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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

ΤΕΕA
ΤΕΥΧΟΣ 1789 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 03 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1 και 4
Μεγάλες ιδιωτικές επενδύσεις δρομολογούνται στη χώρα μας - Δήλω-
σε ο Κυρ. Μητσοτάκης στους κοινωνικούς εταίρους
Σελ 1 και 3
Μειωμένος κατά 575,2 εκατ. ευρώ είναι ο ΕΝΦΙΑ του 2019, βάσει στοι-
χείων της ΑΑΔΕ
Σελ 1 και 6
Τέθηκαν σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου οι αλλαγές στη ρύθμιση των 
120 δόσεων
Σελ 1 και 7
Κωστής Χατζηδάκης: Τέλος στον «ενεργειακό τουρισμό» και τα ΝΟΜΕ 
- Αναζητείται λύση για τα σκουπίδια
Σελ 1 και 9
ΟΠΑ: Σε πρώιμα στάδια ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσε-
ων στην Ελλάδα
Σελ 3
ΣΕΓΜ: Συνέδριο 2019 «Οι Μελετητικές - Συμβουλευτικές Επιχειρήσεις 
μπροστά στις νέες απαιτήσεις και αγορές»
Σελ 4
Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα εκδώσει άμεσα τις σχετι-
κές άδειες για την Ελληνικός Χρυσός
Σελ 5 
Ισχυρή η συνεργασία Ελλάδας - Γερμανίας πάνω σε μια πλατφόρμα 
επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων
Σελ 7 
Ν. Μηταράκης: Με την ψηφιοποίηση του ασφαλιστικού βιογραφικού, 
ο κάθε ασφαλισμένος θα μπορεί να ενημερώνεται άμεσα για το τι δι-
καιούται και πότε
Σελ 8 
Συνολικά 17.925 χρήστες έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία αίτησης προ-
στασίας Α’ κατοικίας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
Σελ 10 
Ο πρώην πρόεδρος της Εσθονίας στην επιτροπή εμπειρογνωμόνων 
ψηφιακής στρατηγικής της κυβέρνησης
Σελ 11
Δηλώσεις  υπουργού Ανάπτυξης  για πρώτη κατοικία, Eldorado Gold, 
ΔΕΗ, Cosco, επενδύσεις  και αναπτυξιακό νομοσχέδιο  
Σελ 12
Έναρξη λειτουργίας της Ελληνικής Ακαδημίας Βιομηχανικής Ιδιοκτησί-
ας (ΕΑΒΙ) στις 10 Σεπτεμβρίου 2019
Σελ 13
Πανσπερμία λιμενικών ταμείων προκαλεί χάος στα λιμάνια
Σελ 14
Διαχείριση απορριμμάτων: κάν’ το όπως η Φινλανδία
Σελ 15
Συγκρότηση Διυπουργικής Επιτροπής Κρατικών Ενισχύσεων
Σελ 16 
Β. Κορκίδης: οι 10 σημαντικές ημερομηνίες του Σεπτεμβρίου για την 
οικονομία
Σελ 17 
Κ. Μίχαλος: Η σταδιακή αποκλιμάκωση της ανεργίας τα τελευταία χρό-
νια σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογεί εφησυχασμό
Σελ 18 
Θέματα της ναυτιλιακής βιομηχανίας, θα βρεθούν στο επίκεντρο συνα-
ντήσεων που θα έχει στο Λονδίνο ο υπουργός Ναυτιλίας
Σελ 19 
Βασικές στρατηγικές για την επιτάχυνση της ψηφιακής ωριμότητας 
των επιχειρήσεων από την ManpowerGroup
Σελ 20 
Υπερδεκαπλασιάστηκε την τελευταία 10ετία το ενδιαφέρον των Ελλή-
νων παραγωγών για τη βιολογική καταπολέμηση με τη χρήση ωφέλι-
μων εντόμων και ακάρεων
Σελ 23
Prototype by TEE & Attica Region: ένας τεχνοδικτυακός (ψηφιακός) 
επιταχυντής καινοτόμων ιδεών.
Σελ 2 
Προσεχώς
Σελ 24,25
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση 
του ΤΕΕ (Newsletter) TEE: Σε κλίμα εποικοδομητικής συνεργασίας πραγματοποιήθηκε, σύμ-

φωνα με πληροφορίες, η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριά-
κου Μητσοτάκη με τους εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων 
της ΓΣΕΕ, της ΕΣΕΕ, της ΓΣΕΒΕΕ, του ΣΕΤΕ, του ΣΕΒ και του ΣΒΕ, 
ενόψει της παρουσίας του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπως 
αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. «Έχουμε ήδη πολύ θετικά νέα στο μέτωπο 

μιας σειράς από μεγάλες επενδύσεις, στο τι γίνεται στο Ελληνικό, τι 
γίνεται με την κατάθεση του καινούργιου master plan της Cosco 
για την ουσιαστική αναβάθμιση του λιμένος του Πειραιά, τι γίνεται 
όσον αφορά τις εξελίξεις στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά» σημείωσε 
ο πρωθυπουργός και αναφέρθηκε στις εξαγγελίες μεγάλων ιδιω-
τικών επενδύσεων οι οποίες δρομολογούνται. Αναλυτικά στη σελ 4

Μειωμένος κατά 575,2 εκατ. ευρώ είναι ο ΕΝΦΙΑ του 2019, βάσει 
στοιχείων της ΑΑΔΕ, σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ. Το 2018 η εκκα-
θάριση του ΕΝΦΙΑ έδειξε συνολικό ποσό φόρου 3,093 δισ. ευρώ, 
ενώ εφέτος, μετά τη μείωση του από την κυβέρνηση, τα εκκαθα-
ριστικά που είδαν οι ιδιοκτήτες ακινήτων δείχνουν σύνολο φόρου 
2,539 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων: Η συντριπτική πλειονότητα των ιδιοκτητών 

ακινήτων σχεδόν 5 εκατομμύρια ή για την ακρίβεια 4.895.144, 
έχουν στην κατοχή τους ακίνητη περιουσία που η αξία της δεν 
υπερβαίνει τις 60.000 ευρώ. Οι φορολογούμενοι αυτοί είδαν το 
λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ να είναι μειωμένος κατά 30%. Η συνολι-
κή μείωση φόρου για τους συγκεκριμένους ιδιοκτήτες ακινήτων 
ανήλθε σε 173,6 εκατ. ευρώ. Αναλυτικά στη σελ 3 

Τέθηκαν σε ισχύ από χθες οι αλλαγές στη ρύθμιση των 120 δόσεων 
όπως προβλέπεται σε απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών 
Απόστολου Βεσυρόπουλου και του επικεφαλής της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργου Πιτσιλή, σύμφωνα με το ΑΠΕ-

ΜΠΕ. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη στη ρύθμιση με 
βάση τις νέες βελτιωμένες διατάξεις αναμένεται να τεθεί σε εφαρμο-
γή εντός της εβδομάδος, ενώ η προθεσμία υπαγωγής στη ρύθμιση 
εκπνέει κανονικά στις 30 Σεπτεμβρίου. Αναλυτικά στη σελ 6

Τέλος στο φαινόμενο του «ενεργειακού τουρισμού», ανήγγειλε ο 
υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, σε 
συνέντευξη που παραχώρησε στον ραδιοφωνικό σταθμό Real, 
στο πλαίσιο της οποίας ξεκαθάρισε ότι η κατάργηση των δημο-
πρασιών λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής παραγωγής της ΔΕΗ θα 
προχωρήσει άμεσα και δεν θα πραγματοποιηθεί η δημοπρασία 
που είναι προγραμματισμένη για τον Οκτώβριο, σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ. Σε σχέση με τον «ενεργειακό τουρισμό» ο υπουργός 

είπε συγκεκριμένα: «Θα συνεννοηθούμε με τη ΡΑΕ για να τελειώσει 
το φαινόμενο του «ενεργειακού τουρισμού». Τι θέλω να πω; Ότι 
κάποιος φεσώνει τη ΔΕΗ και μετά πηγαίνει και φεσώνει έναν εναλ-
λακτικό πάροχο και μετά πηγαίνει στον επόμενο κ.λπ. Αυτό πρέπει 
να τελειώσει όπως τελείωσε και στην τηλεφωνία. Δεν νομίζω ότι 
υπάρχει κανένας που να είναι αντίθετος και θα το κάνουμε». 
Αναλυτικά στη σελ 7

Σε αρχικό στάδιο βρίσκεται η διαδικασία του ψηφιακού μετα-
σχηματισμού των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Αυτό διαπιστώνει 
–σύμφωνα με το ΑΠΕ- μακροχρόνια έρευνα του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθη-
γητή Γεώργιο Ι. Δουκίδη, η οποία καταγράφει τα χαρακτηριστικά 
των περίπου 100 ελληνικών εταιρειών που εμπλέκονται σε πρω-

τοβουλίες ψηφιακού μετασχηματισμού, σε ποιο στάδιο ψηφιακής 
ωριμότητας βρίσκονται, τι πραγματικά κάνουν όσον αφορά την 
αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών, τι προβλήματα αντιμε-
τωπίζουν και ποιές είναι οι προτεραιότητες τους στο θέμα αυτό. 
Αναλυτικά στη σελ 9

ΜΕΓΑΛΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ 
Δήλωσε ο Κυρ. Μητσοτάκης στους κοινωνικούς εταίρους

ΑΑΔΕ: ΜΕΙΩΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑ 575,2 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΝΦΙΑ ΤΟΥ 2019

ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ ΤΗΝ 1Η  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ 
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 120 ΔΟΣΕΩΝ

Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: ΤΕΛΟΣ ΣΤΟΝ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ» ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΕ 
- ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΑΙ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ

ΟΠΑ: ΣΕ ΠΡΩΙΜΑ ΣΤΑΔΙΑ Ο ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ



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

4 Σεπτεμβρίου 2019
Ενημερωτική εκδήλωση: «Από το Brain 
Drain στο Brain Gain»
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΤΕΕ / Τμήμα Κεντρικής Μακε-
δονίας

4 - 7 Σεπτεμβρίου 2019

16ο Διεθνές συνέδριο για την Επιστήμη 
και την Τεχνολογία του Περιβάλλοντος 
(CEST2019) 
ΡΟΔΟΣ

Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πε-
ριφέρεια Νοτίου Αιγαίου, 
Global NEST (Δίκτυο Περι-
βαλλοντικής Επιστήμης και 
Τεχνολογίας)

26 - 27 Σεπτεμβρίου 2019

Συνέδριο: «Οι Μελετητικές-Συμβουλευτικές 
Επιχειρήσεις μπροστά στις νέες απαιτήσεις 
και αγορές»
ΑΘΗΝΑ

Σύνδεσμος Ελληνικών Εται-
ρειών - Γραφείων Μελετών 
(Σ.Ε.Γ.Μ.)

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

ΑΘΗΝΑ

ΕΣΠΕΡΙΔΑ

4Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ

•    Ο Σύνδεσμος EASN , το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο διοργανώνουν  -από σήμερα έως τις 6 
Σεπτεμβρίου 2019, στο Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας 
«Δημόκριτος»- το 9ο διεθνές συνέδριο EASN για την «Καινοτο-
μία στην Αεροπορία & το Διάστημα».

Εκδήλωση που αφορά στην Παρουσίαση του Κανονισμού για 
Αποτίμηση & Δομητικές Επεμβάσεις Τοιχοποιίας (Κ.Α.Δ.Ε.Τ.) 
από τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας 
θα πραγματοποιηθεί στις 4 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 16:00, 
στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών 
(Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου). 

Το Ελληνικό Τμήμα Αντισεισμικής Μηχανικής και το Τεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδας συνδιοργανώνουν -με αφορμή τη συ-
μπλήρωση 20 ετών από τον καταστροφικό σεισμό της Αθήνας 
του 1999- το  4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής 
και Τεχνικής Σεισμολογίας. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 
εγκαταστάσεις της Hellexpo στο Μαρούσι μεταξύ 5 - 7 Σεπτεμβρί-
ου 2019 και θα αποτελέσει μια πλατφόρμα ουσιαστικής ανταλλα-
γής απόψεων, γνώσεων και εμπειριών για την αποτελεσματική, 
εκ μέρους της Πολιτείας, διαχείριση του κρίσιμου ζητήματος της 
Αντισεισμικής Προστασίας.
Καταξιωμένοι ακαδημαϊκοί και επαγγελματίες της Ελλάδας και 
του εξωτερικού θα πραγματοποιήσουν ομιλίες, ενώ θα διεξαχθεί 
ειδική ημερίδα του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού & 
Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) του ΕΤΑΜ και του ΤΕΕ για τον σεισμό του 
1999 όσο και για τον πρόσφατο σεισμό στην Αθήνα.
Σκοπός του συνεδρίου είναι να φέρει κοντά την επιστημονική και 
επαγγελματική κοινότητα των ελλήνων μηχανικών και σεισμο-
λόγων και να παρουσιάσει την πρόοδο που έχει επιτελεστεί την 
τελευταία εικοσαετία στην αποτίμηση και απομείωση του σεισμι-
κού κινδύνου στην χώρα μας.
Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα:
– Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) o Συλλόγου Πολιτι-
κών Μηχανικών Ελλάδας (ΣΠΜΕ)
– Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ)
-Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ) o Ελλη-
νικού Τμήματος Σκυροδέματος (ΕΤΣ)
Θεματικές ενότητες:
• Αντισεισμική Ανάλυση και Σχεδιασμός Κτιρίων από Ο/Σ

• Αντισεισμική Ανάλυση και Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων
• Αντισεισμική Ανάλυση και Σχεδιασμός Κτιρίων από Τοιχοποιϊα
• Αντισεισμική Ανάλυση και Σχεδιασμός Γεφυρών
• Αντισεισμική Προστασία Μνημείων και Ιστορικών Κατασκευών
• Ευρωκώδικας 8 & Σύγχρονοι Κανονισμοί Σχεδιασμού, Αποτί-
μησης και Ενίσχυσης Κατασκευών
• Προσεισμικός Έλεγχος Δημοσίων Κτιρίων και Κρίσιμων Κατα-
σκευών
• Αντισεισμική Θωράκιση και Αναταξιμότητα Δικτύων και Υπο-
δομών
• Νέες Τεχνολογίες Σεισμικής Αναβάθμισης με βάση την Επιτελε-
στικότητα
• Επισκευές Βλαβών από σεισμούς και ενισχύσεις κτιρίων
• Σεισμική Μόνωση Κατασκευών – Καινοτόμες Μέθοδοι ανα-
βάθμισης της Σεισμικής Επίδοσης
• Ενοργάνωση Κατασκευών και δίκτυα Καταγραφής της Ισχυρής 
Σεισμικής Κίνησης
• Σύγχρονες Αριθμητικές Μέθοδοι Ανάλυσης Σεισμικής Συμπερι-
φοράς Κατασκευών – Υπολογιστικές Μέθοδοι Υψηλής Επίδοσης
• Πειραματική Σεισμική Μηχανική
• Μηχανική / Ανακυκλιζόμενη Συμπεριφορά Δομικών Υλικών – 
Νέα Υλικά
• Γεωτεχνική Σεισμική Μηχανική
• Αλληλεπίδραση Εδάφους – Κατασκευής. Εδαφική Απόκριση.
• Τεχνική Σεισμολογία
• Αποτίμηση Σεισμικής Επικινδυνότητας
• Σύνθεση, επιλογή, αναγωγή και ενόργανη καταγραφή σεισμι-
κών κινήσεων

• Μέθοδοι Αποτίμησης και Στρατηγική Διαχείρισης Σεισμικής 
Διακινδύνευσης
• Προσεισμικός σχεδιασμός της Πολιτείας και Μετασεισμική Δια-
χείριση Κρίσεων
• Εκπαίδευση Μηχανικών και ευαισθητοποίηση Πολιτείας σε θέ-
ματα Αντισεισμικής Προστασίας
• Θεσμικό Πλαίσιο Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων και Αντισεισμι-
κή Προστασία
• Εμπειρίες από πρόσφατους Σεισμούς της τελευταίας πενταετίας 
στην Ελλάδα και το Εξωτερικό (πλην Αθηνών, 1999)
• Ειδική Ημερίδα για τον Σεισμό της Αθήνας (1999)
Για εγγραφή στο συνέδριο: https://conv.eltam.org/register/
Πρόγραμμα του συνεδρίου: https://conv.eltam.org/prog/
Αναλυτικές πληροφορίες: 4psamts@eltam.org  



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

3

O Σύνδεσμος Ελληνικών Εταιριών - Γραφείων  Μελετών 
πραγματοποιεί το Συνέδριο 2019 ΣΕΓΜ,  με θέμα «Οι 
Μελετητικές - Συμβουλευτικές Επιχειρήσεις μπροστά στις 
νέες απαιτήσεις και αγορές», το οποίο θα διεξαχθεί στο Ξε-
νοδοχείο Hilton Athens, στις 26 και 27 Σεπτέμβριου 2019.
Το Συνέδριο του ΣΕΓΜ θα πραγματοποιηθεί με τη συμ-
μετοχή του Προέδρου ΤΕΕ Γιώργου Στασινού και την 
υποστήριξη του ΤΕΕ, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης που 
απηύθυνε ο Πρόεδρος του ΣΕΓΜ Κωνσταντίνος Καλέργης, 
με επιστολή του προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ, η οποία έχει 
ως εξής: 
Πρόσκληση για τη συμμετοχή στο Συνέδριο 2019 του 
ΣΕΓΜ «Οι Μελετητικές - Συμβουλευτικές Επιχειρήσεις 
μπροστά στις νέες απαιτήσεις και αγορές».
Αγαπητέ κ. Πρόεδρε,
Όπως γνωρίζετε, ο μελετητικός-συμβουλευτικός κλάδος 
είχε, έχει και οφείλει να έχει καθοριστική συμβολή στην 
ανάπτυξη της χώρας μας, καθόσον συνιστά τον πρώτο 
πυλώνα του συστήματος υλοποίησης τεχνικών και ανα-
πτυξιακών έργων και προγραμμάτων του δημόσιου και 
του ιδιωτικού τομέα.
Από την άλλη πλευρά, εξίσου σημαντικές είναι οι δυνατό-
τητες συμβολής του κλάδου στην εξωστρεφή ανάπτυξη 
της οικονομίας μας, καθόσον οι μελετητικές - συμβουλευ-
τικές επιχειρήσεις μπορούν να λειτουργήσουν ως προπο-
μπός διείσδυσης σε αναπτυσσόμενες αγορές.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο μελετητικός - συμβουλευτικός 
κλάδος αναγνωρίζεται και προσεγγίζεται ως ένας πολύ 
σημαντικός κλάδος της οικονομίας, λόγω της πολύ μεγά-
λης ουσιαστικής, ανταποδοτικής και προστιθέμενης αξίας 
του.
Λαμβάνοντας υπόψη την πολυετή ύφεση του κλάδου, τον 
περιορισμό των δημοσίων επενδύσεων και τον χαμηλό 

ρυθμό προσέλκυσης και υλοποίησης ιδιωτικών επενδύ-
σεων, η εξεύρεση νέων διεξόδων και ευκαιριών δραστη-
ριοποίησης, η προώθηση μέτρων και πολιτικών υγιούς 
και εξωστρεφούς ανάπτυξης και η προσαρμογή στις 
σύγχρονες εγχώριες και διεθνείς απαιτήσεις και εξελίξεις 
συνιστούν κρίσιμα θέματα τόσο για τις ίδιες τις μελετητικές 
επιχειρήσεις όσο και για την πολιτεία.
Στο πλαίσιο αυτό της σημερινής πραγματικότητας, ο ΣΕΓΜ 
πραγματοποιεί το Συνέδριο του 2019 «Οι Μελετητικές - 
Συμβουλευτικές Επιχειρήσεις μπροστά στις νέες απαιτή-
σεις και αγορές», το οποίο θα διεξαχθεί στο Ξενοδοχείο 
Hilton Athens, στις 26 και 27 Σεπτέμβριου 2019.
Στο Συνέδριο θα συμμετάσχουν με παρουσιάσεις και δια-
λέξεις διακεκριμένοι ομιλητές, από την Ελλάδα και το εξω-
τερικό, θα αναλυθούν και θα συζητηθούν θέματα όπως 
οι δυνατότητες της εθνικής οικονομίας για την υλοποίηση 
αναπτυξιακών έργων και έργων υποδομής, νέα χρηματο-
δοτικά μοντέλα, νέα πεδία δραστηριοτήτων όπως η προ-
σαρμογή στην κλιματική αλλαγή, η συντήρηση των υπο-
δομών, οι «έξυπνες πόλεις» και οι «έξυπνες μεταφορές», 
οι αστικές αναπλάσεις, η πράσινη ενέργεια, η διαχείριση 
υδάτων, κ.ά., οι Στόχοι του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, 
η 4η βιομηχανική επανάσταση και η νέα ψηφιακή εποχή, 
καθώς και προκλήσεις και ευκαιρίες εξωστρεφούς δρα-
στηριοποίησης.
Βασικός στόχος του Συνεδρίου του ΣΕΓΜ 2019 είναι να 
αναδεΐξει τις νέες απαιτήσεις, προκλήσεις και αγορές, συμ-
βάλλοντας ουσιαστικά στη χάραξη πολιτικών και στην 
κατάστρωση αναπτυξιακών στρατηγικών σχεδίων από 
τις επιχειρήσεις, τους επαγγελματικούς φορείς, τα παρα-
γωγικά υπουργεία και την οικονομική διπλωματία.
Το συνέδριο θα περιλαμβάνει έξι ενότητες:
1. Νέες αγορές και απαιτήσεις για τον μελετητικό κλάδο 

(26/9)
2. Η χρηματοδότηση της ανάπτυξης στην εγχώρια και στη 
διεθνή αγορά (26/9)
3. Στρατηγικός Σχεδιασμός Υποδομών - Προσαρμογή 
στην κλιματική αλλαγή (26/9)
4. Μελετητικός κλάδος και 4η Βιομηχανική Επανάσταση 
(26/9)
5. Διοικητικές και Επιχειρηματικές Μεταρρυθμίσεις για την 
ανάπτυξη του κλάδου (27/9)
6. Ανάπτυξη Επενδυτικών Σχεδίων στον Τομέα των Ακι-
νήτων (27/9).
Στο πλαίσιο αυτό, και λαμβάνοντας υπόψη την άριστη 
σχέση και συνεργασίας μας, θα ήταν ιδιαίτερη τιμή και 
χαρά για μας η ενεργή συμμετοχή σας στο Συνέδριο, 
μέσω ενός σύντομου χαιρετισμού και αναφοράς στις 
ενέργειες και στις προγραμματιζόμενες δράσεις του ΤΕΕ 
για την ανάκαμψη και την ανάπτυξη του τεχνικού κλάδου, 
με έμφαση στις μελετητικές/συμβουλευτικές επιχειρήσεις. 
Περαιτέρω, ιδιαίτερη τιμή για μας και τους καλεσμένους 
μας θα ήταν η παρουσία σας και στο επίσημο δείπνο του 
Συνεδρίου (στις 26/9 στο Hilton Galaxy).
Περαιτέρω, θα επιθυμούσαμε τη στήριξη και την αρωγή 
σας στην προώθηση του Συνεδρίου, ώστε να διασφαλι-
στεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή και δημοσιότητα (ανάρ-
τηση banner συνεδρίου στον ιστότοπο του ΤΕΕ, ενημέρω-
ση συνεργαζόμενων δημοσιογράφων, κ.λπ.).
Ευελπιστώντας στην αποδοχή της πρόσκλησής μας και 
στη στήριξή σας και εν αναμονή επικοινωνίας μας, παρα-
μένουμε στη διάθεσή σας. 
Με Ιδιαίτερη εκτίμηση 
Πρόεδρος Κωσταντίνος Καλέργης».

   Μειωμένος κατά 575,2 εκατ. ευρώ είναι ο ΕΝΦΙΑ του 
2019, βάσει στοιχείων της ΑΑΔΕ σύμφωνα με το ΑΠΕ- 
ΜΠΕ..
   Το 2018 η εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ έδειξε συνολικό ποσό 
φόρου 3,093 δισ. ευρώ, ενώ εφέτος, μετά τη μείωση 
του από την κυβέρνηση, τα εκκαθαριστικά που είδαν οι 
ιδιοκτήτες ακινήτων δείχνουν σύνολο φόρου 2,539 δισ. 
ευρώ.
   Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων:
   - Η συντριπτική πλειονότητα των ιδιοκτητών ακινήτων 
σχεδόν 5 εκατομμύρια ή για την ακρίβεια 4.895.144, 

έχουν στην κατοχή τους ακίνητη περιουσία που η αξία 
της δεν υπερβαίνει τις 60.000 ευρώ. Οι φορολογούμενοι 
αυτοί είδαν το λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ να είναι μειωμένος 
κατά 30%. Η συνολική μείωση φόρου για τους συγκεκρι-
μένους ιδιοκτήτες ακινήτων ανήλθε σε 173,6 εκατ. ευρώ.
   - Το μεγαλύτερο ποσό έκπτωσης φόρου μοιράζονται 
1,759 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων της μεσαίας τά-
ξης, δηλαδή όσοι έχουν στην κατοχή τους ακίνητα από 
80.000 ευρώ ως 1 εκατ. ευρώ αξίας ακίνητα. Οι φορολο-
γούμενοι αυτοί έχουν έκπτωση φόρου 20%. Η συνολική 
μείωση φόρου ανέρχεται σε 316,71 εκατ. ευρώ. Κατά 
μέσο όρο για κάθε ένα από αυτά τα νοικοκυριά η μείωση 

φόρου διαμορφώνεται σε 180 ευρώ.
   - Έκπτωση 10% προβλέπεται για 14.639 ιδιοκτήτες, με 
ακίνητα αξίας άνω του 1 εκατ. ευρώ. Η συνολική ελά-
φρυνση φτάνει στα 26 εκατ. ευρώ, δηλαδή περίπου 1.776 
ευρώ κατά μέσο όρο στον καθένα.
   - Για τα νομικά πρόσωπα η εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ έβγα-
λε φόρο 465 εκατ. ευρώ έναντι 450 εκατ. ευρώ πέρυσι.
   - Μειωμένο κατά 50% ΕΝΦΙΑ πληρώνουν εφέτος 
1.317.767 φορολογούμενοι με πολύ χαμηλά εισοδήματα 
ενώ πλήρη απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ κερδίζουν 65.571 
ιδιοκτήτες ακινήτων (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, άτομα με 
αναπηρία).

ΣΕΓΜ: ΣΥΝΕΔΡΙΟ 2019 «ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΕΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ»

ΜΕΙΩΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑ 575,2 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΝΦΙΑ ΤΟΥ 2019, ΒΑΣΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΑΔΕ
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Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα συμμορφωθεί 
άμεσα προς τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με 
τις οποίες δικαιώθηκε η εταιρεία Ελληνικός Χρυσός και θα εκδώ-
σει τις σχετικές άδειες, ανακοίνωσε χθες το ΥΠΕΝ κατηγορώντας 
παράλληλα –σύμφωνα με το ΑΠΕ- την προηγούμενη κυβέρνηση 
για ιδεοληψίες που εμπόδιζαν τις επενδύσεις και τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας.
Υπενθυμίζεται ότι το ΣτΕ έκανε δεκτές τρεις αιτήσεις ακύρωσης που 
αφορούσαν: 
α) παράλειψη της Διοίκησης να χορηγήσει διετή παράταση ισχύος 
της άδειας εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του 
έργου «Μονάδας εμπλουτισμού Σκουριών», 

β) παράλειψη της Διοίκησης να χορηγήσει συμπληρωματική - 
τροποποιητική άδειας εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού 
εξοπλισμού του έργου «Μονάδας εμπλουτισμού Σκουριών» και 
γ) παράλειψη της Διοίκησης στη χορήγηση ετήσιας παράτασης 
της άδειας εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 
των «Βοηθητικών Εγκαταστάσεων και Υποδομών Εξυπηρέτησης 
Σκουριών».
Το ΥΠΕΝ τονίζει σε σχετική ανακοίνωση τα εξής :
«Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με τις εμμονές και τις ιδεοληψίες της λει-
τούργησε σταθερά ως εμπόδιο για την ανάπτυξη επενδύσεων και 
τη δημιουργία θέσεων εργασίας.
Αυτό αποδεικνύεται και από τις 3 αποφάσεις που έλαβε το ΣτΕ 

(1531, 1532 και 1533), που κάνουν αποδεκτές στο σύνολό τους 
3 αιτήσεις ακύρωσης της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός» εναντίον 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Οι αποφάσεις αυτές επιβεβαιώνουν την κριτική που ασκήθηκε 
στην προηγούμενη κυβέρνηση για την υπόθεση των Σκουριών. 
Μια στάση αρνητική για την επένδυση, αλλά και τους εργαζόμε-
νούς της στην επιχείρηση και την ευρύτερη περιοχή.
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τη νέα του ηγεσία 
θα συμμορφωθεί άμεσα και πλήρως με τις αποφάσεις του ΣτΕ και 
θα εκδώσει τις σχετικές άδειες».

Σε κλίμα εποικοδομητικής συνεργασίας πραγματοποιήθηκε, 
σύμφωνα με πληροφορίες, η συνάντηση του πρωθυπουργού 
Κυριάκου Μητσοτάκη με τους εκπροσώπους των κοινωνικών 
εταίρων της ΓΣΕΕ, της ΕΣΕΕ, της ΓΣΕΒΕΕ, του ΣΕΤΕ, του ΣΕΒ και του 
ΣΒΕ, ενόψει της παρουσίας του στη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης.
«Έχουμε ήδη πολύ θετικά νέα στο μέτωπο μιας σειράς από μεγά-
λες επενδύσεις, στο τι γίνεται στο Ελληνικό, τι γίνεται με την κατά-
θεση του καινούργιου master plan της Cosco για την ουσιαστική 
αναβάθμιση του λιμένος του Πειραιά, τι γίνεται όσον αφορά τις 
εξελίξεις στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά» σημείωσε ο πρωθυπουρ-
γός και αναφέρθηκε στις εξαγγελίες μεγάλων ιδιωτικών επενδύσε-
ων οι οποίες δρομολογούνται.
Αφού μίλησε για ένα πολύ τολμηρό αναπτυξιακό νομοσχέδιο 
το οποίο η κυβέρνηση θα θέσει σε δημόσια διαβούλευση εντός 
αυτής της εβδομάδος, αλλά και για τις επενδύσεις οι οποίες θα 
φέρουν ανάπτυξη για όλους, τόνισε: «Είμαστε εδώ, όμως για να 
συζητήσουμε και για τα πολλά προβλήματα τα οποία εξακολου-

θούν να υπάρχουν στην αγορά, είτε αυτά αφορούν ιστορικές 
παθογένειες, είτε είναι πληγές από το πρόσφατο παρελθόν. Και 
είμαι πάντα πρόθυμος και ανοιχτός να ακούσω τις απόψεις σας, 
όμως θέλω και με την ευκαιρία αυτή στην πρώτη μας επίσημη 
συνάντηση με τη νέα μου ιδιότητα, να επαναλάβω μια σταθερή 
μου θέση, ότι η πολιτεία θα στηρίξει την επιχειρηματικότητα με 
κάθε κίνητρο για να αναπτυχθεί, απαιτεί, όμως, και από αυτήν να 
ανταποκριθεί στον κοινωνικό της ρόλο», σημειώνοντας όμως ότι 
και οι επιχειρηματίες θα πρέπει να σέβονται το νόμο, τις υποχρεώ-
σεις τους, να φροντίζουν τους εργαζόμενους και να φροντίζουν το 
κοινό μας περιβάλλον. «Είναι αυτή η συμφωνία αλήθειας, για την 
οποία είχα μιλήσεις πολλές φορές, όταν ήμουν ακόμα αρχηγός της 
αντιπολίτευσης, και την οποία σας καλώ όλους, όλες και όλους, να 
την κάνουμε πράξη τώρα» είπε.
Ζήτησε από τους κοινωνικούς εταίρους να καταθέσουν τις από-
ψεις τους για τις 120 δόσεις και για «τα πολύ θετικά στοιχεία που 
είχαμε στο μέτωπο της αύξησης της απασχόλησης για τον μήνα 

Αύγουστο, την σημαντική βελτίωση του δείκτη οικονομικής εμπι-
στοσύνης τους» όπως χαρακτηριστικά τόνισε αλλά και τον νέο 
αναπτυξιακό νόμο.
«Αναμένω τις συγκεκριμένες θέσεις και προτάσεις των κοινω-
νικών εταίρων για την ανάπτυξη, γιατί αυτή και μόνο μπορεί να 
οδηγήσει τελικά σε μια, πραγματικά, αυτοδύναμη Ελλάδα. Αυτό 
είναι το κλειδί για την οριστική υπέρβαση της κρίσης, αλλά και ο 
μόνος δρόμος για την ευημερία όλων των πολιτών παντού στη 
χώρα. Γι’ αυτό άλλωστε και το σύνθημά μας σε αυτήν την έκθεση 
είναι: Ανάπτυξη για όλους» κατέληξε ο πρωθυπουργός.
Νωρίτερα δε, ο κ. Μητσοτάκης είχε διαβεβαιώσει τους συνομι-
λητές του ότι «θα εξακολουθούν, βέβαια, οι επαφές μας να είναι 
συχνές και συστηματικές, γιατί αυτή η κυβέρνηση στηρίζεται και 
στον κόσμο της εργασίας και στον κόσμο της επιχειρηματικότητας. 
Και προσωπικά θεωρώ τους, εντός εισαγωγικών, λεγόμενους κοι-
νωνικούς εταίρους, συνεργάτες και συνεταίρους στην ανάπτυξη 
της χώρας».

Αυξημένος κατά περίπου 9.000 ήταν ο αριθμός του έκτακτου προ-
σωπικού που επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό κατά τους 
μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο 2019, σε σχέση με τα αντίστοιχα 
στοιχεία του Μαρτίου 2019, όπως γνωστοποίησε ο υπουργός 
Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στον ρ/σ Σκάι, 
προσθέτοντας πως εντός των ημερών τα συγκεκριμένα στοιχεία 
θα αναρτηθούν και στο πληροφοριακό σύστημα «Απογραφή», 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
   Τον Ιούνιο, η συγκεκριμένη κατηγορία ξεπερνάει τις 57.000, ενώ 
σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, το όριο των προ-
σλήψεων για την κατηγορία του έκτακτου προσωπικού που επι-

βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό θα πρέπει να ευθυγραμμί-
ζεται με τον αντίστοιχο μέσο όρο του έτους 2016 δηλαδή 47.584. 
   Όπως επισήμανε ο υπουργός Εσωτερικών, ενώ κάθε μήνα γίνε-
ται η απογραφή του δυναμικού του Δημοσίου, μόνιμου και εκτά-
κτου προσωπικού, η προηγούμενη κυβέρνηση το είχε παραλείψει 
για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο. Σημείωσε ωστόσο πως 
«είναι γνωστό πως για πολλές δεκαετίες κυβερνήσεις έσπρωχναν 
τον αριθμό των εκτάκτων προσλήψεων προς τα πάνω σε περι-
όδους εκλογών» προσθέτοντας ότι «ο τριπλές εκλογικές αναμε-
τρήσεις που προηγήθηκαν συνέβαλαν κατά πολύ σε αυτό όπως 
φαίνεται και γί  αυτό τώρα αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα».

   Ο Τάκης Θεοδωρικάκος, πάντως, διαβεβαίωσε ότι θα τηρηθούν 
οι συμβάσεις των εν λόγω προσληφθέντων «καθώς η κυβέρνηση 
δεν σκοπεύει να φερθεί άδικα σε κανέναν». Προανήγγειλε επίσης 
την κατάθεση στη Βουλή προς νομοθέτηση σχέδιο κεντρικού 
προγραμματισμού προσλήψεων για να μην υπάρξει ξανά υπέρ-
βαση του αριθμού συμβασιούχων.
   Υπενθυμίζεται ότι στην τελευταία έκθεση της ενισχυμένης 
εποπτείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επισημαίνεται η ανάγκη 
μείωσης του έκτακτου προσωπικού κατά 1.550 εντός του 2019, 
έχοντας υπόψη μόνο τα έως τότε ανακοινωμένα στοιχεία.

ΤΟ ΥΠΕΝ ΘΑ ΕΚΔΩΣΕΙ ΑΜΕΣΑ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ

ΜΕΓΑΛΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ  
Είπε ο Κυρ. Μητσοτάκης στους κοινωνικούς εταίρους - Το σύνθημα στη φετινή ΔΕΘ είναι: ανάπτυξη για όλους

ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΤΑ 9.000 
Τ. Θεοδωρικάκος: Οι συμβάσεις θα τηρηθούν, αλλά θα υπάρξει κεντρικός σχεδιασμός προσλήψεων
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«Ένα σημαντικό βήμα για την περαιτέρω αναβάθμιση της 
στρατηγικής σχέσης Ελλάδας - Γερμανίας, έγινε με την επίσκεψη 
του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στο Βερολίνο και 
τη συνάντησή του με τη Γερμανίδα Καγκελάριο κα ‘Ανγκελα 
Μέρκελ», σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Τα παραπάνω επισήμα-
νε ο γενικός διευθυντής και μέλος Δ.Σ. του Ελληνογερμανικού 
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, Δρ. Αθανάσιος 
Κελέμης, με αφορμή την επίσκεψη του πρωθυπουργού στο 
Βερολίνο, για να συμπληρώσει ότι:
«Πλέον, δίνεται ένα νέο - αναβαθμισμένο περιεχόμενο στη 
διμερή συνεργασία με έμφαση στις επενδύσεις, αλλά και στη 
δέσμευση για στενότερη συνεργασία πάνω σε μια ‘πλατφόρμα’, 
που εστιάζει στις μεταρρυθμίσεις και τη βελτίωση του επιχειρη-
ματικού κλίματος στην Ελλάδα.
Παράλληλα, η διαμόρφωση ενός οδικού χάρτη για την προώ-
θηση σχεδίων περί διαχείρισης του περιβάλλοντος και πράσινης 

ενέργειας, τομείς όπου η Γερμανία είναι πρωτοπόρος και το Ελ-
ληνογερμανικό Επιμελητήριο έχει ήδη αναπτύξει μία σειρά από 
δράσεις, δημιουργεί εύλογη αισιοδοξία για την ενίσχυση στην 
Ελλάδα δυο παραγωγικών πυλώνων, οι οποίοι δημιουργούν 
ποιοτικές δουλειές και διασφαλίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη. 
Προς την κατεύθυνση αυτή, το Επιμελητήριο, βασιζόμενο στο 
μοντέλο της διττής επαγγελματικής εκπαίδευσης, το οποίο λει-
τουργεί με μεγάλη επιτυχία στη Γερμανία, υλοποιεί εκπαιδευ-
τικά προγράμματα στους τομείς του τουρισμού, των τεχνικών 
και ‘πράσινων’ επαγγελμάτων, με στόχο την άμεση σύνδεση 
της αγοράς εργασίας με την εκπαίδευση, την καταπολέμηση της 
νεανικής ανεργίας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της 
ελληνικής οικονομίας.
Επιπλέον, η δέσμευση της χώρας με βάση ένα μεταρρυθμιστι-
κό πρόγραμμα ‘ελληνικής ιδιοκτησίας’, σε μια σταθερή πορεία 
δημοσιονομικής ισορροπίας και δομικών αλλαγών στην οικο-

νομία με τη συνακόλουθη στήριξη της Γερμανίας, εξασφαλίζει 
υπεραξία αξιοπιστίας στην Ελλάδα και διαμορφώνει εχέγγυα 
μιας ελπιδοφόρας πορείας στο μέλλον.
Σε αυτήν την πορεία, το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιο-
μηχανικό Επιμελητήριο, παραμένει σταθερός συμπαραστάτης, 
έχοντας ως κεντρικό άξονα δράσης τη στήριξη της εξωστρέφει-
ας του ελληνικού επιχειρείν προς τη μεγαλύτερη οικονομία της 
Ευρώπης, καθώς και την προσέλκυση άμεσων επενδύσεων 
από τη Γερμανία».
Το διοικητικό συμβούλιο του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου 
χαιρετίζει την υλοποίηση του κοινού ελληνογερμανικού επιχει-
ρηματικού φόρουμ Ελλάδας - Γερμανίας, με στόχο την προσέλ-
κυση νέων επενδύσεων στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και της διαχείρισης απορριμμάτων.

Τη δημιουργία ενός συστήματος από αέρος διάσωσης, σε συ-
νεργασία με ελληνικά νοσοκομεία και ιδιωτικές ασφαλιστικές 
εταιρείες , στο πλαίσιο επέκτασης των επιχειρηματικών δρα-
στηριοτήτων της στην Ελλάδα, σχεδιάζει η αυστριακή εταιρεία 
κατασκευής ελικοπτέρων «Heli Austria» , όπως αναφέρεται σε 
σχετική είδηση στην ιστοσελίδα της δημόσιας Αυστριακής Ραδι-
οτηλεόρασης (ORF), σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Μετά την Austrian Airlines και την Easy Jet, η Heli Austria, με 
έδρα στο Σανκτ Γιόχαν ιν Πονγκάου στο ομόσπονδο κρατίδιο 
του Σάλτσμπουργκ, είναι η τρίτη μεγαλύτερη αεροπορική εται-
ρεία στην Αυστρία, με τον ετήσιο κύκλο εργασιών της να ανέρ-

χεται σε περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ.
Σύμφωνα με την είδηση, ο ιδιοκτήτης της Heli Austria, Ρόι Κνά-
ους, για να αξιοποιήσει καλύτερα στη διάρκεια του καλοκαιριού, 
τα 35 ελικόπτερα, τους 45 πιλότους και τους 140 ιατρούς πρώ-
των βοηθειών, σχεδιάζει να επεκτείνει περισσότερο τις δραστη-
ριότητες της εταιρείας στην Ελλάδα, σημειώνοντας ο ίδιος ότι η 
διάσωση από αέρα στα ελληνικά νησιά καλύπτεται μόνο από 
τον στρατό.
Αυτή τη διάσωση από αέρα ο Κνάους θέλει να αναπτύξει με την 
εταιρεία του στην Ελλάδα, ενώ, όπως αναφέρεται σχετικά στην 
είδηση, υπάρχει επίσης ανάγκη για μεταφορικές πτήσεις μεταξύ 

των νοσοκομείων στα διάφορα ελληνικά νησιά, και επιπλέον 
έχει απευθυνθεί προς την εταιρεία του η ευρωπαϊκή υπηρεσία 
προστασίας των συνόρων Frontex.
Στόχος είναι να εξελιχθεί από κοινού ένα πρόγραμμα στη Βόρεια 
Ελλάδα που θα αποσκοπεί στην ταχεία κινητοποίηση για την 
προστασία από την παράνομη μετανάστευση στην παραμεθό-
ρια περιοχή μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.
Όπως σημειώνεται στην είδηση στην ιστοσελίδα της δημόσιας 
Αυστριακής Ραδιοτηλεόρασης, με συνολικά τέσσερα ελικόπτε-
ρα του που θα σταθμεύουν μόνιμα στην Ελλάδα, ο Ρόι Κνάους 
αναμένει να είναι σε θέση να καλύψει προς το παρόν τη ζήτηση.

Δεκαετή σύμβαση με την Coles, την δεύτερη μεγαλύτερη αλυ-
σίδα super market της Αυστραλίας, για την προμήθεια ηλε-
κτρικής ενέργειας (PPA) που θα προέρχεται αποκλειστικά από 
ανανεώσιμες πηγές υπέγραψε η METKA EGN, θυγατρική της 
MYTILINEOS, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε, μέσω τριών ιδιόκτητων 
φωτοβολταϊκών πάρκων της METKA EGN στην Περιφέρεια της 
Νέας Νότιας Ουαλίας, θα παράγονται ετησίως 220 GW/h που 
θα τροφοδοτούν το ηλεκτρικό σύστημα της Αυστραλίας. Με τη 
χρήση της ηλιακής ενέργειας, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρα-
κα θα περιοριστούν κατά 180.000 τόνους ετησίως.
Το ευρύ δίκτυο καταστημάτων της Coles θα καλύπτει το 10% 
των ενεργειακών αναγκών του, με την αγορά του 70% της 
παραγόμενης ισχύος από τα τρία έργα της METKA EGN, ισχύος 
120MW.
Η κατασκευή των φωτοβολταϊκών πάρκων (ως τμήμα του 
πρώτου επενδυτικού χαρτοφυλακίου αδειών / “Build, Operate 

& Transfer” συνολικής ισχύος 250MW που απέκτησε η METKA 
EGN το 2019) προβλέπεται να ξεκινήσει άμεσα, με τις εγκατα-
στάσεις να αναμένεται να αρχίσουν να τροφοδοτούν την Coles 
και το δίκτυο τον Ιούλιο του 2020.
Η Coles είναι σήμερα μία από τις κορυφαίες αλυσίδες λιανικής 
της Αυστραλίας, με περισσότερα από 2.500 καταστήματα σε 
εθνικό επίπεδο. Με αυτήν την συνεργασία, η METKA EGN σημα-
τοδοτεί την δυναμική της είσοδο στην αγορά της Αυστραλίας, 
ενώ πλέον διαθέτει παρουσία και στις πέντε ηπείρους.
Η METKA EGN εδραιώνεται διεθνώς ως πάροχος λύσεων καθα-
ρής ενέργειας, σε ένα οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον 
που αναζητά διεξόδους για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα, 
εξαιτίας των επιβαλλόμενων πολιτικών και της πίεσης της κοι-
νής γνώμης. Πάγια δέσμευση άλλωστε της MYTILINEOS, είναι 
η βιώσιμη ανάπτυξη, μέσα από την προστασία του περιβάλλο-
ντος και την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Η αξία της σύμβασης για τη ΜΕΤΚΑ EGN ανέρχεται σε AU$91εκ. 

(€55.5 εκ. περίπου).
H εταιρεία MYTILINEOS κατέχει ηγετική θέση στους τομείς 
Μεταλλουργίας, Ηλεκτρισμού & Φυσικού Αερίου και Ολο-
κληρωμένων Έργων & Υποδομών. Ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 
1990, είναι εταιρία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με 
ενοποιημένο κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 1,5 δισ. ευρώ 
και απασχολεί περισσότερους από 2.900 άμεσους και έμμεσους 
εργαζόμενους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Η ΜΕΤΚΑ EGN είναι θυγατρική της MYTILINEOS Α.Ε., και ειδι-
κεύεται στην ανάπτυξη και κατασκευή φωτοβολταϊκών έργων 
μεγάλης κλίμακας για τις παγκόσμιες αγορές ηλιακής ενέργειας 
και αποθήκευσης ενέργειας. Η εταιρεία εξυπηρετεί μεγάλους 
διεθνείς πελάτες κυρίως στις αγορές της Ευρώπης, της Μέσης 
Ανατολής, της Κεντρικής Ασίας και της Αμερικής.

ΙΣΧΥΡΗ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΜΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΧΕΔΙΑΖΕΙ Η ΑΥΣΤΡΙΑΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ “HELI AUSTRIA”

Η METKA EGN ΘΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΙ ΜΕ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ SUPER 
MARKET ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ
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Τέθηκαν σε ισχύ από χθες οι αλλαγές στη ρύθμιση 
των 120 δόσεων όπως προβλέπεται σε απόφαση του 
υφυπουργού Οικονομικών Απόστολου Βεσυρόπουλου 
και του επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων Γιώργου Πιτσιλή, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη στη ρύθμιση 
με βάση τις νέες βελτιωμένες διατάξεις αναμένεται να 
τεθεί σε εφαρμογή εντός της εβδομάδος, ενώ η προ-
θεσμία υπαγωγής στη ρύθμιση εκπνέει κανονικά στις 
30 Σεπτεμβρίου. 
Με την απόφαση διευκρινίζονται μεταξύ άλλων τα 
εξής:
- Στη ρύθμιση μετά από επιλογή του οφειλέτη, δύναται 
να υπαχθούν, οφειλές ληξιπρόθεσμες και μη που βε-
βαιώνονται μέχρι την ημερομηνία της αίτησης υπαγω-
γής σε ρύθμιση, οι οποίες δεν έχουν ρυθμισθεί βάσει 
δικαστικής απόφασης, προσωρινής διαταγής ή άλλων 
νομοθετικών διατάξεων και αφορούν σε υποχρεώσεις 
ετών, υποθέσεων και περιόδων μέχρι και 31.12.2018, 
εξαιρουμένων των οφειλών για τις οποίες η προθεσμία 
υποβολής δήλωσης λήγει μετά τις 31.12.2018. 
- Η αίτηση για προκαταβολή ποσού με χορήγηση ισό-
ποσης απαλλαγής προσαυξήσεων και τόκων εκπρό-
θεσμης καταβολής, υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω 
διαδικτυακής εφαρμογής για όλες τις περιπτώσεις που 
αυτό υποστηρίζεται τεχνικά. Σε περίπτωση που υφί-
σταται αδυναμία διαδικτυακής υποστήριξης, η αίτηση 
υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείο ή άλλη υπηρεσία 
της Α.Α.Δ.Ε. Η αίτηση-δήλωση για προκαταβολή και 
η επιλογή του ποσού από τον οφειλέτη γίνεται κατά 
την υποβολή του αιτήματος υπαγωγής στη ρύθμιση. 
Το ελάχιστο ποσό προκαταβολής είναι το διπλάσιο της 
μηνιαίας δόσης του προγράμματος ρύθμισης που έχει 
επιλέξει ο οφειλέτης. Η προκαταβολή είναι καταβλητέα 
άπαξ, μέσα σε 3 εργάσιμες μέρες από την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης. Η ρύθμιση καθίσταται ενεργή 
με την προκαταβολή του ποσού που επιλέγει ο οφει-
λέτης. Το ποσό των δόσεων της ρύθμισης αναπροσαρ-
μόζεται μετά την προκαταβολή σύμφωνα με το πλήθος 
των δόσεων, όπως αυτό έχει οριστεί προκειμένου να 
υπολογιστεί το ελάχιστο ποσό προκαταβολής, και υπό 

τον περιορισμό του ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης 
των 20 ευρώ. Οι δόσεις της ρύθμισης είναι καταβλη-
τέες έως την τελευταία εργάσιμη μέρα των μηνών που 
έπονται του μήνα της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. 
Η προκαταβολή δεν προσμετράται στο πλήθος των δό-
σεων της ρύθμισης.

- Η αλλαγή του τόκου σε 3% από 5% γίνεται αυτομα-
τοποιημένα μετά την παρέλευση διμήνου από τη δη-
μοσίευση του ως άνω νόμου.
- Στη βασική οφειλή των 3.000 ευρώ ανά υπηρεσία 
της παρ. 1 του άρθρου 99 του ν. 4611/2019 δεν λαμ-
βάνεται υπόψη το ποσό της τυχόν προκαταβολής που 
επιλέγει ο φορολογούμενος.
- Στη βασική οφειλή έως 1.000.000 ευρώ περιλαμ-
βάνεται το σύνολο των βεβαιωμένων οφειλών στις 
Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα ή Τελωνεία, κατά περίπτωση, 
που υποχρεωτικά υπάγονται στη ρύθμιση σύμφω-
να με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 98 του ν. 
4611/2019 χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το ποσό της 
τυχόν προκαταβολής που επιλέγει ο φορολογούμενος. 
Η ρύθμιση γίνεται ανά υπηρεσία.
- Νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες κερδοσκοπι-
κού χαρακτήρα με συνολική υποχρεωτικά υπαγόμενη 
στη ρύθμιση βασική οφειλή, έως 1.000.000 ευρώ, 
που κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4621/2019 (ήτοι 
31.7.2019) έχουν ήδη υπαγάγει τις οφειλές τους σε 
ρύθμιση τμηματικής καταβολής σε έως 36 δόσεις, 
δύνανται να αιτηθούν τη ρύθμιση των οφειλών τους 

σύμφωνα με τις νέες διατάξεις μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Όσοι 
από τους ανωτέρω οφειλέτες δεν επιλέξουν με σχετι-
κή αίτηση τους την υπαγωγή τους στην υποπερ. δ της 
περ. Γ’ της παρ. 1 του άρθρου 98 του ν. 4611/2019, 
θεωρείται ότι συνεχίζουν με το πρόγραμμα ρύθμισης 
που τους είχε χορηγηθεί σε έως 36 δόσεις και υπό τους 
όρους και προϋποθέσεις των άρθρων 98-109, όπως 
ισχύουν.
- Οφειλέτες που έχουν υπαγάγει τις οφειλές τους σε 
ρύθμιση κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4621/2019 
(ήτοι 31.7.2019) με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις 
της παρ. 2 του άρθρου 98 και του άρθρου 100 του ν. 
4611/2019, δύνανται να ζητήσουν την εκ νέου ρύθμι-
ση των οφειλών τους σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, 
όπως τροποποιούνται με τις παρ. 3 και 6 του άρθρου 2 
του ν. 4621/2019, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 
για την υποβολή αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση του 
ν. 4611/2019.
- Οφειλέτες που κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4621/ 
2019 (ήτοι 31.7.2019) έχουν υπαγάγει τις οφειλές τους 
σε ρύθμιση με τις διατάξεις του ν. 4611/2019, μπορούν 
να ζητήσουν την εκ νέου ρύθμιση των οφειλών τους, 
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή 
αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση του ν. 4611/2019, 
προκειμένου να τύχουν των απαλλαγών της παρ. 6 
του άρθρου 98 του ν. 4611/2019, όπως προστέθηκε 
με την παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4621/2019.
- Για την αποδέσμευση των κατασχεμένων στα χέρια 
τρίτου μελλοντικών απαιτήσεων του οφειλέτη, ο οφει-
λέτης εισέρχεται με τη χρήση των προσωπικών του 
κωδικών σε ειδική εφαρμογή του taxisnet στο δικτυ-
ακό τόπο www.aade.gr και εκτυπώνει βεβαίωση απο-
δέσμευσης την οποία γνωστοποιεί στον τρίτο εντός 
μηνός από την έκδοση της, με κάθε πρόσφορο μέσο. Σε 
περίπτωση απώλειας της ρύθμισης, το αρμόδιο για την 
παρακολούθηση τήρησης αυτής όργανο του άρθρου 2 
ενημερώνει άμεσα με κάθε πρόσφορο μέσο τα αρμόδια 
όργανα για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής και για 
την ανατροπή της αποδέσμευσης, προκειμένου να συ-
νεχιστεί η διαδικασία της διοικητικής εκτέλεσης.

ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ ΤΗΝ 1Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 120 ΔΟΣΕΩΝ
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Στις δυσκολίες που κλήθηκε να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση, 
όταν ανακάλυψε πως υπάρχουν περίπου 470.000 συνταξιο-
δοτικά δικαιώματα τα οποία εκκρεμούν, καθώς και 222.000 
συντάξεις που αναμένεται να επανυπολογιστούν, αναφέρθη-
κε ο υφυπουργός Εργασίας, αρμόδιος για θέματα κοινωνικής 
Ασφάλισης, Νότης Μηταράκης, μιλώντας στον ραδιοφωνικό 
σταθμό «Alpha 98.9», σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Σύμφωνα με τον κ. Μηταράκη, η καθυστέρηση στην ψη-
φιοποίηση του συστήματος έκδοσης των συντάξεων και η 
έλλειψη ηλεκτρονικής καρτέλας των ασφαλισμένων ήταν 
ο λόγος που δεν μπορούσε να γίνει ο επανυπολογισμός του 
ανταποδοτικού μέρους της κύριας σύνταξης.
Ο υφυπουργός Εργασίας σημείωσε πως από την πρώτη 
στιγμή ελήφθησαν μέτρα για την όσο το δυνατόν ταχύτερη 
αντιμετώπιση της κατάστασης και, μάλιστα, αναφέρθηκε και 
στην προ ημερών απόφαση του υπουργείου Εργασίας να 
επανατοποθετήσει 86 στελέχη σε κρίσιμες θέσεις του Ενιαίου 
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) που αφορούν την έκ-

δοση των συντάξεων οι οποίες εκκρεμούν. Ο ίδιος τόνισε πως 
είναι απαράδεκτο οι πολίτες, αυτήν τη στιγμή, να πρέπει να 
περιμένουν τόσο πολύ, προκειμένου να λάβουν τα χρήματα 
τα οποία δικαιούνται.
Όπως είπε, βασική προτεραιότητα προς τον εξορθολογισμό 
και τον εκσυγχρονισμό του συστήματος παραμένει η ολοκλή-
ρωση του συστήματος «Άτλας», που έχει στόχο μέσα στα επό-
μενα δύο χρόνια το 90% των συντάξεων να εκδίδονται αυθη-
μερόν, με το 1/3 να έχει υλοποιηθεί έως τον Ιούνιο του 2020.
«Κάτι που δεν έχω αναφέρει ξανά και θα ήθελα να το πω σε 
αυτό το σημείο, είναι πως, πριν ακόμα και από την ολοκλή-
ρωση του συστήματος «Άτλας», έχουμε σαν στόχο να ολο-
κληρώσουμε την ψηφιοποίηση των κανόνων απονομής των 
συντάξεων. Η ψηφιακή ενημέρωση των πολιτών είναι εξίσου 
σημαντική, προκειμένου ο κάθε ασφαλισμένος να γνωρίζει τι 
δικαιούται και πότε» επισήμανε ο κ. Μηταράκης.
Τέλος, ως προς το επικείμενο νέο επικουρικό ασφαλιστικό σύ-
στημα, ο υφυπουργός Εργασίας υπογράμμισε ότι στόχος είναι 

να έχει ολοκληρωθεί η νομοθέτηση μέσα στο 2019, ώστε το 
2020 να αποτελέσει το έτος προσαρμογής, το οποίο θα επιτρέ-
ψει τελικά την εφαρμογή του συστήματος στους πρωτοεισερ-
χόμενους στην αγορά εργασίας από την 1η Ιανουαρίου 2021.
«Με το νέο κεφαλαιοποιητικό, επικουρικό σύστημα ασφά-
λισης, ο κάθε εργαζόμενος πλέον θα διαθέτει τον δικό του 
ατομικό λογαριασμό, ο οποίος θα παραμένει διασφαλισμένος 
στο όνομά του. Η κύρια σύνταξη παραμένει δημόσια, υπο-
χρεωτική και διανεμητική, ενώ στον τρίτο πυλώνα θα έχει ο 
κάθε ασφαλισμένος και τη δυνατότητα μίας προαιρετικής ιδι-
ωτικής ασφάλισης. Έτσι, με τον δεύτερο και τον τρίτο πυλώνα 
θα επιτυγχάνεται η διάχυση του κινδύνου, που θα μπορούσε 
να προκύψει, εξαιτίας μίας πιθανής δημοσιονομικής κρίσης ή 
μίας δημογραφικής κρίσης, που απασχολεί τις περισσότερες 
ευρωπαϊκές χώρες αυτήν τη στιγμή» σχολίασε ο κ. Μηταρά-
κης.

Τέλος στο φαινόμενο του «ενεργειακού τουρισμού», ανήγγειλε 
ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, 
σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στον ραδιοφωνικό 
σταθμό Real, στο πλαίσιο της οποίας ξεκαθάρισε ότι η κατάργη-
ση των δημοπρασιών λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής παραγω-
γής της ΔΕΗ θα προχωρήσει άμεσα και δεν θα πραγματοποιηθεί 
η δημοπρασία που είναι προγραμματισμένη για τον Οκτώβριο, 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Σε σχέση με τον «ενεργειακό τουρισμό» ο υπουργός είπε συ-
γκεκριμένα: «Θα συνεννοηθούμε με τη ΡΑΕ για να τελειώσει 
το φαινόμενο του «ενεργειακού τουρισμού». Τι θέλω να πω; 
Ότι κάποιος φεσώνει τη ΔΕΗ και μετά πηγαίνει και φεσώνει 
έναν εναλλακτικό πάροχο και μετά πηγαίνει στον επόμενο κ.λπ. 
Αυτό πρέπει να τελειώσει όπως τελείωσε και στην τηλεφωνία. 
Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας που να είναι αντίθετος και θα 
το κάνουμε».
Ο υπουργός ανέφερε ότι το Δημόσιο δεν οφείλει τόσα πολλά 
ενώ και η Νέα Δημοκρατία έχει ρυθμίσει τις οφειλές της και έχει 
ακόμα δύο δόσεις, των 6.000 ευρώ η καθεμία, το Σεπτέμβριο 

και τον Οκτώβριο. «Βασικά οφείλουν οι Περιφέρειες μέσω των 
λεγόμενων ΤΟΕΒ και οι Δήμοι μέσω των λεγόμενων ΔΕΥΑ που 
είναι για την άρδευση και την ύδρευση. Και εκεί είμαστε σε επα-
φή και με την ΚΕΔΕ και με την ΕΝΠΕ, την αντίστοιχη Ομοσπονδία 
των Περιφερειών, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί το ζήτημα το τα-
χύτερο δυνατόν. Θέλω να πω όμως ότι τα μισά από τα οφειλό-
μενα στη ΔΕΗ τα χρωστούν 60.000 άνθρωποι ή φορείς και εκεί 
θα δοθεί η έμφαση. Το τελευταίο δίμηνο δόθηκαν εντολές για 
30.000 αποκοπές ρεύματος», πρόσθεσε.
Σε ερώτηση για τα ΝΟΜΕ, ο κ. Χατζηδάκης τόνισε: «Εμείς την 
τελευταία δημοπρασία ΝΟΜΕ, που έχει προγραμματιστεί για 
τον Οκτώβριο, δεν θα την κάνουμε και θα σταματήσουμε τις 
δημοπρασίες ΝΟΜΕ, γιατί θέλουμε να υπάρχει ανταγωνισμός 
επί ίσοις όροις. Και, βεβαίως, στη συνέχεια θα προχωρήσουμε 
στη «μετά-ΝΟΜΕ» εποχή, με μια υγιή απελευθέρωση στην αγο-
ρά ενέργειας, όπου θέλουμε να υπάρχουν πολλοί εναλλακτικοί 
πάροχοι, και η ΔΕΗ και οι ανταγωνιστές της και οι καλύτερες 
δυνατές τιμές για τους καταναλωτές».
Σε ερώτηση για το ζήτημα των απορριμμάτων, ο υπουργός 

υπενθύμισε ότι με τις μονάδες ολοκληρωμένης διαχείρισης που 
εγκρίθηκαν το 2014, όταν ήταν υπουργός Ανάπτυξης, το ζήτη-
μα αντιμετωπίστηκε σε μια σειρά περιοχών της Ελλάδας, όπως η 
Ήπειρος, οι Σέρρες, η Ηλεία, η Δυτική Μακεδονία.
«Στην Αττική, ενώ είχαμε αδειοδοτήσει κι εγκρίνει μια τέτοια 
μονάδα, περισσότερες μονάδες, η απελθούσα περιφερειάρχης, 
η κυρία Δούρου, ακύρωσε το σχεδιασμό και αυτή την ώρα 
είμαστε αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο να έχουμε λόφους σκου-
πιδιών», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης. «Θα συνεργαστούμε στενά», 
πρόσθεσε, «με όλα τα συναρμόδια υπουργεία και την περιφέ-
ρεια Αττικής, διότι οι προσωρινές παρατάσεις στη Φυλή το πολύ 
να μας πάνε για ένα χρόνο ακόμα. Πρέπει, λοιπόν, να βρούμε 
μια σφαιρική λύση και να αντιληφθούμε ότι δεν είναι δυνατόν 
-και για λόγους περιβαλλοντικής προστασίας και για λόγους 
ποιότητας ζωής, αλλά και για λόγους αξιοπρέπειας αν θέλετε 
αυτής της χώρας- να συνεχίζουμε στο όνομα ιδεοληψιών να 
δημιουργούμε τέτοιου είδους ζητήματα στους εαυτούς μας».

Πτωτικά κινήθηκε η χρηματιστηριακή αγορά, μετά από τέσσε-
ρις ανοδικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός 
χρηματιστηριακός δείκτης είχε καταγράψει συνολικά κέρδη 
4,72%, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Η αξία των συναλλαγών κυ-
μάνθηκε σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα. Με μεγάλη άνοδο έκλει-

σε η μετοχή της ΔΕΗ, ενώ τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκαν οι 
τραπεζικές μετοχές. O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 860,51 
μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,87%. Ενδοσυνεδριακά κα-
τέγραψε κατώτερη τιμή στις 855,20 μονάδες (-1,49%). Η αξία 
των συναλλαγών ανήλθε στα 36,178 εκατ. ευρώ, ενώ διακινή-

θηκαν 18.620.169 μετοχές. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης 
σημείωσε πτώση σε ποσοστό 1,05%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,27%.

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
Ν. Μηταράκης: ο κάθε ασφαλισμένος θα μπορεί να ενημερώνεται άμεσα για το τι δικαιούται και πότε

Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: ΤΕΛΟΣ ΣΤΟΝ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ» ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΕ- ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΑΙ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ

ΜΕ ΠΤΩΣΗ 0,87% ΕΚΛΕΙΣΕ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ - ΜΕΓΑΛΑ ΚΕΡΔΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΔΕΗ
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Ολοκληρώθηκε η 9η εβδομάδα λειτουργίας της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας για την προστασία της 1ης κατοικίας και την ευνο-
ϊκή ρύθμιση και επιδότηση των στεγαστικών, καταναλωτικών 
και επιχειρηματικών δανείων, με υποθήκη στην κύρια κατοικία, 
αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ειδικής γραμματείας διαχείρισης 
ιδιωτικού χρέους, αθροιστικά από 1η Ιουλίου 2019 μέχρι 1η Σε-
πτεμβρίου 2019:
- Έχουν εισέλθει στην πλατφόρμα 85.628 χρήστες.
- Έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία ετοιμασίας της αίτησης 17.925 

χρήστες.
- Έχουν υποβληθεί 32 αιτήσεις και διαβιβαστεί στις τράπεζες.
- Έχουν δοθεί 2 προτάσεις ρύθμισης από τις τράπεζες και εκκρεμεί 
η αποδοχή από τη μεριά των δανειοληπτών.

«Σε ένα σημαντικό βήμα για την ανακούφιση των πραγματικά 
ευάλωτων νοικοκυριών προχωρά η κυβέρνηση του Κυριάκου 
Μητσοτάκη», αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. «Πρόκειται για 
την απλοποίηση των διαδικασιών για την προστασία της πρώ-
της κατοικίας, προκειμένου χιλιάδες πολίτες να διευκολυνθούν 
και να ενταχθούν στην ευνοϊκή ρύθμιση για επιδότηση των 
στεγαστικών, καταναλωτικών και επιχειρηματικών δανείων, 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Αυτό γίνεται μέσα από τη σχετική 
πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέ-
ους», σημειώνουν.
   Επιπλέον προσθέτουν τα εξής: «Ήδη έχει τεθεί σε εφαρμογή 
η ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχεί-
ρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) www.keyd.gov.gr Ωστόσο 
η διαδικασία αποδείχθηκε προβληματική λόγω των πολλών 
γραφειοκρατικών εμποδίων. Αυτό που προβλέπεται είναι: η 
ηλεκτρονική διαβίβαση της αίτησης στις εμπλεκόμενες τράπε-
ζες, οι οποίες εντός 1 μήνα παρέχουν μια πρόταση ρύθμισης, με 
τους ακόλουθους ευνοϊκούς όρους:
   * διαγραφή οφειλής, εφόσον το ανεξόφλητο υπόλοιπο του 
δανείου ξεπερνά το 120% της εμπορικής αξίας της Α  ́κατοικίας 

(π.χ. αν κάποιος χρωστάει 100 χιλ. ευρώ, ενώ το σπίτι του αξίζει 
50 χιλ. ευρώ, τότε θα γίνει «κούρεμα» 40 χιλ. ευρώ)
   * αποπληρωμή σε 25 έτη, έτσι ώστε να προκύπτουν χαμη-
λές μηνιαίες δόσεις. Εάν ο οφειλέτης υπερβαίνει το 80ο έτος της 
ηλικίας του, τότε είτε μειώνονται αντίστοιχα τα έτη ρύθμισης ή 
μπορεί να συμβληθεί κάποιος άλλος νεότερης ηλικίας ως εγγυ-
ητής του δανείου (π.χ. τέκνο που θα κληρονομήσει το ακίνητο)
   * χαμηλός τοκισμός με επιτόκιο 2%, προσαυξημένο με το 
Euribor τριμήνου.
   Επιπρόσθετα το κράτος επιδοτεί την πληρωμή των ανωτέρω 
μηνιαίων δόσεων του δανείου σε ποσοστό από 20% έως 50%.
   Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, στους πρώτους δύο μήνες 
λειτουργίας της πλατφόρμας έχουν εισέλθει 85.628 χρήστες, 
ενώ 17.925 χρήστες έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία προετοιμα-
σίας της αίτησης. Όμως τα σημαντικά γραφειοκρατικά εμπόδια, 
που αφορούσαν στην υποχρέωση προσκόμισης του «πιστοποι-
ητικού βαρών» δημιουργούσαν στρεβλώσεις στην παραπάνω 
διαδικασία, με αποτέλεσμα να αργεί η διεκπεραίωση των αιτή-
σεων που είχαν υποβληθεί. Ενδεικτικά από τις χιλιάδες αυτές 
αιτήσεις, μόνο 32 είχαν υποβληθεί και διαβιβαστεί στις τράπε-

ζες, οι οποίες από την πλευρά τους είχαν δώσει δύο προτάσεις 
ρύθμισης, αναμένοντας την αποδοχή τους από τη μεριά των 
δανειοληπτών.
   Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση αίρεται η συγκεκριμένη 
υποχρέωση προσκόμισης του πιστοποιητικού βαρών από τα 
υποθηκοφυλακεία κατά την αίτηση προστασίας της πρώτης 
κατοικίας από τους ενδιαφερομένους. Έτσι, η εν λόγω ΚΥΑ 
μειώνει το γραφειοκρατικό κόστος και δημιουργεί τις συνθήκες 
επιτάχυνσης της αξιολόγησης των εκκρεμών αιτήσεων των 
ευάλωτων νοικοκυριών. Επομένως διευκολύνεται άμεσα και η 
ρύθμιση τέτοιων στεγαστικών δανείων από τις τράπεζες.
   Οι δύο πρώτες ευνοϊκές ρυθμίσεις που αφορούν δύο πραγ-
ματικά ευάλωτα νοικοκυριά περιλαμβάνουν: Η πρώτη, την 
εξόφληση του δανείου σε 24 έτη, με επιτόκιο 2% και επιπλέον 
40% επιδότηση της μηνιαίας δόσης του δανείου από το κράτος. 
Η δεύτερη, την εξόφληση του δανείου σε 25 έτη, με επιτόκιο 2% 
κι επιπλέον 50% επιδότηση της μηνιαίας δόσης του δανείου από 
το κράτος».

 Αύξηση κατά 6,3% εμφάνισαν οι τιμές των διαμερισμάτων το 
Α’ εξάμηνο του 2019, όπως ανακοινώθηκε από την Τράπεζα 
της Ελλάδος, ενώ το 2018 οι τιμές αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο 
ρυθμό 1,7%.
   Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ από τις τράπεζες, 
εκτιμάται ότι το β΄τρίμηνο του 2019 οι τιμές των διαμερισμάτων 
(σε ονομαστικούς όρους) ήταν κατά μέσο όρο αυξημένες κατά 
7,7% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018. Με βάση 
τα αναθεωρημένα στοιχεία, το α  ́τρίμηνο του 2019 η αντίστοι-
χη αύξηση διαμορφώθηκε στο 4,9%.
   Δείκτες τιμών διαμερισμάτων κατά παλαιότητα και 
γεωγραφική περιοχή
   Πιο αναλυτικά, η αύξηση των τιμών το β  ́τρίμηνο του 2019 
σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018 ήταν 7,7% για τα 

«νέα» διαμερίσματα, δηλ. ηλικίας έως 5 ετών, και 7,6% για τα 
«παλαιά», δηλ. ηλικίας άνω των 5 ετών. Με βάση τα αναθεω-
ρημένα στοιχεία, το α  ́τρίμηνο του 2019, σημειώθηκε αύξηση 
των τιμών των «νέων» διαμερισμάτων κατά 5,1%, ενώ οι τιμές 
των «παλαιών» διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 4,9% σε σύ-
γκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018. Για το σύνολο του 
2018, οι τιμές για τα «νέα» και τα «παλαιά» διαμερίσματα αυξή-
θηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 1,9% και 1,6% αντίστοιχα.
   Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική περιοχή 
προκύπτει ότι η αύξηση των τιμών των διαμερισμάτων το β΄ 
τρίμηνο του 2019 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018 
ήταν 11,1% στην Αθήνα, 7,0% στη Θεσσαλονίκη, 4,1% στις 
άλλες μεγάλες πόλεις και 4,9% στις λοιπές περιοχές της χώρας.
   Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, εκτιμάται ότι κατά το α΄ 

τρίμηνο του 2019 οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 
7,1% στην Αθήνα, 5,4% στη Θεσσαλονίκη, 2,5% στις άλλες 
μεγάλες πόλεις και 3,2% στις λοιπές περιοχές της χώρας σε σύ-
γκριση με το α  ́τρίμηνο του 2018. Για το σύνολο του 2018, η 
αύξηση των τιμών στις ίδιες περιοχές σε σχέση με το 2017 ήταν 
2,7%, 1,0%, 0,8% και 1,1% αντίστοιχα.
   Τέλος, για το σύνολο των αστικών περιοχών της χώρας, το β΄ 
τρίμηνο του 2019 οι τιμές των διαμερισμάτων ήταν αυξημένες 
κατά 8,0% σε σύγκριση με το β  ́τρίμηνο του 2018. Με βάση τα 
αναθεωρημένα στοιχεία, το α  ́τρίμηνο του 2019 η αντίστοιχη 
αύξηση των τιμών των διαμερισμάτων στις αστικές περιοχές 
ήταν 5,2%, ενώ για το σύνολο του 2018 η μέση ετήσια αύξηση 
διαμορφώθηκε στο 1,7%.

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 17.925 ΧΡΗΣΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α’ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΤΩΝ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 
Η  απλοποίηση των διαδικασιών για την προστασία της πρώτης κατοικίας, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές

ΤΤΕ: ΑΥΞΗΣΗ 6,3% ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2019
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Σε αρχικό στάδιο βρίσκεται η διαδικασία του ψηφιακού με-
τασχηματισμού των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Αυτό διαπι-
στώνει –σύμφωνα με το ΑΠΕ- μακροχρόνια έρευνα του Οικο-
νομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με επιστημονικό υπεύθυνο 
τον Καθηγητή Γεώργιο Ι. Δουκίδη, η οποία καταγράφει τα 
χαρακτηριστικά των περίπου 100 ελληνικών εταιρειών που 
εμπλέκονται σε πρωτοβουλίες ψηφιακού μετασχηματισμού, 
σε ποιο στάδιο ψηφιακής ωριμότητας βρίσκονται, τι πραγ-
ματικά κάνουν όσον αφορά την αξιοποίηση των ψηφιακών 
τεχνολογιών, τι προβλήματα αντιμετωπίζουν και ποιές είναι οι 
προτεραιότητες τους στο θέμα αυτό.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι ελληνικές εται-
ρείες που εμπλέκονται σε έργα ψηφιακού μετασχηματισμού 
είναι κυρίως μεγάλες (2/3 έχουν πάνω από 250 άτομα προ-
σωπικό και 50 εκατ. ευρώ κύκλο εργασιών) και ηγέτες στον 
κλάδο τους, με επιχειρηματικό ιστορικό βάθους (6/10 έχουν 
πάνω από 15 έτη λειτουργίας), έντονη εξωστρεφή δραστηρι-
ότητα (7/10 με οργανωμένη επιχειρηματική δραστηριότητα 
και εκτός Ελλάδος), με οργανωμένα ψηφιακά κανάλια (5/10 
αξιοποιούν ουσιαστικά το ηλεκτρονικό εμπόριο) και με ανα-
βαθμισμένα τμήματα πληροφορικής αφού 1/2 έχουν τον 
ρόλο του CIO (Chief Information Officer) στην ηγετική διοικη-
τική ομάδα και μάλιστα 2/10 έχουν ήδη οργανωμένο τμήμα/
ομάδα ψηφιακού μετασχηματισμού.
Στις τρεις διαστάσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού (εμπει-
ρία πελατών, επιχειρηματικές διαδικασίες, επιχειρηματικό 
μοντέλο) οι εταιρείες επικεντρώνονται σε μεγάλο βαθμό στον 
μετασχηματισμό της εμπειρίας πελατών και συγκεκριμένα στα 
πρώτα επίπεδα της «κατανόησης του πελάτη και της συμπε-
ριφοράς του», στον «αυτοματισμό και εκσυγχρονισμό της 
διαδικασίας πώλησης» και «αναβάθμιση της εμπειρίας του 
πελάτη στα σημεία επαφής». Στο θέμα των επιχειρηματικών 
διαδικασιών γίνονται επίσης κάποιες πρώτες οργανωμένες 
προσπάθειες με έμφαση στην «ψηφιοποίηση (και όχι αναδι-
οργάνωση) των διαδικασιών», την «υποβοήθηση (και όχι 
αναβάθμιση) της εργασίας των στελεχών» και στην «διοίκη-
ση μέσω επιχειρηματικών επιδόσεων» αξιοποιώντας αρχικά 
μοντέλα business analytics. Όσον αφορά τον μετασχηματισμό 
του επιχειρηματικού μοντέλου υπάρχουν μόνο οργανωμένες 
προσπάθειες από πολυεθνικές εταιρείες στην «ψηφιακή δι-
εθνή επέκτασή τους» δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο 
περιβάλλον με τις θυγατρικές τους και στην αποδοτική εφο-
διαστική αλυσίδα με τους μεγάλους B-B πελάτες.
Παρά το μέγεθος και την οργανωσιακή ετοιμότητα σε θέματα 
πληροφορικής οι συγκεκριμένες ελληνικές εταιρείες βρίσκο-

νται στα αρχικά στάδια της ψηφιακής ετοιμότητας, αφού 
μόνο 6/10 έχουν ξεκάθαρο πλάνο ψηφιακής στρατηγικής 
που σε κάποιες περιπτώσεις σχετίζεται με την επιχειρηματική 
στρατηγική, 1/3 έχουν σχεδιάσει πολύ πρόσφατα (δηλαδή τα 
τελευταία δυο χρόνια) αυτή την στρατηγική, ενώ μόλις 1/3 
μπορεί να θεωρηθούν ότι έχουν ήδη περάσει από τα πολύ 
αρχικά στάδια του ψηφιακού μετασχηματισμού όπως παρου-
σιάστηκε παραπάνω. Παρά το ότι 8/10 αναμένουν σημαντι-
κές «ψηφιακές» αλλαγές και ανακατατάξεις στον κλάδο λόγω 
αυτού του φαινομένου, μόνο 1/2 προετοιμάζονται επαρκώς 
για την αντιμετώπιση των επερχόμενων κλαδικών ψηφιακών 
αλλαγών από υπάρχοντες ανταγωνιστές είτε νεοεισερχόμενες 
start-ups. Επίσης μόνο 2/10 χρησιμοποιεί σχετικές μεθοδολο-
γίες σχεδίασης και ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων 
και διαχείρισης αλλαγών όπως design thinking, agile, lean 
κλπ. Ενώ μόνο 1/10 έχει έντονο το στοιχείο της καινοτομίας 
στην κουλτούρα του οργανισμού είτε στα προϊόντα/υπηρεσί-
ες ή στο ίδιο το επιχειρηματικό μοντέλο.

Πέρα από τα ERP συστήματα που τα αξιοποιούν πλήρως 
σε όλες τις λειτουργίες τους, οι εταιρείες δίνουν έμφαση στα 
CRM (Customer Relationship Management) συστήματα όταν 
επικεντρώνονται σε καταναλωτές και στα SCM (Supply Chain 
Management) συστήματα όταν έχουν βιομηχανικές μονάδες 
ή ανήκουν στους κλάδους του χονδρεμπορίου. Σε δεύτερο 
επίπεδο, από τις αναδυόμενες ψηφιακές τεχνολογίες δίνουν 
έμφαση στις κινητές εφαρμογές (mobile systems) με επικέ-
ντρωση στο πωλήσεις/μάρκετινγκ αλλά και στην άμεση ενη-
μέρωση και συνεργασία μεταξύ εργαζομένων, καθώς και στα 
κοινωνικά δίκτυα για αυτές που έχουν B-C πελατοκεντρική 
στρατηγική. Δευτερευόντως επικεντρώνονται στην επιχειρη-

ματική αναλυτική/μεγάλα δεδομένα για την καταγραφή και 
αξιοποίηση των κρίσιμων δεικτών απόδοσης (KPIs) καθώς 
και στις υποδομές/πρακτικές για cloud υπηρεσίες και ψηφι-
ακή ασφάλεια. Μελλοντικά καθώς οι κορυφαίες εταιρίες θα 
προχωρούν σε προχωρημένα στάδια ψηφιακής ωριμότητας 
θεωρούν ότι σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσουν οι τεχνολο-
γίες IoT, τεχνητής νοημοσύνης και blockchain.
Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες είναι ποικίλα. 
Στην πρώτη θέση είναι η ανάπτυξη αλλά και εύρεση ανθρώ-
πινου δυναμικού με τις αναγκαίες ψηφιακές δεξιότητες είτε 
σε τεχνικό επίπεδο (προγραμματιστές, τεχνικοί ασφάλειας, 
αναλυτές δεδομένων κλπ) ή στους χρήστες σε όλα τα τμήμα-
τα αλλά και στα διευθυντικά στελέχη που θα τρέξουν τα έργα 
ψηφιακού μετασχηματισμού. Στην δεύτερη θέση αναφέρο-
νται ενδοεταιρικά ζητήματα/προβλήματα που αφορούν την 
έγκριση των αναγκαίων υψηλών τεχνολογικών επενδύσεων, 
την αναβάθμιση της διεύθυνσης πληροφορικής, του ρόλου 
του νέου τμήματος ψηφιακού μετασχηματισμού και του 
υπευθύνου του. Η ασφάλεια δεδομένων βρίσκεται υψηλά 
στην ατζέντα γιατί ως ένας σημαντικός πόρος στον ψηφιακό 
μετασχηματισμό θα πρέπει να τον διαχειρίζονται οι εταιρίες 
με σοβαρότητα και πιστοποιημένες τεχνικές. Τέλος ένα από τα 
σοβαρά πρόβλημα είναι η ανταπόκριση των πελατών και συ-
νεργατών τους στις νέες αναβαθμισμένες ψηφιακές υπηρεσίες 
που σχετίζεται με την δίκη τους ψηφιακή ετοιμότητα αλλά και 
στην αναγκαιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών.
Στις προτεραιότητες για την επιτυχή υλοποίηση του ψηφια-
κού μετασχηματισμού στην πρώτη θέση είναι οι στρατηγικές 
συνεργασίες με τις τεχνολογικές εταιρίες πληροφορικής (ICTs) 
για ολοκληρωμένες υπηρεσίες/υποδομές αλλά και στην τε-
χνογνωσία που πρέπει να έχουν οι εταιρίες αυτές σε θέματα 
αλλαγών, αναδιοργάνωσης κλπ. Δεύτερη προτεραιότητα 
αφορά την ενεργή εμπλοκή του top-management για την 
αναγκαία ενεργοποίηση όλου του οργανισμού αλλά και να 
δοθεί η σχετική προτεραιότητα στις επενδύσεις, προσλήψεις 
κλπ αλλά και στην σύνδεση των ψηφιακών πρωτοβουλιών 
με απτά επιχειρηματικά αποτελέσματα. Υψηλά στις προτεραι-
ότητες περιλαμβάνονται η ανάπτυξη/πρόσληψη εργαζομέ-
νων με ψηφιακές δεξιότητες αλλά και η αναβάθμιση της διεύ-
θυνσης πληροφορικής για να τρέξει έργα/πρωτοβουλίες που 
αφορούν την αναδιοργάνωση σημαντικών διαδικασιών, την 
προσφορά νέων πελατοκεντρικών υπηρεσιών και πιθανόν 
την σταδιακή αλλαγή του επιχειρηματικού μοντέλου.

ΟΠΑ: ΣΕ ΠΡΩΙΜΑ ΣΤΑΔΙΑ Ο ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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Ο πρώην πρόεδρος της Εσθονίας Τόμας Χέντρικ Ιλβες, που 
κατάφερε να μετατρέψει την χώρα του ως την «πιο προηγμέ-
νη ψηφιακή κοινωνία στον κόσμο», αναλαμβάνει σύμβουλος 
του υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 
Kυριάκου Πιερρακάκη στην επιτροπή εμπειρογνωμόνων, η 
οποία θα συντάξει την «ψηφιακή βίβλο», δηλαδή την στρα-
τηγική ψηφιακού μετασχηματισμού. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-
ΜΠΕ ο Στόχος του υπουργείου να ολοκληρωθεί στο τέλος του 
χρόνου, και να δημιουργηθεί ένα διεθνές δίκτυο επαφών, το 
οποίο θα προσφέρει πρόσβαση σε εταιρείες, ώστε να επεν-
δύσουν στην Ελλάδα. Παράλληλα, στις προτεραιότητες του 
υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι η απλούστευση 
των διαδικασιών, η διαλειτουργικότητα, η κυβερνοασφάλεια, 
αλλά και το να «επενδύσει» στο οικοσύστημα των start up 
επιχειρήσεων.
Ποιος είναι ο Toomas Hendrik Ilves
Ο πρόεδρος Toomas Hendrik Ilves είναι διεθνώς γνωστός 
για τη συμβολή του στον μετασχηματισμό της Εσθονίας 
στο πλέον πρότυπο ψηφιακό κράτος σε παγκόσμιο επίπεδο. 
Διετέλεσε πρόεδρος της Δημοκρατίας της Εσθονίας από το 
2006 έως το 2016. Ο κ. Ilves υπήρξε υπέρμαχος της ψηφι-
ακής ανάπτυξης της χώρας ήδη από την πρώτη στιγμή της 
αποκατάστασης της ανεξαρτησίας της. Γεννήθηκε στη Στοκ-
χόλμη από οικογένεια Εσθονών προσφύγων. Εργάστηκε ως 
διπλωμάτης και δημοσιογράφος, υπήρξε επικεφαλής του 

Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος της Εσθονίας και διετέλεσε 
Υπουργός Εξωτερικών της χώρας από το 1996 έως το 1998 
και από το 1999 έως το 2002. Επίσης, έχει διατελέσει βουλευ-
τής και ευρωβουλευτής. Σπούδασε στις ΗΠΑ και υπηρέτησε 
από το 1993 έως το 1996 στην Ουάσινγκτον, ως πρέσβης της 
Δημοκρατίας της Εσθονίας στις ΗΠΑ και τον Καναδά. Κατά τη 
διάρκεια αυτής της περιόδου ξεκίνησε με τον τότε υπουργό 
Παιδείας Jaak Aaviksoo την πρωτοβουλία «Tiger Leap», με 
στόχο τη μηχανογράφηση και σύνδεση όλων των εσθονι-
κών σχολείων στο διαδίκτυο. Στο πλαίσιο των καθηκόντων 
του ως προέδρου, ο κ. Ilves ασχολήθηκε ενεργά με τον τομέα 
των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας 
(ICT) στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διετέλεσε Πρόεδρος της Task 
Force της ΕΕ για την ηλεκτρονική υγεία (eHealth) από το 2011 
έως το 2012. Από το 2012 έως το 2014, κατόπιν πρόσκλησης 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διετέλεσε Πρόεδρος του Διοικη-
τικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης για το Cloud 
(European Cloud Partnership). Επίσης, πρόεδρος του Global 
Agenda Council για την κυβερνοασφάλεια του Παγκοσμίου 
Οικονομικού Φόρουμ καθώς και πρόεδρος της Ομάδας Υψη-
λού Επιπέδου (Ηigh-level Panel) για τους Παγκόσμιους Μη-
χανισμούς Συνεργασίας και Διακυβέρνησης Διαδικτύου της 
ICANN. Σε αναγνώριση της προσφοράς του στην προώθηση 
της ψηφιακής ελευθερίας και της ευαισθητοποίηση σχετικά με 
τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις της ψηφιακής επανάστασης 

έχει τιμηθεί, μεταξύ άλλων, με το Βραβείο Ψηφιακής Ελευθε-
ρίας (Digital Freedom Award). Σήμερα, είναι διακεκριμένος 
επισκέπτης ερευνητής στο Hoover Institution του Πανεπι-
στημίου Stanford, προεδρεύει του Global Future Council για 
το Blockchain στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, και μέλος 
του Συμβουλίου της Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου.
«Η πιο προηγμένη ψηφιακή κοινωνία στον κόσμο»
Το 99% των υπηρεσιών του Δημοσίου στην Εσθονία παρέ-
χονται on-line. Πρόκειται για ένα από τα επιτεύγματα που 
κάνουν τη χώρα να χαρακτηρίζεται ως «η πιο προηγμένη 
ψηφιακή κοινωνία στον κόσμο». Κι όμως, στα μέσα της δεκα-
ετίας του ‘90, δεν υπήρχαν καθόλου ψηφιακά δεδομένα των 
πολιτών της Εσθονίας. Ο γενικός πληθυσμός δεν είχε πρόσβα-
ση στο ίντερνετ ενώ δεν υπήρχαν καν συσκευές γι’ αυτό. Η 
γενναία απόφαση της πολιτικής ηγεσίας και της κοινωνίας να 
επενδύσουν στην τεχνολογία οδήγησε στα σημερινά αποτε-
λέσματα: 50% των πολιτών ψηφίζουν on-line ενώ η διαλει-
τουργικότητα του Δημοσίου έχει επεκταθεί και στον ιδιωτικό 
τομέα. Η τεχνολογία έχει συντελέσει σημαντικά στη μείωση 
των οδικών ατυχημάτων στη χώρα, καθώς και στην άμεση 
αντιμετώπιση των περιστατικών. Οι κλήσεις άμεσης ανάγκης 
απαντώνται εντός 10 δευτερολέπτων, ενώ οι υπηρεσίες είναι 
σε θέση να εξακριβώσουν στο 35% των περιπτώσεων την 
γεωγραφική θέση του καλούντος με ακρίβεια 5 μέτρων.

Στις 54,9 μονάδες αυξήθηκε τον Αύγουστο ο εποχικά προσαρ-
μοσμένος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών της IHS Markit για 
τον τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα (Purchasing Managers’ 
Index – PMI) από τις 54,6 μονάδες του Ιουλίου, σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η πρόσφατη τιμή 
του δείκτη ήταν η υψηλότερη που έχει καταγραφεί σε διάστη-
μα τεσσάρων μηνών και σηματοδότησε έντονη βελτίωση 
της υγείας του μεταποιητικού τομέα της Ελλάδας. Επιπλέον, 
τα τελευταία στοιχεία της έρευνας επέκτειναν περαιτέρω την 
τρέχουσα περίοδο συνεχούς ανάπτυξης που ξεκίνησε τον 
Ιούνιο του 2017.
Βασικός παράγοντας της συνολικά εντονότερης ανάπτυξης 
ήταν η ταχύτερη αύξηση της παραγωγής στον μεταποιητικό 
τομέα. Η ανάπτυξη συνδέθηκε με την εντονότερη ζήτηση των 
πελατών και τη δριμύτερη αύξηση των νέων εργασιών. Ο 
ρυθμός αύξησης ήταν ένας από τους εντονότερους που έχουν 

καταγραφεί σε διάστημα 12 ετών και, σε γενικές γραμμές, 
έντονος.
Ταυτόχρονα, ο ρυθμός αύξησης των νέων παραγγελιών επι-
ταχύνθηκε και ήταν ο ταχύτερος που έχει καταγραφεί από τον 
Απρίλιο. Η άνοδος αποδόθηκε στη μεγαλύτερη ζήτηση των 
πελατών από το εξωτερικό και το εσωτερικό, καθώς ο όγκος 
νέων παραγγελιών εξαγωγών αυξήθηκε με τον ταχύτερο 
ρυθμό που έχει σημειωθεί σε διάστημα τριών μηνών.
Κατ’ αντιστοιχία με τα ενισχυμένα επίπεδα ζήτησης, οι παρα-
γωγοί αγαθών υπέδειξαν εντονότερο βαθμό εμπιστοσύνης 
ως προς τη μελλοντική ανάπτυξη της παραγωγής. Στην πραγ-
ματικότητα, τα επίπεδα αισιοδοξίας κατέγραψαν νέο υψηλό 
ρεκόρ, καθώς οι εταιρείες υπέδειξαν θετικό κλίμα το οποίο 
πηγάζει από τις ελπίδες για συνεχιζόμενη βελτίωση των επι-
πέδων ζήτησης των πελατών και από την κυκλοφορία νέων 
προϊόντων.
Οι ενισχυμένες προβλέψεις σχετικά με το επόμενο έτος είχαν 

επίσης ως αποτέλεσμα την περαιτέρω αύξηση της απασχόλη-
σης. Ο ρυθμός δημιουργίας θέσεων εργασίας παρέμεινε έντο-
νος με βάση τα ιστορικά δεδομένα και αποδόθηκε στις αυξη-
μένες απαιτήσεις παραγωγής. Εν τω μεταξύ, τα αποθέματα 
αδιεκπεραίωτων εργασιών υποχώρησαν περαιτέρω, καθώς 
ο ρυθμός αύξησης της παραγωγής υπερέβη τον αντίστοιχο 
των νέων εργασιών.
Ως προς τις τιμές, οι ρυθμοί αύξησης τόσο των τιμών εισρο-
ών όσο και των χρεώσεων εξασθένησαν τον Αύγουστο. Οι 
επιβαρύνσεις κόστους που αντιμετώπισαν οι κατασκευαστές 
αυξήθηκαν με βραδύτερο ρυθμό, λόγω της ασθενέστερης, 
όπως αναφέρθηκε, παγκόσμιας ζήτησης για εισροές.
Παράλληλα, ο ρυθμός αύξησης των χρεώσεων εξασθένησε 
και ήταν οριακός συμβαδίζοντας με την αυξημένη δραστηρι-
ότητα προώθησης προϊόντων.

Ο ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ PMI ΤΗΣ IHS MARKIT ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ
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Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ αναφέρο-
νται τα παρακάτω:
«Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις 
Γεωργιάδης, σε συνέντευξή του, τη Δευτέρα 2 Σεπτεμ-
βρίου, στον ρ/σ ΣΚΑΪ 100.3 και τον δημοσιογράφο, κ. 
Άρη Πορτοσάλτε, σχολίασε την επικαιρότητα λέγοντας: 
Για το καθεστώς προστασίας της 1ης κατοικί-
ας:
«Όσοι θέλουν να μπουν στο καθεστώς προστασίας το 
μόνο που χρειάζεται είναι να καταθέσουν ηλεκτρο-
νικά την αίτησή τους έτσι ώστε να εκκαθαριστεί από 
τις τράπεζες και να λάβουν την προστασία. Είναι μια 
διαδικασία που αξίζει τον κόπο να την κάνει κάποιος 
που χρωστάει γιατί προβλέπει κούρεμα δανείου και 
επιδότηση της δόσης».
Για την Eldorado Gold:
«Όταν η Κυβέρνηση του κ. Τσίπρα με Υπουργό στην 
αρχή τον κ. Σκουρλέτη και στη συνέχεια τον κ. Σταθά-
κη, αρνούνταν να εκδώσουν τις σχετικές άδειες προς 
την εταιρία Eldorado Gold, είχαμε εγκαίρως προειδο-
ποιήσει ως Νέα Δημοκρατία ότι είναι μια παράνομη 
συμπεριφορά που θα εκπέσει στο δικαστήριο όπως και 
έγινε. Η εταιρία κέρδισε στο Συμβούλιο της Επικρατεί-
ας, άρα οι άδειες θα βγουν. Αν η εταιρία στραφεί και 
ζητήσει αποζημίωση από το ελληνικό δημόσιο, ποιος 
θα τα πληρώσει; Ο Αλέξης Τσίπρας, ο Πάνος Σκουρ-
λέτης και ο Γιώργος Σταθάκης ή θα βάλουν πάλι τον 
Έλληνα φορολογούμενο να πληρώσει;».
Για τη ΔΕΗ: 
«Η εφημερίδα “ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ” δημοσίευσε την εσωτε-
ρική αλληλογραφία της ΔΕΗ όπου εδώ και σχεδόν ένα 
χρόνο οι γενικοί διευθυντές της ΔΕΗ προειδοποιούσαν 
τη διοίκησή της ότι αν δεν πάρουν μέτρα η ΔΕΗ χρε-
οκοπεί. Ενόψει ευρωεκλογών και εθνικών εκλογών η 
Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ απέφυγε να λάβει το οποιοδήποτε 
μέτρο αφήνοντας αυτή την καυτή πατάτα στη Νέα Δη-
μοκρατία και στον Κωστή Χατζηδάκη».
 Για την CΟSCO:
«Tην περασμένη εβδομάδα η COSCO κατέθεσε το ανα-
θεωρημένο master plan, ύψους 800 εκατομμυρίων 

ευρώ, το οποίο απαντάει και σε δύο δόκιμες ανησυχί-
ες. Η μία είναι η ανησυχία του εμπορικού κόσμου του 
Πειραιά ως προς το μέγεθος του Mall το οποίο τελικά 
θα είναι αισθητά μειωμένο από αυτό που αρχικά σχε-
διαζόταν. Και η άλλη στους ναυπηγοεπισκευαστές της 
ζώνης του Περάματος, οι οποίοι επίσης έθεσαν τους 
δικούς τους προβληματισμούς και έτσι το master plan 
δεν θα περιλαμβάνει αίτηση για χρήσεις γης για ναυ-
πηγεία στην περιοχή του Περάματος. Με αυτόν τον 
τρόπο έχουμε απαντήσει σε δύο βασικές ανησυχίες 
αλλά έχουμε βοηθήσει και την εταιρία να προχωρήσει 
το 90% της επένδυσης, όπως είχε σχεδιάσει. 
 Στα μέσα Οκτωβρίου, θα πραγματοποιήσω το πρώτο 
μου επίσημο ταξίδι στην Κίνα, με σκοπό την ενίσχυση 
των σχέσεων Ελλάδας -Κίνας. Θα είναι σαν προπομπός 
του ταξιδιού του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Κίνα αλλά 
και του Προέδρου της Κίνας στην Ελλάδα».
 Για τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά:
«Προχωράει η διαδικασία της ειδικής διαχείρισης που 
είχε ξεκινήσει από τον προκάτοχό μου, τον κύριο Πι-
τσιόρλα. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Στο αναπτυξια-
κό νομοσχέδιο θα έχουμε μέσα και κάποια άρθρα που 
είναι απαραίτητα για τη διαδικασία του διαγωνισμού 
των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, ο οποίος προβλέπεται 
να γίνει στις αρχές του 2020. Υπάρχει αυξημένο ενδι-
αφέρον και μεγάλη αισιοδοξία ότι αυτή τη φορά θα 
φτάσουμε σε ένα επιτυχές αποτέλεσμα πραγματικών 
επενδυτών για τον Σκαραμαγκά». 
 Για τα Ναυπηγεία Ελευσίνας: 
«Είμαστε σε επαφή με την ONEX και τον κύριο Ξενοκώ-
στα. Δεν θέλω να αναγγείλω κάτι αυτή τη στιγμή γιατί 
ακόμα είμαστε σε μία φάση διαπραγμάτευσης. Ασφα-
λώς μας απασχολεί πάρα πολύ και θέλουμε να βρεθεί 
λύση. Θα έχουμε ανακοινώσεις το επόμενο διάστημα». 
 Για το αναπτυξιακό νομοσχέδιο : 
«Πιστεύω ότι αυτή την εβδομάδα, το αναπτυξιακό νο-
μοσχέδιο θα βγει σε δημόσια διαβούλευση. Στόχος εί-
ναι πριν από την ομιλία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. 
Υπάρχει μια μικρή αναβολή κυρίως γιατί έχουμε πολλά 
άρθρα μεταξύ συναρμοδίων υπουργείων».
 Για το Ελληνικό:

«Στο Ελληνικό, με βάση το master plan που έχει εγκρι-
θεί επί Κυβέρνησης Τσίπρα, προβλέπεται να γίνουν έξι 
ουρανοξύστες, εκ των οποίων οι δύο θα είναι υψηλό-
τεροι. Επί Κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας στο master 
plan για το Ελληνικό, ξεκαθαρίζω ότι δεν έχει προστε-
θεί ούτε ουρανοξύστης, ούτε παράθυρο, ούτε περβά-
ζι. Αν, συνεπώς, οι ουρανοξύστες είναι πολλοί, έβαλε 
πολλούς ο κ. Τσίπρας. Αν οι ουρανοξύστες είναι λίγοι, 
έβαλε λίγους ο κ. Τσίπρας, αλλά πάντως δεν τους έβα-
λε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ή ο Άδωνις Γεωργιάδης».
 Για την Creta Farms:
«Πιστεύω ότι θα είναι μια κρίσιμη εβδομάδα για την 
Creta Farms. Έχω θέσει στους δύο μετόχους το βασικό 
δίλημμα και στις τράπεζες τι πιστεύω ότι πρέπει να γί-
νει. Εκείνες φυσικά θα αποφασίσουν σε σχέση με τους 
μετόχους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο ρόλος μου 
είναι διαμεσολαβητικός, δηλαδή παρέχω τις καλές μου 
υπηρεσίες. Ο πραγματικός στόχος είναι η εταιρία να 
μείνει εν λειτουργία αλλά για να μείνει εν λειτουργία 
και να βρεθεί στρατηγικός επενδυτής, θα πρέπει να το 
θέλουν και οι μέτοχοι οι οποίοι θα έχουν και την τελική 
ευθύνη».
 Για την αποπληρωμή των οφειλών της Νέας 
Δημοκρατίας προς τη ΔΕΗ:
«Από τις 300.000 ευρώ που ανέρχονταν οι οφειλές της 
ΝΔ προς τη ΔΕΗ, πλέον υπολείπονται δύο ισόποσες δό-
σεις των 5.000 ευρώ και το σύνολο των οφειλών θα 
έχει εξοφληθεί ως το τέλος Οκτωβρίου. Τα οικονομικά 
της Νέας Δημοκρατίας έχουν μπει πλήρως σε τάξη. Τα 
λειτουργικά έξοδα από περίπου 8,5 εκατομμύρια ευρώ 
το χρόνο, έχουν μειωθεί περίπου στα δύο εκατομμύ-
ρια ευρώ. Διεξαγάγαμε δύο εκλογές, ευρωεκλογές και 
εθνικές, και δεν έμεινε ούτε ένα ευρώ χρέος. Απομένει 
μόνο το μεγάλο κομμάτι των δανείων προς τις τράπε-
ζες. Η Νέα Δημοκρατία έχει πάρει ως κεφάλαιο από 
τις τράπεζες περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ και έχει 
πληρώσει ήδη πάνω από 175 εκατομμύρια ευρώ λόγω 
του πολύ μεγάλου επιτοκίου». Ολόκληρη η συνέντευξη 
στο ακόλουθο link: 
https://www.youtube.com/watch?v=Az_ihVscK98

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ:  ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ELDORADO GOLD, ΔΕΗ, COSCO, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ  
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Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) και η Ελληνική 
Ακαδημία Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΑΒΙ) θα πραγματοποιή-
σουν –σύμφωνα με το ΑΠΕ- πανηγυρική εναρκτήρια εκδή-
λωση για την έναρξη λειτουργίας της Ακαδημίας την Τρίτη 
10 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12.00, στο Ξενοδοχείο King 
George, στο Σύνταγμα.
Την εκδήλωση, θα τιμήσουν με την παρουσία τους και θα 
απευθύνουν χαιρετισμό ο υφυπουργός Βιομηχανίας και 
Εμπορίου του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος 
Παπαθανάσης και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Γραφείου Δι-
πλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΓΔΕ) Antonio Campinos.
Επίσης, σύμφωνα με ανακοίνωση του οργανισμού, στην 
εκδήλωση θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι διαφόρων ευ-
ρωπαϊκών κρατών και Οργανισμών, αντιπροσωπείες από 
χώρες-μέλη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διπλωμάτων Ευ-
ρεσιτεχνίας (ΕΟΔΕ) και κυβερνητικά στελέχη. Επίσης, μεταξύ 
των επίσημων προσκεκλημένων του Οργανισμού Βιομηχα-
νικής Ιδιοκτησίας στην εναρκτήρια εκδήλωση θα παραβρεθεί 
η γενική διευθύντρια της Ακαδημίας του Ευρωπαϊκού Οργα-
νισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΕUIPO), εκπρόσωπος του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO), o 
αντιπρόεδρος Νομικών και Διεθνών Θεμάτων του ΕΓΔΕ και ο 
Γενικός Διευθυντής της Ακαδημίας του Ευρωπαϊκού Οργανι-

σμού Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (EPO).
Στην ανακοίνωση υπενθυμίζεται ότι η Ακαδημία, η οποία 
ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα αριθ. 31/2019 (ΦΕΚ 
56/Α/5-04-2019), είναι αυτοτελής υπηρεσία του ΟΒΙ, επιτελεί 
δημόσια αποστολή και αποτελεί θεμελιώδες εργαλείο για την 
ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας της 
Ελλάδας. Η δημιουργία της, οδηγεί στο «άνοιγμα» του επαγ-
γέλματος κατάθεσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, υλοποιώ-
ντας τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΟΟΣΑ 
και αναμένεται να συμβάλλει στην εκπαίδευση και κατάρτιση 
των επαγγελματιών της χώρας σε πρακτικά και θεωρητικά 
ζητήματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, αρμοδιότητας του ΟΒΙ. 
Επιπλέον, συνιστά ευκαιρία για την προσέλκυση σχετικών 
επαγγελματιών από την ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατο-
λικής μεσογείου με δεδομένη την μοναδικότητα ενός τέτοιου 
τύπου Ακαδημίας Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας στην περιοχή.
Η Ελληνική Ακαδημία ΒΙ πρόκειται να λειτουργεί σε συνεργα-
σία με την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας 
(ΕΟΔΕ), με ομόλογες Ακαδημίες άλλων κρατών και με το 
Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΓΔΕ), με 
ανώτατα Εκπαιδευτικά και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της Ελλά-
δας και του εξωτερικού, καθώς και με διεθνείς οργανισμούς 

επιφορτισμένους με συναφή ερευνητικά και εκπαιδευτικά 
προγράμματα, μετέχοντας έτσι στο διεθνές γίγνεσθαι των θε-
σμών, οργανισμών και επαγγελματιών που δρουν στο πεδίο 
του δικαίου της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, για την υποστήριξη 
ενός αναπτυξιακού μοντέλου βιώσιμου, χωρίς αποκλεισμούς 
και με έμφαση στην οικονομία της γνώσης.
Προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία έναρξης λειτουρ-
γίας της Ακαδημίας, έχουν πραγματοποιηθεί προπαρασκευ-
αστικές ενέργειες για προγραμματικές συμφωνίες με τους 
ακόλουθους οργανισμούς:
- Εuropean Patent Organisation (EPO)
- European Public Law Organisation (EPLO)
- Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ)
- World Intellectual Property Organisation (WIPO)
- Centre for International Intellectual Property Studies (CEIPI 
- Πανεπιστήμιο Στρασβούργου).
Για την εκπλήρωση των σκοπών της, το ΠΔ προβλέπει ότι 
η Ακαδημία οργανώνει μαθήματα, συνέδρια, σεμινάρια, 
συμπόσια, εκπαιδευτικές πλατφόρμες (workshops) καθώς 
και εκπαιδευτικά προγράμματα βασισμένα σε τεχνολογίες 
εκμάθησης εξ αποστάσεως (e-learning), παρέχοντας χώρο 
ανάπτυξης επαγγελματικών γνώσεων και ανταλλαγής ιδεών 
σχετικών με τη βιομηχανική ιδιοκτησία.

Ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής στον νέο, ετήσιο διαγωνισμό 
ψηφιακής καινοτομίας FinQuest απευθύνει –σύμφωνα με το 
ΑΠΕ- η Alpha Bank, με στόχο να αναδείξει το ψηφιακό μέλ-
λον του χρηματοπιστωτικού τομέα υπό το πρίσμα των νέων 
τεχνολογιών που αλλάζουν ήδη τα δεδομένα στη λειτουργία 
των τραπεζών, θέτοντας σημαντικές προκλήσεις αλλά και 
ευκαιρίες.
Ο πρώτος διαγωνισμός FinQuest θα διαρκέσει συνολικά τρεις 
μήνες και θα αναζητήσει καινοτόμες ιδέες και προτάσεις για τις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες της νέας εποχής, αξιοποιώντας 
τις νέες δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας. Ο διαγωνι-
σμός θα βασίζεται σε μία πραγματική πρόκληση (Quest) του 
τραπεζικού τομέα, την οποία θα κληθούν να αντιμετωπίσουν 

ομάδες ή Startup/Fintech εταιρίες που συνδυάζουν ευρύ φά-
σμα δεξιοτήτων και εμπειριών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή κατα-
θέτοντας την πρότασή τους έως τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 
2019, μέσω της ιστοσελίδας  www.finquest.gr.
Οι ομάδες που θα επιλεγούν, θα ενταχθούν τον Οκτώβριο 
και τον Νοέμβριο 2019 σε ένα πρόγραμμα εντατικής παρα-
κολούθησης διάρκειας έξι εβδομάδων (accelerator), κατά τη 
διάρκεια του οποίου θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν 
σε εξειδικευμένα σεμινάρια και να λάβουν καθοδήγηση 
(mentoring) από έμπειρα στελέχη της Τράπεζας και επαγγελ-
ματίες του χώρου της καινοτομίας. Στόχος είναι να καταστή-
σουν τις ιδέες τους περισσότερο ελκυστικές και εφαρμόσιμες 

στα πραγματικά δεδομένα του τραπεζικού τομέα, ενώ η Alpha 
Bank θα εξετάσει το ενδεχόμενο συνεργασιών με προτάσεις 
και λύσεις που θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες 
της.
Στο τέλος Νοεμβρίου 2019, οι τελικές προτάσεις των ομάδων 
θα παρουσιασθούν σε ανοιχτή εκδήλωση, στην οποία και θα 
αναδειχθούν οι τρεις καλύτερες. Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα 
αποτελείται τόσο από στελέχη της Alpha Bank, όσο και από 
στελέχη επενδυτικών ή συμβουλευτικών εταιριών με ανα-
γνωρισμένη εμπειρία σε θέματα καινοτομίας, τεχνολογίας και 
ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, εκπροσώ-
πους ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και διακεκριμένους επαγγελ-
ματίες στους τομείς των startup και του fintech.

Πέντε μικροί δορυφόροι του Δία που ανακαλύφθηκαν πρό-
σφατα, «βαφτίστηκαν» επισήμως με ονόματα από την αρχαία 
ελληνική μυθολογία, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Ο μεγαλύτερος 
πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος έχει 79 γνωστά φεγ-
γάρια και 12 από αυτά είχαν ανακαλυφθεί το 2018 από τον 
αστρονόμο Σκοτ Σέπαρντ του Ινστιτούτου Επιστημών Κάρ-
νεγκι της Ουάσιγκτον. Τώρα πλέον τα πέντε από τα 12 απέ-
κτησαν επίσημα ονόματα από τη Διεθνή Αστρονομική Ένωση 
(ΔΑΕ).   Όταν ένας δορυφόρος ανακαλύπτεται, αρχικά παίρνει 
μια αλφαριθμητική ονομασία. Οι επιστήμονες που κάνουν 
την ανακάλυψη, έχουν το δικαίωμα να προτείνουν ονόματα, 
αλλά το τελικό λόγο έχει η αρμόδια επιτροπή ονοματοδοσίας 
της ΔΑΕ. Η τελευταία έχει ορίσει κανόνες για κάθε πλανήτη, 

οι οποίοι προσδιορίζουν πώς μπορούν να ονομασθούν οι 
δορυφόροι του.  Στην περίπτωση του Δία τα φεγγάρια του 
υποχρεωτικά παίρνουν ονόματα από την ελληνική και ρω-
μαϊκή μυθολογία, είτε εραστών είτε απογόνων του Δία. Το 
Ινστιτούτο Κάρνεγκι διοργάνωσε φέτος σχετικό διαγωνισμό 
και τα ονόματα των νέων φεγγαριών του Δία τα πρότεινε το 
κοινό, κυρίως παιδιά. Οι καλύτερες προτάσεις υποβλήθηκαν 
στη ΔΑΕ προς έγκριση.  Έτσι, δύο φεγγάρια (Πανδία και Έρσα, 
γνωστά μέχρι τώρα ως S/2017 J4 και S/2018 J1 αντίστοιχα)) 
πήραν τα ονόματα δύο αδελφών, θυγατέρων του Δία και της 
θεάς Σελήνης. Η Πανδία, που θεωρείται και θεά της πανσελή-
νου, ήταν ένα από τα δημοφιλέστερα ονόματα που υποβλή-
θηκαν ως πρόταση. Ένα τρίτο φεγγάρι, η Ειρήνη (S/2003 J5), 

πήρε το όνομα της κόρης του Δία και της θεάς της δικαιοσύνης 
Θέμιδος, ενώ άλλοι δύο δορυφόροι, η Φιλοφροσύνη και η 
Ευφήμη (S/2003 J15 και S/2003 J3) ονομάσθηκαν από τις 
δύο ομώνυμες αδελφές και εγγονές του Δία. Μικροί δορυφό-
ροι όπως αυτοί οι πέντε πιθανότατα αποτελούν απομεινάρια 
πολύ μεγαλύτερων ουρανίων σωμάτων που συνετρίβησαν 
πριν πολύ καιρό και διαλύθηκαν. Θεωρείται σχεδόν σίγουρο 
ότι στο μέλλον οι αστρονόμοι θα βρουν και άλλους τέτοιους 
μικρούς δορυφόρους γύρω από το γίγαντα Δία. 

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΕΑΒΙ) 
Στις 10 Σεπτεμβρίου 2019

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ «FINQUEST BY ALPHA BANK»

ΠΕΝΤΕ ΜΙΚΡΑ ΦΕΓΓΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑ ΑΠΕΚΤΗΣΑΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΩΣ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ 
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Τα λιμάνια του Αιγαίου δέχονται εκατοντάδες χιλιάδες 
επισκέπτες ετησίως. Ομως τα προβλήματα υποδομών πα-
ραμένουν σημαντικά, με περισσότερα από 70 λιμάνια να 
χαρακτηρίζονται από την ΠΕΠΕΝ επικίνδυνα. Σύμφωνα με 
ρεπορτάζ του Ηλία Μπέλλου στην «Καθημερινή» το πρό-
βλημα των λιμενικών υποδομών δεν είναι, όμως, μόνον 
οικονομικό. Οφείλεται σε σημαντικό βαθμό σε θεσμικούς 
λόγους: η σημερινή οργάνωση του ελληνικού λιμενικού 
συστήματος χαρακτηρίζεται από την αδυναμία σχεδια-
σμού, υλοποίησης, ακόμη και μικρών παρεμβάσεων κα-
θημερινότητας, οι οποίες θα μπορούσαν να βελτιώσουν την 
πρόσβαση των πλοίων, ακόμη και από φορείς που ορισμέ-
νες φορές διαθέτουν στα ταμεία τους μεγάλα ποσά. Λίγοι 
γνωρίζουν ότι πέντε λιμενικά ταμεία στο Αιγαίο διαθέτουν 
–λιμνάζοντα– πάνω από 1.000.000 ευρώ έκαστο και άλλα 
15 ταμεία τουλάχιστον 500.000 το καθένα, σημειώνει στην 
«Κ» ο Θάνος Πάλλης, καθηγητής Οικονομικής και Πολιτικής 
Λιμένων στο Πανεπιστημίου Αιγαίου και πρόεδρος της Διε-
θνούς Ενωσης Ναυτιλιακών Οικονομολόγων. Οπως εξηγεί, 
σήμερα υλοποιείται μόνο το 37% των προϋπολογισμών 
των λιμένων. «Η συζήτηση για την αξιοποίηση ευρωπαϊ-
κών κονδυλίων γίνεται περιττή», προσθέτει.
Η ευθύνη διαχείρισης και εκμετάλλευσης των λιμένων 
βρίσκεται στα χέρια πληθώρας λιμενικών ταμείων και 
γραφείων, κυρίως δημοτικών, τα οποία υπολειτουργούν 
ενώ τις περισσότερες φορές δεν διαθέτουν την απαραίτητη 
τεχνογνωσία. Επιπλέον, 49 λιμενικά ταμεία και γραφεία δεν 
διαθέτουν καθόλου προσωπικό, ενώ τα 52 υπόλοιπα δια-
θέτουν από 2 έως 5 εργαζομένους. «Τα λιμάνια βασίζονται 

στην περιστασιακή απασχόληση προσωπικού από υπηρε-
σίες των οικείων δήμων και στην επικουρική απασχόληση 
υπηρεσιών ΟΤΑ για τη διεκπεραίωση ακόμα και βασικών 
λειτουργιών, όπως η τιμολόγηση και οι εισπράξεις», αναφέ-
ρει ο Θ. Πάλλης.
Αποτέλεσμα; «Ο σχεδιασμός και οι άμεσες παρεμβάσεις σε 
θέματα υποδομών είναι αντικειμενικά ανέφικτες, η διαδι-
κασία αδειοδότησης έργων εντός της ζώνης λιμένα αντι-
μετωπίζεται με δέος, η κατάρτιση επιχειρησιακών σχεδίων 
είναι αδύνατη και η ανάθεση εργασιών σε εξωτερικούς 
συνεργάτες αυξάνει σημαντικά το κόστος λειτουργίας», λέει 
ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου. «Η αρμόδια υπη-
ρεσία του ΥΝΑΝΠ παραλαμβάνει, συχνά-πυκνά, σχέδια για 
φαραωνικά έργα, αναίτια καλοπληρωμένων, μελετητών – 
ας αφήσουμε εκτός την αδυναμία εποπτείας των φορέων 
αυτών», συμπληρώνει.
Τα τελευταία λίγα χρόνια, όμως, δημιουργήθηκαν ακόμη 
περισσότεροι τέτοιοι φορείς. Ενδεικτικά, το νέο Λ.Τ. Αμορ-
γού αποσπάστηκε από τη Νάξο, το Λ.Τ. Λέρου από την 
Πάτμο. «Τι μπορούν να πετύχουν όμως στη πράξη οι νέοι 
φορείς με μηδέν εργαζομένους εκτός να προσφέρουν έσοδα 
από τραπεζοκαθίσματα στους οικείους δήμους;» διερωτά-
ται ο ίδιος.
Η κατάσταση δεν είναι καλύτερη στα υπόλοιπα νησιά, ενώ 
αξίζει να σημειωθεί και η ίδρυση πέντε λιμενικών γραφείων 
στη Θεσσαλονίκη. Την ίδια ώρα, υπάρχουν λιμένες που δεν 
ανήκουν σε κανέναν φορέα διαχείρισης όπως στα νότια του 
νομού Ηρακλείου στον νομό Μαγνησίας κ.α. – δυστυχώς, 
ακόμη και σήμερα, δεν υπάρχει αναλυτικός κατάλογος των 

«ορφανών λιμενικών εγκαταστάσεων». Οι εγκαταστάσεις 
δεν κατασκευάστηκαν νομίμως και η πολιτεία εκ των υστέ-
ρων προβαίνει σε διορθωτική νομιμοποίηση ανεπαρκών 
λιμενικών υποδομών.
«Η ανάγκη ενός “λιμενικού Καποδίστρια” είναι επιτακτική», 
εκτιμά ο πρόεδρος της Διεθνούς Ενωσης Ναυτιλιακών Οικο-
νομολόγων. «Η δημιουργία ισχυρών φορέων διαχείρισης 
και εκμετάλλευσης λιμένων, με συγχωνεύσεις υφιστάμενων 
φορέων σε περιφερειακό επίπεδο, που θα στελεχωθούν 
κατάλληλα, θα δημιουργήσει προϋποθέσεις ώστε τα λιμά-
νια να λειτουργήσουν αποτελεσματικά και να επιτελέσουν 
αναπτυξιακό ρόλο σε τοπικό και εθνικό επίπεδο». Η ανάτα-
ξη του συστήματος μπορεί να ενισχυθεί με παραχωρήσεις 
δικαιωμάτων εκμετάλλευσης δραστηριοτήτων σε ιδιώτες, 
προσθέτει, όπως είναι η κρουαζιέρα, η υποδοχή σκαφών. 
Οι παραχωρήσεις είναι κοινή πρακτική σε όλη την Ευρώπη, 
ενώ οι συγχωνεύσεις λιμενικών αρχών έχουν προχωρήσει 
στη Γαλλία και στην Ιταλία. Το ίδιο συμβαίνει και με την 
ελληνική εξαίρεση, της ιδιαίτερα επιτυχημένης λειτουργίας 
του Λ.Τ. Νοτίας Δωδεκανήσου που διαχειρίζεται 24 λιμένες 
σε 7 δήμους - νησιά (Ρόδος, Κάρπαθος, Κάσος, Σύμη, Τήλο, 
Χάλκη και Μεγίστη), υπογραμμίζει ο κ. Πάλλης.
«Η πολιτεία έχει καταλάβει την ανάγκη δομικών αλλαγών. 
Το 2017 η ΡΑΛ παρέλαβε μελέτη με σχετικές προτάσεις ανα-
διάρθρωσης του ελληνικού λιμενικού συστήματος. Το ίδιο 
και το ΥΝΑΝΠ το 2018», αποκαλύπτει ο καθηγητής. Ομως το 
πολιτικό κόστος παραμένει σημαντικό, αφού οι λιμένες είναι 
κερδοφόροι και συνεισφέρουν στα ταμεία των δήμων που 
τους φιλοξενούν.

Σημαντική βελτίωση σε όλα τα βασικά μεγέθη της σημείωσε 
η Εθνική Ασφαλιστική κατά το πρώτο εξάμηνο 2019.
Αναλυτικότερα, η παραγωγή ασφαλίστρων (εξαιρουμένων 
των δικαιωμάτων) κατά το α’ εξάμηνο 2019 κατέγραψε 
ανοδική πορεία, σημειώνοντας αύξηση κατά 14,8% έναντι 
του αντίστοιχου εξαμήνου της προηγούμενης χρήσης. Τα 
εγγεγραμμένα ασφάλιστρα του κλάδου ζωής, παρουσίασαν 
σημαντική αύξηση κατά 26,0% ανερχόμενα σε 286,5 εκατ. 
ευρώ έναντι 227,4 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2018, 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνω-
ση, η μείωση των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων των γενι-
κών κλάδων σε 68,8 εκατ. ευρώ έναντι 82 εκατ. ευρώ το 
πρώτο εξάμηνο 2018 αποδίδεται στο μεγαλύτερο τμήμα της 
σε ανανεώσεις συμβολαίων που είχαν πραγματοποιηθεί το 
α’ εξάμηνο του 2018 και είχαν διάρκεια άνω του ενός έτους. 

Οι εν λόγω ανανεώσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν 
εντός του δευτέρου εξαμήνου του 2019.
   Σε ό,τι αφορά τα δίκτυα παραγωγής, το εταιρικό δίκτυο συ-
νεργατών και το δίκτυο πρακτόρων σημείωσαν αύξηση το 
πρώτο εξάμηνο 2019 σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο 2018 
κατά 60% σε 122,5 εκατ. ευρώ και 7,2% σε 75,5 εκατ. ευρώ 
αντίστοιχα, ενώ η παραγωγή του δικτύου Bancassurance 
σημείωσε αύξηση 44,2% σε 128,6 εκατ. ευρώ κατά την ίδια 
περίοδο. Τον Ιούλιο του 2019, η εταιρεία ολοκλήρωσε πρό-
γραμμα οικειοθελούς αποχώρησης του προσωπικού της 
με συνολικό κόστος 12,7 εκατ. ευρώ. Η εν λόγω ενέργεια 
εκτιμάται ότι εκτός από τη μείωση των λειτουργικών εξό-
δων κατά 8 εκατ. ευρώ ανά έτος, θα βελτιώσει περαιτέρω 
την ανταγωνιστικότητα της εταιρείας και θα δημιουργήσει 
επίσης ευκαιρίες ανέλιξης για το υφιστάμενο προσωπικό της 

εταιρείας.  Σε συνδυασμό με την ενίσχυση της παραγωγής 
της, η Εθνική Ασφαλιστική πέτυχε το πρώτο εξάμηνο 2019 
και υψηλή κερδοφορία, με τα κέρδη προ φόρων, χωρίς να 
υπολογίζεται το κόστος της οικειοθελούς αποχώρησης προ-
σωπικού, να διαμορφώνονται σε 38,2 εκατ. ευρώ έναντι 
34,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2018.
   Αξιοσημείωτη είναι και η βελτίωση των ιδίων κεφαλαίων 
κατά 196,7 εκατ. ευρώ κατά την 30 Ιουνίου 2019 σε σχέ-
ση με 31 Δεκεμβρίου 2018, σε 1.000,5 εκατ. ευρώ (2018: 
€803,8 εκ.), λόγω κυρίως της αναταξινόμησης ομολόγων 
από το χαρτοφυλάκιο των διακρατούμενων μέχρι τη λήξη 
ομολόγων στο χαρτοφυλάκιο των διαθέσιμων προς πώλη-
ση αξιογράφων.

ΠΑΝΣΠΕΡΜΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΧΑΟΣ ΣΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ : ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΤΑ 14,8% ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019
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Σε ρεπορτάζ του Γ. Λιάλιου στην «Καθημερινή» σημει-
ώνεται: Ο Πάνος Καραμερτζάνης μένει τα τελευταία 10 
χρόνια με την οικογένειά του στο Ελσίνκι, εργαζόμενος 
στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών. «Μένουμε σε 
μια μονοκατοικία στο προάστιο Εσπο. Οταν μετακο-
μίσαμε, ξεκινήσαμε όπως όλοι να ενοικιάζουμε έναν 
κάδο απορριμμάτων από τον δήμο. Κάθε φορά που 
ο κάδος αυτός γεμίζει και τον αδειάζουν, ο δήμος μάς 
χρεώνει ένα ποσό, περίπου 7-8 ευρώ. Ο δήμος έρχεται 
βάσει προγράμματος που ζητείς εσύ – για παράδειγμα, 
στις διακοπές μπορείς να ζητήσεις να μην συλλέξουν 
σκουπίδια για δύο-τρεις εβδομάδες ή, αν έχεις κόσμο, 
να σου τον αδειάζουν κάθε μέρα. Στον κάδο αυτό 
μπορούν να πεταχτούν τα πάντα, εκτός από χημικά, 
μπαταρίες και άλλα επικίνδυνα οικιακά απόβλητα. Αν 
ζητήσεις από τον δήμο να έχεις δικό σου κάδο ανακύ-
κλωσης, μπορείς, αλλά θα πληρώνεις επιπλέον για την 
αποκομιδή».
Ομως, ο κόσμος δεν πετάει τα πάντα στον κοινό κάδο. 
«Τα χαρτιά, τα χαρτόνια, το γυαλί και το μέταλλο τα 
πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ ή σε ειδικά σημεία 
ανακύκλωσης. Εχουμε κάδους στο σπίτι και τα δια-
χωρίζουμε. Τα καταστήματα που πωλούν τα προϊό-
ντα δέχονται πίσω τις συσκευασίες. Για παράδειγμα, 
τα ληγμένα φάρμακα στο φαρμακείο, τα κουτιά από 
τις μπογιές στο χρωματοπωλείο κ.ο.κ. Ειδικά για τα 
πλαστικά μπουκάλια και τα κουτάκια αναψυκτικών ή 
ποτών, τα βάζεις σε ένα μηχάνημα που σκανάρει τον 
κωδικό τους και σου επιστρέφει 0,25-0,40 ευρώ. Αν 
σκεφτείς ότι ένα μικρό μπουκάλι νερό κοστίζει μισό 
ευρώ, ουσιαστικά παίρνεις πίσω την αξία του».
Το... χαρτζιλίκι
Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε πέρυσι σε 
ημερίδα ο επίτιμος πρόξενος στη χώρα μας Μάρκο 
Σουομαλάινεν, κάθε δευτερόλεπτο επιστρέφονται στη 
Φινλανδία σαράντα κουτιά αλουμινίου, δώδεκα πλα-
στικά μπουκάλια και τρεις γυάλινες φιάλες. Η συλλογή 
πλαστικών ή γυάλινων φιαλών για ανακύκλωση είναι 
εδώ και δεκαετίες ένας από τους πιο δημοφιλείς τρό-
πους για να βγάλουν χαρτζιλίκι τα παιδιά.
Τα μπουκάλια, όμως, είναι τα μόνα πλαστικά που ανα-
κυκλώνονται. Τα περισσότερα πηγαίνουν μέσω των 
κοινών σκουπιδιών για καύση. Οσο για τα υπόλοιπα; 
«Αν έχεις κάτι που δεν το χρειάζεσαι, μπορείς να το 
πουλήσεις σε ειδικά σάιτ, οι Φινλανδοί πολύ συχνά 
αγοράζουν πράγματα από “δεύτερο χέρι”. Ειδάλλως, 
μπορείς να το χαρίσεις σε ένα κέντρο ανακύκλωσης. Αν 
όμως το αντικείμενο είναι σπασμένο ή χαλασμένο (λ.χ. 
ένα έπιπλο), τότε θα πρέπει να πληρώσεις ανάλογα με 
το βάρος ή τον όγκο του».
Στις πολυκατοικίες, οι κάδοι δεν είναι ατομικοί, αλλά 

ένας ή δύο για όλο το κτίριο και βρίσκονται σε ειδικό 
δωμάτιο, το κλειδί (ή τον κωδικό) του οποίου έχουν οι 
υπάλληλοι καθαριότητας. «Το κόστος της αποκομιδής 
των απορριμμάτων, που είναι ένα σεβαστό ποσό, συ-
μπεριλαμβάνεται μαζί με τη θέρμανση στα κοινόχρη-
στα και καταβάλλεται από τον ιδιοκτήτη του σπιτιού, 
ο οποίος στη συνέχεια το ενσωματώνει στο ενοίκιο».
Οπως καταλήγει ο κ. Καραμερτζάνης, μια σημαντική 
διαφορά των Φινλανδών και των Ελλήνων είναι η 
ύπαρξη έντονης περιβαλλοντικής συνείδησης. «Δεν 
θα δεις ποτέ άνθρωπο να πετά σκουπίδια στον δρόμο, 
ούτε να ρίχνει λάδια στον υπόνομο ή στο χώμα. Ούτε 
βέβαια είναι δυνατόν να πετάξεις σκουπίδια... στον 
κάδο του γείτονα. Οι Φινλανδοί είναι εξαιρετικά πει-
θαρχημένοι στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμά-
των τους. Δεν θα πετάξει ποτέ κανείς λάθος πράγματα 
στην ανακύκλωση, ούτε καν λερωμένη συσκευασία».
Αυτή λοιπόν είναι η διαχείριση των απορριμμάτων στη 
Φινλανδία, μέσα από τα μάτια ενός Ελληνα. Το μοντέλο 
αυτό (όχι μόνο ως προς τη διαλογή και την αποκομιδή 
των απορριμμάτων, αλλά στον πλήρη κύκλο του) θα 
αποτελέσει ένα από τα καλά παραδείγματα για τη χώρα 
μας στον τομέα αυτό, σύμφωνα με όσα ανέφερε στις 
προγραμματικές δηλώσεις του στη Βουλή ο υπουργός 
Περιβάλλοντος Κωστής Χατζηδάκης.
Τι γίνεται στη Φινλανδία; Η ανακύκλωση στη σκανδι-
ναβική χώρα δεν είναι νέα υπόθεση – μάλιστα ειδικά 
για το χαρτί (μιας και εκεί υπάρχει δυναμική χαρτοβι-
ομηχανία) ξεκίνησε ήδη από τη δεκαετία του ’40 και 
φθάνει σήμερα σε ποσοστό μεγαλύτερο του 70%. Τα 
επιτεύγματα της Φινλανδίας στον τομέα είναι ιδιαίτερα 
σημαντικά: Το 2017 το ποσοστό των απορριμμάτων 
που θάβονται σε ΧΥΤΥ έπεσε στο (ασύλληπτο για τη 
χώρα μας) 1%, με το 58% να αποτεφρώνεται και το 
41% να ανακτάται. Από το 2010 η χώρα είχε εισάγει 
τέλος ταφής για τα απορρίμματα (κάτι που υπήρχε και 
στη χώρα μας μέχρι πρόσφατα, αλλά... ποτέ δεν εφαρ-
μόστηκε), το οποίο ξεκίνησε από τα 40 ευρώ/τόνο και 
αυξανόταν κάθε έτος, καθιστώντας ασύμφορη για τους 
δήμους την ταφή.
Η ομάδα ειδικών
Οι στόχοι της χώρας έως το 2023 ορίζονται από το 
Εθνικό Σχέδιο Αποβλήτων με αναλυτικούς στόχους 
για τέσσερις τομείς-κλειδιά: την κατασκευή, τα βιοα-
ποδομήσιμα, τα αστικά απόβλητα και τα ηλεκτρικά / 
ηλεκτρονικά απόβλητα. Τον ρυθμό δίνει η Στρατηγική 
Ομάδα Συνεργασίας για τα Απορρίμματα, μια ομάδα ει-
δικών που ορίστηκε από τον υπουργό Περιβάλλοντος 
και υποστηρίζει την κατάρτιση των επιμέρους, ειδικών 
σχεδίων (και δεν αλλάζει όποτε γίνονται εκλογές, όπως 
είθισται λ.χ. στη χώρα μας με τον Ελληνικό Οργανισμό 

Ανακύκλωσης).
Η συζήτηση στη Φινλανδία για τη διαχείριση των 
απορριμμάτων περιστρέφεται σήμερα κυρίως γύρω 
από την τύχη των πλαστικών, που ξεκίνησαν να συλ-
λέγονται προς ανακύκλωση μόλις το 2016 (τα ποσο-
στά ανακύκλωσης κυμαίνονται μόλις στο 16-17%). Τα 
περισσότερα από τα πλαστικά καταλήγουν στα κοινά 
απορρίμματα και οδηγούνται σε κάποια από τις επτά 
μονάδες αποτέφρωσης της χώρας για την παραγωγή 
ενέργειας (μια πρακτική που όμως σήμερα θεωρείται 
ασύμβατη με τις αρχές της «κυκλικής οικονομίας»).
Ο «οδικός χάρτης για τα πλαστικά», που ολοκληρώθη-
κε πρόσφατα από το φινλανδικό υπουργείο Περιβάλ-
λοντος, ορίζει τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν 
για τη μείωση των παραγόμενων πλαστικών απορριμ-
μάτων. Ανάμεσα στα μέτρα που σήμερα εξετάζονται 
είναι η σταδιακή φορολόγηση των πλαστικών συσκευ-
ασιών (ιδίως όσων προέρχονται από το εξωτερικό), 
ξεκινώντας από τα πλαστικά μιας χρήσης, και η παρο-
χή φορολογικών απαλλαγών στις εταιρείες που χρη-
σιμοποιούν φιλικότερες προς το περιβάλλον μεθόδους 
συσκευασίας των προϊόντων τους. Για την ανακύκλω-
ση, προτείνεται να εστιάζει στις κατηγορίες εκείνες των 
πλαστικών από τα οποία μπορεί να παραχθεί μια αξι-
όλογη πρώτη ύλη, καθώς το πλήθος των πλαστικών 
που κυκλοφορούν στην αγορά θεωρείται ότι περιορί-
ζει τις δυνατότητες σωστής διαλογής. Το μόνο σίγουρο 
είναι πως, ό,τι αποφασιστεί, θα εφαρμοστεί.
Η προεδρία του Ελσίνκι
Την περίοδο αυτή και μέχρι το τέλος του έτους, η Φιν-
λανδία έχει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ενωσης και 
πιέζει να επιταχυνθεί η εφαρμογή πιο φιλόδοξων πολι-
τικών για την κυκλική οικονομία. «Η ανταγωνιστικό-
τητα της Ευρωπαϊκής Ενωσης πρέπει να βασίζεται στη 
βιωσιμότητα, στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλ-
λαγής και στη φειδωλή χρήση των φυσικών πόρων», 
ανέφερε η υπουργός Περιβάλλοντος και Κλιματικής 
Αλλαγής Κρίστα Μικόνεν στην ανεπίσημη συνάντηση 
των Ευρωπαίων υπουργών Περιβάλλοντος. Θέλο-
ντας να δώσει το καλό παράδειγμα, κατά τη διάρκεια 
της φινλανδικής προεδρίας όλες οι συναντήσεις θα 
πραγματοποιηθούν στο Ελσίνκι, ώστε να μειωθούν οι 
μετακινήσεις, το έντυπο υλικό θα είναι ελάχιστο, ενώ 
τα χρήματα που θα διατίθεντο για την αγορά ανα-
μνηστικών δώρων θα δοθούν για την αντιστάθμιση 
των εκπομπών αέριων ρύπων του θερμοκηπίου που 
προκαλούνται από τη μετακίνηση των εκπροσώπων 
άλλων χωρών προς τη Φινλανδία.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ: ΚΑΝ’ ΤΟ ΟΠΩΣ Η ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
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«Το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από σχετική εισήγηση του 
Υπουργού Οικονομικών, προχώρησε στη συγκρότηση Διυπουρ-
γικής Επιτροπής Κρατικών Ενισχύσεων» αναφέρει σε δήλωση του 
ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Η Επιτροπή, όπως σημειώνει ο Χ. Σταϊκούρας, «συγκροτείται 
από τους Υπουργούς Οικονομικών, Εξωτερικών, Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών και τους εκάστοτε 

αρμόδιους Υπουργούς, θέματα των οποίων θα εισάγονται προς 
συζήτηση.
Υπενθυμίζεται ότι η συγκρότηση της Διυπουργικής Επιτροπής 
προβλέπεται με το Ν. 4152/2013, αλλά ουδέποτε υλοποιήθηκε.
Έργο της Επιτροπής είναι η διερεύνηση και επίλυση θεμάτων 
κρατικών ενισχύσεων που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην 
οικονομική δραστηριότητα της χώρας, καθώς και θεμάτων που 
αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τα αρμόδια όργανα 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Προσδοκάται ότι η αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων θα 
βοηθήσει στην τόνωση του θετικού επενδυτικού κλίματος, στην 
αποκατάσταση του κλίματος εμπιστοσύνης με τους αρμόδιους 
ελεγκτικούς Ευρωπαϊκούς φορείς και στην ενίσχυση της αξιοπι-
στίας της χώρας».

Με απόφαση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ο 
Αλέξης Πατέλης αναλαμβάνει προϊστάμενος στο Οικονομικό 
Γραφείο της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού της Προεδρίας 
της Κυβέρνησης (επικεφαλής οικονομικός σύμβουλος) σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Ο Αλέξης Πατέλης είναι κάτοχος διδακτορικού 
διπλώματος στα οικονομικά από το πανεπιστήμιο του Princeton 

στις ΗΠΑ, όπου ολοκλήρωσε τη διατριβή του με επιβλέποντα 
καθηγητή τον πρώην διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ, 
Ben Bernanke. Διαθέτει, επίσης, μεταπτυχιακό στα οικονομικά από 
το ίδιο πανεπιστήμιο και πτυχίο στα οικονομικά και τα μαθηματικά 
από το Sussex University του Ηνωμένου Βασιλείου. Τα τελευταία 
27 χρόνια εργάζεται ως οικονομολόγος και αναλυτής στον χρημα-

τοπιστωτικό τομέα στο Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη και την Αθήνα. Ο 
κ. Πατέλης θα συμβουλεύει τον πρωθυπουργό για θέματα οικο-
νομικής πολιτικής και θα λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος με την 
παγκόσμια επενδυτική κοινότητα.

Ο Νίκος Θυμάκης, γεωπόνος, πτυχιούχος του Γεωπονικού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών, αναλαμβάνει τη θέση του νέου προέδρου 
στο διοικητικό συμβούλιο του Ινστιτούτου Γεωπονικών Επιστη-
μών (Ι.Γ.Ε.). Σύμφωνα με την απόφαση που δημοσίεύθηκε στη 

Διαύγεια, αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου ορίστηκε ο Αλέξανδρος 
Κόκκαλης, δημοσιογράφος στο επάγγελμα σύμφωνα με το ΑΠΕ-
ΜΠΕ. Σημειώνεται ότι η θητεία του προέδρου, του αντιπροέδρου 
και των μελών του ανωτέρω, ανέρχεται σε δυο έτη.

Η παρουσίαση του νέου Δ.Σ. του Ι.Γ.Ε. θα γίνει αύριο, από τον 
υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκη Βορίδη.

Ο υφυπουργός Οικονομικών κ. Γεώργιος Ζαββός, αρμόδιος για το 
Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, συναντήθηκε σήμερα, με το προε-
δρείο της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, ενώ είχαν προηγηθεί 
την Παρασκευή 30 Αυγούστου, συναντήσεις με το προεδρείο του 
Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς και με το προεδρείο του 
Συνδέσμου Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΣΜΕΧΑ) σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουρ-
γείου Οικονομικών στις συναντήσεις αντίστοιχα συμμετείχαν: Ο 
πρόεδρος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών και πρόεδρος Δ.Σ. 

της Τράπεζας Πειραιώς κ. Γεώργιος Χαντζηνικολάου, ο διευθύνων 
σύμβουλος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών κ. Σωκράτης 
Λαζαρίδης, ο κ. Σπύρος Κυρίτσης, πρόεδρος του Συνδέσμου Με-
λών Χρηματιστηρίου Αθηνών, ο κ. Κίμων Βολίκας, πρόεδρος της 
Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών καθώς και ο διευθύνων σύμβου-
λος της Alpha Asset Management ΑΕΔΑΚ και η κ. Μαρία-Μαρίνα 
Βασιλικού, γενική διευθύντρια της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών. 
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, τα θέματα 
που συζητήθηκαν ήταν η θεσμική θωράκιση της Κεφαλαιαγο-

ράς, καθώς και τα Νομοσχέδια που σκοπεύει να προωθήσει η 
Κυβέρνηση τον Οκτώβριο για την ενδυνάμωση του Ελληνικού 
Χρηματιστηρίου και της Κεφαλαιαγοράς, του μηχανισμού προ-
στασίας των επενδυτών και της άντλησης χρηματοδότησης για τις 
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Ο υφυπουργός τόνισε ότι οι ενέργειες 
της Ελληνικής Κυβέρνησης εντάσσονται στο πλαίσιο της δυναμι-
κής εξέλιξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κεφαλαιαγορών.

Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, 
Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης 
της Βουλής, ο διορισμός της Βασιλικής Λαζαράκου στη θέση της 
προέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το ΑΠΕ-
ΜΠΕ. Υπέρ του διορισμού της προτεινομένης από τον υπουργό 
Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα, τάχθηκαν οι βουλευτές της ΝΔ, 
ενώ όλα τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης ψήφισαν «πα-
ρόν» και μόνο η Ελληνική Λύση ψήφισε αρνητικά.
Ειδικότερα, 10 βουλευτές ψήφισαν «ναι», 8 δήλωσαν «παρών» 

και ένας «όχι». Ο υφυπουργός Οικονομικών, Γιώργος Ζαββός, 
προανήγγειλε ότι η κυβέρνηση μέσα στον Οκτώβριο θα καταθέσει 
νομοσχέδιο για την ενίσχυση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
«Για την κυβέρνηση, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι ένας εξαιρε-
τικά σημαντικός τομέας για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας», 
τόνισε, από την πλευρά του, ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος 
Σταϊκούρας, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση του εποπτικού της 
ρόλους και στη θωράκισή της με τις κατάλληλες υποδομές και τα 
αναγκαία εργαλεία. «Στόχος», όπως είπε, «είναι να δημιουργηθεί 

ένα ευνοϊκό και σταθερό θεσμικό και οικονομικό περιβάλλον 
που θα έχει κανόνες και υψηλά στάνταρτς και θα διασφαλίζει τη 
διαφάνεια και την οικονομική σταθερότητα». Στο νομοσχέδιο θα 
περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ρυθμίσεις για την ενίσχυση του 
εποπτικού ρόλου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, θέματα εταιρικής 
διακυβέρνησης, βιώσιμης ανάπτυξης και ηλεκτρονικής εναρμόνι-
σης.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Ο ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΤΕΛΗΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ. ΖΑΒΒΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΝΕΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Την κατάθεση ν/σ τον Οκτώβριο για ενίσχυσή της, προανήγγειλε ο υπ. Οικονομικών, Χρ. Σταϊκούρας
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Τις δέκα σημαντικές ημερομηνίες του Σεπτεμβρίου για την 
οικονομία, παραθέτει σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος του 
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά Βασίλης 
Κορκίδης, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Αναλυτικά ο κ. Κορκίδης σημειώνει τα εξής:
«Ο Σεπτέμβριος θεωρείται κομβικός μήνας για το οικονομικό 
επιτελείο, με ημερομηνίες-κλειδιά για την πορεία των μεγε-
θών του προϋπολογισμού, τις επαφές με τους Ευρωπαίους 
εταίρους και τους εκπροσώπους των θεσμών. Επιπλέον, είναι 
πολλά υποσχόμενος μήνας για τις τράπεζες και την πραγ-
ματική οικονομία, αφού ξεκινά με την άρση των «capital 
controls». Πρώτη λοιπόν σημειολογική ημερομηνία, η 2α Σε-
πτεμβρίου με την έναρξη εφαρμογής της απελευθέρωσης των 
κεφαλαιακών περιορισμών, που αποτελεί βασική προϋπόθε-
ση των οίκων αξιολόγησης για την αναβάθμιση της πιστολη-
πτικής ικανότητας της χώρας μας. Δεύτερη σημαντική ημερο-
μηνία, η 4η Σεπτεμβρίου, με την ΕΛΣΤΑΤ να δημοσιοποιεί τα 
προσωρινά στοιχεία για την πορεία του ΑΕΠ το β’ τρίμηνο του 
2019. Σημειώνεται ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας το 
α’ τρίμηνο ήταν 1,3% και τα επικαιροποιημένα αποτελέσματα 
θα διαμορφώσουν μελλοντικές αποφάσεις. Την επομένη ημέ-
ρα, 5η Σεπτεμβρίου, θα συνέλθει το Euro Working Group, με 
τον νέο εκπρόσωπο της χώρας μας, πρόεδρο του Συμβουλίου 
Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, να παρουσιάζει στα κρά-
τη-μέλη της Ευρωζώνης την πορεία εκτέλεσης του προϋπο-

λογισμού, τον σχεδιασμό της κυβέρνησης στην οικονομία, 
αλλά και την εξέλιξη στα 15 εκκρεμή προαπαιτούμενα της 
τρίτης αξιολόγησης της μεταμνημονιακής περιόδου.
Το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου, ο Πρωθυπουργός θα δώσει το 
στίγμα της οικονομικής πολιτικής στα εγκαίνια της φετινής 
ΔΕΘ, όπου αναμένεται να επιβεβαιώσει τις μέχρι σήμερα 
εξαγγελίες και τον οδικό χάρτη με τις μελλοντικές ενέργειες του 
συνεκτικού προγράμματος της κυβέρνησης που έχει ήδη τεθεί 
σε εφαρμογή. Βεβαίως, δεν αποκλείονται και νέες ανακοινώ-
σεις-εκπλήξεις του Πρωθυπουργού για την οικονομία από το 
βήμα της 84ης ΔΕΘ.
Στις 12 Σεπτεμβρίου, αναμένονται οι ανακοινώσεις της ΕΚΤ για 
το mini QE, που ενδεχομένως, με ειδική συμφωνία, να εντά-
ξουν τη χώρα μας, ενώ την επόμενη ημέρα, στις 13 Σεπτεμ-
βρίου, ο υπουργός Οικονομικών θα βρίσκεται στο Ελσίνκι της 
Φινλανδίας για να συμμετάσχει στο άτυπο Eurogroup. Στις 16 
Σεπτεμβρίου, αναμένεται να έρθουν στην Αθήνα τα τεχνικά 
κλιμάκια των θεσμών και, μια εβδομάδα μετά, στις 23 του 
μηνός, οι επικεφαλής, στο πλαίσιο της 4ης μεταμνημονιακής 
αξιολόγησης. Εντός Σεπτεμβρίου, ενδέχεται να αναβαθμι-
στούν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες καθώς υπολείπονται 
ακόμα και 6 βαθμίδες από το επίπεδο αξιολόγησης της ελλη-
νικής οικονομίας. Στα τέλη Σεπτεμβρίου, ιδιαίτερο βάρος ανα-
μένεται να έχουν οι λεπτομέρειες για την κατάρτιση του νέου 
προϋπολογισμού, καθώς και το φορολογικό νομοσχέδιο του 

φθινοπώρου. Το νομοσχέδιο, που θα περιλαμβάνει τη μείω-
ση των φορολογικών συντελεστών για τις επιχειρήσεις, έχει 
ανακοινωθεί για τον Σεπτέμβριο, αλλά πιο πιθανές ημερομη-
νίες που μπορεί να κατατεθεί στη Βουλή είναι με το προσχέδιο 
προϋπολογισμού του 2020, ή με το τελικό κείμενο του νέου 
κρατικού προϋπολογισμού.
Στο οικονομικό επιτελείο επικρατεί αισιοδοξία, τόσο από την 
πλευρά των εσόδων, όσο και των δαπανών, αλλά ιδιαίτερα 
από την εκτίναξη του δείκτη οικονομικού κλίματος της Ε.Ε. 
για την Ελλάδα, από τις 101 μονάδες στις 105,3 τον Ιούλιο 
και 108,4 τον Αύγουστο, που αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο 
12ετίας. Τα βλέμματα πλέον στρέφονται στις επιδόσεις του 
Σεπτεμβρίου, που είναι για τους φορολογούμενους, ο πιο επι-
βαρυμένος φορολογικά μήνας, αφού οι φόροι διπλώνουν και 
πρέπει να καταβάλουμε, στις 30 Σεπτεμβρίου, την 1η δόση του 
ΕΝΦΙΑ, τη 2η δόση του φόρου εισοδήματος και των εταιρικών 
φόρων, μαζί με τις δόσεις αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων 
οφειλών. Το τοπίο του Σεπτεμβρίου, όπως διαμορφώνεται με 
τις δέκα κομβικές ημερομηνίες, δημιουργεί στην επιχειρηματι-
κότητα, μετά το πρώτο δίμηνο της νέας διακυβέρνησης, μια 
κεκτημένη αισιοδοξία. Ο επιχειρηματικός κόσμος θέλει το συ-
ντομότερο να επιστρέψει στην πρόοδο και επιθυμεί διακαώς 
να αρχίσει να επιχειρεί σε μια καλύτερη εποχή».

Μείωση φόρων, ψηφιακός μετασχηματισμός της Ελληνικής 
οικονομίας και αναβάθμιση ανθρώπινου δυναμικού και υπο-
δομών είναι οι προτάσεις που κατέθεσαν οι αντιπρόεδροι του 
ΣΕΒ, κκ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος και Ευάγγελος Μυτιληναίος, 
που εκπροσώπησαν τον Σύνδεσμο στη σημερινή συνάντηση 
των Κοινωνικών Εταίρων με τον πρωθυπουργό, κ. Κυριάκο 
Μητσοτάκη, που πραγματοποιήθηκε ενόψει της Διεθνούς Έκ-
θεσης Θεσσαλονίκης ΔΕΘ, στο Μέγαρο Μαξίμου, σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης επισήμαναν ότι η επενδυτική 
αναγέννηση, με ιδιαίτερη έμφαση στη βιομηχανία, είναι η βα-

σικότερη προϋπόθεση, προκειμένου η ελληνική οικονομία όχι 
απλά να ανακάμψει, αλλά και να συγκλίνει με την υπόλοιπη 
Ευρώπη. Ο στόχος που έχει θέσει ο ΣΕΒ, σχετικά, είναι η αύ-
ξηση της συμμετοχής της μεταποίησης στο 12% στο ΑΕΠ σε 
τρία χρόνια (από 9,5% σήμερα) και στο 15% μεσοπρόθεσμα.
Σ’ αυτό το πλαίσιο, ο ΣΕΒ κατέθεσε ένα πλαίσιο προτάσεων 
που θεωρεί απαραίτητες προς άμεση υιοθέτηση για την επί-
τευξη των παραπάνω στόχων και που αφορούν:
- στην άμεση κινητοποίηση παραγωγικών επενδύσεων, με 
αιχμή την επιτάχυνση της αδειοδότησης των επενδύσεων
- στην αναβάθμιση των υποδομών και των δικτύων

- στο φορολογικό πλαίσιο, με έμφαση στη μείωση των επιβα-
ρύνσεων στην παραγωγή και εργασία
- στον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας
- στην αναβάθμιση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού 
με σύγχρονες πολιτικές και εργαλεία.
«Η επιχειρηματική κοινότητα θα στρατευθεί υπεύθυνα στην 
πορεία οικονομικής αναγέννησης της χώρας, με στόχο όχι 
μόνο τον τεχνολογικό και επιχειρηματικό εκσυγχρονισμό των 
παραγωγικών δομών της οικονομίας μας, αλλά και τη μείωση 
των οικονομικών ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλει-
σμού στην ελληνική κοινωνία», τονίζει ο ΣΕΒ.

Την αίτηση επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης της Pasal 
Development ενέκρινε το Πρωτοδικείο Αθηνών, αναφέρει το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Συγκεκριμένα, η Pasal Development ΑΕ ανακοίνωσε ότι επι-
κυρώθηκε από το Πρωτοδικείο Αθηνών με την υπ. αριθμ. 
712/29.8.2019 η αίτηση επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης 

με βάση το άρθρο 106β του Ν.3588 η οποία είχε εκδικαστεί 
στις 23/5/2018.
Με την υλοποίηση της συμφωνίας δεν προβλέπεται ρύθ-
μιση άλλων οφειλών εκτός του τραπεζικού δανεισμού και 
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων οι οποίες εξοφλούνται 
πλήρως, καθώς η εταιρεία δεν είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές 

σε Δημόσιο, Ασφαλιστικούς οργανισμούς, εργαζόμενους ή 
προμηθευτές.
Με την συμφωνία εξυγιαίνεται η χρηματοοικονομική θέση 
της Pasal και ανοίγει ο δρόμος για την υγιή ανάπτυξη της εται-
ρείας, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Β. ΚΟΡΚΙΔΗΣ: ΟΙ 10 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΒ ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΤΗΣ PASAL DEVELOPMENT 
ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
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Την προώθηση ενεργητικών πολιτικών για την αύξηση της 
απασχόλησης και τη μείωση της ανεργίας, την αποκατάστα-
ση της ομαλότητας στην αγορά εργασίας και την προώθηση 
ενός νέου αναπτυξιακού ασφαλιστικού μοντέλου, ζήτησε 
από τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
Γιάννη Βρούτση ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ Κωνστα-
ντίνος Μίχαλος, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
   Ο κ. Μίχαλος, παρέδωσε υπόμνημα με τις θέσεις και τις 
προτάσεις του Επιμελητηρίου στα θέματα αρμοδιότητάς 
του.
   Αναλυτικά, στο υπόμνημα αναφέρονται τα εξής:
   «Ένα χρόνο μετά την έξοδο από τα μνημόνια, η Ελλάδα 
επιχειρεί να επουλώσει τις πληγές που άφησε η κρίση στην 
ελληνική κοινωνία. Ο δρόμος για την επίτευξη αυτού του 
στόχου θα είναι δύσκολος.
    Η σταδιακή αποκλιμάκωση της ανεργίας τα τελευταία 
χρόνια σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογεί εφησυχασμό. 
Η απασχόληση αυξάνεται, αλλά με χαμηλότερους μισθούς, 
εξαιτίας της επέκτασης των ευέλικτων μορφών απασχόλη-
σης, της μακροχρόνιας ανεργίας και του κινδύνου της φτώ-
χειας για τους εργαζόμενους.
    Σήμερα, το ένα τρίτο των εργαζομένων αμείβεται - ή εμ-
φανίζεται να αμείβεται - με ποσά που δεν επαρκούν για την 
κάλυψη βασικών αναγκών διαβίωσης. Ένας στους τρεις 
Έλληνες κινδυνεύουν με φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό.
    Επιπλέον, παρά το ότι εδώ και δεκαετίες συζητάμε για τα 
προβλήματα του ασφαλιστικού συστήματος, μέχρι σήμερα 
δεν έχουμε καταφέρει να εφαρμόσουμε καμία πραγματική 
μεταρρύθμιση.
    Αποτέλεσμα είναι σήμερα να διατηρούμε ένα σύστημα το 
οποίο είναι μη λειτουργικό, απορροφώντας τεράστια ποσά 
από τον προϋπολογισμό, αλλά και άδικο για τους σημερι-
νούς εργαζόμενους, οι οποίοι επιβαρύνονται με υπέρογκες 
ασφαλιστικές εισφορές, ενώ έχουν να αναμένουν πολύ χα-
μηλές παροχές.
    Είναι, επίσης, ένα ασφαλιστικό σύστημα βαθιά αντιανα-
πτυξιακό, αφού επιβάλλει δυσβάσταχτο μη μισθολογικό 
κόστος, υπονομεύοντας την επιχειρηματικότητα και την 
απασχόληση, τις ίδιες δηλαδή τις πηγές, από τις οποίες τρο-
φοδοτείται.
    Την ίδια ώρα, η Ελλάδα έχει έναν από τους πιο γερασμέ-
νους πληθυσμούς στην Ευρώπη. Η έξαρση του δημογραφι-
κού προβλήματος, απειλεί άμεσα το οικονομικό μέλλον της 
χώρας και δημιουργεί πρόσθετες πιέσεις στο ασφαλιστικό 
και συνταξιοδοτικό σύστημα. 
    Με αυτά τα δεδομένα, κρίνουμε σκόπιμο να εφαρμοστούν 
στο επόμενο διάστημα γενναίες μεταρρυθμίσεις και δράσεις, 
με στόχο:
    * Την παγίωση ενός υψηλού ρυθμού δημιουργίας νέων 
θέσεων εργασίας, η οποία όμως θα συνοδεύεται από τη 

βελτίωση των δομικών και ποιοτικών στοιχείων της απα-
σχόλησης.
   * Την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, μέσα από τη δημιουργία ευκαιριών απασχό-
λησης, αλλά και με αποτελεσματικές δράσεις στήριξης για 
όσους έχουν πραγματικά ανάγκη.
   * Τη ριζική μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος, 
ώστε να καταστεί βιώσιμο, δίκαιο και αποτελεσματικό.
   * Την αναμόρφωση της εργατικής νομοθεσίας, με στόχο 
την καθιέρωση απλών, σαφών και σταθερών κανόνων που 
θα εφαρμόζονται αυστηρά και θα ισχύουν για όλους. 

Οι θέσεις και οι προτάσεις της Επιμελητηριακής 
Κοινότητας:
    * Μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος, με τη δη-
μιουργία συστήματος τριών πυλώνων, στη βάση της πρό-
τασης των Επιμελητηρίων. Το σύστημα αυτό, μπορεί στην 
τελική του ανάπτυξη, να εξασφαλίσει ποσοστό αναπλήρω-
σης στο 70% - 75%, με τη λειτουργία των εξής πυλώνων:
o Πρώτος (Κρατικός-διανεμητικός) πυλώνας - Αλ-
ληλεγγύη της κοινωνίας:
   Εθνική σύνταξη -- αποδίδεται σε όλους στα 67 με έλεγχο 
πόρων (καλύπτει και άτομα με <15 χρόνια ασφάλισης). 
Χρηματοδοτείται από τη φορολογία.
   ▪ Ανταποδοτικό τμήμα. Ανταποδίδει εισφορές με βάση 
την νοητή κεφαλαιοποίηση (σύστημα ατομικών λογαρια-
σμών-δικαίωμα επιλογής του ασφαλισμένου ως προς το 
χρόνο συνταξιοδότησης του), δηλαδή χωρίς αποθεματικά.
o Δεύτερος (κεφαλαιοποιητικός) Πυλώνας - Αλλη-
λεγγύη της επαγγελματικής ομάδας:
   ▪ Συντάξεις καθορισμένων εισφορών με αποθεματικά. 
Υποχρεωτική ασφάλιση. Τα αποθεματικά προικοδοτούνται 
από την περιουσία των παλαιών ταμείων.
o Τρίτος πυλώνας - Αλληλεγγύη των φάσεων 
ζωής: Ατομικές αποταμιεύσεις με φορολογικά 
κίνητρα. Πιθανή αξιοποίηση ακινήτων των ασφα-
λισμένων.
o Εξορθολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών. Καθώς 
δεν υπάρχουν πλέον δημοσιονομικά προσκόμματα, θα πρέ-
πει άμεσα να υπάρξει μείωση των συντελεστών των ασφα-
λιστικών εισφορών και ταυτόχρονη καθιέρωση πλαφόν 
που δε θα ξεπερνά για τα υψηλά εισοδήματα τα 1.000 ευρώ. 
Πρόκειται για μια κίνηση που θα δημιουργήσει αλυσιδωτά 
οφέλη για την οικονομία και για την κοινωνία, ευνοώντας 
την άνοδο της καταγεγραμμένης απασχόλησης και τη μεί-
ωση της ανεργίας.
   * Πλήρης φοροαπαλλαγή για τις ιδιωτικές ασφαλίσεις, 
ώστε να εμπεδωθεί στο κοινό σύνολο ο τρίτος προτεινόμε-
νος πυλώνας που θα μπορέσει να δώσει σημαντική ώθηση 
στις συντάξεις.

   * Ολοκλήρωση της προσαρμογής της εργατικής νομοθε-
σίας στα ευρωπαϊκά δεδομένα με επαναφορά των συλλογι-
κών συμβάσεων εργασίας, κατόπιν συμφωνίας εργοδοτών 
και εργαζομένων.
   * Απλοποίηση και κωδικοποίηση της εργατικής νομοθεσί-
ας, ώστε να μειωθεί το κόστος συμμόρφωσης για τις επιχει-
ρήσεις. Μείωση γραφειοκρατικών επιβαρύνσεων.
   * Αυστηροποίηση και αποτελεσματική εφαρμογή των 
κανόνων για την αδήλωτη και απλήρωτη εργασία και την 
παραβατική συμπεριφορά εργοδοτών έναντι εργαζομένων. 
Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο της κοινωνικής δικαιοσύνης και 
του κράτους δικαίου, οι συστηματικοί παραβάτες θα πρέπει 
να ξεχωρίσουν από εκείνους που προσπαθούν να επιβιώ-
σουν, διακρατώντας θέσεις εργασίας με κάθε κόστος.
   * Δημιουργία του Λευκού Μητρώου Επιχειρήσεων, με 
σκοπό την επιβράβευση των συνεπών επιχειρηματιών.
   * Λειτουργία ενός αξιόπιστου μόνιμου συστήματος διά-
γνωσης αναγκών εργασίας, που θα αποτυπώνει τις πραγ-
ματικές ανάγκες των επιχειρήσεων σε ειδικότητες και δεξιό-
τητες, ώστε ο σχεδιασμός των παρεμβάσεων να μη γίνεται 
πλέον «στα τυφλά» όπως στο παρελθόν, αλλά να ανταπο-
κρίνεται στις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας.
   * Δημιουργία μόνιμου συστήματος σχεδιασμού και αξι-
ολόγησης ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, που θα 
πλαισιώνεται από τους αρμόδιους φορείς της κεντρικής κυ-
βέρνησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, τα επιμελητήρια, 
τους κοινωνικούς εταίρους, αλλά και τους επιστημονικούς 
φορείς.
   * Δημιουργία νέου θεσμικού πλαισίου για τη Μαθητεία και 
την πρακτική άσκηση και τα ποιοτικά κριτήρια που πρέπει 
να διέπουν τις περιόδους πρακτικής άσκησης, με σκοπό την 
αντιμετώπιση του κατακερματισμένου νομικού πλαισίου, 
τον εκσυγχρονισμό του θεσμού και εν τέλει την αποτελε-
σματική σύνδεση της πρακτικής άσκησης με τις ανάγκες της 
αγοράς εργασίας.
   * Πρωτοβουλίες για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της 
ακραίας φτώχειας στην Ελλάδα με επέκταση του τακτικού 
επιδόματος ανεργίας και εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημέ-
νου εισοδήματος σε όλη την Ελλάδα.
   * Οικονομική ενίσχυση της οικογένειας, με φορολογικές 
ελαφρύνσεις, με στοχευμένη επιδότηση συγκεκριμένων 
υπηρεσιών και ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας αυτών 
που παρέχονται από το κράτος, όπως είναι η υγεία και η 
παιδεία.
   * Μέτρα για την εναρμόνιση της οικογενειακής και επαγ-
γελματικής ζωής, με αποτελεσματικότερη προστασία της 
μητρότητας και της πατρότητας, με τη δημιουργία επαρκών 
δομών φιλοξενίας και φύλαξης παιδιών προσχολικής ηλικί-
ας κ.ά.».

Κ. ΜΙΧΑΛΟΣ: Η ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΠΟΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΕΙ ΕΦΗΣΥΧΑΣΜΟ
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Ζητήματα της διεθνούς ναυτιλιακής βιομηχανίας και η 
διμερή συνεργασία Ελλάδας-Μεγάλης Βρετανίας στο ναυ-
τιλιακό τομέα, ενόψει του Brexit, αναμένεται να βρεθούν 
στο επίκεντρο των συναντήσεων που θα έχει στο Λονδίνο 
σήμερα και αύριο, υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιω-
τάκης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Tην Τρίτη 03/09 o κ. Πλακιωτάκης θα συναντηθεί με τον 
γενικό γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού 
(ΙΜΟ) κ. Kitack Lim, ενώ την Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου με 
την υφυπουργό Μεταφορών του Ηνωμένου Βασιλείου 
και αρμόδια για θέματα ναυτιλίας Nusrat Ghani.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη διάρκεια της συνάντησης 
που θα έχει ο υπουργός με το γενικό γραμματέα του ΙΜΟ, 
θα εξεταστεί το θέμα της εφαρμογής του νέου τύπου καυ-
σίμου χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο, από το 3,5% στο 
0,5% από 01/01/2020 που έχει θέσει ο διεθνής ναυτιλι-
ακός οργανισμός, αλλά και η αποτελεσματικότερη εφαρ-
μογή των διεθνών συμβάσεων. Επίσης, η εντονότερη 
παρουσία της Ελλάδος στα θεσμικά όργανα του Διεθνούς 
Ναυτιλιακού Οργανισμού.
Στη συνάντηση που θα έχει ο κ. Πλακιωτάκης με την 
υφυπουργό Μεταφορών του Ηνωμένου Βασιλείου και 

αρμόδια για θέματα ναυτιλίας κυρία Νουσράτ Γκανί, ανα-
μένεται να βρεθούν οι διμερείς ναυτιλιακές σχέσεις των 
δύο χωρών η ναυτική εκπαίδευση και η προοπτική της 
αμοιβαίας αναγνώρισης αναφορικά με τα αποδεικτικά της 
ναυτικής ικανότητας.
Επίσης, θα εξεταστεί η συνεργασία των δύο κρατών στο 
πλαίσιο των εκλογών στον ΙΜΟ για την ανάδειξη του νέου 
Συμβουλίου αλλά και οι επενδυτικές ευκαιρίες που ανοί-
γονται στη χώρα μας αναφορικά με λιμενικό τομέα.

Οι εκτιμήσεις θέλουν τον τουρισμό να γεννά πλούτο σε 
κάθε χώρα με πλούσια φυσικά, ή πολιτιστικά, θέλγητρα. 
Πόσο πλούτο όμως γεννά ο τουρισμός και για ποιους; 
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ισπανικής Εθνικής 
Στατιστικής Υπηρεσίας (ΙΝΕ), οι περισσότερες από τις πε-
ριοχές με το μικρότερο κατά κεφαλήν εισόδημα των κα-
τοίκων εντοπίζονται στις μεγαλύτερες τουριστικές ζώνες 
που κατά κανόνα συμβάλλουν σημαντικά στην ενίσχυση 
της οικονομίας της χώρας.
   Σύμφωνα με τα στοιχεία τις έρευνας Urban Audit, που 
μετρά εν γένει 39 παράγοντες για την ποιότητα ζωής σε 
πόλεις με πληθυσμό άνω των 20.000 κατοίκων, στις τε-
λευταίες θέσεις του μέσου κατά κεφαλήν εισοδήματος 
βρίσκονται οι πόλεις Τορεβιέχα (Αλικάντε) και Μαρμπέγια 
(Μάλαγα), δύο από τις πιο τουριστικές ζώνες της χώρας. 
Στην πρώτη, το μέσο εισόδημα είναι 7.276 ευρώ, σχεδόν 
1.000 ευρώ κάτω από το εθνικό όριο της φτώχειας (8.208 
ευρώ), ενώ στη δεύτερη το μέσο εισόδημα μόλις που περ-
νά το εθνικό όριο της φτώχειας, με 8.236 ευρώ.
   Παράλληλα, στην Τορεβιέχα, όπου τα στοιχεία δείχνουν 
επίσης υψηλό δείκτη ανεργίας 18%, την ώρα που οι τέσ-
σερις στις πέντε θέσεις εργασίας είναι στον τουριστικό 
τομέα και μόλις το 3% των εργαζομένων απασχολείται 
στη βιομηχανία. Επιπλέον, ο μέσος όρος οικογενειακού 
εισοδήματος ανέρχεται σε 17.896 ευρώ, μόλις 659 ευρώ 
περισσότερα από τον εθνικό μέσο όρο, σε μία ζώνη με 
πυκνή τουριστική κίνηση.
   Στη δε Μαρμπέγια, όπου το 85% των εργαζομένων απα-
σχολούνται στην παροχή υπηρεσιών και τον τουρισμό 
(μόλις το 2,7% στη βιομηχανία), ο δείκτης ανεργίας ανέρ-
χεται στο 17,15%. Το δε οικογενειακό εισόδημα ανέρχεται 

στα 22.727 ευρώ.
   Σε καλύτερη κατάσταση δεν είναι και άλλες πόλεις σε 
δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, όπως το Πουέρτο 
ντε λα Κρουθ (Τενερίφη) με 8.528, το Μπενιδόρμ (8.700), 
η Γανδία (9.405), ή η Μάλαγα (9.553 ευρώ)
   Συνολικά, οι επτά από τις 15 περιοχές με το κατώτατο 
μέσο επίπεδο εισοδήματος βρίσκονται σε ζώνες με υψηλή 
τουριστική επισκεψιμότητα.
   Παράλληλα, από την έρευνα του ΙΝΕ προκύπτει ότι και 
μεταξύ των «λειτουργικών αστικών περιοχών» (δηλ. 
όσων έχουν μεγάλη εργασιακή επιρροή στον περιφερεια-
κό αστικό ιστό, αναγκάζοντας ακόμη και μετακινήσεις ερ-
γαζομένων προς το κέντρο), μεταξύ εκείνων που έχουν το 
μικρότερο κατά κεφαλήν εισόδημα, είναι συνήθως ζώνες 
με υψηλούς τουριστικούς δείκτες, όπως η Ίσλα Κριστίνα, 
το Μπαρμπάτε, το Σανλούκαρ ντε Μπαραμέδα, το Μαθα-
ρόν, η Αρόνα, το Κάλπε, η το Μίχας.
   Όπως τονίζει στον ενημερωτικό ιστότοπο El Publico, ο 
υπεύθυνος του τομέα Υπηρεσιών του συνδικάτου των 
εργαζομένων στον Τουρισμό Γκονθάλο Φουέντες, τα 
στοιχεία αυτά «δεν εντυπωσιάζουν, καθώς από καιρό το 
καταγγέλλαμε πως ο τουρισμός είναι πολύ σημαντικός, 
όμως ο πλούτος διανέμεται σε πολύ λίγους».
   «Ο τουρισμός δημιουργεί πολλές δουλειές, όμως είναι 
δουλειές χαμηλού επιπέδου, περιστασιακές, με χαμηλές 
αποδοχές και με πολλή παραοικονομία. Αυτό αποδίδει 
ελάχιστα στις οικογένειες και τις ζώνες που εκμεταλλεύε-
ται», προσθέτει ο ίδιος.
   Με έσοδα 137, 019 δισ. ευρώ, το 2017 ο τουρισμός 
συνεισέφερε στο 11,7% του ΑΕΠ της Ισπανίας και συνε-
χίζει την ανοδική του πορεία. Φέτος δε, οι εκτιμήσεις του 

Παγκόσμιου Συμβουλίου Ταξιδίων και Τουρισμού (WTTC) 
προβλέπουν για την Ισπανία άνοδο κατά 40 δισ. ευρώ των 
εσόδων σε σχέση με το περυσινό έτος.
   «Υπάρχει μία καλή πλευρά του τουρισμού, με τα έσοδα 
και τα κέρδη των επιχειρήσεων και μία κακή πλευρά του, 
με την περιστασιακή εργασία και την μικρή ωφέλεια σε το-
πικό επίπεδο», υπογραμμίζει ο Φουέντες, ζητώντας «κα-
λύτερη αναδιανομή του πλούτου που γεννά ο τουρισμός, 
που θα πρέπει να αντανακλά στις τοπικές οικονομίες».
   Η αναδιανομή του πλούτου από τον τουρισμό, αποτελεί 
ένα σημαντικό στοιχείο σε έναν τομέα που χαρακτηρίζεται 
από την περιστασιακή εργασία, με ημέρες απασχόλησης 
λιγότερες από μία εργασιακή εβδομάδα, μισθούς κάτω 
των 1.000 ευρώ και πολλές παραβιάσεις των κανόνων 
εργασίας. Η περιστασιακότητα τούτη στην απασχόληση, 
σε συνδυασμό με το πάγωμα επί 8 συνεχόμενα έτη του 
ύψους των αμοιβών στις κλαδικές συμβάσεις στον του-
ρισμό, προοιωνίζουν ένα θερμό φθινόπωρο, με πολλές 
απεργίες να έχουν προκηρυχθεί ήδη σε πολλές περιοχές, 
όπως η Μούρθια, ή η Βαλένθια.
   Στα προβλήματα θα πρέπει να προστεθούν και οι δευ-
τερογενείς συνέπειες του τουρισμού: «συχνά ο τουρισμός 
δημιουργεί φτώχεια μέσα από την άνοδο των τιμών των 
προϊόντων, όπως συμβαίνει με τα ενοίκια στις παράκτιες 
περιοχές, και άλλα προϊόντα και υπηρεσίες» για τον πο-
λίτη, προσθέτει ο Φουέντες. «Όλοι μας είμαστε υπέρ του 
τουρισμού, όμως όχι με το παρόν μοντέλο ανάπτυξής του. 
Θα πρέπει να βελτιώσουμε τις συνθήκες εργασίας στον το-
μέα και τους μισθούς, ειδεμή η βιομηχανία αυτή δεν θα εί-
ναι βιώσιμη», καταλήγει.   Πηγή: El Publico, INE ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ

ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ 
ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΗΝ «ΚΑΚΗ» ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
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Κυρίαρχη προτεραιότητα για τους ηγέτες των επιχειρή-
σεων συνιστά η επιτάχυνση της ψηφιακής ωριμότητας. 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας Revolution Skills, 
ManpowerGroup, πάνω από το 90% των εργοδοτών θεω-
ρούν ότι ο οργανισμός τους θα επηρεαστεί από την ψηφιοποί-
ηση μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Παράλληλα 7 στους 10 εκπροσώπους των εταιρειών που 
έχουν ήδη δρομολογήσει τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό, 
αναφέρουν πως παρέχουν πόρους και ευκαιρίες εκμάθησης 
για την ανάπτυξη ψηφιακής κουλτούρας. Ωστόσο, μόλις το 
14% των νέων εταιρειών και το 44% των αναπτυσσόμενων 
επιχειρήσεων αναφέρουν πως αυτό εφαρμόζεται ήδη στην 
πράξη.
Σύμφωνα με την ManpowerGroup, η ψηφιακή ωριμότητα 
προσφέρει κρίσιμες και χρήσιμες πληροφορίες που μπορούν 
να παράξουν πρόσθετη αξία για πελάτες και οργανισμούς. Η 
ευθυγράμμιση της στρατηγικής ψηφιακού μετασχηματισμού 
με νέα ταλέντα, ηγεσία και επιχειρηματικούς στόχους είναι 
ιδιαίτερα σημαντική.
Η ψηφιοποίηση αφορά κάτι πολύ περισσότερο από τη χρήση 
της τεχνολογίας για την επίτευξη του ψηφιακού μετασχημα-
τισμού. Η τεχνολογία παρέχει δεδομένα και ταχύτερα αποτε-
λέσματα, εντούτοις από μόνη της δεν έχει τη δυνατότητα να 
παράσχει τις πληροφορίες εκείνες που χρειάζονται για την 
επίτευξη της ψηφιακής ωρίμανσης.
Στο πλαίσιο αυτό η ManpowerGroup εντοπίζει τις επτά βασι-

κές στρατηγικές για την επιτάχυνση της ψηφιακής ωριμότητας 
των επιχειρήσεων:
1. Επενδύστε στη διαρκή εκμάθηση (κατάρτιση) της ομάδας 
σας. Η επένδυση στην υπάρχουσα ηγετική ομάδα καθώς και 
τους εργαζόμενους αποτελεί βασική στρατηγική για τον ψηφι-
ακό μετασχηματισμό.
2. Συνδέστε τα στελέχη σας με τον στόχο και ευθυγραμμίστε 
τα με την πορεία των εξελίξεων. Κάθε οργανισμός πρέπει να 
γνωρίζει σε ποιο ακριβώς σημείο της ψηφιακής μετάβασης 
βρίσκεται και να διασφαλίζει ότι τα ηγετικά στελέχη είναι πλή-
ρως ενημερωμένα για αυτή.
3. Επίτευξη της μέγιστης «συνοχής» (Το σύνολο είναι πιο 
ισχυρό από το άθροισμα των μερών του). Οι οργανισμοί 
θα πρέπει να σκεφτούν πως μπορούν να συνδυάσουν πλη-
ροφορίες ώστε να είναι πιο αποδοτικές, αντί να σκέφτονται 
πως θα αντιμετωπίσουν το κάθε γεγονός ξεχωριστά. Αυτός 
ο τρόπος λειτουργίας βελτιώνει τις συνέργειες, προωθεί την 
αλληλεξάρτηση και την αλληλοσύνδεση και συμβάλλει στην 
εδραίωση ενός ολοκληρωμένου οργανισμού.
4. Στοχευμένες ομάδες για μια νέα «εμπειρία πελατών». Η 
ενίσχυση της εμπειρίας των πελατών απαιτεί μεγάλη ευκι-
νησία και προσεκτική δόμηση στις ομάδες προκειμένου να 
επικεντρώνονται καλύτερα στις διαδικασίες, στο προϊόν και 
στην εσωτερική ή και απευθείας συνεργασία με τους πελάτες. 
Μια έμπειρη ομάδα μπορεί να αξιοποιήσει αποτελεσματικά τις 
πληροφορίες που προκύπτουν από το ψηφιακό περιβάλλον, 

ενώ παράλληλα θα συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις εξελισ-
σόμενες ανάγκες των πελατών σας.
5. Προλαμβάνουσα προσαρμογή ρόλων και δυνατοτήτων. 
Η κατανόηση των νέων ρόλων και των αναγκών του οργα-
νισμού σας, θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τους τομείς 
στους οποίους θα πρέπει να επικεντρωθείτε προκειμένου να 
αναπτύξετε τις νέες σας στρατηγικές.
6. Ανακατανομή ομάδων σε νέες δομές. Η τάση δημιουργίας 
νέων οργανωτικών δομών εντείνεται συνεχώς για την επί-
τευξη καλύτερης κατανόησης των ψηφιακών αναγκών του 
οργανισμού. Η αλλαγή του τρόπου με τον οποίο έχει δομηθεί 
ο οργανισμός σας θα σας βοηθήσει να ανακαλύψετε τι θα πρέ-
πει να αναδιαμορφωθεί ώστε να λειτουργήσει καλύτερα μέσα 
σε ένα ψηφιακό περιβάλλον. Η δημιουργία ευέλικτων ρόλων 
που είναι λιγότερο καθορισμένοι και μπορούν να ανταποκρι-
θούν σε μεγαλύτερο εύρος ζητημάτων είναι άλλο ένα βασικό 
κομμάτι αυτής της στρατηγικής.
7. Δημιουργήστε αξία και επικοινωνήστε τον εταιρικό στόχο. 
Με τις διαδοχικές αλλαγές στην εργασία και τους ρόλους συ-
χνά δεν γίνεται σαφές στους υπαλλήλους τι είναι σημαντικό 
για την επίτευξη των οργανωτικών στόχων. Οι ηγέτες του 
οργανισμού σας είναι υπεύθυνοι για τη συνεχή ενημέρωση, η 
οποία μπορεί να επιτευχθεί μέσα από προγράμματα διαχείρι-
σης και ανάπτυξης ταλέντων.

Το ελληνικό εμπόριο θεωρεί ότι το επόμενο διάστημα είναι 
κρίσιμο για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, γι’ αυτό εί-
ναι απαραίτητες συντονισμένες και τολμηρές κινήσεις «για να 
ξεφύγουμε από τον φαύλο κύκλο της κρίσης», όπως είπε στην 
εισήγησή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας 
Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, Γιώργος Καρανίκας, στη 
σημερινή συνάντηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μη-
τσοτάκη με τους εκπροσώπους των θεσμικών κοινωνικών 
εταίρων. σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Όπως είπε ο κ. Καρανίκας, «υπάρχουν δυνατότητες και θεω-
ρούμε ότι υπάρχει και η πολιτική βούληση για να προχωρή-
σουν οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Χρειάζεται ένα γενικό 
σχέδιο ανάταξης της οικονομίας, το οποίο θα περνά μέσα από 
έναν ισχυρό ιδιωτικό τομέα και από ένα κράτος το οποίο θα εί-
ναι αρωγός και όχι εμπόδιο στο επιχειρείν. Είμαστε αισιόδοξοι 
για το μέλλον και δηλώνουμε παρόντες για να συνδράμουμε 
μια τέτοια προσπάθεια».
Το ελληνικό εμπόριο στην περίοδο της κρίσης, συνέχισε ο 
ίδιος, επέδειξε μια μοναδική ανθεκτικότητα και θα είναι ο πολ-

λαπλασιαστής της όποιας ανάκαμψης προκύψει στην οικονο-
μία, καθώς αποτελεί την πλέον εξωστρεφή δραστηριότητα 
«στο βαθμό που το όποιο εγχείρημα ψηφιακού μετασχημα-
τισμού βρίσκει πρόσφορο έδαφος στην εμπορική δραστηρι-
ότητα», όπως υπογράμμισε.
Για την ΕΣΕΕ, είπε, υπάρχουν κάποιοι άξονες που συνιστούν 
πάγιες επιδιώξεις του ελληνικού εμπορίου:
* Εξορθολογισμός του φορολογικού συστήματος, που σχετί-
ζεται με την εκλογίκευση των φορολογικών βαρών, την καθι-
έρωση λειτουργικών ρυθμίσεων για τις οφειλές, αλλά και την 
υιοθέτηση ενός σταθερού φορολογικού κώδικα.
* Ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά και βελτίωση της 
πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση.
* Η απλοποίηση των διαδικασιών έναρξης μιας επιχείρησης 
αλλά και των εν γένει σχέσεων της αγοράς με το κράτος.
* Υιοθέτησης μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την 
ανάπτυξη των ΜΜΕ, ως μοχλού καινοτομίας και οικονομι-
κής ανάπτυξης. Ήδη, μέσω του προγράμματος των «Open 
Malls», πολλές εμπορικές αγορές προωθούν καινοτόμες επι-

χειρηματικές πρακτικές.
* Βελτίωση του εν γένει οικονομικού κλίματος, που θα επιδρά-
σει και στην ψυχολογία επιχειρηματιών και καταναλωτών.
ΓΣΕΒΕΕ  
Αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΣΕΒΕΕ, 
αποτελούμενη από τον πρόεδρο, Γιώργο Καββαθά, και τον 
γενικό γραμματέα, Γιώργο Κουράση, συμμετείχε στην ίδια 
συνάντηση και ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ επικεντρώθηκε στα 
εξής θέματα: Τη δημιουργία ακατάσχετου λογαριασμού, την 
έναρξη λειτουργίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, τη 
συνέχιση της μείωσης της φορολογίας, τη θεσμοθέτηση του 
προτιμησιακού δικαιώματος του δανειολήπτη σε περίπτωση 
μεταπώλησης του δανείου του, την επαναφορά της Εθνικής 
Γενικής Συλλογικής Σύμβασης και του καθορισμού των κατώ-
τατων αμοιβών στην αρμοδιότητα των κοινωνικών εταίρων 
και προτάσεις για την επίλυση του προβλημάτων που αντιμε-
τωπίζουν οι επιχειρήσεις της Σαμοθράκης λόγω της διακοπής 
της ακτοπλοϊκής σύνδεσης.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 
ΤΗΝ MANPOWERGROUP
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ

20

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

20

  Δεκαπλασιάστηκε -τουλάχιστον- την τελευταία δεκαετία το 
ενδιαφέρον των Ελλήνων παραγωγών για τη βιολογική κα-
ταπολέμηση εντομολογικών προσβολών, όπως επισήμανε 
μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων 
ο εντομολόγος- ερευνητής της «Bio-insecta», Παύλος Σκεντε-
ρίδης, ιδιοκτήτης του πρώτου και μοναδικού οργανωμένου 
εντομοτροφείου που λειτουργεί εμπορικά στην Ελλάδα και τα 
Βαλκάνια από το 2007, με έδρα τα Νέα Σύλλατα Χαλκιδικής.
   Σύμφωνα με τον κ. Σκεντερίδη, η βιολογική καταπολέμηση 
εντομολογικών προσβολών με τη χρήση ωφέλιμων εντόμων 
και ακάρεων, αντί χημικών σκευασμάτων, εφαρμόζεται τόσο 
στις γεωργικές καλλιέργειες, όσο και στο περιαστικό και αστικό 
πράσινο.
   Δεν πρόκειται για κάποια «καινοτόμο και επαναστατική μέ-
θοδο, αφού η βιολογική καταπολέμηση εντόμων στις καλλι-
έργειες με τη χρήση ωφέλιμων οργανισμών ήταν ήδη γνωστή 
και εφαρμοζόταν πριν από 2.500 χρόνια», τόνισε ο ίδιος, προ-
σθέτοντας πως «τον 17ο και 18ο αιώνα, η Ευρώπη αριθμούσε 
πολύ περισσότερα εντομοτροφεία από ό,τι σήμερα».
   Όπως σημείωσε, με τη μαζική στροφή στα χημικά σκευά-
σματα από τη δεκαετία του 1960, οι παραγωγοί «σιγά- σιγά 
έχασαν την εμπιστοσύνη τους στη βιολογική καταπολέμηση, 
αξία που όμως επανακτάται σταδιακά, είτε γιατί πρέπει είτε 
γιατί γίνονται αντιληπτές οι συνέπειες της χρήσης των χημι-
κών σκευασμάτων».
   Διευκρίνισε, δε, ότι «λόγω της οικονομικής κρίσης, υπάρχει 
μεταστροφή του κλίματος και η ελληνική γεωργία αναδιαρ-
θρώνεται, με τους νέους αγρότες να έχουν μεγαλύτερη ευ-
αισθησία σε ό,τι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, 
αλλά και της ποιότητας των προϊόντων που καταναλώνουν 
οι ίδιοι και οι πελάτες τους».
   Η δυναμική της βιολογικής αγοράς συμπαρασύρει 
και τα σχετικά σκευάσματα
   Υπογραμμίζοντας ότι την τελευταία 10ετία έρχονται ολοένα 
και πιο δυναμικά στο προσκήνιο τα βιολογικά σκευάσματα, 
«με το ενδιαφέρον των Ελλήνων παραγωγών να έχει δε-
καπλασιαστεί τουλάχιστον για τη χρήση και υιοθέτηση της 
βιολογικής καταπολέμησης», ο κ. Σκεντερίδης υπογράμμισε 
χαρακτηριστικά ότι «η εξέλιξη αυτή είναι εύλογη, αφού πλέον 
καταγράφεται μεγάλη άνοδος στην προσφορά των βιολογι-
κών προϊόντων, ενώ παράλληλα διευρύνεται και η γκάμα 
βιολογικών μεταποιημένων τροφίμων, όπως -μεταξύ άλλων- 
βιολογικές μπάρες ενέργειας και βιολογικά ζυμαρικά».
   Ενδεικτικά, ο κ. Σκεντερίδης επισήμανε ότι στην Κρήτη το 
95% της θερμοκηπιακής πιπεριάς καλλιεργείται πλέον με τη 
χρήση ωφελίμων εντόμων και ακάρεων, ενώ αυξητική είναι 
η τάση και το ενδιαφέρον για την εφαρμογή της βιολογικής 
αντιμετώπισης σε άλλα λαχανικά, αλλά και δενδρώδεις καλλι-
έργειες. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η τομάτα, 
η μελιτζάνα, το αγγούρι, η φράουλα, ενώ ενθαρρυντικό είναι 
το ενδιαφέρον και για μη εδώδιμα προϊόντα, όπως το τρια-
ντάφυλλο, το γαρύφαλλο ή ο χλοοτάπητας. «Στα τελευταία 
παραδείγματα είναι ξεκάθαρο ότι η επιλογή των παραγωγών 

γίνεται για λόγους περιβαλλοντικής ευαισθησίας, καθώς και 
συνθηκών εργασίας για τους ανθρώπους που εργάζονται 
εντός αυτών των εκμεταλλεύσεων», υπογράμμισε ο κ. Σκε-
ντερίδης.
   Αναφερόμενος στο κόστος της βιολογικής καταπολέμησης 
με τη χρήση ωφέλιμων εντόμων ή ακάρεων, έναντι των 
χημικών σκευασμάτων, ο κ. Σκεντερίδης επισήμανε ότι «εί-
ναι πλέον σήμερα λογικό και συγκρίσιμο». Όπως εξήγησε, 
υπάρχουν, μάλιστα, καλλιέργειες, όπου η «βιολογική ή/και 
ολοκληρωμένη διαχείριση των προσβολών είναι αποτελε-
σματικότερη και οικονομικότερη της χημικής καταπολέμησης, 
όπως στις περιπτώσεις της πιπεριάς, της τομάτας αλλά και 
μονόδρομος για έντομα όπως ο καπνώδης, η μετκάλφα ή τα 
έντομα του χλοοτάπητα».
   Μάλιστα, ο κ. Σκεντερίδης έκανε ειδική αναφορά σε χαρα-
κτηριστική έρευνα των Kazmer D. & M. Brewer του Πανεπι-
στημίου της Μοντάνα (Η.Π.Α.), βάσει της οποίας «το συνολικό 
όφελος είναι 32 δολάρια για κάθε δολάριο που επενδύεται 
στη βιολογική καταπολέμηση, ενώ το αντίστοιχο όφελος από 
τη χρήση χημικών σκευασμάτων είναι μόλις 2,5 δολάρια». 
Πάντως, ο κ. Σκεντερίδης σημείωσε ότι «στη ζυγαριά για την 
αξιολόγηση της οικονομικότερης μεθόδου, δεν πρέπει να 
τοποθετούμε μόνο την τιμή του κάθε σκευάσματος, αλλά και 
το κόστος των συνεπειών της χρήσης του. Ιδίως τη σημερινή 
εποχή με την κλιματική αλλαγή και τις απροσδόκητες συνέ-
πειες που μας απειλούν όλους, νούμερο ένα ζητούμενο είναι 
η αειφορία και η προστασία του περιβάλλοντος που εξασφα-
λίζεται μέσω της βιολογικής φυτοπροστασίας».
   Βέβαια, όπως έσπευσε να επισημάνει, «μπορεί συγκριτικά με 
μια 10ετία πριν να είναι σήμερα πιο εύκολο να πείσω τον Έλ-
ληνα παραγωγό για τα ευεργετικά οφέλη της συγκεκριμένης 
πρακτικής, όμως ακόμη καταβάλλω μεγαλύτερη προσπάθεια 
από ό,τι όταν συνομιλώ με έναν Βαλκάνιο αγρότη». Πρόσθεσε 
ακόμα πως η ελληνική πραγματικότητα ήταν εκείνη που τον 
ανάγκασε να περιορίσει το μέγεθος του ρομαντισμού που είχε 
όταν ξεκίνησε τη δραστηριότητά του στη χώρα μας, «αφού οι 
πόρτες που έκλειναν ήταν σαφώς περισσότερες από αυτές που 
άνοιγαν».
   Στο πλαίσιο αυτό, εξήγησε: «ήταν η εξωστρέφειά μου, αλλά 
και η συνεργασία μου με τους Βαλκάνιους αγρότες που κρά-
τησε όρθια την επιχειρηματική μου δραστηριότητα στα πρώ-
τα χρόνια της παρουσίας μου στην ελληνική αγορά. Αγροτική 
ανάπτυξη δεν μπορεί να έρθει με έλλειψη εκπαίδευσης, κατάρ-
τισης και ενημέρωσης των αγροτών, αλλά και με βραδύτητα 
ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών και πρακτικών που 
βγαίνουν στο προσκήνιο».
   Αναφερόμενος στη διεύρυνση της αγοράς των βιολογικών 
προϊόντων, που είχε ως αποτέλεσμα και την αύξηση του ενδι-
αφέροντος για τη βιολογική καταπολέμηση, ο κ. Σκεντερίδης 
υπογράμμισε ότι «δεν ήρθε εν μια νυκτί», ούτε και «δυστυχώς 
αποτέλεσε απόρροια καταναλωτικής πίεσης προς επιχειρημα-
τίες και καλλιεργητές για την παραγωγή ασφαλών τροφίμων 
για την υγεία».

   Η αύξηση της προαναφερόμενης αγοράς, όπως εξήγησε, 
ήρθε ως αποτέλεσμα της πολιτικής βούλησης που εκφράστηκε 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την απόσυρση των χημικών σκευ-
ασμάτων, αναγκάζοντας έτσι όλα τα κράτη-μέλη, και τη χώρα 
μας, να συμμορφωθούν. Σημαντική επίδραση στην ανάπτυξη 
της βιολογικής καταπολέμησης επέφεραν οι απαιτήσεις και οι 
αυστηροί περιορισμοί στη χρήση των χημικών από την ίδια 
την αγορά (εμπόρους - πωλητές), της καταναλωτικής πίεσης 
και της ολοένα και πιο αυξημένης ευαισθησίας των ίδιων των 
παραγωγών, «ιδίως των νεότερων σε ηλικία που παρουσιά-
ζουν μεγαλύτερη ευαισθησία για το περιβάλλον».
   Όμως, παρά το γεγονός ότι ο κ. Σκεντερίδης δηλώνει ικανο-
ποιημένος με τις προαναφερόμενες εξελίξεις, «που ήρθαν στην 
Ελλάδα με καθυστέρηση μεν, αλλά ήρθαν, και ως φαίνεται για 
να μείνουν». Ο ίδιος ανέφερε ότι «στο εξωτερικό, εν αντιθέ-
σει με το τι συμβαίνει στη χώρα μας, οι εξελίξεις συμβαίνουν 
με ...αντίστροφη ιεράρχηση» εξηγώντας πως «είναι πρώτοι 
οι παραγωγοί που δεν δίνουν προς πώληση τίποτα που δεν 
θα έδιναν στη δική τους οικογένεια για κατανάλωση, ακο-
λουθούν οι καταναλωτές που πιέζουν για ασφαλή προϊόντα 
και ας τα πληρώσουν και ελαφρώς πιο ακριβά, ακολουθούν 
οι επιχειρηματίες που φυσικά επιθυμούν να ικανοποιήσουν 
τους πελάτες τους και έτσι φτάνουμε στην πολιτεία που τελικά 
...αναγκάζεται να νομοθετήσει».
   Το εντομοτροφείο
   H Bio-insecta είναι καινοτόμος εταιρία με αντικείμενο την 
παραγωγή και εμπορία ωφελίμων εντόμων και ακάρεων που 
αξιοποιούνται στη Φυτοπροστασία και τη Βιολογική Καταπο-
λέμηση. Εξειδικεύεται στον σχεδιασμό νέων βιολογικών με-
θόδων σε γεωργικές καλλιέργειες, δασικό και αστικό πράσινο.
   Στοίχημα για την εταιρεία παραμένει η εκτροφή εντόμων για 
τη χρήση τους σε ζωοτροφές, αφού «η βιολογική φυτοπρο-
στασία μπορεί να εφαρμοστεί και στην κτηνοτροφία και από 
τις πλέον ενδιαφέρουσες δραστηριότητες, στις οποίες δουλεύ-
ει για να επεκταθεί η Bio-insecta, είναι ο τομέας της χρήσης 
των εντόμων ως εντομοπρωτεΐνης, δηλαδή της χρήσης των 
εντόμων ως ζωοτροφής στις ιχθυοκαλλιέργειες και στην πτη-
νοτροφία».
   Η «βιολογική καταπολέμηση» είναι εναλλακτική μέθοδος 
φυτοπροστασίας, όπου αντί χημικών σκευασμάτων χρησι-
μοποιούνται ωφέλιμοι οργανισμοί που «τρέφονται» με ζημι-
ογόνα έντομα και ακάρεα, εξυγιαίνοντας με τον τρόπο αυτό τα 
φυτά. Παράλληλα διατίθενται επικονιαστές βομβίνοι (μέλισ-
σες) για φυσική επικονίαση χωρίς χρήση ορμονών.
   Στο εντομοτροφείο αναπαράγονται μαζικά επτά είδη εντό-
μων, ενώ με την εισαγωγή άλλων ειδών από αντίστοιχες εται-
ρείες του εξωτερικού, η γκάμα ολοκληρώνεται διαθέτοντας 
πάνω από 30 είδη ωφέλιμων οργανισμών, ανέφερε ο κ. Σκε-
ντερίδης, προσθέτοντας ότι «η αναπαραγωγή των εντόμων 
έχει υψηλό επίπεδο δυσκολίας, ωστόσο, η διαδικασία είναι 
απλή και μιμείται αυτήν που γίνεται στη φύση».

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 
ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ 



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/

12/09/2019 :  Αποτίμηση και Επεμβάσεις σε Κτήρια & Έργα Υποδομής  με βάση την Επιτελεστικότητα (ΚΑΝΕΠΕ / ΕΝ 1998-3)
23/09/2019 :  Τα όρια των ευθυνών Μηχανικών κατά τις διατάξεις του Νόμου 4495/2017 (Έλεγχος και προστασία του 
Δομημένου Περιβάλλοντος), 2ος κύκλος (επαναληπτικό)
7 & 9/10/2019 :  ΚΕΝΑΚ-Ενεργειακή Επιθεώρηση - Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης - Κτίρια nZEB για αρχάριους (διάρκειας 8 ωρών)
16/10/2019 :  Κτηματολόγιο – Τοπογραφικά Διαγράμματα, 2ος κύκλος (επαναληπτικό)

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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ΟΙΚΟΔΟΜΗ: ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΧΤΙΣΩ ΚΑΙ 
ΠΟΥ, ΟΛΑ ΜΕ ΕΝΑ… ΚΛΙΚ 

«Μπορώ να χτίσω σε περιοχή Natura στην Ανδρο;». «Σε άρτιο 
οικόπεδο εντός σχεδίου στο Πήλιο επιτρέπεται η δόμηση δύο 
ανεξάρτητων κατοικιών;». «Αξιοποιείται ακίνητο εκτός σχεδίου 
που εφάπτεται σε μη χαρακτηρισμένο κοινόχρηστο δρόμο;». Οι 
ερωτήσεις που δέχονται τα τεχνικά γραφεία ανά τη χώρα είναι 
πολλές και συχνά πολύπλοκες. Οπως και οι απαντήσεις.
Ελλείψει Δασολογίου και ολοκληρωμένου Κτηματολογίου και 
με δεδομένη την πολεοδομική πολυνομία και κακονομία, οι 
μηχανικοί συχνά πρέπει να… αυτοσχεδιάσουν.
Οπως αναφέρουν χαρακτηριστικά στο «Βήμα», δεν είναι τυ-
χαίο ότι υπάλληλοι σε διαφορετικές Υπηρεσίες Δόμησης συ-
χνά ερμηνεύουν με άλλον τρόπο την ίδια ρύθμιση, ενώ άλλοι 
επικαλούνται ξεχασμένες διατάξεις μπλοκάροντας έργα ή την 
πολεοδόμηση μιας περιοχής. Οσο για την αδειοδοτική διαδικα-
σία, λόγω γραφειοκρατίας και άλλων αγκυλώσεων μπορεί να 
διαρκέσει χρόνια. 
Το έλλειμμα ενός απλού και διαφανούς πλαισίου για την ορ-
γάνωση του χώρου και την αδειοδότηση επενδύσεων έρχεται 
να καλύψει μια πρόταση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 
(ΤΕΕ), το οποίο αποτελεί τον τεχνικό σύμβουλο της πολιτείας και 
του προέδρου του κ. Γιώργου Στασινού, η οποία υιοθετήθηκε 
από την κυβέρνηση και θα περιληφθεί στις ρυθμίσεις του πολυ-
νομοσχεδίου του υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο αναμένεται 
να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση τις επόμενες ημέρες.
Ολοκληρωμένη λύση
Ειδικότερα, προτείνεται η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης, 
θεσμικά θωρακισμένης λύσης, η οποία αφορά τη δημιουργία 
ενός και μόνο ψηφιακού χάρτη, κοινού για όλη τη δημόσια 
διοίκηση. Πρόκειται για τον «ΟΝΕclickLIS» (OneClick Land 
InformationSystem), ο οποίος θα συγκεντρώνει όλα τα γεωχω-
ρικά δεδομένα για την αδειοδότηση κάθε είδους και μεγέθους 
επένδυσης σε κάθε σημείο της χώρας. Δηλαδή θα ενσωματώνει 
τους όρους και τους περιορισμούς δόμησης, τις χρήσεις γης, τα 
σχέδια πόλεων, τις ρυμοτομικές και οικοδομικές γραμμές, τα 
γεωτεμάχια κτηματολογίου, τα δάση και τις δασικές εκτάσεις, τις 
ζώνες αιγιαλού, παραλίας και λιμένων, τους υγροτόπους, τους 
αρχαιολογικούς χώρους, τους παραδοσιακούς οικισμούς, τις 
περιοχές Natura κ.λπ. Οταν μάλιστα ολοκληρωθεί η κτηματο-
γράφηση της ελληνικής επικράτειας, θα προστεθούν και τα όρια 
όλων των οικοπέδων.
Εγκυρη και ασφαλής πληροφόρηση
Στόχος είναι να μπορεί κάθε πολίτης ή επενδυτής από το σπίτι ή 
το γραφείο του με το πάτημα ενός κουμπιού στον υπολογιστή 
του να πάρει ολοκληρωμένη, έγκυρη και θεσμικά ασφαλή πλη-
ροφορία για το τι επιτρέπεται να χτίσει σε οποιαδήποτε έκταση 

in.gr

της χώρας, τι απαγορεύεται, με ποιους όρους και προϋποθέσεις 
μπορεί να αξιοποιήσει την περιουσία του. Τα στοιχεία που θα 
προκύπτουν από αυτόν τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη θα έχουν, 
στο σύνολό τους, δεσμευτικό χαρακτήρα, χωρίς να απαιτείται 
οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια.
Για τη σωστή λειτουργία αυτής της ειδικής πλατφόρμας θα συ-
μπληρωθεί η βάση δεδομένων της πολεοδομικής νομοθεσίας, η 
οποία σήμερα καλύπτει τη νομοθεσία έως το 2009 και θα ενημε-
ρώνεται διαρκώς, ώστε να παρέχεται στους μηχανικούς έγκυρη 
και γρήγορη πληροφόρηση. Στόχος είναι επίσης η τήρηση του 
ιστορικού των μεταβολών της νομοθεσίας. Επιπλέον, η βάση 
δεδομένων θα ενσωματώνει και τη νομοθεσία που δημιουργεί 
περιορισμούς στη δόμηση και είναι αρμοδιότητα άλλων φο-
ρέων, όπως του υπουργείου Πολιτισμού (για τους αρχαιολο-
γικούς και ιστορικούς χώρους), του υπουργείου Οικονομικών 
(για αιγιαλό, παραλία) κ.λπ.
Τα πρώτα δύο έτη, μετά την ολοκλήρωση της διασύνδεσης των 
δεδομένων στη νέα ψηφιακή πλατφόρμα, θα ξεκινήσει πιλοτική 
εφαρμογή. Οι ειδικοί που ασχολούνται με τον Ενιαίο Ψηφιακό 
Χάρτη, σε εισήγησή τους προς το υπουργείο Ανάπτυξης, προ-
τείνουν ο χάρτης ΟΝΕclickLIS να δοκιμαστεί σε δήμους όπου 
οι γεωχωρικές πληροφορίες είναι ικανοποιητικές, αλλά και σε 
περιοχές με σοβαρά χωροταξικά προβλήματα και πολλά διαφο-
ρετικά δεδομένα. Ετσι, στην προτεινόμενη λίστα, για διαφορετι-
κούς λόγους, περιλαμβάνονται ο Δήμος Πατρέων, το Ηράκλειο 
της Κρήτης, η Καλαμάτα, ένας δήμος της Αττικής (πιθανώς των 
Μεσογείων), ένας περιαστικός δήμος της Θεσσαλονίκης (πιθα-
νότατα η Καλαμαριά) και η Κοζάνη.
Ως ρεαλιστικό στόχο υλοποίησης αυτής της ψηφιακής πλατ-
φόρμας το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης ορίζει τα 
δύο έτη. Με άλλα λόγια, εάν ξεκινήσει άμεσα το έργο, το 2020 
θα μπορούν πολίτες και επενδυτές να γνωρίζουν τι χτίζεται, 
πού και υπό ποιες προϋποθέσεις, χωρίς να χρειάζεται να πάνε 
σε καμία υπηρεσία. Υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι θα έχουν 
ολοκληρωθεί η κύρωση των Δασικών Χαρτών και η κτηματο-
γράφηση της χώρας, ένα έργο που έχει ακόμη πολλά εμπόδια 
να ξεπεράσει.
Σε κάθε περίπτωση, με τα στοιχεία της εφαρμογής θα μπορεί 
μελλοντικά να εκδίδεται άδεια δόμησης μέσω του ηλεκτρονικού 
συστήματος αδειών, το οποίο έχει έτοιμο εδώ και μία διετία το 
ΤΕΕ αλλά αναμένει την ενεργοποίησή του από την κυβέρνηση. 
Και εάν όλα αυτά υλοποιηθούν, θα μπορούσε, όπως επισημαί-
νει ο κ. Στασινός, μέσω του ίδιου συστήματος, ή ενός διασυν-
δεδεμένου, να εκδίδεται και κάθε άλλη άδεια (εγκατάστασης, 
λειτουργίας κ.λπ.), ώστε να μηδενιστούν πρακτικά η γραφει-
οκρατία και η ταλαιπωρία για την προετοιμασία, έναρξη και 
λειτουργία κάθε είδους επένδυσης.
Χρονοβόρες άδειες
Σήμερα ο εκτιμώμενος χρόνος για το πλήθος των εγκρίσεων 
οι οποίες απαιτούνται για την έκδοση μιας οικοδομικής άδειας 
κυμαίνεται από 5 έως και 30 μήνες. Οπως καταγγέλλει ο ίδιος, 
«συχνά καταγράφονται σοβαρές καθυστερήσεις λόγω των Συνέχεια στη Σελ. 25

αλληλοαναιρούμενων αποφάσεων μεταξύ συναρμοδίων 
υπηρεσιών, όπως για παράδειγμα όταν απορρίπτει η αρχαιο-
λογική υπηρεσία μια αρχιτεκτονική μελέτη, την οποία όμως έχει 
προηγουμένως εγκρίνει το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, και αυτό 
διαδοχικά επαναλαμβάνεται κατά τρόπο που ο ενδιαφερόμενος 
πολίτης και ο μηχανικός γίνονται μπαλάκι μεταξύ των υπηρεσι-
ών». Μάλιστα, σύμφωνα με τον κ. Στασινό, ο χρόνος ο οποίος 
απαιτείται σήμερα για μια αδειοδότηση είναι σημαντικότερος 
για τον επενδυτή ακόμη και από τη φορολόγηση. Και αυτό διότι, 
όπως λέει χαρακτηριστικά, τη φορολογία μπορεί να την υπολο-
γίσει, η αδειοδοτική διαδικασία όμως αποτελεί τον «άγνωστο 
Χ» που κανένας πολίτης και επενδυτής, με κανέναν μαθηματικό 
τρόπο και αλγόριθμο, δεν μπορεί να ανακαλύψει. 

ΠΡΟΣ ΝΕΑ ΦΟΡΟ-ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η διαμόρφωση του περιεχο-
μένου του καλαθιού φορολογικών ελαφρύνσεων που θα 
ανακοινώσει ο πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς 
Έκθεσης Θεσσαλονίκης το ερχόμενο Σάββατο.
Το μεγαλύτερο μέρος των συστατικών του καλαθιού έχει ήδη 
οριστικοποιηθεί και απομένουν μόνο οι παρεμβάσεις που θα 
κάνουν τη διαφορά όχι μόνο επικοινωνιακά αλλά και ουσια-
στικά σε μεγάλη μερίδα των φορολογούμενων.
Η μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων καθώς και τα 
μέτρα στήριξης της οικοδομής έχουν ουσιαστικά κλειδώσει 
και πλέον εξετάζονται σενάρια για παρεμβάσεις στη φορο-
λογία εισοδήματος φυσικών προσώπων που θα έχουν δι-
αρθρωτικό αλλά και δημοσιονομικό πρόσημο με τη μορφή 
της μείωσης της φορολογικής επιβάρυνσης για εκατομμύρια 
φορολογούμενους.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του capital.gr ειλημμένη φαί-
νεται να είναι η απόφαση για τη θέσπιση νέας φορολογικής 
κλίμακας φυσικών προσώπων από το νέο έτος που θα επηρε-
άσει την φορολογική επιβάρυνση των περίπου 4 εκατ. φορο-
λογούμενων που έχουν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.
Οι αλλαγές που εξετάζονται έχουν σαν πυξίδα την κεντρική 
προεκλογική εξαγγελία στο πεδίο της φορολογίας για θέσπιση 
νέας φορολογικής κλίμακας με τη καθιέρωση εισαγωγικού 
φορολογικού συντελεστή 9% για το τμήμα εισοδήματος έως 
10.000 ευρώ με παράλληλη διατήρηση του αφορολόγητου 
ορίου.
Στα σενάρια που οριστικοποιούνται σύντομα στο πρωθυ-
πουργικό επιτελείο προβλέπουν ότι η φορολογική κλίμακα 
προς αυτήν την κατεύθυνση πρόκειται να αλλάξει από την 
Πρωτοχρονιά του 2020 με παράλληλη προσαρμογή της έκ-

capital.gr
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πτωσης φόρου που λαμβάνουν μισθωτοί και συνταξιούχοι 
προκειμένου να μην μειωθεί ή αυξηθεί το αφορολόγητο όριο 
των περίπου.
Ανοικτό είναι το ενδεχόμενο από τις αλλαγές να υπάρξει φο-
ρολογική ελάφρυνση για όσους έχουν χαμηλά εισοδήματα 
από μισθούς ή συντάξεις αν και αυτό θα καθοριστεί από τα 
δημοσιονομικά περιθώρια που θα οριστικοποιηθούν μέσα 
στο επόμενο χρονικό διάστημα.
Σε ότι αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι δεν 
δικαιούνται μείωση φόρου η μείωση του εισαγωγικού φορο-
λογικού συντελεστή θα ισχύσει κανονικά από τη χρήση 2020 
αλλά θα επηρεάσει δημοσιονομικά από τη χρήση 2021, όταν 
και θα υποβάλλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις και θα 
πληρώσουν τον φόρο εισοδήματος.
Σε κάθε περίπτωση οι οριστικές αποφάσεις πρόκειται να λη-
φθούν τις επόμενες ημέρες και να περιληφθούν στο φορο-
λογικό νομοσχέδιο που πρόκειται να φέρει η κυβέρνηση στη 
Βουλή το αργότερο έως τα μέσα Οκτωβρίου. Προς το παρόν 
έχουν οριστικοποιηθεί τα εξής:
-μείωση του εταιρικού φορολογικού συντελεστή από το 28% 
στ 24% για τη φετινή χρήση και στο 20% για τη χρήση 2020
-μείωση από τη φετινή χρήση του συντελεστή φορολόγησης 
των μερισμάτων από το 10% στο 5%
-πάγωμα για τρία χρόνια του ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα και 
του φόρου υπεραξίας στις μεταβιβάσεις ακινήτων
-θέσπιση έκπτωσης φόρου έως 50% για τις δαπάνες ενερ-
γειακής λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης ακινήτων 
εφόσον συνοδεύονται από τιμολόγια ή αποδείξεις.

25 ΜΕΡΕΣ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕ 120 ΔΟΣΕΙΣ

Την Παρασκευή -εκτός απροόπτου- θα «ανέβουν» στο 
ΤΑXlSnet οι αλλαγές στη ρύθμιση των 120 δόσεων, κάτι που 
σημαίνει ότι οι 1,7 εκατομμύριο οφειλέτες με χρέη που ξεπερ-
νούν τα 500 ευρώ θα έχουν περίπου 25 ημέρες στη διάθεσή 
τους για να κάνουν την αίτηση υπαγωγής ή ακόμη και για 
να «διορθώσουν» την αίτηση που έχουν ήδη υποβάλει. Η 
υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε ήδη στο ΦΕΚ ανοίγει 
τον δρόμο για την ενεργοποίηση των αλλαγών, πολλές εκ 
των οποίων προϋποθέτουν την υποβολή σχετικής αίτησης 
από την πλευρά των φορολογουμένων.
Έισι, η μείωση του επιτοκίου από το 5% στο 3% θα περάσει 
χωρίς να χρειαστεί επανυποβολή της αίτησης από την πλευρά 
των οφειλετών που έχουν ήδη υπαχθεί στις 120 δόσεις. Από 
την άλλη, οι επιχειρήσεις που αποκτούν το δικαίωμα να αυ-
ξήσουν τις δόσεις τους από 36 που ήταν μέχρι τώρα σε 120, 
θα πρέπει να υποβάλουν εκ νέου το ηλεκτρονικό αίτημα, ενώ 
το ίδιο θα πρέπει να κάνουν και όσοι οφειλέτες θελήσουν να 
«μπλοκάρουν» τις κατασχέσεις εις χείρας τρίτων που έχουν 
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εκδοθεί εις βάρος τους.
Άμεσα θα υπάρξουν οδηγίες από την ΑΑΔΕ και το υπουργείο 
Οικονομικών και για τη διαδικασία «ξεμπλοκαρίσματος» των 
τραπεζικών λογαριασμών από τη δέσμευση της εφορίας. Το 
«πάγωμα» των αναγκαστικών μέτρων συνιστά ουσιαστικό 
κίνητρο για συμμετοχή στη ρύθμιση, καθώς μόνο η δέσμευ-
ση του τραπεζικού λογαριασμού είναι ένα αναγκαστικό μέτρο 
που αφορά περισσότερους από 1,2 εκατ. φορολογούμενους.
Ειδικότερα με την κοινή απόφαση διευκρινίζονται μεταξύ άλ-
λων τα ακόλουθα: Στη ρύθμιση, μετά από επιλογή του οφειλέ-
τη, δύναται να υπαχθούν, οφειλές ληξιπρόθεσμες και μη που 
βεβαιώνονται μέχρι την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής 
σε ρύθμιση, οι οποίες δεν έχουν ρυθμιστεί βάσει δικαστικής 
απόφασης, προσωρινής διαταγής ή άλλων νομοθετικών δι-
ατάξεων και αφορούν σε υποχρεώσεις ετών, υποθέσεων και 
περιόδων μέχρι και 31.12.2018, εξαιρουμένων των οφειλών 
για τις οποίες η προθεσμία υποβολής δήλωσης λήγει μετά τις 
31.12.2018.
Η αίτηση για προκαταβολή ποσού με χορήγηση ισόποσης 
απαλλαγής προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβο-
λής υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής 
για όλες τις περιπτώσεις που αυτό υποστηρίζεται τεχνικά.
Η αίτηση-δήλωση για προκαταβολή και η επιλογή του ποσού 
από τον οφειλέτη γίνεται κατά την υποβολή του αιτήματος 
υπαγωγής στη ρύθμιση. Το ελάχιστο ποσό προκαταβολής 
είναι το διπλάσιο της μηνιαίας δόσης του προγράμματος 
ρύθμισης που έχει επιλέξει ο οφειλέτης. Η προκαταβολή είναι 
καταβλητέα άπαξ, μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες από την ημε-
ρομηνία υποβολής της αίτησης.
Η ρύθμιση καθίσταται ενεργή με την προκαταβολή του ποσού 
που επιλέγει ο οφειλέτης. Το ποσό των δόσεων της ρύθμισης 
αναπροσαρμόζεται μετά την προκαταβολή σύμφωνα με το 
πλήθος των δόσεων, όπως αυτό έχει οριστεί προκειμένου να 
υπολογιστεί το ελάχιστο ποσό προκαταβολής, και υπό τον πε-
ριορισμό του ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης των 20 ευρώ
Οι δόσεις της ρύθμισης είναι καταβλητέες έως την τελευταία 
εργάσιμη μέρα των μηνών που έπονται του μήνα της αίτησης 
υπαγωγής στη ρύθμιση. Η προκαταβολή δεν προσμετράται 
στο πλήθος των δόσεων της ρύθμισης.
Η μείωση του επιτοκίου σε 3% από 5% γίνεται αυτοματοποι-
ημένα μετά την παρέλευση διμήνου από τη δημοσίευση του 
ως άνω νόμου και δεν χρειάζεται να προβεί σε καμία ενέργεια 
ο οφειλέτης.
Στη βασική οφειλή των 3.000 ευρώ ανά υπηρεσία της παρ. 1 
του άρθρου 99 του ν. 4611/2019 δεν λαμβάνεται υπόψη το 
ποσό της τυχόν προκαταβολής που επιλέγει ο φορολογούμε-
νος.
Στη βασική οφειλή έως 1.000.000 ευρώ περιλαμβάνεται 
το σύνολο των βεβαιωμένων οφειλών σης ΔΟΥ(Ελεγκτικά 
Κέντρα ή Τελωνεία, κατά περίπτωση, που υποχρεωτικά υπά-
γονται στη ρύθμιση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του 
άρθρου 98 του ν. 4611/2019 χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το 

ποσό της τυχόν προκαταβολής που επιλέγει ο φορολογούμε-
νος.
Η ρύθμιση γίνεται ανά υπηρεσία.
Νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες κερδοσκοπικού χα-
ρακτήρα με συνολική υποχρεωτικά υπαγόμενη στη ρύθμιση 
βασική οφειλή, έως 1.000.000 ευρώ, που κατά την έναρξη 
ισχύος του ν. 4621/2019 (ήτοι 31.7.2019) έχουν ήδη υπαγά-
γει ης οφειλές τους σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής σε έως 
36 δόσεις, δύνανται να αιτηθούν τη ρύθμιση των οφειλών 
τους σύμφωνα με τις νέες διατάξεις μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Όσοι από τους 
ανωτέρω οφειλέτες δεν επιλέξουν με σχετική αίτησή τους 
την υπαγωγή τους στην υποπερ. δ της περ. Γ της παρ. 1 του 
άρθρου 98 του ν. 4611/2019, θεωρείται ότι συνεχίζουν με 
το πρόγραμμα ρύθμισης που τους είχε χορηγηθεί σε έως 36 
δόσεις και υπό τους όρους και προϋποθέσεις των άρθρων 98-
109, όπως ισχύουν.
Οφειλέτες που έχουν υπαγάγει τις οφειλές τους σε ρύθμιση 
κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4621/2019 (ήτοι 31.7.2019) 
με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 
98 και του άρθρου 100 του ν 4611/2019, δύνανται να ζητή-
σουν την εκ νέου ρύθμιση των οφειλών τους σύμφωνα με τις 
διατάξεις αυτές, όπως τροποποιούνται με τις παρ. 3 και 6 του 
άρθρου 2 του ν. 4621/2019, μέχρι την καταληκτική ημερο-
μηνία για την υποβολή αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση του 
ν 4611/2019.
Οφειλέτες που κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4621/ 2019 
(ήτοι 31.7.2019) έχουν υπαγάγει τις οφειλές τους σε ρύθμιση 
με τις διατάξεις του ν. 4611/2019, μπορούν να ζητήσουν την 
εκ νέου ρύθμιση των οφειλών τους, μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία για την υποβολή αίτησης υπαγωγής στη ρύθμι-
ση του ν 4611/2019, προκειμένου να τύχουν των απαλλαγών 
της παρ. 6 του άρθρου 98 του ν. 4611/2019, όπως προστέθη-
κε με την παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4621/2019.
Για την αποδέσμευση των κατασχεμένων στα χέρια τρίτου 
μελλοντικών απαιτήσεων του οφειλέτη, ο οφειλέτης εισέρ-
χεται με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών σε ειδική 
εφαρμογή του TAXISnet στο δικτυακό τόπο www.aade.gr και 
εκτυπώνει βεβαίωση αποδέσμευσης την οποία γνωστοποιεί 
στον τρίτο εντός μηνός από την έκδοσή της, με κάθε πρόσφο-
ρο μέσο.
Σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης, το αρμόδιο για την 
παρακολούθηση τήρησης αυτής όργανο του άρθρου 2 ενη-
μερώνει άμεσα με κάθε πρόσφορο μέσο τα αρμόδια όργανα 
για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής και για την ανατροπή 
της αποδέσμευσης, προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία 
της διοικητικής εκτέλεσης.


