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...ΥΠΟΔΙΑΣΤΟΛΕΣ

Mε προτάσεις
συγκεκριμένες
στον Δήμαρχο
n n n Αφόρητη για τους χιλιάδες μι-
κρομεσαίους επιχειρηματίες είναι η
κατάσταση στην πραγματική αγορά,
παρά τη βελτίωση των μακροοικονο-
μικών δεικτών της οικονομίας, τόνισε
ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου
Αθηνών, Σταύρος Καφούνης, σε συ-
νάντησή του με τον δήμαρχο, Γιώργο
Καμίνη. Ο ίδιος χαρακτήρισε ζωτικής
σημασίας την άμεση εξεύρεση λύσε-
ων σε θέματα αρμοδιότητας του δή-
μου, όπως την υποστήριξη για την πά-
ταξη του φαινομένου του παρεμπορί-
ου και ταυτόχρονα τη συμμετοχή του
σε πρωτοβουλία σύστασης ομάδας
αντιμετώπισης αυτών των φαινομέ-
νων, με την αρχή να γίνεται από την
περιοχή πέριξ της ΑΣΟΕΕ.
Ακόμη, ο κ. Καφούνης ζήτησε την
άμεση δημιουργία θέσεων στάθμευ-
σης δίκυκλων, με στόχο την απομά-
κρυνσή τους από όλους τους χώρους
πεζών και τη δημιουργία μιας φιλι-
κής πόλης στους επισκέπτες, συνα-
φώς και την εντονότερη συμμετοχή
της Δημοτικής Αστυνομίας για τη βελ-
τίωση του κλίματος ασφάλειας και
τον έλεγχο κυκλοφοριακών προβλη-
μάτων. Παράλληλα, κάλεσε τη δημοτι-
κή αρχή σε συνεργασία για την ανα-
βίωση ενός κενού κτηρίου στο κέντρο
της Αθήνας, με την προνομιακή συμ-
μετοχή σε αυτό ελληνικών εμπορικών
επιχειρήσεων, για την πιλοτική λει-
τουργία του και την πιθανή μεταλαμ-
πάδευση αυτού του εγχειρήματος και
σε άλλα ανενεργά εμπορικά σημεία
της πόλης. Τέλος, υπογράμμισε την
ανάγκη για γενικότερη βελτίωση της
επικοινωνίας και συμβουλευτικής
άποψης του ΕΣΑ, σε θέματα που αφο-
ρούν το πλανόδιο εμπόριο, τα περί-
πτερα και σε ό,τι μπορεί να βελτιώσει
τη λειτουργία και την εικόνα της Εμ-
πορικής Αγοράς της Αθήνας. 
Ο δήμαρχος Αθηναίων ανέφερε ότι
έχει μειώσει τα επαγγελματικά τέλη
από 10% έως 18% και τόνισε ότι το με-
γάλο έργο της αποκατάστασης του
Εμπορικού Τριγώνου της Αθήνας
αποτελεί όχι μόνο το πρότυπο για το
πώς πρέπει να λειτουργεί με κανόνες
μια σύγχρονη πόλη (πεζοδρομήσεις,
σεβασμός στους πεζούς, λιγότερα
τραπεζοκαθίσματα, καθαροί τοίχοι
από γκράφιτι κ.ά.), αλλά και ότι θα
συμβάλει με την υλοποίησή του στο
συνολικό ζωντάνεμα της πρωτεύου-
σας. Τα δύο μέρη συμφώνησαν, πάν-
τως, ότι έχουν κοινούς στόχους και θα
παρακολουθούνται συνεχώς τα χρο-
νοδιαγράμματα των δράσεων, ώστε τα
αποτελέσματα να φανούν άμεσα και
να μην παραμείνουν απλά υποσχέ-
σεις. Γ. Καν.  
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Λύπη και 
ανησυχία για 
τις συνεχείς
παρεμβάσεις

n Να αποφεύγει αμφι-
λεγόμενες θέσεις για
τις σχέσεις της Ελλά-
δας με τα Σκόπια, που
δεν αντιπροσωπεύουν
τους Θεσσαλονικείς,
αλλά και εκθέτουν την
πόλη, καλεί τον δή-
μαρχο Θεσσαλονίκης,
Γιάννη Μπουτάρη, η
διοίκηση της Εταιρεί-
ας Μακεδονικών
Σπουδών με ανοικτή
επιστολή της προς αυ-
τόν, εκφράζοντας λύ-
πη αλλά και ανησυχία
για τις σχετικές συνε-
χείς παρεμβάσεις του.
«Η Εταιρεία Μακεδονι-
κών Σπουδών, ως επι-
στημονικό Ίδρυμα
της πόλης μας, για
πρώτη φορά, με την
παρούσα επιστολή,
απευθυνόμενη προς
εσάς, λαμβάνει θέση
σε θέμα της πολιτικής
ζωής της χώρας μας.
Και πράττει τούτο, για-
τί, με λύπη και ανησυ-
χία, παρακολουθεί τις
συνεχείς παρεμβά-
σεις σας που αφορούν
τις σχέσεις της Ελλά-
δας με το Κράτος των
Σκοπίων» ξεκινά η
επιστολή, ενώ μεταξύ
άλλων επισημαίνεται
επίσης: «Η Εταιρεία
Μακεδονικών Σπου-
δών σας καλεί, για τον
επιπλέον λόγο ότι εί-
σθε παλαιός και ση-
μαίνων εταίρος της,
για την αποφυγή αμ-
φιλεγομένων θέσεων,
που δεν αντιπροσω-
πεύουν τη συντριπτι-
κή πλειοψηφία των
Θεσσαλονικέων και
εκθέτουν εν τω προ-
σώπω σας την πόλη
μας. Και σας καλεί,
κατά την κρίσιμη αυ-
τή περίοδο, να μη δυ-
σχεραίνετε το έργο
της διαπραγματευτι-
κής αντιπροσωπείας
της χώρας μας, που η
Εταιρεία Μακεδονι-
κών Σπουδών εύχεται
και ελπίζει να πετύχει
μιαν εθνικώς αποδε-
κτή και συμφέρουσα
λύση του μείζονος αυ-
τού προβλήματος». 

Β. Βεγ. 
[SID:11708837]

Μ ονόδρομο αποτελεί για τα
ΕΛΤΑ η άντληση εσόδων
από εναλλακτικές πηγές,

όπως είναι η ενέργεια, με την πώληση
ηλεκτρικού ρεύματος, στο πλαίσιο
απελευθέρωσης της εγχώριας αγοράς.

Τα ΕΛΤΑ εισήλθαν πέρυσι στην αγορά
αυτή ως προμηθευτής ηλεκτρικού
ρεύματος από το ΛΑΓΗΕ, με στόχο
την ιδιόχρηση και τη δημιουργία πε-
λατειακής βάσης ιδιωτών και επιχει-
ρήσεων. 

Ως επόμενο βήμα, μετά την κάλυ-
ψη των ενεργειακών αναγκών της επι-
χείρησης, έχει σχεδιαστεί, εντός του
2018, η προσέλκυση πελατών με στο-
χευμένες ενέργειες αξιοποίησης του
δικτύου και ενεργειών προώθησης.
Ο στόχος είναι να καταστούν τα ΕΛΤΑ

ο πρώτος εναλλακτικός προμηθευτής
ηλεκτρικής ενέργειας στην ελληνική
αγορά, διατηρώντας παράλληλα το
ελάχιστο δυνατό ποσοστό επισφαλει-
ών. Για το 2018 προβλέπεται πώληση
72,5 χιλ. MWh, η οποία θα αποφέρει
έσοδα ύψους 20 εκατ. ευρώ. Η εκτί-
μηση αυτή στηρίζεται, μεταξύ άλλων,
στη δυνατότητα εξυπηρέτησης σε
ηλεκτρισμό, εκτός από τα 1.500 κα-
ταστήματα των ΕΛΤΑ, των εργαζομέ-
νων και συνεργατών τους σε όλη την
Ελλάδα. [SID:11708669]

Τα ΕΛΤΑ ποντάρουν στο ρεύμα

ΓΕΓΟΝΟΣ

Του Φάνη Ζώη
fzois@naftemporiki.gr 

Αισιοδοξία και κατανάλωση [συμβαίνουν]

Με ενδιαφέρον και προσοχή δείχνει να ακούει η Ευρωπαία διαμεσολαβήτρια Emily O’
Reilly τα όσα της λέει ο υφυπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννης Μπαλάφας, κατά
την επίσκεψή τους στη δομή φιλοξενίας προσφύγων στον Ελαιώνα. Ας ελπίσουμε πως η
επίσκεψη της Ευρωπαίας αξιωματούχου δεν θα είναι μία ακόμη επίσκεψη «ήλθον, είδον και
απήλθον»..., καθώς η χώρα μας σηκώνει δυσβάστακτο βάρος στην αντιμετώπιση της διε-
θνούς προσφυγικής-μεταναστευτικής κρίσης. [SID:11708890]

ΔΥΣΒΑΣΤΑΚΤΟ
ΒΑΡΟΣ ΣΗΚΩΝΕΙ

Η ΕΛΛΑΔΑ 

Δ εν είναι μόνο ο πιο ευτυχισμένος
λαός στον κόσμο. Οι Δανοί -που

βρίσκονται από το 2012 στην κορυφή
της κατάταξης των Ηνωμένων Εθνών
με τις πιο ευτυχισμένες χώρες- είναι
και πιο αισιόδοξοι, σύμφωνα με τον
δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης,
που ανήλθε στα υψηλότερα επίπεδα
από τον Ιούλιο του 2017. Και η άνοδος

του δείκτη είναι, για πολλούς αναλυ-
τές, προάγγελος ενός επενδυτικού
«πυρετού», με τους Δανούς να σχε-
διάζουν να ξοδέψουν με τους ταχύ-
τερους ρυθμούς 12ετίας. Με την κεν-
τρική τράπεζα να έχει μειώσει από
τα μέσα του 2012 το βασικό της επι-
τόκιο κάτω από μηδέν, οι κάτοικοι
του «βασιλείου της Δανιμαρκίας» προ-

τιμούν να κάνουν ψώνια παρά να απο-
ταμιεύουν.  Μάλιστα, όπως παρατηρεί
ο Τορ Στράμερ, επικεφαλής οικονο-
μολόγος στη Nykredit, οι Δανοί δεν
έχουν συγκινηθεί από την ευφορία
των χρηματιστηρίων. Εν αντιθέσει με
τους Σουηδούς, έχουν πολύ περιορι-
σμένες επενδύσεις σε μετοχές.

Α. Κοτσ. [SID:11708650]
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