημα για τις επικουρικές θα καταγραφεί σημαντι-
κή αύξησή τους. 
Σύμφωνα με το κυβερνητικό σχέδιο, από 1/1/2021 ο κάθε 
νεοεισερχόμενος στην αγορά εργασίας θα καταβάλλει για τη 
δική του σύνταξη τις εισφορές που αναλογούν στον μισθό 
του. Ετσι, χρόνο με το χρόνο θα «χτίζει» το ποσό της δικής 
του επικουρικής σύνταξης. Οι επιλογές του δεν θα αφορούν 
μόνο την επικουρική από τον δημόσιο φορέα επαγγελματι-
κής ασφάλισης (ΕΤΕΑΕΠ), αλλά και από άλλα επαγγελματικά 
επικουρικά ταμεία που θα λειτουργούν από ασφαλιστικές 
εταιρείες τραπεζών ή ακόμη και από επαγγελματικά ταμεία 
που λειτουργούν σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες - 
πλην της Ελλάδας - με αντίτιμο τις καλύτερες αποδόσεις των 
επενδεδυμένων εισφορών. Ο κάθε ασφαλισμένος θα μπορεί 
από τον πρώτο μήνα να παρακολουθεί την απόδοση των 

Από τις αρχές του 2019, οι επενδυτικές αγορές σημείωσαν 
σημαντική ανάκαμψη, η οποία ενίσχυσε τις τιμές των ομο-
λόγων και των μετοχών παγκοσμίως. Μια βασική εξέλιξη για 
τους επενδυτές ήταν η αλλαγή στις πολιτικές των Κεντρικών 
Τραπεζών, με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) και 
τις άλλες Κεντρικές Τράπεζες να στρέφονται προς μια πιο ευ-
νοϊκή – ως προς την ανάπτυξη – στάση. Ετσι, επιχειρήσεις και 
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εισφορών του και εξετάζεται να έχει τη δυνατότητα ρευστο-
ποίησης και καταβολής σύνταξης μετά την πρώτη 10ετία. 
Οσο περισσότερο θα μένει όμως με τις εισφορές του στο 
σύστημα, τόσο μεγαλύτερο θα είναι και το ποσό της επικου-
ρικής που θα περιμένει να εισπράξει. 
Όπως τόνιζαν στελέχη του υπουργείου Εργασίας, η δια-
φορά είναι ότι από σύστημα νοητής κεφαλαιοποίησης που 
είναι η επικουρική ασφάλιση μετά τον νόμο 4387/2016 (νό-
μος Κατρούγκαλου) μετατρέπεται με το κυβερνητικό σχέδιο 
σε αμιγώς κεφαλαιοποιητικό σύστημα με τις ίδιες εισφορές.
 Υπογραμμίζεται ότι με τον νόμο Κατρούγκαλου οι επικου-
ρικές συντάξεις για αιτήσεις από 1/1/2015 και μετά έχουν 
στοιχεία κεφαλαιοποιητικού συστήματος και τα ποσά που 
προκύπτουν λαμβάνουν ως βάση τις εισφορές, την ηλικία 
και τις αποδόσεις (σε υποθετική βάση) των αποθεματικών 
του ΕΤΕΑΕΠ. Με το νέο σύστημα οι επικουρικές θα βγαί-
νουν με τις ίδιες παραμέτρους, αλλά η διαφορά είναι ότι οι 
εισφορές καθενός ασφαλισμένου θα επενδύονται ή δεν θα 
επενδύονται με δική του απόφαση. 
Υπενθυμίζεται ότι το καλοκαίρι του 2016 με τον επανυπο-
λογισμό του νόμου Κατρούγκαλου μειώθηκαν για 250.000 
συνταξιούχους μέχρι και 40% οι επικουρικές. Να σημειωθεί 
ότι αυτό ακριβώς είχε παραδεχτεί και ο ίδιος ο Κατρού-
γκαλος σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ στις 7/9/2016: «Είναι 
ακριβές αυτό που λέτε, υπήρχαν περικοπές που ξεπέρασαν 
το 40%». Είναι χαρακτηριστικό ότι η ρήτρα μηδενικού ελ-
λείμματος που επιβλήθηκε το 2014 και είχε ξεσηκώσει θύ-
ελλα αντιδράσεων μείωνε τις επικουρικές κατά μόλις 5,2%. 
Την ίδια ώρα εντολή για άμεση ολοκλήρωση του επανυ-
πολογισμού όλων των καταβαλλόμενων συντάξεων που 
εκδόθηκαν μέχρι τις 31 Μαΐου του 2018 και έκδοση όλων 
των απαιτούμενων ενημερωτικών σημειωμάτων αναμένε-
ται να δώσει ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Νότης 
Μηταράκης εντός των επόμενων ημερών, προκειμένου να 
ενημερωθούν οι ασφαλισμένοι για το ύψος των συντάξεών 
τους πριν και μετά την εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου 
και το ύψος της προσωπικές διαφοράς για τον καθένα. 

καταναλωτές είχαν πρόσβαση σε προσιτό δανεισμό, γεγονός 
που με τη σειρά του διευκόλυνε την ανάπτυξη.
Αυτά μέχρι σήμερα. Τι θα πρέπει όμως να αναμένουν οι επεν-
δυτές για το β’ εξάμηνο του 2019; Ο κ. Γιόζεφ Λιτλ, Global 
Co-CIO Multi Asset, Global Chief Strategist της HSBC, εξετάζει 
τρία βασικά ζητήματα τα οποία πιστεύει ότι θα επηρεάσουν τις 
αγορές κατά τους επόμενους μήνες:
•Yπάρχει κίνδυνος ύφεσης; Πολλοί επενδυτές ανησυχούν για 
την παγκόσμια ανάπτυξη και για τον κίνδυνο μιας ύφεσης 
αλλά οι ανησυχίες αυτές είναι υπερβολικές. Ο συνδυασμός 
της παγκόσμιας ανάπτυξης που κινείται σε λογικά επίπεδα, 
των καλών εταιρικών θεμελιωδών μεγεθών και της υποστη-
ρικτικής νομισματικής πολιτικής οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η 
προοπτική ύφεσης μοιάζει περισσότερο με κίνδυνο που μπο-
ρεί να μας απασχολήσει το 2021 ή και αργότερα. Αναμένουμε 
ότι οι μετοχές παγκοσμίως εξακολουθούν να προσφέρουν 
σχετικά ελκυστικές αποδόσεις. Επιπλέον, η σταθεροποίηση 
της παγκόσμιας επιχειρηματικής δραστηριότητας αναμένεται 
να ενισχύσει την αύξηση των εταιρικών εσόδων.
•Ο πληθωρισμός αποτελεί έναν κίνδυνο που παραβλέπεται. 
Δεν αναμένουμε ότι ο πληθωρισμός θα αυξηθεί σημαντικά 
στο άμεσο μέλλον, αλλά δεν θα χρειαζόταν μεγάλη άνο-
δος του πληθωρισμού ή των επιτοκίων ώστε να αλλάξει η 
τρέχουσα τιμολόγηση των τίτλων σταθερού εισοδήματος, 
όπως τα ομόλογα. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι η δική μας 
ανάλυση δείχνει ότι οι επενδυτές δεν ανταμείβονται για την 
έκθεσή τους στον επιτοκιακό κίνδυνο σε διάφορες κατηγορίες 
ομολόγων. Σύμφωνα με την ανάλυσή μας, το δημόσιο χρέος 
των αναδυόμενων αγορών και τα ασιατικά εταιρικά ομόλογα 
υψηλού κινδύνου προσφέρουν σήμερα τη μεγαλύτερη αξία.
•Ευκαιρίες στις αναδυόμενες αγορές. Αυτή τη στιγμή, βλέπου-
με σημαντικές ευκαιρίες στις αναδυόμενες αγορές. Η ανάπτυ-
ξη των αναδυόμενων οικονομιών φαίνεται να ανακάμπτει 
χάρις στις βελτιώσεις που σημειώνονται στην Κίνα. Η γεω-
πολιτική αστάθεια θα εξακολουθήσει να αποτελεί πρόκληση 
αλλά θεωρούμε ότι ορισμένες κατηγορίες επενδύσεων είναι 
σχετικά ελκυστικές και μπορούν να υπεραποδώσουν εάν οι 
κίνδυνοι αποφευχθούν. Παρ’ όλα αυτά, οι ανησυχίες για τους 
κινδύνους ενδέχεται να περιορίσουν τις πιθανές αποδόσεις 
βραχυπρόθεσμα.
Σύμφωνα με την HSBC, κοιτάζοντας το μέλλον, οι επενδυτές 
πρέπει να παρακολουθούν τις πολιτικές εξελίξεις και την οικο-
νομική ανάπτυξη παράλληλα με τα εταιρικά θεμελιώδη και 
τους πολιτικούς κινδύνους. Εως έναν βαθμό, οι επενδυτές θα 
πρέπει να συνηθίσουν στη συνεχιζόμενη πολιτική αβεβαιό-
τητα και στον κίνδυνο που σχετίζεται με τις φάσεις της μετα-
βλητότητας στις επενδυτικές αγορές. Είναι πολύ πιθανό ότι οι 
προκλήσεις αυτές θα παραμείνουν μέχρι το 2019 και το 2020.


