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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

ΤΕΕA
ΤΕΥΧΟΣ 1794 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1 και 3
Γ. Στασινός: Μέχρι τον Ιούλιο οι μελέτες για το Μάτι - Ολοκλη-
ρώθηκε στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, η συζήτηση και 
υπερψήφιση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου
Σελ 1 και 4
Δικαιωμένο από τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στη 
Θεσσαλονίκη δηλώνει το ΤΕΕ / ΤΚΜ
Σελ 4 
ΔΕΘ: Οι εξαγγελίες για το «εξοικονομώ κατ΄οίκον» και τις φο-
ροαπαλλαγές
Σελ 5 
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ φορέας συμβολής στην αναχαίτιση της ανεργίας 
και του Brain Drain στον κλάδο των μηχανικών
Σελ 6 και 7 
Σεισμός: 63.000 δημόσια κτίρια – «βόμβες» στην Αθήνα χω-
ρίς κανέναν έλεγχο
Σελ 7 
Συνολικά 20.429 χρήστες έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία αί-
τησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για την προστασία της 
πρώτης κατοικίας 
Σελ 8 
Τα απορρίμματα «πνίγουν» τα νησιά
Σελ 9 
Κ. Χατζηδάκης: «Θέλουμε να βγάλουμε το διοικητικό ζουρλο-
μανδύα που έχει η ΔΕΗ»
Σελ 10 και 11 
Τι σημαίνουν για την κτηματαγορά τα μέτρα Μητσοτάκη
Σελ 11
Αυτοψία στο εργοτάξιο της Εθνικής Πινακοθήκης από την 
υπουργό Πολιτισμού και τον περιφερειάρχη Αττικής
Σελ 12
«Υπεύθυνες επενδύσεις»: αυτό που χρειάζεται η χώρα
Σελ 13
Συνέντευξη του Σωκράτη Φάμελλου στον Alpha 98.9 - Τι είπε 
ο τομεάρχης Ενέργειας της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτή Β΄ 
Θεσσαλονίκης για τις κυβερνητικές εξαγγελίες 
Σελ 14 
Το Περιφερειακό Κέντρο Ελέγχου ΝΑ Ευρώπης θα ενδυναμώ-
σει τη στρατηγική θέση της χώρας, δήλωσε στο ΑΠΕ -ΜΠΕ ο 
επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ, Μ. Μανουσάκης   
Σελ 15, 16 και 17  
Τα αυτόνομα οχήματα θα αλλάξουν τη ζωή μας περισσότερο 
απ’ ό,τι το ‘Ιντερνετ και το 5G θα χρησιμοποιούνται ευρέως το 
2020 - Συνέντευξη Νίκου Χρυσού (διευθυντής καινοτομίας 
Cisco Ευρώπης, Μ.Ανατολής, Αφρικής, Ρωσίας) στο ΑΠΕ-ΜΠΕ
Σελ 18
Ένα νέο δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο για την εξωστρέφεια 
των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων παρουσίασε η 
Goggle στην 84η ΔΕΘ
Σελ 19 και 20
Τι ειπώθηκε στη Γενική Συνελευση της Κεντρικης Ένωσης 
Επιμελητηρίων Έλλαδας
Σελ 23
Prototype by TEE & Attica Region: ένας τεχνοδικτυακός (ψη-
φιακός) 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:

Στο Μάτι «θα πρέπει να λύσουμε μια άσκηση που δεν έχει λυθεί 
ποτέ στην Ελλάδα, θα πρέπει να γίνει μια δουλειά που θα ήθελε 
15 χρόνια αλλά εμείς πρέπει να το κάνουμε μέχρι τον Ιούλιο και 
θα το κάνουμε», δεσμεύτηκε ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επι-
μελητηρίου Ελλάδος Γιώργος Στασινός για την ολοκλήρωση 
των μελετών για την ανάπλαση της περιοχής, σύμφωνα με το 
capital.gr. Μιλώντας κατά την διάρκεια ακρόασης των φορέ-
ων στο πλαίσιο της επεξεργασίας του νομοσχεδίου κύρωσης 
της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (24-7-’19) στην Επι-
τροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, ο κ. Στασινός 
ανέφερε πως η δουλειά που ανετέθη στο ΤΕΕ θα ήθελε πάνω 
από 15 χρόνια και πάνω από 5 εκατ. ευρώ. «Θα το κάνουμε 
με 500.000 και εθελοντική εργασία» τόνισε. «Θα απευθύνουμε 
πρόσκληση σε εξειδεικευμένα γραφεία και επιστήμονες, η πρό-
κληση είναι μεγάλη. Στο Μάτι είναι μαζεμένα όλα τα προβλή-
ματα του ελληνικού κράτους. Δασικά, πολεοδομικά, όλα. Οι 
αναθέσεις θα είναι πολύ μικρότερες από ό,τι προβλέπει η κοι-
νοτική νομοθεσία. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι που 

δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Η πρόκληση είναι να δείξουμε πως η 
χώρα μας γίνεται κανονική μετά από πολλά χρόνια. Καλούμα-
στε να δουλέψουμε με πολύ αυστηρό χρονοδιάγραμμα και να 
παραδώσουμε ότι απαιτείται. Καλώ τους βουλευτές να βοηθή-
σουν και να μην γίνει η υπόθεση αυτή πεδίο αντιπαράθεσης». 
Στο μεταξύ ολοκληρώθηκε στην επιτροπή Παραγωγής και 
Εμπορίου της Βουλής, η συζήτηση και υπερψήφιση κατά πλει-
οψηφία, του νομοσχεδίου του υπουργείου Περιβάλλοντος, 
που αφορά την κύρωση της πράξης νομοθετικού περιεχομέ-
νου (ΠΝΠ) για τη «λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση άμε-
σων κινδύνων και αναγκών στις περιοχές της Περιφερειακής 
Ενότητας Ανατολικής Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκα-
γιές της 23ης Ιουλίου 2018 και τη σύσταση και καταστατικό 
λειτουργίας της εταιρείας «Μάτι Ξανά». Υπέρ της αρχής του 
νομοσχεδίου τάχθηκαν οι βουλευτές της ΝΔ, του ΚΙΝΑΛ και της 
ΜεΡΑ25, ενώ ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Ελληνική Λύση επιφυλάχθηκαν 
να τοποθετηθούν κατά την συζήτησή του στην ολομέλεια την 
ερχόμενη Τετάρτη. Αναλυτικά στη σελ 3

Δικαιωμένο από τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης 
Θεσσαλονίκης δηλώνει, με ανακοίνωσή του το ΤΕΕ/ ΤΚΜ. 
Συγκεκριμένα επισημάνει ότι δικαιώνεται ο ρόλος του Επιμε-
λητηρίου «ως θεσμικού συμβούλου της Πολιτείας, επί θεμά-
των που αφορούν υποδομές αναγκαίες για την ανάπτυξη της 
Θεσσαλονίκης και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των 
κατοίκων της», σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Σε ό,τι αφορά τις αναφορές του πρωθυπουργού στην ανα-
βάθμιση της εσωτερικής περιφερειακής οδού με τη μέθοδο 
της κατασκευής υπερυψωμένης περιφερειακής (Fly Over), το 
ΤΕΕ / ΤΚΜ τονίζει ότι «υιοθετείται η πρόταση του ΤΕΕ/ΤΚΜ, 
που είχε εγκαίρως επισημαίνει το γεγονός ότι ο υφιστάμενος 
οδικός άξονας έχει προ πολλού υπερβεί την φέρουσα ικανό-
τητα εξυπηρέτησης του καθημερινού φόρτου κυκλοφορίας 
οχημάτων».
Επιπλέον χαρακτηρίζονται σημαντικές για τον τεχνικό κόσμο 
και σύμφωνες με τις προτάσεις των θεσμικών εκπροσώπων 

του κλάδου, οι ανακοινώσεις του κ. Πρωθυπουργού, τόσο για 
την αναστολή ΦΠΑ στην οικοδομή, όσο και για την αναστολή 
του φόρου υπεραξίας, καθώς και η προαναγγελθείσα έκπτω-
ση 40% στο κόστος ανακαίνισης ή αναβάθμισης ακινήτων. 
«Πρόκειται για ένα μέτρο που εκτιμάται ότι θα έχει άμεσο θε-
τικό αντίκτυπο στην ενίσχυση της αγοράς ακινήτων, προσφέ-
ροντας παράλληλα εργασιακό αντικείμενο στον δοκιμαζόμενο 
για πολλά χρόνια κλάδο των μηχανικών και στις μικρομεσαίες 
–κυρίως- τεχνικές εταιρείες, που προσπαθούν να ανακάμ-
ψουν και να ανακτήσουν τον ρόλο τους στην τοπική και εθνική 
οικονομία και απασχόληση» προσθέτει η ανακοίνωση.
Όσον αφορά στο Μετρό Θεσσαλονίκης, το ΤΕΕ/ΤΚΜ χαιρετίζει 
την ανακοίνωση του κ. Πρωθυπουργού για το σταθμό Βενι-
ζέλου, που, όπως σχολιάζει, «βρίσκεται σε πλήρη ταύτιση με 
τις προτάσεις που είχε διατυπώσει το Τμήμα το 2012, μετά την 
ενδελεχή εξέταση όλων των επιλογών από διεπιστημονική επι-
τροπή που είχε συγκροτήσει». 
Αναλυτικά στη σελ 4

Γ. ΣΤΑΣΙΝΟΣ: ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΤΙ
Ολοκληρώθηκε στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, η συζήτηση και υπερψήφιση 
της πράξης νομοθετικού περιεχομένου. Την Τετάρτη ψηφίζεται από την Ολομέλεια

ΔΙΚΑΙΩΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΗ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΗΛΩΝΕΙ ΤΟ ΤΕΕ / ΤΚΜ



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

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.)

29 Σεπτεμβρίου - 
2 Οκτωβρίου 2019

Πανελλήνιο συνέδριο: «Η συμβολή των 
δασικών οικοσυστημάτων στην ορεινή 
οικονομία και την προστασία του φυσικού 
περιβάλλοντος»
ΛΙΤΟΧΩΡΟ ΠΙΕΡΙΑΣ 

Ελληνική Δασολογική 
Εταιρεία

16 - 18 Οκτωβρίου 2019

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

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

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

ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΠΟΛΥΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG BalkaN MEd

•   Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) και η Ελληνι-
κή Ακαδημία Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΑΒΙ) διοργανώνουν 
σήμερα εκδήλωση για την έναρξη λειτουργίας της Ακαδημίας 
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΕΑΒΙ), στο ξενοδοχείο King George.

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.
ΣΥ.) υλοποιεί πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας για την ενδυνά-
μωση του συστήματος δημοσίων προμηθειών, σε συνεργα-
σία με τον Ο.Ο.Σ.Α. και την υποστήριξη της Υπηρεσίας Στήριξης 
Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ε.Ε. (SRSS). Η έναρξη 
της συνεργασίας, θα γίνει μέσω δημόσιας εκδήλωσης, η οποία 
και θα διεξαχθεί στις 18 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 10.00 π.μ., 
στο Υπουργείο Εξωτερικών (Ακαδημίας 1, αίθουσα «Γιάννος 
Κρανιδιώτης»).  
Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν Υπουργοί της Κυβέρνησης, 
Αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ο.Ο.Σ.Α., 
εκπρόσωποι Υπουργείων και άλλων αρχών. 
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, το αντικείμενο της συνερ-

γασίας υπό το γενικό τίτλο: «Improvement of the Greek public 
procurement system», στοχεύει στην ανάπτυξη μεθοδολογι-
κού πλαισίου και εργαλείων για την αξιολόγηση και αποτίμη-
ση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του συ-
στήματος των δημοσίων συμβάσεων και τον εντοπισμό των 
ευκαιριών για τη βελτίωση αυτού. Η παρουσίαση θα εστιαστεί 
στους επιχειρησιακούς άξονες και στόχους του προγράμματος 
και τις μεθοδολογίες υλοποίησης των επιμέρους δράσεων, με 
σχετικές εισηγήσεις και συζητήσεις ανά θεματική ενότητα.
Δηλώσεις συμμετοχής: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeb18UNOb76UHZ-
gcOwIysUypJJ__-y-XRg5resw6Amr5pMiQ/viewform

Το StartupNowForum, το πολυσυνέδριο καινοτομίας, τεχνο-
λογίας και επιχειρηματικότητας, διοργανώνεται στις 23 και 
24 Νοεμβρίου 2019, στην  Τεχνόπολη της Αθήνας, από την 
Mantis Business Innovation και υπό την αιγίδα του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ESU unit), του Δήμου Ελευσίνας 
του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου και του Βιοτεχνικού Επι-
μελητηρίου Πειραιά.  
Πληροφορίες: http://www.startupnowforum.gr, 
info@startupnowforum.gr

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος 
(ΣΕΠΒΕ), σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 
/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, διοργανώνει εσπερίδα για 
την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, αύριο 11 Σε-
πτεμβρίου 2019 και ώρα 17:00, στις εγκαταστάσεις του ΤΕΕ/
ΤΚΜ (Μ. Αλεξάνδρου 49, στην Θεσσαλονίκη), για την ενη-
μέρωση των ενδιαφερομένων(επιχειρήσεων, συμβούλων, 
μηχανικών).
Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, ο ΣΕΠΒΕ συμμε-
τέχει ως εταίρος στο έργο του Προγράμματος INTERREG 
Balkan Med με τίτλο: Innoplatform (Innovations Platform 

and Tools for increasing the innovation capacity of SMEs 
in the Balkan Mediterranean Area). Το έργο στοχεύει στη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ της περιοχής 
Balkan Med (Κύπρος, Ελλάδα, Βουλγαρία, Fyrom, Αλβανία), 
μέσω της βελτίωσης της υπάρχουσας γνώσης σε καινοτο-
μίες βασισμένες σε επιχειρησιακά πρότυπα (business model 
innovations) και στην ανάπτυξη ενός πακέτου από εργαλεία 
(Innotools) και υπηρεσίες (InnoScorecard και InnoRegion), 
τα οποία θα βοηθήσουν τις ΜΜΕ να βελτιώσουν τις ευκαιρί-
ες, τις δυνατότητες και τη γνώση τους ώστε να αναπτύξουν 
καινοτομίες σε προϊόντα και διαδικασίες.
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Ολοκληρώθηκε στην επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της 
Βουλής, η συζήτηση και υπερψήφιση κατά πλειοψηφία, του 
νομοσχεδίου του υπουργείου Περιβάλλοντος, που αφορά την 
κύρωση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΠΝΠ) για τη 
«λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση άμεσων κινδύνων και 
αναγκών στις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανα-
τολικής Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης 
Ιουλίου 2018 και τη σύσταση και καταστατικό λειτουργίας της 
εταιρείας «Μάτι Ξανά», σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου τάχθηκαν οι βουλευτές της 
ΝΔ, του ΚΙΝΑΛ και της ΜεΡΑ25, ενώ ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Ελληνική 
Λύση επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά την συζήτησή 
του στην ολομέλεια την ερχόμενη Τετάρτη. Είχαν προηγηθεί 
οι ακροάσεις εξωκοινοβουλευτικών φορέων, που έκαναν 
παρατηρήσεις και προτάσεις επί της ΠΝΠ, ενώ ο υφυπουργός 
Περιβάλλοντος, Δημήτρης Οικονόμου, δήλωσε πρόθυμος να 
συναινέσει «σε οποιαδήποτε λογική πρόταση» και προανήγ-
γειλε την επέκταση της ρύθμισης και για τους πυρόπληκτους 
της Κινέτας, που υπέστη μεγάλες φυσικές καταστροφές το 
καλοκαίρι του 2018. 
Ακόμα, ο κ. Οικονόμου διαβεβαίωσε ότι κατά τα τέλη Σε-
πτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου, η ηγεσία του υπουργείου 
Περιβάλλοντος θα καταθέσει ρυθμίσεις, που θα αφορούν την 
επιτάχυνση των διαδικασιών για την ολοκλήρωση των ειδι-
κών και τοπικών χωρικών σχεδίων. 
Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι τοπικών φορέων και 
συλλόγων, χαρακτήρισαν θετικό το νομοσχέδιο, τονίζοντας 
ταυτόχρονα την ανάγκη επίσπευσης και απλοποίησης των 
διαδικασιών για την γρήγορη αποκατάσταση των περιοχών 
της Ανατολικής Αττικής.  

Ο νομικός σύμβουλος της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσε-
ων, Γιώργος Τράντας, υπογράμμισε την ανάγκη να καταστεί 
σαφές στη ΠΝΠ, ότι τηρούνται οι κανόνες του κοινοτικού 
δικαίου που αφορούν την αρχή διαφάνειας και του ανταγω-
νισμού, όχι μόνο για την ορθή λειτουργία του υπό σύσταση 
νέου Οργανισμού αλλά και όλων των προσώπων που θα 
εμπλακούν στο νέο φορέα.
Η πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Ανδρονίκη Θεοτοκά-
του, επεσήμανε ότι δεν πρέπει μέλος του να συμμετέχει στο 
Δ.Σ της εταιρίας όπως προβλέπεται στη ΠΝΠ, αλλά να υπάρξει 
προσυμβατικός έλεγχος.
«Αντιλαμβάνομαι τις επείγουσες διαδικασίες, όμως ενόψει 
των παρεκκλίσεων για τις δημόσιες συμβάσεις, χρειάζεται 
προσοχή ώστε να υπάρχει διαφάνεια, υγιής ανταγωνισμός 
και κανόνες χρηστής διαχείρισης», ανέφερε η κ. Θεοτοκάτου, 
σημειώνοντας παράλληλα τον κίνδυνο να υπάρξει πρόβλημα 
αντισυνταγματικότητας σχετικά με την προβλεπόμενη στην 
ΠΝΠ, εξαίρεση της εταιρείας από τον προσυμβατικό έλεγχο.
Ο πρόεδρος του ΤΕΕ, Γιώργος Στασινός, υπεραμύνθηκε της 
ρύθμισης με την οποία το Τεχνικό Επιμελητήριο έχει την ευθύ-
νη ανάθεσης της σύνταξης χωρικού σχεδίου για τη περιοχή, 
καθώς και τη δυνατότητα να κάνει απευθείας αναθέσεις έρ-
γου, τονίζοντας ότι θα τηρηθεί αυστηρά το χρονοδιάγραμμα.
Όπως υποστήριξε ο κ. Στασινός, αν ακολουθηθεί η συνήθης 
διαδικασία, θα απαιτούνταν 15 χρόνια για να ολοκληρωθεί η 
μελέτη του έργου, με το κόστος να ξεπερνά τα 5 εκατ. ευρώ, 
ενώ το ΤΕΕ, όπως είπε, θα το κάνει μέχρι τον Ιούλιο με 500.000 
ευρώ και εθελοντική εργασία.
Ο πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ, Διονύσης Γκούτας, πρότεινε την 
επικαιροποίηση των δασικών χαρτών με βάση τις αεροφω-

τογραφίες του 1975.
Επιτάχυνση των διαδικασιών για να λυθούν προβλήματα που 
παραμένουν άλυτα, καθώς όπως είπε, «ανεξάρτητα από την 
πολιτική βούληση υπάρχει και το γραφειοκρατικό δημόσιο 
κράτος που τις δυσχεραίνει», ζήτησε η πρόεδρος της Συντονι-
στικής Επιτροπής Συλλόγων και κατοίκων του Νέου Βουτζά, 
Έμυ Κροκίδη. 
Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ της σύστασης και λειτουργίας της 
εταιρείας ΜΑΤΙ ΞΑΝΑ, τονίζοντας ότι η συνεργασία δημοσίου 
και ιδιωτικού τομέα μπορεί να δώσει λύσεις, ενώ επεσήμανε 
ότι «όλα τα σπίτια που κάηκαν πρέπει να ξανακτιστούν, εκτός 
από εκείνα που συνιστούν καραμπινάτες περιπτώσεις παρα-
νομίας».
Ο δήμαρχος Ραφήνας -Πικερμίου Ευάγγελος Μπούρνος, 
έδωσε έμφαση στην λειτουργία της εταιρίας ΜΑΤΙ ΞΑΝΑ, 
τονίζοντας την ανάγκη να υπάρξουν ασφαλιστικές δικλείδες 
που θα αποτρέψουν φαλκιδεύσεις, καθώς θα διαχειρίζεται 
μεγάλα ποσά. 
Το μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής κατοίκων στο Μάτι, 
Αλέξανδρος Ανδρονόπουλος, ζήτησε μεταξύ άλλων να ενι-
σχυθούν τα μέτρα στήριξης των εγκαυματιών. 
Τόσο ο Γρηγόρης Σταμούλης, δήμαρχος Μεγάρων όσο και ο 
Γιώργος Γκιώνης, δήμαρχος Αγίων Θεοδώρων, ζήτησαν να 
συμπεριληφθούν στη ΠΝΠ για το Μάτι και οι δικές τους περιο-
χές, προκειμένου να αποκατασταθεί η «αδικία». 
Ο Δαμασκηνός Μεντής, πρόεδρος του Δ.Σ του Εργατικού 
Κέντρου Ανατολικής Αττικής, ζήτησε να αποζημιωθούν στο 
100% όσοι επλήγησαν από τις πυρκαγιές στο Μάτι και υπο-
γράμμισε ότι ο κρατικός μηχανισμός πρέπει να έχει την ευθύνη 
για όλες τις διαδικασίες και όχι ιδιωτικές εταιρίες.

«Όλες οι επενδύσεις με τις οποίες ασχολούμαστε είναι επεν-
δύσεις πραγματικών και σοβαρών επιχειρηματιών, οι οποίοι 
έχουν φτιάξει σχήματα με μεγάλη χρηματοδότηση και τραπε-
ζική και ιδιωτική. Αν όλα αυτά που τώρα τα έχουμε ξεκολλή-
σει πάρουν όλα μαζί μπρος, θα γίνει κοσμογονία στην Ελλάδα. 
Και θα πάρουν, είμαι πολύ αισιόδοξος».
Aυτό ανέφερε σε χθεσινή συνέντευξή του ο υπουργός Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, ‘Αδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στον 
ραδιοφωνικό σταθμό ΘΕΜΑ FM 104,6, όπως αναφέρει το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Για το τι παρέλαβε η κυβέρνηση όσον αφορά το Ελληνικό και 
τις υπόλοιπες επενδύσεις ο υπουργός σημείωσε ότι η κυβέρ-
νηση βρήκε χειρότερη κατάσταση από αυτό που είχε εκτιμή-
σει. Συγκεκριμένα είπε:
«Στο Ελληνικό, η εικόνα που έδινε η προηγούμενη κυβέρ-
νηση για περίπου ένα χρόνο ότι τον άλλο μήνα μπαίνουν οι 
μπουλντόζες, ήταν εκτός τόπου και χρόνου. Στον τομέα των 
επενδύσεων, γενικότερα, τα βρήκαμε πολύ χειρότερα απ’ 
ότι περιμέναμε καθώς ήταν τελείως «κολλημένες» σε όλα τα 
επίπεδα. Θυμάμαι ακόμα τον κ. Τσακαλώτο που έλεγε «θα 

κάνουν ουρά οι επενδυτές, δεν θα έχουμε τι να τους κάνου-
με». Και τελικά, όπως απεδείχθη, ο κ. Τσακαλώτος δεν έβλεπε 
απολύτως κανέναν επενδυτή. Αυτό που ακούω ασταμάτητα 
από όλους τους επενδυτές, Έλληνες και ξένους, είναι «επιτέ-
λους, βρήκαμε κάποιον να μιλάμε». Κι αυτό είναι πάρα πολύ 
σημαντικό γιατί όταν μιλάς με τον άλλο μαθαίνεις τι πρόβλημα 
έχει και προσπαθείς να του το λύσεις. Γι’ αυτό βλέπετε μεγάλη 
κινητικότητα».

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΤΙ 
Την Τετάρτη ψηφίζεται από την ολομέλεια

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
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Επιθετική πολιτική στον τομέα της ενεργειακής εξοικονόμησης στα κτίρια, με αιχμή το 
πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» και τη θέσπιση φορολογικών κινήτρων για την 
ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών ανήγγειλαν τα αρμόδια κυβερνητικά στελέχη στο 
πλαίσιο των εκδηλώσεων της ΔΕΘ, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Κώστα Βουτσαδάκη στο 
ecopress.
Ήδη, σημειώνεται,  βρισκόμαστε στις παραμονές της έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής 
των αιτήσεων για τον Β’ κύκλο του Προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ΄οίκον ΙΙ,  η οποία 
ύστερα από την αναβολή που δόθηκε τον Ιούλιο θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευ-
τέρα 16 Σεπτεμβρίου.
Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης – Προθεσμίες
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτι-
κής Ελλάδας  Από 16.09.2019
Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, 
Κρήτης   Από 19.09.2019
Αττικής, Νοτίου Αιγαίου  Από 23.09.2019
Η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων του υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας Αλεξάνδρα Σδούκου ανέφερε σχετικά μιλώντας στο Southeast Europe Energy 
Forum στη Θεσσαλονίκη ότι «Μπορεί η χώρα να βρίσκεται σε καλά επίπεδα ενεργειακής 
εξοικονόμησης σε σχέση με τους στόχους της αλλά και με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες 
αλλά όπως φαίνεται και στα γραφήματα αυτό είναι προϊόν της οικονομικής κρίσης που 
βιώνει η χώρα και της μείωσης των ενεργειακών καταναλώσεων των πολιτών και όχι στο 
ότι η χώρα έχει μετατραπεί σε μια ενεργειακή αποδοτική χώρα».
Η κα Σδούκου επανέλαβε την δέσμευση της κυβέρνησης για  έκπτωση φόρου 40% στις 
δαπάνες για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, την οποίο εξήγγειλε άλλωστε και 
ο πρωθυπουργός στις προγραμματικές του δεσμεύσεις και πρόσθεσε: «Σε λίγες ημέρες 

θα ανοίξει η πλατφόρμα για το νέο Εξοικονομώ κατ Οίκον διαδοχικά ανά ομάδα Περι-
φερειών.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 275 εκ και αναμένεται να 
ενταχθούν πάνω από 25.000 αιτήσεις».
Η κα Σδούκου έκανε συνολική αναφορά στην ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης σημει-
ώνοντας μεταξύ άλλων τα εξής:
-Η εγκατεστημένη ισχύς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σήμερα απέχει αρκετά από 
τους στόχους που έχουν τεθεί για το 2020. Λίγοι εδώ μέσα πιστεύουμε και αισιοδοξούμε 
στην επίτευξη του 18% σε ΑΠΕ μέχρι το 2020. Την ερχόμενη Τρίτη συνεδριάζει η αναβαθ-
μισμένη Επιτροπή σε σχέση με την προηγούμενη, με σκοπό την αναθεώρηση των κύριων 
στόχων σε ΑΠΕ και ΕΞΕ για το 2030. Μέχρι τέλος του έτους θέλουμε να ολοκληρωθεί το 
Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, να υποβληθεί στην Ευρ. Επιτροπή και να 
καταστεί δεσμευτικό.
-Τα μέτρα που σχεδιάζονται προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος είναι:
1/Αποτελεσματική διαδικασία αδειοδότησης
H οδηγία RED II μιλάει για μέσο χρόνο αδειοδότησης τα 2 έτη, και δημιουργία ενός σημεί-
ου επαφής για τους επενδυτές.
2/Νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο ΑΠΕ.
3/ Συνεισφορά των Υβριδικών Σταθμών στη γενικότερη στρατηγική επίλυση του προ-
βλήματος των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.
4/ Επιτάχυνση της ηλεκτρικής διασύνδεσης των νησιώνμε αυστηρά χρονοδιαγράμματα, 
με πρώτη και καλύτερη την Κρήτη.
5/ Θα εξετασθεί η δυνατότητα εξαίρεσης των ΑΠΕ μεγάλης κλίμακας, άνω των 250MW, 
από τις ανταγωνιστικές διαδικασίες. Υπάρχουν εγχώριοι και ξένοι επενδυτές που είναι 
έτοιμοι να τα υλοποιήσουν.

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση: Στις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού 
κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, δικαιώνεται ο ρόλος του ΤΕΕ/ΤΚΜ ως θεσμικού συμβούλου της 
Πολιτείας, επί θεμάτων που αφορούν υποδομές αναγκαίες για την ανάπτυξη της Θεσσα-
λονίκης και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της.
Με την εκκίνηση διαδικασιών για την αναβάθμιση της εσωτερικής περιφερειακής οδού 
με τη μέθοδο της κατασκευής υπερυψωμένης περιφερειακής (Fly Over), υιοθετείται 
η πρόταση του ΤΕΕ/ΤΚΜ, που είχε εγκαίρως επισημαίνει το γεγονός ότι ο υφιστάμενος 
οδικός άξονας έχει προ πολλού υπερβεί την φέρουσα ικανότητα εξυπηρέτησης του καθη-
μερινού φόρτου κυκλοφορίας οχημάτων.
Σημαντικές για τον τεχνικό κόσμο και σύμφωνες με τις προτάσεις των θεσμικών εκπρο-
σώπων του κλάδου, είναι οι ανακοινώσεις του κ. Πρωθυπουργού, τόσο για την αναστο-
λή ΦΠΑ στην οικοδομή, όσο και για την αναστολή του φόρου υπεραξίας, καθώς και η 
προαναγγελθείσα έκπτωση 40% στο κόστος ανακαίνισης ή αναβάθμισης ακινήτων. Πρό-
κειται για ένα μέτρο που εκτιμάται ότι θα έχει άμεσο θετικό αντίκτυπο στην ενίσχυση της 
αγοράς ακινήτων, προσφέροντας παράλληλα εργασιακό αντικείμενο στον δοκιμαζόμενο 
για πολλά χρόνια κλάδο των μηχανικών και στις μικρομεσαίες –κυρίως- τεχνικές εταιρεί-
ες, που προσπαθούν να ανακάμψουν και να ανακτήσουν τον ρόλο τους στην τοπική και 
εθνική οικονομία και απασχόληση.
Όσον αφορά στο Μετρό Θεσσαλονίκης, το ΤΕΕ/ΤΚΜ χαιρετίζει την ανακοίνωση του κ. 
Πρωθυπουργού για το σταθμό Βενιζέλου, που βρίσκεται σε πλήρη ταύτιση με τις προτά-
σεις που είχε διατυπώσει το Τμήμα το 2012, μετά την ενδελεχή εξέταση όλων των επιλο-

γών από διεπιστημονική επιτροπή που είχε συγκροτήσει.
Τότε στο ερώτημα «μετρό ή αρχαία» είχαμε δώσει εμπεριστατωμένη απάντηση για τη 
δυνατότητα της πόλης να έχει «και μετρό και αρχαία» με βέλτιστη λύση την απόσπαση 
και επανατοποθέτηση των αρχαιοτήτων του σταθμού Βενιζέλου. Δυστυχώς, όμως επι-
κράτησαν μαξιμαλιστικές λογικές και είδαμε την Πολιτεία και την τότε Δημοτική Αρχή, 
να προκρίνουν μια διαφορετική επιλογή, με αποτέλεσμα, να μην υπάρχει ακόμα μελέτη 
εφαρμογής, να μην γνωρίζουμε το κόστος και να μην έχει υπογραφεί η σύμβαση με τον 
ανάδοχο του έργου. Αποτέλεσμα να μην έχει ξεκινήσει καμία από τις εργασίες που προ-
έβλεπε η λύση που είχε επιλεγεί. Η διάνοιξη φρεατίων και η κατασκευή της πλάκας στο 
βόρειο τμήμα της οδού Εγνατία είναι εργασίες που ήδη έχουν λάβει χώρα, αποτελούν 
ούτως ή άλλως κοινό στοιχείο των εναλλακτικών επιλογών που είχαν εξεταστεί.
Ως ΤΕΕ/ΤΚΜ είχαμε προειδοποιήσει κατ` επανάληψη από το 2015, πως οδεύουμε σε ένα 
αποτέλεσμα, που οδηγούσε –στο καλύτερο σενάριο- σε ελλιπή έναρξη λειτουργίας της 
βασικής γραμμής του μετρό το 2022, με προοπτική ολοκλήρωσης και ένταξης του σταθ-
μού Βενιζέλου στη λειτουργία του, από το 2024 κι έπειτα.
Η προοπτική ολοκληρωμένης λειτουργίας εντός του 2023 βάσει των ανακοινώσεων του 
κ. Πρωθυπουργού, είναι κατά το ΤΕΕ/ΤΚΜ η βέλτιστη επιλογή. Σημαντική δικλείδα ασφα-
λείας για την καλή εξέλιξη του έργου, θα είναι η Αττικό Μετρό να επιτελέσει τον ρόλο 
της καθορίζοντας ένα αυστηρό και πιστά τηρούμενο χρονοδιάγραμμα, με ανά εξάμηνο 
ενημέρωση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, των Δήμων της Θεσσαλονίκης και 
των επιμελητηρίων, για την πορεία των εργασιών”.

ΔΕΘ: ΟΙ ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ» ΚΑΙ ΤΙΣ ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

ΔΙΚΑΙΩΝΟΥΝ ΤΟ ΤΕΕ/ΤΚΜ ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
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Τον ρόλο του ως ενεργός φορέας αντιμετώπισης της ανεργίας 
στον κλάδο των μηχανικών, αναχαίτισης του brain drain και 
προαγωγής του brain gain, επιβεβαιώνει το ΤΕΕ/ΤΚΜ, με το 
πρόγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας σε 
άνεργους νέους επιστήμονες πολυτεχνικών και τεχνολογικών 
ειδικοτήτων, που παρουσιάστηκε αναλυτικά σε ενδιαφερόμε-
νους και ήδη αιτούντες συμμετοχή, στη διάρκεια ειδικής εκδή-
λωσης στο αμφιθέατρο του Τμήματος, με θέμα «Από το brain 
drain στο brain gain», σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.
Στο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται με 400.00 ευρώ από 
το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία», έχουν 
ήδη δηλώσει συμμετοχή περισσότεροι από 100 -κυρίως νέοι- 
μηχανικοί.
Προλογίζοντας την εκδήλωση, ο Γενικός Γραμματέας της Δ.Ε. 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Γιώργος Τσακούμης  εξέφρασε την άποψη ότι 
ανθρώπινο κεφάλαιο που έχει χαθεί, είναι πολύ δύσκολο να 
ανακτηθεί στο σύνολό του, αλλά μπορεί να μπει «φραγή» στη 
φυγή νέων μηχανικών και ένα μέρος των ξενιτεμένων να επα-
ναπατριστεί, εφόσον βελτιωθεί η κατάσταση της εθνικής οικο-
νομίας, εξασφαλίζοντας προοπτικές εργασίας με αξιοπρεπείς 
αποδοχές και όρους: «Από την πλευρά μας, προσπαθούμε να 
συμβάλλουμε στην κατάρτιση νέων ανέργων μηχανικών, 
ενώ παράλληλα, καταθέτουμε προτάσεις για την την αύξηση 
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και την ενίσχυση 
της οικοδομικής δραστηριότητας».
Χαιρετίζοντας την εκδήλωση, η Αντιπεριφερειάρχης Θεσ-
σαλονίκης κ. Βούλα Πατουλίδου, τόνισε οτι δράσεις όπως 
αυτή που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Κ.Μ. μέσω του ΠΕΠ, 
μπορούν να δημιουργήσουν ευκαιρίες απασχόλησης των 
νέων μηχανικών προάγοντας την αξιοκρατική αντιμετώπισή 
τους στην αγορά εργασίας. Σημείωσε δε, ότι  ίδια πάλεψε πολύ 
για όσα κατάφερε στη ζωή της και προέτρεψε τους νέους που 
βρέθηκαν στο ακροατήριο και στο ξεκίνημα της σταδιοδρομί-
ας τους, να πράξουν το ίδιο με πίστη για το αποτέλεσμα.
Ο κ. Γιάννης Τσιτσόπουλος, ΑΤΜ και πρόεδρος της Μ.Ε. Αντα-
γωνιστικότητας, Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας του ΤΕΕ/
ΤΚΜ μίλησε με θέμα «Επιχειρείν και Νέοι Μηχανικοί» και ανα-
φέρθηκε στα αποτελέσματα έρευνας, που πραγματοποιήθηκε 
σε δείγμα 508 μηχανικών, το 84% των οποίων περίπου, ανα-
γνωρίζει την επιχειρηματικότητα ως εν δυνάμει «αντίδοτο» 
στην ανεργία του κλάδου και στο brain drain.
O ίδιος αναφέρθηκε στις ευκαιρίες που ανοίγονται για τους 
μηχανικούς σε νέους τομείς.
• Η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ
• Η εξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια
• Η σύγχρονη αγροτική παραγωγή
• Η πράσινη επιχειρηματική βιομηχανική παραγωγή
• Ιndustry 4.0
• Η περιβαλλοντική διαχείριση των αποβλήτων

• Η πράσινη  τουριστική δραστηριότητα
• Νέες μέθοδοι παραγωγής και κατασκευής κτηρίων προσαρ-
μοσμένα στην επίτευξη   υψηλού ενεργειακού αποθέματος και 
περιβαλλοντικού αποτυπώματος
• Δημιουργία υποδομών και παροχή υπηρεσιών εφοδιαστι-
κής αλυσίδας
• Νέες τεχνολογίες διαχείρισης και χρήσης του νερού.
• Κυκλική οικονομία
• Πληροφορική /Βιομηχανική Πληροφορική.
Ο κ. Βασίλης Εβρένογλου,  ΗΜ και  αν. προϊστάμενος του 
Τμήματος Επαγγελματικών Θεμάτων ΤΕΕ/ΤΚΜ, παρουσίασε 
αναλυτικά το πρόγραμμα «Δράση ΤΕΕ/ΤΚΜ: Ανάπτυξη δεξι-
οτήτων επιχειρηματικότητας σε άνεργους νέους επιστήμονες 
πολυτεχνικών και τεχνολογικών ειδικοτήτων για την αντιμε-
τώπιση του brain drain».
Επικαλούμενος στοιχεία παλαιότερης έρευνας, κατέδειξε τον 
όγκο του brain drain, που μόνο από το 2010 ως το 2015 ξε-
πέρασε τα 135.000 άτομα, ανεβάζοντας σε 15% το ποσοστό 
των πτυχιούχων ΑΕΙ που μετανάστευσαν στο εξωτερικό, νού-
μερο που εκτιμάται πως έχει έκτοτε αυξηθεί αισθητά.
Ο ίδιος τόνισε πως το brain drain περισσότερο οφείλεται στην 
περιορισμένη ζήτηση σε ένα αναπτυξιακό μοντέλο που δεν 
στοχεύει στην παραγωγή σύνθετων προϊόντων ή στην παρο-
χή υπηρεσιών έντασης γνώσης και τεχνολογίας και όχι στην 
υπερβάλλουσα προσφορά πτυχιούχων, αφού το ποσοστό 
των πτυχιούχων στο σύνολο του πληθυσμού είναι χαμηλό-
τερο από τον μ.ό. τόσο της ΕΕ όσο και του ΟΟΣΑ (στις ηλικίες 
15-69 ετών ο μ.ό. στην Ε.Ε. είναι 22% και στην Ελλάδα 19%, 
στις ηλικίες 25-64 ο μ.ό. στις χώρες ΟΟΣΑ είναι 31% και στην 
Ελλάδα 28%).
Η δράση του ΤΕΕ/ΤΚΜ, όπως είπε, αφορά σε υπηρεσίες προ-
ετοιμασίας 100 νέων ανέργων επιστημόνων, αποφοίτων 
πολυτεχνικών και τεχνολογικών σχολών για την επανένταξη 
τους στην αγορά εργασίας, κυρίως με την δημιουργία ισχυ-
ρών προϋποθέσεων για την ανάπτυξη επιχειρηματικής δρα-
στηριότητας με τη δημιουργία μικρών ή πολύ μικρών επιχει-
ρήσεων ή αυτοαπασχόλησης, στις περιοχές παρέμβασης της 
Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης
Ο ΠΜ κ. Φώτης Κουβουκλιώτης ανέπτυξε το θέμα «Επιχει-
ρηματικότητα και σύγχρονες μέθοδοι παρακολούθησης και 
διαχείρισης έργων» επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι η Ελ-
λάδα, έπειτα και από την άρση των capital controls, οφείλει να 
εντείνει τις προσπάθειές της για να μπορέσει να ακολουθήσει 
την υπόλοιπη Ευρώπη στις πολιτικές ενίσχυσης της επιχειρη-
ματικότητας και άρσης των γραφειοκρατικών εμποδίων.
Παρέθεσε δε τα «βήματα» που πρέπει να κάνουν όλοι προς 
αυτή την κατεύθυνση:
• Το πρώτο σημαντικό βήμα προέρχεται από τον ίδιο τον 
πολίτη και είναι να σταματήσει να πιστεύει ότι για όλα φταίνε 

οι άλλοι (το κράτος, το ευρώ, οι τράπεζες, ο ανταγωνισμός, ο 
Θεός, ο καιρός, η τύχη κλπ) και να εστιάσει σε μια προσπάθεια: 
ό,τι μπορεί να επηρεάσει γύρω τουγια να το κάνει καλύτερο, 
πιο παραγωγικό, πιο αποτελεσματικό, πιο ανταγωνιστικό, πιο 
προσανατολισμένο στον πελάτη, πιο εξωστρεφές, πιο ευπρο-
σάρμοστο στις αλλαγές και εντέλει, πιο βιώσιμο, να το κάνει.
• Το δεύτερο σημαντικό βήμα είναι ότι το ίδιο το κράτος πρέπει 
να αλλάξει τον τρόπο που αντιμετωπίζει τον επιχειρηματία. Το 
να είναι κάποιος αυτοαπασχολούμενος δεν πρέπει να τον κα-
τατάσσει αυτόματα ανάμεσα στους πιθανούς φοροφυγάδες. 
Χρειάζεται λιγότερη και δικαιότερη φορολόγηση και ταυτό-
χρονα πάταξη της φοροδιαφυγής.
• Τρίτο βήμα είναι οι διαδικασίες και τα νομικά πλαίσια που 
σχετίζονται με τις επιχειρήσεις, να προσαρμοστούν άμεσα με 
τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τα πρότυπα άλλων κρατών με-
λών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι ευνοϊκότερα από τα 
αντίστοιχα στην Ελλάδα. 
• Τέταρτο βήμα είναι να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα στους 
νέους, μέσα από παρεμβάσεις σε σχολεία, ΑΕΙ και ΤΕΙ.
• Τα ΜΜΕ να σταματήσουν να δαιμονοποιούν την επιχειρη-
ματικότητα και να υποστηρίζουν τις Μικρομεσαίες Επιχει-
ρήσεις, να προβάλλουν περισσότερο τις δράσεις τους και να 
συμβάλλουν έτσι ενεργά στην αναμόρφωση του χώρου.
• Τέλος, να δημιουργηθεί συνολικά σε Περιφερειακό ή Εθνικό 
επίπεδο, ένα υποστηρικτικό πλαίσιο για την ανταλλαγή ποιο-
τικών υπηρεσιών, βέλτιστων πρακτικών, καινοτόμων ιδεών 
και κεφαλαίων, για να στηριχτεί η επιχειρηματικότητα.
Τέλος ο κ. Μπανιάς Γιώργος, ΜΜ, μίλησε με θέμα «Κυκλική 
Οικονομία: Αρχές, ευκαιρίες και προκλήσεις για τη μετάβαση 
από το γραμμικό στο κυκλικό μοντέλο ανάπτυξης», υπογραμ-
μίζοντας πως η κυκλική οικονομία προσφέρει την ευκαιρία 
απομάκρυνσης από το μοντέλο «παίρνω-φτιάχνω-απορρί-
πτω»,
και επιμένοντας σε δύο όρους:
Αφενός τη «Βιομηχανική Οικολογία» που εξετάζει τοπικά, πε-
ριφερειακά και παγκόσμια τις χρήσεις και τις ροές υλικών και 
ενέργειας σε προϊόντα, διεργασίες, βιομηχανικούς κλάδους 
και οικονομίες και εστιάζει στον πιθανό ρόλο της βιομηχανίας 
στη μείωση των περιβαλλοντικών φορτίων καθ’ όλη τη διάρ-
κεια του κύκλου ζωής ενός προϊόντος.
Αφετέρου τη «Βιομηχανική Συμβίωση» που είναι μέσο εφαρ-
μογής της Βιομηχανικής Οικολογίας και αφορά στην κοινή 
χρήση υπηρεσιών και παροχών καθώς και στην αξιοποίηση 
των υποπροϊόντων και των αποβλήτων, ως πόρων μεταξύ 
των βιομηχανιών, προκειμένου να δημιουργηθούν νέες αξίες, 
να μειωθεί το κόστος της παραγωγής με ταυτόχρονη βελτίω-
ση του περιβάλλοντος.

ΤΟ ΤΕΕ/ΤΚΜ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ BRaIN dRaIN 
ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
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20 χρόνια από τον σεισμό της Πάρνηθας και χιλιάδες κτί-
ρια είναι λαβωμένα και σε κακή κατάσταση. Τα τελευταία 
18 χρόνια έχουν ελεγχθεί προσεισμικά μόνο τα 17.000 
από τα 80.000 δημόσια κτίρια Σύμφωνα με ρεπορτάζ της 
εφημερίδας «Τα Νέα». Μέσα από τα ερείπια στα οποία θά-
φτηκαν δεκάδες άνθρωποι το τραγικό μεσημέρι της 7ης 
Σεπτεμβρίου του 1999, όταν ο Εγκέλαδος χτυπούσε την 
Αθήνα, ένα δραματικό ερώτημα αναδύθηκε – και έκτοτε 
δεν μας εγκατέλειψε ποτέ: Σε τι κατάσταση βρίσκονται τα 
κτίρια της χώρας; Και πώς θα ανταποκριθούν σε έναν επό-
μενο μεγάλο σεισμό;
Σαφής απάντηση, δυστυχώς, δεν έχει δοθεί ακόμη παρότι 
πέρασαν δύο δεκαετίες.  Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, 
τα τελευταία 18 χρόνια έχουν ελεγχθεί προσεισμικά μόνο 
τα 17.000 από τα 80.000 δημόσια κτίρια και από αυτά το 
30% κατατάσσεται στην κατηγορία άμεσου περαιτέρω 
ελέγχου.
Η προσπάθεια για να διασαφηνιστεί η εικόνα ξεκίνησε 
δύο χρόνια μετά τον φονικό σεισμό της Πάρνηθας, όταν 
το 2001, τέθηκε σε εφαρμογή για πρώτη φορά στην Ελ-
λάδα το Πρόγραμμα Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγ-
χου για όλα τα κτίρια δημόσιας και κοινωφελούς χρήσης. 
Σκοπός του ήταν να καταγραφούν οι εγκαταστάσεις των 
νοσοκομείων, σχολείων, δημόσιων υπηρεσιών, Δήμων, 
Περιφερειών κ.ά. και να γίνει μια πρώτη αποτίμηση της 
σεισμικής τους ικανότητας, ώστε σε δεύτερο επίπεδο να 
καθοριστεί ποια χρειάζονται περαιτέρω έλεγχο και ποια 
μέτρα προστασίας θα πρέπει να  ληφθούν ανά περίπτωση.
Απολογισμός
Ο απολογισμός είναι απογοητευτικός. Με τους ρυθμούς 
που εξελίσσεται ο προσεισμικός έλεγχος σε αυτά τα κτίρια, 
θα χρειαστούν άλλα… 63 χρόνια για να ολοκληρωθεί.
Οι αρμόδιοι φορείς αποδίδουν τις καθυστερήσεις σε ελλεί-
ψεις προσωπικού, σε γραφειοκρατικές εμπλοκές ή απλά 
αδιαφορούν. Μόλις πριν από λίγες ημέρες κυκλοφόρησε 
στη δημοσιότητα ένα έγγραφο που σκιαγραφεί με τα πιο 
μελανά χρώματα την κατάσταση: Ηταν μία επιστολή του 
Δήμου Νίκαιας- Ρέντη που ζητούσε από τους εφημερεύο-
ντες καθηγητές στα Γυμνάσια και στα Λύκεια της περιοχής 
να πραγματοποιήσουν «ενδελεχείς αυτοψίες» για πιθανές 
ζημιές «εξαιτίας έλλειψης προσωπικού της τεχνικής υπη-
ρεσία του Δήμου».
Ολα αυτά σε μια χώρα που εκλύει το 50% της σεισμικής 

ενέργειας ολόκληρης της Ευρώπης και που κατατάσσεται 
στην έκτη θέση παγκοσμίως από πλευρά σεισμικότητας.
Τα στοιχεία επιβεβαιώνει μιλώντας στα «ΝΕΑ» ο γενικός 
διευθυντής του ΟΑΣΠ και πολιτικός μηχανικός Νικήτας 
Παπαδόπουλος. «Η ευθύνη για τη διασφάλιση των ελέγ-
χων ανήκει στην Αυτοδιοίκηση.
Οι φορείς που διαχειρίζονται τη λειτουργία τέτοιων κτιρί-
ων αναθέτουν σε διμελή επιτροπή μηχανικών τον έλεγχο, 
ο οποίος γίνεται με βάση τις προδιαγραφές που έχει θέσει 
ο ΟΑΣΠ. Κάθε φορέας μετά τον έλεγχο στέλνει στον ΟΑΣΠ 
ένα δελτίο αναφοράς με βάση το οποίο τα κτίρια κατατάσ-
σονται σε τρεις κατηγορίες προτεραιότητας περαιτέρω 
ελέγχου: Α, Β και Γ. Ολα αυτά τα χρόνια έχουν καταγρα-
φεί περίπου 17.000 δημόσια κτίρια από τα κατ’ εκτίμηση 
80.000», λέει ο κ. Παπαδόπουλος. «Κάποιες νομαρχίες 
έχουν πρωτοστατήσει στον έλεγχο, όπως οι περιφέρειες 
Ηλείας και Αχαΐας όπου έχουν ελεγχθεί όλα τα κτίρια ή η 
Αττική που υπήρξε συνεπής ενώ άλλες, παρότι βρίσκονται 
σε σεισμογενείς περιοχές, έχουν μείνει πίσω».
Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσί-
ας, το 2011, το 45% του κτιριακού αποθέματος της χώρας 
ήταν χτισμένο με βάση τον αντισεισμικό κανονισμό του 
1959, το 30% χωρίς αντισεισμικό κανονισμό και ένα 13% 
είχε οικοδομηθεί λαμβάνοντας υπόψη τις προδιαγραφές 
του 1959 και τα άρθρα που προστέθηκαν στον κανονισμό 
το 1984. Αντίστοιχη είναι η εικόνα για τα δημόσια κτίρια 
της χώρας.
Η εμπειρία έχει δείξει ότι τα παλιά κτίρια έχουν ανταποκρι-
θεί καλά σε ισχυρούς σεισμούς. Αρκεί, όμως, αυτό;
«Κρίσιμης σημασίας είναι ο έλεγχος στα δημόσια νοσοκο-
μεία, τα οποία είναι στην πλειονότητά τους παλαιά κτίρια 
και λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο. Σκεφτείτε ότι με τον 
σεισμό της Λευκάδας το 2015 χρειάστηκε να εκκενωθεί το 
νοσοκομείο του νησιού», λέει ο κ. Παπαδόπουλος.
Σχολεία
Μία δεύτερη σημαντική κατηγορία κτιρίων, ο προσεισμι-
κός έλεγχος των οποίων συνάντησε προβλήματα, είναι τα 
σχολεία. Το σχετικό πρόγραμμα ελέγχου ξεκίνησε το 2004 
και περιελάμβανε δύο φάσεις: Η πρώτη αφορούσε τα σχο-
λεία που κατασκευάστηκαν πριν από το 1959 και τα οποία 
ελέγχθηκαν όλα με σχετική καθυστέρηση ως το 2009.
Η δεύτερη φάση προέβλεπε τον προσεισμικό έλεγχο των 
σχολικών κτιρίων που κατασκευάστηκαν την περίοδο 

1959-1985, κατηγορία στην οποία εντάσσονται περισσό-
τερα από τα μισά σχολεία της χώρας. Ο έλεγχος, σύμφω-
να με την Πανελλήνια Επιστημονική Ενωση Διευθυντών 
Σχολικών Μονάδων ΠΕ «πάγωσε», λόγω της κατάργησης 
του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων το 2011 και της μη 
εκταμίευσης των χρημάτων για τη δεύτερη φάση του 
προγράμματος. Οι έλεγχοι σταμάτησαν από το 2011 ως 
το 2017 οπότε και ξεκίνησαν πάλι από τις υπηρεσίες των 
Κτιριακών Υποδομών Α.Ε.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΣΠ, στις περιοχές υψηλής 
σεισμικής επικινδυνότητας έχουν ελεγχθεί όλες οι σχολι-
κές μονάδες ανεξάρτητα από το έτος κατασκευής τους ενώ 
στη Σάμο, στη Μυτιλήνη και στη Χίο έχουν ελεγχθεί όσα 
σχολεία κατασκευάστηκαν και πριν από το 1985.
Εκτός από τα δημόσια κτίρια, μείζον ζήτημα εγείρεται και 
για τα κτίσματα ιδιωτικής χρήσης, για τα μνημεία, τις γέ-
φυρες και για εγκαταστάσεις, όπως υπόγειες καφετέριες, 
καταστήματα εστίασης, κτίρια όπου συνωστίζονται πλή-
θη χωρίς δυνατότητα διαφυγής. 
5,9 ρίχτερ, 143 νεκροί και ζημιές σε χιλιάδες 
σπίτια
Ηταν ακριβώς πριν από 20 χρόνια, όταν λίγο πριν από τις 
τρεις το μεσημέρι, οι κάτοικοι της Αττικής θα έχαναν για 
πάντα την αίσθηση της ασφάλειας. Ο Εγκέλαδος συγκλό-
νιζε την πρωτεύουσα, από μια εστία που οι σεισμολόγοι 
δεν είχαν ποτέ προβλέψει: Την Πάρνηθα, μόλις 20 χιλιό-
μετρα από το κέντρο της πόλης. Ο σεισμός θα ξεσπίτωνε 
χιλιάδες ανθρώπους, χιλιάδες θα κατέλυαν στα πάρκα 
επί εβδομάδες, ο τρόμος θα άφηνε βαρύ αποτύπωμα στη 
συλλογική μνήμη.
Ηταν μόλις 5,9 ρίχτερ, όμως οι συνέπειές του ήταν πολλα-
πλάσιες από άλλους ισχυρότερους σεισμούς: Προκάλεσε 
143 νεκρούς, βλάβες σε χιλιάδες σπίτια και το μεγαλύτερο 
άμεσο οικονομικό κόστος που υπέστη ποτέ η χώρα από 
σεισμό ύψους τριών δισ. δολαρίων. Τα μάτια όλων ήταν 
στραμμένα στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο της Αθήνας και 
στις ανακοινώσεις που ανά διαστήματα εξέδιδαν οι επι-
στήμονές του. Στο στρατηγείο των σεισμολόγων είχε 
«μετακομίσει» και ο τότε υπουργός Ανάπτυξης Ευάγγελος 
Βενιζέλος, ο οποίος συγκέντρωνε τα στοιχεία και ανά τα-
κτά χρονικά διαστήματα πήγαινε να ενημερώσει τον πρω-
θυπουργό. Συνέχεια στη σελ 7 
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Συνέχεια από τη σελ  6

5,9 ρίχτερ, 143 νεκροί και ζημιές σε χιλιάδες σπίτια
 «Την ημέρα εκείνη ήμουν καλεσμένος για να μιλήσω σε έναν 
τηλεοπτικό σταθμό για τον μεγάλο σεισμό που είχε συμβεί 
στην Τουρκία πριν από 20 ημέρες με 20.000 νεκρούς», λέει στα 
«ΝΕΑ» ένας από τους πρωταγωνιστές εκείνων των ημερών ο 
σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, ο οποίος βραβεύτηκε 
αργότερα από την Ακαδημία Αθηνών μαζί με τους σεισμολό-
γους Αθανάσιο Γκανά και Σπύρο Παυλίδη για την καλύτερη 
μελέτη του σεισμού.
«Θα έβγαινα στις τρεις το μεσημέρι. Στις τρεις παρά τέταρτο γίνε-
ται ο φοβερός αυτός σεισμός. Οπως καταλαβαίνετε η εκπομπή 
δεν έγινε ποτέ. Εφυγα για το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο όπου 
βρήκα τους συναδέλφους μου προβληματισμένους. Η προκα-
ταρκτική λύση έδινε το επίκεντρο στον Ασπρόπυργο. Επειδή 
γνωρίζαμε ότι αυτό έχει κάποια αβεβαιότητα και καταλαβαί-
ναμε ότι το να πούμε κάτι τέτοιο θα είχε κοινωνικές συνέπειες, 
σκέφτηκα εκείνη την στιγμή να ανακοινώσουμε το επίκεντρο 
στις νότιες παρυφές της Πάρνηθας. Ετσι βαφτίστηκε ‘‘ο Σεισμός 
της Πάρνηθας’’ και εγώ ήμουν ο νονός»!
Τα τέσσερα ρήγματα που απειλούν το Λεκανοπέδιο
Μπορεί το ρήγμα της Πάρνηθας να έχει, σύμφωνα με τους επι-
στήμονες, εξαντλήσει το σεισμικό του δυναμικό, όμως ο σεισμι-

κός κίνδυνος για την Αττική παραμένει: Ακόμη και σήμερα, 20 
χρόνια μετά τον μεγάλο σεισμό, δεν έχουμε πλήρη γνώση των 
ενεργών ρηγμάτων που βρίσκονται εντός ή πέριξ του Λεκανο-
πεδίου και το απειλούν.
«Η διερεύνησή τους έχει αρκετές δυσκολίες, λόγω της πυκνής 
δόμησης που καθιστά αδύνατη την πρόσβαση σε επιφανειακές 
εκδηλώσεις των ρηγμάτων, όμως είναι εφικτή μια εκτεταμένη 
μελέτη», λέει στα «ΝΕΑ» ο δρ Γεράσιμος Παπαδόπουλος, σει-
σμολόγος και επιστημονικός συνεργάτης της EE και της UNESCO. 
«Εκτός από την υπαίθρια παρατήρηση, η μελέτη μπορεί να βα-
σιστεί στη μικροσεισμικότητα κάθε περιοχής, διότι αυτή είναι 
που μας δείχνει τις θέσεις των ενεργών ρηγμάτων, σε δορυφο-
ρικές εικόνες και στη χρήση πιο εξειδικευμένων τεχνολογιών. 
Κατά τη γνώμη μου είναι κάτι που πρέπει να γίνει και μάλιστα 
άμεσα. Εξάλλου, στη μητροπολιτική περιοχή της Αττικής έχουν 
συμβεί πολύ σημαντικοί σεισμοί τους τελευταίους δύο αιώνες».

Ποιες είναι, όμως, οι εν δυνάμει σεισμικές απειλές 
για το Λεκανοπέδιο;

Ανατολικός Κορινθιακός έως Νότιο Ευβοϊκό. Η περιο-
χή από τον Ανατολικό Κορινθιακό, προς τη Θήβα, τον Αυλώνα 
μέχρι τον Ωρωπό φιλοξενεί ένα σύστημα ρηγμάτων που έχουν 
δώσει πολύνεκρους σεισμούς μεγέθους 6 – 6,5 ρίχτερ το 1858 

και το 1914. «Είναι μια μεγάλη ζώνη σαν δαχτυλίδι μήκους 60 
χλμ. που περικυκλώνει την Αττική και συνιστά μόνιμη εστία κιν-
δύνου», λέει ο κ. Παπαδόπουλος.
Ρήγματα Πεντέλης, Ραφήνας, Σπάτων. Είναι ρήγματα 
μέσα στην Αττική που έχουν εντοπιστεί σε παλαιότερες μελέτες, 
όμως κανείς δεν γνωρίζει το μήκος τους, το οποίο συνδέεται 
άμεσα με τη δυναμικότητά τους, δηλαδή με το μέγεθος του σει-
σμού που μπορούν να παραγάγουν.
Σαρωνικός. «Τα ρήγματα του Σαρωνικού Κόλπου προκα-
λούν σεισμούς ενδιαμέσου βάθους, δηλαδή με εστίες σε βάθη 
τουλάχιστον 50 – 60 χιλιομέτρων και με μέγεθος που μπορεί 
να είναι μεγαλύτερο των 6,5 ρίχτερ», λέει ο δρ. Παπαδόπουλος. 
Ενας τέτοιος σεισμός, με επίκεντρο κάτω από τον Ακροκόρινθο, 
σημειώθηκε τον Αύγουστο του 1962, έγινε πολύ αισθητός στην 
Αττική και προκάλεσε μικρές βλάβες. Δεν είναι γνωστό τι συνέ-
πειες θα μπορούσε να επιφέρει η επανάληψη ενός τέτοιου φαι-
νομένου σήμερα που το Λεκανοπέδιο είναι δομημένο με άλλου 
τύπου κατασκευές.
Αταλάντη. Βρίσκεται σε ευθεία απόσταση περίπου 130 χιλιο-
μέτρων από την Αθήνα, όμως το 1894 έδωσε δύο σεισμικές δο-
νήσεις, μεγέθους 6,7 και 6,4 Ρίχτερ, με διαφορά μιας εβδομάδας 
προκαλώντας βλάβες σε Αθήνα και Πειραιά. Θα πρέπει να με-
λετηθούν οι συνέπειες στο κτιριακό απόθεμα του Λεκανοπεδίου 
από ενδεχόμενο σεισμό στην Αταλάντη.

Συνολικά 20.429 χρήστες έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία ετοιμασί-
ας της αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για την προστασία 
της πρώτης κατοικίας, αναφέρει σε δημοσίευμά του το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Συγκεκριμένα, ολοκληρώθηκε η δέκατη εβδομάδα λειτουργίας 
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την προστασία της 1ης κατοι-
κίας και την ευνοϊκή ρύθμιση και επιδότηση των στεγαστικών, 

καταναλωτικών και επιχειρηματικών δανείων, με υποθήκη στην 
κύρια κατοικία και σύμφωνα με τα στοιχεία της ειδικής γραμματεί-
ας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, αθροιστικά από 1η Ιουλίου 2019 
μέχρι 8 Σεπτεμβρίου 2019 προκύπτουν τα εξής:
- Έχουν εισέλθει στην πλατφόρμα 98.731 χρήστες.
- Έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία ετοιμασίας της αίτησης 20.429 

χρήστες.
- Έχουν υποβληθεί 39 αιτήσεις και διαβιβαστεί στις τράπεζες.
- Έχουν δοθεί 3 προτάσεις ρύθμισης από τις τράπεζες και εκκρεμεί 
η αποδοχή από τη μεριά των δανειοληπτών.

Σε σειρά ενεργειών για τη διευκόλυνση των πελατών της για τις 
δυνατότητες και τις ευκαιρίες που παρέχει ο νέος νόμος 4605 για 
την προστασία της πρώτης κατοικίας, προχωρεί η Eurobank, σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, η Eurobank επικοινωνεί 
με όλους τους πελάτες είτε με μηνύματα μέσω κινητού τηλεφώ-
νου (sms) είτε με αλληλογραφία (επιστολές). Αρμόδιο στέλεχος 
αναφέρει χαρακτηριστικά, ότι η Eurobank θα επικοινωνήσει και 
με τους 35.000 πελάτες της που έχουν δάνειο με εγγύηση πρώτη 
κατοικία. Με την επικοινωνία αυτή ενημερώνει τους πελάτες, ότι 

πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου 4605 και μπορούν να υπο-
βάλουν αίτημα ένταξής τους, ή εφόσον θέλουν, μπορούν να επι-
σκεφθούν ένα κατάστημα Eurobank όπου εξειδικευμένο στέλεχος 
της τράπεζας θα τους βοηθήσει στην ολοκλήρωση και υποβολή 
της αίτησής τους.
Στελέχη της τράπεζας επισημαίνουν επίσης, ότι δημιουργήθηκε 
εξειδικευμένη τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης (Help Desk) 
για τους πελάτες που θέλουν να ολοκληρώσουν την αίτηση από 
το χώρο τους, χωρίς να χρειάζεται να επισκεφθούν κατάστημα. 
Ταυτόχρονα, τονίζεται επίσης ότι η τράπεζα θα επικοινωνήσει εκ 

νέου με όσους πελάτες της έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία της αί-
τησης, χωρίς όμως να την ολοκληρώσουν, προκειμένου να τους 
προσφέρει τυχόν βοήθεια που ενδεχομένως χρειάζονται για την 
υποβολή της.
Τα πρώτα μηνύματα από την έναρξη της πρωτοβουλίας ενη-
μέρωσης, είναι ενθαρρυντικά. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα 
ποσοστό 60%-70% των πελατών της τράπεζας, δηλώνει ότι θα 
προχωρήσει σε υποβολή αιτήματος ένταξης στο νόμο, που σε 
μεγάλο βαθμό επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας.
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ΣΥΝΟΛΙΚΑ 20.429 ΧΡΗΣΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

EUROBaNk: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
Σε ποσοστό 60%-70%, οι πελάτες της τράπεζας δηλώνουν ότι θα προχωρήσουν
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Σε ρεπορτάζ του δημοσιογράφου Γ. Λιάλιου στην «Καθη-
μερινή» σημειώνονται τα ακόλουθα:  Η εικόνα είναι γνώ-
ριμη σε όλους. Οι κοινοί κάδοι ξεχειλισμένοι, οι μπλε κάδοι 
γεμάτοι με κάθε είδους σκουπίδια. Στις παραλίες, πλαστικά 
ποτήρια από καφέ και μπουκαλάκια νερού. Λίγο έξω από 
τις πόλεις, λόφοι από στρώματα, καρέκλες, διαλυμένα 
έπιπλα. Αν σε όλα αυτά προστεθούν και τα μποφόρ του 
Αιγαίου, που σκορπίζουν τα πάντα στα χωράφια ή στη 
θάλασσα, και οι φωτιές που ξεσπούν λόγω των θερμο-
κρασιών ή της αμέλειας, τότε έχουμε και τη φετινή εικόνα 
των περισσότερων νησιών του Αιγαίου και του Ιονίου. Το 
πρόβλημα δεν περιορίζεται στη Σαλαμίνα, στην Αίγινα, 
στην Κέρκυρα και στη Ζάκυνθο, καθώς στα περισσότερα 
νησιά η ανακύκλωση παραμένει σε πολύ χαμηλά (ενίοτε 
ανύπαρκτα) επίπεδα, κομποστοποίηση δεν γίνεται σχεδόν 
πουθενά, ενώ υπάρχουν νησιά που δεν διαθέτουν καν τις 
στοιχειώδεις υποδομές, με θλιβερά αποτελέσματα.
Σύμφωνα με στοιχεία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύ-
κλωσης (για το 2018), η ανακύκλωση στα περισσότερα 
νησιά είναι πολύ περιορισμένη. Με την εξαίρεση ορισμέ-
νων νησιών των Κυκλάδων και κάποιων μεμονωμένων 
νησιών, όπως οι Λειψοί ή η Σκιάθος, οι περισσότεροι νη-
σιωτικοί δήμοι ανακτούν ελάχιστες για τον πληθυσμό και 
τον τουρισμό τους ποσότητες. Περισσότερα από 20 νησιά 
δεν έχουν καν ανακύκλωση, 19 νησιά στο Αιγαίο έχουν 
ακόμα χωματερές.
Ο κ. Βαγγέλης Καπετάνιος διετέλεσε γενικός γραμματέας 
Διαχείρισης Αποβλήτων το 2014-2019. «Δυστυχώς, πλην 
ελαχίστων περιπτώσεων δημάρχων ή περιφερειαρχών, οι 
περισσότεροι δεν είχαν ασχοληθεί σοβαρά με το θέμα. Και 
δεν το λέω αυτό από πολιτική σκοπιά, ανεξαρτήτως του 
χώρου από τον οποίο προέρχονται. Δεν υπήρχε μια ενιαία 
αντιμετώπιση. Οπου υπήρχε ένας σχεδιασμός, αυτός δεν 
βασιζόταν στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα, ούτε στα 
πρόστιμα που βλέπαμε να “έρχονται”. Στα νησιά βέβαια, 
λόγω της ιδιαιτερότητάς τους, τα πράγματα ήταν ακόμα 
πιο δύσκολα», εξηγεί.
Σχέδια στα χαρτιά
Μετά την τροποποίηση του εθνικού σχεδιασμού και των 
περιφερειακών σχεδίων, στα τέλη του 2016, οι δήμοι ξεκί-
νησαν να εκπονούν τοπικά σχέδια διαχείρισης. Μόνο που 
οι περισσότεροι δεν τα εφάρμοσαν ποτέ. «Το κάθε νησί 
έχει τη δική του πραγματικότητα», λέει ο κ. Καπετάνιος. 
«Η εποχικότητα –στα περισσότερα ο πληθυσμός διπλα-
σιάζεται ή τριπλασιάζεται το καλοκαίρι– και οι πιέσεις 
από τον τουρισμό περιορίζουν τις τεχνολογικές λύσεις 
που μπορούν να εφαρμοστούν. Δεν μπορεί σε ένα νησί 
1.000 κατοίκων να γίνει ένα εργοστάσιο διαχείρισης, 
δεν υπάρχει οικονομία κλίμακας. Σε κάποια νησιά όπως 

η Υδρα και η Σαντορίνη, δεν υπάρχει διαθέσιμη γη είτε 
λόγω πολεοδομικών περιορισμών, ή εξαιτίας των πολύ 
υψηλών αξιών. Σε άλλα, όπως στη Λέσβο, τη Χίο και τη 
Σάμο τα μεταναστευτικά ρεύματα έφεραν τα πάνω κάτω. 
Οι μνημονιακές υποχρεώσεις περιόρισαν τις δυνατότητες 
πρόσληψης προσωπικού ή ανανέωσης του εξοπλισμού. 
Αυτές ήταν οι αντικειμενικές δυσκολίες. Ομως το πρόβλη-
μα είναι ότι και οι ίδιοι οι δήμαρχοι δεν δούλεψαν για να 
εφαρμόσουν τα τοπικά τους σχέδια. Οσο κι αν ακούγεται 
τετριμμένο, οι πόροι υπάρχουν, μέσω της Ε.Ε. Ομως οι 
Περιφέρειες καθυστερούσαν να βγάλουν τις προσκλήσεις 
(σ.σ. υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης) και οι δή-
μοι δεν συμμετείχαν γιατί δεν είχαν ώριμα έργα. Δυστυ-
χώς αυτή είναι η κατάσταση».
Μετά τέσσερα χρόνια σε αυτή τη θέση, ο κ. Καπετάνιος 
εκτιμά ότι ο διάδοχός του, Μανώλης Γραφάκος, πρέπει 
να εστιάσει στην ταχεία εφαρμογή των σχεδίων. «Να μη 
χάσει χρόνο με πολιτικές ισορροπίες, να πιέσει σκληρά 
τους δήμους και τις Περιφέρειες να εφαρμόσουν τον σχε-
διασμό».
Είναι όμως ο υφιστάμενος σχεδιασμός η λύση; Ο Αντώνης 
Μαυρόπουλος, πρόεδρος της Διεθνούς Ενωσης Διαχείρι-
σης Στερεών Αποβλήτων (ISWA) έχει αντίθετη άποψη. «Τα 
νησιά μας έχουν ιδιαιτερότητες: είναι πολλά και έχουν μια 
απίστευτη εποχικότητα. Λύσεις υψηλής ποιότητας με τόσο 
μεγάλη ελαστικότητα, όσο να εξυπηρετούν ένα ελάχιστο 
τονάζ τον χειμώνα και ένα τεράστιο το καλοκαίρι, δεν 
υπάρχουν. Επομένως αυτό γεννά ένα θέμα βιωσιμότητας 
για όποια λύση. Υπάρχουν όμως και άλλα προβλήματα. Η 
έλλειψη χώρου κάνει την εξεύρεση λύσης δύσκολη – σε 
μερικά νησιά όπως η Φολέγανδρος δεν έχουν καν χώμα 
για να σκεπάζουν τα σκουπίδια. Ενώ η επικοινωνία με την 
ηπειρωτική Ελλάδα είναι τον χειμώνα προβληματική. Ολο 
αυτό, σε συνδυασμό με την άναρχη τουριστική ανάπτυξη, 
δημιουργεί ένα εκρηκτικό μείγμα που κατά τη γνώμη μου 
δεν αντιμετωπίζεται με νέους ΧΥΤΑ».
Πρόταση
Ο κ. Μαυρόπουλος εκτιμά ότι πρέπει να δοκιμαστεί ένα νέο 
μοντέλο. «Πιστεύω ότι δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα 
κάθε δήμος μόνος του, ιδιαίτερα τα μικρά νησιά που είναι 
το “στολίδι” της χώρας μας. Θα πρέπει να υπάρξει ένα νέο 
σχέδιο, με τρία χαρακτηριστικά: Πρώτον, η ανακύκλωση 
του οργανικού να γίνεται επιτόπου, με διαλογή στην πηγή 
και υποχρεωτική συμμετοχή ξενοδοχείων και εστιατο-
ρίων. Αλλωστε τα περισσότερα νησιά έχουν ανάγκη το 
κομπόστ ως εδαφοβελτιωτικό. Δεύτερον, να αναλάβει 
η τουριστική βιομηχανία ενεργό ρόλο στη διαλογή και 
ανακύκλωση όλων των συσκευασιών. Και τρίτον, τόσο 
τα ανακυκλώσιμα όσο και το υπόλειμμα να οδηγούνται 

στην ηπειρωτική Ελλάδα για διαχείριση, με βάση ένα απο-
κεντρωμένο σχέδιο μεταφοράς. Το μόνο που θα πρέπει να 
δημιουργηθεί στα νησιά είναι κλειστοί σταθμοί μεταφόρ-
τωσης, που να επαρκούν για 10-15 ημέρες. Αν χρειαστεί, 
να επιδοτηθεί η χρήση ειδικών πλοίων για τη μεταφορά. 
Κατά τη γνώμη μου, αυτή είναι μια λύση με οικονομία κλί-
μακας, η οποία εφαρμόζεται ήδη στο εξωτερικό. Για πα-
ράδειγμα, στο Κάπρι της Ιταλίας κρατούν μόνο το οργα-
νικό, τα υπόλοιπα στέλνονται στη Νάπολη. Δεν διανοείται 
κανείς να “σπαταλήσει” χώρο σε αυτό το νησί. Προϋπόθε-
ση είναι βέβαια να δημιουργηθεί μια κεντρική υπηρεσία 
παρακολούθησης για τα μικρά νησιά, καθώς δεν έχουν 
προσωπικό και να αποφασιστεί ποια (μεγαλύτερα) νησιά 
θα εξυπηρετήσουν τα γειτονικά τους. Το σύστημα, όπως 
είναι σήμερα, δεν μπορεί να λειτουργήσει».
Το «θαύμα» των Λειψών
Το παράδειγμα των Λειψών είναι σίγουρα το πιο εντυπω-
σιακό. Από το 2010 το μικρό αυτό νησί έχει ξεκινήσει ένα 
«ευρωπαϊκού τύπου» πρόγραμμα συστηματικής ανακύ-
κλωσης, που έχει φέρει εντυπωσιακά αποτελέσματα. «Η 
επιτυχία μας βασίζεται στη διαλογή στην πηγή», λέει ο 
επανεκλεγείς δήμαρχος Φώτης Μάγγος. «Ο δήμος δίνει 
στους πολίτες σακούλες τεσσάρων χρωμάτων, μία για 
κάθε υλικό συσκευασίας: πράσινη για το πλαστικό, κόκκι-
νη για τα μέταλλα, γαλάζια για το γυαλί και κίτρινη για το 
χαρτί. Μια συγκεκριμένη ημέρα οι πολίτες βγάζουν στον 
δρόμο ή στον κάδο τους τα ανακυκλώσιμα χωρισμένα 
ήδη από το σπίτι σε σακούλες και τα συλλέγουμε.
Στον χώρο του δημοτικού Χώρου Υγειονομικής Ταφής 
Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) γίνεται περαιτέρω διαλογή σε 13 
ρεύματα, τα ανακυκλώσιμα δεματοποιούνται και στέλ-
νονται στην Αθήνα, απευθείας σε αγοραστή ανακυκλώ-
σιμων υλικών. Αυτό μας αποδίδει 22.000 ευρώ/έτος, το 
οποίο καλύπτει το ένα τρίτο του κόστους της καθαριότη-
τας (υπηρεσία αποκομιδής), την οποία έχουμε αναθέσει 
σε ιδιώτη. Το καλοκαίρι μαζεύουμε τα ανακυκλώσιμα 
τρεις φορές την εβδομάδα και τα σύμμεικτα κάθε ημέρα, 
τον χειμώνα πιο αραιά». Ποιο είναι το αποτέλεσμα; «Ο 
ΧΥΤΑ μας είχε ζωή 30 ετών. Εχουν περάσει τα 20 χρόνια 
και δεν έχει γεμίσει ούτε το ένα τέταρτο. Αρα δεν θα χρεια-
στούμε ένα τόσο μεγάλο έργο για τα επόμενα 20 χρόνια», 
λέει ο κ. Μάγγος. «Ο κόσμος έχει πλέον συνηθίσει, δεν 
υπάρχει περίπτωση να πετάξει κανείς ανακατεμένα σκου-
πίδια στην ανακύκλωση γιατί είναι εύκολο... να βρούμε 
ποιος έκανε το λάθος. Και αναζητούμε τρόπο να γίνουμε 
ακόμα καλύτεροι».

ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ «ΠΝΙΓΟΥΝ» ΤΑ ΝΗΣΙΑ
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«Θέλουμε να βγάλουμε το διοικητικό ζουρλομανδύα που 
έχει η ΔΕΗ. Είναι η μόνη επιχείρηση που το Υπερταμείο έχει, 
ας πούμε το Δημόσιο, την πλειοψηφία των μετοχών και είναι 
ανοιχτή στον ανταγωνισμό», επεσήμανε ο υπουργός Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξη 
στον ραδιοφωνικό σταθμό 9.84, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Η ΔΕΗ - πρόσθεσε - δεν είναι σαν τις αστικές συγκοινωνίες, 
που μπορούν να πηγαίνουν με κάποια συγκεκριμένη διαδικα-
σία του νόμου περί ΔΕΚΟ. Η ΔΕΗ έχει ανταγωνιστές. Οι αντα-
γωνιστές της αποφασίζουν σε δευτερόλεπτα. Η ΔΕΗ πρέπει να 
κινηθεί με τον αραμπά. Λοιπόν, αυτό θέλουμε να αλλάξουμε 

μεταξύ των άλλων», τόνισε αναφερόμενος σε σχετικό νομο-
σχέδιο που πρόκειται να κατατεθεί το επόμενο διάστημα στη 
Βουλή.
Σε σχέση με το άνοιγμα της επιχείρησης στις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε ότι η ΔΕΗ δεν θα 
μπορεί να τα κάνει όλα μόνη της και ότι «μιλάμε από τώρα 
ανοικτά και για συνεργασίες με ιδιώτες». Υπενθύμισε επίσης, 
ότι η μεγαλύτερη ηλεκτρική εταιρεία της χώρας έχει μερίδιο 
μόλις 3 % στις ΑΠΕ.
Τέλος, αναφερόμενος στη μερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔ-
ΔΗΕ, ο υπουργός είπε ότι θα υπάρξουν σύμβουλοι αποκρα-

τικοποίησης που θα κάνουν προτάσεις και κατέληξε: «Μι-
λάμε πάντως για ένα μοντέλο μερικής ιδιωτικοποίησης, το 
οποίο δεν είναι πρώτη φορά που εφαρμόζεται στην Ελλάδα. 
Δηλαδή, στα δίκτυα έχουμε τον ΔΕΣΦΑ στο φυσικό αέριο, 
δίκτυο που έχει ιδιωτικοποιηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ κατά 66%, 
παρακαλώ! Έχουμε τον ΑΔΜΗΕ, που ήταν πάλι στη ΔΕΗ, τους 
πυλώνες τους μεγάλους, που έχει ιδιωτικοποιηθεί κατά 49%. 
Επομένως, ας μη δείχνουν προς εμένα να λένε το κλασικό ‘ο 
νεοφιλελεύθερος, ο νεοφιλελεύθερος’. Γιατί αν είμαι εγώ, είναι 
κι αυτοί». 

Με επτά βραβεία στην κατηγορία «Καλύτερος Ετήσιος Απο-
λογισμός», διακρίθηκαν τα Ελληνικά Πετρέλαια σε διεθνείς 
διαγωνισμούς που διεξήχθησαν από το Μάιο έως και τον Αύ-
γουστο 2019. Συγκεκριμένα ο απολογισμός, που συμπίπτει με 
τη συμπλήρωση 60 χρόνων από τα εγκαίνια του διυλιστηρί-
ου Ασπροπύργου και 20 χρόνων από τη σύσταση των ΕΛΠΕ, 
σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ απέσπασε τα ακόλουθα βραβεία:
-ARC AWARDS INTERNATIONAL
Τα ARC (Annual Report Competition) Awards International 
με έδρα στη Νέα Υόρκη, είναι ο μεγαλύτερος διεθνής διαγω-
νισμός αμιγώς για Ετήσιους Απολογισμούς με τα υψηλότερα 
πρότυπα στον κλάδο. Στα ARC 2019 συμμετείχαν εταιρείες και 
οργανισμοί από 34 χώρες με περισσότερες από 2.100 συμμε-
τοχές.
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο στην 
κατηγορία κλασσικός ετήσιος απολογισμός στον κλάδο της 
ενέργειας και το τρίτο στην κατηγορία φωτογραφία στον ίδιο 
κλάδο:
«Gold Award - Traditional Annual Report: Energy»

«Bronze Award - Photography: Energy»
-STEVIE International Business Awards (IBA)
Τα STEVIE International Business Awards (IBA), με έδρα στη 
Βιρτζίνια των ΗΠΑ, θεωρούνται από τις κορυφαίες διοργα-
νώσεις επιχειρηματικών βραβείων παγκοσμίως. Στα IBA, για 
το 2019, συμμετείχαν εταιρείες και οργανισμοί από 74 εθνικό-
τητες με περισσότερες από 4.000 υποψηφιότητες σχεδόν από 
κάθε κλάδο σε ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών.
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, η οποία πέρυσι είχε βραβευτεί με 
bronze award, τιμήθηκε με το «Silver Award» στην κατηγορία 
Best Annual Report - Publicly-Held Corporations.
- IADA «The International Annual Report Design Awards»
Τα International Annual Report Design Awards (IADA), με 
έδρα στο Λονδίνο, είναι ένας διεθνής διαγωνισμός για Ετή-
σιους Απολογισμούς με στόχο τη βράβευση των καλύτερων 
συμμετοχών στη δημιουργία, τον αισθητικό και τον καλλιτε-
χνικό σχεδιασμό των Απολογισμών παγκοσμίως. Στα IADA 
2019 συμμετείχαν περισσότερες από 300 εταιρείες και οργα-
νισμοί από χώρες της Ευρώπης, της Ασίας καθώς και από την 

Αμερική.
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ τιμήθηκε με το «Gold Award» στην 
κατηγορία Printed version - Traditional format, Energy & 
Resources, Integrated Presentation και με το «Silver Award» 
στην κατηγορία Online version, Energy & Resources, Overall.
- LACP - 2018 Vision Awards, Annual Report Competition
Το 2019, ο διαγωνισμός 2018 Vision Awards Annual Report 
Competition του οργανισμού «The League of American 
Communications Professionals (LACP)», συμπλήρωσε 17 
χρόνια και συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό συμμετο-
χών από την έναρξη διεξαγωγής του, περίπου 1.000 συμ-
μετοχές από 20 χώρες, οι οποίες εκπροσωπεύουν ένα ευρύ 
φάσμα εταιρειών και οργανισμών από διάφορους κλάδους 
και μεγέθη.
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ συμμετείχε με τον ψηφιακό Ετήσιο 
Απολογισμό 2018 και διακρίθηκε με τα εξής βραβεία:
«Silver Award - Online Report: Energy - Oil, Gas & 
Consumable Fuels»
«Regional Top 50 - Online Report, EMEA region»

«Προφανώς τα πράγματα δεν είναι ρόδινα και για αυτό δεν 
μπορούμε να κάνουμε και αμέσως όλο το πρόγραμμα της τε-
τραετίας που είχαμε υποσχεθεί. Προχωρήσαμε π.χ. άμεσα με τη 
μείωση του ΕΝΦΙΑ- και πιο γρήγορα από ό,τι είχαμε πει- αλλά 
δεν μπορούμε να καταργήσουμε αμέσως -το είχαμε ξεκαθαρί-
σει άλλωστε και προεκλογικά- την εισφορά αλληλεγγύης. Και 
έχουμε πει ότι θα γίνει σε βάθος τετραετίας. Εμείς είχαμε ένα 
μετρημένο πρόγραμμα». 
Την επισήμανση αυτή έκανε ο υπουργός Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης στο πλαίσιο συνέντευξης στον 
τηλεοπτικό σταθμό Σκάι. «Όποτε παίρνουμε κάποιο μέτρο το 
οποίο είναι δυσάρεστο για ενδεχομένως ορισμένες κοινωνικές 
ομάδες, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει είναι ανάλγητοι και νεοφιλελεύθεροι, πα-

ράδειγμα ΔΕΗ. Αυτό μου λένε εμένα, όλο αυτό τον καιρό. Κάνα-
τε αυξήσεις, τσακίσατε τον κόσμο και τα λοιπά. Όποτε μιλάμε για 
μειώσεις φόρων, λένε ότι ήταν στρωμένο το έδαφος και, ως εκ 
τούτου, αυτοί τα προετοίμασαν όλα. Ας διαλέξουν. Τι από τα δύο 
συμβαίνει. Δεν μπορεί να ισχύουν και τα δυο. Αυτό που συμ-
βαίνει απλώς, είναι ότι ήρθε μια άλλη κυβέρνηση, που δεν έχει 
τις ιδεοληψίες που είχε η προηγούμενη», πρόσθεσε ο υπουργός.
Ο κ. Χατζηδάκης τόνισε πως κινούμαστε με βάση τους δημοσιο-
νομικούς στόχους που έχουν τεθεί από κοινού με τους πιστωτές 
(που είναι υπερβολικοί αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση), και 
συμπλήρωσε ότι τα μέτρα προφανώς έχουν αξιολογηθεί.
Σε ερώτηση εξάλλου για τη ΔΕΗ, επανέλαβε ότι το κόστος των 
μέτρων επιμερίζεται σε όλους (ανταγωνιστές της ΔΕΗ, εργαζό-

μενοι, παραγωγοί με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κ.α.) ενώ για 
τους καταναλωτές το κόστος είναι 2,5 ευρώ το μήνα. Χαρακτή-
ρισε τη ΔΕΗ ως συστημικό κίνδυνο για την οικονομία, εξέφρασε 
ωστόσο την πεποίθηση ότι θα αποφύγουμε τον σκόπελο της 
24ης Σεπτεμβρίου οπότε θα βγει η νέα έκθεση του ορκωτού ελε-
γκτή. «Η έκθεση αυτή, μετά τα μέτρα που ανακοινώσαμε, πρέπει 
να λέει ότι η ΔΕΗ είναι βιώσιμη. Διότι εάν δεν το πει, θα κληθούμε 
να πάρουμε βίαια μέτρα στη συνέχεια. Προσέξαμε λοιπόν, κινη-
θήκαμε γρήγορα, έτσι ώστε να περάσουμε αυτό το σκόπελο και 
ελπίζουμε ότι όλα θα πάνε καλά στις 24 Σεπτεμβρίου», τόνισε ο 
υπουργός.

Κ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: «ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΒΓΑΛΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΖΟΥΡΛΟΜΑΝΔΥΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ Η ΔΕΗ»

ΕΛΠΕ: ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2018

Συνέντευξη Κωστή Χατζηδάκη για οικονομία, ΔΕΗ, Επενδύσεις
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Τα μέτρα Μητσοτάκη για τα ακίνητα, οι προσδοκίες για 
καλύτερες ημέρες στο real estate και τα μεγέθη της κα-
τάρρευσης. Τι αναφέρει στο Economix.gr ο Δημήτρης 
Καψιμάλης, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Κατασκευαστών 
Κτηρίων Ελλάδος. Σε ρεπορτάζ των δημοσιογράφων  Δη-
μήτρη Δάνου και Θοδώρη Καραουλάνη στο  economix.gr 
σημειώνονται τα ακόλουθα:  Αύξηση στις αγοραπωλησίες 
και συνεπακόλουθα στις τιμές και τον τζίρο των τεχνικών 
εταιρειών βλέπουν στην αγορά ακινήτων μετά την εφαρ-
μογή των όσων εξήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος 
Μητσοτάκης. Πρόκειται, ουσιαστικά, για μία σημαντική 
δέσμη κινήτρων που θα συμβάλει στην οριστική έξοδο της 
αγοράς ακινήτων από την κρίση, με τις απώλειες εξαιτίας 
της κρίσης να μεταφράζονται σε μείωση 25 δισ. ευρώ των 
επενδύσεων στον κλάδο, το διάστημα 2007-2017, όπως 
και σε απώλεια 250 χιλιάδων θέσεων εργασίας. Ταυτό-
χρονα, εκτιμάται ότι η ενίσχυση της δραστηριότητας της 
αγοράς ακινήτων θα έχει πολλαπλασιαστικό αντίκτυπο 
συνολικά στην οικονομία, καθώς καθεμία θέση εργασίας 
στις κατασκευές δημιουργεί άλλες δύο θέσεις στο σύνολο 
της οικονομίας, με 1 ευρώ επένδυσης στις κατασκευές να 
αντιστοιχεί σε 0,4 ευρώ στα δημόσια ταμεία.
Ο ΦΠΑ στα νεόδμητα
Η επιβολή ΦΠΑ επιβλήθηκε το 2006, όταν υπουργός Οι-
κονομικών ήταν ο Γ. Αλογοσκούφης, ως ένα από τα μέτρα 
για την μείωση, τότε, του ελλείμματος κάτω από το 3%, με 
το μέτρο να μην ισχύει για την αγορά πρώτης κατοικίας 
που επιβαρύνεται μόνο με φόρο μεταβίβασης.
Η φορολογική επιβάρυνση θα ανασταλεί για διάστημα 
τριών χρόνων, όπως ανέφερε, χθες, ο κ. Μητσοτάκης, γε-
γονός που, όπως αναφέρουν οι ειδικοί, θα δημιουργήσει 
καλύτερες μέρες στο ελληνικό real estate.
“Η αναστολή του ΦΠΑ στις μεταβιβάσεις των ακινήτων θα 
μας επιτρέψει να κατασκευάσουμε νέες οικοδομές και να 
προχωρήσουμε σε νέες προσλήψεις, κάτι που θα οδηγή-
σει στην μείωση της ανεργίας. Εκτός από τους οικοδόμους 
και τους κατασκευαστές, 200 κλάδοι είναι συνδεδεμένοι 
με την οικοδομική δραστηριότητα. Όλοι αυτοί οι κλάδοι 
θα αναζωογονηθούν» τονίζει στο Economix.gr ο Δημή-
τρης Καψιμάλης, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Κατασκευα-
στών Κτηρίων Ελλάδος.
Και προσθέτει: «σήμερα, εάν ένας κατασκευαστής, που 
δεν έχει καταφέρει βρει αγοραστές για τα ακίνητά του, 
προχωρήσει στην ενοικίασή τους, θα πρέπει να πληρώσει 
ΦΠΑ αυτοπαράδοσης 24%». Στο σημείο αυτό να διευκρι-
νίσουμε ότι ο ΦΠΑ αυτοπαράδοσης, προβλέπεται όταν 
ένα νεόδμητο ακίνητο χρησιμοποιείται για πρώτη φορά 

με οποιοδήποτε τρόπο  (ενοικίαση, δημιουργία εμπορικής 
δραστηριότητας κτλ).

40% έκπτωση φόρου για ανακαίνιση και ενερ-
γειακή αναβάθμιση – Τα υπόλοιπα μέτρα
Ένα ακόμη σημαντικό μέτρο αφορά την έκπτωση 40% 
των δαπανών για την αναβάθμιση ή την ενεργειακή 
εξοικονόμηση ακινήτων, που πραγματοποιείται είτε από 
ιδιώτες είτε από επιχειρήσεις.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι σήμερα γνωστά, με 
την προσκόμιση των απαιτούμενων παραστατικών οι 
ενδιαφερόμενοι θα εισπράττουν, ως πίστωση, μέσω του 
λογαριασμού τους στη Γενική Γραμματεία Πληροφορι-
ακών Συστημάτων, το 40% των δαπανών.  Αναμένεται 
να δούμε με το διυπουργικό νομοσχέδιο που θα βγει σε 
διαβούλευση τις επόμενες ημέρες την ακριβή διαδικασία 
και κυρίως το ποιος θα αναλάβει τον έλεγχο των δικαιο-
λογητικών.
Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες του 
economix, στα κυβερνητικά κλιμάκια συζητήθηκε ιδιαιτέ-
ρως το αν η έκπτωση θα αφορά έκπτωση από το φορο-
λογητέο εισόδημα ή έκπτωση από τον φόρο. Και αυτό σε 
συνάρτηση τόσο με το δημοσιονομικό αποτέλεσμα (που 
μπορεί να προκύψει μόνο κατ’ εκτίμηση σε αυτή τη φάση) 
όσο και με τις απόψεις που εκτιμάται ότι θα εκφράσουν οι 
ευρωπαϊκοί θεσμοί. Σημειώνεται ωστόσο ότι αντίστοιχες 
πολιτικές εφαρμόζουν πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες 
(και με υψηλό έλλειμμα) και ταυτόχρονα είναι κοινοτική 
υποχρέωση να επιτύχουμε συγκεκριμένους στόχους για 
το κτιριακό απόθεμα της χώρας. Η λύση που φαίνεται 
τελικά να προκρίνεται από πλευράς κυβέρνησης, δεν εί-
ναι η μείωση του φορολογητέου εισοδήματος αλλά ούτε 
ακριβώς έκπτωση φόρου – θα είναι μάλλον επιστροφή 
φόρου, προκειμένου να βοηθηθούν οι δημοσιονομικοί 
δείκτες αλλά να υπάρχει και το «ψυχολογικό» πλεονέκτη-
μα του «δίνονται χρήματα» στην αγορά.

Το μέτρο, μαθαίνουμε, έχει διπλό στόχο: αφενός, τη δημι-
ουργία μέσω της μειώσης της φορολογίας ενός προγράμ-
ματος «εξοικονομώ για όλους» που αντί για επιδότηση θα 
δίνει φοροελάφρυνση, χωρίς γραφειοκρατία. Αφετέρου 
την ανακαίνιση – που επιθυμία της Πολιτείας είναι να γίνει 
κατά το δυνατόν ριζική – στα υπάρχοντα ακίνητα κυρίας 
παλαιάς ηλικίας. Υπό τον τίτλο «ανακαίνιση» που ανακοί-
νωσε ο Πρωθυπουργός οι πληροφορίες του economix 
αναφέρουν ότι θα περιλαμβάνονται κυρίως εργασίες στα-
τικής επάρκειας και ασφάλειας, παράλληλα με τις εργασί-
ας εξοικονόμησης ενέργειας – πιθανόν και εξοικονόμησης 
νερού. Όλοι αυτοί οι στόχοι αποτελούν άλλωστε υποχρέ-
ωσεις της χώρας μας με βάση την κοινοτική νομοθεσία.
Πρόκειται για ένα μέτρο που αποτελούσε κυβερνητική 
δέσμευση στο πρόγραμμα της ΝΔ και ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης είχε δώσει ιδιαίτερη έμφαση τόσο για περιβαλλοντι-
κούς όσο και για αναπτυξιακούς λόγους.
Σύμφωνα με πληροφορίες του economix την ανάγκη και 
τα πλεονεκτήματα μιας συνολικής τέτοιας πρωτοβουλίας 
έχει τεκμηριώσει προς την κυβέρνηση το ΤΕΕ με συγκε-
κριμένη πρόταση νομοθετικής ρύθμισης, ενώ την επε-
ξεργασία του μέτρου ανέλαβε η ομάδα συντονισμού του 
κυβερνητικού έργου (Μαξίμου, Γενική Γραμματεία της 
Κυβένησης, Υπουργός Επικρατείας κλπ) και θα περιληφθεί 
στο νομοσχέδιο που θα παρουσιάσει ο Άδωνις Γεωργιά-
δης. Ωστόσο υπάρχει ακόμη μικρή περίπτωση υπάρχει 
οι σχετικές διατάξεις να μεταφερθούν στο φορολογικό 
νομοσχέδιο.
Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, σε συνέδριο αντι-
σεισμικής μηχανικής, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ στην πραγμα-
τικότητα προανήγγειλε ότι η ρύθμιση θα βρίσκεται στο 
επικείμενο νομοσχέιδο, δηλώνοντας αισιόδοξος ότι η 
κυβέρνηση θα υιοθετήσει την πρόταση για μόνιμο μηχα-
νισμό μέτρων βελτίωσης της σεισμικής επάρκειας των κτι-
ρίων και της ενεργειακής τους απόδοςης. Θετικά προς το 
μέτρο έχει τοποθετηθεί και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδι-
οκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ), καθώς, όπως αναφέρουν 
παράγοντες της αγοράς, θα μπορούσε να δώσει ώθηση 
στις επενδύσεις σε κατοικίες. Κατά την έρευνα του ΙΟΒΕ, 
οι ετήσιες επενδύσεις σε κατοικίες υποχώρησαν ραγδαία, 
κατά 95,4% και διαμορφώθηκαν το 2017 σε 1,1 δισ., ένα-
ντι 24,8 δισ. ευρώ το 2007.
Θα ανασταλεί, ακόμη, ο φόρος υπεραξίας (15%) στις 
αγοραπωλησίες, μέτρο που υπακούει στο αναπτυξιακό 
αφήγημα της κυβέρνησης, αλλά, πρακτικά, δεν έχει εφαρ-
μοστεί ποτέ. Συνέχεια στη σελ 11
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Το εργοτάξιο του κτιριακού συγκροτήματος της Εθνικής Πι-
νακοθήκης επισκέφθηκαν η υπουργός Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού Λίνα Μενδώνη και οπεριφερειάρχης Αττικής Γιώργος 
Πατούλης. Κοινό σημείο αναφοράς ήταν ο καλύτερος συ-
ντονισμός των εμπλεκόμενων φορέων προκειμένου να ολο-
κληρωθεί έγκαιρα το έργο και τα εγκαίνια τόσο των μόνιμων 
εκθέσεών, όσο και αυτής που θα σχετίζεται με τον εορτασμό 
των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, να γίνουν 
στις 25 Μαρτίου 2021, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
    Η υπουργός, με πρωτοβουλία της οποίας πραγματοποιή-
θηκε η επίσκεψη, χαρακτήρισε «εμβληματικό έργο για την 
Αθήνα» την Πινακοθήκη και υπογράμμισε την αναγκαιότητα 
επιτάχυνσης των διαδικασιών, λέγοντας: «Σήμερα είμαστε 
εδώ όλοι για να δείξουμε ακριβώς την τεράστια σημασία που 
έχει το έργο αυτό για την Αθήνα και για την Ελλάδα. Η Εθνική 
πινακοθήκη αποκτά πλέον τη δυνατότητα να ανταγωνιστεί 

με ίσους όρους τις μεγάλες πινακοθήκες των Ευρωπαϊκών 
Πρωτευουσών».
    Από την πλευρά του, ο περιφερειάρχης Αττικής δήλωσε ότι 
«η νέα Εθνική Πινακοθήκη, της οποίας την ανακατασκευή 
χρηματοδοτεί κυρίως η Περιφέρεια, θα ενισχύσει σημαντικά 
το brand name της Αττικής».
   «Για εμάς, ο πολιτισμός είναι προτεραιότητα. Είναι πολλα-
πλασιαστής ισχύος και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της 
ταυτότητας της Αττικής» σημείωσε ο κ. Πατούλης προσθέ-
τοντας ότι ως Περιφέρεια «σε συνεργασία με την κυβέρνηση, 
αλλά και τους ιδιώτες που συνδράμουν στην κοινή προσπά-
θεια, δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις για να ολοκληρωθεί ένα 
σημαντικό έργο, που φιλοδοξούμε ότι θα αποτελέσει σημείο 
αναφοράς για την πατρίδα και το Λεκανοπέδιο, προσελκύο-
ντας καθημερινά χιλιάδες Έλληνες και ξένους επισκέπτες».
    Ο περιφερειάρχης συνεχάρη τους εμπλεκόμενους στην απο-

κατάσταση φορείς και κυρίως την υπουργό η οποία όπως είπε 
«από την πρώτη στιγμή έβαλε τα χρονοδιαγράμματα για την 
επίσπευση των εργασιών» ώστε να συμμετέχει η Πινακοθήκη 
στον εορτασμό για τα 200 χρόνια της απελευθέρωσης της 
Ελλάδας.
   Το έργο προϋπολογισμού 16,5 εκατ. ευρώ χρηματοδοτείται 
από το ΠΕΠ 2007-2013 με 12,5 εκατ. ευρώ και από το ΠΕΠ 
2014-2020 με 4 εκατ. ευρώ ενώ τον συντονισμό των εμπλε-
κόμενων στην αποκατάσταση υπηρεσιών (υπουργείο Πολι-
τισμού, Πινακοθήκη και Ίδρυμα Στ. Νιάρχος) έχει ο γ.γ. του 
υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου.
   Στην επίσκεψη παρέστησαν επίσης οι γ.γ. Πολιτισμού Γιώρ-
γος Διδασκάλου και Σύγχρονου Πολιτισμού Νικόλας Γιατρο-
μανωλάκης, η ειδική σύμβουλος του ΥΠΠΟΑ Άννα Παναγιω-
ταρέα, καθώς και υπηρεσιακά στελέχη του υπουργείου και 
της Εθνικής Πινακοθήκης. 

Συνέχεια από τη σελ 10 

Αλλαγές στη φορολογία
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του τόνισε ότι οι αλαγές 
στη φορολογία ακινήτων δημιουργούν ένα τατραπλό αναπτυ-
ξιακό μέρισμα:
• Αυξάνει το εισόδημα των ιδιοκτητών.
• Βελτιώνει την αξία της ακίνητης περιουσίας.
• Ενισχύει τις επενδύσεις στην αγορά ακινήτων και τις κατασκευ-
ές που έχουν καταρρεύσει στα χρόνια της κρίσης.
• Βελτιώνει τους ισολογισμούς των τραπεζών, πολλαπλασιάζο-
ντας την αξία των δανείων με εξασφάλιση στα χαρτοφυλάκιά 
τους.
Σύμφωνα με όσα είπε ο Πρωθυπουργός, στο νέο φορολογικό 
νομοσχέδιο που ετοιμάζει η κυβέρνηση, συγκεντρώνωνται σε 
ένα νομοθέτημα όλα τα διάσπαρτα επενδυτικά κίνητρα, συμπε-
ριλαμβανομένων και αυτών της αγοράς ακινήτων. Και τόνισε 
ιδιαίτερα τον συνδυασμό μειωμένου ΕΝΦΙΑ και έκπτωσης για 
ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων.
Χρυσή βίζα και «διαβατήριο επενδυτών»
Προχώρησε όμως και λίγο παραπάνω ο Κυριάκος Μηστοτρά-
κης… Χωρίς να το πεί ευθέως, ο Πρωθυπουργός προανήγγει-
λε και αλλαγές στο καθεστώς της χρυσής visa αλλά και της καθι-
έρωσης «διαβατηρίου» (απονομή υπηκοότητας) σε επενδυτές.
Αρχικά ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι το νέο φορολογικό νο-
μοσχέδιο «δημιουργεί συνθήκες ώστε η Ελλάδα να γίνει έδρα 
μεγάλων πολυεθνικών εταιριών. Και πρόσθεσε ότι «αποσαφη-
νίζει επίσης, την έννοια της φορολογικής κατοικίας για προσέλ-
κυση αλλοδαπών και αγορά κατοικίας.»
Αυτό είναι το σημείο κλειδί. Η σύνδεση φορολογικής κατοικίας 
με την αγορά κατοικίας. Με απλά λόγια η κυβέρνηση προανήγ-
γειλε αλλαγές στο καθεστώς που απονέμεται η χρυσή visa σε 
όσους αγοράζουν κατοικία (προφανώς προς την κατεύθυνση 
της επίλυσης πρτοβλημάτων και εξορθολογισμού) ΑΛΛΑ και  

την καθιέρωση απονομής διαβατηρίου (ευρωπαϊκού, με κυ-
ρίως ενδιαφερόμενους κατοίκους τρίτων χωρών από τη Μέση 
και Άπω Ανατολή) σε μεγάλες επενδύσεις οι οποίες κυρίως αφο-
ρούν ακίνητα – αλλά όχι μόνον – προκειμένου να τεκμαίρεται 
η προϋπόθεση κατοίκου της χώρας για να δοθεί με βάση τους 
ευρωπαίκούς κανόνες το διαβατήριο.
Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόσθεσε με νόημα: «για πρώτη 
φορά η χώρα θα αποκτήσει ένα διεθνώς ανταγωνιστικό πλαίσιο 
φορολογικής κατοικίας. Αυτά που κάνει η Κύπρος, η Ιταλία, η 
Πορτογαλία, η Μάλτα, θα τα κάνουμε και εμείς εδώ.». Αναμέ-
νεται, προς το παρόν, η αντίδραση των Βρυξελλών σε αυτό το 
μέτρο, καθώς δεν καλοβλέπουν τέτοιες πρωτοβουλίες εθνικών 
κυβερνήσεων (η Κύπρος γνωρίζει καλά τις πιέσεις που έχει δε-
χθεί για το αντίστοχο δικό της πρόγραμμα).
Και μεταρρυθμίσεις
Οι περισσότερες μεταρρυθμίσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυ-
πουργός από τη ΔΕΘ άπτονται του τομέα των ακινήτων. «Το 
πρώτο δείγμα γραφής το δίνουμε την επόμενη εβδομάδα με 
ένα σημαντικό αναπτυξιακό διυπουργικό νομοσχέδιο που 
κατατίθεται σε δημόσια διαβούλευση» σημείωσε ο Κυριάκος 
Μηστοτάκης και παρέθεσε τις βασικότερες από αυτές:
• Άμεσα καθιερώνονται ευνοϊκότεροι όροι για την προσέλκυση 
στρατηγικών επενδύσεων.
• Απλοποιούνται οι περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις -μεγάλος 
βραχνάς για οποιαδήποτε επενδυτική δραστηριότητα στη χώρα 
μας- κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα.
• Διευκολύνεται η εγκατάσταση επιχειρηματικών πάρκων.
• Για την ενημέρωση και την προσέλκυση επενδύσεων, ιδρύε-
ται, επιτέλους, ένα Μητρώο Υποδομών όλης της χώρας.
• Δρομολογείται μια ιδέα του Τεχνικού Επιμελητηρίου, ένας Ενι-
αίος Ψηφιακός Χάρτης, ο οποίος θα μπορεί να αποτυπώνει με το 
πάτημα ενός κουμπιού όλες τις πληροφορίες που συνδέονται με 
οποιοδήποτε οικόπεδο στη χώρα. Με τις καθοριστικές χρήσεις, 
για τους συντελεστές δόμησης και τις ιδιοκτησίες.  

• Εκσυγχρονίζεται, επίσης, η τόσο σημαντική νομοθεσία για τις 
συμπράξεις μεταξύ Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.
• Στις τηλεπικοινωνίες, δρομολογείται η επιτάχυνση της αδειο-
δότησης συστημάτων κεραιών που αποτελεί αναγκαία συνθή-
κη για να περάσει η χώρα στην εποχή του 5G.
• Ενιαίο σχέδιο της μείωσης των (κόκκινων δανείων,) ώστε να 
δοθεί στις επιχειρήσεις η ευκαιρία για μια νέα αρχή, αλλά κυρίως 
να υπάρξει πραγματική ρευστότητα στην οικονομία. Αυτό θα 
γίνει με ένα νέο σύστημα εγγυήσεων -κατά το Ιταλικό πρότυ-
πο-  αλλά και με βελτίωση της πτωχευτικής διαδικασίας, ώστε 
να αναδιαρθρώνονται γρήγορα οι επιχειρήσεις που μπορεί να 
αναταχθούν.
Τέλος ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις επενδύσεις που ήδη 
προχωρά η κυβέρνηση σε τουρισμό, Ελληνικό, χρυσό στη 
Χαλκιδική, φαρμακοβιομηχανία, που δημιουργούν βελτιωμένο 
περιβάλλον για επενδύσεις και σε άλλους τομείς.
Η καθίζηση που ζήσαμε στην κτηματαγορά
Με εξαίρεση τα τελευταία τρία χρόνια, που λόγω Airbnb και 
τουρισμού, η ζήτηση για ακίνητα από το εξωτερικό είναι ισχυ-
ρή, η κτηματαγορά έχει περάσει «πέτρινα χρόνια». Oι επενδύσεις 
σε κατοικίες κατέρρευσαν και δεν ξεπέρασαν το 1,6 δισ. ευρώ 
το τέταρτο τρίμηνο του 2015 (0,9% του ΑΕΠ), γεγονός που συ-
νοδεύθηκε με πτώση των αξιών 41%, σε ονομαστικούς όρους 
(σύμφωνα με στοιχεία μεσιτικών δικτύων η μείωση είναι πολύ 
μεγαλύτερη), το διάστημα ανάμεσα στο γ’ τρίμηνο του 2010 και 
το τρίτο τρίμηνο του 2018.
Αυτό όταν, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, το διάστημα από 
το 2002 έως το 2008, επενδύθηκαν στο real estate κεφάλαια 
ύψους 32 δισ. ευρώ, με τη ραγδαία υποχώρηση της κατασκευ-
αστικής δραστηριότητας να αποτυπώνεται, ως είναι εύλογο, και 
στον αριθμό των οικοδομικών αδειών που υποχώρησε από 
79.000 το 2007 σε 14.000 το 2017.

ΑΥΤΟΨΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
Στόχος η αποπεράτωση του έργου έως το τέλος του 2020
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Σε δημοσίευμα του υπογράφουν οι:  Παναγιώτης Αλεξάκης 
και Ηλίας Πεντάζος στην «Καθημερινή» σημειώνονται τα 
ακόλουθα: Οι Financial Times αναφέρουν ότι η αξία του 
συνόλου των περιουσιακών στοιχείων που διαχειρίζονται 
funds βιώσιμων επενδύσεων στην Ευρώπη αυξήθηκε από 
540 δισ. το 2017 σε 685 δισ. το 2018, με τη Νορβηγία να έχει 
την καλύτερη επίδοση στον περιβαλλοντικό δείκτη. Η διεθνής 
βιβλιογραφία βρίθει από αναλύσεις που αποδεικνύουν ότι η 
προσέλκυση επενδύσεων ναι μεν οφείλει να στηρίζεται σε ένα 
καλά οργανωμένο επιχειρηματικό πλαίσιο υποδοχής με αντα-
γωνιστικούς συντελεστές παραγωγής, εργασίας, φορολογίας, 
αλλά επισημαίνει γιατί ορισμένα εταιρικά χαρακτηριστικά, 
όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η κοινωνική ευθύνη, 
η εταιρική διακυβέρνηση, μπορούν να ακυρώσουν το παρα-
πάνω πλαίσιο και να λειτουργήσουν αποτρεπτικά για επενδυ-
τές που θέλουν να πλησιάσουν μια χώρα και τις εταιρείες της.
Στο άρθρο αυτό και όσο μας επιτρέπει ο χώρος, αναλύουμε 
έναν ειδικότερο τομέα αυτόν των λεγόμενων «υπεύθυνων» 
επενδύσεων και πώς οι ελληνικές εταιρείες θα μπορούσαν 
να προσαρμοστούν και να επωφεληθούν από μια παγκόσμια 
τάση που αναπτύσσεται σε ρυθμούς χιονοστιβάδας.
«Υπεύθυνη» επένδυση ορίζεται διεθνώς η ενσωμάτωση περι-
βαλλοντικών, κοινωνικών και εταιρικής διακυβέρνησης δει-
κτών στις επενδυτικές διαδικασίες και στη λήψη αποφάσεων 
(environmental, social, governance - ESG). Οι δείκτες αυτοί, 
αν και μη ακραιφνώς οικονομικοί, για πολλούς επενδυτές 
θεωρούνται ζωτικής σημασίας για την κατανόηση του εται-
ρικού σκοπού, της στρατηγικής και της ποιότητας διοίκησης 
των εταιρειών, επειδή περιλαμβάνουν λεπτομερή στοιχεία 
για την πολιτική των επιχειρήσεων σε υγεία, ασφάλεια, προ-
στασία εργαζομένων, προστασία περιβάλλοντος, διαχείριση 
υδάτων και φυσικών πόρων, logistics και προώθηση καινο-
τομίας, μεταξύ άλλων.
Το ESG ξεκίνησε με πρωτοβουλία του ΟΗΕ το 2004, με στόχο 
να βρεθούν τρόποι ενσωμάτωσής του στις αγορές κεφα-
λαίου. Το 2005 παρουσιάστηκε η μελέτη-ορόσημο με τίτλο 
«Who Cares Wins» (Οποιος νοιάζεται, κερδίζει). Η μελέτη 
αποδείκνυε επιστημονικά ότι η ενσωμάτωση περιβαλλοντι-

κών, κοινωνικών και εταιρικών δεικτών στις κεφαλαιαγορές 
έχει επιχειρηματική λογική, οδηγεί σε πιο βιώσιμες εταιρείες 
και αγορές και έχει επωφελή αποτελέσματα για τις κοινωνίες.
Οι θεσμικοί επενδυτές αρχικά δεν δέχθηκαν να υιοθετήσουν 
το ESG, ισχυριζόμενοι ότι το καθήκον τους περιοριζόταν στη 
μεγιστοποίηση του οφέλους των μετόχων και δεν ενδιαφέ-
ρουν περιβαλλοντικές ή κοινωνικές επιπτώσεις ή θέματα 
διαφθοράς. Στην πορεία βέβαια συνειδητοποίησαν ότι οι 
δείκτες ESG έχουν χρηματοοικονομικές επιπτώσεις και πλέον 
στις αγορές των ΗΠΑ και της Ε.Ε., οι μετοχές των «βιώσιμων» 
εταιρειών τείνουν να ξεπεράσουν σημαντικά σε αποδόσεις τις 
λιγότερο βιώσιμες ομολόγους τους.
Σήμερα, διεθνώς και με επιταχυνόμενο ρυθμό, θεσμικοί επεν-
δυτές και funds απομακρύνονται από «μη καθαρά» επενδυ-
τικά προϊόντα και στρέφονται σε «βιώσιμες» επενδύσεις που 
έχουν υιοθετήσει πλήρως τις αρχές ESG, οι οποίες τείνουν 
να επικρατήσουν απόλυτα στη διαχείριση κεφαλαίων για τις 
επόμενες δεκαετίες.
Ηδη, κλάδοι με ρυπογόνες δραστηριότητες (τσιμέντα, πετρέ-
λαια),  βλέπουν να πιέζονται κεφαλαιακά, ενώ καταγράφονται 
διαρκώς αυξανόμενες ροές κεφαλαίων προς ESG βιώσιμες 
επενδύσεις, καθώς για πολλούς πλέον επενδυτές η μεγιστο-
ποίηση της κοινωνικής ευημερίας εκλαμβάνεται ως το κλειδί 
που θα συμβάλει καταλυτικά στην υπεραπόδοση των δικών 
τους μετοχικών αξιών. Με την τεχνολογία να εξελίσσεται συ-
νεχώς, κάνοντας τη συλλογή και την επεξεργασία δεδομένων 
ευκολότερη και φθηνότερη και επιτρέποντας σε έξυπνους 
αλγόριθμους να ερμηνεύουν ακριβέστερα τις μη παραδο-
σιακές οικονομικές πληροφορίες, οι δείκτες ESG επιτρέπουν 
στους επενδυτές να προβάλλουν τις δικές τους αξίες και να 
διασφαλίζουν ότι οι αποταμιεύσεις και οι επενδύσεις τους 
ανταποκρίνονται στα πιστεύω τους, χωρίς να υστερούν σε 
αποδοτικότητα έναντι των συμβατικών επενδύσεων.
Κάποιοι υποστηρίζουν ότι οι «υπεύθυνες επενδύσεις» είναι 
απλώς τάση, αλλά οι εξελίξεις τα τελευταία χρόνια λένε άλλα. 
Οι Financial Times αναφέρουν ότι η αξία του συνόλου των 
περιουσιακών στοιχείων που διαχειρίζονται funds βιώσιμων 
επενδύσεων στην Ευρώπη αυξήθηκε από 540 δισ. το 2017 σε 

685 δισ. το 2018, με τη Νορβηγία να έχει τη καλύτερη επίδο-
ση στον περιβαλλοντικό δείκτη, τη Δανία να προηγείται στον 
αντίστοιχο κοινωνικό και την Ολλανδία να πρωτεύει στη εται-
ρική διακυβέρνηση (πηγή: έκθεση της εταιρείας οικονομικών 
ερευνών Morningstar).
Η εικόνα της Ελλάδας σε αυτό το περιβάλλον είναι μεικτή. 
Ικανοποιητική μεν η θέση στον κοινωνικό δείκτη, πολύ 
οριακά στη τήρηση περιβαλλοντικών κανόνων, αλλά πολύ 
σημαντική υστέρηση σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, 
όπου, παρά τη σχετική επάρκεια κανόνων, υπάρχει σαφής μη 
συμμόρφωση των εταιρειών στην εφαρμογή τους, αλλά και 
έλλειψη επαρκούς ελέγχου από πλευράς πολιτείας, σε αντίθε-
ση με χώρες όπως Ισπανία, Πορτογαλία και Ιταλία, που ση-
μειώνουν πολύ καλύτερες επιδόσεις. Η κατάταξη βέβαια στην 
Ελλάδα έχει επηρεαστεί και από πρόσφατα σκάνδαλα μεγά-
λων εισηγμένων εταιρειών που προκάλεσαν κλυδωνισμούς 
στους χρηματιστηριακούς δείκτες, με αρνητικό αντίκτυπο στη 
συνολική βαθμολόγηση της ελληνικής αγοράς.
Δυστυχώς, στη χώρα μας τα διοικητικά συμβούλια των 
εταιρειών δεν είναι επαρκώς πληροφορημένα για τη σημα-
σία των παραπάνω δεικτών. Οι ελληνικές επιχειρήσεις, αν 
υιοθετήσουν τη διαδικασία ένταξης στο ESG (εφαρμογή του 
πρωτοκόλλου ενεργειών, δημοσίευση έκθεσης περί βιώσιμης 
ανάπτυξης), θα μπορούσαν να στοχεύσουν σε αντίστοιχες με 
το μέγεθός τους σημαντικές κεφαλαιακές ροές από funds που 
κινούνται σε αυτό τον χώρο.
Η πρόκληση για τις ελληνικές εταιρείες είναι να προσαρμο-
στούν σε αυτό το νέο περιβάλλον που ευνοεί τα πιο έξυπνα, 
καθαρά και υγιεινά προϊόντα και υπηρεσίες και να αφήσουν 
πίσω τα κατάλοιπα δεκαετιών, όταν η ρύπανση ήταν ελεύθε-
ρη, όταν η εργασία ήταν απλώς ένας παράγοντας κόστους και 
η επιχειρηματική επέκταση με κάθε τίμημα ήταν η επικρατού-
σα στρατηγική.
* Ο κ. Παν. Αλεξάκης είναι καθηγητής Οικονομικής των Επιχει-
ρήσεων και Αγορών στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του 
ΕΚΠΑ.
** Ο κ. Ηλ. Πεντάζος είναι οικονομολόγος, τ. γ.γ. του υπουρ-
γείου Οικονομικών.

Διακόπηκε προσωρινά, λόγω σοβαρής βλάβης, η λειτουρ-
γία των Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) 
Σίνδου και Θέρμης, με συνέπεια την αδυναμία παραλαβής 
ανακυκλώσιμων συσκευασιών, σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, με σχετική του ανακοίνωση, απευθύ-
νει έκκληση στους δημότες, στα καταστήματα υγειονομικού 
ενδιαφέροντος, καθώς και στα εμπορικά καταστήματα να μην 
εναποθέτουν τα ανακυκλώσιμα υλικά στους μπλε κάδους και 

ζητεί την κατανόησή τους για το πρόβλημα που δημιουργή-
θηκε, παρά το γεγονός ότι η λειτουργία των ΚΔΑΥ δεν εναπό-
κειται στις αρμοδιότητες του Δήμου.

«ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ»: ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΧΩΡΑ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
ΣΙΝΔΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΗΣ
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«Η νύμφη του Θερμαϊκού πληρώνει τη νύφη του Μητσο-
τάκη»
Τις εξαγγελίες και τη συνέντευξή του Κυριάκου Μητσο-
τάκη στη ΔΕΘ, σχολίασε ο Σωκράτης Φάμελλος, σε συνέ-
ντευξη που παραχώρησε στο ραδιοφωνικό σταθμό Alpha 
98.9 και το δημοσιογράφο Νίκο Μάνεση, σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Τοποθετήθηκε συγκεκριμένα για τα εξής ζητήματα:
Για τη Θεσσαλονίκη
Η απάντηση της πόλης της Θεσσαλονίκης, της Αττικό Με-
τρό και των τοπικών φορέων ήταν «και διαφύλαξη των 
αρχαίων και Μετρό». Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, δρο-
μολογήθηκε το έργο, και προχωρούσε με πολύ καλούς 
ρυθμούς. Ολοκληρώθηκαν οι τεχνικές μελέτες, κατασκευ-
άστηκαν οι σταθμοί, τοποθετήθηκαν οι ράγες, και έχουν 
ξεκινήσει και οι δοκιμές. Ενώ, ήταν προγραμματισμένο, 
η κεντρική γραμμή να ξεκινούσε τη λειτουργία της το 
2020 και η δεύτερη γραμμή προς την Καλαμαριά το 2021, 
ξαφνικά ανοίγει μία δαιδαλώδης συζήτηση στην πόλη. 
Δημιουργείται, άνευ λόγου, ένας νέος διχασμός καθώς τί-
θεται το ερώτημα Μετρό ή αρχαία. Δεν μπορεί, οι επιλογή 
κατασκευής ενός έργου, να γίνεται με πολιτικούς όρους 
αλλά, πρέπει να γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τα τεχνικά 
και θεσμικά δεδομένα. Ο Σωκράτης Φάμελλος δήλωσε 
χαρακτηριστικά: «Η νύμφη του Θερμαϊκού πληρώνει τη 
νύφη του Μητσοτάκη».
Σχετικά με το στρατόπεδο Γκόνου, ανατράπηκε ο σχε-
διασμός για τη δημιουργία Διαμετακομιστικού κέντρου 
logistics, ενός έργου που βρίσκεται σε φάση δημοπρά-
τησης και θα μπορούσε να αναβαθμίσει την ανταγωνι-
στικότητα του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Ανακοινώθηκε 
ακόμη, με πολύ πρόχειρο τρόπο η δημιουργία ελεύθερης 
οικονομικής και βιομηχανικής ζώνης.
Για την εξόρυξη χρυσού στη Χαλκιδική
Η απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη να τροποποιήσει 

τη σύμβαση με την Ελληνικός Χρυσός είναι πέρα από 
κάθε ευρωπαϊκή λογική. Δεν είναι δυνατόν μία σύμβα-
ση που το 2004 είχε εγκριθεί από τη Βουλή, 15 χρόνια 
μετά, να τροποποιείται προς το συμφέρον της εταιρείας. 
Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έπραττε σωστά όταν, με βάση 
τη σύμβαση, έθετε ζήτημα κανόνων περιβάλλοντος και 
ανταγωνισμού στην εταιρεία. Δυστυχώς η Ελλάδα κάνει 
βήματα προς τα πίσω.
Για το Ελληνικό
Ο κύριος Μητσοτάκης, από το βήμα της ΔΕΘ, παραδέχτη-
κε ότι δεν είχε πλήρη εικόνα για το έργο και αναγνώρισε 
την θεσμική του πολυπλοκότητα. Ενώ κατά την προεκλο-
γική περίοδο δήλωνε ότι, σε μία εβδομάδα, θα μπούνε 
μπουλντόζες στο Ελληνικό, τώρα παραδέχεται ότι η 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε δίκιο και αναγνωρίζει τις θεσμι-
κές δυσκολίες που δημιούργησε η σύμβαση Σαμαρά-Βε-
νιζέλου. Η στάση της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στο 
Ελληνικό συνιστά άλλη μία πολιτική προεκλογική απάτη, 
ακριβώς όπως η στάση της απέναντι στα πλεονάσματα και 
το Μακεδονικό που τώρα ξεφουσκώνει.
Για τα μέτρα ελάφρυνσης
Θα περιμένουμε τον προϋπολογισμό του 2020 ώστε, να 
διαπιστώσουμε ποια από τα μέτρα που εξήγγειλε ο κύ-
ριος Μητσοτάκης θα υλοποιηθούν τελικά. Ήδη, από τις 
εξαγγελίες στη ΔΕΘ, διαπιστώνουμε ότι, από τη μία ότι η 
κυβέρνηση ΝΔ δεν τηρεί τις προεκλογικές της δεσμεύσεις 
και από τη άλλη οι εξαγγελίες της είναι χαμηλότερες από 
τον πήχη που είχε θέσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Συγκεκριμένα, η ΝΔ ενώ 
προεκλογικά έταζε μείωση του ασφαλιστικού κόστους για 
το 2020, από το 20 στο 15%, τώρα μιλάει για μείωση 1% 
ανά έτος και αυτό από τον Ιούλιο του 2020. Μεταθέτει επι-
πρόσθετα, για τα επόμενα τρία χρόνια, την έκπτωση στην 
καταβολή φόρου για τους επαγγελματίες και την κατάρ-
γηση της εισφοράς αλληλεγγύης, αποδεικνύοντας ότι δεν 
είναι αξιόπιστη. Το μάρμαρο, δυστυχώς, της αποκάλυψης 

της πολιτικής αυτής εξαπάτησης, το πληρώνει η μεσαία 
τάξη.
Για τις αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ
Όλοι οι μικρομεσαίοι επαγγελματίες, πελάτες της ΔΕΗ, 
θα δουν σημαντική αύξηση στους λογαριασμούς τους. 
Αντίθετα, την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, η 
τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος μειώθηκε μεσοσταθμικά 
κατά 12%, ο δανεισμός της επιχείρησης μειώθηκε κατά 
1 δισ. ευρώ και ξεκίνησε να υλοποιείται το στρατηγικό, 
μακροπρόθεσμο πλάνο για τη ΔΕΗ. Με αύξηση στις επεν-
δύσεις ΑΠΕ, παροχή νέων υπηρεσιών, πλάνο ανάπτυξης 
στα Βαλκάνια. Αυτό είναι και το πραγματικό ζήτημα της 
ΔΕΗ, ώστε να ανταποκριθεί στα δεδομένα που δημιουρ-
γεί η κλιματική αλλαγή. Το 2030, η Ελλάδα θα πρέπει να 
παράγει το 60% της ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. Το 
σημερινό, υπαρκτό πρόβλημα ρευστότητας είναι στα 300 
εκατ. ευρώ και μπορεί να καλυφθεί από ποσά που έχει 
λαμβάνειν η ΔΕΗ από την τιτλοποίηση οφειλών και τους 
διακανονισμούς τελικών πελατών. Με τις αυξήσεις των 
τιμολογίων, ο κύριος Χατζηδάκης θα «διώξει» πελάτες 
από τη ΔΕΗ και θα τους στρέψει στους ανταγωνιστές της, 
χωρίς η εταιρεία να λάβει ούτε ένα ευρώ. Αυτή είναι η 
δωρεάν ιδιωτικοποίηση στην οποία αναφέρεται ο κύριος 
Χατζηδάκης;
Σχετικά με τους δήθεν «γρήγορους» ρυθμούς της κυβέρ-
νησης Μητσοτάκη
Στο μόνο που προχώρησε γρήγορα η κυβέρνηση του 
Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν η κομματικοποίηση του κρά-
τους. Το πρώτο της μέλημα ήταν να φτιάξει νόμο, ώστε 
να μπορεί να παραβαίνει το νόμο. Με αυτόν τον τρόπο, 
κατάφερε να διορίσει στο Μέγαρο Μαξίμου 400 μετακλη-
τούς υπάλληλους χωρίς πτυχίο, με αμοιβές διευθυντή και 
να διορίσει Διοικητή της ΕΥΠ χωρίς πτυχίο.

Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κά-
λυψη της ακτοπλοϊκής γραμμής Αλεξανδρούπολης-Σα-
μοθράκης προχώρησε το υπουργείο Ναυτιλίας. Η σχετική 
αίτηση ενδιαφέροντος από τις πλοιοκτήτριες εταιρείες, 
πρέπει να έχει κατατεθεί έως την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 
2019 και ώρα 15:00 το μεσημέρι, σύμφωνα με το ΑΠΕ-
ΜΠΕ.
Σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας, η σχετική προκή-
ρυξη προβλέπει την εκτέλεση τεσσάρων δρομολογίων 
την εβδομάδα και την υποχρέωση εκτέλεσης δύο ελεύ-
θερων δρομολογίων την εβδομάδα, έναντι μισθώματος 
6.141 για τα πλοία Κατηγορίας 2, και 5.686,10 ευρώ για 

τα πλοία Κατηγορίας 3, όπως επίσης και 4.548,88 ευρώ 
για τα πλοία Κατηγορίας 5, ανά πλήρες δρομολόγιο, συ-
μπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των λοιπών νόμιμων 
κρατήσεων. 
Τα ελάχιστα απαιτούμενα χαρακτηριστικά του προσφερό-
μενου πλοίου είναι τα εξής: 
ι) Μεταφορική ικανότητα πλοίου τουλάχιστον 200 (χει-
μώνα) - 250 (θέρους) επιβατών. 
ιι) Να έχει επιφάνεια για φόρτωση ΙΧ οχημάτων μεγαλύτε-
ρη ή ίση από 450 τ.μ. Στην επιφάνεια αυτή να είναι δυνατή 
η φόρτωση Φ/Γ οχημάτων τουλάχιστον 250 τ.μ..
ιιι) Ολικό μήκος άνω των 75 μέτρων.

Σημειώνεται ότι με απόφαση του υπουργού Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής, Ιωάννη Πλακιωτάκη, κηρύ-
χθηκε έκπτωτη η πλοιοκτήτρια εταιρία του επιβατηγού 
- οχηματαγωγού πλοίου «ΣΑΟΣ ΙΙ», στην οποία είχε ανα-
τεθεί η εκτέλεση της επιδοτούμενης άγονης ακτοπλοϊκής 
γραμμής Αλεξανδρούπολης - Σαμοθράκης και κατέπεσε 
η εγγυητική επιστολή της. Σημειώνεται ότι από σήμερα, 
η γραμμή Αλεξανδρούπολη-Σαμοθράκη καλύπτεται από 
το ταχύπλοο επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο «ΑΝΔΡΟΣ 
ΤΖΕΤ».

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ ΦΑΜΕΛΛΟΥ ΣΤΟΝ alPHa 98.9
Τι είπε ο τομεάρχης Ενέργειας της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτή Β΄ Θεσσαλονίκης για τις κυβερνητικές εξαγγελίες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 
Προχώρησε το υπουργείο Ναυτιλίας
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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η στοχευμένη και μεθοδική 
προσπάθεια, που καταβάλλει ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) για τη δημι-
ουργία Περιφερειακού Κέντρου Ελέγχου της Νοτιοανατο-
λικής Ευρώπης, στη Θεσσαλονίκη.
Πρόκειται, όπως υπογράμμισε σε δηλώσεις του στο Αθη-
ναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο πρόεδρος 
και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσά-
κης, για μια διαδικασία που πραγματοποιείται σε συνερ-
γασία με τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και υπό την αιγίδα 
του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
«Καθώς ενοποιείται η ηλεκτρική αγορά ενέργειας της 
Ευρώπης, δημιουργούνται Περιφερειακά Κέντρα Ελέγ-
χου των ηλεκτρικών συστημάτων τα οποία ως τώρα 
ήταν εθνικά. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΑΔΜΗΕ διεκδικεί σε συ-
νεργασία με τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και το 
υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Περιφερειακό 
Κέντρο Ελέγχου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης να δημι-
ουργηθεί στη Θεσσαλονίκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Αυτό -συνέχισε ο κ. Μανουσάκης- «είναι πολύ σημαντικό, 
καθώς ένα τέτοιο κέντρο θα διασφαλίζει τη συνεργασία 
των ηλεκτρικών συστημάτων της (ευρύτερης) περιφέρει-
ας και θα ενδυναμώσει τον ρόλο της Ελλάδας ως κόμβου 

μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας σε ολόκληρη την 
Ευρώπη».
Η Θεσσαλονίκη τόπος ζεύξης δύο Περιφερειακών Κέ-
ντρων
Η προσπάθεια του ΑΔΜΗΕ, σε συνεργασία με τη Ρυθμι-
στική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), υπό την αιγίδα του υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επιδιώκει –σύμφωνα 
με τον κ. Μανουσάκη– να αποτελέσει η Θεσσαλονίκη 
τον τόπο ζεύξης δύο περιφερειακών κέντρων: πρώτον, 
Ελλάδας –Ιταλίας και δεύτερον, Ελλάδας –Βουλγαρίας 
–Ρουμανίας.
Το πρώτο Περιφερειακό Κέντρο (Ελλάδας – Ιταλίας) δημι-
ουργείται αυτές τις μέρες. «Ο ΑΔΜΗΕ έχει κάνει, ήδη, μια 
συμφωνία να δημιουργήσει ένα περιφερειακό κέντρο μαζί 
με την Ιταλία. Ταυτόχρονα, γίνεται η συζήτηση για το πού 
θα είναι η έδρα του Περιφερειακού Κέντρου στο οποίο θα 
συμμετέχει η Ελλάδα, η Βουλγαρία και η Ρουμανία, σ αυτό 
το πλαίσιο υπάρχει η διεκδίκηση, διεκδικούμε να είναι η 
Ελλάδα και μάλιστα η Θεσσαλονίκη η τοποθεσία που θα 
δημιουργηθεί αυτό το Κέντρο», διευκρίνισε ο κ. Μανου-
σάκης.
Στόχος είναι –σύμφωνα με τον κ. Μανουσάκη- τα δύο 
κέντρα να συνενωθούν, ώστε να δημιουργηθεί στη Θεσ-

σαλονίκη ένα Περιφερειακό Κέντρο Ελέγχου, στο οποίο θα 
μετέχουν διαχειριστές από την Ιταλία έως τη Ρουμανία και 
το οποίο θα ελέγχει τη συνεργασία των συστημάτων και 
της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας των γειτονικών κρατών.
Σύντομα οι οριστικές αποφάσεις
Από την εξέλιξη της διαδικασίας αναμένεται –όπως είπε ο 
κ. Μανουσάκης, ότι «μέσα στο επόμενο χρονικό διάστη-
μα, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα, θα έχουν ληφθεί 
οι οριστικές αποφάσεις. Αν αυτό συμβεί μέσα στο 2020, 
καθώς έχουμε ήδη μεριμνήσει για την κτιριακή υποδομή 
και για τον εξοπλισμό, θα λειτουργήσει το Περιφερειακό 
Κέντρο Ελέγχου στη Θεσσαλονίκη».
Το «αποτύπωμα» του Περιφερειακού Κέντρου Ελέγχου 
στη Βόρεια Ελλάδα
Ο επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ υπογράμμισε ότι, «πέραν του 
γεγονότος ότι θα προσληφθεί εξειδικευμένο προσωπικό 
κατά κύριο λόγο από την Ελλάδα, (σ.σ. το Περιφερειακό 
Κέντρο Ελέγχου) θα ενδυναμώσει τη στρατηγική θέση της 
χώρας, γιατί εξαρτάται σε ποια χώρα είναι το Περιφερεια-
κό Κέντρο Ελέγχου, για τον ρόλο που παίζει η χώρα στην 
ενοποίηση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας».

«Θα συμβάλουμε με όλες μας τις δυνάμεις στη δημιουργία 
κατάλληλων χώρων προπόνησης και άθλησης για χιλιά-
δες συμπολίτες μας και κυρίως για αυτούς με αναπηρία», 
τόνισε ο περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης, αμέσως 
μετά τη συνάντησή του με τον υφυπουργό Αθλητισμού Λ. 
Αυγενάκη, σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ.
Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η εξασφάλιση χώρου 
για την δημιουργία κλειστού αθλητικού κέντρου άθλησης 
ατόμων με αναπηρία και η αποκατάσταση του κλειστού 
σταδίου της Παιανίας. Αναφορικά με την εικόνα εγκατά-
λειψης που παρουσιάζει το στάδιο Παιανίας, συμφωνή-
θηκε και από τους επίσης παριστάμενους στη συζήτηση, 
Κ. Παναγόπουλο, προέδρο του ΣΕΓΑΣ, και του δημάρχου 
Ισίδωρου Μάδη, η σύσταση φορέα για να αναλάβει την 
ανακατασκευή του σταδίου.
Όπως επισήμανε ο Γ. Πατούλης, με συστηματική δουλειά 
και συνεργασία μπορεί να δημιουργηθεί ένα μητροπολι-
τικό κέντρο άθλησης, όπου θα προπονούνται οι έλληνες 
αθλητές στίβου καθώς και τα νέα παιδιά της ευρύτερης 
περιοχής, ενώ θα μπορούν να αξιοποιηθούν οι εγκατα-

στάσεις κι από ξένους αθλητές.
Ο υφυπουργός εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι τα αποτελέ-
σματα της συνεργασίας με τον Γ. Πατούλη θα είναι ορα-
τά και άμεσα. «Χιλιάδες αθλητές και γονείς περιμένουν 
ασφαλείς αθλητικές εγκαταστάσεις, σε ένα χώρο που 
σήμερα είναι ένα ‘νεκροταφείο’, εγκαταλειμμένων αθλη-
τικών εγκαταστάσεων. Δυστυχώς ο πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ 
και ο δήμαρχος Παιανίας βρήκαν ένα χώρο λεηλατημένο 
και κατεστραμμένο. Με εντολή του πρωθυπουργού, Κ. 
Μητσοτάκη, θα κινηθούμε ταχύτατα για να εξαλείψουμε 
αυτή την τραγική εικόνα και πολύ σύντομα να δώσουμε 
στους πολίτες όλης της χώρας αθλητικές εγκαταστάσεις 
ασφαλείς και λειτουργικές» ανέφερε ο κ. Αυγενάκης.
Ο πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ χαρακτήρισε «παραγωγική» τη 
συνάντηση, τονίζοντας πως δρομολογήθηκαν οι διαδικα-
σίες να βρεθεί επιτέλους λύση στο πρόβλημα. Ο δήμαρχος 
ευχαρίστησε για την άμεση ανταπόκριση τον υφυπουργό 
Αθλητισμού και τον περιφερειάρχη Αττικής και σημείωσε 
πώς η συνάντηση αυτή, «δίνει διέξοδο στα αδιέξοδα τό-
σων ετών για έναν πολύ σημαντικό χώρο».

Σε ό,τι αφορά τη συζήτηση για την εξεύρεση χώρου 
δημιουργίας κλειστού αθλητικού κέντρου προπόνησης 
ατόμων με αναπηρία, αλλά και τη φιλοξενία Έλλήνων 
αθλητών με αναπηρία, συμμετείχαν ο Πάρις Επιτροπά-
κης, αντιπρόεδρος της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας 
Ατόμων με Αναπηρίες και η Ιωάννα Καρυοφύλλη, γενική 
γραμματέας της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής.
Με πρωτοβουλία του περιφερειάρχη συμφωνήθηκε να 
διερευνηθούν συγκεκριμένοι χώροι για το σκοπό αυτό, 
όπου θα μπορούν να διοργανώνονται μεγάλα γεγονότα 
και να φιλοξενούνται αθλητές από όλο τον κόσμο. «Είμα-
στε αισιόδοξοι ότι σύντομα θα βρεθεί η κατάλληλη περι-
οχή. Η Περιφέρεια σε συνεργασία με τον υφυπουργό, θα 
χρηματοδοτήσουν το χώρο», δήλωσε ο Γ. Πατούλης. Από 
την πλευρά του, ο κ. Αυγενάκης επισήμανε την ιδιαίτερη 
ευαισθησία που δείχνει στο θέμα αυτό ο πρωθυπουργός 
και τόνισε: «Όλοι μαζί θα συνεργαστούμε με την ομο-
σπονδία», έτσι ώστε, το συντομότερο δυνατόν να έχουμε 
ένα χώρο για αθλητές με περίσσευμα ψυχής, που τιμούν 
τη χώρα μας, που φέρνουν διακρίσεις και μετάλλια».

ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΑ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΕΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Δήλωσε στο ΑΠΕ -ΜΠΕ ο επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ, Μ. Μανουσάκης  

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΛΗΣΗΣ 
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Συνάντηση του περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη με τον υφυπουργό Αθλητισμού Λ. Αυγενάκη
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Την εκτίμηση ότι τα αυτόνομα οχήματα θα αλλάξουν 
τη ζωή μας περισσότερο από ό,τι το ‘Ιντερνετ και ότι θα 
έχουν ισχυρή επιρροή στην καθημερινότητά μας τα επό-
μενα 15 χρόνια, εκφράζει σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ-
ΜΠΕ ο Νίκος Χρυσός, διευθυντής Καινοτομίας της Cisco 
για τις αγορές της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής, της 
Αφρικής και της Ρωσίας. Μάλιστα, δεν αποκλείει ακόμη 
και την κατάργηση της ιδιοκτησίας αυτοκινήτου! Όπως 
λέει, πιστεύει πως υπάρχουν σήμερα «μερικά μεγάλα 
λάθη» στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζεται το θέμα 
των autonomous vehicles (AV), ενώ διατυπώνει την 
εκτίμηση ότι τα ιδιόκτητα αυτόνομα αυτοκίνητα χωρίς 
οδηγό πιθανότατα είναι ένα μεταβατικό στάδιο, πριν 
από το επόμενο μεγάλο βήμα. 
«Θεωρώ ότι ο τρόπος με τον οποίο κοιτάζουμε τα αυτό-
νομα αυτοκίνητα τώρα, δηλαδή απλά να αφαιρέσουμε 
τον οδηγό από το αυτοκίνητο, δεν θα γίνει ποτέ εφαρ-
μόσιμος (...) Πώς βλέπω εγώ τα αυτόνομα αυτοκίνητα; 
Αντί για αυτοκίνητα απλά χωρίς οδηγό, τα βλέπω σαν 
αυτοκίνητα- ασανσέρ, που ανοίγουν τις πόρτες, μπαί-
νεις μέσα και οι πόρτες ξανανοίγουν όταν θα φτάσεις 
στον προορισμό σου. Σε ένα ξενοδοχείο σήμερα, όταν 
παίρνεις το ασανσέρ, δεν ζητάς το δικό σου ασανσέρ! 
Η έννοια του να έχεις ιδιοκτησία αυτής της συσκευής, 
του ασανσέρ, είναι ανήκουστη! Αυτό που πιστεύω ότι 
αξίζει να σκεφτείτε είναι ότι όταν τα αυτοκίνητα θα είναι 
τελείως αυτόνομα, σαν ασανσέρ που πηγαίνουν από το 
ένα σημείο στο άλλο, δεν θα χρειαζόμαστε πάρκινγκ με 
τον τρόπο που τα ξέρουμε σήμερα, δεν θα χρειαζόμαστε 
φανάρια, δεν θα χρειαζόμαστε φώτα στους αυτοκινητο-
δρόμους, δεν θα χρειαζόμαστε πινακίδες... Γι’ αυτό και 
πιστεύω ότι θα αλλάξει τελείως ο κόσμος στο μέλλον! Η 
κινητικότητα του μέλλοντος, όπως τη βλέπουμε, είναι 
κάτι τελείως διαφορετικό από οχήματα που είναι απλώς 
έξυπνα και οδηγούν μόνα τους. Δεν πιστεύω ότι ποτέ, 
νομοθετικά ή στην πραγματικότητα, θα δούμε αυτόνομα 
αυτοκίνητα, αναμεμειγμένα με αυτοκίνητα που οδηγούν 
οδηγοί και με πεζούς στους ίδιους δρόμους» σημειώνει.
Μεγάλες αλλαγές, ενδεχομένως ακόμη και μετακινήσεις 
πληθυσμών από τα αστικά κέντρα προς την ύπαιθρο, 
δεν αποκλείεται να προκαλέσει και η επέκταση των 
δικτύων 5ης γενιάς (5G), σύμφωνα πάντα με τον Νίκο 
Χρυσό, ο οποίος εκφράζει την πεποίθηση ότι το 5G θα 
βρίσκεται σε μαζική χρήση το 2020, ακόμη και σε χώρες 

χωρίς ανεπτυγμένη υποδομή. «Όπως το είδαμε και με το 
broadband (ευρυζωνικότητα) στο σπίτι, χώρες που δεν 
είχαν το αναλογικό broadband, «πήδηξαν» απευθείας 
στο ψηφιακό, χώρες που δεν είχαν το ψηφιακό, πήδη-
ξαν απευθείας στις οπτικές ίνες. Η αλήθεια είναι ότι δεν 
χρειάζεται να αλλάξεις τεχνολογία ανεβαίνοντας σκα-
λί-σκαλί. Μπορείς απλά να πηδήξεις. Η Ελλάδα βρίσκε-
ται στην ίδια θέση απέναντι στο 5G που βρίσκεται όλος 
ο κόσμος. Έχει αρκετή υποδομή αυτή τη στιγμή και ό,τι 
καινούργιο χρειαστεί μπορεί να ξεκινήσει κατευθείαν σε 
5G» σημειώνει.

Η ανάπτυξη του 5G θα επιτρέψει σημαντική πρόοδο και 
στη ρομποτική, χάρη στη βελτίωση του «latency» (σ.σ. 
καθυστέρηση μεταφοράς δεδομένων). Σήμερα, όπως 
εξηγεί ο κ.Χρυσός, εξαιτίας του latency, τα ρομπότ γί-
νονται πάρα πολύ ακριβά, το κόστος συντήρησης πολύ 
υψηλό και ο κάθε «εγκέφαλος» (στο ρομπότ) λειτουρ-
γεί ξεχωριστά στη λήψη αποφάσεων. Το 5G μπορεί να 
επιτρέψει τον έλεγχο, τον συντονισμό και τη χρήση best 
practices μεγάλου αριθμού ρομπότ από ένα data center, 
διαχωρίζοντας το μηχανικό τους μέρος από το «μυαλό» 
τους. «Αυτό θα ανοίξει φοβερούς ορίζοντες στο τι μπο-
ρούμε να κάνουμε στο μέλλον» τονίζει.
Συναντήσαμε τον Νίκο Χρυσό με την ευκαιρία εκδή-
λωσης, που διοργάνωσε χτες, στο πλαίσιο της 84ης 
ΔΕΘ η Cisco, με την υποστήριξη της «Lever-Σύμβουλοι 
Ανάπτυξης ΑΕ». Η εκδήλωση, στη διάρκεια της οποίας 
ανακοινώθηκε η προθυμία της Cisco να επενδύσει 10-12 
εκατ. ευρώ για τη δημιουργία κέντρου καινοτομίας στη 
Θεσσαλονίκη, αν της παραχωρηθεί κτήριο για τη στέγα-
σή του, εντασσόταν στο πλαίσιο του προγράμματος ομι-
λιών, που διοργανώνει στη ΔΕΘ το Ελληνοαμερικανικό 
Επιμελητήριο. 
Το πλήρες κείμενο της συνέντευξης του Νίκου Χρυσού, 
διευθυντή Καινοτομίας της Cisco για τις αγορές της Ευ-

ρώπης, της Μέσης Ανατολής, της Αφρικής και της Ρω-
σίας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και τη δημοσιογράφο Αλεξάνδρα 
Γούτα ακολουθεί:
 5G: Από τα δύο τηλέφωνα στις 100 ...συνδεδε-
μένες αγελάδες και από το πουθενά στο παντού
 ΕΡ. Είμαστε στους χώρους της 84ης ΔΕΘ, της πρώτης 
έκθεσης στην Ελλάδα όπου παρουσιάζεται πιλοτικά δί-
κτυο 5G κι εδώ θα δούμε και τις πρώτες συσκευές του 
είδους. Φαίνεται ότι σιγά-σιγά τα δίκτυα 5G μπαίνουν 
σε ρότα και ακούω εκτιμήσεις ότι το αργότερο το 2025 
θα βρίσκεται σε ευρεία, μαζική χρήση. Πώς σχολιάζετε 
αυτό το χρονοδιάγραμμα;
ΑΠ. Πουθενά στον κόσμο δεν έχουμε δει συσκευές «στον 
δρόμο», είδαμε μόνο σε εκθέσεις όπως η Mobile World 
Congress στη Βαρκελώνη. Ως προς το πότε, νομίζω ότι 
θα δούμε το 5G το 2020. Θα βρίσκεται σε μαζική χρήση 
πολύ νωρίτερα από ό,τι πιστεύουμε. Το 5G έχει μερικά 
σημεία, που είναι πολύ διαφορετικά από το 4G, κάτι που 
θα το κάνει να πάει από το πουθενά στο παντού. Το 5G 
δεν χρειάζεται ειδική υποδομή, δεν εξαρτάται από νέα 
κύματα τηλεπικοινωνίας, νέες κεραίες, κάτι που σημαίνει 
ότι αν έχουμε αυτή τη στιγμή 4G infrastructure (υποδο-
μή), μπορούμε να βάλουμε 5G από πάνω. Πού κολλάει 
λοιπόν η ανάπτυξή του; Στο ότι δεν έχουν βγει συσκευές, 
δεν έχει φτιαχτεί ίσως το 5G core, δεν έχουν αναπτύξει 
οι εταιρείες κινητών τα κεντρικά του μέρη, για να μπο-
ρέσουν να δώσουν 5G services (υπηρεσίες), κάτι τέτοιο 
μόνο πιλοτικά συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Μην ξεχνάτε 
ότι τα 5G, όπως και όλες οι τεχνολογίες, ορίζεται από την 
ανάγκη της αγοράς. Με το που θα βγουν οι συσκευές 5G 
στην αγορά, θα δούμε και την εξάπλωση. 
Όταν όμως εξαπλωθεί, θα δούμε σημαντικά πράγματα. 
Το 5G ενώνει πολύ περισσότερα πράγματα με το κινη-
τό μας τηλέφωνο. Θα το δούμε να παίζει σημαντικούς 
ρόλους στη γεωργία, την κτηνοτροφία, τη βιομηχανία, 
στις ιχθυοκαλλιέργειες, στην ιατρική, στο περιβάλλον, 
στην ενέργεια... Κι όλα αυτά παρότι για το 5G δεν υπάρ-
χει αυτή τη στιγμή πουθενά ένας κανονικός ορισμός, ως 
προς το τι είναι... Ναι, είναι καινούργιες ταχύτητες, και-
νούργιες υπηρεσίες, ραδιοκύματα, κεραίες, που θα συν-
δέσουν διαφορετικές συσκευές και πράγματα, όχι μόνο 
τηλέφωνα. Εκεί που σε μια φάρμα είχαμε δύο τηλέφωνα, 
τώρα θα έχουμε και ...100 συνδεμένες αγελάδες. 
Συνέχεια στη σελ 16
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Συνέντευξη Νίκου Χρυσού (διευθυντής καινοτομίας Cisco Ευρώπης, Μ.Ανατολής, Αφρικής, Ρωσίας) στο ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Συνέχεια από τη σελ 15 

Ιντερνετ των Πραγμάτων και πιθανές μετακι-
νήσεις πληθυσμών
 ΕΡ. Άρα το 5G «κουμπώνει» τέλεια με την πλήρη ανά-
πτυξη του Ίντερνετ των Πραγμάτων (IοT)...
ΑΠ. Το ΙοΤ, αυτό για το οποίο λέγαμε πριν από μερι-
κά χρόνια «connecting the unconnected», θα γίνει 
πραγματικότητα με το 5G. Και θα έχει σε πολλά σημεία 
εφαρμογές, όπως οι ψηφιακές υπηρεσίες μεταξύ των 
πόλεων και της επαρχίας. Τα δίκτυα έχουν σταματήσει 
σήμερα γύρω από τις πόλεις, γιατί η επαρχία δεν έχει 
το business case, δηλαδή δεν υπάρχει ειδικός λόγος 
για τις περισσότερες εταιρείες να εξαπλώσουν τέτοια 
υποδομή. Αν ξαφνικά, χάρη στο 5G και το ΙοΤ όλη η 
γεωργία, η κτηνοτροφία, μπει μέσα σε αυτό, θα δείτε 
στην επαρχία συνδεσιμότητα που δεν έχουμε ξαναδεί. 
Κι αυτό θα επηρεάσει όχι μόνο τις δικτυακές υπηρεσίες 
που μπορούμε να έχουμε στην επαρχία, αλλά ίσως και 
το πώς ο κόσμος κινείται ανάμεσα στις πόλεις και τις 
επαρχίες...
ΕΡ.Δηλαδή το 5G μπορεί να προκαλέσει ακόμη και επι-
στροφή στην ύπαιθρο;
ΑΠ.Σήμερα (...) πολλές φορές όταν πηγαίνεις στο χω-
ριό δεν έχει Ιντερνετ, δεν έχει γραφεία, οπότε σε εκείνο 
το σημείο είσαι αποκομμένος. Κι αυτό το πρόβλημα 
δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Το έχει η Ισπανία, το έχει 
η Γαλλία, η Αγγλία, το 56% της γης της Αγγλίας είναι 
επαρχία... Θα μπορούσαμε λοιπόν να δούμε ακόμη 
και επιστροφή πληθυσμού στην ύπαιθρο, πιστεύω ότι 
το 5G ίσως θα αρχίσει να έχει και τέτοιο αποτέλεσμα. 
Φανταστείτε ακριβώς τα ίδια πράγματα που μπορείς 
να κάνεις σε ένα γραφείο στο κέντρο της Αθήνας να 
μπορείς να τα κάνεις σε ένα χωριό έξω από τη Λάρισα, 
όπου η ποιότητα ζωής είναι καλύτερη. Να βρίσκεσαι 
λοιπόν εκεί και να μπορείς να έχεις κανονικά το Netflix 
σου ή οτιδήποτε άλλο χρειάζεσαι ή να μπορείς να κά-
νεις videoconference (τηλεδιάσκεψη) σε επίπεδο που 
είναι σχεδόν όπως το face to face (πρόσωπο με πρό-
σωπο). 
‘Εχω ξοδέψει χρόνια στις τηλεπικοινωνίες και πολλές 
φορές με έχουν ρωτήσει σε ποιο σημείο πιστεύω ότι 
το videoconference είναι αρκετά καλό; Πόση ανάλυση 
χρειάζεται, για να μπορείς να πεις «δεν χρειάζεται να 
κάνω αυτό το meeting από κοντά, μπορώ να το κάνω 

με videoconference». Ειναι το skype καλό; Ειναι το 
facetime αρκετό; Ολα έχουν να κάνουν με την ποιότη-
τα του βίντεο. Αν αλλάξεις το τι λες, αναλόγως με αυτό 
που βλέπεις, τότε έχεις καλό βίντεο. Τι εννοώ; Αν μπο-
ρείς να βλέπεις στην τηλεδιάσκεψη λεπτομέρεια, ότι ο 
άλλος γυρίζει τα μάτια του ή σηκώνει τα φρύδια του 
και αλλάζεις αυτό που θα πεις αναλόγως με αυτό που 
βλέπεις, τότε έχεις βίντεο αρκετά καλό, που σημαίνει 
ότι είναι σαν να κάνεις τη συνάντηση πρόσωπο με πρό-
σωπο, εκεί είναι η διαφορά. Αν είχαμε λοιπόν αυτή τη 
δυνατότητα θα μπορούσαμε να δούμε ριζικές αλλαγές. 
Βλέπω στην Ελλάδα κόσμο να θέλει να πάει να ζήσει 
στην επαρχία και να σκέφτεται τον εαυτό του μόνο 
σαν γεωργό, κτηνοτρόφο, που είναι μια πολύ δύσκολη 
δουλειά. Ενώ με το 5G μπορώ να δω τι θα γινόταν αν 
μετακόμιζα στην επαρχία αλλά έκανα τη δουλειά που 
θέλω. Εκεί θα ήταν το πιο ενδιαφέρον, ίσως τότε θα το 
κάναμε όλοι μας (το να μετακινηθούμε στην επαρχία), 
εγώ πρώτος.

 Θα έχουμε 5G και στην Ελλάδα το 2020;
 ΕΡ. ‘Οταν λέτε ότι θα έχουμε ευρεία, μαζική εξάπλω-
ση του 5G την επόμενη χρονιά, το εννοείτε οριζόντια; 
Εννοώ θα το δούμε να συμβαίνει σε όλες τις χώρες, 
ανεξαρτήτως υποδομών ή θα υπάρχουν διαφορετικές 
«ταχύτητες» διείσδυσης;
ΑΠ. Όπως το είδαμε και με το broadband στο σπίτι, 
χώρες που δεν είχαν το αναλογικό broadband, «πή-
δηξαν» απευθείας στο ψηφιακό, χώρες που δεν είχαν 
το ψηφιακό, «πήδηξαν» απευθείας στις οπτικές ίνες. Η 
αλήθεια είναι ότι δεν χρειάζεται να αλλάξεις τεχνολογία 
ανεβαίνοντας σκαλί-σκαλί. Μπορείς να πηδήξεις. Και 
για αυτό δεν πρέπει η Ελλάδα να αισθάνεται ότι είναι 
πίσω, ότι δεν θα μπορέσει να πάει στο 5G. ‘Οχι. Η Ελ-
λάδα βρίσκεται στην ίδια θέση απέναντι στο 5G, που 

βρίσκεται όλος ο κόσμος. ‘Εχει αρκετό infrastructure 
αυτή τη στιγμή και ό,τι καινούργιο χρειαστεί, μπορεί 
να ξεκινήσει κατευθείαν σε 5G. Αν μη τι άλλο, οι χώρες 
που έχουν κάνει τεράστια επένδυση σε προηγούμενη 
τεχνολογία, είναι αυτές που πρέπει να κάνουν τώρα 
απόσβεση και αυτό τους κρατάει πίσω. Η Αγγλία και 
η Γερμανία είναι αποδείξεις ως προς αυτό, αφού κρά-
τησαν τις ταχύτητες στο Ιντερνετ πολύ χαμηλές, γιατί 
είχαν κανει επένδυση σε αυτή την τεχνολογία παλαι-
ότερα. Οπότε, αν μη τι άλλο η Ελλάδα είναι σε καλύ-
τερη θέση. Το 5G θα είναι παντού (...)και θα δούμε 
πιο γρήγορα εφαρμογές στις τηλεπικοινωνίες, ίσως 
στο περιβάλλον, στην ενέργεια (smart grid, smart 
metering), πάρα πολύ στη βιομηχανία με ρομποτική 
και μετρήσεις, αισθητήρες, προληπτική συντήρηση και 
διαχείριση ενεργητικού, στα λιμάνια...

 Πώς θα επιδράσει το 5G στη ρομποτική; Και τι 
γίνεται με την «Ηθική των Δεδομένων»;
 ΕΡ. Κατά πολλούς, χάρη στο 5G θα δούμε σημαντικά 
θετική επίδραση στη ρομποτική λόγω της βελτίωσης 
του «latency». Συμμερίζεσθε;
ΑΠ. Το latency είναι ένα από τα σημεία τoυ 5G, που 
πολύς κόσμος ακόμη δεν το καταλαβαίνει ή δεν ανα-
γνωρίζει. Με απλά λόγια, το 5G μειώνει πάρα πολύ 
τον χρόνο μεταφοράς των δεδομένων από το ρομπότ, 
από τον σένσορα ή από το drone. Αυτό που κάνει (το 
5G) είναι ότι μας αφήνει να «βγάλουμε» το processing 
power (επεξεργαστική ισχύς), το «μυαλό» που λέμε 
εμείς, μακριά από το ρομποτ. Αυτή τη στιγμή, αν για 
κάθε ρομπότ χρειάζεται να έχουμε έναν υπολογιστή 
δέκα κιλά από πάνω, έχουμε πρόβλημα. Τα ρομπότ γι-
νονται πάρα πολύ ακριβά, το κόστος συντήρησης πολύ 
υψηλό, συν το ότι κάθε «μυαλό» θέλει από μόνο του να 
παίρνει τις δικές του αποφάσεις. Φανταστείτε τώρα να 
μπορούμε χάρη στο 5G (...) όλο το «μυαλό» να μπορεί 
να βρίσκεται σε μια άλλη χώρα, σε ένα data center (κέ-
ντρο δεδομένων) και από αυτό το data center να κο-
ντρολάρουμε χιλιάδες ρομπότ. Και όχι μόνο αυτό. Να 
μπορούμε να τα συντονίζουμε και να μπορούμε και να 
χρησιμοποιούμε τα best practices από το ένα στο άλλο. 
Αυτό μπορεί όμως να συμβεί μόνο αν καταφέρουμε να 
βγάλουμε το «μυαλό» μακριά από το μηχανικό μέρος 
(...) Αυτό θα ανοίξει φοβερούς ορίζοντες στο τι μπο-
ρούμε να κάνουμε στο μέλλον... Συνέχεια στη σελ 17
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Συνέχεια από τη σελ 16 

ΕΡ. Δεν δημιουργεί όμως αυτό και ηθικά ζητήματα; 
Αναφέρομαι στον ταυτόχρονο έλεγχο χιλιάδων ρο-
μπότ. Ποιος θα έχει αυτόν τον έλεγχο;
ΑΠ. Αναφέρεστε στον Big Brother... Στην πραγματι-
κότητα η ηθική και ο έλεγχος και το πώς κάνουμε τη 
διαχείριση δεδομένων και συσκευών κι αν έχουμε ένα 
κεντρικό σημείο (ελέγχου), είναι προβλήματα και προ-
κλήσεις, τα οποία τα σκεφτόμαστε κάθε μέρα. Έχουμε 
φύγει από το σημείο που θα δοκιμάσουμε μια τεχνο-
λογία, θα δούμε αν μπορούμε να τα συνδέσουμε όλα 
μαζί και ο θεός βοηθός τι θα γίνει. Αυτά είναι βασικά 
προβλήματα, που ήδη τα αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα. 
‘Οταν έκανα ένα έργο smart city (έξυπνης πόλης) στο 
Μάντσεστερ φτιάξαμε μια επιτροπή, η οποία ήταν 
υπεύθυνη για τα data ethics (ηθική των δεδομένων). 
Κάθε μία εφαρμογή που φτιάχναμε, έπρεπε να ήταν 
συμβατή με το framework (πλαίσιο) που φτιάξαμε για 
data ethics και αυτή τη στιγμή υπάρχουν επίσης εθνι-
κοί, ευρωπαϊκοί και παγκόσμιοι νόμοι. Ως Cisco έχουμε 
υποχρέωση τα δίκτυα και συστήματά μας να ακολου-
θούν και να εφαρμόζουν τις ηθικές υποδείξεις που 
έχουμε. Ως εταιρεία αισθανόμαστε ιδιαίτερα υπεύθυ-
νοι για αυτό. Η ηθική του τι κάνουμε με τα δεδομένα, 
τι κυβερνοασφάλεια πρέπει να έχουμε, τι θέτουμε σε 
κίνδυνο όταν βάζουμε τα δεδομένα, είναι κύριο μέρος 
της δουλειάς μας.
Υπολογίζοντας το ανυπολόγιστο, ξαγρυπνώ-
ντας ...
 ΕΡ. Η υπευθυνότητα σε επίπεδο εταιρείας για θέματα 
ηθικής υποθέτω πως είναι εξαιρετικά σημαντική, γιατί 
δεν είμαι βέβαιη αν η νομοθεσία προλαβαίνει να ακο-
λουθήσει την πρόοδο της τεχνολογίας... 
ΑΠ.Δεν προλαβαίνει...(...) Τα πάντα έχουν ένα όριο 
(...) Δεν υπάρχουν απόλυτες λύσεις για όλα στην τε-
χνολογία. Πρέπει να υπολογίζεις και το τι θα γίνει όταν 
κάτι θα πάει στραβά, όταν κάποιος μπει στο δίκτυο και 
στο χαλάσει. Και εκεί είναι που πια έχουμε αναπτύξει 
συστήματα και μεθόδους, που υπολογίζουν και το 
ανυπολόγιστο. Κι αυτή είναι η δουλειά μας. Είναι ζημι-
ογόνο για εμάς να παραβιαστούν τα δικά σας δεδομένα 
και είναι δική μου υποχρέωση να μην παραβιαστούν. 
Αν με ρωτάγατε τι με κρατάει ξάγρυπνο το βράδυ, είναι 
αυτό. Σε πολλά από τα καινοτόμα πράγματα που κάνω, 

δεν παίρνω το ρίσκο, αλλά ενώνω πράγματα που δεν 
έχουν ενωθεί πριν και πάντα έχω την ερώτηση του τι 
θα γίνει αν... 

Αυτόνομα οχήματα ...ασανσέρ και η κινητικό-
τητα του μέλλοντος 
 ΕΡ. Τα αυτόνομα αυτοκίνητα εξελίσσονται κι αυτά 
σταδιακά σε πραγματικότητα. Ποια εκτιμάτε ότι θα 
είναι η ανάπτυξή τους στα επόμενα χρόνια; Πότε ανα-
μένετε ότι θα αρχίσουμε να βλέπουμε περισσότερα από 
αυτά στους δρόμους;
ΑΠ. Κατά τη γνώμη μου, θα έχουν την πιο δραματική 
επιρροή στα επόμενα 15 χρόνια... Πιστεύω ότι θα αλ-
λάξουν τις πόλεις, τη ζωή μας, περισσότερο από ό,τι το 
Ιντερνετ ή οτιδήποτε άλλο μέχρι τώρα. Πιστεύω επίσης 
ότι υπάρχουν μερικά μεγάλα λάθη, που βλέπω αυτή 
τη στιγμή στα αυτόνομα οχήματα (...) Πιστεύω ότι ο 
τρόπος με τον οποίο κοιτάζουμε τα αυτόνομα αυτοκί-
νητα τώρα, δηλαδή απλά να αφαιρέσουμε τον οδηγό 
από το αυτοκίνητο, δεν θα γίνει ποτέ εφαρμόσιμος. Δεν 
θέλουμε να κάνουμε πάρα πολύ έξυπνα αυτοκίνητα, τα 
οποία δεν έχουν οδηγούς. Δεν θέλουμε να τα αφήσου-
με στους δρόμους και να συμπεριφέρονται όπως οι 
οδηγοί συμπεριφέρονται σήμερα, απλώς να το κάνουν 
χωρίς οδηγούς. Όταν αφαιρούμε τον οδηγό από το 
αυτοκίνητο, το πρώτο ερώτημα είναι αυτό: ποιος εί-
ναι υπεύθυνος όταν το αυτοκίνητο θα τρακάρει; Ποιος 
φταίει; Η δεύτερη ερώτηση: θα αγοράσω ένα τέτοιο 
αυτοκίνητο; Θα αγοράζουμε ακόμη αυτοκίνητα, όταν 
τα αυτοκίνητα θα πηγαίνουν μόνα τους; 
Θα σας πω πώς βλέπω εγώ τα αυτόνομα αυτοκίνητα: 
αντί για αυτοκίνητα χωρίς οδηγό, τα βλέπω σαν αυ-
τοκίνητα ασανσέρ στον δρόμο. Ένα όχημα δηλαδή, 
που ανοίγει τις πόρτες, μπαίνεις μέσα και τις ξανανοί-
γει όταν θα φτάσεις. Σε ένα ξενοδοχείο σήμερα, όταν 
παίρνεις το ασανσέρ, δεν ζητάς το δικό σου ασανσέρ! 

Η έννοια σήμερα, του να έχεις ιδιοκτησία αυτής της 
συσκευής (του ασανσέρ) είναι ανήκουστη! (...) Αυτό 
που πιστεύω ότι αξίζει να σκεφτείτε είναι ότι όταν τα 
αυτοκίνητα είναι τελείως αυτόνομα, όταν είναι σαν 
ασανσέρ που πηγαίνουν από το ένα σημείο στο άλλο, 
δεν χρειαζόμαστε πάρκινγκ, δεν χρειαζόμαστε φα-
νάρια, δεν χρειαζόμαστε φώτα στους δρόμους, δεν 
χρειαζόμαστε πινακίδες... Γι’ αυτό και πιστεύω ότι 
θα αλλάξει τελείως ο κόσμος στο μέλλον. To mobility 
of the future (κινητικότητα του μέλλοντος), όπως το 
βλέπουμε, είναι κάτι πολύ διαφορετικό από οχήματα 
που είναι απλώς έξυπνα και οδηγούν μόνα τους. Πι-
στεύω ότι αυτό είναι ένα μεταβατικό στάδιο, το βήμα 
το επόμενο θα είναι πολύ μεγάλο. Δε πιστεύω ότι ποτέ, 
νομοθετικά ή στην πραγματικότητα, θα δούμε αυτό-
νομα αυτοκίνητα, αναμεμειγμένα με αυτοκίνητα που 
οδηγούν οδηγοί και με πεζούς στους ίδιους δρόμους. 
Σκεφτείτε και αυτό: Όταν μιλάμε για αυτόνομα οχή-
ματα, δεν λέμε ποτέ απλά AV (autonomous vehicles), 
λέμε CAV, δηλαδή connected autonomous vehicles 
(διασυνδεμένα αυτόνομα οχήματα). Κι εκεί είναι η ση-
μασία. Αν δώσουμε αυτονομία στο κάθε όχημα μόνο 
του να ταξιδεύει, θα καταλήξουμε ακριβώς στο ίδιο 
σύστημα που έχουμε σήμερα, απλώς χωρίς οδηγούς. 
Αν όμως ξαφνικά τα ενώσουμε όλα σε ένα σούπερ σύ-
στημα- ασανσέρ, αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσαν να 
κινούνται με εκατοντάδες μίλια την ώρα, χωρίς ποτέ να 
κινδυνεύει το ένα να χτυπήσει το άλλο... 
Θα καταργηθεί η ιδιοκτησία του αυτοκινήτου;
 ΕΡ. Επειδή αναφέρατε νωρίτερα την ιδιοκτησία, βλέ-
πετε τα αυτόνομα οχήματα απλά διασυνδεμένα ή κοι-
νόχρηστα; Πιστεύετε ότι στο μέλλον μπορεί η ιδιοκτη-
σία αυτοκινήτου να καταργηθεί; 
ΑΠ. Αν και είμαι από αυτούς που απολαμβάνουν πραγ-
ματικά την οδήγηση και για εμένα η οδήγηση ήταν 
πάντα ευχαρίστηση, ναι, το πιστεύω. Πιστεύω ότι θα 
δούμε τα πρώτα κέντρα πόλεων, που θα απαγορεύ-
σουν την κίνηση σε άλλα οχήματα (πέραν των διασυν-
δεμένων αυτόνομων), στα επόμενα 10 με 30 χρόνια. 
‘Ηδη, το πρόγραμμα SMLL (Smart Mobility Living Lab) 
ξεκινά τον Φεβρουάριο στο κέντρο του Λονδίνου... Tα 
πάντα αλλάζουν...
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Τα τελευταία 4 χρόνια, περισσότερα από 14.000 άτομα στην κε-
ντρική Μακεδονία και 120.000 συνολικά στην Ελλάδα από μικρές 
οικογενειακές αλλά και μεγάλες τουριστικές επιχειρήσεις αναζήτη-
σαν τη βοήθεια των δωρεάν εργαλείων που προσφέρει η Google 
για να κάνουν το προϊόν τους πιο γνωστό και ελκυστικό μέσω του 
διαδικτύου, με το το πρόγραμμα Grow Greek Tourism Online. 
Σύμφωνα εμ το ΑΠΕ-ΜΠΕ όπως επεσήμανε η Μαρία Φουντά, 
Διευθύντρια Marketing της Google για την Ελλάδα, την Ουκρανία 
και τη Ρουμανία, σε εκδήλωση που έγινε στο Διεθνές Εκθεσιακό 
Κέντρο Θεσσαλονίκης, “η Google “αφουγκραζόμενη” τις ανάγκες 
των επαγγελματιών για μεγαλύτερη εξωστρέφεια, προχώρησε 
ένα βήμα παραπάνω, κάνοντας διαθέσιμο στα ελληνικά το ερ-
γαλείο Market Finder, το οποίο θα βοηθήσει τις ελληνικές μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις να αναπτυχθούν διεθνώς καθώς προσφέρει 
δωρεάν οδηγούς, βίντεο και πληροφορίες, κάνοντας, όσο γίνεται 
πιο εύκολα τα πρώτα βήματα των επιχειρήσεων στις διεθνείς αγο-
ρές και τις εξαγωγές”.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, ενώ το παγκόσμιο 
ηλεκτρονικό εμπόριο προσφέρει πολλές ευκαιρίες στις μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις, μόνο το 10% των ελληνικών μικρομεσαί-
ων επιχειρήσεων δραστηριοποιείται εκτός Ελλάδος, σύμφωνα 
με στοιχεία του ΟΟΣΑ. Πρόκειται για πραγματικά μικρό ποσοστό, 
ιδιαίτερα αν συγκριθεί με τον μέσο όρο της Ε.Ε. Σύμφωνα με τον 
ίδιο οργανισμό, η έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων και η δυσκολία 
διαχείρισης τεχνολογικών εργαλείων είναι δύο από τους λόγους 

που αποτελούν εμπόδια για την δραστηριοποίηση των μικρο-
μεσαίων επιχειρήσεων εκτός Ελλάδος. Με αυτό ως δεδομένο, η 
Google φέρνει το Market Finder ως έναν ακόμη “σύμμαχο” στην 
προσπάθεια των επιχειρήσεων να αναπτύξουν τη δραστηριότητα 
τους στο εξωτερικό, σύμφωνα με όσα είπε η κ.Φούντα.
Λίγα λόγια για το Market Finder
Βήμα 1: «Βρίσκοντας τις καλύτερες αγορές για την επιχείρησή 
σας»: Από τη στιγμή που ο επιχειρηματίας καταχωρήσει την ιστο-
σελίδα του στο εργαλείο Market Finder, αυτό θα του υποδείξει 
ποιες αγορές εξαγωγών είναι οι καταλληλότερες για το προϊόν ή 
την υπηρεσία του. Θα του δείξει επίσης τον αριθμό των μηνιαίων 
αναζητήσεων Google για τα προϊόντα της εταιρείας του, καθώς 
και το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν των δυνητικών αγορών. Το 
Market Finder αναλύει τη χρήση του διαδικτύου από τους κα-
ταναλωτές, τα δημογραφικά στοιχεία και το διαθέσιμο εισόδημά 
τους, παρέχοντας ξεκάθαρους δείκτες και πολύτιμες πληροφορίες 
σχετικά με την αναπτυξιακή δυναμική μιας αγοράς.
Βήμα 2: «Προετοιμάζοντας την επιχείρησή σας για μια παγκόσμια 
αγορά»: Το Market Finder ετοιμάζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
για διεθνή επιτυχία, καθιστώντας τις έτοιμες για εξαγωγές. Αυτό γί-
νεται με εργαλεία εντοπισμού αγορών, καθώς και με οδηγούς και 
συμβουλές που υποδεικνύουν τους αποτελεσματικούς τρόπους 
επικοινωνίας με νέες αγορές, ανεξάρτητα από το αν αυτό αφορά 
στη γλώσσα, τα έθιμα ή τις επιθυμητές μεθόδους πληρωμής. Επι-
πλέον, ειδικοί στην εφοδιαστική αλυσίδα (logistics) περιγράφουν 

τους κανόνες των διεθνών μέσων μεταφοράς και παράδοσης για 
κάθε επιλεγμένη αγορά. Τέλος, οι οδηγοί τρόπων πληρωμής πα-
ρουσιάζουν τις πολλές εναλλακτικές που διατίθενται παγκοσμίως 
και υποδεικνύουν τις καταλληλότερες για κάθε αγορά.
Βήμα 3: «Φέρνοντας την επιχείρησή σας μπροστά στους πελάτες»: 
Το Market Finder παρέχει εκπαίδευση στο ψηφιακό μάρκετινγκ, 
για να διασφαλίσει ότι οι χρήστες που ψάχνουν για την επιχείρησή 
σας θα τη βρουν. Για παράδειγμα, δείχνει το πώς μπορούν να δη-
μιουργηθούν καμπάνιες Google Ads που, μέσα από παρουσιάσεις 
σχετικών περιπτώσεων, οδηγούς και video, να είναι αποτελεσμα-
τικές και προσανατολισμένες στις επιλεγμένες αγορές.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην 84η ΔΕΘ στο πλαίσιο των 
Talks & Events του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητη-
ρίου στη ΔΕΘ.
Χαιρετισμούς απηύθυναν o δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντί-
νος Ζέρβας, ο Τομεάρχης Τουρισμού της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας Αλέξανδρος Θάνος, η Πρόεδρος του Οργανισμού 
Τουριστικής Προβολής και Marketing Θεσσαλονίκης Βούλα Πα-
τουλίδου και ο επιτετραμένος της Αμερικανικής Πρεσβείας στην 
Ελλάδα David Burger.
Την αιγίδα της διοργάνωσης είχαν ο Δήμος Θεσσαλονίκης, η Περι-
φέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και η Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφι-
ακές Δεξιότητες και την Απασχόληση και υποστηρίχθηκε από την 
Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών 
Ελλάδος και τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος.

Τα βιολογικά προϊόντα κερδίζουν oλοένα και περισσότερο έδαφος 
στην καρδιά και στο μυαλό του καταναλωτή, σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα έρευνας της Nielsen σε δείγμα 1.200 ατόμων ηλι-
κίας άνω των 18, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Αναλυτικότερα, 8 στους 10 Έλληνες δηλώνουν ότι έχουν κατανα-
λώσει έστω και ένα βιολογικό προϊόν τον τελευταίο μήνα. Στους 
βασικούς λόγους επιλογής βιολογικών προϊόντων το 45% των 
ερωτηθέντων αναφέρει την υγιεινή διατροφή και την υγεία του 
οργανισμού.
Κατηγορίες προϊόντων που κατέχουν κυρίαρχη θέση στην 
επιλογή είναι τα αυγά, τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά καθώς 

επίσης και το γάλα. Δυναμική παρουσιάζουν κατηγορίες όπως 
τα δημητριακά, οι χυμοί, το γιαούρτι και τα όσπρια. Επίσης, από 
την ανάλυση προκύπτει ότι μελλοντικά σε κατηγορίες όπως είναι 
το ψωμί, οι φρυγανιές και τα κράκερς θα αυξηθεί η πρόθεση για 
αγορά βιολογικών προϊόντων.
Αναφορικά με τα κανάλια αγοράς, το οργανωμένο λιανεμπόριο 
διατηρεί δεσπόζουσα θέση (72%) όταν πρόκειται για αγορά 
βιολογικών προϊόντων και ιδιαίτερα στην κατηγορία των δημη-
τριακών. Φαίνεται όμως ότι τα εξειδικευμένα καταστήματα επίσης 
καταλαμβάνουν μια αρκετά σημαντική θέση (44%) όταν πρόκει-
ται για την επιλογή βιολογικών προϊόντων.

Η έρευνα κάλυψε επιπλέον διατροφικά θέματα που απασχολούν 
τους Έλληνες καταναλωτές και μέσα από αυτά προκύπτει ότι 6 
στους 10 Έλληνες ακολουθούν κάποια συγκεκριμένη δίαιτα, με το 
εν λόγω ποσοστό να έχει αυξηθεί, σε σχέση με το 2016, κατά 10 
ποσοστιαίες μονάδες.
Σημαντική αύξηση σε σχέση με το 2016 παρατηρείται επίσης στο 
ποσοστό των Ελλήνων (39%) που αναφέρουν ότι οι ίδιοι είτε 
κάποιος άλλος στο νοικοκυριό έχει κάποια ευαισθησία, αλλεργία ή 
δυσανεξία σε ένα ή και περισσότερα συστατικά τροφών. Λακτόζη 
και γλουτένη είναι τα συστατικά εκείνα που αναφέρονται συχνότε-
ρα ότι δημιουργούν δυσανεξία και κάποια ευαισθησία.

Χωριστές συναντήσεις με εκπροσώπους του ελληνικού τμή-
ματος του Παγκόσμιου Ταμείου για τη Φύση, WWF Ελλάς, της 
Ορνιθολογικής Εταιρείας και του δικτύου Μεσόγειος SOS, είχε 
ο γγ Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, Κ. Αραβώσης. Οι 
τρεις μεγάλες μη κυβερνητικές περιβαλλοντικές οργανώσεις 
εκπροσωπήθηκαν από τους κκ Δ. Καραβέλλα και Θ. Νάντσου, 
Γ.Σγουρό και Κ. Ντεμίρη και Κ. Μονοκρούσου και Ε. Κουκιάσα 
αντίστοιχα σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.. 

Στις συναντήσεις συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, πολύ σημαντικά 
περιβαλλοντικά θέματα που αφορούν την κλιματική αλλαγή, 
την κυκλική οικονομία, την ανακύκλωση, την εφαρμογή της 
οδηγίας για τα πλαστικά μιας χρήσης και της οδηγίας πλαίσιο για 
τη θαλάσσια στρατηγική, την προστασία σημαντικών ειδών, τη 
διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών και των δασών, 
την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων και υγρών 
αποβλήτων και την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπενθυμίζε-
ται ότι ο υπουργός, Κ. Χατζηδάκης, είχε θέσει ως πρωταρχικό 
στόχο τον ανοιχτό διάλογο με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, 
προκειμένου να υπάρξουν κοινά αποδεκτές λύσεις με την Κοι-
νωνία των Πολιτών για την προστασία του Περιβάλλοντος, την 
επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων, την προώθηση ανα-
πτυξιακών επενδύσεων και νέων δυνατοτήτων απασχόλησης 
με βιώσιμο τρόπο.

ΕΝΑ ΝΕΟ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
Παρουσίασε η Google στην 84η ΔΕΘ

ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΕΔΑΦΟΣ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ NIElSEN

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΓ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
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«Είναι καιρός να αλλάξουμε σελίδα. Η Ελλάδα πρέπει τώρα να 
βαδίσει στο δρόμο της ευημερίας και της ανάπτυξης» τόνισε ο 
πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας και του 
ΕΒΕΑ, Κωνσταντίνος Μίχαλος, στην καθιερωμένη, με αφορμή τη 
ΔΕΘ, Γενική Συνέλευση, που πραγματοποιήθηκε, στο Εμπορικό 
και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Μετά από μια δύσκολη δεκαετία - μια δεκαετία που άφησε 
βαθιά σημάδια στη χώρα, στην αγορά, στην ελληνική κοινω-
νία - είναι καιρός να αλλάξουμε σελίδα. Η Ελλάδα πρέπει τώρα 
να βαδίσει στο δρόμο της ευημερίας και της ανάπτυξης. Πρέπει 
να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις, για να κλείσουν οι πληγές της 
κρίσης. Για να μπορέσει να ορθοποδήσει η πραγματική οικονομία 
και τα εισοδήματα των πολιτών» είπε ο κ. Μίχαλος και πρόσθεσε:
«Για να μπορέσει να βγει από την κρίση, η Ελλάδα χρειάζεται να 
κάνει ένα μεγάλο άλμα μπροστά. Χρειάζεται υψηλούς ρυθμούς 
ανάπτυξης, για τα επόμενα χρόνια. Το γεγονός ότι οι πρόσφατες 
εκλογές ανάδειξαν αυτοδύναμη κυβέρνηση - για την ακρίβεια, 
την πρώτη αυτοδύναμη κυβέρνηση, μετά το 2009 - ευνοεί σα-
φώς αυτή την προσπάθεια. Γιατί δημιουργεί συνθήκες πολιτικής 
σταθερότητας και διευκολύνει την προώθηση φιλικών προς την 

ανάπτυξη μεταρρυθμίσεων. Κι αυτό φαίνεται να αναγνωρίζε-
ται ήδη από τις αγορές, όπως επιβεβαιώνεται από τη ραγδαία 
αποκλιμάκωση των αποδόσεων των ομολόγων του ελληνικού 
δημοσίου». 
«Η μεγάλη πρόκληση για τη νέα κυβέρνηση είναι να αξιοποιήσει 
σωστά αυτή την ευκαιρία. Ασκώντας μια αποτελεσματική και αξι-
όπιστη οικονομική πολιτική, επιταχύνοντας τις μεταρρυθμίσεις, 
αναβαθμίζοντας το επενδυτικό και επιχειρηματικό περιβάλλον» 
συνέχισε ο κ. Μίχαλος και πρόσθεσε : «Μέχρι στιγμής, έχουμε δει 
θετικά δείγματα γραφής. Η κυβέρνηση έχει δώσει, πράγματι, το 
στίγμα μιας πολιτικής φιλικής προς την επιχειρηματικότητα, τις 
επενδύσεις και την ανάπτυξη». 
Ο κ. Μίχαλος διαβεβαίωσε ότι τα Επιμελητήρια, ως θεσμικός 
εκφραστής των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας, «θα συ-
νεχίσουν να συμμετέχουν υπεύθυνα και εποικοδομητικά στο 
δημόσιο διάλογο και να στηρίζουν κάθε πρωτοβουλία, κάθε 
μεταρρύθμιση που βοηθά την πατρίδα μας να κάνει το μεγάλο 
άλμα μπροστά».
Από πλευράς πολιτικού κόσμου παραβρέθηκαν, μεταξύ άλλων 
και χαιρέτισαν ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, 
ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ‘Αδωνις Γεωργιάδης, 

ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Γιάννης 
Βρούτσης, ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Πα-
παθανάσης, ο υφυπουργός Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλο-
ντος Δημήτρης Οικονόμου, ο γενικός γραμματέας Εμπορίου του 
υπ. Ανάπτυξης Παναγιώτης Σταμπουλίδης, ο πρώην υπουργός 
Ψηφιακής Πολιτικής και τομεάρχης Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος 
Παππάς, ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος 
Τζιτζικώστας, ο περιφερειάρχης Νότιου Αιγαίου Γιώργος Χατζη-
μάρκος, καθώς και ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Καββαθάς 
και άλλοι εκπρόσωποι φορέων.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η διοικητική Επιτροπή της ΚΕΕ, 
αποτελούμενη από τους κ.κ. Α  ́Αντιπρόεδρο Ιωάννη Μασούτη, 
Β  ́Αντιπρόεδρο Παύλο Ραβάνη, Γ  ́Αντιπρόεδρο Ιορδάνη Τσώ-
τσο , Δ  ́Αντιπρόεδρο Ηλία Χατζηχριστοδούλου, Ε’ Αντιπρόεδρο 
Ιωάννη Χατζηθεοδοσίου, Γενικό Γραμματέα Παναγιώτη Αγνιά-
δη, Οικονομικό Επόπτη Δαμούλο Φώτη, Υπεύθυνο Έρευνας και 
Ανάπτυξης Ιωάννη Βουτσινά, Υπεύθυνο ΓΕΜΗ και Εξυπηρέ-
τησης Επιχειρήσεων Εμμανουήλ Αλιφιεράκη και τον Υπεύθυνο 
Εξωστρέφειας και Διεθνών Σχέσεων Στέφανο Γεωργιάδη, καθώς 
και η συντριπτική πλειοψηφία των μελών της Γενικής Συνέλευσης 
της ΚΕΕ.

«Η Ελλάδα γίνεται επιτέλους μια επιχειρηματικά φιλική χώρα» τό-
νισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ‘Αδωνις Γεωργιά-
δης στη γενική συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων 
Ελλάδος, στο ΕΒΕΘ, στη Θεσσαλονίκη.
Ο υπουργός αναφέρθηκε στο πολυνομοσχέδιο που ετοιμάζει το 
υπουργείο Ανάπτυξης, με στόχο μετά τη διαβούλευση να γίνει 
νόμος του κράτους μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου για να αλλάξει, όπως 
είπε, άρδην το επιχειρηματικό περιβάλλον στην Ελλάδα και «να 
γίνει το επιχειρείν στη χώρα πάρα πολύ εύκολο».
«Καταργούμε, κάθε στάδιο γραφειοκρατίας που δύναται να κα-
ταργηθεί και το οποίο υπήρχε, ως απομεινάρι του παρελθόντος, 
από προηγούμενες εποχές και από προηγούμενες λογικές» τόνισε 
ο κ. Γεωργιάδης και συνέχισε: «Το μήνυμα της κυβέρνησης του 
Κ. Μητσοτάκη είναι ότι η Ελλάδα γίνεται επιτέλους μια επιχειρη-
ματικά φιλική χώρα».
Ο υπουργός εξήγησε ότι «αυτό δε σημαίνει ότι είμαστε υπέρ της 
ασυδοσίας» και έφερε ως παράδειγμα τις καταγγελίες καταναλω-
τών στο υπουργείο Ανάπτυξης, που «λίμναζαν επί σειρά ετών», 
ότι μια τράπεζα είχε προχωρήσει σε κατάσχεση του ακατάσχετου 
λογαριασμού μισθοδοσίας.
«Σήμερα, το υπουργείο Ανάπτυξης, επέβαλε στην τράπεζα αυτή 
μεγάλο πρόστιμο για πρώτη φορά» είπε ο κ. Γεωργιάδης και πρό-
σθεσε: «Και στέλνουμε ένα σαφές πολιτικό μήνυμα. Η κυβέρνηση 
θα κάνει όλα όσα πρέπει να γίνει η χώρα μας επιχειρηματικά φι-
λική χώρα, χωρίς να αφήσει ποτέ απροστάτευτο το χώρο της ερ-

γασίας. Γιατί όλοι μαζί θα πάμε μπροστά. Η Ελλάδα δε θα αφήσει 
κανένα πίσω αυτό είναι το μήνυμα της νέας εποχής που έρχεται».
Ο υπουργός Ανάπτυξης τόνισε ότι η κυβέρνηση προσδοκά στη 
συνεργασία και στη βοήθεια των επιμελητηρίων σε αυτή την 
κατεύθυνση. Ανέφερε, επίσης, ότι στο πολυνομοσχέδιο θα υπάρ-
χουν και ρυθμίσεις για το Γενικό Εμπορικό Μητρώο - ΓΕΜΗ, 
καθώς έχει ήδη γίνει διάλογος με την επιμελητηριακή κοινότητα 
και είναι κοινός ο στόχος για απλοποίηση των διαδικασιών που 
αφορούν την επιχειρηματική δράση. Τέλος, ο κ. Γεωργιάδης 
αναφέρθηκε λεπτομερώς στην πορεία της επένδυσης του Ελλη-
νικού, εκφράζοντας την πεποίθηση «έχει ξεκλειδώσει οριστικά η 
επένδυση» ότι «το έργο προχωρά με πολύ ταχείς ρυθμούς εντός 
χρονοδιαγράμματος».
«Το Ελληνικό δεν είναι ένα έργο για την Αττική και την Αθήνα, 
ήταν ένα σύμβολο, εάν η Ελλάδα μπορεί τελικά, ή δεν μπορεί. Και 
η απάντηση που έδωσε η κυβέρνηση του Κ. Μητσοτάκη είναι ότι 
η Ελλάδα μπορεί, αυτό είναι το σημαντικό».
Ταυτόχρονα, απευθυνόμενος και προς τον αρμόδιο τομεάρχη 
του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργό Νίκο Παππά, επεσήμανε ότι 
είναι καλό να αντιμετωπίζονται καλόπιστα και από την αντιπολί-
τευση, τέτοια έργα, αφήνοντας πίσω τον παλιό κλασσικό τρόπο 
της «κοκκορομαχίας». Πρότεινε, να ειδωθεί το έργο «με μια άλλη 
ματιά», ότι «ενώνει τρεις διαφορετικές κυβερνήσεις», την κυβέρ-
νηση Σαμαρά που έκανε το προσύμφωνο με τον επενδυτή, την 
κυβέρνηση Τσίπρα που το έκανε νόμο «με τις αλλαγές που ήθελε» 

και το έκανε νόμο το 2016 και εξέδωσε το προεδρικό διάταγμα και 
της κυβέρνησης Μητσοτάκη που «τελικά τελειώνει τη δουλειά 
και προχωράει το έργο».
«Αν αποδώσει, ο καθένας μας στον καθένα, αυτά που του ανα-
λογούν, το Ελληνικό γίνεται όχι ένα σημείο συγκρούσεων των 
Ελλήνων πολιτικών, αλλά ένα σημείο επιτυχίας διακομματικά, 
διακυβερνητικά» είπε ο κ. Γεωργιάδης και πρόσθεσε:
«Και πάμε στους επενδυτές και τους λέμε: Ναι μπορούμε να έχου-
με συνέχεια στην Ελλάδα, ‘Αρα, τι τους δίνουμε; Την προοπτική 
ότι δεν πρέπει να φοβούνται καθόλου το country risk, ότι δεν 
πρέπει να φοβούνται καθόλου τις εκλογικές αναμετρήσεις, ή τις 
κυβερνητικές αλλαγές και ότι τις συμφωνίες που κάνει το ελληνι-
κό κράτος τις τηρεί, ασχέτως κυβερνήσεως».
«Ήρθε η ώρα, να γυρίσουμε σελίδα, να ξεχάσουμε αυτά που 
μας έφεραν στη χρεοκοπία, να δουλέψουμε όλοι μαζί - φυσικά 
κυβέρνηση και αντιπολίτευση με τις πολιτικές μας διαφορές, 
αναμφίβολα, αλλά επί πραγματικών, όχι επί φανταστικών- και να 
φτιάξουμε όλοι μαζί την Ελλάδα που ονειρευόμαστε για το καλό 
των παιδιών μας, των εγγονών μας , για το καλό του ελληνικού 
λαού, για το λαμπρό μέλλον που μας αξίζει και που θα έρθει εάν 
δουλέψουμε όλοι σκληρά» πρόσθεσε ο υπουργός. 

Συνέχεια στη σελ 19

ΤΙ ΕΙΠΩΘΗΚΕ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
«Η Ελλάδα χρειάζεται να κάνει ένα μεγάλο άλμα μπροστά», τόνισε ο Κ. Μίχαλος

«Η Ελλάδα γίνεται επιτέλους μια επιχειρηματικά φιλική χώρα» τόνισε ο Α. Γεωργιάδης στη ΓΣ. της ΚΕΕΕ
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Συνέχεια από τη σελ 18 

Πρωτοβουλίες που «θα αναβαθμίζουν συνολικά την αγορά 
εργασίας» είναι η στόχευση της κυβέρνησης, τόνισε στη γενική 
συνέλευση της ΚΕΕΕ, ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων κ. Γιάννης Βρούτσης, προαναγγέλλοντας για το 
επόμενο διάστημα και νομοθετική πρωτοβουλία για τη μείωση 
των ασφαλιστικών εισφορών.
Ταυτόχρονα, όμως, ζήτησε από την επιχειρηματική κοινότητα 
την τήρηση όλων των νόμων του εργατικού δικαίου, επιση-
μαίνοντας ότι οι επιχειρήσεις θα έχουν οφέλη και πρέπει να τα 
μεταφέρουν και στους εργαζομένους τους.
«Τις εξαγγελίες μας για μείωση των εισφορών, είναι κάτι το 
οποίο δεσμευτήκαμε προεκλογικά και θα το κάνουμε πράξη, 
όπως έχουμε πει, το επόμενο διάστημα, μέσα από μια νομοθε-
τική πρωτοβουλία» είπε κ. Βρούτσης και πρόσθεσε: «Αυτή η κυ-
βέρνηση είναι μια κυβέρνηση ευθύνης κι αυτό δεν είναι σχήμα 

λόγου, αλλά είναι μια κυβέρνηση αποφασισμένη να αλλάξει τον 
πλου, τη ρότα της χώρας».
Ο κ. Βρούτσης εστίασε στο πρόβλημα της ανεργίας, που το 2018 
έκλεισε στο 19,3%, το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη, κα-
θώς και στην ανάγκη πάταξης της παραβατικότητας στην αγορά 
εργασίας.
«Η παραβατικότητα στην αγορά εργασίας δε μπορεί να μας 
αφήνει αδιάφορους. Το ύψος της ανεργίας και οι παραβατικές 
συμπεριφορές υπονομεύουν την οικονομία, τον υγιή ανταγω-
νισμό, και τους εργαζόμενους και τις εισφορές στα ασφαλιστικά 
ταμεία» είπε ο κ. Βρούτσης και συνέχισε:
«Θα είμαστε πάρα πολύ σκληροί, ανένδοτοι, σε οποιαδήποτε 
παραβατικότητα εντοπίσουμε στην αγορά εργασίας. Και δεν 
θα υπάρχει καμία δικαιολογία. Διότι, όταν μειώνεις φόρους και 
εισφορές δεν μπορεί από την άλλη να συμπεριφέρεσαι απέναντι 
στους εργαζόμενους με συμπεριφορές παράτυπες που παραβι-
άζουν την εργατική νομοθεσία της χώρας».

Ο κ. Βρούτσης δεσμεύτηκε ότι εκτός από την νομοθετική πρω-
τοβουλία για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, στους 
σχεδιασμούς της κυβέρνησης είναι να φέρει άμεσα και το νομο-
σχέδιο για την «εξυγίανση» του εργατικού και του εργοδοτικού 
συνδικαλισμού.
«Ο κοινωνικός διάλογος αποτελεί την πεμπτουσία της δημοκρα-
τίας, ο συνδικαλισμός αποτελεί αντηρίδα της δημοκρατίας. Είναι 
δημοκρατία ο συνδικαλισμός και πρέπει να υπάρχει. Για αυτό το 
λόγο πρέπει να περιφρουρήσουμε τον συνδικαλισμό, τον υγιή 
συνδικαλισμό» είπε ο υπουργός.
Ο κ. Βρούτσης αναφέρθηκε στις προτεινόμενες ρυθμίσεις για το 
μητρώο συνδικαλιστικών οργανώσεων και εργοδοτών. «Δια-
τηρούμε το 51% της απεργίας, το κρατάμε, αλλά φέρνουμε και 
την ηλεκτρονική ψηφοφορία» είπε ο κ. Βρούτσης, τονίζοντας 
ότι είναι απαραίτητη για τη διεύρυνση της συμμετοχής.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) 
διαθέτει συμβουλευτικές υπηρεσίες και την τεχνογνωσία υπο-
στήριξης των ΜμΕ, ενώ, μέσω της ΕΕ, μπορεί να βοηθήσει 
την επιχειρηματικότητα της ευρύτερης περιοχής, αλλά και την 
προσπάθεια για τη δημιουργία της «Ιπποδάμειας Αγοράς Τρο-
φίμων» στο πρώην Αμαξοστάσιο του ΗΣΑΠ.
Αυτό σημείωσε σε δηλώσεις του –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο πρό-
εδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά 
Βασίλης Κορκίδης στη συνάντηση με εκπροσώπους της EBRD 
στο Δήμο Πειραιά.
Οι προτάσεις του επιμελητηρίου, για τον ψηφιακό μετασχηματι-
σμό των πόλεων με «CrowdApps by Crowdpolicy», όπως είπε ο 
κ. Κορκίδης συνοψίζονται στα εξής:
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς πιστεύει 
ότι τα «CrowdApps» είναι μία ολοκληρωμένη «σουίτα» cloud 
εφαρμογών για πόλεις, δήμους, περιφέρειες, ακόμα και τοπικές 
ομάδες πολιτών. Υποστηρίζουν τη συμμετοχικότητα, την επι-
κοινωνία, τη διαφάνεια, τη λογοδοσία, την ηλεκτρονική διακυ-
βέρνηση, την τοπική ανάπτυξη και την εθελοντική προσφορά, 
και αποτελούν βέλτιστες καλές πρακτικές σύγχρονης διακυβέρ-
νησης. Τα CrowdApps παρέχουν λύσεις για ψηφιακό μετασχη-
ματισμό και ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονική δημο-
κρατία, προβολή έργου, απλοποίηση διαδικασιών, ασύρματη 
πρόσβαση και έξυπνη πόλη «smart city», επιχειρηματικότητα, 
τοπική ανάπτυξη και καινοτομία, προστασία του περιβάλλοντος 
και τουριστική προβολή. Όλες οι παρακάτω εφαρμογές λειτουρ-
γούν σε cloud περιβάλλον, ενώ η «Crowdpolicy» παρέχει συνε-
χή λειτουργική και τεχνική υποστήριξη για τη σωστή χρήση και 
αξιοποίησή τους.
 • Διαδικτυακή Διαβούλευση
Οργάνωση και πραγματοποίηση δημόσιας διαβούλευσης για 
έργα και δράσεις του Δήμου. Αξιολόγηση και προτεραιοποίηση 

από τον Δήμο και από τους πολίτες.
 • Κοινωνικό WiFi
WiFi hotspots για δημοτική δέσμευση. Δημιουργία κοινότητας 
συντήρησης και επέκτασης (community building) από τους 
ίδιους τους Δημότες.
 • Πλατφόρμα Crowdfunding
Δυνατότητα προσφοράς δωρεών ή προσφορών σε είδος στο 
δήμο για την ενίσχυση και χρηματοδότηση των δραστηριοτή-
των του. Δυνατότητα παρακολούθησης των δράσεων.
 • Ανοικτός προϋπολογισμός
Πρόσβαση στα οικονομικά στοιχεία και αποτελέσματα ενός φο-
ρέα. Ανοικτότητα και λογοδοσία. Οι πολίτες επιλέγουν και ψηφί-
ζουν τα έργα και τις δράσεις του φορέα. Συμμετοχή των πολιτών 
στη διαμόρφωση του προϋπολογισμού.
 • Θέματα πόλης
Ψηφιακή πλατφόρμα καταγραφής των προβλημάτων. Παρα-
κολούθηση της εξέλιξης του αιτήματος.
 • Ψηφιακός Βοηθός
Εξυπηρέτηση και πληροφορίες σχετικά με θέματα που αφορούν 
στο δήμο και την περιοχή. Κανάλι επικοινωνίας, επιπρόσθετο σε 
παραδοσιακά κανάλια.
 • Ανοικτά Δεδομένα
Διάθεση ανοικτών δεδομένων του δήμου με έμφαση σε οικο-
νομικά στοιχεία. Δυνατότητα δημοσίευσης ανοικτών συνόλων 
δεδομένων (open data sets).
 • Ημερήσιες Υπενθυμίσεις
‘Αμεση και εύκολη συγκέντρωση ιδεών και προτάσεων. Λογική 
συζήτησης και συμμετοχής των πολιτών με «everyday tasks’ 
notes» σε post-it.
 • Έργα επί χάρτου
Σύγχρονο γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών απεικόνισης 
των έργων και των δράσεων του Δήμου. Αποτύπωση των τε-

χνικών έργων και δράσεων του Δήμου.
 Δήλωση
Ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, Βασίλης Κορκίδης, κατά την παρουσία 
του στη συνάντηση του Δήμου Πειραιά με τους εκπροσώπους 
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης 
επεσήμανε:
«Η EBRD διαθέτει συμβουλευτικές υπηρεσίες και την τεχνογνω-
σία υποστήριξης των ΜμΕ, ενώ, μέσω της ΕΕ, μπορεί να βοη-
θήσει την επιχειρηματικότητα της ευρύτερης περιοχής, αλλά 
και την προσπάθεια για τη δημιουργία της «Ιπποδάμειας Αγο-
ράς Τροφίμων» στο πρώην Αμαξοστάσιο του ΗΣΑΠ. Το ΕΒΕΠ 
εξετάζει επίσης τη βοήθεια της EBRD για μία νέα υπηρεσία που 
θα καλύπτει τη συστηματική και τεκμηριωμένη οργάνωση και 
ανάπτυξη των ελληνικών εξαγωγών. Μετά από πολλά χρόνια 
προσπάθειας του Επιμελητηρίου στην υποστήριξη των εξαγω-
γικών και επιχειρήσεων ναυπηγοεπισκευής, πρέπει η κάθε επι-
χείρηση να αναπτύξει τη δική της «tailor made» μεθοδολογία, 
χρησιμοποιώντας όμως ένα πλήθος δοκιμασμένων εργαλείων 
που θα διασφαλίζει την επιτυχία των συναλλαγών της στις ξένες 
αγορές. Την περίοδο αυτή μάλιστα υπάρχει και μια πρωτοβου-
λία της EBRD στην οποία θα μπορούσε να ενταχθεί και αυτή είναι 
η υπηρεσία «Export Coaching» με 67% επιδότηση. Ο βασικός 
σκοπός του Προγράμματος της EBRD είναι να υποστηρίξει τις 
ΜμΕ να αναπτυχθούν, μέσω της διασύνδεσής τους με τοπικούς 
συμβούλους και διεθνείς εμπειρογνώμονες, προκειμένου να λά-
βουν συμβουλευτικές υπηρεσίες και να βελτιώσουν την αντα-
γωνιστικότητα και την εξωστρέφειά τους. Η δραστηριοποίηση 
της EBRD στην Ελλάδα ξεκίνησε το 2018 με την υποστήριξη του 
Ευρωπαϊκού Κόμβου Επενδυτικών Συμβουλών μέσω χρημα-
τοδότησης από την ΕΕ».

ΤΙ ΕΙΠΩΘΗΚΕ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Θα είμαστε σκληροί με την παραβατικότητα στην αγορά εργασίας, τόνισε ο Γ. Βρούτσης

Β. ΚΟΡΚΙΔΗΣ: ΤΟ ΕΒΕΠ ΕΞΕΤΑΖΕΙ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ EBRd ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ 
ΕΞΑΓΩΓΩΝ



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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ΠΟΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΛΙΤΩΝΟΥΝ  ΤΟΝ ΦΠΑ 

Με την αγορά ακινήτων να ανεβάζει ταχύτητες και τις τι-
μές των κατοικιών να τραβούν την ανηφόρα, η αναστολή 
του ΦΠΑ στις νέες οικοδομές για τρία χρόνια που εξήγγειλε 
στη Θεσσαλονίκη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτά-
κης εκτιμάται ότι είναι το μέτρο που θα δώσει ώθηση στις 
αγοραπωλησίες νεόδμητων ακινήτων και θα προσελκύ-
σει τους ξένους που θέλουν να επενδύσουν στο ελληνικό 
real estate.
 Το μέτρο αυτό, που θα περιληφθεί στο νέο φορολογικό 
νομοσχέδιο το οποίο αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή 
εντός του Οκτωβρίου, σχεδιάζεται να είναι άμεσης εφαρ-
μογής, με το οικονομικό επιτελείο να εξετάζει δύο σενάρια 
για τα ακίνητα που θα υπαχθούν στο νέο καθεστώς: 
1. Η τριετής αναστολή του ΦΠΑ 24% να τρέξει 
αμέσως, να εφαρμοστεί όχι μόνο για τις άδειες που θα εκ-
δοθούν μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου αλλά και για τις 
νέες οικοδομικές άδειες οι οποίες έχουν εκδοθεί από την 
αρχή τους έτους. Σημειώνεται ότι στο πρώτο πεντάμηνο 
του έτους έχουν εκδοθεί 15.185 νέες οικοδομικές άδειες. 
2. Το μέτρο να έχει μεγαλύτερη αναδρομική ισχύ 
και συγκεκριμένα η αναστολή του ΦΠΑ στις μεταβιβάσεις 
να ισχύσει και για τα αδιάθετα ακίνητα που κατασκευά-
στηκαν τα τελευταία χρόνια. Το σενάριο αυτό, σύμφωνα 
με πληροφορίες, συναντά αρκετές τεχνικές δυσκολίες 
αλλά παραμένει στο τραπέζι των συζητήσεων. 
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ. Κατασκευαστές και ιδιοκτήτες ακι-
νήτων ζητούν το μέτρο να εφαρμοστεί για όλα τα ακίνητα. 
«Η αναστολή του ΦΠΑ θα πρέπει να καταλαμβάνει όλες τις 
πωλήσεις νεόδμητων ακινήτων που θα πραγματοποιη-
θούν από την ημερομηνία ψήφισης της διάταξης και μετά 
και όχι μόνο οικοδομικές άδειες που θα εκδοθούν από την 
ημερομηνία ψήφισης της διάταξης» δηλώνει στα «ΝΕΑ» ο 
πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κατασκευαστών. Σε αντίθετη 
περίπτωση, όπως σημειώνει, δημιουργείται «δυσμενές 
καθεστώς και καθεστώς μη ισότητας στα υπάρχοντα 
απούλητα νεόδμητα ακίνητα, τα οποία είναι και τα κεφά-
λαια κίνησης για ανέγερση νέων κτιρίων». «Για να επιτύ-
χει άμεσα το μέτρο αυτό θα πρέπει να συμπεριλάβει και τις 
ήδη εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ενώ για να μειωθούν 
άμεσα οι τιμές των κατοικιών θα πρέπει η αναστολή να 
ισχύσει και για τα αδιάθετα ακίνητα των κατασκευαστών» 
σημειώνει στα «ΝΕΑ» και ο Στρατός Παραδιάς, πρόεδρος 
της Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων. 
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας στις αγοραπωλησίες ακινή-
των επιβλήθηκε το 2006. Ακίνητα των οποίων η άδεια οι-

ΤΑ ΝΕΑ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-19-21                                              10/09/2019

κοδομής εκδίδεται από την 1η Ιανουαρίου 2006 και μετά 
επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24%, με εξαίρεση την αγορά πρώ-
της κατοικίας. Στα παλαιότερα ακίνητα επιβάλλεται μόνον 
ο φόρος μεταβίβασης, ο οποίος ανέρχεται σήμερα σε 3%. 
Με την κατάρρευση της οικοδομής στα χρόνια της κρί-
σης, κατέρρευσε η αγορά των νεόδμητων ακινήτων και 
γκρεμίστηκαν τα έσοδα του Δημοσίου από τον ΦΠΑ στις 
νέες οικοδομές. Στην πενταετία 2013 - 2017 οι εισπράξεις 
έφθαναν τα 13,5 εκατ. ευρώ κατά μέσο όρο τον χρόνο. 
ΝΕΑ ΩΘΗΣΗ. Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι η ανα-
στολή του ΦΠΑ στις νέες οικοδομές θα δώσει νέα ώθηση 
στις αγοραπωλησίες ακινήτων. Ακίνητα που παραμένουν 
απούλητα στα χέρια των κατασκευαστών θα πωληθούν 
ευκολότερα ενώ το μέτρο εκτιμάται ότι θα προσελκύσει 
κεφάλαια από το εξωτερικό καθώς θα επιτρέψει στους 
ξένους αγοραστές ακινήτων στην Ελλάδα να αποκτήσουν 
και καινούργια ακίνητα. Εκτιμάται ότι σήμερα τα νεόδμη-
τα αδιάθετα ακίνητα αγγίζουν τις 100.000. Σύμφωνα με 
τους ανθρώπους του εγχώριου real estate, σήμερα όσοι 
αξιοποιούν το πρόγραμμα της Golden Visa αλλά και όσοι 
επενδύουν σε κατοικίες με σκοπό να τις εκμεταλλευθούν 
μέσω των βραχυχρόνιων μισθώσεων τύπου Airbnb, κι-
νούνται σχεδόν αποκλειστικά στην αγορά των μεταχειρι-
σμένων ακινήτων. 
Τα στοιχεία από μεσιτικά γραφεία δείχνουν ότι επτά στους 
δέκα αγοραστές ακινήτων προτιμούν παλαιό ακίνητα 
ηλικίας άνω των 30 ετών, ακολουθούν κατοικίες ηλικίας 
11-20 ετών ενώ πολύ χαμηλό είναι το ενδιαφέρον για την 
αγορά ενός νεόδμητου ακινήτου. Μάλιστα, στο λεκανο-
πέδιο της Αττικής οκτώ στα δέκα ακίνητα που πωλούνται 
είναι παλαιό (άνω της 25ετίας). Η διαφορά πάνω από 20% 
στον φόρο που επιβαρύνει τα νέα ακίνητα και τα παλαιό-
τερα ακίνητα αποτρέπει τους επενδυτές στην αγορά νέων 
κατοικιών. Έλληνες και ξένοι αγοραστές θεωρούν απαγο-
ρευτικό το 24% του ΦΠΑ και προτιμούν να αγοράσουν 
παλαιό ακίνητο για να επιβαρυνθούν με φόρο μεταβίβα-
σης 3%.    Η τριετής αναστολή του ΦΠΑ εκτιμάται ότι θα 
αυξήσει τη ζήτηση για νέες κατοικίες και θα προσελκύσει 
τους ξένους που βλέπουν ευκαιρίες για επενδύσεις στην 
ελληνική αγορά ακινήτων. Μάλιστα πρόσφατη μελέτη του 
ΙΟΒΕ έδειξε ότι μια μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στις νέες 
οικοδομές από 24% σε 13% θα έδινε στους κατασκευα-
στές τη δυνατότητα μείωσης των τιμών πώλησης νέων 
κατοικιών κατά περίπου 9%, βελτιώνοντας τη σχετική 
τιμή των νέων έναντι των παλαιότερων κατοικιών, ενώ 
ταυτόχρονα θα μπορούσε να φέρει επιπλέον επενδύσεις 
έως 140 εκατ. ευρώ και να δημιουργήσει από 921 έως 
3.650 θέσεις εργασίας. Ολα αυτά θα είχαν μια θετική επί-
δραση στο ΑΕΠ της Ελλάδας αυξάνοντας το κατά 66 - 265 
εκατ. ευρώ. 

ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ e-ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ 
ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-10                                                     10/09/2019
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Στην τελική φάση βρίσκεται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργει-
ας η προετοιμασία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη σύ-
γκριση των τιμολογίων των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας, 
καθώς σύμφωνα με πληροφορίες ήδη το σύστημα έχει ανοί-
ξει για τις εταιρείες προμήθειας, ώστε κάθε μία να εισαγάγει τις 
χρεώσεις της. Έτσι, εκτιμάται πως η πλατφόρμα θα βγει στον 
αέρα εντός Σεπτεμβρίου, επιτρέποντας σε πρώτη φάση στους 
καταναλωτές να βρουν συγκεντρωμένες τις προσφορές όλων 
παρόχων ρεύματος. Το σύστημα θα είναι πλήρως λειτουργικό 
από τον Οκτώβριο, ώστε οι χρήστες να μπορούν να αξιοποιή-
σουν και τις υπόλοιπες δυνατότητές του. 
Στην πλατφόρμα θα αναλύεται εύκολα αρχικά το ανταγωνι-
στικό σκέλος τιμολογίων (δηλαδή η τιμή με την οποία κάθε 
πάροχος χρεώνει την κιλοβατώρα) και μετέπειτα το πλήρες 
κόστος ανά τιμοκατάλογο (ανταγωνιστικό τμήμα και ρυθ-
μιζόμενες χρεώσεις). Επίσης, οι εταιρείες προμήθειας θα 
είναι υποχρεωμένες να επικαιροποιούν τα στοιχεία, όποτε 
προχωρούν σε οποιαδήποτε αλλαγή στους τιμοκαταλόγους 
τους, ώστε οι καταναλωτές να έχουν πάντοτε πρόσβαση στα 
τρέχοντα τιμολόγια που προσφέρονται στην αγορά.
 Αναφορά στο εργαλείο είχε κάνει ο πρόεδρος της ΡΑΕ, Νίκος 
Μπουλαξής, σε έγγραφό του που επισυναπτόταν σε απάντη-
ση του ΥΠΕΝ σε ερώτηση στη Βουλή, με θέμα τη διενέργεια 
ελέγχων από την Αρχή στην αγορά. Σύμφωνα με τον κ. 
Μπουλαξή, με την πλατφόρμα ο καταναλωτής θα μπορεί να 
ενισχύσει τη διαπραγματευτική του θέση έναντι των προμη-
θευτών και να προσδιορίσει το ενεργειακό του κόστος, χωρίς 
να επιβαρύνεται από ανεξέλεγκτα μετακυλιόμενες δαπάνες.
 «Απώτερος στόχος είναι η ενεργός συμμετοχή του κάθε κα-
ταναλωτή στον προσδιορισμό της ζήτησης, με φιλικά μέσα 
προς το περιβάλλον και άμεση αντανάκλαση στο ατομικό του 
ενεργειακό κόστος» σημείωνε χαρακτηριστικά. 
Επίσημο «εργαλείο»
 Αν και οι Έλληνες καταναλωτές μπορούν εδώ και αρκετό 
καιρό να χρησιμοποιήσουν ανάλογα εργαλεία που έχουν 
αναπτύξει ιδιώτες, πρόκειται για την πρώτη ανάλογη πλατ-
φόρμα από επίσημο φορέα της ενεργειακής αγοράς. Μάλιστα, 
έρχεται σε μία συγκυρία όπου αναμένονται ανακατατάξεις 
στην εμπορική πολιτική τουλάχιστον ορισμένων εναλλακτι-
κών παρόχων, κατ’ αρχάς ως «απάντηση» στις πρόσφατες 
αυξήσεις των ανταγωνιστικών χρεώσεων της ΔΕΗ, αλλά και 
στη μείωση της έκπτωσης συνέπειας στο 5%, στην οποία 
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ΡΑΓΔΑΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΗΝ 
ΕΙΣΠΡΑΞΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ

ΤΟ ΤΡΙΠΤΥΧΟ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ 
ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ιδιαίτερα θετικά είναι τα νέα από το μέτωπο των δημοσί-
ων εσόδων. Η εισπραξιμότητα των φόρων παρουσιάζει 
ραγδαία βελτίωση, όπως αποτυπώνεται στα στοιχεία της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για τις ληξιπρόθε-
σμες οφειλές των φορολογούμενων προς το δημόσιο. Οι 
νέοι απλήρωτοι φόροι του Ιουλίου ήταν τον συγκεκριμένο 
μήνα οι λιγότεροι εδώ και αρκετά χρόνια.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, οι νέοι 
απλήρωτοι φόροι τον Ιούλιο διαμορφώθηκαν στα 3,642 
δισεκατομμύρια ευρώ έναντι 3,358 δισ. ευρώ τον Ιούνιο. 
Δηλαδή τον Ιούλιο οι απλήρωτοι φόροι αυξήθηκαν μόλις 
κατά 284 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα αυτό έγινε σε μήνα 
στον οποίο έληγε μια σημαντική φορολογική υποχρέωση, 
όπως είναι η πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος φυσι-
κών προσώπων. Είναι χαρακτηριστικό ότι κάθε μήνα το 
2016 οι απλήρωτοι φόροι αυξάνονταν κατά ένα δισ. ευρώ 
μηνιαίως (μέσος όρος), το 2017 κατά 906 εκατ. ευρώ και 
το 2018 κατά 762 εκατ. ευρώ. Η μέση μηνιαία αύξηση το 

Το τρίπτυχο προστασία των εργαζομένων - στήριξη της 
πλήρους απασχόλησης - δημιουργία πολλών νέων θέσεων 
εργασίας έθεσε στο κάδρο της προωθούμενης κυβερνητι-
κής πολιτικής στα εργασιακά ο πρωθυπουργός Κυριάκος 
Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στη ΔΕΘ. Και εκτίμησε 
ότι ο στόχος θα επιτευχθεί και μέσω των προωθούμενων 
διατάξεων που θα συμπεριληφθούν στο αναπτυξιακό σχέδιο 
νόμου και αφορούν την αύξηση του κόστους εργασίας για τις 
«υπερωρίες» στη μερική απασχόληση, τη δυνατότητα εξαίρε-
σης από τις κλαδικές συμβάσεις επιχειρήσεων που βρίσκονται 
υπό διάσωση ή και αναδιάρθρωση και την αναβάθμιση του 
πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη». Παράλληλα, ο πρω-
θυπουργός τάχθηκε υπέρ των αλλαγών στον συνδικαλιστικό 
νόμο επισημαίνοντας ότι μέσω αυτών το σύστημα συλλογι-

capital.gr

kathimerini.gr

2019 είναι μόλις 520 εκατομμύρια με τον Ιούλιο να γίνεται 
αρνητικό ρεκόρ στα 284 εκατομμύρια, όπως αναφέρθηκε.
Η δραστική μείωση του ρυθμού αύξησης των ληξιπρόθε-
σμων φορολογικών οφειλών προς το δημόσιο αποτελεί 
μια εξαιρετικά θετική εξέλιξη σε πολλαπλά επίπεδα. Κατ’ 
αρχάς, σύμφωνα με στελέχη του οικονομικού επιτελείου, 
βοηθά σημαντικά στην επίτευξη των δημοσιονομικών 
στόχων και στην αποδυνάμωση των επιχειρημάτων των 
θεσμών περί δημοσιονομικού κενού φέτος και τα επόμε-
να χρόνια. Δεύτερον, αποτελεί ένα πρόσθετο επιχείρημα 
στη φαρέτρα επιχειρημάτων της κυβέρνησης υπέρ της 
αναγκαιότητας μείωσης των φόρων και των πρωτογενών 
πλεονασμάτων καθώς η οικονομία υπεραποδίδει δημοσι-
ονομικά.
Οι λόγοι της μείωσης του ρυθμού αύξησης των φορολογι-
κών οφειλών προς το δημόσιο είναι, σύμφωνα με στελέχη 
του οικονομικού επιτελείου, εκτός από τη αλλαγή κλίμα-
τος στην οικονομία μετά τις εκλογές συνδέεται και με τη 
ρύθμιση των 120 δόσεων. Προκειμένου οι οφειλέτες να 
διατηρήσουν τη ρύθμιση, θα πρέπει να ρυθμίζουν ή να 
εξοφλούν τις τρέχουσες φορολογικές οφειλές. Στα επιμέ-
ρους στατιστικά στοιχεία, ο αριθμός των φορολογούμε-
νων στους οποίους έχουν επιβληθεί μέτρα αναγκαστικής 
είσπραξης ανέρχεται σε 1.122.306 παρουσιάζοντας αύ-
ξηση σε σχέση με τον Ιούνιο κατά 6.551. Το σύνολο των 
ληξιπρόθεσμων οφειλών των φορολογούμενων προς 
τη φορολογική διοίκηση διαμορφώθηκε τον Ιούλιο στα 
104,4 δισ. ευρώ.

προχώρησε η επιχείρηση. 
Εκτός από την αναθεώρηση των τιμολογίων της ΔΕΗ, ένας 
ακόμη παράγοντας που θα ωθήσει τις εταιρείες προμήθειας 
στο να αναπροσαρμόσουν εκ νέου την εμπορική πολιτική 
τους είναι οι δρομολογημένες αλλαγές στην πρόσβασή τους 
σε ηλεκτρική ενέργεια, με την οποία καλύπτουν τις ανάγκες 
των πελατών τους. Ο λόγος είναι πως επιδίωξη της κυβέρνη-
σης να καταργηθούν οι δημοπρασίες ΝΟΜΕ, και μάλιστα να 
μην πραγματοποιηθεί η τελευταία δημοπρασία, η οποία είναι 
προγραμματισμένη για τον Οκτώβριο. Αν αυτό συμβεί, χωρίς 
να υπάρξει κάποιο μέτρο που θα υποκαθιστά τις δημοπρασίες 
έως την έναρξη του Target Model, μέχρι τότε οι προμηθευτές 
θα μπορούν να εξασφαλίζουν ενέργεια για τους πελάτες τους 
αποκλειστικά από την εγχώρια χονδρεμπορική αγορά, και 
επομένως θα είναι πλήρως εκτεθειμένοι στα υψηλότερα κό-
στη της Οριακής Τιμής Συστήματος.
 Πάντως, σε ομιλία του την Κυριακή σε ημερίδα της ΡΑΕ στη 
ΔΕΘ, ο υφυπουργός Ενέργειας Γεράσιμος Θωμάς σημείωσε 
πως είναι σημαντικό ως «μέτρο γέφυρα» να υπάρξει μία ορ-
γανωμένη αγορά προθεσμιακών συναλλαγών, με συμμετοχή 
παραγωγών, προμηθευτών και συμμετεχόντων. Προς το 
παρόν, ωστόσο, δεν είναι ξεκάθαρο πώς θα λειτουργήσει μία 
τέτοια αγορά και ποιες τιμές θα διαμορφωθούν σε αυτήν για 
τους προμηθευτές. 

κής δράσης στη χώρα μας θα προσαρμοστεί στα  ευρωπαϊκά 
δεδομένα.
Ο κ. Μητσοτάκης αναγνώρισε πως στην εγχώρια αγορά 
υπάρχει μεγάλο πρόβλημα υποδηλωμένης εργασίας και κα-
τάχρησης των ευέλικτων μορφών απασχόλησης και ανέφερε 
χαρακτηριστικά: «Η υπερρύθμιση και o ασφυκτικός έλεγχος, 
στο όνομα δήθεν της προστασίας των εργαζομένων, φέρνει 
αντίθετα αποτελέσματα: η αγορά αντιδρά με υπέρμετρη ελα-
στικοποίηση των όρων εργασίας, ιδίως στις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις. Πώς; Μεταφέροντας πολλούς εργαζόμενους στη 
“μαύρη” και, κυρίως, στην υποδηλωμένη απασχόληση. Ενώ 
μεγάλες επιχειρήσεις χάνουν καταρτισμένους εργαζόμενους 
που φεύγουν στο εξωτερικό, γιατί δεν αντέχουν την υψηλή 
φορολόγηση αλλά και τις υψηλές εργοδοτικές εισφορές».
Στο πλαίσιο δε της προσπάθειας για περιορισμό της υποδηλω-
μένης εργασίας, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην προωθούμε-
νη διάταξη του υπουργείου Εργασίας για  προσαύξηση στην 
αμοιβή των μερικώς απασχολουμένων κατά 10% για κάθε 
ώρα εργασίας πάνω από τη συμφωνημένη. Στην πράξη, θα 
θεσμοθετηθεί η «υπερωρία» στη μερική απασχόληση και στις 
λοιπές ευέλικτες μορφές εργασίας, με προσαύξηση 10% του 
κόστους για τον εργοδότη και αντίστοιχη αύξηση του ωρομι-
σθίου για τον εργαζόμενο.
Παράλληλα, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην αναβάθμι-
ση του συστήματος «Εργάνη» αλλά και στην ίδρυση Λευκού 
Μητρώου Επιχειρήσεων για τους συνεπείς εργοδότες, οι οποί-
οι θα απολαμβάνουν επιπλέον οφέλη, όπως μειώσεις φόρων 
και εισφορών.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, μέσω του νέου πληροφοριακού 
συστήματος θα επιδιωχθεί η μείωση της γραφειοκρατίας και 
του διοικητικού κόστους για τη δήλωση των υπερωριών των 
εργαζομένων. Στο πλαίσιο αυτό θα προωθηθεί και η πιλοτική 
εφαρμογή της ηλεκτρονικής κάρτας εργαζομένων στις μεγά-
λες επιχειρήσεις.
Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στη δέσμη μέτρων για τις 
συλλογικές συμβάσεις εργασίας που προωθεί το υπουργείο 
Εργασίας, εντάσσοντάς τη στα μέτρα στήριξης των προβλη-
ματικών επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη,  θα 
εξαιρούνται από τις κλαδικές συμβάσεις επιχειρήσεις υπό διά-
σωση ή και αναδιάρθρωση, προκειμένου να σώζονται θέσεις 
εργασίας. Με στόχο, τέλος, την προσαρμογή των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων στα ευρωπαϊκά δεδομένα, ο πρωθυ-
πουργός αναφέρθηκε και στην αλλαγή του συνδικαλιστικού 
νόμου.
Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς, οι διατάξεις αφορούν τη δη-
μιουργία Μητρώου Συνδικαλιστικών Οργανώσεων για εργα-
ζομένους και εργοδότες και τη θεσμοθέτηση της ηλεκτρονικής 
ψηφοφορίας για τη λήψη απόφασης απεργίας.


