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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1, 4 και 5
Τι προβλέπει το πολυαναμενόμενο από την τηλεπικοινωνιακή αγορά 
νομοσχέδιο για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας
Σελ 1 και 3 
ΕΓΔΙΧ: Έρχεται ρύθμιση οφειλών προς ταμεία και εφορία για όσους είχαν 
κλείσει βιβλία και μπλοκάκια 
Σελ 1 και 3
Τη Δευτέρα 29 Οκτωβρίου ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο 
καθεστώτος ενισχύσεων «Συνέργειες και Δικτυώσεις»
Σελ 3 
Η έκθεση POLLUTEC 2018 από τις 27 έως τις 30 Νοέμβριου στο lyon 
eurexpo , στη Γαλλία
Σελ5 
Σε νέα ψηφιακή εποχή εισήλθε η Attica Bank
Σελ 6 
Οι υποχρεώσεις των προμηθευτών ενέργειας για δράσεις εξοικονόμησης 
ενέργειας 
Σελ 7 
ΡΑΕ: Οριστικοποιήθηκαν τα μεγέθη των δημοπρασιών ΑΠΕ
Σελ 8 
Προωθείται στη Βουλή το νομοσχέδιο για τις υποπαραχωρήσες λιμανιών 
Σελ 9 
Η Επιτροπή εγκρίνει τη χρηματοδότηση ύψους 306 εκατ. ευρώ από το 
ελληνικό δημόσιο για την κατασκευή του νότιου τμήματος του αυτοκι-
νητοδρόμου E65
Σελ 10 
Δηλώσεις βραχυχρόνιας διαμονής ακινήτου θα πρέπει να υποβάλλουν οι 
διαχειριστές ακινήτων μέχρι 30 Νοεμβρίου   
Σελ 11
Σ. Φάμελλος: «Η αξιοβίωτη Νίσυρος είναι μηδενικών αποβλήτων και 
ενεργειακά αυτόνομη»
Σελ 12 
Δικαστικές εξελίξεις για τις πυρκαγιές σε Ανατολική Αττική και Κινέττα
Σελ 13 
Γιατί τα “ωραία” ερευνητικά προγράμματα που δημιουργούνται στην 
Ελλάδα, σπάνια “φτάνουν” στην αγορά
Σελ 14
Περιφερειακός Μηχανισμός Αγοράς Εργασίας της Κρήτης 
Σελ 15 και 16
Συνέντευξη Προέδρου Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(ΑΕΠΠ) 
Σελ 16
Έσπο: η πιο «έξυπνη» κοινότητα στον κόσμο
Σελ 17
Το πρώτο ξενοδοχείο του κόσμου ...σε λατομείο
Σελ 18 
Οι ελληνικές εξαγωγές στη Σουηδία ενδέχεται να υπερβούν για πρώτη 
φορά, φέτος, το φράγμα των 200 εκατ. ευρώ
Σελ  19 
Τράπεζες: Με θετικό πρόσημο θα κλείσει το 2018 η πιστωτική επέκταση 
προς τις επιχειρήσεις
Σελ 20 
«Η ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια μπορεί να βοηθήσει τη χώρα να βγει από 
την κρίση»
Σελ 23
Prototype by TEE & Attica Region: ένας τεχνοδικτυακός (ψηφιακός)
επιταχυντής καινοτόμων ιδεών.
Σελ 2 
Προσεχώς
Σελ 24,25,26
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση 
του ΤΕΕ (Newsletter) TEE:

Με υψηλές προσδοκίες αναμένουν οι τηλεπικοινωνιακές εται-
ρείες Cosmote, Vodafone, Wind, την προώθηση στη βουλή του 
νομοσχεδίου για την αδειοδότηση των κεραιών, προκειμένου η 
διαδικασία να «τρέχει» απρόσκοπτα και να συμβάλει στην ταχύ-
τερη υλοποίηση των επενδύσεων. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της 
δημοσιογράφου Τέτης Ηγουμενίδη στο mononews το σχέδιο 
νόμου, «Aδειοδότηση και Έλεγχος Κατασκευών Κεραιών στην 
Ξηρά» της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρο-
μείων του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, με επικεφαλής τον 
γενικό γραμματέα τον Βασίλη Μαγκλάρα, τίθεται σήμερα, εκτός 
απρόοπτου, σε δημόσια διαβούλευση. Το στοίχημα είναι η επί-
λυση ενός μείζονος σημασίας προβλήματος της τηλεπικοινωνι-
ακής αγοράς, αυτού της αδειοδότησης των κεραιών.
Όπως επισημαίνεται από τα στελέχη των τηλεπικοινωνιών η επι-
τάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης των επενδύσεων, που προϋ-
ποθέτει ένα αποτελεσματικό θεσμικό πλαίσιο για τις άδειες, είναι 
απαραίτητη στο πλαίσιο και της διαμόρφωσης των απαραίτη-
των υποδομών δικτύων για την προετοιμασία της έλευσης 

των δικτύων 5ης γενιάς (5G). Η χώρα, η δημόσια διοίκηση και 
η οικονομία συνολικά χρειάζεται να προετοιμαστούν, σήμερα, 
προκειμένου να δημιουργηθούν έγκαιρα οι κατάλληλες υπο-
δομές, τα νέα δίκτυα υπερύψηλων ταχυτήτων. Οποιαδήποτε 
περαιτέρω καθυστέρηση θέτει σε κίνδυνο τον ταχύ ψηφιακό 
μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας, καταδικάζοντας τη 
χώρα να μείνει σε μόνιμη ψηφιακή υστέρηση.
Βασική καινοτομία του σχεδίου νόμου της Γενικής Γραμματείας 
Τηλεπικοινωνιών που παρουσιάζει σήμερα το mononewsείναι 
η διαδικασία έγκρισης δόμησης για τα κεραιοσυστήματα από 
το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) σε αντικατάσταση της 
υφιστάμενης διαδικασίας πολεοδομικής έγκρισης, καθώς στις 
Πολεοδομίες σημειώνονται οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις και 
ανακολουθίες στη διαδικασία έγκρισης ή απόρριψης των σχετι-
κών αιτήσεων. Αξιοποιείται ο νέος θεσμός του ελεγκτή δόμησης 
και στον κλάδο Κινητών Επικοινωνιών, όπως συμβαίνει ευρύτε-
ρα για τις πολεοδομικές εγκρίσεις. 
Αναλυτικά στις σελ 3 και 4

Έρχεται ρύθμιση οφειλών προς ταμεία και εφορία για όσους 
είχαν κλείσει βιβλία και μπλοκάκια, όπως ανέφερε σε συνέντευ-
ξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό 105,5 Στο Κόκκινο, ο ειδικός 
γραμματέας ιδιωτικού Χρέους Φώτης Κουρμούσης, σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Για όσους δεν έχουν πλέον εμπορική ιδιότητα 
ή έχουν κλείσει τα βιβλία τους και έχουν από παλιά οφειλές 
στα ταμεία και την εφορία, δεν υπήρχε στοχευμένη ρύθμιση 
χρεών πλην των παγίων 12 δόσεων, «αυτή την στιγμή τα συ-
ναρμόδια υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας ετοιμάζουν 
ρύθμιση για τις ομάδες που δεν καλύπτονταν είτε από το Νόμο 
Κατσέλη - Σταθάκη είτε από τον εξωδικαστικό συμβιβασμό» 

είπε ο κ. Κουρμούσης. Μία τέτοια ρύθμιση, όπως εκτίμησε, «θα 
παρουσιαστεί ως το τέλος του έτους». Από τους ελεύθερους 
επαγγελματίες «αρκετοί που είχαν κλείσει τα μπλοκάκια γιατί 
δεν άντεξαν τα χρέη, αλλά ήθελαν να δραστηριοποιηθούν, τον 
τελευταίο χρόνο έχουν προβεί σε ενέργειες και τα ξανανοίγουν, 
γιατί ο εξωδικαστικός μηχανισμός τους παρείχε την δυνατότητα 
να ρυθμίσουν τα χρέη και με «κούρεμα» και σε 120 δόσεις», 
όπως είπε. «Στον εξωδικαστικό από όλες τις κατηγορίες έχουν 
ξεκινήσει τη διαδικασία πάνω από 50.000, έχουν υποβάλει 
αίτηση πάνω από 4.000 και έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη 
διαδικασία πάνω από 650».Αναλυτικά στη σελ 3

ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΞΕΚΙΝΑΕΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ 
ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ «ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΕΙΣ»
Υπεγράφη από τον υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Γιάννη 
Δραγασάκη η 1η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Συ-
νέργειες και Δικτυώσεις» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016. 
Η προκήρυξη θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης 
τις επόμενες ημέρες και θα αναρτηθεί στον οικείο ιστότοπο του 
αναπτυξιακού νόμου www.ependyseis.gr. Η ημερομηνία έναρ-
ξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων 
είναι η Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018. Σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ στόχος του καθεστώτος «Συνέργειες και Δικτυώσεις» 

είναι, μέσω της ενίσχυσης κοινών δράσεων, η προώθηση της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στις 
επιχειρηματικές συστάδες (cluster), καθώς και η αύξηση των 
σημαντικών οικονομιών που δύνανται να παραχθούν για το 
σύνολο της οικονομίας από τη δημιουργία πυκνών οριζόντιων 
και κάθετων δικτυώσεων, μέσω της διασποράς της συνεργατι-
κής κουλτούρας στην ελληνική επιχειρηματικότητα. 
Αναλυτικά στη σελ 3



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

•  Η Ελληνική Εταιρεία Μη Καταστροφικών Ελέγχων 
(ΕΛΕΜΚΕ) και το Ελληνικό Ινστιτούτο Συγκολλήσεων 
(ΕΙΣ) συνδιοργανώνουν διεθνές συνέδριο στην Αθή-
να από σήμερα ως τις 24 Οκτωβρίου 2018. Το συνέ-
δριο είναι το 6ο Διεθνές Συνέδριο ΜΚΕ της ΕΛΕΜΚΕ 
και το 1ο Διεθνές Συνέδριο Συγκολλήσεων του ΕΙΣ 
και οι εργασίες διεξάγονται στο Ευγενίδειο Ίδρυμα 
(Λεωφόρος Συγγρού 387).

Το e-περιοδικό gradreview.gr διοργανώνει -από τις 
9 ως τις 11 Νοεμβρίου 2018, στο Μουσείο Μπενάκη 
(Πειραιώς 138, Αθήνα)- Αρχιτεκτονικό Εργαστήριο 
με τίτλο: «Διαμόρφωση Εκθεσιακού Χώρου με Ψη-
φιακά Μέσα».
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, «το αρχιτεκτονικό 
εργαστήριο DIGITAL MEDIA έχει ως στόχο τη διερεύ-
νηση και μελέτη μέσω θεωρητικών και σχεδιαστικών 
προσεγγίσεων της ένταξης ψηφιακών μέσων στο αρ-
χιτεκτονικό περιβάλλον. Σήμερα, γίνεται πολύς λόγος 
για τα ψηφιακά μέσα αναπαράστασης χωρίς όμως να 
αναλύεται η σχέση και η συνέργειά τους με τον απτι-
κό χώρο. Στόχος του εργαστηρίου, είναι η μελέτη δι-
αφορετικών μεθόδων οπτικοποίησης του ψηφιακού 
χώρου (AR, VR, προβολές, οθόνες), με κατανόηση 
των λειτουργικών και αισθητικών κριτηρίων της 
κάθε επιλογής καθώς και των σύγχρονων μεθόδων 
σύνδεσης του απτικού και του ψηφιακού χώρου.
Στο πλαίσιο του πρώτου διήμερου εργαστηρίου θα 
πραγματοποιηθούν ομιλίες, εισηγήσεις και διαλέξεις 
σχετικές με το θέμα του εργαστηρίου. Στη διάρκεια 
της τρίτης ημέρας του εργαστηρίου οι ομάδες εργα-
σίας θα παρακολουθούνται – και οι προτάσεις τους 
θα σχολιάζονται - από αρχιτέκτονες».
Πληροφορίες: Μανώλης Αναστασάκης 
e-mail:gradreview@outlook.com

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Οργανικών και Εκτυπωμένων 
Ηλεκτρονικών ΗΟΡΕ-Α, σε συνεργασία με το Εργαστή-
ριο Νανοτεχνολογίας LTFN του Αριστοτελείου Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης, διοργανώνει σήμερα στην 
Αθήνα (ξενοδοχείο Divani Caravel),το «9ο Workshop 
για τη Βιομηχανία των Εύκαμπτων και Εκτυπωμένων 
Ηλεκτρονικών: Στοχεύοντας τον Ψηφιακό Μετασχημα-
τισμό».
Το εργαστήριο «θα φέρει κοντά διεθνώς αναγνωρισμέ-
νους επιστήμονες, μηχανικούς, ειδικούς από το χώρο 
των επιχειρήσεων, επενδυτές, φορείς διαμόρφωσης 
πολιτικών, εκπροσώπους εθνικών και ευρωπαϊκών 
αρχών και νέους επιχειρηματίες για να συζητήσουν, να 
σχηματίσουν δίκτυα και να εγκαθιδρύσουν τη στρατη-
γική και την απαιτούμενη πολιτική για την ενίσχυση της 
ραγδαία αναπτυσσόμενης βιομηχανίας των εύκαμπτων 
και εκτυπωμένων ηλεκτρονικών και το ρόλο που αυτή 
διαδραματίζει στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ευ-
ρώπης», αναφέρεται σε ανακοίνωση.
Τα θέματα που θα συζητηθούν, μεταξύ άλλων, θα είναι 
οι κατασκευές και οι διαδικασίες στα εύκαμπτα οργανικά 
και εκτυπωμένα ηλεκτρονικά, τα εργοστάσια του μέλλο-
ντος για τέτοια προϊόντα, οι εφαρμογές στην ενέργεια και 
στο φωτισμό για «έξυπνα» κτίρια, αυτοκινητοβιομηχα-
νίες, υπηρεσίες υγείας κ.α., οι εφαρμογές για αισθητή-

ρες, συσκευές που φοριούνται (wearables), το Διαδί-
κτυο των Πραγμάτων και την συσκευασία, οι ευκαιρίες 
χρηματοδότησης και εμπορικής αξιοποίησης κ.α.
Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Οργανικών & Εκτυπωμένων 
Ηλεκτρονικών ΗΟΡΕ-Α αριθμεί 35 εταιρείες από την Ελ-
λάδα και ένα δίκτυο άνω των 2.000 εταιρειών υψηλής 
τεχνολογίας από όλο τον κόσμο, μέσα από τις συμφωνίες 
συνεργασίας που έχει συνάψει με τους αντίστοιχους Συν-
δέσμους της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιαπωνίας, της 
Κίνας, της Κορέας και του Καναδά.
 Πληροφορίες: www.ltfn.gr/9workshop 
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Προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

25 - 27 Οκτωβρίου 
2018

Παγκόσμιο Συνέδριο Μαρινών
ΑΘΗΝΑ

Διεθνές Συμβούλιο Ενώσεων Ναυτικής 
Βιομηχανίας (ICOMIA),  Ένωση Μαρινών 
Ελλάδας

31 Οκτωβρίου - 
2 Νοεμβρίου 2018

15ο Εθνικό συνέδριο Χαρτογραφίας: «Η 
Χαρτογραφία των Κρίσεων - Cartography 
of Crises» 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Χαρτογραφική Επιστημονική Εταιρεία 
Ελλάδας 

5 Νοεμβρίου 2018

Συνέδριο: Athens Investment Forum 2018: 
Ο Ρόλος των Ελληνικών Επιχειρήσεων στη 
Μελλοντική Ανάπτυξη
ΑΘΗΝΑ

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Vertical 
Solutions SA

ΑΘΗΝΑ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΩΝ 
ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
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Η Pollutec αποτελεί εδώ και 40 χρόνια, πηγή έμπνευσης και 
το απόλυτο μέσον  πρόσβασης  σε καινοτόμες λύσεις στον το-
μέα της ενέργειας και του περιβάλλοντος. Στη γνωστή έκθεση 
συμμετέχουν 2.200 εκθέτες και 73.000 επαγγελματίες από 128 
χώρες, παρουσιάζονται για πρώτη φορά στην Ευρώπη 200 
καινοτομίες και διοργανώνονται 450 συνέδρια πάνω σε 14 
θεματικές και 5 πολυθεματικές ζώνες. Ενδεικτικά, προτείνεται 
ένα πρόγραμμα 2 ημερών,  σε δήμους και περιφέρειες, σε επαγ-
γελματίες και των 5 ηπείρων που επιθυμούν να υλοποιήσουν 
το μοντέλο της «κυκλικής» οικονομίας στις αντίστοιχες περιοχές 
τους,  ανταλλάσσοντας εμπειρίες, εντοπίζοντας λύσεις, προκει-
μένου ν’ αλλάξουν κλίμακα και να περάσουν από το στάδιο του 
πειραματισμού στο στάδιο της εξειδίκευσης. Οι διοργανωτές 
έχουν προβλέψει κάρτες ελευθέρας εισόδου για δήμους και φο-
ρείς και για επαγγελματίες μέσα από την ιστοσελίδα της έκθεσης 
www.pollutec.com
Οι 14 Θεματικές ζώνες: 
•         Διαχείριση των υδάτινων πόρων 
•         Επεξεργασία - Διανομή – Καθαρισμός Αποτελεσματική 

χρήση υδάτινων πόρων - Smart water Νέοι υδάτινοι πόροι 
(αφαλάτωση, όμβρια ύδατα…)
•         Διαχείριση δικτύων και αποδοτικότητα των διαδικασιών 
Υδραγωγοί
•         Νεραντλίες – Κρουνοί
•         Αυτοματοποίηση – Έξυπνα συστήματα – IoT
•         Συλλογή, Καθαρισμός, Καθαρισμός των σωληνώσεων 
Οχήματα – Διοικητική μέριμνα (συντήρηση, αποθήκευση) 
Καθαρισμός – Καθαρισμός αγωγών με βολές υψηλής πίεσης 
(Hydrocurage)
•         Ανακύκλωση - Επαναχρησιμοποίηση – Ύλες και υλικά 
Ανακύκλωση - Επαναχρησιμοποίηση – Νέες χρήσεις Οικολογι-
κά υλικά και βιο-υλικά
•         Συλλογικοί φορείς - Θεσμοί – Χρηματοοικονομικά - Έρευνα 
– Εκπαίδευση
•         Τόποι & εδάφη (διαχείριση) Εργαλεία - Μετρολογία – Ανά-
λυση
•         Ενέργεια
•         Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ενεργειακή αξιοποίηση Απο-

θήκευση ενέργειας
•         Ενεργειακή απόδοση
•         Πολεοδομικός σχεδιασμός και κινητικότητα (φωτισμός, 
αστικός εξοπλισμός, υποδομές, υπηρεσίες, κλπ.)
•         Βιοποικιλότητα και φυσικά περιβάλλοντα (διατήρηση) Πε-
ριβαλλοντική μηχανική
•         Θάλασσες και ακτές
•         Ποιότητα του αέρα, οσμές, Θόρυβος(διαχείριση) Κίνδυνοι 
(διαχείριση)
•         Επεξεργασία λυμάτων(επεξεργασία – διαλογή – διάθεση)
Οι 5 πολυθεματικές ζώνες:
•         Αειφόρες πόλεις 
•         Αειφόρος βιομηχανία και βιομηχανία του μέλλοντος Γε-
ωργία
•         Θάλασσα, ακτές και υδάτινες περιοχές Νοσοκομεία και αει-
φόρος ανάπτυξη
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε 
στην Promosalons, κ. κατερίνα Μάναλη, Email : cmanali@
promosalons.com, τηλ : 210 36 25 516

Υπεγράφη από τον υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Γιάννη 
Δραγασάκη η 1η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Συ-
νέργειες και Δικτυώσεις» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016. Η 
προκήρυξη θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης τις 
επόμενες ημέρες και θα αναρτηθεί στον οικείο ιστότοπο του ανα-
πτυξιακού νόμου www.ependyseis.gr. Η ημερομηνία έναρξης 
της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων είναι η 
Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
στόχος του καθεστώτος «Συνέργειες και Δικτυώσεις» είναι, μέσω 
της ενίσχυσης κοινών δράσεων, η προώθηση της ανταγωνιστι-
κότητας των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στις επιχειρηματικές 
συστάδες (cluster), καθώς και η αύξηση των σημαντικών οικονο-
μιών που δύνανται να παραχθούν για το σύνολο της οικονομίας 
από τη δημιουργία πυκνών οριζόντιων και κάθετων δικτυώσεων, 
μέσω της διασποράς της συνεργατικής κουλτούρας στην ελληνική 
επιχειρηματικότητα.
Γι’ αυτό άλλωστε στις επιχειρηματικές συστάδες (clusters) μπο-
ρούν να συμμετάσχουν πέραν των επιχειρήσεων και ερευνητικά/
εκπαιδευτικά ιδρύματα (πανεπιστήμια, δημόσιοι και ιδιωτικοί 
οργανισμοί έρευνας και ανάπτυξης, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κ.ο.κ.), που δρα-

στηριοποιούνται σε περιφερειακό ή διαπεριφερειακό επίπεδο και 
έχουν θεματική εστίαση. 
Στο λειτουργικό πλαίσιο του προγράμματος, οι επιχειρηματικές 
συστάδες θα διευθύνονται και συντονίζονται από φορέα διαχείρι-
σης με νομική προσωπικότητα, στον οποίο θα συμμετέχουν όλα 
τα μέλη του. Ο φορέας διαχείρισης της επιχειρηματικής συστάδας 
θα την εκπροσωπεί, θα αναπτύσσει και εφαρμόζει δραστηριότητες 
που υποστηρίζουν την ανάπτυξή της και θα δημιουργεί προστιθέ-
μενη αξία για καθέναν από τους συμμετέχοντες σε αυτήν.Για να 
υπαχθεί μια επιχειρηματική συστάδα στο πρόγραμμα, θα πρέπει 
να συμμετέχουν τουλάχιστον έξι επιχειρήσεις για επενδυτικά σχέ-
δια που πρόκειται να υλοποιηθούν στην Αττική ή στη Θεσσαλονί-
κη, ή τέσσερις επιχειρήσεις για επενδυτικά σχέδια, που πρόκειται να 
υλοποιηθούν στους υπόλοιπούς νομούς της επικράτειας. 
Οι αιτήσεις υπαγωγής στο καθεστώς μπορούν να υποβληθούν 
από τον φορέα διαχείρισης υφιστάμενων ή υπό σύσταση επιχει-
ρηματικών συστάδων και όχι από μεμονωμένα ή εν δυνάμει μέλη 
τους. Εφόσον ο φορέας διαχείρισης δεν έχει ήδη συσταθεί κατά την 
υπαγωγή του σχεδίου στις διατάξεις του εν λόγω καθεστώτος, οι 
διαδικασίες σύστασής του πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός της 

προθεσμίας, η οποία τάσσεται στην απόφαση υπαγωγής, ενώ ο 
φορέας διαχείρισης συνιστά τον φορέα υλοποίησης του ενισχυό-
μενου επενδυτικού σχεδίου.
Στις επιλέξιμες προς χρηματοδότηση δαπάνες περιλαμβάνονται 
επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού και επεν-
δυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού. Επίσης, χρηματο-
δοτείται το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που 
δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού 
σχεδίου υπολογιζόμενο για περίοδο δύο ετών από τη δημιουργία 
κάθε θέσης. Η ενίσχυση χορηγείται αποκλειστικά στους φορείς που 
διαχειρίζονται τις επιχειρηματικές συστάδες. Οι επιχειρηματικές συ-
στάδες που αποτελούνται από ΜΜΕ, ενισχύονται με τις ενισχύσεις 
της φορολογικής απαλλαγής, της επιχορήγησης, της επιδότησης 
χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της 
δημιουργούμενης απασχόλησης. 
Αντίστοιχα, στις επιχειρηματικές συστάδες, στις οποίες περιλαμ-
βάνεται μεγάλη επιχείρηση με ποσοστό συμμετοχής στο φορέα 
διαχείρισης μεγαλύτερο του 50%, παρέχονται τα κίνητρα της φο-
ρολογικής απαλλαγής της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης 
και της επιδότησης της δημιουργούμενης απασχόλησης.

Συνάντηση με τον Δημήτρη Παπαλεξόπουλο, διευθύνοντα σύμ-
βουλο της εταιρείας ΤΙΤΑΝ είχε την Παρασκευή ο αντιπρόεδρος 
της Κυβέρνησης και υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Γιάννης 
Δραγασάκης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Παπαλεξόπουλος 
ενημέρωσε τον κ. Δραγασάκη για την επικείμενη εισαγωγή της 
εταιρείας στο Χρηματιστήριο Euronext Βρυξελλών με παράλληλη 
διαπραγμάτευση στα Χρηματιστήρια Αθηνών και Euronext Πα-
ρισίων, καθώς και τη μεταφορά της καταστατικής έδρας της στις 

Βρυξέλλες.
Όπως επισημάνθηκε, η ενέργεια αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του 
εξωστρεφούς προσανατολισμού της εταιρείας και της αναβάθμι-
σης της πρόσβασής της στις διεθνείς αγορές κεφαλαίων.
Ο κ. Παπαλεξόπουλος σημείωσε ότι η παρουσία του Ομίλου ΤΙ-
ΤΑΝ στην Ελλάδα παραμένει σταθερή, τόσο σε επίπεδο εγχώριας 
παραγωγής, θέσεων εργασίας και επενδύσεων, όσο και μέσω της 
δευτερογενούς διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Στο πλαίσιο αυτό οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις για την ελ-
ληνική οικονομία, η οποία βρίσκεται πλέον σε τροχιά ανάκαμψης, 
και τη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος, που θα έχει θετικές 
επιδράσεις στην επιχειρηματική δραστηριότητα, τις επενδύσεις και 
την απασχόληση.

Η ΕΚΘΕΣΗ POLLUTEC 2018 ΑΠΟ ΤΙΣ 27 ΕΩΣ ΤΙΣ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΟ LYON EUREXPO , ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ

ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΞΕΚΙΝΑΕΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ «ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΕΙΣ»

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ι. ΔΡΑΓΑΣΑΚΗ ΜΕ ΤΟΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΗΣ ΤΙΤΑΝ ΑΕ Δ. ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟ
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ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΠΟΛΥΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ
 Με υψηλές προσδοκίες αναμένουν οι τηλεπικοινωνιακές 
εταιρείες Cosmote, Vodafone, Wind, την προώθηση στη 
βουλή του νομοσχεδίου για την αδειοδότηση των κεραιών, 
προκειμένου η διαδικασία να «τρέχει» απρόσκοπτα και να 
συμβάλει στην ταχύτερη υλοποίηση των επενδύσεων Σύμ-
φωνα με ρεπορτάζ της δημοσιογράφου Τέτης Ηγουμενίδη 
στο mononews το σχέδιο νόμου, «Aδειοδότηση και Έλεγχος 
Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά» της Γενικής Γραμματείας 
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του υπουργείου Ψηφια-
κής Πολιτικής, με επικεφαλής τον γενικό γραμματέα τον Βασί-
λη Μαγκλάρα, τίθεται σήμερα, εκτός απρόοπτου, σε δημόσια 
διαβούλευση. Το στοίχημα είναι η επίλυση ενός μείζονος ση-
μασίας προβλήματος της τηλεπικοινωνιακής αγοράς, αυτού 
της αδειοδότησης των κεραιών.
Όπως επισημαίνεται από τα στελέχη των τηλεπικοινωνιών 
η επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης των επενδύσεων, που 
προϋποθέτει ένα αποτελεσματικό θεσμικό πλαίσιο για τις 
άδειες, είναι απαραίτητη στο πλαίσιο και της διαμόρφωσης 
των απαραίτητων υποδομών δικτύων για την προετοιμασία 
της έλευσης των δικτύων 5ης γενιάς (5G). Η χώρα, η δημόσια 
διοίκηση και η οικονομία συνολικά χρειάζεται να προετοιμα-
στούν, σήμερα, προκειμένου να δημιουργηθούν έγκαιρα οι 
κατάλληλες υποδομές, τα νέα δίκτυα υπερύψηλων ταχυτή-
των. Οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση θέτει σε κίνδυνο 
τον ταχύ ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας, 
καταδικάζοντας τη χώρα να μείνει σε μόνιμη ψηφιακή υστέ-
ρηση.
Βασική καινοτομία του σχεδίου νόμου της Γενικής Γραμ-
ματείας Τηλεπικοινωνιών που παρουσιάζει σήμερα το 
mononewsείναι η διαδικασία έγκρισης δόμησης για τα κεραι-
οσυστήματα από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) σε 
αντικατάσταση της υφιστάμενης διαδικασίας πολεοδομικής 
έγκρισης, καθώς στις Πολεοδομίες σημειώνονται οι μεγα-
λύτερες καθυστερήσεις και ανακολουθίες στη διαδικασία 
έγκρισης ή απόρριψης των σχετικών αιτήσεων. Αξιοποιείται 
ο νέος θεσμός του ελεγκτή δόμησης και στον κλάδο Κινητών 
Επικοινωνιών, όπως συμβαίνει ευρύτερα για τις πολεοδομικές 
εγκρίσεις.
Αναλυτικότερα, βάσει του άρθρο 2 του σχεδίου νόμου η 
διαδικασία αδειοδότησης κατασκευών κεραιών στην ξηρά 
ολοκληρώνεται σε δύο στάδια. Για την εγκατάσταση και λει-
τουργία κατασκευής κεραίας ή την τροποποίηση υφιστάμενης 
κατασκευής κεραίας απαιτείται α) Η έκδοση άδειας κατασκευ-
ής κεραίας από την ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών 
και Ταχυδρομείων). β) Η έκδοση έγκρισης εγκατάστασης 
δομικών κατασκευών κεραίας, αφού προηγουμένως εκδοθεί 
η άδεια κατασκευής κεραίας από την ΕΕΤΤ και γ) Η σύνταξη 
Πορίσματος Ελέγχου από τον Ελεγκτή Δόμησης, με το οποίο 
να βεβαιώνεται ότι οι δομικές κατασκευές κεραίας, υλοποι-
ήθηκαν σύμφωνα τα στοιχεία της χορηγηθείσας έγκρισης 
εγκατάστασης δομικών κατασκευών κεραίας.
Κάθε κατασκευή κεραίας, η οποία εγκαθίσταται και λειτουργεί 
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, εφόσον ηλε-

κτροδοτείται, απαιτείται να συνδέεται αυτοτελώς με το δίκτυο 
ηλεκτροδότησης. Υφιστάμενες κατασκευές υποχρεούνται 
εντός έξι μηνών από δημοσίευσης του παρόντος να προβούν 
στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να χορηγηθεί αυτο-
τελής σύνδεση ηλεκτροδότησης.
Ο κάτοχος κατασκευής κεραίας υποχρεούται να διατηρεί 
αναρτημένη τόσο στην κεντρική είσοδο του κτηρίου, όσο 
και σε εμφανές σημείο πλησίον της βάσης αυτής, πινακίδα 
ανεξίτηλης γραφής, στην οποία θα αναγράφονται η επωνυμία 
του, καθώς και το μοναδικό αναγνωριστικό της κατασκευής 
κεραίας, που επιτρέπει την αναζήτησή της στο δημοσίως προ-
σβάσιμο πληροφοριακό σύστημα, όπως αυτό καθορίζεται με 
απόφαση της ΕΕΤΤ. Υφιστάμενες κατασκευές κεραιών υποχρε-
ούνται να συμμορφωθούν στα παραπάνω εντός έξι μηνών 
από τη δημοσίευση του νόμου. Με απόφαση του οικείου Πε-
ριφερειάρχη, ύστερα από έκθεση των αρμοδίων οργάνων της 
Περιφέρειας, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους μέχρι 
20.000 ευρώ, υπέρ της οικείας Περιφέρειας στους κατόχους 
κατασκευών κεραιών που παραβαίνουν την εν λόγω υποχρέ-
ωσή τους περί σήμανσης αυτών.
Για κάθε αίτημα εγκατάστασης και λειτουργίας κατασκευής 
κεραίας, τροποποίησης κατασκευής κεραίας, επικαιροποίη-
σης επιμέρους δικαιολογητικών ή/και διοικητικών πράξεων 
που αφορούν συγκεκριμένη κατασκευή κεραίας, τηρείται στο 
Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (Σ.ΗΛ.Υ.Α.) φά-
κελος με το σύνολο των δικαιολογητικών που έχουν υποβλη-
θεί και των εγκρίσεων που έχουν εκδοθεί, κατά περίπτωση, 
στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης, που καθορίζεται 
με τον παρόντα νόμο, ο οποίος είναι προσβάσιμος απ’ όλες τις 
συναρμόδιες υπηρεσίες.
Η ΕΕΤΤ υποχρεούται να δημοσιοποιεί τις θέσεις των κατα-
σκευών κεραιών για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί η διαδικα-
σία αδειοδότησης, με χρήση γεωγραφικού πληροφοριακού 
συστήματος (GIS).
Στις εγκαταστάσεις κατασκευών κεραιών λαμβάνονται μέτρα 
προφύλαξης του κοινού που καθορίζονται με κοινή απόφαση 
των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υγείας και Ψη-
φιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, καθώς 
και του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργού για θέματα της Ελλη-
νικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ). Η εξέταση της 
ανάγκης αναπροσαρμογής των ορίων έκθεσης του κοινού 
στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που έχουν καθορισθεί 
με την υπ` αριθ. 53571/3839/6.9.2000 κοινή υπουργική 
απόφαση «Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία 
κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά» (Β΄΄1105) διενεργείται 
από εννεαμελή Ειδική Επιτροπή που συστήνεται με απόφαση 
του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και 
Ενημέρωσης και στην οποία συμμετέχουν τρείς εκπρόσωποι 
του ως άνω υπουργείου, τρεις εκπρόσωποι του Υπουργεί-
ου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τρείς εκπρόσωποι του 
Υπουργείου Υγείας, που θα υποδεικνύονται από τους οικείους 
υπουργούς. Η ως άνω Ειδική Επιτροπή δύναται να προσκα-
λεί κατά περίπτωση και άλλα άτομα στις συνεδριάσεις της , 

συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων της Ακαδημαϊκής 
Κοινότητας, των Ανεξάρτητων Ρυθμιστικών Αρχών, ειδικών 
επιστημόνων, φορέων της αγοράς, ομάδων χρηστών και 
συλλογικοτήτων.
Έγκριση εγκατάστασης δομικών κατασκευών κεραίας
Για την εγκατάσταση των δομικών κατασκευών κεραίας, 
απαιτείται η έκδοση έγκρισης εγκατάστασης δομικών κατα-
σκευών κεραίας.
Η αίτηση για την έκδοση έγκρισης εγκατάστασης δομικών 
κατασκευών κεραίας, υποβάλλεται μέσω του Ηλεκτρονικού 
Συστήματος Οικοδομικών Αδειών (Η.Σ.Ο.Α), κατά τα οριζό-
μενα στο ν. 4495/2017. Απαραίτητη προϋπόθεση για την 
υποβολή της αίτησης αποτελεί η προηγούμενη έκδοση άδειας 
κατασκευής κεραίας από την ΕΕΤΤ, καθώς και η προηγούμενη 
έκδοση των εγκρίσεων και γνωμοδοτήσεων άλλων υπηρεσι-
ών που τυχόν απαιτούνται για την εγκατάσταση και λειτουρ-
γία της κατασκευής κεραίας. Η αίτηση υποβάλλεται με ευθύνη 
εξουσιοδοτημένου (από τον κάτοχο ή κύριο της κατασκευής 
κεραίας) μηχανικού και η έγκριση εκδίδεται αμέσως μετά την 
ηλεκτρονική υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, 
μελετών και λοιπών στοιχείων.
Η έγκριση εγκατάστασης δομικών κατασκευών κεραίας και οι 
τυχόν αναθεωρήσεις αυτής, αναρτώνται στο πρόγραμμα «ΔΙ-
ΑΥΓΕΙΑ» και στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Οικοδομικών Αδειών 
(ΗΣΟΑ), και εν συνεχεία κατατίθενται στις αρμόδιες υπηρεσίες 
για την εργοταξιακή σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας.
Μετά την εγκατάσταση των δομικών κατασκευών κεραίας 
πραγματοποιείται αυτοψία από Ελεγκτή Δόμησης, για τον 
έλεγχο της ορθής υλοποίησης της εκδοθείσας έγκρισης εγκα-
τάστασης δομικών κατασκευών κεραίας και στη συνέχεια 
συντάσσεται Πόρισμα Ελέγχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στις διατάξεις των άρθρων 44-46 του ν. 4495/17, το οποίο 
υποβάλλεται στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Οικοδομικών Αδειών 
(ΗΣΟΑ). Οι δομικές κατασκευές κεραιών εντάσσονται στην 
κατηγορία Α του άρθρου 44 του ν. 4495/17. Η αποζημίωση 
του Ελεγκτή Δόμησης ορίζεται σε 150 ευρώ και δύναται να 
αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας.
Ο επιβλέπων μηχανικός υποχρεούται να υποβάλει στο Ηλε-
κτρονικό Σύστημα Οικοδομικών Αδειών (ΗΣΟΑ) αίτημα για 
έλεγχο των δομικών κατασκευών κεραίας τουλάχιστον 10 
ημέρες πριν την ολοκλήρωση των εργασιών. Η αρμόδια 
Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ) ελέγχει τα στοιχεία του αιτήματος 
εντός 24 ωρών και ενημερώνει ηλεκτρονικά την Διεύθυνση 
Ελέγχου Δόμησης – Περιφερειακό Παρατηρητήριο της οικεί-
ας Περιφέρειας, το οποίο ορίζει αυθημερόν Ελεγκτή Δόμησης 
κατόπιν ηλεκτρονικής κλήρωσης από το Μητρώο Ελεγκτών 
Δόμησης. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτο το χρονικό 
διάστημα των 24 ωρών, τεκμαίρεται ότι η ΥΔΟΜ δεν έχει 
παρατηρήσεις ως προς τα στοιχεία του αιτήματος, το οποίο 
δρομολογείται περαιτέρω αυτόματα στο σύστημα. 
Συνέχεια στη σελ 5
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Σε νέα ψηφιακή εποχή εισήλθε η Attica Bank, προσφέροντας 
μεταξύ άλλων πλήρως ανανεωμένο e-banking, αλλά και νέα 
εφαρμογή για το mobilebanking. Το ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει ότι 
όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, η Attica Bank συνεχώς 
εκσυγχρονίζεται και βρίσκεται δίπλα στους καταναλωτές με 
στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, δίνοντας τη 
δυνατότητα πραγματοποίησης συναλλαγών όλο το 24ωρο 
με μηδενικές ή πολύ χαμηλές χρεώσεις. Για το σκοπό αυτό, 
δημιουργήθηκε μια νέα γενιά ψηφιακών υπηρεσιών με την 
ονομασία attica Digital, που είναι πλήρως αναβαθμισμένη, 
ασφαλής, σύγχρονη και φιλική στη χρήση επιδιώκοντας την 
κάλυψη των αναγκών και την διευκόλυνση των καθημερινών 
τραπεζικών συναλλαγών των πελατών της.
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, «το νέο πλέγ-
μα ψηφιακών υπηρεσιών της τράπεζας, αποτελείται από:
Attica E-Banking
Η Attica Bank στον browser του υπολογιστή, του smartphone 
ή του tablet.
Συναλλαγές, με ταχύτητα και ασφάλεια από οποιαδήποτε ση-

μείο έχετε σύνδεση στο Internet, με μηδενικές ή πολύ χαμηλές 
χρεώσεις όλο το 24ωρο.
Attica Mobile
Τραπεζικές συναλλαγές στο smartphone ή το tablet.
Διαχειριστείτε με ασφάλεια τους προσωπικούς σας λογαρια-
σμούς και περιηγηθείτε στις οθόνες του app για Apple iOS και 
Google Android.
Κωδικοί μίας χρήσης
Πραγματοποιείστε τις συναλλαγές σας μέσω του συστήματος 
Attica e-Banking και Attica Mobile με την εισαγωγή ενός Κω-
δικού Μιας Χρήσης που αποστέλλεται με γραπτό μήνυμα SMS 
στο κινητό σας τηλέφωνο (SMS Token).
Attica Bank Free Wi-Fi
Η Attica Bank προσφέρει χωρίς καμία χρέωση την υπηρεσία 
Attica Bank Free Wi-Fi για δωρεάν πρόσβαση στο internet 
από το smartphone, το tablet ή το laptop σας, όταν βρίσκεστε 
σε ένα από τα καταστήματα ή σε ένα εξωτερικό ΑΤΜ της Attica 
Bank.
Μέσω της υπηρεσίας Attica bank Free Wi-Fi έχετε ελεύθερη 

πρόσβαση
- Στα Social Media
- Στην εφαρμογή Attica Mobile
- Στο internet, με περιορισμό σε σελίδες με ακατάλληλο περι-
εχόμενο.
Attica Bank ATM
H Attica Bank προσφέρει ένα εκτεταμένο δίκτυο ΑΤΜ τόσο στα 
καταστήματά της όσο και σε εξωτερικά σημεία, όπου 24 ώρες 
το 24ωρο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πιστωτική ή χρε-
ωστική σας κάρτα και να πραγματοποιήσετε τις καθημερινές 
συναλλαγές σας.
Τερματικές Συσκευές POS
Επιλέξτε την Attica Bank, για να αποκτήσετε άμεσα τερματικό 
POS για την επιχείρησή σας και να βελτιώσετε το επίπεδο εξυ-
πηρέτησης που προσφέρετε.
Εύκολα, γρήγορα, σε ανταγωνιστικές τιμές, με άμεση παρά-
δοση».

Συνέχεια από τη σελ 4

Σε περίπτωση καταγγελίας, όσον αφορά στη νομιμότητα 
εγκατασταθέντων δομικών κατασκευών κεραίας ο σχετικός 
έλεγχος διενεργείται από Ελεγκτή Δόμησης, ο οποίος συντάσ-
σει Πόρισμα Ελέγχου, το οποίο υποβάλει στο Ηλεκτρονικό 
Σύστημα Οικοδομικών Αδειών (ΗΣΟΑ).
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέ-
ρωσης και Εθνικής Άμυνας καθορίζονται οι παραμεθόριες 
ζώνες της χώρας, των οποίων η κάλυψη από τα δίκτυα κι-
νητής τηλεφωνίας κρίνεται ως εθνικά αναγκαία, καθώς και οι 
ειδικές διαδικασίες αδειοδότησης των κατασκευών κεραιών, 
δομικών κατασκευών κεραιών και των συνοδών έργων στις 
περιοχές αυτές.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενη-
μέρωσης και Ανάπτυξης καθορίζονται υποεξυπηρετούμενες 
περιοχές της ελληνικής επικράτειας, για τις οποίες η ανάπτυξη 
υποδομής ασύρματης πρόσβασης στον τελικό χρήστη ή/και η 
κάλυψη από τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας κρίνεται ως εθνικά 
αναγκαία και καθορίζονται ειδικές διαδικασίες αδειοδότησης 
των κατασκευών κεραιών, δομικών κατασκευών κεραιών και 
των συνοδών έργων στις περιοχές αυτές.
Πώς υποβάλλονται οι καταγγελίες των πολιτών
Το εν λόγω νομοσχέδιο αναφέρεται ακόμη στα πάρκα κεραι-
ών, ενώ προβλέπει τη λειτουργία πληροφοριακού συστήμα-
τος για την μονοαπευθυντική διαχείριση των καταγγελιών 
που αφορούν σε παραβάσεις της νομοθεσίας για την εγκα-
τάσταση και λειτουργία κατασκευών κεραιών. Οι καταγγελίες 

υποβάλλονται στο σύστημα επώνυμα, μαζί με παράβολο πο-
σού πενήντα 50 ευρώ για κάθε έλεγχο, το οποίο αποδίδεται 
κατά περίπτωση στις υπηρεσίες που θα πραγματοποιήσουν 
τους ελέγχους. Το ύψος του παραβόλου δύναται να τροπο-
ποιείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ψη-
φιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και των 
κατά περίπτωση συναρμοδίων υπουργών.
Εάν από τον έλεγχο προκύψει ότι η καταγγελία αφορά εγκα-
τάσταση κατασκευής κεραίας για την οποία δεν έχει εκδοθεί 
άδεια κατασκευής κεραίας ή /και έγκριση δομικών κατασκευ-
ών κεραίας, το παράβολο επιστρέφεται στον καταγγέλλοντα. 
Τα αιτήματα παροχής πληροφοριών εξετάζονται ατελώς.
Για τις υφιστάμενες κεραίες με εκκρεμότητες στην αδειοδότη-
σή τους προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι οι εταιρείες οφείλουν 
να υποβάλλουν στην ΕΕΤΤ εντός 30 ημερών από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κατάλογο με τις κατασκευές κεραιών 
που εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου.
Πού απαγορεύεται η εγκατάσταση κεραιών
Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής 
τηλεφωνίας σε κτιριακές εγκαταστάσεις βρεφονηπιακών 
σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων. Υφιστά-
μενες κατασκευές κεραιών επί των εν λόγω κτιρίων απομα-
κρύνονται.
Σε περίπτωση εγκατάστασης κατασκευής κεραίας σε απόστα-
ση μέχρι 300 μέτρων από την περίμετρο κτιριακών εγκατα-
στάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων 
και νοσοκομείων, τα όρια έκθεσης του κοινού απαγορεύεται 
να υπερβαίνουν το 60% των τιμών που καθορίζονται στα 
άρθρα 24 της υπ’ αριθμ. 53571/3839/6.9.2000 (Β΄ 1105) 
κοινής υπουργικής απόφασης ή στην εκάστοτε ισχύουσα 

αντίστοιχη κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, Υγείας και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινω-
νιών και Ενημέρωσης, καθώς και του εκάστοτε αρμόδιου για 
την ΕΕΑΕ Υπουργού.
Τα πρόστιμα
Στο άρθρο 18 του νομοσχεδίου προβλέπεται για τις περιπτώ-
σεις παράνομης εγκατάστασης κεραιών, για παρενόχληση 
των αρμόδιων οργάνων να πραγματοποιήσουν έλεγχο των 
σταθμών εκπομπής ή/και λήψης ραδιοσήματος και των εγκα-
ταστάσεων αυτών κ.λ.π. ποινή φυλάκισης μέχρι 3 ετών και 
χρηματική ποινή από 7.000 ευρώ έως 40.000 ευρώ. Επίσης με 
φυλάκιση μέχρι 3 έτη τιμωρείται όποιος προκαλεί επιβλαβείς 
παρενοχλήσεις (παρεμβολές), διαπιστωμένες από την αρμό-
δια Αρχή, σε άλλο νόμιμο χρήστη, όπως και όποιος εκπέμπει 
χωρίς άδεια σε ζώνες ραδιοσυχνοτήτων που δεν προβλέπεται 
για τη συγκεκριμένη υπηρεσία στον Εθνικό Κανονισμό Κατα-
νομής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ).
Τα παραπάνω αδικήματα θεωρούνται αυτόφωρα, σύμφωνα 
με τους ορισμούς του άρθρου 242 του Κώδικα Ποινικής Δι-
κονομίας.
Επιπλέον με απόφαση της ΕΕΤΤ, μετά από τεχνική έκθεση της 
αρμόδιας υπηρεσίας, στους κατόχους κατασκευών κεραιών 
στην ξηρά α) που δεν διαθέτουν άδεια εγκατάστασης από 
την ΕΕΤΤ ούτε πιστοποιητικό πληρότητας ή β) που διαθέτουν 
άδεια εγκατάστασης η οποία έχει εκδοθεί επί τη βάσει ψευδών, 
ανακριβών ή παραποιημένων στοιχείων επιβάλλεται διοικητι-
κό πρόστιμο από 20.000 ευρώ μέχρι και 300.000 ευρώ.

ΣΕ ΝΕΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ ΕΙΣΗΛΘΕ Η ATTICA BANK

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΠΟΛΥΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ
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«Η εταιρεία που σας προμηθεύει καύσιμα, ηλε-
κτρική ενέργεια ή φυσικό αέριο πρέπει σύντομα 
να σας κάνει ... δώρο καινούργιες λάμπες χαμη-
λής κατανάλωσης ενέργειας, να σας συντηρήσει 
τον καυστήρα ή ακόμη και να σας τον αλλάξει!»
Η εταιρεία από την οποία προμηθεύεστε καύσιμα, ηλεκτρι-
κή ενέργεια ή φυσικό αέριο μπορεί στο άμεσο μέλλον να σας 
χτυπήσει την πόρτα και να σας κάνει δώρο καινούργιες λά-
μπες χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, να σας συντηρήσει 
τον καυστήρα θέρμανσης ή ακόμη και να σας τον αλλάξει! 
Δεν αποτελεί φανταστικό σενάριο αλλά μία υπαρκτή προο-
πτική δεδομένου ότι όλοι οι προμηθευτές ενέργειας έχουν 
νομική υποχρέωση να εξασφαλίσουν συγκεκριμένους 
στόχους εξοικονόμησης ενέργειας μέχρι το 2020 αρχικά 
και ως το 2027 σε επόμενο στάδιο. Και αν δεν το κάνουν 
απειλούνται με σοβαρά πρόστιμα μεγέθους εκατομμυρίων 
ευρώ που έχουν προκαλέσει σοβαρή ανησυχία στην αγορά 
για τις επιπτώσεις τους - ακόμη και στη βιωσιμότητα των 
επιχειρήσεων - εφόσον επιβληθούν. Σύμφωνα με ρεπορτάζ 
του Κώστα Βουτσαδάκη στο ΑΠΕ- ΜΠΕ πρόκειται για το 
λεγόμενο καθεστώς επιβολής που θεσπίστηκε με τον νόμο 
4342/2015 και εξειδικεύτηκε με αποφάσεις του υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργου Σταθάκη οι οποίες 
προσδιορίζουν αναλυτικά το στόχο εξοικονόμησης που 
οφείλει να πετύχει κάθε ένας από τους 32 συνολικά προ-
μηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και υγρών 
καυσίμων σε ετήσια βάση.
Ενδεικτικά (ο πλήρης κατάλογος είναι στην ιστοσελίδα του 
Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ΚΑΠΕ που έχει 
αναλάβει τη διαχείριση του προγράμματος, στη διεύθυνση 
http://www.cres.gr/obs/yliko.html) για τον οικιακό τομέα 
προτείνονται τα εξής μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής 
απόδοσης: μονώσεις του κτιρίου και των σωληνώσεων, 

αποδοτικά συστήματα θέρμανσης και συσκευές ελέγχου 
(θερμοστάτες, βαλβίδες κλπ.), τηλεθέρμανση, ηλιακοί θερ-
μοσίφωνες, ενεργειακά αποδοτικές οικιακές συσκευές (πλυ-
ντήρια κλπ.) και λαμπτήρες, έξυπνα συστήματα θέρμανσης, 
παράθυρα / υαλοπίνακες υψηλής ενεργειακής απόδοσης. 
Αντίστοιχες είναι οι προτάσεις για τα κτίρια του τομέα 
υπηρεσιών ενώ για τις μεταφορές προβλέπεται προμήθεια 
ενεργειακά αποδοτικών οχημάτων, ελαστικά χαμηλής αντί-
στασης, λιπαντικά υψηλής απόδοσης, αεροτομές, πρόσθετα 
καυσίμων, σεμινάρια οικονομικής οδήγησης κ.α. Και για τη 
βιομηχανία συστήματα ανάκτησης ενέργειας, ενεργειακά 
αποδοτικά συστήματα παραγωγής κ.α.
Για το 2017 που ήταν η πρώτη χρονιά εφαρμογής του μέ-
τρου ο στόχος εξοικονόμησης που τέθηκε με υπουργική 
απόφαση στους προμηθευτές ενέργειας ήταν 100 χιλιάδες 
τόνοι ισοδύναμου πετρελαίου (ktoe) εκ των οποίων το με-
γαλύτερο μερίδιο (31,76 ktoe) αποτελούσε υποχρέωση της 
ΔΕΗ, άλλο 1,6 ktoe επιμερίστηκε στους τρεις μεγαλύτερους 
εναλλακτικούς προμηθευτές ρεύματος, 61,21 ktoe στις εται-
ρείες εμπορίας πετρελαιοειδών και 5,41 ktoe στις εταιρείες 
προμήθειας φυσικού αερίου. Σύμφωνα με τα απολογιστικά 
στοιχεία του ΚΑΠΕ, ο στόχος υπερκαλύφθηκε κατά σχεδόν 
δύο φορές (επιτεύχθηκε συνολικά εξοικονόμηση 178 ktoe).
Ο λόγος που συνέβη αυτό όπως εξηγούν οι παράγοντες 
της αγοράς στο ΑΠΕ, ήταν ότι κατά την έναρξη εφαρμογής 
του προγράμματος οι στόχοι επιτεύχθηκαν κυρίως με τις 
λεγόμενες συμβουλευτικές δράσεις που περιλαμβάνουν 
π.χ. την ενημέρωση / εκπαίδευση οδηγών και καταναλω-
τών σε πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας. Όπως επίσης, 
το γεγονός ότι οι στόχοι χρόνο με το χρόνο αυξάνονται. 
Συγκεκριμένα για το 2018 ο στόχος είναι 133 ktoe και αυ-
ξάνονται προοδευτικά ως το 2020 ενώ όπως επισημαίνουν 
αρμόδια στελέχη του ΚΑΠΕ από το 2020 θα είναι ακόμη πιο 

φιλόδοξοι.
Η απόφαση με την οποία θεσπίστηκε ο «Κανονισμός Λει-
τουργίας Καθεστώτος Υποχρέωσης Ενεργειακής Απόδο-
σης» (ΦΕΚ 1242 Β’ 11-4-2017) προβλέπει ότι το πρόστιμο 
για μη επίτευξη των στόχων είναι 500.000 ευρώ ανά ktoe, 
που σημαίνει ότι η μη συμμόρφωση κοστίζει περισσότερο 
από την υλοποίηση των επενδύσεων. Σύμφωνα με το νόμο 
4342 (άρθρο 9) τα μέτρα αυτά ενεργειακής απόδοσης θα 
υλοποιούνται κατά προτεραιότητα σε νοικοκυριά που πλήτ-
τονται από ενεργειακή ένδεια ή στην κοινωνική κατοικία.
Από την πλευρά των εταιρειών εμπορίας καυσίμων εκφρά-
ζονται διαμαρτυρίες για το μέτρο με το σκεπτικό μεταξύ 
άλλων ότι οι καταναλωτές τους οποίους θα προσεγγίσουν 
προκειμένου να τους κάνουν δώρο για παράδειγμα την αλ-
λαγή των λαμπτήρων ή του καυστήρα δεν είναι καθόλου 
σίγουρες ότι στο μέλλον θα προμηθεύονται πετρέλαιο θέρ-
μανσης ή καύσιμα κίνησης από τη συγκεκριμένη εταιρεία 
που ανέλαβε το κόστος. Σε αντίθεση για παράδειγμα με τους 
προμηθευτές ρεύματος ή φυσικού αερίου που μπορούν να 
δεσμεύσουν τους πελάτες τους με συμβόλαια.
Ο Σύνδεσμος των Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελ-
λάδος έχει προσφύγει στο Συμβούλιο Επικρατείας κατά του 
καθεστώτος επιβολής επισημαίνοντας επιπλέον ότι η δράση 
αυτή υποχρεώνει ουσιαστικά τις εταιρείες να επενδύσουν 
σε μείωση του τζίρου τους και αυτό σε μία περίοδο που η 
αγορά καυσίμων έχει ήδη σημειώσει πτώση άνω του 40% 
τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης και της 
αύξησης της φορολογίας στα καύσιμα. Ο ΣΕΕΠΕ ζητά την 
εξαίρεση των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών από το 
καθεστώς επιβολής ή την εφαρμογή μόνο μέτρων χαμηλού 
κόστους όπως η συντήρηση καυστήρων και η τοποθέτηση 
θερμιστατικών βαλβίδων στα καλοριφέρ.

Οι τιμές που διαμορφώθηκαν στην τελευταία δημοπρασία λι-
γνιτικής και υδροηλεκτρικής παραγωγής της ΔΕΗ (δημοπρα-
σίες ΝΟΜΕ) εξασφαλίζουν σημαντικό περιθώριο κέρδους για 
τους εναλλακτικούς προμηθευτές, ανέφεραν κύκλοι της ΔΕΗ 
απορρίπτοντας τις απόψεις σύμφωνα με τις οποίες το αποτέ-
λεσμα παρουσιάζεται «έως περίπου καταστροφικό για τους 
παρόχους - ανταγωνιστές της ΔΕΗ» και καλώντας παράλληλα 
την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας «να διατυπώσει τη θέση της 
υπεύθυνα και δημόσια, χωρίς περιστροφές». Σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ στην τελευταία δημοπρασία που πραγματοποιήθη-
κε για περίπου 6 εκατ. μεγαβατώρες διαμορφώθηκαν υψηλό-
τερες σχετικά τιμές σε σχέση με τις προηγούμενες (από 53,34 

έως 54,74 ευρώ ανά μεγαβατώρα). Όπως επισημαίνουν 
ωστόσο οι κύκλοι της ΔΕΗ, «η τιμή που τελικά προέκυψε, είναι 
περίπου 20 ευρώ/ MWH, ή 23% χαμηλότερη από την οριακή 
(χονδρική) τιμή του Συστήματος. Αυτό προφανώς σημαίνει 
ότι οι εναλλακτικοί πάροχοι έχουν δυνατότητα να διαθέτουν 
στην κατανάλωση την Η/Ε τουλάχιστον 20% φθηνότερα από 
ότι η ΔΕΗ».
Αναφέρουν ακόμη ότι: «Ας προστεθεί ότι οι πάροχοι αυτοί 
επιλέγουν μόνο τα κερδοφόρα τμήματα της αγοράς και βέ-
βαια ούτε τη μεγάλη βιομηχανία, ούτε τους αγρότες, ούτε 
τους ευάλωτους καταναλωτές στηρίζουν, όπως κάνει η ΔΕΗ, 
η οποία δεν αποφεύγει καμία κατηγορία καταναλωτών. Κατά 

συνέπεια οι διαμαρτυρίες που διαρρέονται και το κλίμα που 
επιχειρείται να δημιουργηθεί για τη δήθεν υψηλή τιμή των 
προθεσμιακών προϊόντων δεν έχουν καμία απολύτως βάση. 
Πέραν αυτών προξενεί ιδιαίτερη εντύπωση και προκαλεί εύ-
λογα ερωτηματικά η τοποθέτηση της ΡΑΕ, στο πλαίσιο της 
φετινής Έκθεσης της Θεσσαλονίκης, μέσω αρμοδίου στελέ-
χους της, για πολύ μικρό περιθώριο κέρδους των εναλλακτι-
κών παρόχων (1,5 ευρώ/MWH)!!! Υπονοεί άραγε η ΡΑΕ ότι 
θα πρέπει να υπάρξει μεγάλη αύξηση των τιμολογίων; Είναι 
αναγκαίο ως Υπεύθυνη Αρχή να διατυπώσει τη θέση της 
υπεύθυνα και δημόσια, χωρίς περιστροφές».

ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΚΥΚΛΟΥΣ ΤΗΣ ΔΕΗ
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«To φυσικό αέριο αποτελεί το καύσιμο βάσης για την μετά-
βαση της χώρας στην περίοδο των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας. Συμβάλει ιδιαίτερα και στην μάχη του μετριασμού 
της κλιματικής αλλαγής, μιας και είναι το πιο περιβαλλοντικό 
από τα ορυκτά καύσιμα, ενώ οι προδιαγραφές οι οποίες έχουν 
γίνει εξασφαλίζουν τους πολίτες ότι αυτή η μετάβαση στο 
φυσικό αέριο μπορεί να γίνει με ασφάλεια με περιβαλλοντι-
κή απόδοση, αλλά και με μεγάλη οικονομία». Τα παραπάνω 
τόνισε, μεταξύ άλλων, ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλ-
λοντος, Σωκράτης Φάμελλος, εγκαινιάζοντας την έναρξη 
τροφοδότησης της πόλης του Τυρνάβου με την τεχνολογία 
αποσυμπιεσμένου φυσικού αερίου από την ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ-
ΚΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Φάμελλος 

σημείωσε ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία ένας κύκλος προ-
διαγραφών ασφάλειας και περιβαλλοντικής αδειοδότησης, 
για να συμπληρώσει ότι «εξασφαλίζονται ότι θα έχουν ένα 
φθηνό, αλλά και ωφέλιμο καύσιμο, τα νοικοκυριά και οι επαγ-
γελματίες της περιοχής».
«Είναι μια ιστορική στιγμή για την πόλη του Τυρνάβου, κα-
θώς αλλάζει ενεργειακή ατζέντα της πόλης» τόνισε από την 
πλευρά του ο δήμαρχος Τυρνάβου, Παναγιώτης Σαρχώσης. 
Μεταξύ άλλων ο κ. Σαρχώσης είπε ότι υπάρχει ενδιαφέρον 
από του πολίτες του Τυρνάβου, ενώ τόνισε πως με τη χρήση 
του φυσικού αερίου θα υπάρχουν περιβαλλοντικές αλλά και 
αναπτυξιακές δυνατότητες στην περιοχή.
Ο γενικός διευθυντής της ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Α.Ε Λεωνίδας Μπακούρας δήλωσε ότι όλες οι κωμοπόλεις 
της Θεσσαλίας θα πάρουν φυσικό αέριο το επόμενο διάστημα, 
ενώ μιλώντας για το έργο που εγκαινιάστηκε στον Τύρναβο 
υποστήριξε ότι «στόχος είναι μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια 
το 50% του πληθυσμού του Τυρνάβου να χρησιμοποιεί το 
φυσικό αέριο».
Τέλος, ο διευθύνων σύμβουλος της Δημόσιας Επιχείρηση Αε-
ρίου (ΔΕΠΑ) Δημήτρης Τζώρτζης σε δήλωση του δεσμεύτηκε 
ότι θα συνεχιστούν οι επενδύσεις σε συνεργασία με την ΕΔΑ 
ΘΕΣΣ, με στόχο - όπως είπε - όλο και περισσότεροι πολίτες να 
έχουν πρόσβαση στο φυσικό αέριο.

Χωρίς όριο στο μέγεθος της ισχύος που μπορεί να κατοχυρώ-
σει ένας επενδυτής και με αύξηση της διαθέσιμης ισχύος για 
τα αιολικά θα πραγματοποιηθεί η επόμενη δημοπρασία για 
την κατασκευή νέων μονάδων παραγωγής ενέργειας από 
αιολικά και φωτοβολταϊκά, που προγραμματίζεται από τη 
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας στις αρχές Δεκεμβρίου, αναφέρει 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Παράλληλα «κλείδωσαν» οι τιμές εκκίνησης των διαγωνι-
σμών όπως και η ισχύς που θα διατεθεί ανά κατηγορία έργου 
(μικρά - μεγάλα φωτοβολταϊκά και αιολικά).
Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ολομέλεια της Ρυθμιστικής 
Αρχής Ενέργειας κατέληξε σε αποφάσεις για τα μεγέθη των 
δημοπρασιών ΑΠΕ, μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας δι-
αβούλευσης για τους διαγωνισμούς του Δεκεμβρίου και τις 
απόψεις που εξέφρασαν οι φορείς της αγοράς αλλά και την 
απόφαση του ΥΠΕΝ που έκανε δεκτές τις εισηγήσεις της ΡΑΕ.
Το θέμα του πλαφόν 20 % στην ισχύ που θα μπορούσε να κα-
τοχυρώσει ένας επενδυτής τέθηκε κυρίως για την κατηγορία 

των μικρών φωτοβολταϊκών προκειμένου να αποφευχθεί η 
επανάληψη του φαινομένου υπερσυγκέντρωσης των αδειών 
σε έναν ή λίγους υποψηφίους. Κρίθηκε ωστόσο ότι η θέσπιση 
ορίου σε μία μόνο από τις κατηγορίες των αδειών θα δημι-
ουργούσε νομικά προβλήματα ενώ παράλληλα επικράτησε η 
άποψη ότι είναι πρακτικά δύσκολο να εφαρμοστεί ο κανόνας, 
καθώς ο ίδιος επενδυτής θα μπορούσε να εμφανιστεί στο δια-
γωνισμό με διαφορετικές εταιρείες - νομικά πρόσωπα.
Στόχος της ΡΑΕ όπως επισημαίνουν αρμόδιοι παράγοντες 
της αρχής είναι οι δημοπρασίες αυτές να αποτελέσουν όχημα 
ανάπτυξης όχι μόνο για το ενεργειακό τομέα αλλά συνολικά 
για την οικονομία.
Η διαθέσιμη ισχύς και οι τιμές εκκίνησης των δημοπρασιών, 
έχουν ως εξής:
-Μικρά φωτοβολταϊκά (ως 1 μεγαβάτ): η δημοπρατούμενη 
ισχύς θα είναι 94 MW και η τιμή εκκίνησης 81,71 ευρώ ανά 
μεγαβατώρα.
-Φωτοβολταϊκά 1 - 20 MW: η δημοπρατούμενη ισχύς είναι 

100 MW και η τιμή εκκίνησης 71,91 ευρώ ανά μεγαβατώρα.
-Αιολικά 3 - 50 μεγαβάτ: η δημοπρατούμενη ισχύς είναι 229 
MW και η τιμή εκκίνησης 79,77 ευρώ ανά μεγαβατώρα.
Παραμένει επίσης το όριο του 75 %, σύμφωνα με το οποίο 
η δημοπρατούμενη ισχύς προσαρμόζεται προεκιμένου να 
υπερβαίνει κατά 75 % το ενδιαφέρον που θα εκδηλωθεί, προ-
κειμένου να διασφαλίζεται ο ανταγωνισμός.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες δεν θα ισχύσουν οι παρα-
τάσεις των δημοπρασιών που εξέταζε η ΡΑΕ στην περίπτωση 
που κατά το τελευταίο τρίλεπτο της κανονικής διάρκειας της 
δημοπρασίας, που γίνεται ηλεκτρονικά, υποβαλόταν αποδε-
κτή προσφορά.
Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει ανακοινωθεί οι 
υποψήφιοι επενδυτές μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις συμ-
μετοχής ως την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου ενώ οι δημοπρασίες 
θα γίνουν από τις 4 ως τις 6 Δεκεμβρίου.

Ουδεμία ανάγκη ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών δεν 
προκύπτει με βάση τα σημερινά ξεκαθαρίζει ο υπουργός 
Επικρατείας, Αλέκος Φλαμπουράρης, σε συνέντευξή του στην 
εφημερίδα «Έθνος της Κυριακής», όπως γράφει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.  
Τα χρηματοπιστωτικά μας ιδρύματα «έχουν περάσει πρόσφα-
τα με επιτυχία τις δοκιμασίες αντοχής καίτοι το θέμα των κόκ-
κινων δανείων δεν είναι αμελητέο και χρήζει αντιμετώπισης. 
Είμαι σίγουρος ότι με τις κατάλληλες διορθωτικές κινήσεις, τις 
οποίες επεξεργαζόμαστε, θα βελτιωθούν τα μεγέθη που θα 
ισχυροποιήσουν περαιτέρω τη θέση των τραπεζών», δηλώ-
νει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι από όλους τους δείκτες της οι-
κονομίας προκύπτει ότι δεν απαιτείται πλέον περικοπή των 
συντάξεων, ενώ αποκαλύπτει πως εντός των επόμενων 
εβδομάδων η κυβέρνηση θα φέρει στη Βουλή προς νομοθέ-
τηση τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός από το βήμα 
της 83ης Δ.Ε.Θ. θέτοντας με αυτό τον τρόπο τα κόμματα της 
αντιπολίτευσης προ των ευθυνών τους. Ο κ. Φλαμπουράρης 
επίσης αναγγέλλει ότι τα αδύναμα οικονομικά στρώματα δεν 
θα επωμιστούν την αύξηση της διεθνούς τιμής του πετρελαί-
ου, γιατί η κυβέρνηση σχεδιάζει να παραχωρήσει αυξημένο 
επίδομα θέρμανσης.

Σε ερώτηση για την πορεία της κυβερνητικής συνεργασίας 
με τους ΑΝ.ΕΛ. υπογραμμίζει ότι παραμένει έντιμη και πως η 
Συμφωνία των Πρεσπών, που αποτελεί το πεδίο δοκιμασίας, 
«είναι τόσο φανερά επωφελής και σύμφωνη με τη λογική, 
που απονομιμοποιεί φανατικές αναγνώσεις». Τέλος, σχολιάζει 
την παραίτηση του υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Κοτζιά, με 
στίχους από το ποίημα «Η πόλις» του Καβάφη: «Καινούργιους 
τόπους δεν θα βρεις, δεν θάβρεις άλλες θάλασσες», προσθέ-
τοντας ότι τον εκτιμά πάρα πολύ, αλλά δεν περίμενε ότι θα 
αντιδρούσε με αυτό τον τρόπο.

Σ. ΦΑΜΕΛΛΟΣ: «TO ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟ ΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

ΡΑΕ: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΑΠΕ

ΑΛ. ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ: ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΥΝΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ

Δηλώσεις με αφορμή τα εγκαίνια της τροφοδότησης του Τυρνάβου με φυσικό αέριο



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

8

«Δεν ιδιωτικοποιείται το λιμάνι της Κέρκυρας και άλλα μεγάλα 
λιμάνια της Ελλάδας», δήλωσε από την Κέρκυρα ο Υπουρ-
γός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Φώτης Κουβέλης, 
τονίζοντας ότι, τις επόμενες ημέρες, προωθείται στη Βουλή 
για ψήφιση το νομοσχέδιο για τις «περίφημες» όπως τις χα-
ρακτήρισε, «υποπαραχωρήσεις». Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
συγκεκριμένα ο κ. Κουβέλης τόνισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «για το 
λιμάνι της Κέρκυρας, όπως και για μια σειρά από άλλα λιμάνια 
προωθείται αυτή την ώρα, κατά κυριολεξία, στη Βουλή, είναι 
έτοιμο το νομοσχέδιο για τις περίφημες υποπαραχωρήσεις. 
Οι υποπαραχωρήσεις είναι τελείως διαφορετικό νομοθετικό 

καθεστώς από εκείνο που διέπει το λιμάνι του Πειραιά και το 
λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για το υπόλοιπο μέρος 
των μεγάλων λιμανιών. Ενδεικτικά μεταξύ αυτών αναφέρω 
την Αλεξανδρούπολη, την Καβάλα, τον Βόλο, την Ελευσίνα, 
την Πάτρα, την Ηγουμενίτσα, την Κέρκυρα».
Επίσης, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής πρό-
σθεσε: «Οι υποπαραχωρήσεις, σημαίνουν πως οι επιμέρους 
δραστηριότητες και αρμοδιότητες, στη βάση των όσων θα 
προβλέπει η νομοθεσία, θα μπορούν να εκχωρούνται στο 
πλαίσιο μιας συγκεκριμένης σύμβασης ακόμη και σε ιδιώτες, 
αλλά με τους κανόνες της νομιμότητας, της διαφάνειας και πά-

ντοτε με την παρουσία των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών, 
οι οποίες είναι ανεξάρτητες αρχές και έχουν ως κύριο μέλημα, 
φροντίδα και υποχρέωση να παρακολουθούν τα ζητήματα 
της εφαρμογής της νομιμότητας, είτε αυτή αφορά σε ζητήμα-
τα της θαλάσσιας ασφάλειας, είτε αφορά στην προστασία του 
περιβάλλοντος, είτε αφορά και άλλα θέματα που έχουν σχέση 
και με τους κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού. Η ρυθμιστική 
αρχή είναι εκείνη που θα επιτηρεί, αξιολογεί και θα ρυθμίζει 
όλα τα παραπάνω ζητήματα. Οι ρυθμιστικές αρχές είναι ανε-
ξάρτητες αρχές και εκφράζουν το δημόσιο συμφέρον».

Στην επικείμενη λειτουργία του δικτύου υδροπλάνων στο Ιό-
νιο, με την ελπίδα να συμβεί κατά τη θερινή περίοδο του 2019, 
αναφέρθηκε μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπουργός Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτης Κουβέλης, ο οποίος ολοκλή-
ρωσε σήμερα τη διήμερη επίσκεψή του στην Κέρκυρα.
Ο Υπουργός τόνισε μεταξύ άλλων ότι «στις 12 Οκτωβρίου, 
δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο νόμος που 
αφορά στα υδατοδρόμια», αλλά «τα υδατοδρόμια και τα συ-
γκεκριμένα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να μπορέσουν 

να κυκλοφορήσουν τα υδροπλάνα και στην περιοχή εδώ, 
είναι υπόθεση που εξαρτάται από τον ίδιο τον Οργανισμό 
προκειμένου να κάνει την κατάλληλη προπαρασκευή. Θέλω 
να πιστεύω ότι η καινούργια, η θερινή σεζόν του ‘19, θα βρει 
υδροπλάνα στο Ιόνιο».
Από την πλευρά της, η αντιπεριφερειάρχης Κέρκυρας, Νικο-
λέττα Πανδή, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ απολύτως ικανοποιημέ-
νη από την επίσκεψη του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής στα Διαπόντια Νησιά και στην Κέρκυρα, ενώ για το 

θέμα των υδατοδρομίων επεσήμανε: «ο υπουργός επιβεβαί-
ωσε τη θέληση και τις ενέργειας που έχει κάνει η Περιφέρεια 
Ιονίων Νήσων για τη λειτουργία του δικτύου υδροπλάνων 
στο Ιόνιο. Πρόκειται για ένα θέμα που και για το Υπουργείο 
είναι πρωτεύουσας σημασίας και σε αυτή την κατεύθυνση 
πορεύεται. Η σύνδεση των Ιονίων νήσων μεταξύ τους, αλλά 
και με τη χερσαία Ελλάδα είναι αναγκαία και η Περιφέρεια κα-
ταβάλλει κάθε προσπάθεια για την επίτευξή της».

Κατόπιν αιτήματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης προς την 
Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, κλιμάκιο της 
Νέας Δημοκρατίας, με επικεφαλής τον Αντιπρόεδρο κ. Κωστή 
Χατζηδάκη, συναντήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα με τον 
Πρόεδρο του Υπερταμείου κ. Γιώργο Διαμαντόπουλο και τη 
Διευθύνουσα Σύμβουλο κ. Ράνια  Αικατερινάρη.Σύμφωνα με 
ανακοίνωση που δημοσιεύει το ΑΠΕ-ΜΠΕ σκοπός της συνά-
ντησης ήταν η Νέα Δημοκρατία να εκφράσει τον εντονότατο 
προβληματισμό της και να έχει επίσημη ενημέρωση για τρία 

βασικά θέματα:
 1. Tη ραγδαίως επιδεινούμενη κατάσταση των οικονομικών 
στοιχείων της Δ.Ε.Η, της μεγαλύτερης επιχείρησης της χώρας.
2. Τις ανακρίβειες που προέκυψαν στους ισολογισμούς της 
επιχείρησης.
3. Τη σκοπιμότητα της εξαγοράς από την Δ.Ε.Η. της οικονο-
μικά προβληματικής σκοπιανής εταιρείας του αντιπροέδρου 
του κ. Ζάεφ, κ. Κότσο Ανγκιούσεφ.
Η Νέα Δημοκρατία έθεσε συγκεκριμένα ερωτήματα στη 

διοίκηση του Υπερταμείου, δεδομένου ότι άμεσα ή έμμεσα 
-μέσω του ΤΑΙΠΕΔ- ελέγχει το 51% των μετοχών της Δ.Ε.Η. 
Και κατέστησε σαφές στη Διοίκηση του Υπερταμείου ότι είναι 
επιτακτική ανάγκη να αναστραφεί άμεσα η εξαιρετικά αρνη-
τική πορεία της Δ.Ε.Η. για την οποία φέρει βαρύτατη ευθύνη 
η σημερινή κυβέρνηση, αλλά και η διοίκηση της εταιρείας η 
οποία αποδεδειγμένα πια έχει κριθεί ανεπαρκής

Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της συλλογής δεδομένων 
σχετικά με τους 10.119 Κωδικούς Αριθμούς Εθνικού Κτημα-
τολογίου (ΚΑΕΚ), ενημερώνει με ανακοίνωσή του το υπουρ-
γείο Πολιτισμού, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Τα στοιχεία που ζήτησε και έλαβε το ΥΠΠΟΑ από τη Γενική 
Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας - κτηματολογικά διαγράμ-
ματα, αποσπάσματα κτηματολογικού πίνακα και πολύγωνα 
σε περιβάλλον Google Earth και GIS - «διαβιβάζονται ήδη 

στις κατά τόπους Εφορείες Αρχαιοτήτων και στις Υπηρεσίες 
Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων, προκειμένου να 
ελεγχθούν ενδελεχώς και να εντοπιστούν οι κωδικοί που αντι-
στοιχούν σε ακίνητα τα οποία εξυπηρετούν το δημόσιο σκοπό 
της προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς 
και ως εκ τούτου εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του νόμου και της 
Απόφασης του ΥΠΟΙΚ».
Επιπλέον, οι υπηρεσίες, συνεχίζει η ανακοίνωση, «καλούνται 

να εντοπίσουν ΚΑΕΚ που αντιστοιχούν και σε άλλα ακίνητα 
τα οποία θα μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιηθούν προς 
εξυπηρέτηση της λειτουργίας και των σκοπών τους. Με την 
ολοκλήρωση της συλλογής των δεδομένων από τις Υπη-
ρεσίες του ΥΠΠΟΑ, ο ονομαστικός κατάλογος των ΚΑΕΚ θα 
αποσταλεί στο Υπουργείο Οικονομικών και θα γνωστοποιηθεί 
δημόσια».

ΠΡΟΩΘΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΣ ΛΙΜΑΝΙΩΝ 

«ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ Η ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ, Η ΘΕΡΙΝΗ ΣΕΖΟΝ ΤΟΥ ‘19, ΘΑ ΒΡΕΙ ΥΔΡΟΠΛΑΝΑ ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ», ΔΗΛΩΣΕ 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΗΣ Ν.Δ. ΣΤΟ ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ

TO ΥΠΠΟΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ 10.119 ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Δεν ιδιωτικοποιείται το λιμάνι της Κέρκυρας και άλλα μεγάλα λιμάνια της Ελλάδας», δηλώνει ο Φ. Κουβέλης
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με ανακοίνωση της ενέκρινε, 
βάσει των κανόνων της ΕΕ στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων, 
χρηματοδότηση ύψους 306 εκατ. ευρώ από το ελληνικό δημόσιο 
για την κατασκευή του νότιου τμήματος του αυτοκινητοδρόμου 
Κεντρικής Ελλάδας (E65). Η χρηματοδότηση αυτή θα επιτρέψει 
να ολοκληρωθεί μέρος του διευρωπαϊκού οδικού δικτύου, και, 
συγχρόνως, να περιοριστούν οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. 
Η επίτροπος Μαγκρέιτε Βέστεϊγιερ, αρμόδια για την πολιτική 
ανταγωνισμού, δήλωσε τα εξής: «Η κατασκευή του νότιου τμή-
ματος του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας θα βελτιώσει 
τις μεταφορικές συνδέσεις για τους Έλληνες πολίτες στην περιοχή 
αυτή, σύμφωνα με τους στόχους της πολιτικής μεταφορών της ΕΕ 
και την ολοκλήρωση του διευρωπαϊκού οδικού δικτύου. Με τη 
σημερινή μας απόφαση, η ελληνική κυβέρνηση θα μπορέσει να 
στηρίξει την κατασκευή αυτού του σημαντικού νέου τμήματος του 
αυτοκινητοδρόμου.»  
Τον Ιανουάριο του 2018, η Ελλάδα κοινοποίησε στην Επιτροπή το 
σχέδιό της να χορηγήσει δημόσια στήριξη ύψους 306 εκατ. ευρώ 
στην εταιρεία Κεντρική Οδός Α.Ε. για την κατασκευή του νότιου 

τμήματος του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας (E65), το 
οποίο θα εξυπηρετεί κυρίως τη Στερεά Ελλάδα, από τη Λαμία 
έως την Ξυνιάδα. Η Κεντρική Οδός Α.Ε., ανάδοχος του έργου για 
τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας, έχει κατασκευάσει και 
εκμεταλλεύεται επί του παρόντος το κεντρικό μεσαίο τμήμα του 
αυτοκινητοδρόμου E65. 
Η Επιτροπή αξιολόγησε το μέτρο σύμφωνα με το άρθρο 107 
παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το οποίο επιτρέπει κρατικές ενισχύσεις 
για την προώθηση της αναπτύξεως ορισμένων οικονομικών δρα-
στηριοτήτων ή οικονομικών περιοχών, και διαπίστωσε τα εξής:
•        το μέτρο στήριξης θα συμβάλει στην επίτευξη στόχων κοινού 
συμφέροντος της ΕΕ, ιδίως στην πολιτική μεταφορών της ΕΕ, δε-
δομένου ότι θα στηρίξει την ολοκλήρωση του διευρωπαϊκού οδι-
κού δικτύου και θα βελτιώσει τις μεταφορικές συνδέσεις για τους 
Έλληνες πολίτες που ζουν στην περιοχή της Στερεάς Ελλάδας•
•        το μέτρο στήριξης είναι αναγκαίο και αναλογικό για την υλο-
ποίηση του έργου. Ειδικότερα, η Ελλάδα απέδειξε ότι i) η δημόσια 
χρηματοδότηση αντιστοιχεί στο αναπροσαρμοσμένο βάσει του 

πληθωρισμού κόστος κατασκευής, όπως αυτό εκτιμήθηκε το 
2007 στον διαγωνισμό για την κατασκευή του νότιου τμήματος 
του αυτοκινητοδρόμου E65• και ότι ii) η Κεντρική Οδός Α.Ε. θα 
χρηματοδοτήσει η ίδια τη λειτουργία και τη συντήρηση του έρ-
γου, του οποίου τυχόν πλεονάζοντα έσοδα θα επιστρέφονται στο 
δημόσιο μέσω μηχανισμού ανάκτησης. 
Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η δημόσια 
χρηματοδότηση που χορηγήθηκε για την κατασκευή του νότιου 
τμήματος του αυτοκινητοδρόμου Ε65 είναι σύμφωνη με τους κα-
νόνες της ΕΕ στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων.
Η μη εμπιστευτική εκδοχή της εν λόγω απόφασης θα δημοσιευθεί 
με αριθμό υπόθεσης SA.50233 στο μητρώο κρατικών ενισχύ-
σεων που περιλαμβάνεται στον ιστότοπο της Επιτροπής για τον 
ανταγωνισμό, αφ’ ης στιγμής διευθετηθούν τυχόν ζητήματα 
απορρήτου. Οι νέες δημοσιεύσεις αποφάσεων περί κρατικών ενι-
σχύσεων στο διαδίκτυο και στην Επίσημη Εφημερίδα περιλαμβά-
νονται στο State Aid Weekly e-News (εβδομαδιαίο ηλεκτρονικό 
δελτίο για τις κρατικές ενισχύσεις).

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Περιφερειακής Ενό-
τητας Δυτικής Αττικής (Ελευσίνα), συνεδρίαση του Συντονιστικού 
Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) υπό την προεδρία του 
αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής, Γιάννη Βασιλείου. Σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ με στόχο την ενίσχυση της αντισεισμικής προστασίας 
μέσω της βελτίωσης του συντονισμού των υπηρεσιών στη σύσκε-
ψη συζητήθηκαν θέματα όλων των εμπλεκομένων φορέων για τον 
έλεγχο και την έγκαιρη αντιμετώπιση των προβλημάτων. Ιδιαίτερη 
αναφορά έγινε για την επάρκεια κατάλληλων χώρων καταφυγής 
του πληθυσμού σε περίπτωση ισχυρής σεισμικής δόνησης, για την 
ανάγκη ενημέρωσης των πολιτών και για τα μέτρα αυτοπροστασίας 
που πρέπει να ληφθούν.
 Ο αναπληρωτής προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας Δυτικής Ατ-

τικής, Ιωάννης Λειβαδάρος, υπενθύμισε τους επικαιροποιημένους 
χώρους καταφυγής και καταυλισμού, την αναγκαιότητα να απο-
στέλλονται κάθε χρόνο από τους ΟΤΑ τυχόν αλλαγές τους, καθώς 
και την ανάγκη πραγματοποίησης αντίστοιχων συνεδριάσεων των 
Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων (Σ.Τ.Ο.) των Δήμων.
 Ο εκπρόσωπος του ΟΑΣΠ, Πλούταρχος Κερπέλης, αναφέρθηκε 
στην εκπαίδευση του πληθυσμού, τους επιχειρησιακά έτοιμους πό-
ρους και στην πραγματοποίηση όλων των ειδών ασκήσεων.
 Ο διευθυντής Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας, Ευ-
στράτιος Δαβάκης, ανέπτυξε τον σχεδιασμό για την έγκαιρη αντιμε-
τώπιση προβλημάτων, με έμφαση στηναναγκαιοτητα της έγκαιρης 
συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας κααι Δήμων για τον έλεγχο καταλ-
ληλότητας των καταφυγίων.

 Ο αντιπεριφερειάρχης, Γ. Βασιλείου, κλείνοντας τις εργασίες του 
ΣΟΠΠ, έκανε ειδική αναφορά στην ετοιμότητα που πρέπει να επιδεί-
ξουν και οι δύο βαθμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προχωρώντας σε 
όλα τα μέτρα πρόληψης, αλλά και στις ενέργειες που πρέπει να γίνουν 
τις πρώτες κυρίως ώρες από την εκδήλωση του φαινομένου για την 
αποτελεσματικότερη ασφάλεια όλων.
Στους παρακάτω ιστότοπους παρατίθενται πληροφορίες με τις χώ-
ρους καταφυγής στη Δ. Αττική και τις απαιτούμενες προδιαγραφές 
τους: 
http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&v
iew=article&id=6562&Itemid=362&lang=el
http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&v
iew=article&id=6274&Itemid=352

Αντιπρόεδρος του CRPM, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού των 160 
Παραθαλάσσιων, Παράκτιων και Νησιωτικών Περιφερειών της 
Ευρώπης επανεκλέχτηκε ο Γιώργος Αλεξάκης, Περιφερειακός 
Σύμβουλος Κρήτης, διατηρώντας έτσι τη συμμετοχή της Κρήτης 
στο προεδρείο του Οργανισμού. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ στην 
46η Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στη νήσο Μαδέ-
ιρα της Πορτογαλίας και ολοκληρώθηκε με την εκλογή του νέου 
Προεδρείου, πρόεδρος της CRPM εκλέχθηκε ο Βάσκο Κορτέιρο, 
ενώ Περιφερειάρχης των Νήσων Αζόρες της Πορτογαλίας και 
αντιπρόεδρος, ο Κρητικός περιφερειακός σύμβουλος.
Πρόκειται για αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, και της συνάντησης της 

αντιπροσωπείας των Ελληνικών Περιφερειών που συμμετέχουν 
στη CRPM, όπου ομόφωνα προτάθηκε η εθνική εκπροσώπηση 
να ανατεθεί για άλλη μια φορά στην Περιφέρεια Κρήτης, λόγω της 
επιτυχούς συνεργασίας τα προηγούμενα χρόνια.
Ο Οργανισμός των 160 Ευρωπαϊκών Περιφερειών δραστηριο-
ποιείται με σκοπό τη δίκαιη και ισόρροπη ανάπτυξη στην Ευρώπη 
εκπροσωπώντας 200 εκατ. πολίτες από 25 χώρες. Η CRPM λει-
τουργεί ως «Δεξαμενή Σκέψης» (Think Tank) και ως Ομάδα που 
επηρεάζει (lobby Group) υπέρ των Περιφερειών που εκπροσωπεί 
για την οικονομική, κοινωνική, εδαφική συνοχή και για τα θαλάσ-
σια θέματα.

Η Γενική Συνέλευση της CRPM ξεκίνησε στις 18 Οκτωβρίου με 
τη συμμετοχή ευρωβουλευτών και στελεχών της Κομισιόν με 
σκοπό την ενημέρωση προς τις Ευρωπαϊκές Περιφέρειες και την 
ανταλλαγή απόψεων για τις πιο επίκαιρες ευρωπαϊκές πολιτικές. 
Το μέλλον της Ευρώπης αποτέλεσε το πρώτο θέμα συζήτησης 
και ακολούθησαν οι συζητήσεις για την πολιτική συνοχής, για τη 
θαλάσσια πολιτική, για τις μεταφορές, για το μεταναστευτικό και 
την αλληλεγγύη στις χώρες προέλευσης των μεταναστών, για την 
κλιματική αλλαγή και για τον Προϋπολογισμό της ΕΕ στην ερχόμε-
νη προγραμματική περίοδο 2020-27.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΥΨΟΥΣ 306 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ E65

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Σ.Ο.Π.Π. ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

ΕΚΛΟΓΗ  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ 160 ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΩΝ, ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΚΑΙ 
ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

10

Δηλώσεις βραχυχρόνιας διαμονής ακινήτου θα πρέπει να υπο-
βάλλουν οι διαχειριστές ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης 
μέχρι 30 Νοεμβρίου για αναχώρηση μισθωτή από το ακίνητο 
εως 31 Οκτωβρίου. Αυτό προβλέπεται σε απόφαση του Διοι-
κητή της ΑΑΔΕ με την οποία διευκρινίζεται επίσης ότι μέχρι 28 
Φεβρουαρίου του έτους υποβολής των δηλώσεων φορολογίας 
εισοδήματος θα πρέπει να οριστικοποιείται η εικόνα του μητρώ-
ου βραχυχρόνιας διαμονής. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ειδικό-
τερα όπως ανακοινώθηκε υπεγράφη σήμερα από το Διοικητή 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργο Πιτσιλή, 
απόφαση με την οποία τροποποιείται η ΠΟΛ.1187/2017, ανα-
φορικά με τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της 

οικονομίας του διαμοιρασμού.
Με την εν λόγω απόφαση προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα 
εξής:
• Η ημερομηνία μέχρι την οποία ο «Διαχειριστής Ακινήτου Βρα-
χυχρόνιας Μίσθωσης» οριστικοποιεί την εικόνα του «Μητρώου 
Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» είναι η 28η Φεβρουαρίου 
του έτους υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.
• Τα πρόσωπα που, προκειμένου να συνάψουν Βραχυχρόνιες 
Μισθώσεις, έχουν προβεί ή προβαίνουν σε ανάρτηση ακίνητων 
σε ψηφιακή πλατφόρμα από 1.1.2018 μέχρι τις 30.11.2018, εγ-
γράφονται στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» 
μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2018.

• Υποβάλλεται συγκεντρωτική, ανά ακίνητο, «Δήλωση Βραχυ-
χρόνιας Διαμονής» μέχρι 30.11.2018, για αναχώρηση μισθωτή 
από το ακίνητο μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2018, στην οποία 
δεν συμπεριλαμβάνονται τυχόν μισθώσεις που έχουν περιλη-
φθεί ήδη σε «Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής» για το ίδιο, ως 
άνω, διάστημα.
• Για αναχώρηση μισθωτή από 1.11.2018 και μέχρι 
30.11.2018 υποβάλλεται «Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής» 
μέχρι τις 20/12/2018, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην 
ΠΟΛ.1187/2017.

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Οργανικών και Εκτυπωμένων Ηλε-
κτρονικών ΗΟΡΕ-Α, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Νανοτε-
χνολογίας LTFN του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο-
νίκης, διοργανώνει τη Δευτέρα 22 Οκτωβρίου στην Αθήνα το 
«9ο Workshop για τη Βιομηχανία των Εύκαμπτων και Εκτυπω-
μένων Ηλεκτρονικών: Στοχεύοντας τον Ψηφιακό Μετασχηματι-
σμό. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ το εργαστήριο θα φέρει κοντά 
διεθνώς αναγνωρισμένους επιστήμονες, μηχανικούς, ειδικούς 
από το χώρο των επιχειρήσεων, επενδυτές, φορείς διαμόρφω-
σης πολιτικών, εκπροσώπους εθνικών και ευρωπαϊκών αρχών 
και νέους επιχειρηματίες για να συζητήσουν, να σχηματίσουν 
δίκτυα και να εγκαθιδρύσουν τη στρατηγική και την απαιτού-
μενη πολιτική για την ενίσχυση της ραγδαία αναπτυσσόμενης 
βιομηχανίας των εύκαμπτων και εκτυπωμένων ηλεκτρονικών 

και το ρόλο που αυτή διαδραματίζει στον ψηφιακό μετασχημα-
τισμό της Ευρώπης.
      Τα θέματα που θα συζητηθούν, μεταξύ άλλων, θα είναι οι 
κατασκευές και οι διαδικασίες στα εύκαμπτα οργανικά και 
εκτυπωμένα ηλεκτρονικά, τα εργοστάσια του μέλλοντος για 
τέτοια προϊόντα, οι εφαρμογές στην ενέργεια και στο φωτισμό 
για «έξυπνα»  κτίρια, αυτοκινητοβιομηχανίες, υπηρεσίες υγείας 
κ.α., οι εφαρμογές για αισθητήρες, συσκευές που φοριούνται 
(wearables), το Διαδίκτυο των Πραγμάτων και την «έξυπνη» 
συσκευασία, οι ευκαιρίες χρηματοδότησης και εμπορικής αξι-
οποίησης κ.α.
      Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Οργανικών & Εκτυπωμένων Ηλε-
κτρονικών ΗΟΡΕ-Α αριθμεί 35 εταιρείες από την Ελλάδα και 
ένα δίκτυο άνω των 2.000 εταιρειών υψηλής τεχνολογίας από 

όλο τον κόσμο, μέσα από τις συμφωνίες συνεργασίας που έχει 
συνάψει με τους αντίστοιχους Συνδέσμους της Γερμανίας, της 
Γαλλίας, της Ιαπωνίας, της Κίνας, της Κορέας και του Καναδά.
      Οι δράσεις και οι σκοποί του ΗΟΡΕ-Α έγκεινται στη δημιουρ-
γία και στη διαχείριση ενός δικτύου εταιρειών και ερευνητικών 
Ιδρυμάτων στα Οργανικά και Εκτυπωμένα Ηλεκτρονικά στην 
Ελλάδα, την ανάπτυξη δεσμών μεταξύ έρευνας, καινοτομίας 
και βιομηχανίας, τη δημιουργία νέων εφαρμογών, την εκπρο-
σώπηση του τομέα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, τη διάχυση 
πληροφοριών από τις αγορές, την προσέλκυση επενδύσεων, 
την υποστήριξη των μελών του σε νέες αγορές κ.α.
Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση υπάρχουν στην 
ιστοσελίδα
 www.ltfn.gr/9workshop

Μεγάλη αύξηση 20,5% σημείωσε ο τζίρος στην εγχώρια βιο-
μηχανία τον Αύγουστο εφέτος, λόγω κυρίως της ανόδου κατά 
20,6% στον τζίρο των μεταποιητικών βιομηχανιών, σύμφω-
να με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης 
κύκλου εργασιών στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξω-
τερικής αγοράς) παρουσίασε αύξηση 20,5% τον Αύγουστο 
2018 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 
2017, έναντι αύξησης 6,5% που σημειώθηκε κατά την αντί-
στοιχη σύγκριση το 2017 με το 2016.

Η εξέλιξη αυτή, προήλθε:
1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της 
βιομηχανίας:
*Αύξηση κατά 9,9% του δείκτη κύκλου εργασιών ορυχείων- 
λατομείων.
*Αύξηση κατά 20,6% του δείκτη κύκλου εργασιών μεταποι-
ητικών βιομηχανιών. Στην άνοδο αυτή συνέβαλαν κυρίως 
οι αυξήσεις στις πωλήσεις καπνού, παραγώγων πετρελαίου 
και άνθρακα, χημικών προϊόντων, βασικών φαρμακευτικών 
προϊόντων και σκευασμάτων, καθώς και βασικών μετάλλων.

2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:
*Αύξηση κατά 21,1% του δείκτη κύκλου εργασιών εγχώριας 
αγοράς.
*Αύξηση κατά 19,6% του δείκτη κύκλου εργασιών εξωτερι-
κής αγοράς.
Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 8,6% τον 
Αύγουστο 2018 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του 
Ιουλίου 2018.

Μείωση 5,2% καταγράφηκε πέρυσι στο βάρος των φορτίων/
εμπορευμάτων που διακινήθηκαν με φορτηγά οχήματα ταξινο-
μημένα στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευ-
νας οδικών εμπορευματικών μεταφορών της ΕΛΣΤΑΤ, αναφέρει 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Συγκεκριμένα, το βάρος των φορτίων που διακινήθηκαν με 
φορτηγά ιδιωτικής χρήσης ανήλθε σε 300.176,29 χιλιάδες 
τόνους, σημειώνοντας μείωση 1,48% σε σύγκριση με το 2016 
και τα τονοχιλιόμετρα ανήλθαν σε 6.418.339,45 χιλ., σημειώνο-
ντας μείωση 9,7%. Το βάρος των φορτίων που διακινήθηκαν 

με φορτηγά δημοσίας χρήσης ανήλθε σε 88.737,07 χιλ. τό-
νους σημειώνοντας μείωση 15,95% και τα τονοχιλιόμετρα σε 
21.999.712,73 χιλ. σημειώνοντας αύξηση 26,06%.
Σε ό,τι αφορά στον τύπο φορτίου (είδος συσκευασίας μεταφο-
ράς εμπορευμάτων), η σημαντικότερη αύξηση σε απόλυτα με-
γέθη παρατηρήθηκε στην κατηγορία «Εμπορευματοκιβώτια» 
κατά 14.758,41 χιλ. τόνους και στην κατηγορία «Εμπορεύματα 
σε παλέτες» κατά 8.652,30 χιλ. τόνους. Μείωση παρουσιάστηκε 
στην κατηγορία «Στερεά χύμα» κατά 53.392,84 χιλ. τόνους.
Από την άποψη του βάρους των φορτωθέντων και εκφορτω-

θέντων αγαθών στις εθνικές μεταφορές, παρατηρείται ότι οι 
περισσότερες φορτώσεις και εκφορτώσεις πραγματοποιήθηκαν 
στη Δυτική Μακεδονία και ακολουθεί η Αττική. Σε ό,τι αφορά 
στο βάρος των φορτίων που διακινήθηκαν με οχήματα διε-
θνών μεταφορών, παρατηρείται ότι οι περισσότερες φορτώσεις 
πραγματοποιήθηκαν στην Κεντρική Μακεδονία και ακολούθως 
στην Αττική, ενώ στις εκφορτώσεις προηγείται η Αττική και ακο-
λουθεί η Κεντρική Μακεδονία.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ 
ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΧΡΙ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ   

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΩΝ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 22/10 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

AΥΞΗΣΗ 20,5% ΣΗΜΕΙΩΣΕ Ο ΤΖΙΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΕΦΕΤΟΣ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Η ΕΛΣΤΑΤ

ΜΕΙΩΘΗΚΕ ΚΑΤΑ 5,2% ΤΟ 2017 ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 
ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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Στον ιδιαίτερο χαρακτήρα της Νισύρου αναφέρθηκε ο Αν. 
ΥΠΕΝ, Σωκράτης Φάμελλος, μιλώντας στο αναπτυξιακό 
συνέδριο με θέμα «Για μια αξιοβίωτη, αειφόρα και ήπια 
ανάπτυξη της Νισύρου» που συνδιοργάνωσαν ο Δήμος 
Νισυρίων και η ΜΟΔ Α.Ε., στην Νίσυρο,  υπό την αιγίδα 
της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Σύμφωνα με ανακοίνω-
ση του ΥΠΕΝ, μεταξύ άλλων, ο Σωκράτης Φάμελλος έκανε 
λόγο για την σπουδαιότητα της βιοποικιλότητας της περι-
οχής, σημειώνοντας ότι ο νέος ΦΔΠΠ της Δωδεκανήσου, 
θα έχει ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη σε σχέση με πριν, 
ώστε να προστατευθεί αποτελεσματικά το φυσικό απόθε-
μα της περιοχής. 
Ωστόσο, πρόσθεσε ότι η λειτουργία του συγκεκριμένου 
ΦΔΠΠ, όπως και όλων των ΦΔΠΠ της χώρας, θα είναι 
και αναπτυξιακή, με δεδομένο ότι «η ένταξη σε περιοχή 
Natura 2000 δεν αποτελεί μόνο προστατευτικό εργαλείο 
για την βιοποικιλότητα της κάθε περιοχής. Με βάση τον 
σχετικό νόμο, που ψηφίστηκε τον Φεβρουάριο 2018, τόσο 
το ΔΣ όσο και οι εργαζόμενοι των ΦΔΠΠ θα αξιολογού-
νται και με βάση την απόδοση του τοπικού εισοδήματος. 
Συνεπώς, ο κάθε Φορέας θα πρέπει να δημιουργεί νέα 
οικονομία, εργασία και τοπικό προϊόν, ενισχύοντας την 
αναπτυξιακή προοπτική του κάθε τόπου». Σημείωσε δε, 
ότι στην Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη που εκπονείται 
ήδη για τα Δωδεκάνησα υπάρχει σύνδεση της βιοποικι-
λότητας με τους γεώτοπους, και θα καταλήξει σε ΠΔ με 
πλήρη περιγραφή των χρήσεων γης, των οικονομικών 
δραστηριοτήτων, αλλά και των σημείων ενδιαφέροντος 
που συνδέονται με τον οικοτουριστικό χαρακτήρα της 
περιοχής.
Στη συνέχεια, ο Σωκράτης Φάμελλος ανέδειξε τη σπουδαι-
ότητα των τομέων της βιοποικιλότητας, του δασικού οι-
κοσυστήματος και των πεζοπορικών μονοπατιών και της 
μεταξύ τους σύνδεσης για το νησί της Νισύρου. «Η κύρω-
ση του δασικού χάρτη της Νισύρου, τον επόμενο χρόνο, 
δεν θα συμβάλει μόνο στην προστασία του περιβάλλοντος 
και της φύσης, αλλά και στην οικονομική δραστηριότητα 

του νησιού, διότι κάθε πολίτης, επιχειρηματίας και μηχα-
νικός θα έχει τη δυνατότητα μέσω του δασικού χάρτη να 
λαμβάνει τη βεβαίωση τοπογραφικού, χωρίς την μεσο-
λάβηση της δασικής υπηρεσίας, και να εκδίδει την άδεια 
δόμησης».
Ως προς το ζήτημα της βόσκησης στο νησί ανέφερε ότι 
έχει παγιωθεί ένα στρεβλό μοντέλο το οποίο θα πρέπει 
να αλλάξει, διότι συνεπάγεται αναντιστοιχία της τοπικής 
λειτουργίας σε σχέση με την βιοποικιλότητα και την κυ-
κλικότητα που είχε το νησί στο παρελθόν. Ανέφερε ως 
παράδειγμα τη Σαμοθράκη, όπου η ερημοποίηση της 
αστικής περιοχής, γύρω από τη Χώρα, λόγω της υπερ-
βόσκησης, έπαιξε σημαντικό ρόλο στις δυσάρεστες συνέ-
πειες που είχε στο συγκεκριμένο νησί μία στιγμιαία, αλλά 
έντονη βροχόπτωση. «Θα πρέπει λοιπόν και στην Νίσυρο 
να προβλέψουμε αντίστοιχα φαινόμενα, διότι η κλιματική 
αλλαγή καταλήγει δυστυχώς και στην παράμετρο της φυ-
σικής καταστροφής», υπογράμμισε ο Αν. ΥΠΕΝ.
 Αλλά και πέραν αυτής της παραμέτρου θα πρέπει να λη-
φθεί υπόψη ότι εφεξής οι ενισχύσεις των κτηνοτρόφων θα 
προκύπτουν μόνο από τη σύνδεση των ζώων με τις λιβα-
δικές μονάδες, όπως θα προκύπτουν από τα Διαχειριστικά 
Σχέδια Βόσκησης, τα οποία θα υλοποιούνται κατά τόπους, 
από την Περιφέρεια. Συνεπώς, το τοπικό κτηνοτροφικό 
προϊόν για να είναι βιώσιμο, προϋποθέτει την οργάνωση 
των βοσκοτόπων και το να έχει ο κάθε κτηνοτρόφος 7ετή 
σύμβαση για τη γη που χρησιμοποιεί, ώστε να ξέρει πού 
είναι το λιβάδι του, να το ενισχύει, να διαχειρίζεται τη βλά-
στηση σε αυτό και να αποκτά ονομασία προέλευσης το 
προϊόν του, το οποίο θα είναι συνδεδεμένο με τον ΦΔΠΠ 
της περιοχής.
Σε ό,τι αφορά στα πεζοπορικά μονοπάτια, οι πεζοπορι-
κές διαδρομές είναι συνυφασμένες με το αναπτυξιακό 
μοντέλο της Νισύρου, ωστόσο η διάβρωση και η ανεξέ-
λεγκτη βόσκηση έχουν περιορίσει τα μονοπάτια και τις 
ξερολιθιές, αλλά και τις πεζούλες και τις αναβαθμίδες, 
επιδρώντας αρνητικά και στην παραγωγή τοπικού αγρο-

τικού προϊόντος. «Το ουσιαστικό θέμα συζήτησης είναι 
πώς μπορεί να δημιουργηθεί διαθέσιμη γη στην Νίσυρο, 
ώστε να αναπτυχθούν καλλιέργειες των παραδοσιακών 
φυτών και βοτάνων της περιοχής, που έχουν υπεραξία 
στο εξωτερικό, των σιτηρών που θα τροφοδοτήσουν και 
την κτηνοτροφία, αλλά και των βρώσιμων ειδών, διότι 
είναι έλλειμμα να μην έχουμε στα ξενοδοχεία της Νισύρου 
τρόφιμα που παράγονται στο νησί», σχολίασε ο Αν. ΥΠΕΝ.  
Επιπλέον σημείωσε, η Νίσυρος μπορεί να αναπτύξει 
δίκτυο 40 πεζοπορικών μονοπατιών ενισχύοντας την 
προσέλευση τουριστών στο νησί. «Με την ολοκλήρωση 
του δασικού χάρτη της Νισύρου δεν θα υπάρξει πάλι στο 
νησί αμφισβήτηση για τις χρήσεις και τα οικοσυστήματα, 
επιτυγχάνοντας έτσι την αειφόρο ανάπτυξη του νησιού».
Και βέβαια, ο Σωκράτης Φάμελλος δεν παρέλειψε να 
αναφέρει τη σπουδαιότητα της ενεργειακής αυτονομίας 
της Νισύρου, όπως και του κάθε νησιού, μέσα και από τη 
χρήση των ΑΠΕ. Επίσης, πρόσθεσε την αναγκαιότητα ενός 
τοπικού σχεδίου για την επαναχρησιμοποίηση και ανακύ-
κλωση του νερού, ενώ για τη διαχείριση των απορριμμά-
των ανέφερε ότι στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας θα 
πρέπει να γίνει το πρώτο άμεσο βήμα που είναι διαλογή 
στην πηγή, με χωριστή διαλογή του οργανικού, η οποία 
έτσι κι αλλιώς θα είναι υποχρεωτική  από το 2019.
«Ιδιαίτερα στο Νότιο Αιγαίο στόχος μας είναι ο διπλασι-
ασμός της χρηματοδότησης των Δήμων για την ανακύ-
κλωση των ανακυκλώσιμων υλικών,  καλύπτοντας και 
το κόστος συλλογής και μεταφοράς. Στις περιοχές που οι 
πρόγονοί μας ανακύκλωναν τα πάντα δεν έχουμε καμία 
δικαιολογία για την καθυστέρηση δράσεων κυκλικής 
οικονομίας. Εξάλλου αυτές οι πρωτοβουλίες θα μας δώ-
σουν και νέες θέσεις εργασίας και φθηνότερα δημοτικά 
τέλη για τους πολίτες. Η ουσιαστική ανάπτυξη της ανακύ-
κλωσης αποτελεί και βασική υποχρέωση της Αυτοδιοίκη-
σης ενόψει και των επόμενων αυτοδιοικητικών εκλογών», 
κατέληξε ο Αν. ΥΠΕΝ.   

Ερώτηση σχετικά με τη μείωση της χρήσης πλαστικών 
προϊόντων, κατέθεσε προς την Κομισιόν ο αντιπρόεδρος 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Δημήτρης Παπαδη-
μούλης, επισημαίνοντας τη δραματική αύξηση της πα-
ραγωγής τους, αναφέρει δημοσίευμα του ΑΠΕ-ΜΠΕ. Ο 
επικεφαλής της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι η 
πρόσφατη οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πε-
ριστολή της χρήσης πλαστικών απαιτεί μεγαλύτερη φιλο-

δοξία στους στόχους της, καθώς τα πλαστικά προϊόντα, εκ 
των οποίων τα περισσότερα είναι μια χρήσης, ευθύνονται 
για το 85% της θαλάσσιας ρύπανσης. Αναφέρει επίσης, ότι 
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, το 2050 τα πλα-
στικά στις θάλασσές μας θα είναι περισσότερα από των 
αριθμό των ψαριών. «Στην Ευρώπη κάθε χρόνο 150.000 
τόνοι πλαστικού ρυπαίνουν τα ύδατα. Οι κίνδυνοι για το 
φυσικό περιβάλλον, τη θαλάσσια ζωή και την ανθρώπι-

νη υγεία είναι πολύ μεγάλοι, ιδιαίτερα για τις χώρες της 
ΕΕ που βρέχονται από θάλασσα», σημειώνει ο κ. Παπα-
δημούλης και ρωτά αν υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο και 
χρονοδιάγραμμα για τη σταδιακή μείωση χρήσης του και 
αν θα υπάρξει καμπάνια ευαισθητοποίησης και ενημέρω-
σης των πολιτών.

Σ. ΦΑΜΕΛΛΟΣ: «Η ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΝΙΣΥΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗ»

ΕΡΩΤΗΣΗ Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 
Στην Ευρώπη, 150.000 τόνοι πλαστικού ρυπαίνουν τα ύδατα κάθε χρόνο
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Θέματα που αφορούν το συγκοινωνιακό έργο στις περιοχές του 
Χαλανδρίου και της Αγίας Παρασκευής, συζητήθηκαν στη συ-
νάντηση που είχε ο πρόεδρος του ΔΣ του ΟΑΣΑ Τάσος Ταστάνης, 
με τον δήμαρχο Χαλανδρίου Σίμο Ρούσο και τον πρόεδρο του 
δημοτικού συμβουλίου της Αγίας Παρασκευής, Γεράσιμο Βλά-
χο, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Από την πλευρά των εκπροσώπων των δήμων Χαλανδρίου και 

Αγίας Παρασκευής, κατατέθηκε αίτημα για τη δρομολόγηση 
νέας λεωφορειακής γραμμής που θα συνδέει τα κεντρικά σημεία 
των δύο πόλεων με το σταθμό του μετρό «Αγία Παρασκευή». 
Από πλευράς ΟΑΣΑ, δόθηκε διαβεβαίωση ότι η πρόταση θα 
διερευνηθεί ύστερα από κυκλοφοριακή μελέτη της ευρύτερης 
περιοχής, και το πόρισμά της θα τεθεί υπόψη των εκπροσώπων 
των δύο δήμων σε νέα συνάντηση.

«Είχαμε σήμερα μια πολύ καλή και εποικοδομητική συζήτηση. 
Η σημερινή διοίκηση του ΟΑΣΑ χαράσσει τη συγκοινωνιακή της 
πολιτική, θεωρώντας στον τομέα αυτό πολύτιμη τη συνεργασία 
με την Αυτοδιοίκηση και αξιοποιώντας τις προτάσεις της. Θα 
εξετάσουμε το συγκεκριμένο αίτημα με θετικό πνεύμα και θα 
ανταποκριθούμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας.

«Με την απλή αναλογική αλλά και με μια σειρά θεσμικές πα-
ρεμβάσεις, όπως η αποσύνδεση των κοινοτικών εκλογών 
από τα δημοτικά ψηφοδέλτια, η ενίσχυση των κοινοτήτων με 
πόρους και αρμοδιότητες, τα δημοτικά/περιφερειακά δημο-
ψηφίσματα, η ισχυροποίηση των επιτροπών διαβούλευσης 
και των λαϊκών συνελεύσεων, υλοποιείται για πρώτη φορά 
στη χώρα μας μια μεγάλη προσπάθεια ενδοδημοτικής απο-
κέντρωσης, με εμβάθυνση της δημοκρατίας και άνοιγμα της 
αυτοδιοίκησης στην κοινωνία», τονίζει σε συνέντευξή του 
στην εφημερίδα «Η Αυγή» ο υπουργός Εσωτερικών, Αλέξης 
Χαρίτσης, μιλώντας για τις αλλαγές που φέρνει ο Κλεισθένης, 
όπως γράφει το ΑΠΕ-ΜΠΕ
Σε ερώτηση για το αν η απλή αναλογική ως εκλογικό σύστημα 
για την ανάδειξη των αιρετών στους ΟΤΑ οδηγεί σε ακυβερ-
νησία, υποστηρίζει ότι «η απλή αναλογική έρχεται να αντικα-
ταστήσει ένα καλπονοθευτικό σύστημα που καταργούσε κάθε 
έννοια αντιπροσωπευτικότητας. Ένα σύστημα στο οποίο η 

παράταξη του δημάρχου/περιφερειάρχη αποσπούσε το 60% 
των εδρών του συμβουλίου, ανεξάρτητα από το ποσοστό που 
είχε στον πρώτο γύρο. Τώρα η λαϊκή βούληση θα αποτυπώ-
νεται με ακρίβεια στη σύνθεση των συμβουλίων που πλέον, 
καθίστανται τα αποφασιστικά, δημοκρατικά νομιμοποιημένα 
όργανα, θέτοντας τέλος στο δημαρχοκεντρικό μοντέλο και 
τον μονοπαραταξιακό έλεγχο των επιτροπών». «Οι ισχυρισμοί 
περί ακυβερνησίας είναι εντελώς ανυπόστατοι», σημειώνει.
Για τη χρηματοδότηση των ΟΤΑ από το κράτος ο υπουργός 
Εσωτερικών δηλώνει ότι η κυβέρνηση είναι η πρώτη κυβέρ-
νηση μετά από πολλά χρόνια που αυξάνει τη χρηματοδότηση 
των ΟΤΑ. «Φέτος οι ΚΑΠ αυξήθηκαν κατά 5%, ενώ δημιουρ-
γήσαμε νέα χρηματοδοτικά εργαλεία ειδικά για τους ΟΤΑ, για 
την υλοποίηση κρίσιμων υποδομών στις τοπικές κοινωνίες. 
Αντίστοιχη πρόνοια έχει ληφθεί και για το 2019. Επιπλέον 
βρίσκεται σε εξέλιξη ένα μεγάλο πρόγραμμα προσλήψεων 
μόνιμου προσωπικού το οποίο καλύπτει τις μεγάλες ανάγκες 

των ΟΤΑ και βάζει τέλος στην εργασιακή ομηρία χιλιάδων ερ-
γαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση», υπογραμμίζει.
Τέλος, για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων στις 
αυτοδιοικητικές εκλογές υποστηρίζει: «πρέπει να είμαστε θαρ-
ραλέοι, να ανοιχτούμε και να συνεργαστούμε με δραστήριες 
δυνάμεις που μπορεί να μην αναφέρονται σε μας κομματικά, 
αλλά δίνουν τις δικές τους μάχες για τοπικά ζητήματα – που 
καθόλου μικρά δεν είναι – και έχουν κρατήσει σθεναρή στάση 
σε μια σειρά κρίσιμα διακυβεύματα, όπως το προσφυγικό, τα 
δικαιώματα ή το Μακεδονικό». «Από εκεί και πέρα όμως, πρέ-
πει να λαμβάνουμε υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής και 
τις προτεραιότητες που αναδεικνύει η πολιτική συγκυρία. Στη 
Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, είναι αναγκαία η συγκρότηση 
ενός ευρύτατου προοδευτικού μετώπου που θα βάλει φρένο 
στην άκρα δεξιά και τις δυνάμεις του παλιού διαπλεκόμενου 
κατεστημένου που επιχειρούν να ξανασηκώσουν κεφάλι με 
όχημα το ονοματολογικό», επισημαίνει ο κ. Χαρίτσης

Καταθέσεις για όλα όσα έγιναν στην περιοχή της Κινέττας που καιγό-
ταν ήδη πριν ξεσπάσει η μεγάλη πυρκαγιά στην Ανατολική Αττική 
έλαβαν οι Εισαγγελείς που ερευνούν την πολύνεκρη πυρκαγιά στο 
Μάτι.Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΠΕ-ΜΠΕ οι καταθέσεις μαρτύρων 
από την Κινέττα φαίνεται να καταδεικνύουν καλύτερο συντονισμό 
των αρμοδίων και ειδικά της Αστυνομίας που κινήθηκε με μικρή 
δύναμη για την απομάκρυνση κατοίκων. Περιγράφουν ωστόσο 
μία επιχείρηση εκκένωσης απειλούμενων περιοχών που διήρκησε 
δύο με τρεις ώρες και ενώ η φωτιά κατέβαινε από τα Γεράνεια Όρη 
με πορεία προς τους οικισμούς.
Σύμφωνα με τις καταθέσεις που έλαβαν οι τρεις Εισαγγελείς για την 
Κινέτα, υπήρξε άμεση εκτίμηση της κατάστασης και ταχύτατη κινη-
τοποίηση των αρμοδίων προκειμένου να απομακρυνθούν οι κάτοι-
κοι από την τεράστιας έντασης φωτιά που κατέβαινε απειλητική από 
τα Γεράνεια Όρη.
Όπως κατέθεσε αστυνομικός στην Διεύθυνση Δυτικής Αττικής «ενώ 
η φωτιά βρισκόταν στα Γεράνεια Όρη και εκτιμώντας την κατάσταση 
του ανέμου που «έφθασε τα 11 μποφώρ» διετάχθη η ταχεία αποχώ-

ρηση των κατοίκων από τα σπίτια τους». Σύμφωνα με τον μάρτυρα 
οι περιοχές που τέθηκαν στο σχέδιο εκκένωσης ήταν αυτές στο Πα-
νόραμα 1,2 και 3 καθώς και της Γαλήνης. Κατά τον αστυνομικό η επι-
χείρηση διήρκησε 2 με 3 ώρες με μία δύναμη 20-25 άνδρες καθώς 
και δύο ομάδες ΔΙΑΣ που είχαν σταλεί από την ΓΑΔΑ για ενίσχυση.
«Οι αστυνομικοί -είπε ο μάρτυρας- πήγαιναν από σπίτι σε σπίτι ενη-
μερώνοντας τους κατοίκους για τον άμεσο επερχόμενο κίνδυνο και 
την ανάγκη άμεσης απομάκρυνσής τους. Όποιοι κάτοικοι δεν μπο-
ρούσαν να μετακινηθούν, τους βοηθούσαν». Μάλιστα ο αστυνομι-
κός τόνισε ότι περίπου 15-20 λεπτά μετά την εκκένωση του οικισμού 
Πανόραμα η φωτιά μπήκε στα σπίτια.
Από την κατάθεση του προέδρου του τοπικού συντονιστικού ορ-
γάνου , κατοίκου Μεγάρων , αντιστράτηγου ε.α, προκύπτει ότι η 
ένταση της φωτιάς ήταν τόσο μεγάλη που το μόνο που μπορούσαν 
να κάνουν ήταν να εκκενώσουν περιοχές. Και ο μάρτυρας αυτός 
υποστηρίζει ότι ενημέρωσε αμέσως τον αντιδήμαρχο πολιτικής προ-
στασίας μόλις έμαθε στις 12 το μεσημέρι για την φωτιά και ότι αμέσως 
μόλις άλλαξε η κατεύθυνση της φωτιάς, γύρω στις 13.30 , έδωσαν 

εντολή εκκένωσης «Η αστυνομία περνούσε από τα σπίτια και έδινε 
οδηγίες εκκένωσης με περιπολικά και ενημέρωναν τον κόσμο με με-
γάφωνα που είχαν τα περιπολικά. Πολίτες απομακρύνθηκαν ακόμη 
και με πίεση από τους αστυνομικούς, σε κάποιες περιπτώσεις».
Ενώπιον των εισαγγελέων ο αντιπεριφερειάρχης Αττικής Πέτρος Φι-
λίππου, ο οποίος απουσίαζε και επέστρεψε την επόμενη της τραγω-
δίας στο Μάτι, υποστήριξε πως για την διάσωση κατοίκων απόλυτη 
ευθύνη και αρμοδιότητα έχει η Πυροσβεστική. Ο κ. Φιλίππου κατέθε-
σε επίσης ότι η πληροφόρηση που είχε ήταν πως το φαινόμενο στο 
Μάτι δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί εξαιτίας της σφοδρότητας 
και της ταχύτητας της φωτιάς. Ο μάρτυρας προσκόμισε την έκθεση 
του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, από όπου προκύπτει ότι η 
ταχύτητα των ανέμων στην συγκεκριμένη περιοχή και την έκθεση 
του ΕΚΠΑ του τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος που 
«αναφέρει 5 επιστημονικούς λόγους για τους οποίους αποφαίνεται 
ότι η πυρκαγιά δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί».

ΝΕΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΔΕΕΙ ΤΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΕ ΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟ 
ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ Α.  ΧΑΡΙΤΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΣΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΙΝΕΤΤΑ
Καλύτερος συντονισμός των αρμοδίων στην φωτιά της Κινέττας με εκκένωση που διήρκησε 2 με 3 ώρες προκύπτει από την έρευνα των 
Εισαγγελέων για την τραγωδία στο Μάτι
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Με την παραδοχή ότι στην Ελλάδα δημιουργούνται 
«ωραία» ερευνητικά προγράμματα που όμως σπάνια 
«φτάνουν» στην αγορά, και επαναλαμβάνοντας ότι «και-
νοτομία σημαίνει μετατροπή της γνώσης σε χρήματα», 
ο συγκοινωνιολόγος, ομότιμος καθηγητής του Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), Γιώργος 
Γιαννόπουλος, ανεπιστέλλον μέλος της ακαδημίας Αθη-
νών, υπογράμμισε του λόγους «της αποτυχίας», μιλώντας 
στην ημερίδα που διοργάνωσαν το Ινστιτούτο Βιώσιμης 
Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του ΕΚΕΤΑ (ΙΜΕΤ/
ΕΚΕΤΑ), σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μα-
κεδονίας, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Υπογραμμίζοντας τη σημασία του τριπλού «έλικα» (πα-
νεπιστημίου -γνώσης, επιχειρήσεων -αγοράς και διακυ-
βέρνησης) - ο κ. Γιαννόπουλος, τόνισε ότι η αναγκαιότητα 
εφαρμογής του, οφείλεται στην ανάγκη για επίτευξη σο-
φής διαχείρισης της γνώσης, καθώς και της διασύνδεσής 
της με την επιχειρηματικότητα στην πράξη. Αναφερόμε-
νος στη σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα, αναφορικά 
με τους παράγοντες έλξης της καινοτομίας, επισήμανε 
ότι είναι ελάχιστοι οι πυρήνες καινοτομίας στη χώρα μας, 
κυρίως σε ΙΤ και βιοτεχνολογία, ενώ η οικονομική κρίση 
έχει μειώσει το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων. Πρόσθεσε, 
όμως ότι υπάρχουν και οι εξαιρέσεις και είναι πολύ πε-
ριορισμένα και χωρίς σταθερή ροή χρηματοδοτούμενα 

προγράμματα έρευνας, με τον ιδιωτικό τομέα μάλιστα «να 
συμμετέχει πολύ λίγο κυρίως στη βιοτεχνολογία (φαρμα-
κευτικές εταιρείες). Σημείωσε, δε, ότι για την έλξη καινο-
τομίας απαιτείται η ύπαρξη επαρκούς μεγέθους αγορών 
και κινήτρων που να επιτρέπουν την ανάληψη ρίσκου και 
τόνισε «η ελληνική αγορά είναι μικρή και η μόνη διέξοδος 
είναι οι αγορές του εξωτερικού».
Πρόσθεσε, ακόμα, ότι στην Ελλάδα δεν ευνοείται η έλξη 
καινοτομίας, συνεπεία των γραφειοκρατικών εμποδίων 
και διοικητικών βαρών, για το άνοιγμα λειτουργία και 
κλεισίματος μιας επιχείρησης, επισημαίνοντας ότι είναι 
ελλιπής η εισαγωγή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δεν 
υπάρχει σταθερή φορολογική πολιτική και είναι ελάχιστα 
τα κονδύλια για εξασφάλιση των πνευματικών δικαιωμά-
των. Συμπλήρωσε, επίσης, ότι δεν υπάρχουν οικονομικά 
κίνητρα για την ενασχόληση με την καινοτομία. «Μέσα 
σε όλα αυτά, το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό των ελ-
ληνικών πανεπιστημίων απαξιώνεται από την κατάσταση 
αναρχίας και υποχρηματοδότησης στα ελληνικά ΑΕΙ. Η δια 
βίου εκπαίδευση βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα», είπε
Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής 
Β. Ελλάδας (ΣΕΠΒΕ), Κωστής Καγγελίδης, επισήμανε ότι οι 
δυσκολίες έγκεινται στη συμμετοχή των ελληνικών εται-
ρειών πληροφορικής με αξιώσεις στο Industry 4.0, στην 
προσέλκυση κεφαλαίων για την εκπόνηση επιχειρηματι-

κών σχεδίων και την ίδρυση καινοτόμων επιχειρήσεων 
και στον μεταχηματισμό των επιχειρήσεων στο μοντέλο 
της παραγωγής διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων. Εν-
δεικτικά, αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία I Grow Labs, 
μέσω της οποίας δίνεται η δυνατότητα σε προπτυχιακούς 
και μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΑΠΘ, να αναπτύξουν τις 
καινοτόμες ιδέες τους, λαμβάνοντας τεχνογνωσία από 
εταιρείες τεχνολογίας. Πρόκειται για κοινή πρωτοβουλία 
του ΑΠΘ, του Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας του Τεχνι-
κού Επιμελητηρίου Ελλάδος και του Συνδέσμου Επιχει-
ρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος, με στόχο την 
αντιμετώπιση του brain drain, προσφέροντας στις νέες 
και τους νέους αποφοίτους, μια εναλλακτική οδό προς την 
έρευνα και την επιχειρηματικότητα.
Στην εκδήλωση μίλησαν ο εξωτερικός σύμβουλος του 
Thess INTEC, του Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης, 
Νίκος Γιαννουλίδης, ο πρόεδρος του Ελληνικού Οργα-
νισμού Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών -ITS Hellas, 
Ευάγγελος Μητσάκης και ο καθηγητής και διευθυντής του 
εργαστηρίου εφαρμοσμένης θερμοδυναμικής του τμήμα-
τος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ, Ζήσης Σαμαράς, 
ο οποίος και παρουσίασε τις δύο πετυχημένες spin off 
εταιρείες που ίδρυσαν

Ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο οι δαπάνες για την έρευνα 
και την ανάπτυξη στη χώρα μας, όπως προκύπτει από τα 
προκαταρκτικά στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίω-
σης, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Συγκεκριμένα, οι δαπάνες κι-
νήθηκαν άνω των 2 δισ. ευρώ το 2017 (1,14% ως ποσο-
στό επί του ΑΕΠ) και είναι αυξημένες κατά 279 εκατ. ευρώ 
σε σχέση με το 2016 και κατά 545 εκατ. σε σχέση με το 
2014. Αντιστοίχως, τα ποσοστά επί του ΑΕΠ ήταν 1,01% 
το 2016, 0,97% το 2015 και 0,83% το 2014.
Αύξηση στις δαπάνες για την έρευνα και την τεχνολογία 
καταγράφεται και στον ιδιωτικό τομέα, όπου το συνολι-
κό ποσό έφτασε τα 991 εκατ. ευρώ, από τα οποία τα 834 
εκατ. προέρχονται από ίδια κεφάλαια των επιχειρήσεων. 
Αυτό το γεγονός «αντανακλά την εμπιστοσύνη που επιδει-
κνύει ο ιδιωτικός τομέας στις οικονομικές προοπτικές που 
διανοίγονται στη μεταμνημονιακή εποχή» αναφέρεται σε 

σχετική ανακοίνωση του αναπληρωτή υπουργού Έρευ-
νας και Καινοτομίας, Κώστα Φωτάκη.
Επιπλέον, ρεκόρ σημειώνει η χρηματοδότηση με 591 
εκατ. ευρώ από τον τακτικό προϋπολογισμό για δαπάνες 
έρευνας και ανάπτυξης, ενώ ιδιαίτερη αύξηση σημειώθη-
κε στην προσέλκυση ανταγωνιστικών προγραμμάτων, 
όπως ο Ορίζοντας 2020, από τους Έλληνες ερευνητές, 
ύψους 296 εκατ. ευρώ. «Το στοιχείο αυτό είναι ενδεικτικό 
της υψηλής ποιότητας του ανθρώπινου δυναμικού στα 
ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας» σημει-
ώνει ο αναπληρωτής υπουργός.
Σχετικά με τη δημοσιοποίηση της πρόσφατης έκθεσης 
του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF), σύμφωνα 
με την οποία η χώρα εμφανίζεται το 2018 σε χαμηλότερη 
θέση κατάταξης ως προς την ανταγωνιστικότητα, επιση-
μαίνεται ότι αυτή η πτώση δεν οφείλεται στη μείωση του 

δείκτη ανταγωνιστικότητας της χώρας, ο οποίος, μάλιστα, 
είναι οριακά ενισχυμένος (σε 62,1 από 61,8 το 2017), αλλά 
στους σχετικά γρηγορότερους ρυθμούς ενσωμάτωσης τε-
χνολογιών της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης από άλλες 
χώρες.
Όπως τονίζει ο κ. Φωτάκης, «η κυβέρνηση έχει ήδη ανα-
λάβει σχετικές πρωτοβουλίες για την προετοιμασία της 
χώρας και τη διαμόρφωση του ρόλου της στο νέο περι-
βάλλον της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης». Μεταξύ 
αυτών είναι η δημιουργία Εθνικού Δικτύου, ως δεξαμενή 
σκέψης, ενώ επιπλέον προγραμματίζεται η χρηματοδότη-
ση πιλοτικών δράσεων για την ενσωμάτωση προηγμένων 
τεχνολογιών της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης στους 
βασικούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας.

ΓΙΑΤΙ ΤΑ “ΩΡΑΙΑ” ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΣΠΑΝΙΑ “ΦΤΑΝΟΥΝ” 
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΡΕΚΟΡ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
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Η διαχρονική και πολυεπίπεδη παρακολούθηση των τά-
σεων και αναγκών της τοπικής αγοράς εργασίας, αποτελεί 
το αντικείμενο του Περιφερειακού Μηχανισμού Αγοράς 
Εργασίας της Κρήτης, που αναδεικνύεται και σε πιλοτικό 
πρόγραμμα για ολόκληρη την Ελλάδα, και πρόκειται να 
παρουσιαστεί σήμερα Δευτέρα και στην πρωτεύουσα, 
αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Ο Μηχανισμός υλοποιείται σε συνεργασία με το Πανεπι-
στήμιο Κρήτης και χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό 
πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ 2014- 2020». Ξεκίνησε τον Μάρτιο 
του 2016 και θα ολοκληρωθεί το Μάρτιο του 2022, υλο-
ποιείται δε, απ’ τη Μονάδα Ερευνών Αγοράς και Επιχειρη-
ματικότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Στην Περιφέρεια 
Κρήτης, συζητήθηκε σήμερα ο «οδικός χάρτης» του Μη-
χανισμού, σε σύσκεψη εργασίας που πραγματοποιήθηκε 
υπό την προεδρία του περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρου 
Αρναουτάκη, ο οποίος και εποπτεύει το έργο. 
«Μέσω του συγκεκριμένου έργου και του στρατηγικού 
σχεδιασμού που υλοποιούμε ως Περιφέρεια, θα μπορούμε 
να δούμε τις τάσεις και όσα ζητούνται από την τοπική αγο-
ρά εργασίας. Να δούμε πού θα πρέπει να επενδύσουμε, 
που να στρέψουμε την κατάρτιση, και πώς να προχωρή-
σουμε παραπέρα ενισχύοντας τη σύνδεση εργαζομένων 
και επιχειρήσεων, με μια δυναμική και συνεχιζόμενη έρευ-
να, και όχι μια μελέτη που θα μείνει στα συρτάρια» είπε.
Όπως ανέφερε ο περιφερειάρχης Κρήτης, τα στοιχεία που 
έχει συλλέξει ο Μηχανισμός, δείχνουν πως στην Κρήτη η 
ανεργία είναι μειωμένη σε σχέση με τον εθνικό μέσο όρο, 
αλλά και πάλι παραμένει υψηλή, ειδικά στις γυναίκες. «Δεν 
θα πορευόμαστε λοιπόν τυφλά, αλλά με βάση τα πραγμα-
τικά δεδομένα και τις προτάσεις που θα κάνει το πανεπι-

στήμιό μας», ανέφερε ο κ. Αρναουτάκης. Η συνεργασία, 
«αποδεικνύει για μια ακόμα φορά την εμπιστοσύνη που 
έχουμε ως Περιφέρεια Κρήτης απέναντι στα εκπαιδευτικά 
και ερευνητικά ιδρύματα του νησιού».
Η ομάδα διοίκησης του έργου (ΟΔΕ) είναι διεπιστημονική, 
κι αποτελείται από καθηγητές και ερευνητές από 7 τμήμα-
τα του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπως και εξωτερικούς συ-
νεργάτες. Η δράση αυτή παρουσιάζεται από το υπουργείο 
Εργασίας ως καλή πρακτική στις Περιφέρειες της χώρας. 
Σύμφωνα με τον καθηγητή κ. Παπαδάκη, έχει διεξαχθεί 
η ποσοτική έρευνα στο ανθρώπινο δυναμικό, και εντός 
του Νοεμβρίου του 2018 αναμένεται η διεξαγωγή της 
ποσοτικής έρευνας στις επιχειρήσεις. «Επίσης, έχει αρχί-
σει η οργάνωση της ποιοτικής έρευνας επικαιροποίησης 
(2018-2019) σε εργαζόμενους και επιχειρήσεις. Κατά τη 
σημερινή συνάντηση, συμφωνήθηκε πως τα συνολικά 
αποτελέσματα της ερευνητικής επικαιροποίησης για το 
2018, θα υποβληθούν στην Περιφέρεια Κρήτης στις 31 
Ιανουαρίου 2019, σύμφωνα με την πρόταση της ομάδας 
εργασίας» ανέφερε ο πανεπιστημιακός.
Η ομάδα έργου έχει ακτινογραφήσει τάσεις, ανασχηματι-
σμούς, δεδομένα για τις επιχειρήσεις, για το εργατικό δυ-
ναμικό, για τους ανέργους και όλες τις υποπαραμέτρους, 
για τις ανάγκες σε δεξιότητες και κατάρτιση για τις τάσεις 
των επαγγελμάτων και το δυναμισμό που παρουσιάζουν 
στην Κρήτη, ανέφερε ο κ. Παπαδάκης. «Έχουμε λοιπόν 
δεδομένα μέσα από έρευνα που κάνουμε, όχι μόνο δευ-
τερογενή με ανάλυση υπαρχόντων στοιχείων, αλλά και 
πρωτογενή ποσοτική και ποιοτική έρευνα στο ανθρώπινο 
δυναμικό της Κρήτης και σε επιχειρήσεις του νησιού, και 
διασταυρώνουμε τα δεδομένα». 

Για το συγκεκριμένο έργο, τα στελέχη της Περιφέρειας 
και η ομάδα των πανεπιστημιακών και των ερευνητών, 
συνεργάζονται με το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και τον 
Εθνικό Μηχανισμό Διάγνωσης Αναγκών. Λόγω της συ-
γκεκριμένης συνεργασίας, την Δευτέρα 22 Οκτωβρίου θα 
γίνει παρουσίαση του έργου που θα κάνει το υπουργείο 
Εργασίας για τον εθνικό μηχανισμό διάγνωσης της αγοράς 
εργασίας. 
Σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Φλουρή, εκπαιδευτή ενη-
λίκων και σύμβουλο απασχόλησης, από το τμήμα Δια 
βίου Μάθησης, Παιδείας και Απασχόλησης της Περιφέ-
ρειας Κρήτης, «χρησιμοποιούμε τα πρώτα παραδοτέα 
δεδομένα του Περιφερειακού Μηχανισμού, με στόχο να 
υλοποιήσουμε ένα βιωματικό εργαστήρι που αφορά σε 
20 ανέργους, με σκοπό την ενδυνάμωσή τους, την επανα-
κατάρτισή τους και την επανένταξη στην αγορά εργασίας. 
Το βιωματικό εργαστήρι γίνεται σύμφωνα με την μεθοδο-
λογία της εκπαίδευσης ενηλίκων, με παιχνίδια ρόλων, με 
ερωτηματολόγια και βιωματικές ασκήσεις και στοχεύουμε 
τα αποτελέσματα που θα έχουμε από αυτή την πιλοτική 
εφαρμογή, να ενσωματωθούν πάλι στον περιφερειακό 
μηχανισμό - δηλαδή ό,τι πήραμε ως πληροφορία, να το 
χρησιμοποιήσουμε ώστε να διαμορφωθεί ένας κύκλος 
προτάσεων. Είναι η πρώτη πρακτική και πιλοτική εφαρ-
μογή σε πανελλήνιο επίπεδο. Είμαστε η πρώτη Περιφέρεια 
που κάνουμε μια τέτοια κοινωνική παρέμβαση σε επίπεδο 
επανακατάρτισης και επανένταξης ανέργων, και περιμέ-
νουμε με πολλή αγωνία και τα πρώτα αποτελέσματα που 
θα έχουμε για το πρόγραμμα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η Coca-Cola («The Coca-Cola Company») ανακοίνωσε 
σήμερα ότι ο Νίκος Κουμέττης αναλαμβάνει τη θέση του 
προέδρου για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την 
Αφρική (EMEA). Αντικαθιστά τον Brian Smith, ο οποίος 
εξελέγη πρόεδρος και γενικός επιχειρησιακός διευθυντής 
(COO) της εταιρίας.Το ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει ότι σμφωνα με 
σχετική ανακοίνωση, ο επιχειρησιακός όμιλος της Ευρώ-
πης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (EMEA) είναι ο μεγαλύ-
τερος και πλέον διαφοροποιημένος της εταιρείας, καθώς 
περιλαμβάνει 120 χώρες και το ένα τρίτο του παγκόσμιου 
πληθυσμού, που ισοδυναμεί με 2,4 δισεκατομμύρια αν-
θρώπους.
Ο Νίκος Κουμέττης, μέχρι σήμερα, ήταν πρόεδρος της Κε-
ντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (CEE), επιβλέποντας μία 

μεγάλη γεωγραφική περιοχή, με 26 χώρες από τη Ρωσία 
έως την Ιταλία. Τον κ. Κουμέττη θα διαδεχθεί ως επικεφα-
λής της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (CEE) η Lana 
Popovic, η οποία σήμερα είναι η γενική διευθύντρια της 
Βορειοανατολικής Ευρώπης. Η κ. Popovic εντάχθηκε στην 
Coca-Cola το 2001 και κατείχε διάφορες θέσεις στην Ανα-
τολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Από τότε που εντάχθηκε στο δυναμικό της The Coca-Cola 
Company, το 2001, ο κ. Κουμέττης διετέλεσε επιπλέον 
πρόεδρος της επιχειρησιακής μονάδας για τον Καναδά, 
πρόεδρος της επιχειρησιακής μονάδας Αδριατικής και 
Βαλκανίων με ευθύνη για εννέα διαφορετικές χώρες, με-
ταξύ των οποίων η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Σερβία και 
η Κροατία και γενικός διευθυντής της Περιφέρειας Νοτιο-

ανατολικής Μεσογείου, υπεύθυνος για την Ελλάδα και την 
Κύπρο.
Πριν από τη συνεργασία του με την Coca-Cola, υπηρέτησε 
σε θέσεις marketing για την Kraft Jacobs Suchard, θέσεις 
πωλήσεων και διανομής σε μία από τις μεγαλύτερες εται-
ρείες διανομής-ΕΛΓΕΚΑ και σε εμπορικές και εφοδιαστικές 
λειτουργίες για την Παπαστράτος ΑΕ/Phillip Morris, τη 
μεγαλύτερη εταιρεία καπνού στην Ελλάδα.
Ο κ. Κουμέττης είναι κάτοχος πτυχίου στην Διοίκηση 
Επιχειρήσεων από το American College of Greece και 
μεταπτυχιακού τίτλου στο Διεθνές Μάρκετινγκ από το 
Strathclyde Business School.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

COCA-COLA: ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ, ΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ
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Ο πρόεδρος της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυ-
γών (ΑΕΠΠ) Φώτιος Θεοδ. Κατσιγιάννης Πρόεδρος Εφετών 
ΔΔ ε.τ παραχώρησε συνέντευξη στο «Εργοληπτικό Βήμα» 
(τεύχος Σεπτεμβρίου 2018) η οποία έχει ως εξής:
ΕΡΩΤΗΣΗ 1η
Σε χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) μηνών η Ανεξάρτη-
τη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών εξέδωσε 
αποφάσεις για πάνω από χίλιες προσφυγές και συγκεκρι-
μένα περί τις 210 οριστικές  Αποφάσεις και 140 αποφάσεις 
προσωρινών μέτρων το έτος 2017 και 690 και 360 αποφά-
σεις, αντίστοιχα το έτος 2018 μέχρι τώρα.  Ο υψηλός αυτός 
αριθμός αποφάσεων, η ταχύτητα έκδοσης και η εξαιρετική 
τεκμηρίωση, είναι, κατά την άποψη της ΠΕΣΕΔΕ, ενδεικτικά  
της αναγκαιότητας θέσπισης της Αρχής.   Σε τι ποσοστό οι 
παραπάνω αποφάσεις είναι υπέρ του προσφεύγοντα ;  και 
περαιτέρω μήπως κάτι ανάλογο θα πρέπει να εφαρμοσθεί 
και για το στάδιο της υλοποίησης των συμβάσεων, όπου 
πλήθος διαφωνιών οδηγούνται στα Τεχνικά Συμβούλια και 
μετέπειτα στα Δικαστήρια?
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1η 
Με δεδομένο ότι η υπαγωγή των διαφορών στην αρμοδι-
ότητα της ΑΕΠΠ ήταν σταδιακή και ολοκληρώθηκε μόλις 
στο τέλος του Μαρτίου 2018 πράγματι ο αριθμός των εισα-
χθεισών προδικαστικών προσφυγών ήταν ικανοποιητικός 
όχι όμως ιδιαίτερα μεγάλος. Είναι γεγονός ότι μέχρι τώρα 
η Αρχή ικανοποίησε πλήρως την απαίτηση του νομοθέτη 
για επίκαιρη επίλυση των διαφορών του προσυμβατικού 
σταδίου, αφού  οι μεν αποφάσεις των προσωρινών μέτρων 
εκδίδονται σε μέσο χρόνο επτά (7) ημερών και οι οριστι-
κές αποφάσεις σε μέσο χρόνο τριάντα επτά (37) ημερών. 
Στο πρώτο αυτό στάδιο λειτουργίας της ΑΕΠΠ το ποσοστό 
των δεκτών οριστικών αποφάσεων κυμαίνεται γύρω στο 
44%. Είναι όμως πολύ νωρίς να γίνει συνολική εκτίμηση 
του ποσοστού αυτού. Και βέβαια ανάλογος της ΑΕΠΠ θε-
σμός στο στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης θα έλυνε έγκαιρα 
πλείστα όσα ζητήματα ανακύπτουν κατά την εκτέλεση της 
σύμβασης. Κάτι τέτοιο όμως πρώτα από όλα αποτίμηση της 
παρούσας κατάστασης και εδραίωση του θεσμού σε βάσεις 
διαδικαστικές – «δικαιοδοτικές »ικανές να αντέξουν στην 
πολυπλοκότητα του σταδίου αυτού και επιτρεπτές από το 
δικαιϊκό μας σύστημα.  
ΕΡΩΤΗΣΗ 2η
Έχετε διαπιστώσει να υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία 
αντιπαράθεσης μεταξύ των οικονομικών φορέων και των 
αναθετουσών αρχών και εάν ναι αυτό υποδηλώνει στρεβλή 
ερμηνεία του Νόμου από τις Αναθέτουσες Αρχές και πώς 
μπορεί να αντιμετωπισθεί από τη σκοπιά της πρόληψης ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2η 
Ο ν.4412/2016 είναι ένα εντελώς νέο νομοθέτημα με συνέ-
πεια να μην υπάρχει ακόμη επαρκής γνώση του τρόπου λει-
τουργίας του από τα όργανα των Αναθετουσών Αρχών. Το 
ίδιο ισχύει προφανώς και για τα στελέχη των οικονομικών 
φορέων. Στο πλαίσιο αυτό η ΑΕΠΠ έχει ανταποκριθεί σε αι-
τήματα θεσμικών φορέων και έχει συμμετάσχει σε ημερίδες 

με τέτοιο γνωστικό αντικείμενο. Είναι αλήθεια πάντως ότι η 
αξίωση από μέρους και των δυο παραπάνω πλευρών για 
απόκτηση περισσοτέρων εφοδίων και σχετικών γνώσεων 
θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη.
ΕΡΩΤΗΣΗ 3η
Η προδικαστική προσφυγή έχει ενδικοφανή χαρακτήρα 
παρόλο που δεν την αποκαλεί ο νομοθέτης ως ενδικοφα-
νή. Αποτελεί διαδικαστικό προαπαιτούμενο προκειμένου 
να ασκήσει στη συνέχεια ο ενδιαφερόμενος την αίτηση 
ακυρώσεως και την αίτηση αναστολής. Δυστυχώς όμως 
δεν υπάρχει υποχρέωση της αναθέτουσας αρχής για ενη-
μέρωση των ενδιαφερομένων σχετικά με τη δυνατότητα 
άσκησης προδικαστικής προσφυγής καθώς υπερισχύει το 
τεκμήριο γνώσης που υφίσταται για αυτούς που λαμβάνουν 
μέρος σε μια διαγωνιστική διαδικασία. Δε θα ήταν ορθό  να 
υποχρεωθεί νομοθετικά η διοίκηση να ενημερώνει τους εν-
διαφερόμενους? 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3η 
Πρόκειται για ένα θέμα εξαιρετικά εύκολο στη θεσμοθέ-
τησή του και λυμένο θα έλεγε κανένας νομολογιακά υπέρ 
της ενημέρωσης των ενδιαφερομένων. Ωστόσο, είναι θέμα 
στάθμισης στην πράξη, διότι με μια πιο «βαρειά» διαδικασία 
είναι προφανές ότι δεν μπορούν να επιτευχθούν οι προα-
ναφερθέντες χρόνοι. Επομένως, θέλουμε επίκαιρη επίλυση 
των διαφορών του σταδίου ανάθεσης της σύμβασης ή μια 
βραδυκίνητη διαδικασία αντίστοιχη εκείνης της ένδικης 
διαδικασίας ή ακόμη εκείνης της διοικητικής διαδικασίας 
εκτέλεσης της σύμβασης ιδιαίτερα, όπως είναι γνωστό, 
χρονοβόρας ;
ΕΡΩΤΗΣΗ 4η
Προκειμένου να υποβληθεί προσφυγή κατά των όρων της 
διακήρυξης μίας δημόσιας σύμβασης ο ενδιαφερόμενος οι-
κονομικός φορέας είναι υποχρεωμένος να προκαταβάλει το 
προβλεπόμενο στις οικείες διατάξεις ηλεκτρονικό παράβολο 
για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής. Σε πολλές 
περιπτώσεις το παράβολο αυτό είναι ιδιαίτερα υψηλό, 
φτάνει και το ανώτατο όριο των 15.000,00 ευρώ, αποτελεί 
ιδιαίτερα αποτρεπτικό παράγοντα για την κατάθεση της 
προσφυγής. Ταυτόχρονα πολύ συχνά οι Αναθέτουσες Αρ-
χές όταν δέχονται παρατηρήσεις από τους ενδιαφερόμενους 
για εξόφθαλμα λάθη σε όρους διακήρυξης τους,  απαντάνε 
με πολύ μεγάλη ευκολία και αδιαφορία  στους ενδιαφερό-
μενους «να ασκήσουν προσφυγή». Κατά την άποψη της 
ΠΕΣΕΔΕ, πρέπει η προσβολή όρων της διακήρυξης πριν τον 
διαγωνισμό να γίνεται αδαπάνως, ή έστω με μικρό συμβο-
λικό κόστος. 
Ποια είναι η γνώμη σας επ’ αυτού και έχει η Αρχή να κάνει 
κάποια πρόταση στην Πολιτεία ώστε να αντιμετωπισθούν 
τέτοια φαινόμενα  με μία πιο «ανώδυνη» διαδικασία τόσο 
οικονομικά όσο και χρονικά ; 
Τέλος θέλουμε να επισημάνουμε ότι έχει παρατηρηθεί  το 
φαινόμενο να μην γίνεται ορθός υπολογισμός του παραβό-
λου από τους αιτούντες. Δυστυχώς δεν προβλέπεται δυνα-
τότητα συμπλήρωσης του παραβόλου από το ΠΔ39/2017 

και από το Ν. 4412/2017 και αυτό οδηγεί στην απόρριψη 
της προσφυγής.  Δε θα ήταν πιο αποτελεσματικό να μπο-
ρούσε η Αρχή να καλεί τον αιτούντα να συμπληρώσει το 
παράβολο? 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 4η
Κατ΄ αρχάς το παράβολο θεσμοθετείται κατά βάση, όπου 
προβλέπεται, ως αποτρεπτικός παράγοντας άσκησης προ-
πετών ενδικοφανών προσφυγών ή και ενδίκων βοηθημά-
των. Στο πλαίσιο δε της δημόσιας σύμβασης και για λόγους 
διαφάνειας και «καθαρότητας» των ασκούμενων προδικα-
στικών προσφυγών. Σε κάθε περίπτωση ο εξορθολογισμός 
του στη θεματική που αναφέρεσθε ή και σε άλλα θέματα θα 
ήταν χρήσιμος. Ορθή η παρατήρησή σας για συμπλήρωση 
του ελλιπούς  παραβόλου, διότι πράγματι η εξέταση των 
προδικαστικών προσφυγών θα πρέπει να προβλέπεται να 
είναι εξέταση στην ουσία και όχι στο τύπο.
ΕΡΩΤΗΣΗ 5η
Πολύ συχνά εμφανίζονται επικριτικές τοποθετήσεις για το 
θεσμό των  Ανεξαρτήτων Αρχών με κυριότερη ότι είναι  
ένα «υπερόργανο κάποιων σοφών, το οποίο δεν υπόκει-
ται σε κανένα νόμο, σε κανένα έλεγχο και χαίρει ασυλίας 
που δεν διαθέτει ούτε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας». Οι 
ίδιες αφελείς κατηγορίες επαναλαμβάνονται και τώρα που 
υπάρχουν Ανεξάρτητες Αρχές, οι οποίες προσπαθούν να 
βρουν το βηματισμό τους σε ένα υπερσυγκεντρωτικό πο-
λιτικό σύστημα, όπως είναι το ελληνικό. Τα επιχειρήματα 
είναι σχεδόν πανομοιότυπα: «οι Α.Α. δεν ελέγχονται από 
πουθενά, είναι υπεράνω του κράτους, των νόμων και των 
θεσμών».  Η άποψη της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. είναι ότι η θέσπιση των 
δύο Αρχών της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και της Α.Ε.Π.Π. είναι ένα πολύ 
θετικό βήμα για το θεσμό των Δημοσίων Συμβάσεων διότι 
ασκούν εποπτεία στη Δημόσια Διοίκηση, προστατεύουν και 
τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και διευρύνουν τη Δημοκρατία 
αφού είναι ένας ακόμη θεσμός ελέγχου του πολιτικού συ-
στήματος. Τι έχετε να απαντήσετε στους επικριτές ; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 5η 
Είναι αλήθεια και γίνεται γενικά δεκτό, ότι ο αριθμός των 
Ανεξαρτήτων Αρχών είναι μεγάλος. Δεν είναι όμως καθό-
λου αλήθεια, ότι «χαίρουν ασυλίας». Άλλο είναι το θέμα, αν 
ως θεσμοί δεν πρέπει να απομακρύνονται από την κοινωνία 
των πολιτών ή με άλλα λόγια ότι πρέπει να επαναπροσδι-
ορίζονται, ώστε να υπηρετούν κάθε φορά τις τρέχουσες 
κοινωνικοπολιτικές και οικονομικές ανάγκες. Σε ότι, όμως, 
αφορά την ΑΕΠΠ, της οποίας έχω την τιμή να είμαι Πρόε-
δρος, θα ήθελα να τονίσω ότι οι αποφάσεις της υπόκεινται 
στον έλεγχο, κατά περίπτωση, των διοικητικών Εφετείων ή 
του Συμβουλίου της Επικρατείας με την άσκηση των οικεί-
ων ενδίκων βοηθημάτων. Επομένως, αποτελεί κομμάτι του 
δικαιϊκού συστήματος της χώρας μας και ως τέτοιο στηρίζει 
το βηματισμό της στον τρόπο λειτουργίας του συστήματος 
αυτού, και μόνον, δικαιούμενη κυρίως μέσα από το έργο 
της το χαρακτηρισμό της ως ανεξάρτητης Αρχής. 
Συνέχεια στη σελ 16
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Στην πόλη Έσπο της Φινλανδίας, δημοτικές υπηρεσίες παρέ-
χονται στους πολίτες μέσω τεχνολογιών ρομποτικής όπου 
μηχανές αντικαθιστούν τον άνθρωπο στην εκτέλεση μιας 
εργασίας, αναφέρει δημοσίευμα του ΑΠΕ-ΜΠΕ. Τέτοιες τε-
χνολογίες έχουν εγκατασταθεί σε εμπορικά κέντρα, ή κέντρα 
υγείας, με σκοπό, πάντα, ο πολίτης, ο χρήστης, ή ο επισκέπτης, 
να διευκολυνθούν για να κάνουν τα ψώνια τους, να έχουν 
πρόσβαση σε μονάδες κοινωνικής φροντίδας, να χρησιμοποι-
ήσουν κάποιον από τους διαθέσιμους χώρους συσκέψεων με 
δωρεάν σύνδεση στο διαδίκτυο, ηλεκτρονικούς υπολογιστές 
και εκτυπωτές, να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες βιβλιοθή-
κης, υπηρεσίες για μητέρες, ή για τα παιδιά τους, ακόμη και 
... μηχανές ραπτικής. Πρόνοια, ωστόσο, έχει ληφθεί και για 
εκείνους που δεν είναι εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες, 
ώστε να μπορούν να εξυπηρετηθούν από κάποιο διαθέσιμο 
υπάλληλο.
Όλα τα παραπάνω υλοποιήθηκαν μέσα από μια διαδικασία 
στην οποία πολίτες, κάτοικοι, εταιρείες, φορείς, ερευνητικά 
κέντρα, διάφορες υπηρεσίες και οργανώσεις, ανταλλάσσουν 
απόψεις μέσω μιας ανοικτής ηλεκτρονικής πλατφόρμας με τη 
λογική ότι αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος να εντοπιστούν οι 
ανάγκες που προκύπτουν σε μια πόλη και να ικανοποιηθούν. 
Το σύνθημα είναι «η πόλη ως υπηρεσία» και σύμφωνα με την 
διευθύντρια ανάπτυξης του Δήμου του Έσπο Πία Γουόλστεν, 
βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής της πόλης ώστε οι 
υπηρεσίες της να χτίζονται με τέτοιο τρόπο που να καλύπτουν 
τις ανάγκες όσων ζουν και δραστηριοποιούνται σε αυτήν.
«Δεν είναι η ίδια η τεχνολογία αλλά το πώς τη χρησιμοποιού-
με» τόνισε η κ. Γουόλστεν, μιλώντας σε ημερίδα του Δήμου 
Θεσσαλονίκης, με θέμα: «καινοτόμες πρακτικές για την ψη-
φιακή μεταμόρφωση μιας πόλης». Αφορμή για την πραγ-

ματοποίηση της εκδήλωσης ήταν ανάδειξη του Έσπο στην 
πλέον «ευφυή» κοινότητα στον κόσμο (The most intelligent 
community in the world), από διεθνή φόρα για τις έξυπνες 
κοινότητες και για εξαιρετικές καινοτομίες που προάγουν τη 
βιωσιμότητα των πόλεων.
Aποκαλύπτοντας το μυστικό της επιτυχίας, η κ. Γουόλστεν, 
επισήμανε, ότι γίνονται πειραματισμοί, καθώς δεν μπορεί 
κανείς να γνωρίζει από την αρχή το σωστό τρόπο για να 
φτάσει σε ένα αποτέλεσμα. «Για τον πειραματισμό έχουμε 
χαμηλό προϋπολογισμό, δεν κοστίζει πολύ. Η βασική αρχή 
στον πειραματισμό με τις εταιρείες είναι τα πανεπιστήμιά μας. 
Δεν κοστίζουν χρήματα. Βρίσκουμε τα οφέλη για όλους μας. 
Έτσι, οι εταιρείες διαθέτουν χρήσιμη εμπειρία και οι πολίτες 
μαθαίνουν για τις νέες τεχνολογίες, εφαρμόζοντάς τις», τόνισε 
χαρακτηριστικά.
«Οι εταιρείες διευκολύνονται να αναπτύξουν τεχνολογίες και 
υπηρεσίες», υπογράμμισε και έφερε ως παράδειγμα την πε-
ρίπτωση των εταιρειών που ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη 
εκπαιδευτικών τεχνολογικών εφαρμογών που να διευκο-
λύνουν τις ανάγκες των μαθητών και των σπουδαστών. «Οι 
εταιρείες ήθελαν να έχουν ένα σημείο να εγκαταστήσουν τις 
εφαρμογές τους. Επιδίωξαν τη συνεργασία με τους ίδιους τους 
δασκάλους και τα παιδιά, ώστε να έχουν επανατροφοδότηση 
για τον τρόπο εκμάθησης των μαθηματικών. Από την πλευρά 
του Δήμου θέσαμε τους κανόνες για τα σχολεία και τις εταιρεί-
ες, ώστε να συνεργαστούν και να βοηθηθούν με τέτοιο τρόπο 
προκειμένου και το σχολείο να πάρει πληροφορίες για τις τε-
χνολογίες που είναι διαθέσιμες και οι εταιρείες να αναπτύξουν 
λογισμικό που να διευκολύνει τις ανάγκες των μαθητών», 
πρόσθεσε.
Στο ίδιο πνεύμα, αυξάνονται σταδιακά οι υπηρεσίες της πόλης 

που παρέχονται και στην αγγλική γλώσσα, ώστε να διευκο-
λυνθούν διεθνείς εταιρείες να εγκατασταθούν στο Έσπο. Πριν 
από ενάμισι χρόνο ξεκίνησε να κατασκευάζεται και το μετρό 
της πόλης, με σκοπό να διευκολύνει περαιτέρω την εγκατά-
σταση των εταιρειών προς όφελος της ανάπτυξης της περιο-
χής.
Σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση της στρατηγικής της «πόλης 
ως υπηρεσίας» έχει η συγκέντρωση, ανάλυση και αξιοποίηση 
δεδομένων, όπως ανέφερε, εξάλλου, ο σύμβουλος ανάλυσης 
δεδομένων στο Δήμο του Έσπο, Τόμας Λέχτινεν.
Στη σημασία της συμμετοχής των πολιτών στις διαδικασίες 
που αφορούν το δήμο αναφέρθηκε ο αντιδήμαρχος Αστικής 
Ανθεκτικότητας και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Δή-
μου Θεσσαλονίκης, Γιώργος Δημαρέλος, και τόνισε ότι το πα-
ράδειγμα του Έσπο είναι πηγή έπνευσης για τη Θεσσαλονίκη. 
Ο διευθυντής του Τμήματος Επιχειρησιακού Προγραμματι-
σμού και Συστημάτων Τεχνολογιών της πληροφορίας και επι-
κοινωνίας, του Δήμου Θεσσαλονίκης, Σάββας Αλεξανδράτος, 
επισήμανε ότι η σημερινή εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο 
της συμμετοχής του Δήμου στην πρωτοβουλία της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής για την πρόκληση των ψηφιακών πόλεων 
(Digital Cities Challenge) με κεντρικό στόχο την αξιοποίηση 
των ψηφιακών τεχνολογιών προς όφελος της τοπικής ανά-
πτυξης. Από την πλευρά του, ο ειδικός καθοδηγητής, που έχει 
οριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Θεσσαλονίκη, 
Νίκος Μαρούλης, χαρακτήρισε την περίπτωση του Έσπο ως 
ένα παράδειγμα του τι μπορεί να πετύχει ένας Δήμος με συ-
γκεκριμένη στρατηγική και αφοσίωση στο όραμα που θέτει.

Συνέχεια από τη σελ 15

ΕΡΩΤΗΣΗ 6η
Υπάρχουν πεδία σύγκλισης και σύγκρουσης αρμοδιοτήτων 
μεταξύ των δύο Αρχών, της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και της Α.Ε.Π.Π. και 
εάν ναι πως το αντιμετωπίζετε : Υπάρχουν περιπτώσεις όπου 
έχουν διατυπωθεί διαφορετικές απόψεις για το ίδιο θέμα από 
τις δύο Αρχές και πώς έχουν αντιμετωπισθεί ;  
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 6η 
Πρόκειται για δύο Ανεξάρτητες Αρχές με διαφορετικό προ-
σανατολισμό, αντικείμενο και αρμοδιότητες. Η ΑΕΠΠ δεν 
έχει γνωμοδοτικό – ελεγκτικό ρόλο, όπως κατά βάση έχει 
η ΕΑΑΔΗΣΥ. Αποκλειστικός σκοπός της είναι η εξέταση των 
ασκούμενων ενώπιόν της προδικαστικών προσφυγών και, 
επομένως, η επίλυση των διαφορών του σταδίου ανάθεσης 
των δημοσίων συμβάσεων στο πλαίσιο της αρχής της νομι-
μότητας. Εν κατακλείδι ασκεί «οιονεί δικαιοδοτικό έργο », που 

όπως είναι προφανές, δεν αφήνει πεδίο ούτε σύγκλισης αλλά 
ούτε και σύγκρουσης με εκείνο της ΕΑΑΔΗΣΥ, στην οποία 
αναφέρεσθε.
ΕΡΩΤΗΣΗ 7η
Κατά τη γνώμη της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. η λειτουργία της Αρχής εγγυ-
άται και κυρίως υλοποιεί μία στοχευμένη διεκπεραίωση κρί-
σιμων ζητημάτων καθ’ όλη  τη διάρκεια και σε όλα τα στάδια  
ανάθεσης μία Δημόσιας Σύμβασης. Με την μέχρι τώρα εμπει-
ρία σας από τη λειτουργία της Αρχής με τι  επιπλέον εφόδια, 
είτε υλικά είτε ανθρώπινου δυναμικού, πρέπει να εξοπλισθεί 
η Αρχή κατά τη γνώμη σας ώστε να αυξηθεί η ταχύτητα και η 
αποτελεσματικότητά της ; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 7η  
Ο εγγυητικός ρόλος της ΑΕΠΠ στο πλαίσιο του σταδίου 
ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων είναι δεδομένος και 
εξασφαλίζεται από τη θωράκισή της, τόσο σε επίπεδο Αρχής 
όσο και σε επίπεδο μελών, με τα εχέγγυα της ανεξαρτησίας 

και της αμεροληψίας. Υπό τις τρέχουσες συνθήκες η ταχύτητα 
και η αποτελεσματικότητα της, ενόψει του μικρού αριθμού 
των αγομένων ενώπιον των δικαστηρίων διαφορών, δεν 
χρήζουν κάποιας βελτίωσης. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι οι 
αποφάσεις της ΑΕΠΠ δεν θα μπορούσαν να είναι ή να γίνουν 
ακόμη καλύτερες σε δομικό ή νομικό επίπεδο. Αυτό, όμως, θα 
είναι το διαρκώς ζητούμενο, αρκεί οι αποφάσεις της να απα-
ντούν στο «σήμερα» και να αφομοιώνουν τη νομολογία των 
δικαστηρίων επίκαιρα και αποτελεσματικά. Η ενίσχυσή της 
με ανθρώπινο δυναμικό, όταν στο μέλλον χρειασθεί, αφού 
η τωρινή στελέχωσή της ολοκληρώνεται άμεσα, όπως και ο 
περαιτέρω εξοπλισμός της, θα ήταν αναγκαίες σε τέτοιο βαθ-
μό που δεν θα είχαν ως ορίζοντα τη δημιουργία άλλης μιας 
«δημόσιας υπηρεσίας».

ΕΣΠΟ: Η ΠΙΟ “ΕΞΥΠΝΗ” ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (ΑΕΠΠ)
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Ένα σύγχρονο αρχιτεκτονικό θαύμα. Το InterContinental 
Shanghai Wonderland –αναφέρει σε δημοσίευμά του το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ- δεν προσφέρει θέα σε πόλη, σε βουνοκορφές, σε 
παραλίες. Προσφέρει κάτι διαφορετικό: θέα στον «κάτω κό-
σμο».
Στην πόλη Σονγκτζιάνγκ, 35 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της 
Σαγκάης, οικοδομήθηκε σε διάστημα μιας δεκαετίας σε ένα 
εγκαταλελειμμένο λατομείο, βάθους 88 μέτρων. Εγκαίνια έγι-
ναν αυτόν τον μήνα. Διαθέτει 337 δωμάτια, σε 18 ορόφους, οι 
16 εκ των οποίων είναι κάτω από την επιφάνεια του εδάφους 
και οι δύο μέσα στο νερό.
Όλα τα δωμάτια – εκτός από τα «υποβρύχια» – έχουν από το 

μπαλκόνι τους θέα των καταρρακτών που βουτάνε κάτω στα 
τοιχώματα του λατομείου, αλλά και του υάλινου «καταρρά-
κτη» που έχει χτιστεί στο κέντρο του ξενοδοχείου πολυτελείας.
Στον υψηλότερο όροφο, ένας πλούσιος rooftop garden. Στους 
δύο ορόφους μέσα στο νερό, εστιατόριο και ξενώνες με θέα 
σε ενυδρείο βάθους 10 μέτρων. Το «ισόγειο» φιλοξενεί πισίνα 
και άλλες διευκολύνσεις για χαλάρωση. Στους τρελαμένους 
με την αδρεναλίνη, το με εμβαδόν 61.000 τετραγωνικών μέ-
τρων κατάλυμα προσφέρει δυνατότητα για bungee jumping 
και για αναρρίχηση στις πλευρές του λατομείου.
Σύμφωνα με το βρετανικό γραφείο design Atkins, το κτίσμα 
είναι ένα εκπληκτικό επίτευγμα αρχιτεκτονικής και μηχανικής, 

απαιτώντας περισσότερους από 5.000 αρχιτέκτονες, μηχανι-
κούς, σχεδιαστές και εργάτες για να ολοκληρωθεί. Ο επικεφα-
λής μηχανικός Τσεν Σιασιάνγκ πρόσθεσε ότι το πρότζεκτ ήταν 
τόσο αντισυμβατικό – το χαρακτήρισε «αγώνα κατά της βα-
ρύτητας» – που η ομάδα του ανέπτυξε καινούργιες μεθόδους 
οι οποίες κατέληξαν σε 39 πατέντες.
Ως προς την «πράσινη» διάστασή του, ο σχεδιασμός του έγινε 
με φιλικές προς το περιβάλλον Αρχές, και θα παράγει ενέργεια, 
θέρμανση και φωτισμό από γεωθερμικές και ηλιακές πηγές.
Η τοποθεσία είναι εύγλωττη: το InterContinental Shanghai 
Wonderland είναι κοντά στην οροσειρά Σεσάν, στο National 
Forest Park του Σεσάν και στους Βοτανικούς Κήπους Τσενσάν.

Η Κίνα θέλει να εκτοξεύσει στο διάστημα μέχρι το 2020 μια 
«τεχνητή Σελήνη», η οποία θα αντανακλά στη Γη το φως του 
Ηλίου στη διάρκεια της νύκτας και θα επιτρέψει να γίνουν 
οικονομίες στον φωτισμό, ανακοίνωσε σήμερα ένα κρατικό 
μέσο ενημέρωσης.
Ο δορυφόρος αυτός, ο οποίος θα διαθέτει ανακλαστική επι-
φάνεια, θα αναλάβει να φωτίσει τη μεγάλη πόλη Τσενγκτού 
(νοτιοδυτική Κίνα) και θα πρέπει να είναι οκτώ φορές πιο 
φωτεινός από τη Σελήνη, αναφέρει η εφημερίδα China Daily, 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Στο διάστημα θα σταλεί αρχικά ένα πρώτο δείγμα και, σε 
περίπτωση επιτυχίας, θα ακολουθήσουν τρία άλλα το 2022, 
εξήγησε στην εφημερίδα ο Βου Σουνφένγκ, επικεφαλής της 
Tian Fu New Area Science Society, του οργανισμού που είναι 
υπεύθυνος για το πρόγραμμα αυτό.

«Η πρώτη Σελήνη θα είναι κυρίως πειραματική, όμως οι τρεις 
που θα σταλούν το 2022 θα αποτελέσουν το αληθινό τελικό 
προϊόν. Θα έχουν μεγάλο δυναμικό σε όρους υπηρεσιών 
προς τον πληθυσμό και από εμπορική άποψη», σύμφωνα με 
τον Βου.
Αντανακλώντας στη Γη το φως τη Ηλίου, ο δορυφόρος, 
ο οποίος θα βρίσκεται σε ύψος 500 χλμ., πιστεύεται ότι θα 
μπορέσει να υποκαταστήσει εν μέρει τους φανοστάτες. Θα 
μπορούσε να δημιουργήσει οικονομία ύψους περίπου 1,2 
δισεκατομμυρίου γιουάν (150 εκατ. ευρώ) στο ηλεκτρικό 
ετησίως στην πόλη Τσενγκτού, αν καταφέρει να φωτίσει μια 
επιφάνεια 50 τετραγωνικών χιλιομέτρων.
Η πηγή του τεχνητού φωτός θα μπορούσε επίσης να χρησιμο-
ποιείται έπειτα από φυσικές καταστροφές, στέλνοντας τις ηλι-
ακές ακτίνες στις πληγείσες περιοχές όπου η ηλεκτροδότηση 

έχει κοπεί, υπογράμμισε ο Βου Σουνφένγκ.
Το Γαλλικό Πρακτορείο δεν κατέστη δυνατό να έρθει σε επαφή 
απ’ ευθείας με τον Βου ούτε με τον οργανισμό του.
Το Πεκίνο διαμορφώνει εδώ και χρόνια ένα φιλόδοξο διαστη-
μικό πρόγραμμα για να καλύψει την καθυστέρησή του έναντι 
των ΗΠΑ και της Ρωσίας. Η χώρα προβλέπει κυρίως να στείλει 
μέχρι το τέλος του 2018 ένα μικρό ρομπότ με την ονομασία 
Chang’e-4 στη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης.
Η Κίνα δεν είναι η πρώτη χώρα που επιχειρεί να στείλει τις 
ακτίνες του Ήλιου στη Γη δι’ αντανακλάσεως. Κατά τη δεκα-
ετία του 1990, ρώσοι επιστήμονες είχαν εκπονήσει ένα πα-
ρόμοιο πρόγραμμα με την ονομασία Znamya («Σημαία»), το 
οποίο σταμάτησε έπειτα από μερικές δοκιμές.

Ξύλο ελιάς που βρέθηκε στις ανασκαφές οι οποίες συνεχίστη-
καν και φέτος στον προϊστορικό οικισμό στη θέση «Κοίμηση 
Θηρασίας», που χρονολογείται στην Πρώιμη και Μέση Επο-
χή του Χαλκού, όταν η Θηρασία ήταν ακόμα ενωμένη με τη 
Θήρα, δίνει μια χρονολόγηση που μεταφέρει την έκρηξη του 
ηφαιστείου της Σαντορίνης μερικές δεκαετίες πιο μετά από 
ό,τι εκτιμούσαν οι υποστηρικτές της υψηλής χρονολόγησης, 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Συγκεκριμένα, ανακοίνωση του 
υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ως προς τα φετινά 
αποτελέσματα των ερευνών που έγιναν στον οικισμό ο οποίος 
«καταλαμβάνει την κορυφή και τα ανώτερα πρανή επιβλη-
τικού λόφου στο νότιο άκρο της σημερινής Θηρασίας, στο 
φρύδι της προεκρηξιακής καλδέρας», αναφέρει:
«Σημαντική επιτυχία της έρευνας στη Θηρασία είναι η ανεύρε-
ση και χρονολόγηση ξύλου ελιάς από την τελευταία στρωμα-
τογραφική φάση πριν την έκρηξη. Η ραδιοχρονολόγηση και 
δενδροχρονολόγηση από τους R. Hodgins και Ch. Pearson 
(Πανεπιστήμιο Αριζόνας, Τucson) υποδεικνύει με την εφαρ-
μογή μιας νέας καμπύλης βαθμονόμησης την απόλυτη χρο-
νολόγηση του ξύλου της Θηρασίας στον πρώιμο 16ο αι. π.Χ. 
και κατά συνέπεια μία χρονολόγηση της μινωικής έκρηξης 
μερικές δεκαετίες μετά από ό,τι οι υποστηρικτές της υψηλής 

χρονολόγησης θεωρούσαν έως τώρα».
Εντυπωσιακά όμως είναι και τα υπόλοιπα ευρήματα της φε-
τινής έρευνας, οι ανασκαφικές τομές της οποίας διανοίχθη-
καν «στη νότια πλευρά του λόφου της Κοίμησης, στην ίδια 
ισοϋψή με άλλα κτίρια του οικισμού που εντοπίστηκαν τις 
προηγούμενες περιόδους, δηλαδή το μεγάλο ελλειψοειδές 
κτίσμα και τις μικρότερες κατασκευές, φωλιασμένες με μεγά-
λη ευρηματικότητα στον μυχό των ηφαιστειακών βράχων». 
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ, «η ανασκαφική 
έρευνα επικεντρώθηκε σε σημείο όπου κατά την γεωφυσική 
έρευνα είχαν εντοπιστεί πιθανά αρχιτεκτονικά κατάλοιπα εγκι-
βωτισμένα στα στρώματα της μινωικής έκρηξης. Πράγματι 
από την πρώτη ώρα της ανασκαφής μέσα στην τέφρα και 
την ελαφρόπετρα φάνηκαν ισχυρότατοι τοίχοι, ευθύγραμμοι, 
επιμελημένης κατασκευής εκ των οποίων ο ένας ήταν μήκους 
περίπου 7 μέτρων».
«Ο σημαντικότερος ανεσκαμμένος χώρος», συνεχίζει η ανα-
κοίνωση, «κατέβαινε ανασκαφικά σε βάθος δύο μέτρων και 
με την εύρεση θρανίου που διατρέχει όλο το μήκος του νότιου 
τοίχου έδωσε ενδιαφέροντα στοιχεία για τη χρήση του χώ-
ρου. Η γενική όψη της κατασκευής αυτής και των ευρημάτων 
της είναι σημαντικά διαφορετική από τις γνωστές έως τώρα 

του οικισμού. Οι μεγάλοι ευθύγραμμοι τοίχοι και η σχετικά 
έντονη παρουσία της μεσοκυκλαδικής κεραμικής σε αδιατά-
ρακτα στρώματα υποδεικνύουν ότι πιθανότατα βρισκόμαστε 
σε ευρύ μεσοκυκλαδικό ορίζοντα (2000-1700 π.Χ. περίπου), 
που ίσως ενσωματώνει προγενέστερες ισχυρές κατασκευές 
της Πρωτοκυκλαδικής περιόδου. Ακόμη είναι νωρίς για ει-
κασίες ως προς τον χαρακτήρα των τοίχων, αν αποτελούσαν 
δηλαδή τμήμα αμυντικού περιβόλου ή τμήμα οικιών», σημει-
ώνεται στην ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ.
Σε άλλο σημείο αναφέρεται ότι στη φετινή έρευνα διασαφη-
νίστηκαν τα στρώματα και τα δάπεδα σε άνδηρο στο κέντρο 
περίπου ανασκαμμένου οικισμού, γεγονός που φέρει τη Θη-
ρασία, ενωμένη με τη Θήρα την περίοδο μελέτης, χρονολογι-
κά και οικιστικά να στους αντίστοιχους αιγαιακούς οικισμούς, 
όπως κυρίως του Ακρωτηρίου αλλά και του Σκάρκου Ίου, 
καθώς και του Δασκαλειού Κέρου.
Η ανασκαφή διεξάγεται υπό την ευθύνη των Κ. Σμπόνια (Ιόνιο 
Πανεπιστήμιο), Ι. Τζαχίλη (Πανεπιστήμιο Κρήτης) και Μ. Ευ-
σταθίου (Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων), με τη συνεργα-
σία διεπιστημονικής ομάδας ερευνητών και την υποστήριξη 
του Δήμου Θήρας, του INSTAP και της Γενικής Γραμματείας 
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ...ΣΕ ΛΑΤΟΜΕΙΟ

ΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΘΕΣΕΙ ΣΕ ΤΡΟΧΙΑ ΜΙΑ ΤΕΧΝΗΤΗ ΣΕΛΗΝΗ ΓΙΑ ΝΑ ΦΩΤΙΖΕΙ ΤΗ ΓΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΘΗΡΑΣΙΑ, ΜΕΤΑΘΕΤΟΥΝ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΤΗΣ ΕΚΡΗΞΗΣ ΤΟΥ 
ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΥ ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ 
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Η Σουηδία κατατάσσεται στην 32η θέση όσον αφορά στις 
συνολικές ελληνικές εξαγωγές του 2017, στην 16η θέση των 
ελληνικών εξαγωγικών προορισμών μεταξύ των κρατών - με-
λών της ΕΕ και παράλληλα στη πρώτη θέση μαζί με τη Δανία 
μεταξύ των σκανδιναβικών χωρών. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το σύνολο του 
2017, και περιλαμβάνονται σε ενημερωτικό έγγραφο του γρα-
φείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της πρεσβείας 
μας στη Στοκχόλμη, η συνολική αξία των ελληνικών εξαγω-
γών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2017 
ανήλθε στο ποσό των 28.832 εκατ. Ευρώ, έναντι 25.463,5 
εκατ. Ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του 2016, παρουσιάζοντας 
αύξηση 13,2%.
   Ακολουθώντας τη γενικότερη αυτή αύξηση και οι εξαγωγές 
προς τη Σουηδία, αυξήθηκαν φθάνοντας κατά το 2017 στα 
192,8 εκατ. ευρώ, έναντι 182,7 εκατ. ευρώ του 2016, σημει-
ώνοντας αύξηση κατά 9,9 εκατ. ευρώ και ποσοστό αύξησης 

κατά 5,5% και μάλιστα υπερέβησαν για πρώτη φορά το φράγ-
μα των 190 εκ. ευρώ.
  Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και όσον 
αφορά στη πορεία των ελληνικών εξαγωγών για την περίοδο 
Ιανουαρίου-Αυγούστου 2018, προκύπτει ότι η συνολική αξία 
των ελληνικών εξαγωγών ανήλθε στο ποσό των 21.961,3 
εκατ. ευρώ, έναντι 18.674,7 εκατ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα 
του 2017, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 17,6%.
  Ακολουθώντας τη γενικότερη αυτή αύξηση και οι εξαγωγές 
προς τη Σουηδία, αυξήθηκαν φθάνοντας κατά την ανωτέρω 
περίοδο του 2018 στα 150,5 εκατ. ευρώ, έναντι 127,9 εκατ. 
ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2017, σημειώνοντας 
αύξηση κατά 22,6 εκατ. ευρώ και ποσοστό αύξησης κατά 
17,7%, ενώ παράλληλα σημειώνεται ότι εάν αυτοί οι ρυθμοί 
αύξησης διατηρηθούν στο πάνω από 10% κατά τους επόμε-
νους 4 μήνες του τ.έ., τότε οι ελληνικές εξαγωγές στη Σουηδία 
θα υπερβούν για πρώτη φορά το φράγμα των 200 εκατ. ευρώ 

στο σύνολο του έτους.
Αναλυτικότερα όπως αναφέρεται στο έγγραφο και αυτό 
προκύπτει από την επεξεργασία των σχετικών στοιχείων της 
ΕΛΣΤΑΤ, κατά την ίδια περίοδο, στο σύνολο σχεδόν των κυ-
ριότερα εξαγόμενων στη Σουηδία προϊόντων παρουσιάζεται 
σημαντική αύξηση.
Ιδιαίτερα όσον αφορά στο τομέα φρούτων/λαχανικών, τρο-
φίμων/συσκευασμένων τροφίμων, σημειώνονται οι αυξήσεις 
κατά:10% στα Τυριά, 4,5% στο Ελαιόλαδο, 80% στα Πεπόνια/
Καρπούζια, 11% στα Λαχανικά/Φρούτα Παρασκευασμένα, 
67% στα Εσπεριδοειδή, 6,6% στο Γιαούρτι, 25% στα προϊόντα 
Αρτοποιϊας/Ζαχαροπλαστικής, 60% στη Μπίρα, 55% στο Μέλι 
κλπ. Παράλληλα σημειώνονται οι μειώσεις κατά : 23% στα 
Παγωτά, 11% στα Σταφύλια, 16% στα Κρασιά, 31% στο Ρύζι, 
38% στα Ζυμαρικά κλπ.

Στην κατάθεση τεσσάρων προτάσεων προς τον πρωθυπουρ-
γό, Αλέξη Τσίπρα, «προς αποφυγή μιας νέας οικονομικής 
καθίζησης που θα οδηγήσει τη χώρα σε υφεσιακή τροχιά», 
προχώρησε σήμερα η διοίκηση του Συνδέσμου Εξαγωγέων 
(ΣΕΒΕ), με ανοιχτή επιστολή της. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
όπως επισημαίνεται στην επιστολή προς τον πρωθυπουργό, 
η διοίκηση του ΣΕΒΕ θεωρεί απαραίτητες ενέργειες τη θωρά-
κιση του τραπεζικού συστήματος και την αντιμετώπιση του 
προβλήματος των κόκκινων δανείων, την εφαρμογή όσων 
συμφωνήθηκαν με τους εταίρους της Ελλάδας, την παύση της 

παροχολογίας και την έμφαση στη δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας στις παραγωγικές και εξαγωγικές επιχειρήσεις, «αντί 
για τη διεύρυνση και εμβάθυνση επιδομάτων σε μη παραγω-
γικό πληθυσμό.»
Σύμφωνα με τη διοίκηση του ΣΕΒΕ, «οι πρόσφατες εξελίξεις 
στο Χρηματιστήριο Αθηνών, οι οποίες οδήγησαν σε σημα-
ντική απώλεια της χρηματιστηριακής αξίας των ελληνικών 
τραπεζών αποτελούν αποτρεπτικό παράγοντα για την όποια 
επενδυτική κίνηση προς τη χώρα μας (...) Το αρνητικό κλίμα 
που βιώνουμε προκαλεί μείωση της εμπιστοσύνης καταθετών 

και επενδυτών(...) Χαρακτηριστικό παράδειγμα της έλλειψης 
εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία αποτελεί και η από-
φαση ιστορικών επιχειρηματικών ομίλων της χώρας να μετα-
φέρουν την έδρα τους εκτός Ελλάδας (...) Παράλληλα, από το 
Σεπτέμβριο (...) υπάρχει μια διολίσθηση προς την παροχολο-
γία από το σύνολο του πολιτικού κόσμου λόγω προεκλογικής 
περιόδου και εξαιτίας του πέρατος του τρίτου Προγράμματος 
Οικονομικής Προσαρμογής» και «είναι κρίμα να εξανεμιστεί 
σε 10 μήνες προεκλογικής περιόδου ο όποιος δημοσιονομικός 
χώρος δημιουργήθηκε με τόσο κόπο».

Οι τελευταίες τεχνολογίες και καινοτομίες στην τραπεζική εξυ-
πηρέτηση διατίθενται από το νέο i bank store της Εθνικής Τρά-
πεζας, που έχει ξεκινήσει την λειτουργία του στο Σύνταγμα και 
αποτελεί το όγδοο και μεγαλύτερο στη σειρά i-bank store της 
Τράπεζας. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ όπως αναφέρει η γενική 
διευθύντρια λιανικής τραπεζικής της Εθνικής Τράπεζας Νέλλη 
Τζάκου Λαμπροπούλου, το i-bank store αποτελεί έναν καινο-
τόμο πολυχώρο ηλεκτρονικής τραπεζικής εξυπηρέτησης, εφο-
διασμένο με εξοπλισμό και υποδομές τελευταίας τεχνολογίας, 
όπου παρουσιάζονται όλες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες i-bank: 
Internet Banking, Mobile Banking, Phone Banking, ATM, Κέ-
ντρα Αυτόματων Πληρωμών-APS, ηλεκτρονικό πορτοφόλι 
i-bank Pay.
Ειδικότερα στο νέο i-bank store στο Σύνταγμα, οι επισκέπτες 
μπορούν να ενημερωθούν για όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες 
i-bank της Εθνικής Τράπεζας (i-bank POS, i-bank Pay Spot, 
i-bank Pay, i-bank Payband) και να δοκιμάσουν τη χρήση 

τους στο ειδικά διαμορφωμένο demo point. Επίσης μπορούν 
να ανοίξουν λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα και να αποκτή-
σουν πρόσβαση στα ψηφιακά κανάλια της Εθνικής, ώστε να 
εξυπηρετούνται από οπουδήποτε βρίσκονται, 24/7 καθώς και 
να πλοηγηθούν στο διαδίκτυο από το φορητό υπολογιστή ή 
το κινητό τους, μέσω της δωρεάν ασύρματης πρόσβασης (free 
WiFi).
Επιπλέον, ειδικά στο i-bank store στο Σύνταγμα, όπως ανα-
φέρει στο ΑΠΕ/ΜΠΕ η κα Νέλλη Τζάκου Λαμπροπούλου, θα 
λειτουργήσουν νέοι τύποι μηχανημάτων i-bank Internet 
Banking για το κοινό (Self Service Kiosks), στα οποία οι επισκέ-
πτες θα μπορούν να εκπαιδεύονται και να εξοικειώνονται στη 
χρήση του Internet Banking, πραγματοποιώντας συναλλαγές 
σε πραγματικό χρόνο, με την καθοδήγηση της ομάδας του 
i-bank store που βρίσκεται στο χώρο.
Το i-bank store Συντάγματος λειτουργεί με διευρυμένο ωράριο 
(Δευτέρα-Παρασκευή: 09:00-20:00, Σάββατο:10:00-17:00), 

δίνοντας τη δυνατότητα σε ακόμα περισσοτέρους πελάτες να 
αξιοποιήσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
«Ο κόσμος εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς. Η Εθνική Τράπεζα, 
πρωτοπορώντας στις σύγχρονες τραπεζικές εξελίξεις, ήταν 
από τις πρώτες τράπεζες διεθνώς - και η πρώτη στην Ελλάδα 
- που δημιούργησε concept stores, τα i-bank stores, με στόχο 
να ενώσει το φυσικό με τον ψηφιακό κόσμο και να προσφέρει 
στους επισκέπτες μία ξεχωριστή εμπειρία τραπεζικής εξυπη-
ρέτησης. Σήμερα λειτουργούν οκτώ i-bank stores: τέσσερα 
στην Αθήνα (στο Σύνταγμα, στο Εμπορικό κέντρο The Mall 
Athens στο Μαρούσι, στην οδό Κασσαβέτη 4 στην Κηφισιά και 
στο εμπορικό κέντρο Athens Metro Mall στον Αγ. Δημήτριο), 
δύο στη Θεσσαλονίκη (στην Πλατεία Αριστοτέλους και στο 
εμπορικό κέντρο Mediterranean Cosmos), ένα στη Λάρισα και 
ένα στην Ξάνθη», αναφέρει η γενική διευθύντρια της Εθνικής 
Τράπεζας.

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΕΡΒΟΥΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ, ΦΕΤΟΣ, 
ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΤΩΝ 200 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΠΑΚΕΤΟ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ “ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ” ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΣΤΟΝ 
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ

ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ I BANK STORE ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ
Με όλες τις τελευταίες τεχνολογίες και καινοτομίες στην τραπεζική εξυπηρέτηση
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Τη στήριξη του ΟΟΣΑ στην Ελλάδα για την αποκατάσταση 
της ζημιάς που επέφεραν οι πολιτικές λιτότητας, αλλά και 
την αισιοδοξία του για την πορεία της ελληνικής οικονο-
μίας, εκφράζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο γραμματέας της Μικτής 
Συντονιστικής Επιτροπής του Οργανισμού για την Ελλάδα, 
Μάριο Λόπεζ- Ρολντάν.
Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ στο περιθώριο του διεθνούς Φό-
ρουμ της Ρόδου, ο Μάριο Λόπεζ- Ρολντάν επισημαίνει πως 
η χώρα μας έχει μπει σε μια νέα εποχή, σημειώνοντας πως 
αυτή είνα μια πολύ σημαντική στιγμή, διότι η ελληνική κυ-
βέρνηση θα έχει την ευκαιρία να προωθήσει τις δικές της 
πολιτικές.
Διαμήνυσε επίσης πως η ελληνική κυβέρνηση εφαρμόζει 
τις σωστές πολιτικές, όπως είπε, για να σταθεροποιήσει την 
οικονομία, να κερδίσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών 
και να αρχίσει να αντιμετωπίζει την τραγική κοινωνική κρί-
ση που πέρασε η Ελλάδα τα τελευταία έτη. «Αυτό αποτελεί 
πρώτη προτεραιότητα και για τον ΟΟΣΑ είναι μια μεγάλη 

ευκαιρία να βοηθήσει την Ελλάδα», τόνισε.
Σε ό,τι αφορά τις προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής οι-
κονομίας, είπε πως φαίνονται αισιόδοξες, επισημαίνοντας 
πως «θα εξαρτηθούν επίσης από την πολιτική σταθερότη-
τα και τη συνέχιση των πολιτικών». Ολόκληρη η δήλωση 
του Μάριο Λόπεζ- Ρολντάν στον Δημήτρη Μάνωλη για το 
Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, στο περι-
θώριο του διεθνούς Φόρουμ της Ρόδου για τον Διάλογο 
των Πολιτισμών, είναι η εξής: «Πιστεύω ότι είμαστε σε μια 
νέα εποχή. Προφανώς υπάρχουν διαρθρωτικά ζητήματα 
και προβλήματα για την ελληνική οικονομία που δεν είναι 
εύκολο να επιλυθούν. Αλλά αυτή είναι μια πολύ σημαντική 
στιγμή, επειδή για πρώτη φορά αυτή η κυβέρνηση θα έχει 
την ευκαιρία να προωθήσει τις δικές της πολιτικές. Τώρα 
που εξήλθε από το πρόγραμμα, έχει μια νέα εθνική στρατη-
γική ανάπτυξης. Είναι εστιασμένη στην αποκατάσταση της 
ζημιάς που επέφεραν οι πολιτικές λιτότητας. Η Ελλάδα έχει 
τη στήριξη του ΟΟΣΑ. Δουλεύουμε ενεργά με την Ελλάδα. 

Ο γενικός γραμματέας του ΟΟΣΑ συναντήθηκε πρόσφατα 
με τον Έλληνα πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Είμαστε αι-
σιόδοξοι. Μόλις συνάντησα τον επικεφαλής του γραφείου 
του οργανισμού στην Ελλάδα και μου είπε ότι οι προοπτι-
κές ανάπτυξης, η προοπτική του ΑΕΠ, φαίνονται αισιόδοξες 
για τα επόμενα δύο χρόνια. Θα εξαρτηθούν επίσης από την 
πολιτική σταθερότητα και τη συνέχιση των πολιτικών -δεν 
ξέρουμε τι θα συμβεί στις εκλογές το επόμενο φθινόπωρο.
Πιστεύω όμως ότι αυτή η κυβέρνηση, για τον ΟΟΣΑ, 
εφαρμόζει τις σωστές πολιτικές για να σταθεροποιηθεί, να 
κερδίσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών και να ξεκινήσει 
την αντιμετώπιση της τραγικής κοινωνικής κρίσης που έχει 
περάσει τα τελευταία χρόνια. Αυτή είναι η πρώτη προτε-
ραιότητα και για τον ΟΟΣΑ αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία 
για να βοηθήσουμε την Ελλάδα».

Με θετικό πρόσημο θα κλείσει το 2018 η πιστωτική επέκτα-
ση προς τις επιχειρήσεις μετά από μια μεγάλη χρονική περί-
οδο αρνητικών ρυθμών ανάπτυξης, σύμφωνα με συγκλί-
νουσες εκτιμήσεις αρμόδιων τραπεζικών στελεχών.Όπως 
επισημαίνει στο ΑΠΕ/ΜΠΕ επιτελικό στέλεχος με μεγάλη 
εμπειρία στον τομέα των χρηματοδοτήσεων, το ενδιαφέ-
ρον του επιχειρηματικού κόσμου για ζήτηση χρηματοδοτι-
κών προϊόντων τοποθετείται χρονικά από τον περασμένο 
Σεπτέμβριο και συνεχίστηκε για όλους τους επόμενους 
μήνες μέχρι και πριν ένα περίπου μήνα που παρατηρήθη-
κε η υποχώρηση των τραπεζικών μετοχών, γεγονός που 
επηρέασε και την δυναμική που έχει αναπτυχθεί. Όπως 
επισημαίνει η ζήτηση έκτοτε εμφάνισε μια στασιμότητα 
ακόμη και στην υπογραφή από μέρους των επιχειρήσεων 
εγκεκριμένων χρηματοδοτήσεων, γεγονός όμως που εκτι-
μάται ότι θα είναι παροδικό καθώς γίνεται κατανοητό ότι οι 
παράγοντες που επηρέασαν την αγορά είναι εξωγενείς και 
δεν συνδέονται με την πορεία του εγχώριου τραπεζικού 
συστήματος και της οικονομίας γενικότερα.
Ώθηση στην περαιτέρω ανάπτυξη των χρηματοδοτήσεων 
εκτιμάται ότι θα δοθεί και από τα χρηματοδοτικά προγράμ-
ματα και εργαλεία, τα οποία είτε ήδη εφαρμόζονται, είτε 
αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία σε σύντομο χρονικό 
διάστημα, για την στήριξη της αναπτυξιακής στρατηγικής. 
Θέμα που ήταν στο επίκεντρο της συνεδρίασης υπό τον 
Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και υπουργό Οικονομίας και 
Ανάπτυξης Γιάννη Δραγασάκη της κοινής επιτροπής συ-
νεργασίας ανάμεσα στην ηγεσία του υπουργείου Οικονομί-

ας και Ανάπτυξης, με την συμμετοχή αρμοδίων υπουργών, 
γενικών γραμματέων και στελεχών, των μελών του ΔΣ της 
Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και των διοικήσεων των 
τεσσάρων συστημικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων και της 
Attica Bank, με αντικείμενο: «Ρευστότητα της οικονομίας 
και χρηματοδότηση της ανάπτυξης».
Όπως ανακοινώθηκε μετά την σύσκεψη διαπιστώθηκε 
από όλες τις πλευρές ότι η ρευστότητα των πιστωτικών 
ιδρυμάτων βελτιώνεται, οι καταθέσεις επιστρέφουν και το 
2019 θα είναι η πρώτη χρονιά πιστωτικής επέκτασης σε ότι 
αφορά στα επιχειρηματικά δάνεια.
Σε ότι αφορά στα μη επιχειρηματικά δάνεια, επισημάνθη-
κε η σχετικά χαμηλή ζήτηση, ωστόσο αναγνωρίστηκε ότι 
όπως η βελτίωση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος 
βοήθησε τη ρευστότητα των Τραπεζών, αντίστοιχα η μεί-
ωση της ανεργίας και η βελτίωση γενικότερα της κατάστα-
σης της κοινωνίας θα επιδρά με θετικό τρόπο στις τράπεζες 
και στη ζήτηση των ιδιωτικών δανείων.
Ειδικότερα όπως επισήμανε, μεταξύ άλλων, ο κ. Δραγα-
σάκης πέρα από τη αναγκαία μείωση των «κόκκινων» 
δανείων, δεν πρέπει να υποτιμήσουμε το στόχο της χρημα-
τοδότησης νέων επενδύσεων και επιχειρηματικών πρωτο-
βουλιών. Οι τράπεζες, όσο και αν μειώσουν τα «κόκκινα» 
δάνεια, εάν ταυτόχρονα δεν προχωρήσουν σε χορηγήσεις, 
θα έχουν πάντα πρόβλημα εσόδων και κερδοφορίας. Στο 
σκέλος των χρηματοδοτήσεων έχουμε μια λίστα από 35 
προγράμματα - χρηματοδοτικά εργαλεία, που καλύπτουν 
ένα ευρύ φάσμα προϊόντων. Στόχος μας είναι να υποβοη-

θήσουμε τις τράπεζες στην επίλυση του προβλήματος, είτε 
αναλαμβάνοντας μέρος του ρίσκου είτε δημιουργώντας 
εργαλεία τα οποία καλύπτουν τομείς χρηματοδότησης 
που έχουν αυξημένους κινδύνους. Οι δράσεις αυτές είναι 
δράσεις που ή ήδη υλοποιούνται ή προβλέπεται να ενερ-
γοποιηθούν τους επόμενους λίγους μήνες και αθροίζουν 
ένα ποσό γύρω στα 7,5 με 8 δισ. ευρώ δημόσιων πόρων, 
οι οποίοι θα μπουν στην υπηρεσία της οικονομίας και 
των επιχειρήσεων. Εκτιμάται ότι με τους πόρους αυτούς 
μπορούν να ενεργοποιηθούν και να υποστηριχθούν επεν-
δύσεις της τάξης των 22 δισ. ευρώ σε ορίζοντα τριετίας, 
πρόσθεσε ο κ.Δραγασάκης.
Ζήτηση από υγιείς επιχειρήσεις
Σύμφωνα με συγκλίνουσες εκτιμήσεις του ΑΠΕ/ΜΠΕ από 
πλευράς τραπεζών θετικό κρίνεται το γεγονός ότι η ζήτηση 
για χρηματοδοτήσεις στον τομέα του επιχειρείν προέρχεται 
από υγιείς επιχειρήσεις, με βιώσιμα επιχειρηματικά πλάνα, 
με την πλειοψηφία των αιτημάτων να αφορά βραχυπρό-
θεσμη χρηματοδότηση με τη μορφή κεφαλαίου κίνησης, 
με στόχο την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν από 
το συναλλακτικό κύκλωμα των επιχειρήσεων. Οι κλάδοι 
με τη μεγαλύτερη ζήτηση σε τέτοιου είδους χρηματοδο-
τήσεις είναι το χονδρικό εμπόριο, η μεταποίηση, καθώς 
και οι εξαγωγικές επιχειρήσεις. Αναφορικά με τις αιτήσεις 
για χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων σύμφωνα με 
συγκλίνουσες εκτιμήσεις προέρχονται κυρίως από τους 
τομείς του τουρισμού και της μεταποίησης.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ ΟΟΣΑ ΣΤΟ ΑΠΕ-ΜΠΕ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ    

ΤΡΑΠΕΖΕΣ: ΜΕ ΘΕΤΙΚΟ ΠΡΟΣΗΜΟ ΘΑ ΚΛΕΙΣΕΙ ΤΟ 2018 Η ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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Ο κλάδος έχει χαρακτηρισθεί ως μια από τις παραγωγικές 
δραστηριότητες που είναι ικανές να βοηθήσουν την Ελλάδα 
να βγει από την κρίση. Ο λόγος για την ελληνική ιχθυοκαλλι-
έργεια, η οποία αν και ξεκίνησε το 1980 με λίγες πειραματικές 
μονάδες και ετήσια παραγωγή μόλις πέντε τόνων, η ανάπτυξή 
της στη συνέχεια, ήταν κατακόρυφη αυξάνοντας συνεχώς την 
παραγωγή.
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, και με όσα δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, 
ο Παναγιώτης Βερίλλης, Επίκουρος καθηγητής, στο τμήμα 
Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το 2015 η συνολική αξία των εξα-
γωγών αλιευτικών προϊόντων ανήλθε σε 653,5 εκατ. ευρώ, εκ 
των οποίων τα ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας αντιπροσωπεύουν το 
82% της αξίας των εξαγωγών αυτής της κατηγορίας.
Χαρακτηριστικά, αναφέρει ότι το 1985 υπήρχαν δώδεκα μο-
νάδες με συνολική παραγωγή περίπου 100 τόνους και τρεις 
δεκαετίες αργότερα, η παραγωγή αυξήθηκε κατά 1000%, 
αριθμώντας πάνω από 300 μονάδες και παραγωγή που ξε-
περνούσε τους 100.000 τόνους. Η ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια 
έφτασε το ιστορικά υψηλό των 144.000 τόνων το 2008.
Ποια είδη όμως εκτρέφονται; Σύμφωνα με τον ίδιο, στις ελλη-
νικές θάλασσες εκτρέφονται μεσογειακά είδη, τσιπούρα και 
λαβράκι κατά κύριο λόγο, και σε μικρότερο ποσοστό φαγκρί, 
κρανιός, μυτάκι, συναγρίδα κ.α.
Εκτός από τις θαλάσσιες ιχθυοκαλλιέργειες στην Ελλάδα υπάρ-
χουν και μονάδες εκτροφής ιχθύων εσωτερικών υδάτων. 
Σήμερα δραστηριοποιούνται περί τις 80 μονάδες εντατικής 
εκτροφής ιχθύων εσωτερικών υδάτων. Σημαντικός είναι επί-
σης και ο αριθμός των μονάδων, περί τις 600, που δραστηρι-
οποιούνται στην οστρακοκαλλιέργεια, εκτρέφοντας σχεδόν 
αποκλειστικά το μεσογειακό μύδι.
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Συνδέσμου Ελληνικών 

Θαλασσοκαλιεργειών (ΣΕΘ), το 2015 ο συνολικός όγκος παρα-
γωγής ψαριών και οστράκων ανήλθε σε 134.065 τόνους αξίας 
628,3 εκατ. ευρώ.
Τα ψάρια που εκτρέφονται στη θάλασσα αντιπροσωπεύουν 
το 97% του συνολικού όγκου εκτρεφόμενων ψαριών. Τα 
αλιευτικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων και αυτών της 
ιχθυοκαλλιέργειας, είναι ο πρώτος κλάδος ζωικής παραγωγής 
σε εξαγωγές και τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στην κορυφή 
των εξαγώγιμων αγροτικών προϊόντων. Στην Ελλάδα τα κύ-
ρια εκτρεφόμενα είδη ψαριών είναι η τσιπούρα και το λαβράκι.
Περίπου το 78% της παραγωγής εξάγεται και το υπόλοιπο 
22% διατίθεται στην εγχώρια αγορά. Το 2016 η παραγωγή 
τσιπούρας και λαβρακιού ανήλθε σε 105.000 τόνους αξίας 
σχεδόν 553 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, 
το 2016 η τσιπούρα και το λαβράκι εξήχθησαν σε 32 χώρες 
εντός και εκτός της ΕΕ. Η εκτίμηση του ΣΕΘ για το 2017(τα 
συνολικά στοιχεία δεν έχουν συλλεχθεί ακόμα) είναι ότι η πα-
ραγωγή θα παρουσιάσει αύξηση 4,6% και θα επανέλθει στους 
110.000 τόνους.
Παραδοσιακά οι Ιταλία, Ισπανία και Γαλλία είναι οι χώρες εντός 
ΕΕ που απορροφούν συνολικά σχεδόν το 57% της Ελληνικής 
παραγωγής. To 2016 εξήχθησαν συνολικά περί τους 82.000 
τόνους τσιπούρας και λαβρακιού, εκ των οποίων το 58% 
ήταν τσιπούρα και το 42% λαβράκι. Το σύνολο σχεδόν των 
εξαγωγών ήταν προς χώρες της ΕΕ. (98%). Σύμφωνα με τις 
προβλέψεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Τροφίμων (FAO) 
και της Παγκόσμιας Τράπεζας μέχρι το 2030 πάνω από το 65% 
των αλιευτικών προϊόντων θα προέρχεται από την υδατοκαλ-
λιέργεια.
Ποιο είναι το μέλλον της ιχθυοκαλλιέργειας, ο στόχος για τα 
επόμενα χρόνια; Όπως απαντά στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Παναγιώτης 
Βερίλλης, επίκουρος καθηγητής, τμήμα Γεωπονίας, Ιχθυολογί-

ας και Υδάτινου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 
στόχος είναι το 2020 οι εξαγωγές να φθάσουν τους 105.000 
τόνους και το 2030 τους 204.000 τόνους. Ωστόσο, σύμφωνα 
με τον ίδιο, παρόλο την συνεχώς αυξανόμενη δυναμική του 
κλάδου, υπάρχει έντονος προβληματισμός για την αύξηση 
των μεριδίων αγοράς της Τουρκίας.
Και εξηγεί ο κ. Βερίλλης: «Οι κρατικές ενισχύσεις που λάμβα-
ναν μέχρι πρόσφατα οι Τούρκοι παραγωγοί, τους επιτρέπουν 
να διαθέτουν το προϊόν τους σε χαμηλότερες τιμές, η διαφορά 
μπορεί να πλησιάσει και το 1 ευρώ/ κιλό, δημιουργώντας έτσι 
συνθήκες άνισου ανταγωνισμού. Για να μπορέσει ο κλάδος 
να συνεχίσει απρόσκοπτα την ανάπτυξή του, εγκρίθηκε το 
2014 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Πολυετές Εθνικό Σχέ-
διο της Ελλάδας που περιγράφει δράσεις-στόχους σε σχέση 
με στρατηγικούς τομείς στους οποίους εντοπίζονται οι κύριες 
αιτίες που εμποδίζουν την ανάπτυξη της ιχθυοκαλλιέργειας. 
Οι άξονες αυτοί αφορούν στην απλοποίηση των διοικητικών 
διαδικασιών, στην ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδια-
σμού, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας (οργάνωση 
των παραγωγών, ανάπτυξη έρευνας και καινοτομίας) και στην 
καθιέρωση ισότιμων όρων ανταγωνισμού».
Τέλος, μιλώντας ο ίδιος για το Τμήμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας 
και Υδάτινου Περιβάλλοντος, σημειώνει πως αυτό, διεξάγει 
έρευνα υψηλού επιπέδου στον τομέα των ιχθυοκαλλιεργειών 
μέσω εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Τα αποτελέ-
σματα της έρευνάς του διαχέονται μέσω δημοσιεύσεων σε επι-
στημονικά περιοδικά και ανακοινώσεων σε διεθνή συνέδρια. 
Μάλιστα, το τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου είναι 
συνδιοργανωτής του διεθνούς συνεδρίου Hydro MediT με 
θέματα που άπτονται της εφαρμοσμένης ιχθυολογίας και του 
υδάτινου περιβάλλοντος. Το συνέδριο γίνεται κάθε δύο χρό-
νια. Φέτος θα διεξαχθεί στις 8-11 Νοεμβρίου στον Βόλο.

Αύξηση κατά 1,97% κατέγραψε το σύνολο εγγεγραμμένων 
ανέργων (αναζητούντων εργασία), τον Σεπτέμβριο του 2018, 
σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2017, όπως προκύ-
πτει από τα στατιστικά στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας του 
Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), 
αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Συγκεκριμένα, το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, με 
κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία), 
για τον Σεπτέμβριο 2018 ανήλθε σε 815.720 άτομα, έναντι 
799.964 ατόμων τον Σεπτέμβριο του 2017. Από αυτά, 481.833 
(ποσοστό 59,07%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ 
για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 
333.887 (ποσοστό 40,93%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο 
του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι 
άνδρες ανέρχονται σε 293.221 (ποσοστό 35,95%) και οι γυ-
ναίκες σε 522.499 (ποσοστό 64,05%).
Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων 

εργασία) για τον Σεπτέμβριο του 2018 ανήλθε σε 123.465 
άτομα, έναντι 86.058 ατόμων τον Σεπτέμβριο του 2017, κατα-
γράφοντας αύξηση κατά 43,47%. Από αυτά, 46.916 (ποσοστό 
38,00%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονι-
κό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 76.549 
(ποσοστό 62,00%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ 
για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες 
ανέρχονται σε 45.929 (ποσοστό 37,20%) και οι γυναίκες σε 
77.536 (ποσοστό 62,80%).
Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων για τον Σεπτέμβριο 
2018 (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν 
εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 138.798 άτομα, από 
τα οποία οι 133.140 (ποσοστό 95,92%) είναι κοινοί, δηλαδή 
άνεργοι που προέρχονται από όλους τους κλάδους οικονομι-
κής δραστηριότητας, εκτός από αυτούς των οποίων η σχέση 
εργασίας ήταν αορίστου χρόνου και λοιπές κατηγορίες επιδο-
τουμένων και οι 5.658 (ποσοστό 4,08%) είναι εποχικοί τουρι-

στικών επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 50.563 (πο-
σοστό 36,43%) και οι γυναίκες σε 88.235 (ποσοστό 63,57%).
Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, 105.977 (πο-
σοστό 76,35%) είναι κοινοί, 2.180 (ποσοστό 1,57%) είναι 
οικοδόμοι, 5.658 (ποσοστό 4,08%) είναι εποχικοί τουριστικών 
επαγγελμάτων, 1.067 (ποσοστό 0,77%) είναι εποχικοί λοιποί 
(αγροτικά), 23.589 (ποσοστό 17,00%) είναι εκπαιδευτικοί, και 
327 (ποσοστό 0,24%) είναι λοιποί.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ για τον Σεπτέμβριο του 
2018, μειωμένο κατά 3,06% παρουσιάζεται το σύνολο των 
εγγεγραμμένων ανέργων (αναζητούντων εργασία), σε σύ-
γκριση με τον Αύγουστο του 2018, ενώ μείωση κατά 6,46% 
κατέγραψε το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζη-
τούντων εργασία). Με βάση τα στοιχεία του ΟΑΕΔ, μειωμένοι 
κατά 34.286 έναντι του Αυγούστου του 2018 εμφανίζονται οι 
άνεργοι που έχουν εγγραφεί στον ΟΑΕΔ.

«Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΤΗ ΧΩΡΑ ΝΑ ΒΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ»

ΣΤΟΥΣ 939.185 ΟΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ

Τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Π. Βερίλλης, επίκουρος καθηγητής, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας – Αναλυτικά στοιχεία παραγωγής και εξαγωγών
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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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Σε τρεις πυλώνες στηρίζεται η πρόταση των ελληνικών τρα-
πεζών στο πλαίσιο της συζήτησης με τους θεσμούς για τη δια-
μόρφωση του νέου πλαισίου προστασίας της α’ κατοικίας, με 
το θεσμικό πλαίσιο προστασίας να ολοκληρώνεται στο τέλος 
του έτους. Οι τρεις πυλώνες που προτείνει η Ελληνική Ένωση 
Τραπεζών είναι: 
- Να δοθεί η παράταση για ένα τουλάχιστον έτος 
καθώς δεν μπορεί να ενταθεί το κοινωνικό πρόβλημα που 
αντιμετωπίζει η χώρα. 
- Να μειωθεί αισθητά το ποσό προστασίας της α’ 
κατοικίας που είναι σήμερα στα 280.000 ευρώ και καθορίζε-
ται από το τρέχον θεσμικό πλαίσιο. Οι τράπεζες φαίνεται να 
καταλήγουν σε ένα ποσό πολύ μικρότερο από το προαναφε-
ρόμενο. 
- Να βελτιωθεί το θεσμικό πλαίσιο για τους πλει-
στηριασμούς ώστε να είναι δυνατή η πώληση κατοικιών σε 
πραγματικές τιμές, κάτι που στην παρούσα φάση αποτρέπεται 
με σειρά δικαστικών αποφάσεων και προσεπίκληση πραγμα-
τογνωμοσύνης που δεν είναι πραγματική. 
Οι θεσμοί αναμένουν την ανάλυση και τις προτάσεις της ελλη-
νικής κυβέρνησης, πιθανότατα μέσα στον μήνα, ενώ επιθυ-
μία τους αποτελεί το θέμα να συμφωνηθεί εγκαίρως για την 
πρώτη έκθεση μετά το πρόγραμμα στα τέλη Νοεμβρίου. Το 
στίγμα των θεσμών που θα πρέπει να αποτυπώσουν οι τεχνο-
κράτες τραπεζών και τελικώς η ελληνική κυβέρνηση, οποία 
θα τις σχετικές προτάσεις, είναι να υπάρξει μια ισορροπημένη 
προσέγγιση. 
Σύμφωνα με όσα συμφωνήθηκαν το 2015, οποιαδήποτε 
προβλεπόμενη λύση δεν μπορεί να αγνοεί τις αρχές που θε-
σπίστηκαν τότε -λένε οι θεσμοί- και βάσει των οποίων δεν 
πρέπει να μεταφέρεται πλήρως στις τράπεζες η δαπάνη κοι-
νωνικών πολιτικών. 
Μέσα από έναν διάλογο που είναι φανερό πως έχει ανοίξει οι 
θεσμοί φαίνεται να δέχονται υπό προϋποθέσεις την παράτα-
ση της προστασίας της πρώτης κατοικίας ή τουλάχιστον να τη 
συζητούν. Οι θεσμοί όπως αυτό προκύπτει από τις συναντή-
σεις που υπήρχαν τόσο με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών τον 
περασμένο μήνα στις Βρυξέλλες όσο και με τις διοικήσεις των 
τραπεζών στην Αθήνα εκτιμούν πως: Η επέκταση της προστα-
σίας της πρώτης κατοικίας αποτελεί ένα εξαιρετικά ευαίσθητο 
ζήτημα, το οποίο δεν αφορά μόνον χώρα μας, αλλά επίσης 
και άλλα κράτη-μέλη. 
Τα ενδεχόμενα εφαρμογής των λύσεων 
- Η παράταση για ένα έτος εκτιμάται πως δεν θα 
δυσκολευτεί να ξεπεράσει τους φραγμούς των δανειστών, 
αφού σε κάθε περίπτωση και σε άλλες χώρες-μέλη με υψηλά 

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΓΙΑ 
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NPEs η διαδικασία αυτή ακολουθείται. 
- -Σε ό,τι αφορά το ποσό της προστασίας, η λογική 
του να υποχωρήσει σε σημαντικό βαθμό βγάζει εκτός περι-
μέτρου προστασίας μια σειρά εμπορικών κατοικιών που είναι 
αυτές από τις οποίες οι τράπεζες μπορούν τελικώς να κάνουν 
ανάκτηση. Σε αυτές τις κατοικίες οι αντικειμενικές αξίες είναι 
ανώτερες των 200.000 ευρώ. Πλην όμως το μέτρο θα πρέπει 
να συνοδευτεί και με τη σωστή αποτίμηση των τιμών των 
κατοικιών που δεν υφίσταται στην παρούσα φάση. 
- Σε ό,τι αφορά τη βελτίωση του θεσμικού πλαισί-
ου, , στόχος είναι οι στρατηγικοί κακοπληρωτές να μην επι-
τυγχάνουν πραγματογνωμοσύνες και δικαστικές αποφάσεις 
οι οποίες ανεβάζουν τεχνητά τις τιμές των κατοικιών με απο-
τέλεσμα οι τράπεζες να μην μπορούν να πραγματοποιήσουν 
πλειστηριασμούς αφού δεν υπάρχουν σε αυτές τις πλασματι-
κές τιμές ενδιαφερόμενοι. Ας σημειωθεί ότι στις περισσότερες 
περιπτώσεις οι τράπεζες αναγκάζονται να αγοράζουν οι ίδιες 
την κατοικία και τελικώς να την πωλούν σε funds προκειμέ-
νου να είναι αυτά που θα πραγματοποιήσουν την ανάκτηση. 
Στις τράπεζες έχουν καταλήξει πολλά ακίνητα 
Τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας έχουν προγραμματίσει 
πάνω από 11.000 ρευστοποιήσεις ακινήτων έως τα τέλη του 
2018. Θα πρέπει να σημειωθεί πως πέρα από τη μεγάλη αύ-
ξηση των πλειστηριασμών η απειλή τους έχει οδηγήσει και σε 
αύξηση των διακανονισμών και ρυθμίσεων στις οποίες προ-
χωρούν οι οφειλέτες. 
Αξίζει να σημειωθεί πως οι τράπεζες επιδεικνύουν δέουσα 
αποφασιστικότητα στο θέμα αυτό, η οποία πάντως τους κο-
στίζει καθώς μέχρι σήμερα έχουν αγοράσει τα μισά περίπου 
από τα ακίνητα που έχουν πλειστηριαστεί. Το συγκεκριμένο 
θέμα δημιουργεί δυσλειτουργίες στις τράπεζες καθώς θα 
πρέπει σταδιακά να πωλήσουν όλα αυτά τα ακίνητα με τρόπο 
τέτοιο που να μην οδηγηθούν στα τάρταρα οι τιμές τους. 
Από τον Νοέμβριο του 2017 βγήκαν σε πλειστηριασμό περί-
που 2.300 ακίνητα. Από αυτά οι τράπεζες απέκτησαν περίπου 
τα μισά. Οι τράπεζες επέδειξαν την αντίστοιχη αυστηρότητα 
και σε καταναλωτικά δάνεια, καθώς εκεί που δεν υπήρχαν εγ-
γυήσεις ούτε δυνατότητα ανακτήσεων προσέφεραν γενναία 
κουρέματα ακόμη και της τάξεως του 70%. Ωστόσο, αν αυτά 
τα κουρέματα δεν γίνονταν αποδεκτά, το δάνειο επωλείτο 
αμέσως σε funds. 
Σε ό,τι όμως αφορά τα ακίνητα ο λόγος που οι τράπεζες 
προχωρούν στην αγορά τους είναι διότι οι στρατηγικοί κα-
κοπληρωτές και οι μεγαλοοφειλέτες πρέπει να πειστούν πως 
δεν υπάρχει περιθώριο ολιγωρίας στο θέμα. Ωστόσο, όπως 
σημειώνουν τραπεζικοί παράγοντες, τα ακίνητα που εκπλει-
στηριάζονται ακόμη και εάν είναι μικρά -και δεν αποτελούν 
πρώτη κατοικία σχετίζονται με ιδιαίτερα υψηλές οφειλές. Στις 
περιπτώσεις πλειστηριασμών πρώτων κατοικιών που υπερέ-
βαιναν ποσό των 280.000 ευρώ που προβλέπει ο νόμος οι 
περισσότερες εξ αυτών τελικώς δεν πλειστηριάστηκαν αφού 
απέσπασαν σχετικές δικαστικές αποφάσεις. 

- Προϋπόθεση ο πτωχευτικός νόμος για φυσικά 
πρόσωπα 
Ενα από τα επιχειρήματα της κυβέρνησης στην προσπάθειά 
της να παραταθεί το καθεστώς προστασίας της α’ κατοικίας 
είναι ότι με τις αλλαγές που επήλθαν στη διάρκεια της τρίτης 
αξιολόγησης ο νόμος έχει καταστεί πιο αυστηρός, ειδικά στο 
σκέλος αποκλεισμού από αυτόν στρατηγικών κακοπληρω-
τών. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι για την άρση του 
τραπεζικού απορρήτου, με το οποίο τίθεται φραγή στους 
κακοπληρωτές, η κυβέρνηση εκτιμά ότι θα πρέπει να υπάρξει 
οπωσδήποτε ένα μεταβατικό στάδιο το οποίο θα αξιοποιηθεί 
για να διαπιστώσουν ποιοι τελικά κάνουν χρήση του νόμου. 
Πέρα όμως από αυτό, η ύπαρξη ενός πτωχευτικού νόμου για 
τα φυσικά πρόσωπα για την κυβέρνηση είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση όχι μόνο λόγω της κρίσης που έπληξε τη χώρα, 
χώρα, αλλά και για την επόμενη μέρα. Μάλιστα, όπως τονί-
ζουν αρμόδιοι παράγοντες, ανάλογους νόμους φυσικά πρό-
σωπα έχουν και άλλες χώρες της Ε.Ε. που δεν έχουν πληγεί 
από την κρίση, όπως η Γερμανία. 

Την παράταση του εξωδικαστικού μηχανισμού ταυτό-
χρονα με ένα νέο, πάγιο σύστημα ρύθμισης οφειλών 
προς Ταμεία και Εφορία σε έως 120 δόσεις για όσους 
μένουν εκτός …νυμφώνος επεξεργάζεται το οικονομι-
κό επιτελείο. Στο πλαίσιο ενός πλέγματος μέτρων για 
την αντιμετώπιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, στο 
τραπέζι πέφτει η διεύρυνση του χρονικού ορίζοντα, 
που κλείνει στις 31 Δεκεμβρίου 2018, εντός του οποίου 
μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις στον εξωδικαστικό. 
Δεδομένων του μεγάλου όγκου εκκρεμών αιτήσεων στο 
σύστημα και του γεγονότος ότι η ένταξη στη ρύθμιση 
μπορεί να λειτουργήσει και ως κίνητρο πάταξης της φο-
ροδιαφυγής, εξετάζεται το ενδεχόμενο παράτασης της 
διαδικασίας υποβολής αιτήσεων εντός του 2019. 
Εφόσον «κλειδώσει» το σενάριο αυτό, δεν αποκλείεται 
να υπάρξει μέριμνα σε δεύτερο χρόνο ώστε να μπο-
ρούν να ενταχθούν και χρέη του 2018 στις διατάξεις 
των ρυθμίσεων του μηχανισμού. Ενδεικτικό είναι πως 
μέχρι τις 19 Οκτωβρίου είχαν ξεκινήσει τις διαδικασίες 
στον εξωδικαστικό περισσότεροι από 55.900 οφειλέτες 
επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες. Σε 
63 εβδομάδες λειτουργίας έχουν υποβληθεί πάνω από 
4.300 αιτήσεις, ενώ έχουν ολοκληρώσει και έχουν ρυθ-
μίσει περίπου 680. Η πλειοψηφία από όσους έχουν ολο-
κληρώσει επιτυχώς τη ρύθμιση είναι ελεύθεροι επαγγελ-

120 ΔΟΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΠΟ ΤΑΜΕΙΑ – 
ΕΦΟΡΙΑ

ΕΘΝΟΣ
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Οσμή σκανδάλου αναδύεται από τις καταγγελίες κομμά-
των της αντιπολίτευσης αλλά και τα στοιχεία που έρχονται 
στο φως της δημοσιότητας αναφορικά με τη σύμβαση 
παραχώρησης για την κατασκευή και λειτουργία για 60 
έτη του εμπορευματικού κέντρου στο Θριάσιο, του μεγα-
λύτερου logistics hub της χώρας, προς τη Θριάσιο Εμπο-
ρευματικό Κέντρο Α.Ε., που είναι κοινοπραξία της ΕΤΒΑ 
ΒΙ.ΠΕ. (80%) και της Goldair Cargo (20%). Μια σύμβαση 

ΓΚΡΙΖΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ 
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ματίες χωρίς πτωχευτική ικανότητα (σε 36 εβδομάδες 
17.400 εκκίνησαν τη διαδικασία και 560 ρύθμισαν). 
Εντός της εβδομάδας αναμένεται να συνεδριάσει -εκτός 
απροόπτου- το Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδι-
ωτικού Χρέους με ατζέντα τον εξωδικαστικό μηχανισμό, 
τον νόμο Κατσέλη και τη νέα ρύθμιση που βρίσκεται στα 
σκαριά για φυσικά πρόσωπα χωρίς πτωχευτική ικανό-
τητα, δηλαδή για μισθωτούς, συνταξιούχους και επιτη-
δευματίες που αποκλείονται από το σημερινό πλαίσιο. 
Οπως έχει γράψει το «Εθνος», στόχος είναι στη νέα ρύθ-
μιση να μπορούν να ενταχθούν ελεύθεροι επαγγελματίες 
που έχουν κλείσει τα βιβλία τους ή δεν είχαν κέρδη από 
επιχειρηματική δραστηριότητα την τελευταία τριετία, 
μισθωτοί, συνταξιούχοι και γενικώς όσοι αποκλείονται 
σήμερα από το αυστηρό πλαίσιο του εξωδικαστικού, 
ενώ διαθέτουν την απαραίτητη ρευστότητα και την 
πρόθεση να αποπληρώσουν. 
Στο πλαίσιο αυτό αναζητείται η «χρυσή εξίσωση» που θα 
ικανοποιεί και την αντιμετώπιση του οξύτατου προβλή-
ματος συσσώρευσης οφειλών την περίοδο της κρίσης 
και την τόνωση των εσόδων προς Εφορία και Ταμεία. 
Αρκεί να αναφερθεί πως στα τέλη Ιουνίου το χαρτοφυ-
λάκιο του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών 
έφτανε στα 33,8 δισ. ευρώ. Η νέα ρύθμιση αναμένεται 
να πατήσει στον μπούσουλα του εξωδικαστικού, αλλά 
με πιο «λάιτ» πλαίσιο και προϋποθέσεις, ώστε να χωράει 
τους οφειλέτες που μπορούν και θέλουν να αποπληρώ-
σουν. Οι στρατηγικοί κακοπληρωτές θα αποκλείονται με 
βασικό κριτήριο την περιουσία, η οποία δεν θα πρέπει 
να υπερβαίνει το 25πλάσιο των οφειλών τους. 
Με ενιαίο τρόπο  
 Το πλαίσιο που επιχειρείται να τεθεί αναμένεται να 
επεκτείνει με ενιαίο τρόπο και για όλους τους οφειλέτες 
Ταμείων και Εφορίας τη σημερινή δυνατότητα που δίνει 
ο εξωδικαστικός σε μερίδα επιτηδευματιών για αποπλη-
ρωμή σε 36 δόσεις των χρεών έως 3.000 ευρώ. είναι 
στην κατηγορία αυτή των μικροοφειλετών να τεθούν 
απλές προϋποθέσεις ένταξης, όπως μια θετική φορολο-
γική δήλωση την τελευταία τριετία. Δεν αποκλείεται, μά-
λιστα, ο πήχης των 3.000 ευρώ να ανέβει λίγο ώστε να 
φτάσει στα 5.000 ευρώ. Στην κατηγορία αυτή εστιάζεται 
ζωηρό το ενδιαφέρον των τεχνοκρατών που συμμετέ-
χουν στις διυπουργικές ομάδες, καθώς συγκεντρώνει 
περίπου το 80% των οφειλετών της Εφορίας και το 50% 
των οφειλετών του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών 
Οφειλών (ΕΦΚΑ). 
Αντίστοιχα θα μπορούσε να επεκταθεί σε ομάδες οφει-
λετών που σήμερα αποκλείονται η δυνατότητα ρύθμι-
σης σε έως 120 δόσεις για χρέη από 3.000 έως 125.000 
ευρώ με «κούρεμα» προσαυξήσεων έως 85%. Σύμφωνα 
με πληροφορίες, στην κατηγορία των οφειλών άνω των 
3.000 ή 5.000 ευρώ εξετάζεται να εφαρμοστεί το ισχύ-

ον περιουσιακό κριτήριο, δηλαδή η περιουσία να μην 
ξεπερνά το 25πλάσιο των οφειλών, όπως και η ρήτρα 
υπολογισμού των μηνιαίων δόσεων με βάση το 2,75% 
του ετήσιου εισοδήματος (δηλαδή επί της ουσίας το 1/3 
του διαθέσιμου ετήσιου εισοδήματος).
 Για οφειλές άνω των 20.000 ευρώ εξετάζεται η βελτί-
ωση του εισοδηματικού ορίου που υπάρχει σήμερα για 
την ένταξη στην ρύθμιση, ώστε να μπορούν να υπα-
χθούν οφειλέτες με χρέη έως 10πλάσια του καθαρού δι-
αθέσιμου ετήσιου εισοδήματος τους. Σε κάθε περίπτωση 
η ελάχιστη μηνιαία δόση αναμένεται να οριστεί στα 50 
ευρώ. Επίσης, μπορεί να βελτιωθεί το πλαίσιο ένταξης, 
ώστε να μπορούν να υπαχθούν όσοι σήμερα αποκλεί-
ονται ακούσια, αλλά θα διατηρηθούν οι αυστηροί όροι 
εντός της ρύθμισης, προκειμένου να αποκλείονται οι 
στρατηγικοί κακοπληρωτές που απλώς αναζητούν βρα-
χυχρόνια ενημερότητα. Οσοι ρυθμίζουν θα πρέπει να 
είναι συνεπείς με τις τρέχουσες οφειλές τους και να μην 
έχουν ληξιπρόθεσμο ποσό νέων οφειλών μεγαλύτερο 
από τρεις τρέχουσες μηνιαίες δόσεις. 
Στη βάσανο των διυπουργικών ομάδων εργασίας έχουν 
τεθεί διάφορα σενάρια, με σκοπό να βρεθεί η πλέον απο-
τελεσματική και ευνοϊκή ρύθμιση των χρεών προς Τα-
μεία και Εφορία. Γνώμονας, καθώς λέγεται, είναι η αντι-
μετώπιση του όγκου των οφειλών που συσσωρεύτηκαν 
την προηγούμενη δεκαετία, αλλά και η διασφάλιση της 
ικανοποιητικής ροής εσόδων προς ΑΑΔΕ και ΚΕΑΟ, στο 
πλαίσιο επίτευξης των δημοσιονομικών στόχων. Γι’ 
αυτό και υπό επεξεργασία είναι απλοί ενιαίοι κανόνες 
για όλους όσοι έχουν το εισόδημα και την περιουσία που 
απαιτείται ώστε να καλύψουν το χρέος τους. Σε κάθε πε-
ρίπτωση, η πρόταση θα περιλαμβάνει προσεκτικά κρι-
τήρια για να ενταχθούν αυτοί που πραγματικά μπορούν 
και θέλουν να αποπληρώσουν, αλλά και να αποκλει-
στούν οι στρατηγικοί κακοπληρωτές, που παραδοσιακά 
χρησιμοποιούν τις ρυθμίσεις ώστε να ξεγλιστρούν από 
τις υποχρεώσεις τους.

την οποία αυτές τις ημέρες καλείται η Βουλή να κυρώσει 
μέσω του σχετικού νομοσχεδίου που έχουν καταθέσει οι 
συναρμόδιοι υπουργοί. 
Τα γκρίζα σημεία της σύμβασης φαίνεται να είναι πολλά, 
και αυτό παρά το γεγονός ότι ο υπουργός Υποδομών και 
Μεταφορών Χρήστος Σπίρτζης επιμένει ότι η διαγωνιστική 
διαδικασία αλλά και το σχέδιο σύμβασης κρίθηκαν νόμιμα 
από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Εξ ου και η επεισοδιακή συνε-
δρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Επιτροπής Εμπορίου την 
περασμένη Παρασκευή με τον τομεάρχη Υποδομών και 
Μεταφορών της Ν.Δ. Κώστα Καραμανλή και τον βουλευ-
τή της ΔΗ.ΣΥ. Γιάννη Μανιάτη να κατηγορούν κυβέρνηση 
ότι χαρίζει την έκταση για 60 έτη «για ένα κομμάτι ψωμί», 
με βέβαιη ζημία για το Δημόσιο. Το αρχικό εφάπαξ τίμημα 
ανέρχεται σε 10 εκατ. ευρώ, ενώ η κοινοπραξία οφείλει να 
καταβάλλει στη ΓΑΙΑΟΣΕ σε ετήσια βάση το 2,51% επί των 
ακαθάριστων ετησίων εσόδων για όλη περίοδο παραχώ-
ρησης. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το ποσό μπορεί να είναι 
μικρότερο από 350.000 ευρώ ετησίως. Κάτι που σημαίνει 
ότι το συνολικό τίμημα που θα καταβληθεί στο ταμείο της 
ΓΑΙΑΟΣΕ (προσθέτοντας το εφάπαξ αντάλλαγμα των 10 
εκατ., της προσφοράς του αναδόχου για την επένδυση 
ύψους 36,114 εκατ και της κατ’ έτος εισφοράς περίπου 
350.000 ευρώ) είναι στα 67,126 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με 
τον κ. Καραμανλή, το συγκεκριμένο τίμημα είναι «εξόχως 
προβληματικό», αφού φτάνει τα 112 ευρώ ανά τ.μ. για 
τη διαθέσιμη έκταση και τα κτίρια, όταν για την περιοχή 
του Ασπροπύργου οι μεσιτικές τιμές σήμερα κυμαίνονται 
στα 100 ευρώ το τετραγωνικό για αγορά γης και στα 450 
ευρώ για κτίρια. 
Από την πλευρά του ο κ. Μανιάτης τόνισε ότι «έχουμε 
ζημία τουλάχιστον 5 εκατ. ευρώ για το Δημόσιο», καθώς, 
όπως είπε, αυτό θα ξοδέψει άμεσα 36 εκατ. ευρώ για να 
εισπράξει τελικά, σε βάθος 60 ετών, 31 εκατ. ευρώ. «Είναι 
εξαιρετικά σημαντική η επένδυση υπό την προϋπόθεση 
ότι η σύμβαση που θα υλοποιηθεί θα είναι σύννομη και 
όχι σκανδαλώδης», σημείωσε ο κ. Μανιάτης, για να απα-
ντήσει ο υπουργός Υποδομών ότι δεν τίθεται τέτοιο ζήτη-
μα, Προς ενίσχυση των επιχειρημάτων Σπίρτζη, ο πρόε-
δρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού Μανώλης Κυριτσάκης 
απάντησε ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε διαφο-
ροποιήσεις μεταξύ προκήρυξης και τελικής σύμβασης, 
οι οποίες όμως δεν συνιστούσαν αλλαγή στους βασικούς 
όρους του διαγωνισμού, με αποτέλεσμα να αποφανθεί ότι 
«δεν υπάρχει κάποια βλάβη του Δημοσίου ή αθέμιτο πλε-
ονέκτημα που να παρέχεται στον ανάδοχο». 
Η αντιπολίτευση, ωστόσο, επιμένει στο κομμάτι αυτό 
υπογραμμίζοντας ότι από την ανάδειξη της κοινοπραξίας 
ΕΤΒΑ - Goldair ως αναδόχου το 2016 μέχρι και σήμερα το 



ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

26

Η Ελλάδα είναι η χώρα με τη βαρύτερη έμμεση φο-
ρολογία στην Ευρωζώνη και θα παραμείνει στην 1η 
θέση και για το 2019. Τα πρωτεία αποκαλύπτονται από 
τα προσχέδια προϋπολογισμών που κατέθεσαν οι 19 
χώρες-μέλη στην Κομισιόν στο πλαίσιο των διαδικασι-
ών του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Για το 2018, οι φόροι 
«στην παραγωγή και στις εισαγωγές» –ένα καλάθι που 
περιλαμβάνει από τον ΦΠΑ μέχρι τους ειδικούς φόρους 
κατανάλωσης– θα φτάσουν να αντιστοιχούν στην Ελ-
λάδα στο 17,3% του ΑΕΠ, που είναι και το υψηλότερο 
ποσοστό μεταξύ των 19 χωρών-μελών.
Οπως προκύπτει από τις προβλέψεις των χωρών-με-
λών της Ζώνης του Ευρώ, η Ελλάδα θα παραμείνει 
στην πρώτη θέση και το 2019 με ποσοστό 17%, με τη 
Γαλλία και την Κύπρο να είναι οι μοναδικές χώρες που 
βρίσκονται κοντά στην ελληνική επίδοση.
Με τον πανευρωπαϊκό πρωταθλητισμό στην «άδικη» 
έμμεση φορολογία, η Ελλάδα στερείται φορολογικής 
δικαιοσύνης, γεγονός που αποδεικνύεται από ακόμη 
ένα στατιστικό εύρημα: είμαστε η χώρα με τη μεγα-
λύτερη διαφορά στην απόδοση της έμμεσης και της 

ΤΑ ΠΡΩΤΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΕΜΜΕΣΟΥΣ 
ΦΟΡΟΥΣ ΚΑΤΕΧΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ

www.kathimerini.gr

άμεσης φορολογίας.
Για το 2018, η διαφορά αυτή φτάνει στις 6,8 μονάδες. 
Δηλαδή, η έμμεση φορολογία επιβαρύνει τους πολίτες 
με φόρους που αντιστοιχούν στο 17,3% του ΑΕΠ και η 
άμεση φορολογία (φόροι στο εισόδημα και στην πε-
ριουσία όπου περιλαμβάνεται και ο ΕΝΦΙΑ) μόλις στο 
10%. Διαφορά 7,3 μονάδων του ΑΕΠ δεν υπάρχει σε 
καμία άλλη χώρα-μέλος της Ευρωζώνης. Κοντά στην 
ελληνική «επίδοση» είναι μόνο η Κύπρος (με 6,9 ποσο-
στιαίες μονάδες), η Εσθονία (με 6,8 ποσοστιαίες μονά-
δες) και η Λετονία επίσης με 6,8 ποσοστιαίες μονάδες.
Τα δύο στατιστικά ευρήματα (πρωταθλητισμός στην 
έμμεση φορολογία και χαοτική διαφορά ανάμεσα στην 
έμμεση και στην άμεση, όχι μόνο για το παρόν αλλά και 
για το… μέλλον) αποτυπώνουν και τις παθογένειες 
της φορολογικής πολιτικής στην Ελλάδα. Οι εξωφρενι-
κοί φορολογικοί συντελεστές στην άμεση φορολογία, 
με την επιβάρυνση να φτάνει ακόμη και στο 55% του 
δηλωθέντος εισοδήματος χωρίς να συμπεριλαμβάνο-
νται οι ασφαλιστικές εισφορές, οδηγούν στην απόκρυ-
ψη των εισοδημάτων και στη «βύθιση» των εσόδων 
από την άμεση –και αναλογική– φορολογία, με αποτέ-
λεσμα να αποτυπώνεται το «χάσμα» έμμεσης - άμεσης 
φορολογίας στη στατιστική.
Ασφαλιστικές εισφορές
Τη συνολική εικόνα έρχεται να επιδεινώσει ακόμη πε-
ρισσότερο και η στατιστική των ασφαλιστικών εισφο-
ρών.
Με συντελεστή 14,4% επί του ΑΕΠ για το άθροισμα 
εισφορών εργοδότη και εργαζομένου, η Ελλάδα συ-
μπεριλαμβάνεται στην πρώτη 5άδα των χωρών-με-
λών της Ευρωζώνης για το 2018. Μας ξεπερνούν η 
Γερμανία, το Βέλγιο, η Γαλλία, η Ολλανδία και η Σλο-
βενία. Αξίζει να σημειωθεί ότι το μέσο ποσοστό για την 
Ευρωζώνη διαμορφώνεται στο 12,4% για το 2018, με 
την Ελλάδα να είναι δύο ποσοστιαίες μονάδες πάνω 
από τον μέσο όρο.

περιεχόμενο της σύμβασης έχει αλλάξει άρδην σε τεχνικό, 
οικονομικό και χρηματοδοτικό επίπεδο, ευνοώντας τον 
ανάδοχο. Για παράδειγμα, το συνολικό εμβαδόν του ακι-
νήτου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2.4.1 της προκήρυ-
ξης, είναι 588.326 τ.μ. Ο συντελεστής δόμησης που ίσχυε 
ήταν 0,4. Ως εκ τούτου η μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση 
ήταν 235.330 τ.μ. Τον περασμένο Μάρτιο όμως στον νόμο 
για τις μεταφορές ο υπουργός Υποδομών πέρασε διάταξη 
σύμφωνα με την οποία ο συντελεστής δόμησης -μόνο για 
ακίνητα ιδιοκτησίας ή διαχείρισης της ΓΑΙΑΟΣΕ- καθορί-
στηκε στο 1,65, ενώ το μέγιστο ποσοστό κάλυψης αυξή-
θηκε στο 60% (αντί του 40% που ίσχυε κατά τη δημοσί-
ευση της προκήρυξης) και το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 
στα 19 μ. (αντί των 13,5 μ. που ίσχυαν κατά τη δημοσί-
ευση της προκήρυξης). Κοινώς, υπερτετραπλασιάστηκε 
η συνολική δυνατότητα δόμησης που έφτασε τα 970.000 
τ.μ. από τα αρχικά 235.330 τ.μ. Και όλα αυτά χωρίς να 
αλλάξει το τίμημα.
 Επιπρόσθετα, δημιουργείται εξαιρετικό περιβάλλον στο 
καθεστώς έκδοσης άδειας δόμησης και άδειας εγκατά-
στασης και λειτουργίας αφού ειδική υπηρεσία του υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος υποχρεούται να εκδίδει τις άδειες 
δόμησης εντός 50 ημερών και, εάν αυτό δεν συμβεί, η 
άδεια εκδίδεται από τους αρμόδιοί υπουργούς εντός 10 
ημερών. Ολες οι απαιτούμενες εγκρίσεις/γνωμοδοτήσεις 
(και των αρχαιολογικών υπηρεσιών) θα εκδίδονται εντός 
30 ημερών παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, θεωρείται ότι 
εκδόθηκαν θετικές.
 Επίσης, επισπεύδεται ο pu0pos κατασκευής των κτιρίων, 
γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του ποσού της 
δεσμευτικής επένδυσης της κοινοπραξίας από 36 εκατ. σε 
11 εκατ. ευρώ περίπου, με ανάλογη αύξηση του ποσού 
δανεισμού για το οποίο παρέχεται εγγύηση του Ελληνικού 
Δημοσίου (από 50 εκατ. σε 75 εκατ. ευρώ). Παράλληλα, 
το Δημόσιο εγγυάται για το σύνολο υποχρεώσεων ΓΑΙΑ-
ΟΣΕ έναντι του παραχωρησιούχου, ακόμα και στην περί-
πτωση της υποκατάστασης, χωρίς όρους, ενώ δεσμεύευαι 
να μην προβεί σε καμία μελλοντική νομοθετική ρύθμιση 
στα επόμενα 60 χρόνια.
 Σύμφωνα με την κριτική που ασκείται από την αντιπολί-
τευση, η επένδυση του Θριασίου, με αρχικό εκτιμώμενο 
προϋπολογισμό 250 εκατ. ευρώ, περιορίζεται στα 154 
εκατ., από τα οποία μόνο τα 11 εκατ. επιβάλλεται να ει-
σφερθούν από τον παραχωρησιούχο, αφού τα υπόλοιπα 
είναι δάνεια που καλείται να εγγυηθεί το Δημόσιο. 
Το έργο 
Σύμφωνα με τη σύμβαση, η κατασκευή του εμπορευ-
ματικού κέντρου θα γίνει σε δύο φάσεις, με το συνολικό 
ύψος των κατασκευών ανέρχεται σε 130 εκατ. ευρώ. 
Κατασκευαστής θα είναι η εταιρεία ΑΡΧΙΚΟΝ. Στην πρώτη 
φάση, διάρκειας δύο ετών από την έγκριση της Ευρωπα-

ϊκής Διεύθυνσή Ανταγωνισμού, η ανάδοχος κοινοπραξία 
δεσμεύεται να κατασκευάσει εντός διετίας 120.000 τ.μ. οι 
αποθηκευτικούς χώρους. Στη δεύτερη φάση, διάρκειας 
οκτώ ετών, η υποχρέωση του παραχωρησιούχου είναι 
να κατασκευάσει αποθήκες με εμβαδόν ίσο με εκείνο 
της πρώτης φάσης, δηλαδή 120.000 τ.μ. Η δεσμευτική 
επένδυση των αρχικών μετόχων κατά την πρώτη κατα-
σκευαστική περίοδο ανέρχεται σε 36,11 εκατ. ευρώ. Πιο 
συγκεκριμένα, στα 588 στρ. θα αναπτυχθούν 230.000 
τ.μ. αποθηκών, θα δημιουργηθούν 250.000 παλετοθέ-
σεις επί 210.000 τ.μ. αποθηκών, 4.000 θέσεις για αυτο-
κίνητα και 120 θέσεις για φορτηγά. Στις υποχρεώσεις 
του παραχωρησιούχου περιλαμβάνεται και η κατασκευή 
του σιδηροδρομικού δικτύου που απαιτείται στη πλευρά 
ακινήτου προκειμένου να συνδεθεί με την εθνική σιδη-
ροδρομική υποδομή. Αξίζει να σημειωθεί ότι η παραχω-
ρησιούχος κοινοπραξία ΕΤΒΑ - Goldair θα έχει, σύμφωνα 
με τη σύμβαση, δικαίωμα πρώτης προτίμησή με όρους 
αγοράς στις δύο μεγάλες αποθήκες του ΟΣΕ, συνολικού 
εμβαδού 56.000 τ.μ. σε έκταση 139.000 τ.μ. Ο υφιστάμε-
νος σχεδιασμός προβλέπει ότι οι δύο αποθήκες πρόκειται 
να μισθωθούν στην ιδιωτική πια ΤΡΑΙΝΟΣΕ, εφόσον η 
εταιρεία εκδηλώσει το σχετικό ενδιαφέρον μέχρι την 31η 
Δεκεμβρίου 2018.


