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ΔΙΑβΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1 και 3 
Θεσμικές συναντήσεις Προέδρου ΤΕΕ με υπουργούς Οικονομίας 
Ανάπτυξης και Υποδομών Μεταφορών - Άδωνις Γεωργιάδης: Θα 
αξιοποιήσουμε την τεχνογνωσία του τεχνικού κόσμου προς όφελος 
όλων των πολιτών - Κώστα Καραμανλής: Θέλουμε δίπλα μας τους 
εκπροσώπους του τεχνικού κόσμου και το ΤΕΕ ως σύμβουλο και 
συμπαραστάτη - Γιώργος Στασινός: Οι Έλληνες Μηχανικοί μπορούν 
να στηρίξουν ένα νέο αναπτυξιακό άλμα της χώρας
Σελ 4 
Μέχρι τις 10 Αυγούστου αναμένεται να ψηφισθεί το νέο φορολογικό 
νομοσχέδιο
Σελ 5 
Στο υπουργείο Παιδείας ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης - 
Οι προτεραιότητες της κυβέρνησης στην Παιδεία
Σελ  6 
Το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων αναλαμβάνει τον γενικό 
συντονισμό για την επένδυση στο Ελληνικό
Σελ 7 
Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της ΔΕΗ
Σελ 8 
Οι «Ολύμπιοι Θεοί» σε θεματικό πάρκο 2.100 τετραγωνικών μέτρων 
στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο
Σελ 9 
Τις άμεσες κυβερνητικές προτεραιότητες για το ΥΠΑΑΤ παρέλαβε ο 
Μ. Βορίδης - Συναντήσεις με επικεφαλής των εποπτευόμενων φο-
ρέων του ΥΠΑΑΤ
Σελ 10 
«Έξυπνη γεωργία» για ροδάκινα και κεράσια με τη βοήθεια drone 
και τη στήριξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Σελ 11
Για πρώτη φορά «καθαρή» ηλεκτρική ενέργεια και πόσιμο νερό από 
την ίδια συσκευή
Σελ 12
Στο 2,1% ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας το 2019 
σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Σελ 13
ΟΟΣΑ: Έχουμε σοβαρές ανησυχίες για το ότι η ενεργητική δωροδο-
κία δεν θεωρείται πλέον κακούργημα στην Ελλάδα
Σελ 14 
Με επτά νέες εταιρείες ενισχύεται η συμμαχία εταιρειών και στελεχών 
BRAIN REGAIN   
Σελ 15, 16,17,18 και 19  
Όλο το κυβερνητικό πρόγραμμα – Οι «εντολές» στους φακέλους που 
έλαβαν οι υπουργοί
Σελ 20 
Ένα κρανίο 210.000 ετών από την Ελλάδα το αρχαιότερο δείγμα 
σύγχρονου ανθρώπου (Homo sapiens) σε όλη την Ευρασία
Σελ 23
Prototype by TEE & Attica Region: ένας τεχνοδικτυακός (ψηφια-
κός) 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:

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός πραγματοποίησε 
χθες ξεχωριστές συνατήσεις με τους υπουργούς Οικονομί-
ας Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη και Υποδομών Μεταφο-
ρών Κώστα Καραμανλή.
Στο επίκεντρο της συνάντησης στο υπουργείο Οικονομίας 
Ανάπτυξης τέθηκε η επιτάχυνση των διαδικασιών για την 
αδειοδότηση κάθε είδους επένδυσης, από τη μικρότερη 
μέχρι τη μεγαλύτερη, είναι βασικός στόχος της κυβέρνη-
σης και η συζήτηση επικεντρώθηκε στο πως θα απλοποιη-
θεί το επιχειρηματικό περιβάλλον μέσα από συγκεκριμένες 
αλλαγές και νέα ηλεκτρονικά εργαλεία που θα μειώσουν 
τη γραφειοκρατία και θα εξαλείψουν την όποια διαφθορά. 
Μετά τη συνάντηση ο κ Γεωργιάδης μεταξύ άλλων τόνισε 
σε δηλώσεις τους, ότι :
«η νέα κυβέρνηση θέλει να έχει δίπλα της, ως συμβούλους 
και συμπαραστάτες, όλους τους παραγωγικούς φορείς 
και τους κοινωνικούς εταίρους. Το είπαμε εξαρχής και 
επιμένουμε: είμαστε εδώ για να ενώσουμε όλους τους 
Έλληνες. Και στα θέματα Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
αυτό σημαίνει να προχωρήσουμε όλοι μαζί σημαντικές 
αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που θα συμβάλλουν άμεσα 
στη δημιουργία νέων και καλών θέσεων εργασίας, που θα 
παράγουν πλούτο για τη χώρα», ενώ υπογράμμισε ότι «το 
ΤΕΕ έχει κάνει – και στην προηγούμενη κυβέρνηση από 
όσα ξέρω – συγκεκριμένες προτάσεις. Θα αξιοποιήσουμε 
την τεχνογνωσία του τεχνικού κόσμου προς όφελος όλων 
των πολιτών. Με νέα ηλεκτρονικά εργαλεία και θεσμικές 
αλλαγές που συμβάλουν στην επίσπευση διαδικασιών. Θα 
παρουσιάσουμε σύντομα πολύ συγκεκριμένα μέτρα». Από 
την πλευρά του ο Πρόεδρος του ΤΕΕ, κ. Στασινός ανέφερε: 
«Το ΤΕΕ, ως επίσημος τεχνικός σύμβουλος της Πολιτείας, 
κάνει συγκεκριμένες προτάσεις και βοηθά κάθε κυβέρ-
νηση να υλοποιήσει αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που 
συμβάλουν στην πραγματική ανάπτυξη. Κατέθεσα στον 
Υπουργό κ. Γεωργιάδη συγκεκριμένες προτάσεις άμεσης 
απόδοσης, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Το ΤΕΕ θα 
σταθεί δίπλα σε κάθε προσπάθεια που συμβάλει στην προ-

σέλκυση επενδύσεων, στην εξάλειψη της γραφειοκρατίας, 
στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Οι Έλληνες Μη-
χανικοί μπορούν να στηρίξουν ένα νέο αναπτυξιακό άλμα 
της χώρας». 
Στο επίκεντρο της συνάντησης στο υπουργείο Υποδομών 
και Μεταφορών τέθηκαν οι βασικές προτεραιότητες της 
κυβέρνησης στον τομέα των Υποδομών και Μεταφορών, 
προκρίθηκε ως βάση κάθε σχεδιασμού το Εθνικό Σχέδιο 
Υποδομών, που θα πρέπει να λαμβάνει υπόψιν όλα τα 
στρατηγικά κείμενα της χώρας, ανεξαρτήτως αρμόδιου 
Υπουργείου, αλλά θα αναλύει περαιτέρω, με χρονοδιά-
γραμμα και ουσία, όλα τα σχεδιαζόμενα έργα. Επιπλέον 
συζητήθηκε ο τρόπος και η διαδικασία που μπορεί να 
ακολουθηθεί για τη δημιουργία και λειτουργία Εθνικού 
Μητρώου Υποδομών, για τον έλεγχο και συντήρηση κάθε 
έργου, αλλά και τη διασύνδεσή του με άλλες βάσεις δεδο-
μένων της δημόσιας διοίκησης. Ο Κώστας Καραμανλής 
σε δήλωση του τόνισε μεταξύ άλλων ότι «Προτεραιότητα 
για την κυβέρνηση είναι να προχωρήσουν γρήγορα νέες 
επενδύσεις και να δημιουργηθούν δουλειές» και υπο-
γράμμισε ότι «στο σχεδιασμό που κάνουμε θέλουμε δίπλα 
μας τους εκπροσώπους του τεχνικού κόσμου και το ΤΕΕ 
ως σύμβουλο και συμπαραστάτη». Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ 
Γιώργος Στασινός δήλωσε: «Το ΤΕΕ θα σταθεί αρωγός, 
όπως κάνει κάθε φορά, σε κάθε κυβερνητική πρωτοβου-
λία που βοηθά να επιλυθούν παθογένειες ετών. Το ζητού-
μενο για εμάς είναι να υπάρξει δυναμική και πραγματική 
επανεκκίνηση της οικονομίας. Ο τεχνικός κόσμος είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένος με την ανάπτυξη της χώρας. Χρει-
άζεται όχι μόνο ορθός σχεδιασμός, αλλά και γρήγορες και 
στοχευμένες κινήσεις. Ο χρόνος είναι χρήμα. Μπορούμε 
να αλλάξουμε την εικόνα της Ελλάδας με συγκεκριμένες 
αλλαγές και νέα εργαλεία που καταπολεμούν τη γραφειο-
κρατία και εξασφαλίζουν το δημόσιο συμφέρον».
Αναλυτικά στη σελ 3

ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΕΕ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Άδωνις Γεωργιάδης: Θα αξιοποιήσουμε την τεχνογνωσία του τεχνικού κόσμου προς όφελος 
όλων των πολιτών
Κώστα Καραμανλής: Θέλουμε δίπλα μας τους εκπροσώπους του τεχνικού κόσμου και το ΤΕΕ 
ως σύμβουλο και συμπαραστάτη
Γιώργος Στασινός: Οι Έλληνες Μηχανικοί μπορούν να στηρίξουν ένα νέο αναπτυξιακό άλμα 
της χώρας



ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

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

 Προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

24 - 30 Αυγούστου 2019
Παγκόσμιο Συνέδριο Βιβλιοθηκονομικών Ενώσε-
ων (WLIC2019) «Libraries: dialogue for change»
ΑΘΗΝΑ 

Διεθνής Ομοσπονδία Βιβλιο-
θηκονομικών Ενώσεων (IFLA)

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

Τμήμα Γεωγραφίας Χαροκό-
πειου Πανεπιστημίου 

3 - 6  Σεπτεμβρίου 2019
9ο Διεθνές συνέδριο EASN: «Καινοτομία στην 
Αεροπορία & το Διάστημα»
ΑΘΗΝΑ

Σύνδεσμος EASN , Πανεπι-
στήμιο Πατρών, Εθνικό Με-
τσόβιο Πολυτεχνείο  

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΗχΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕχΝΙΚΗΣ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ
Με αφορμή τη συμπλήρωση 20 ετών από τον καταστρο-
φικό σεισμό της Αθήνας του 1999, το Ελληνικό Τμήμα 
Αντισεισμικής Μηχανικής και το Τεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδας συνδιοργανώνουν το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Αντισεισμικής Μηχανικής και Τεχνικής Σεισμολογίας, που 
θα πραγματοποιηθεί από τις 5 ως τις 9 Σεπτεμβρίου 2019 

στο χώρο του Helexpo Μaroussi.
 Σκοπός του συνεδρίου είναι να φέρει κοντά την επιστημο-
νική και επαγγελματική κοινότητα των ελλήνων μηχανι-
κών και σεισμολόγων και να παρουσιάσει την πρόοδο που 
έχει επιτελεστεί την τελευταία εικοσαετία στην αποτίμηση 
και απομείωση του σεισμικού κινδύνου στην χώρα μας.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ   
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ
Γιώργος Στασινός
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Αργύρης Δεμερτζής, Φρόσω Καβαλάρη
ΣΎΜβΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Θοδωρής Καραουλάνης
ΣχΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Ελένη Τριάντη

press@central.tee.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΟ BEST AThENS 
“PlATo’S SymPoSium Vol ii: 
DiVErSiTy”        

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΡχΙΤΕΚΤΟΝΕΣ

Ο φοιτητικός οργανισμός BEST Athens διοργανώνει 
για πρώτη χρονιά συνέδριο  για θέματα εκπαίδευσης 
(BEST Symposium on Education - BSE), με τίτλο “Plato’s 
Symposium Vol II: Diversity”, το οποίο και θα διεξαχθεί 
από τις 13 ως τις 22 Ιουλίου 2019 στον χώρο του ΕΜΠ.  
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση «πρόκειται για ανοιχτές 
συζητήσεις φοιτητών από πανεπιστήμια της Ευρώπης, 
εμπλουτισμένες με απόψεις καθηγητών και ειδικών πάνω 
στα θέματα που αφορούν τη διαφορετικότητα στην εκ-
παίδευση. Αποτέλεσμα αυτών των συζητήσεων θα είναι 
η δημιουργία μιας αναφοράς, η οποία  δημοσιεύεται και 
παρουσιάζεται σε διεθνές συνέδρια πάνω στην εκπαίδευ-
ση».  Για πληροφορίες πατήστε εδώ 

Η Ένωση Αρχιτεκτόνων της Λευκορωσίας με την υπο-
στήριξη του Υπουργείου Αρχιτεκτονικής και Κατασκευών 
της Λευκορωσίας, καθώς και των Ενώσεων της IAUA και 
UIA, διοργανώνει -από 10 έως 12 Οκτωβρίου 2019 στο 
Μινσκ- την VIII Minsk International Biennale of Young 
Architects Leonardo 2019. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν 
Αρχιτέκτονες κάτω των 40 ετών, ενώ οι άνω των 40 
έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε ένα νέο τμήμα “Bis!”, με 
την προϋπόθεση να έχουν συμμετάσχει σε προηγούμενες  
Biennale από 2005-2017. Κανονισμοί συμμετοχής στο: 
http://bsa.by/events/leonardo/polojenie
Εγγραφή συμμετεχόντων στη Biennalle εδώ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣχΕΔΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 
ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
Ενημερωτική ημερίδα σχετικά με το κείμενο του Περι-
φερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική 
Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Ιονίων Νήσων, το οποίο βρίσκεται σε 
φάση εκπόνησης από ανάδοχο-μελετητή, θα πραγματο-
ποιηθεί την Τρίτη 16 Ιουλίου 2019 και ώρα 9:30π.μ. στην 
αίθουσα «Σπύρος Δένδιας» του Εμπορικού Επιμελητηρίου 
Κέρκυρας. 
Η ημερίδα διοργανώνεται από την Ειδική Υπηρεσία Δια-
χείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες 
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο της ανοιχτής 
διαβούλευσης που έχει ξεκινήσει από 21/06/2019 για την 
κατάρτιση του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμο-
γή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) για τα Ιόνια Νησιά. 
Υπενθυμίζεται ότι το προσχέδιο της Μελέτης βρίσκεται ήδη 

αναρτημένο:
Στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ ΠΙΝ: 
www.pepionia.gr
Στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων: www.pin.
gov.gr
 Η Ημερίδα είναι ανοικτή στους φορείς και το ευρύ κοινό 
προκειμένου να διατυπωθούν προτάσεις με στόχο την 
αποτελεσματικότερη προετοιμασία της Περιφέρειας για την 
προσαρμογή στην Κλιματική  Αλλαγή.
Οι τελικές προτάσεις των φορέων και πολιτών θα πρέπει να 
κατατεθούν και εγγράφως μέχρι τη Δευτέρα 22/07/2019 
στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ ΠΙΝ (Κτίρια Μαρκε-
ζίνη, Ισόγειο, Αλυκές Ποταμού 491 00, Κέρκυρα) και ηλε-
κτρονικά στις διευθύνσεις: kmonastiriotou@mou.gr και 
dnsi_periv_xor_sched@pin.gov.gr

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScghS6A7mn13kvCU9PEkauk9IHqmHf4knlKCvjaVZlppxGApQ/viewform%0D
http://bsa.by/events/leonardo/novosti/programma-xii-natsionalnogo-festivalya-arhitekturyi%3Flang%3Den
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Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιά-
δης, πραγματοποίησε χθες, Τετάρτη 10 Ιουλίου, συνάντηση 
εργασίας με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ, κ. Γιώργο Στασινό σε σχέση 
με τις προτεραιότητες του κυβερνητικού έργου. Σύμφωνα με 
ανακοίνωση του υπουργείου που δημοσιεύει το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
αμέσως μετά τη συνάντηση, ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε: «Η 
νέα κυβέρνηση θέλει να έχει δίπλα της, ως συμβούλους και 
συμπαραστάτες, όλους τους παραγωγικούς φορείς και τους 
κοινωνικούς εταίρους. Το είπαμε εξαρχής και επιμένουμε: 
είμαστε εδώ για να ενώσουμε όλους τους Έλληνες. Και στα 
θέματα Ανάπτυξης και Επενδύσεων αυτό σημαίνει να προ-
χωρήσουμε όλοι μαζί σημαντικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις 
που θα συμβάλλουν άμεσα στη δημιουργία νέων και καλών 
θέσεων εργασίας, που θα παράγουν πλούτο για τη χώρα. 

Γιατί πρέπει να ωφεληθεί όλη η κοινωνία από την ανάπτυξη 
που θα φέρουμε στη χώρα. Τέτοιες αλλαγές συζητήσαμε 
σήμερα, στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων που έθεσε ο Πρω-
θυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ενόψει των προγραμ-
ματικών δηλώσεων της χώρας. Εστιάσαμε κυρίως στο πως 
θα απλοποιήσουμε το επιχειρηματικό περιβάλλον μέσα από 
συγκεκριμένες αλλαγές και νέα ηλεκτρονικά εργαλεία που 
θα μειώσουν τη γραφειοκρατία και θα εξαλείψουν την όποια 
διαφθορά. Κυρίως όμως θα επιταχύνουν τις διαδικασίες για 
την αδειοδότηση κάθε είδους επένδυσης, από τη μικρότερη 
μέχρι τη μεγαλύτερη. Το ΤΕΕ έχει κάνει – και στην προηγούμε-
νη κυβέρνηση από όσα ξέρω – συγκεκριμένες προτάσεις. Θα 
αξιοποιήσουμε την τεχνογνωσία του τεχνικού κόσμου προς 
όφελος όλων των πολιτών. Με νέα ηλεκτρονικά εργαλεία και 

θεσμικές αλλαγές που συμβάλουν στην επίσπευση διαδικασι-
ών. Θα παρουσιάσουμε σύντομα πολύ συγκεκριμένα μέτρα».
Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του ΤΕΕ, κ. Στασινός ανέφερε:
«Το ΤΕΕ, ως επίσημος τεχνικός σύμβουλος της Πολιτείας, κά-
νει συγκεκριμένες προτάσεις και βοηθά κάθε κυβέρνηση να 
υλοποιήσει αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που συμβάλουν στην 
πραγματική ανάπτυξη. Κατέθεσα στον Υπουργό κ. Γεωργιάδη 
συγκεκριμένες προτάσεις άμεσης απόδοσης, με συγκεκριμένο 
χρονοδιάγραμμα. Το ΤΕΕ θα σταθεί δίπλα σε κάθε προσπάθεια 
που συμβάλει στην προσέλκυση επενδύσεων, στην εξάλειψη 
της γραφειοκρατίας, στην δημιουργία νέων θέσεων εργα-
σίας. Οι Έλληνες Μηχανικοί μπορούν να στηρίξουν ένα νέο 
αναπτυξιακό άλμα της χώρας».

Συνάντηση εργασίας σε σχέση με τις προτεραιότητες του κυ-
βερνητικού έργου είχαν χθες ο Υπουργός Υποδομών και Με-
ταφορών κ. Κώστας Καραμανλής και ο Πρόεδρος του ΤΕΕ κ. 
Γιώργος Στασινός. Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου 
που δημοσιεύει το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Υπουργός, αφού συζήτησε 
τις βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης στον τομέα των 
Υποδομών και Μεταφορών, ζήτησε από το ΤΕΕ, ως επίσημο 
τεχνικό σύμβουλο της Πολιτείας, να σταθεί δίπλα στο Υπουρ-
γείο και την κυβέρνηση συνολικά, όχι μόνο τώρα στην αρχή 
της θητείας αλλά σταθερά, με προτάσεις και τεχνική υποστή-
ριξη.
Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ διαβεβαίωσε ότι το Επιμελητήριο των 
Μηχανικών, ως ο μεγαλύτερος επιστημονικός φορέας της 
χώρας, θα σταθεί δίπλα σε κάθε κυβερνητική πρωτοβουλία 
που συμβάλει στην πραγματική ανάπτυξη, στη δημιουργία 
θέσεων εργασίας και στην επίλυση των προβλημάτων του 
τεχνικού κόσμου.
Στη συνάντηση προκρίθηκε ως βάση κάθε σχεδιασμού το 
Εθνικό Σχέδιο Υποδομών, που θα πρέπει να λαμβάνει υπόψιν 
όλα τα στρατηγικά κείμενα της χώρας, ανεξαρτήτως αρμό-
διου Υπουργείου, αλλά θα αναλύει περαιτέρω, με χρονοδιά-

γραμμα και ουσία, όλα τα σχεδιαζόμενα έργα.
Επιπλέον συζητήθηκε ο τρόπος και η διαδικασία που μπορεί 
να ακολουθηθεί για τη δημιουργία και λειτουργία Εθνικού 
Μητρώου Υποδομών, για τον έλεγχο και συντήρηση κάθε έρ-
γου, αλλά και τη διασύνδεσή του με άλλες βάσεις δεδομένων 
της δημόσιας διοίκησης.
Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ έθεσε το ζήτημα των μεγάλων εκπτώσε-
ων στα τεχνικά έργα και συζητήθηκαν τρόποι επίλυσης του 
προβλήματος σε σχέση με την κοινοτική νομοθεσία, τη δια-
φάνεια και το νόμο περί δημοσίων συμβάσεων.
Ο Υπουργός ανέλυσε τα μεγάλα έργα που έχει δεσμευθεί η ΝΔ 
να προωθήσει ως κυβέρνηση και συζήτησε με τον Πρόεδρο 
του ΤΕΕ τρόπους για την επιτάχυνση διαδικασιών ωρίμανσης 
άλλων έργων που απαιτούνται να προωθηθούν.
Κατά τη συνάντηση, συζητήθηκαν αναλυτικά πολλά θεσμικά 
ζητήματα, θέματα επιτάχυνσης διαδικασιών και προβλήματα 
που χρειάζονται λύσεις
Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμαν-
λής δήλωσε:
«Προτεραιότητα για την κυβέρνηση είναι να προχωρήσουν 
γρήγορα νέες επενδύσεις και να δημιουργηθούν δουλειές. 

Ο τεχνικός κόσμος διψάει για αυτό και η χώρα χρειάζεται τις 
υποδομές που της λείπουν. Στο σχεδιασμό που κάνουμε θέ-
λουμε δίπλα μας τους εκπροσώπους του τεχνικού κόσμου 
και το ΤΕΕ ως σύμβουλο και συμπαραστάτη. Θα συναντηθώ 
το επόμενο διάστημα με όλους τους εκπροσώπους τεχνικών 
φορέων. Θέλω να διαβεβαιώσω ότι θα χτίσουμε πάνω σε ό,τι 
καλό μας παραδόθηκε αλλά θα τρέξουμε, χωρίς καθυστε-
ρήσεις, με διαφάνεια, αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα τα 
έργα και τις θεσμικές αλλαγές που χρειάζονται»
Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός δήλωσε:
«Το ΤΕΕ θα σταθεί αρωγός, όπως κάνει κάθε φορά, σε κάθε 
κυβερνητική πρωτοβουλία που βοηθά να επιλυθούν πα-
θογένειες ετών. Το ζητούμενο για εμάς είναι να υπάρξει 
δυναμική και πραγματική επανεκκίνηση της οικονομίας. Ο 
τεχνικός κόσμος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την ανά-
πτυξη της χώρας. Χρειάζεται όχι μόνο ορθός σχεδιασμός, 
αλλά και γρήγορες και στοχευμένες κινήσεις. Ο χρόνος είναι 
χρήμα. Μπορούμε να αλλάξουμε την εικόνα της Ελλάδας με 
συγκεκριμένες αλλαγές και νέα εργαλεία που καταπολεμούν 
τη γραφειοκρατία και εξασφαλίζουν το δημόσιο συμφέρον».

ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΕΕ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Συνάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ, κ. Γιώργο Στασινό

Συνάντηση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστα Καραμανλή με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ κ. Γιώργο Στασινό 
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Μέχρι τις 10 Αυγούστου αναμένεται να έχει ψηφισθεί το νέο φο-
ρολογικό νομοσχέδιο, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα για την 
υλοποίηση του κυβερνητικού έργου.
Το νομοσχέδιο, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος 
Μητσοτάκης, θα είναι το δεύτερο που θα κατατεθεί στη Βουλή 
από την κυβέρνηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάθεσή 
του στη Βουλή αναμένεται να γίνει έως το τέλος του μήνα, σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Υπενθυμίζεται, ότι οι στρατηγικές επιλογές της κυβέρνησης για 
το υπουργείο Οικονομικών είναι: ισχυρή ανάπτυξη με περισσό-
τερες επενδύσεις και νέες καλύτερες δουλειές, να δοθεί αξία στην 
ακίνητη περιουσία, να διασφαλιστεί η κοινωνική συνοχή και αλ-
ληλεγγύη, και παράλληλα υψηλότερο διαθέσιμο εισόδημα για 
όλους μέσα από ένα σύγχρονο κράτος, λιτό και αποτελεσματικό 
στην υπηρεσία του πολίτη
Στους στόχους για τον τομέα του υπουργείου περιλαμβάνο-
νται: Διασφάλιση μακροοικονομικής σταθερότητας, ελκυστικό 
φορολογικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις, ταχύτερη υλοποίηση 
ιδιωτικοποιήσεων, ενίσχυση ρευστότητας, διευκολύνσεις για τα 
υπερχρεωμένα νοικοκυριά, ενίσχυση του περιβάλλοντος ψη-
φιακής τεχνολογίας για την αντιμετώπιση της παραοικονομίας, 
καλύτερες υπηρεσίες με σεβασμό στα χρήματα του πολίτη, μεί-
ωση της επιβάρυνσης από φόρους και εισφορές για μισθωτούς, 
ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες και μείωση διοικητικών 
και φορολογικών βαρών στην ακίνητη περιουσία
Οι άμεσες κυβερνητικές προτεραιότητες στον τομέα του υπουρ-
γείου Οικονομικών είναι οι εξής:
- Μείωση του φόρου στις επιχειρήσεις από το 28% στο 20% 
σε βάθος διετίας. Το 2020 θα μειωθεί στο 24% και το 2021 στο 
20%.

- Μείωση του φόρου μερισμάτων των μετόχων από 10% σε 
5%, το 2020.
- Μείωση ΕΝΦΙΑ κατά 30% εντός 2ετίας
- Έκπτωση φόρου ίση με το 40%-50% της δαπάνης για ενεργει-
ακή, λειτουργική ή αισθητική αναβάθμιση των κτιρίων
- Αναστολή του φόρου επί του κέρδους στις αγοραπωλησίες 
ακινήτων (φόρος υπεραξίας), για τρία χρόνια και επανεξέτασή 
του από μηδενικής βάσης τον τέταρτο χρόνο.
- Αναστολή του ΦΠΑ στην οικοδομική δραστηριότητα για τρία 
χρόνια.
- Μελέτη μετεγκατάστασης και αξιοποίηση κτιριακών υποδο-
μών σύμφωνα με τη νέα δομή της κυβέρνησης.
- Καθιέρωση εισαγωγικού φορολογικού συντελεστή στα φυ-
σικά πρόσωπα από 22% στο 9% για εισοδήματα μέχρι Euro 
10.000 χωρίς μείωση του αφορολόγητου και δημιουργία νέας 
προοδευτικής φορολογικής κλίμακας με χαμηλότερο ανώτατο 
φορολογικό συντελεστή. Σταδιακή κατάργηση της ειδικής ει-
σφοράς αλληλεγγύης.
- Σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος.
- Βελτίωση της ειδικής ρύθμισης των 120 δόσεων για όσους 
χρωστούν μέχρι Euro 3.000 στην εφορία και τα ασφαλιστικά 
ταμεία και εισαγωγή πλαισίου για ευνοϊκή μεταχείριση των συ-
νεπών φορολογούμενων και δανειοληπτών.
- Μείωση των συντελεστών ΦΠΑ από 13% σε 11% και από 
24% σε 22% εντός της 4ετίας.
- Σταδιακή καθιέρωση υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγη-
σης μεταξύ των επιχειρήσεων (B2B).
- Υιοθέτηση συστήματος ηλεκτρονικής παρακολούθησης των 
διακινούμενων φορτίων.
- Υποχρεωτική καθιέρωση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης για 

τους προμηθευτές του Δημοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης (B2G).
Ενδεικτικά συμπεφωνημένα μέτρα της προηγούμενης κυ-
βέρνησης στο πλαίσιο της Ενισχυμένης Εποπτείας από τους 
Θεσμούς
- Αξιολόγηση των σχεδίων δράσης της ΑΑΔΕ και του ΓΛΚ από 
το Ελεγκτικό Συνέδριο.
- Πρόοδος στην στελέχωση της ΑΑΔΕ με στόχο 12500 υπαλλή-
λους
- Σχέδιο 2019-2022 παρακολούθησης διαφόρων έργων συ-
μπεριλαμβανομένου του ορισμού εκτελεστικού συμβουλίου.
- Πλήρης ηλεκτρονικοποίηση των διαδικασιών της ΑΑΔΕ
- Βελτίωση των δυνατοτήτων του ΓΛΚ (προσωπικό, εκπαίδευ-
ση, πόροι) για να μπορεί να ελέγχει τις προτάσεις χρηματοδό-
τησης.
- Κατηγοριοποίηση κατά ταμείο και κατά δραστηριότητα για τον 
κρατικό προϋπολογισμό του 2021
- Περαιτέρω βελτίωση της διαδικασίας κατάρτισης του προϋ-
πολογισμού.
- Υιοθέτηση ενοποιημένης προσέγγισης για την κατάρτιση των 
π/υ μέσω της μεταφοράς της ευθύνης για τον ορισμό ανωτά-
των ορίων δαπανών στο ΓΛΚ.
- Εφαρμογή χρονοδιαγράμματος εξόφλησης, με στόχο 0,5 δισ. 
ανεξόφλητα.
- Λήψη απόφασης περί της διαλύσεως ή επεκτάσεως της εντο-
λής του ΤΧΣ (στα μέσα του 2022)
- Περαιτέρω χαλάρωση των ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων, 
σύμφωνα με το δημοσιευμένο χρονοδιάγραμμα
- Εφαρμογή επιχειρησιακού προγράμματος αξιοποίησης του 
ΤΑΙΠΕΔ

Ρυθμό ανάπτυξης το 2019 ελαφρώς χαμηλότερο του 2018, 
1,8%, προβλέπει το ΙΟΒΕ για την ελληνική οικονομία στη 
τριμηνιαία έκθεσή του για την ελληνική οικονομία που πα-
ρουσιάστηκε χθες. Διαπιστώνει επίσης περαιτέρω κάμψη της 
ανεργίας σε σχέση με έναν χρόνο πριν, στο πρώτο τρίμηνο 
φέτος (19,2%) δύο ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από ότι 
πριν ένα χρόνο. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
Η εξασθένιση της ανεργίας κατά 94,1 χιλ. άτομα, προήλθε 
σχεδόν αποκλειστικά από την αύξηση της απασχόλησης κατά 
2,4% ή 90,2 χιλ. άτομα (95,9% της μείωσης του αριθμού των 
ανέργων). Το υπόλοιπο 4,1% (3,9 χιλ. θέσεις) προήλθε από τη 
μείωση του οικονομικά ενεργού πληθυσμού. Οι περισσότερες 
θέσεις εργασίας στο φετινό τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου, 
προήλθαν πρωτίστως από τους κλάδους του τουρισμού 
(+20,2 χιλ. ή +6,7% σε σχέση με πέρσι), της εκπαίδευσης 

(επίσης +20,2 χιλ. ή +6,7%) και της ενημέρωσης-επικοινω-
νίας (+14,7 χιλ.), με την τελευταία να είναι δυσερμήνευτη, 
δεδομένης της υποχώρησης κατά την ίδια περίοδο, του προϊ-
όντος του κλάδου κατά 2,3%. 
Το 2019 αναμένεται αύξηση της απασχόλησης κυρίως σε 
εξαγωγικές δραστηριότητες και στις κατασκευές. Καθώς η 
διεύρυνση των εξαγωγών φέτος θα είναι μικρότερη από 
πέρυσι, θα επιβραδυνθεί η επέκταση της απασχόλησης στον 
τουρισμό και σε κάποιους κλάδους της μεταποίησης. Στις με-
ταφορές η τάση θα είναι φέτος ανοδική. Θα συνεχιστεί η ώθη-
ση στην απασχόληση από το δημόσιο τομέα. Ακολούθως, η 
ανεργία θα σημειώσει ηπιότερη πτώση, και θα διαμορφωθεί 
κοντά στο 18,0%.
Όπως ανέφερε επίσης κατά την παρουσίαση της έκθεσης, ο 
γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ καθηγητής Νίκος Βέττας, η εκλο-

γική διαδικασία δημιούργησε εύλογα ισχυρές προσδοκίες για 
θετικές εξελίξεις στην οικονομία, με επιτάχυνση των ρυθμών 
μεγέθυνσής της και άνοδο της ευημερίας των νοικοκυριών. 
Αυτές εστιάζονται κυρίως στη μείωση της φορολογικής επι-
βάρυνσης και τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλο-
ντος.
Δέκα χρόνια μετά την έναρξη της κρίσης – οκτώ χρόνια με 
τρία προγράμματα προσαρμογής, με το τελευταίο να έχει 
ολοκληρωθεί τον περασμένο Αύγουστο – την οικονομία να 
έχει ισορροπήσει μέσα και από τη συσσωρευμένη βαθιά ύφε-
ση, υπάρχει παράθυρο ευκαιρίας ώστε η νέα ελληνική κυβέρ-
νηση, σε συνεργασία και με τη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να 
δρομολογήσουν ισχυρότερη ανάπτυξη της χώρας, πρόσθεσε 
ο κ Βέττας. Συνέχεια στη σελ 5 

ΜΕχΡΙ ΤΙΣ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΘΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣχΕΔΙΟ

ΙΟβΕ : Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΟΛΙΚΗ 
Ο γεν. διευθυντής  ν. Βέτας προτείνει μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, ώστε να υπάρξουν εισφορές σε προσωπικούς 
συνταξιοδοτικούς λογαριασμούς
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Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων είχε προγραμ-
ματιστεί να επισκεφτεί σήμερα (Πέμπτη) το πρωί ο πρωθυ-
πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, δείχνοντας έτσι την προ-
τεραιότητα που έχουν τα ζητήματα της εκπαίδευσης για την 
κυβέρνηση, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Εξάλλου, στις άμεσες κυβερνητικές προτεραιότητες, όπως τις 
ανακοίνωσε χθες, Τετάρτη, στο υπουργικό συμβούλιο, περι-
λαμβάνεται και σειρά στόχων για την Παιδεία.
Αρχικά, η κατάργηση του ασύλου, για την «πραγματική προ-
στασία της ελεύθερης διακίνησης ιδεών».
Στη συνέχεια, η απελευθέρωση του σχολείου από τον έλεγχο 
του υπουργείου, παραχωρώντας έτσι στην πράξη μεγαλύ-
τερη εμπιστοσύνη στους εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές 

των σχολικών μονάδων.
Επίσης, έμφαση αναμένεται να δοθεί στην καλλιέργεια ήπιων 
δεξιοτήτων και την απόκτηση πιστοποιημένων γνώσεων 
πληροφορικής και ξένων γλωσσών.
Ακόμα, προτεραιότητα αποτελεί ο ουσιαστικός σχολικός 
επαγγελματικός προσανατολισμός, από το γυμνάσιο, καθώς 
επίσης και η ενίσχυση του θεσμού των προτύπων και των 
πειραματικών σχολείων, αλλά και η ίδρυση πρότυπων επαγ-
γελματικών λυκείων.
Επιπρόσθετα, στο πλάνο των δράσεων για την Παιδεία περι-
λαμβάνεται και ο ανασχεδιασμός της πρόσβασης στην Τριτο-
βάθμια Εκπαίδευση.
Τέλος, στις προτεραιότητες περιλαμβάνεται και η ενίσχυση της 

ειδικής αγωγής.
Όλα τα παραπάνω, εντάσσονται στο πλαίσιο ενίσχυσης της 
εμπιστοσύνης στο δημόσιο σχολείο, της ανάδειξης της επαγ-
γελματικής εκπαίδευσης ως εργαλείο απασχόλησης και της 
αναβάθμισης του δημόσιου πανεπιστημίου, που ανέλυσε ο κ. 
Μητσοτάκης στο υπουργικό συμβούλιο.
Υπενθυμίζεται, πάντως, ότι η νέα ηγεσία του υπουργείου, δια 
στόματος της υπουργού, Νίκης Κεραμέως, έχει τονίσει ήδη, 
κατά την ανάληψη καθηκόντων ότι επιδίωξη είναι, μεν, να 
δράσει «γρήγορα και αποτελεσματικά», «χωρίς να αιφνιδια-
στεί κανείς», δε.

Toυς κύριους στόχους και προτεραιότητες του υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που καθορίστηκαν 
στο πρώτο υπουργικό συμβούλιο, μετά την εντολή του ίδιου 
του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, επανέλαβε ο αρ-
μόδιος υπουργός, Γιάννης Βρούτσης, στην πρώτη συνάντηση 
που είχε με τους Επιθεωρητές του Σώματος Επιθεώρησης Ερ-
γασίας (Σ.ΕΠ.Ε). Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο νέος υπουργός 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τόνισε ότι η τήρηση 
της νομιμότητας στην αγορά εργασίας και η αποτροπή κάθε 
μορφής αυθαιρεσίας σε βάρος των δικαιωμάτων των ερ-
γαζομένων αποτελεί μία από τις κεντρικές προτεραιότητες 
της πολιτικής της κυβέρνησης και του υπουργείου Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων. «Και ένα προσωπικό στοίχημα 
για μένα σε συνέχεια των αυστηρών κυρώσεων που ο ίδιος 

έχω θεσπίσει ήδη από το 2013», σχολίασε ο κ. Βρούτσης 
και πρόσθεσε: «Απευθύνομαι σε εσάς, τους λειτουργούς του 
ΣΕΠΕ, στους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων και τους 
Επιθεωρητές Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, αλλά και το 
υποστηρικτικό προσωπικό και θέλω να σας πω ότι σας εμπι-
στεύομαι. Όλους. Γιατί γνωρίζω ότι, πέραν από τις εξαιρετικές 
ικανότητες, την εμπειρία και τον επαγγελματικό δυναμισμό, 
διαθέτετε την απαραίτητη κοινωνική ευαισθησία για την προ-
στασία των εργαζομένων, αλλά και των υγιών και συνεπών 
εργοδοτών που βλάπτονται από τις καταχρηστικές πρακτικές 
κάποιων παραβατικών επιχειρήσεων. Θα είμαι δίπλα σας. Με 
τη δική σας στήριξη, αλλά και με τη δική μας ισχυρή πολιτική 
βούληση, δρομολογούμε την περαιτέρω θεσμική και οργα-
νωτική ενδυνάμωση του ΣΕΠΕ» είπε ο υπουργός Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Ο κ. Βρούτσης διευκρίνισε ότι οι νόμιμοι εργοδότες που 
συμμορφώνονται με τις προβλέψεις της νομοθεσίας για τις 
εργασιακές σχέσεις και την υγεία και ασφάλεια στους χώρους 
εργασίας, δεν έχουν να φοβηθούν απολύτως τίποτε. «Θα 
τους στηρίξουμε έμπρακτα ακόμη περισσότερο και με ειδικά 
κίνητρα. Αλλά όσοι παρανομούν σε βάρος των εργαζομένων, 
θα μας βρουν μπροστά τους. Ξεκινάμε, λοιπόν, από σήμερα 
σαρωτικούς ελέγχους σε όλη τη χώρα, με έμφαση στις του-
ριστικές περιοχές, αφήνοντας πίσω την όποια χαλάρωση 
της τελευταίας προεκλογικής περιόδου», υπογράμμισε ο κ. 
Βρούτσης.

Συνέχεια από τη σελ 4
 
Η σημερινή συγκυρία βρίσκει την ελληνική οικονομία σε 
ανοδική τροχιά, αλλά με ρυθμούς μεγέθυνσης που είναι 
σχετικά ασθενείς. Κατά το τρέχον έτος, όπως από καιρό είχε 
επισημάνει το ΙΟΒΕ, ο ρυθμός μεγέθυνσης του πραγματικού 
ΑΕΠ αναμένεται να κινηθεί κάτω από 2%, πιθανότερα πέριξ 
του 1,8%. Αυτός ο ρυθμός μεγέθυνσης, είναι σαφώς κατώ-
τερος από αυτόν που είχε τεθεί ως στόχος από την οικονομική 
πολιτική – εξέλιξη που συμβαίνει τα τρία τελευταία χρόνια. 
Επιπλέον, τα θεμελιώδη μεγέθη της οικονομίας από μόνα τους 
οδηγούν μεσοπρόθεσμα σε μείωση αυτών των ρυθμών από 
την περιοχή του 2% προς σε αυτή του 1%. Με αυτό το δε-
δομένο, οι κινήσεις στην οικονομική πολιτική πρέπει να είναι 
αποφασιστικές και κατάλληλα στοχευμένες, αν το ζητούμενο 
είναι η συστηματική ενίσχυση της ανάπτυξης. Αυτό είναι αδή-
ριτη ανάγκη, δεδομένου πως δεν αποκλείονται αναταράξεις 
στο εξωτερικό περιβάλλον τα αμέσως επόμενα χρόνια, εκτί-
μησε ο κ.Βέττας.

Το επίπεδο επενδύσεων είναι περίπου στο μισό από αυτό στις 
υπόλοιπες ευρωπαϊκές οικονομίες και η ανεργία περίπου τέσ-
σερις φορές πιο πάνω. Συστηματικό έλλειμμα παραγωγικών 
επενδύσεων, όσο και συμμετοχής στο δυναμικό εργασίας, 
είχαμε στην οικονομία μας ακόμη και πριν την κρίση, ως απο-
τέλεσμα και της χαμηλής αμοιβής αυτών των παραγωγικών 
συντελεστών. Ο στόχος δεν μπορεί να είναι η επιστροφή στην 
προ κρίσης «κανονικότητα», καθώς αυτή, μετά από μια αρ-
χική περίοδο ενίσχυσης των εισοδημάτων, θα οδηγούσε και 
πάλι την οικονομία σε οπισθοδρόμηση και ενδεχομένως νέα 
κρίση. Το ζητούμενο πλέον είναι ο δομικός μετασχηματισμός 
της οικονομίας, που μόνο σε μικρό βαθμό έχει επιτευχθεί την 
τελευταία δεκαετία, ανέφερε ο κ.Βέττας.
Η μείωση των φορολογικών συντελεστών, δεν μπορεί να εί-
ναι καθολική, γιατί θα οδηγούσε σε δημοσιονομικό εκτροχια-
σμό. Απαιτούνται δύσκολες επιλογές και η μείωση των φορο-
λογικών συντελεστών πρέπει να εστιαστεί στην ενίσχυση των 
κινήτρων για παραγωγή και αποταμίευση και όχι στην κατα-
νάλωση. Αν η φορολογία στα εισοδήματα απλοποιηθεί, πολύ 

χαμηλότεροι συντελεστές θα απέφεραν τα ίδια έσοδα στα 
κρατικά ταμεία, ενισχύοντας την ανάπτυξη και χρηματοδο-
τώντας και ένα ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα για τους ασθε-
νέστερους. Σύγχρονες μέθοδοι, κυρίως μέσω ηλεκτρονικών 
πληρωμών, μπορούν να συνδεθούν με τις εκπτώσεις φορών 
και να συμβάλουν κρίσιμα στην ευθυγράμμιση των κινήτρων 
των φορολογούμενων. Οι εισφορές στο υπάρχον ασφαλιστι-
κό σύστημα, θα πρέπει να μειωθούν, ώστε να υπάρχουν και 
εισφορές σε προσωπικούς συνταξιοδοτικούς λογαριασμούς, 
με κίνητρα για αποταμίευση και ενίσχυση της εργασίας, ιδίως 
της νέας γενιάς. Η μετάβαση σε ένα τέτοιο σύστημα έχει σχε-
τικά χαμηλό κόστος, ενώ τα οφέλη για την οικονομία θα είναι 
πολύ υψηλά, ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ.Βέττας.
Η ανάπτυξή στα επόμενα χρόνια για την ελληνική οικονομία, 
μπορεί να είναι πολύ ισχυρή, αλλά μόνο υπό όρους. Το πα-
ράθυρο ευκαιρίας είναι σημαντικό και δεν πρέπει να χαθεί, 
εκτίμησε ο κ. Βέττας.

ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
Οι προτεραιότητες της κυβέρνησης στην Παιδεία

Γ. βΡΟΥΤΣΗΣ: ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΕΛΕΓχΟΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ χΩΡΑ 
Κύρια προτεραιότητα η νομιμότητα στην αγορά εργασίας και η προστασία των εργαζομένων
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Σύντομα θα έρθει στη Βουλή για ψήφιση το αναπτυξιακό 
πολυνομοσχέδιο, όπως δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης μετά τη συνάντηση που είχε 
χθες το απόγευμα με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Στη συνάντηση συμμετείχαν και οι 
υφυπουργοί Χρίστος Δήμας, Νίκος Παπαθανάσης και Γιάννης 

Τσακίρης.
Για το θέμα του Ελληνικού, ο υπουργός είπε ότι το υπουργείο 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων αναλαμβάνει τον γενικό συντο-
νισμό, σε πολιτικό επίπεδο, σε συνεργασία με το γραφείο του 
πρωθυπουργού, επανέλαβε ότι επιθυμία της κυβέρνησης εί-
ναι να προχωρήσει το θέμα το συντομότερο δυνατό και πρό-

σθεσε ότι στις προτεραιότητες του υπουργείου είναι η «σάρω-
ση της γραφειοκρατίας», ώστε η χώρα να καταστεί φιλική στις 
επενδύσεις καθώς επίσης και να τεθούν αναπτυξιακά κίνητρα 
που μπορούν να δώσουν ώθηση σε νέα επενδυτικά σχέδια.

Οι προτεραιότητες του υπουργείου Επενδύσεων και Ανάπτυ-
ξης συζητήθηκαν σε συνάντηση που είχε χθες το απόγευμα 
ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον υπουργό 
Άδωνι Γεωργιάδη και τους υφυπουργούς Χρίστο Δήμα, Νίκο 
Παπαθανάση και Γιάννη Τσακίρη. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
στρατηγικές επιλογές στα θέματα που διαχειρίζεται το υπουρ-
γείο είναι η ισχυρή ανάπτυξη με περισσότερες επενδύσεις και 
νέες καλύτερες δουλειές, η διασφάλιση κοινωνικής συνοχής 
και αλληλεγγύης και η λειτουργία ενός σύγχρονου κράτους 
λιτού και αποτελεσματικού στην υπηρεσία του πολίτη
Σε αυτό το πλαίσιο που έχει θέσει η κυβέρνηση, στόχοι του 
υπουργείου, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι οι εξής:
- Απλοποίηση και επιτάχυνση διαδικασίας αδειοδοτήσεων
- Απλοποίηση σχέσεων κράτους-επιχειρήσεων
- Ενίσχυση ρευστότητας
- Διασφάλιση δεύτερης ευκαιρίας για υπερχρεωμένες επιχει-
ρήσεις

- Διευκολύνσεις για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά
- Στήριξη νεοφυούς και καινοτόμου επιχειρηματικότητας
Άμεσες κυβερνητικές προτεραιότητες σε θέματα του υπουρ-
γείου
Οι άμεσες κυβερνητικές προτεραιότητες σε θέματα του 
υπουργείου ορίστηκαν ως εξής:
- Εισαγωγή αποκλειστικών προθεσμιών στην αδειοδοτική 
διαδικασία και όταν αυτές δεν τηρούνται, μεταβίβαση των 
αρμοδιοτήτων σε μια υπερκείμενη Αρχή, σε επίπεδο υφυ-
πουργού
- Βελτίωση πλαισίου λειτουργίας επιχειρηματικών πάρκων.
- Διασφάλιση δεύτερης ευκαιρίας για υπερχρεωμένες επι-
χειρήσεις με δημιουργία αυτοματοποιημένου και σύντομου 
εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης και διαγραφής οφει-
λών και απλοποίηση της πτωχευτικής διαδικασίας.
- Αποτελεσματικότερη αξιοποίηση και απορρόφηση διαθέσι-
μων πόρων από τα διαρθρωτικά ταμεία.

- Επιτάχυνση υλοποίησης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
ΕΣΠΑ 2014-2020.
- Θέσπιση συγκεκριμένων ημερομηνιών προκήρυξης και επι-
τάχυνση αποτελεσμάτων των προκηρύξεων.
- Σχεδιασμός νέου ΕΣΠΑ 2021-2027.
- Διαμόρφωση πλαισίου κινήτρων για νεοφυείς επιχειρήσεις 
(start-ups).
- Δημιουργία διαδικτυακού one-stop-shop για τις διαδικασίες 
που αφορούν κρατικές υπηρεσίες.
- Ενδεικτικά συμπεφωνημένα μέτρα της προηγούμενης κυ-
βέρνησης στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας από τους 
θεσμούς.
Σε αυτό το πλαίσιο αναμένονται άμεσα δράσεις για την πλήρη 
ανάπτυξη της ψηφιακής υποδομής για τις αδειοδοτήσεις και 
απλοποίηση της αδειοδοτικής διαδικασίας.

«Έχει αποφασίσει ο πρωθυπουργός το έργο αυτό να προχω-
ρήσει και θα προχωρήσει» δήλωσε ο Αδ. Γεωργιάδης
Με σκοπό να λυθεί όσο το δυνατόν συντομότερα, κάθε εκκρε-
μές εμπόδιο που εμποδίζει την άμεση έναρξη του έργου στο 
Ελληνικό, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις 
Γεωργιάδης, πραγματοποίησε χθες συνάντηση, με τον δή-
μαρχο Ελληνικού - Αργυρουπόλεως και πρόεδρο του Φορέα 
Διαχείρισης της Επένδυσης του Ελληνικού, Γιάννη Κωνστα-
ντάτο. Στη συνάντηση παρέστη και ο υπουργός Οικονομικών, 
Χρήστος Σταϊκούρας,σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Αμέσως μετά τη συνάντηση, σύμφωνα με ανακοίνωση του 
υπουργείου, ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε:
«Συνάντησα θεσμικά τον δήμαρχο Ελληνικού - Αργυρουπό-
λεως και πρόεδρο του Φορέα Διαχείρισης της Επένδυσης του 
Ελληνικού, κύριο Γιάννη Κωνσταντάτο για να ενημερωθώ για 
τις εκκρεμότητες, που εμποδίζουν την έναρξη της πολυπόθη-
της επένδυσης, η οποία θα αλλάξει όχι μόνο την Αττική, αλλά 
ολόκληρη την Ελλάδα. Έχει αποφασίσει ο πρωθυπουργός 

το έργο αυτό να προχωρήσει και θα προχωρήσει. Γι’ αυτόν 
τον λόγο υπήρξε άμεση επικοινωνία και συνάντηση με τον 
υπουργό Οικονομικών, κύριο Χρήστο Σταϊκούρα και επικοι-
νωνία με τον υπουργό Εσωτερικών, κύριο Τάκη Θεοδωρι-
κάκο και τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κύριο 
Κωστή Χατζηδάκη. Ταυτόχρονα υπήρξε επικοινωνία και 
συνάντηση με τον υφυπουργό Δημοσιονομικής Πολιτικής, 
κύριο Θεόδωρο Σκυλακάκη.
Σκοπός είναι κάθε εκκρεμές εμπόδιο που εμποδίζει την άμεση 
έναρξη αυτού του έργου, να λυθεί όσο το δυνατόν συντομό-
τερα, διότι αυτά που λέμε, τα εννοούμε. Η εντολή του πρωθυ-
πουργού πρέπει να υλοποιηθεί».
Από την πλευρά του, ο κ. Κωνσταντάτος ανέφερε:
«Είναι εντυπωσιακό ότι θέματα που λιμνάζουν για το Ελληνι-
κό και τον φορέα διαχείρισης και για το μέλλον της ανάπτυξης 
εδώ και δύο έως τρία χρόνια, εντός λίγων λεπτών, για να μην 
πω δευτερολέπτων, μετά από ενημέρωση που έκανα στον 
αρμόδιο υπουργό, κύριο Άδωνι Γεωργιάδη, βρήκαν άμεση 

ανταπόκριση και σχεδόν λύση. Ο υπουργός πήρε όλες τις 
πρωτοβουλίες που χρειαζόμαστε προκειμένου τόσο ο υπουρ-
γός Οικονομικών, κύριος Σταϊκούρας όσο και όλοι οι συναρ-
μόδιοι και εμπλεκόμενοι φορείς της κυβέρνησης, τις επόμενες 
ημέρες, να καθίσουμε στο τραπέζι και να μπορέσουμε από 
κοινού να δώσουμε λύσεις σε θέματα που αφορούν τόσο τη 
λειτουργία του φορέα όσο και την ομαλή έναρξη της επέν-
δυσης και τη σύνδεσή της, το πιο σημαντικό από όλα, με την 
τοπική κοινωνία που ναι μεν τη θέλει αλλά τη θέλει με κάποιες 
προϋποθέσεις έτσι ώστε να μην επιβαρυνθεί περιβαλλοντο-
λογικά, κοινωνικά και πολιτισμικά.
Συνεπώς, η σημερινή συνάντηση με τον κύριο Γεωργιάδη 
μου έδωσε μία πολύ μεγάλη ανάσα για το τι μέλλει γενέσθαι, 
όχι μόνο για την έναρξη του έργου που την περιμένουμε, βε-
βαίως αφού ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, αλλά κυρίως για 
το πως η ελληνική κυβέρνηση θα απαντήσει στα θέλω και στα 
ερωτήματα που θέτει η τοπική κοινωνία. Και σήμερα πήραμε 
απαντήσεις».

ΟΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΥΠ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡχΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑΛΑΜβΑΝΕΙ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
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Την παραίτησή του από τη θέση του προέδρου και διευθύνο-
ντος συμβούλου της ΔΕΗ υπέβαλε χθες ο Μανώλης Πανα-
γιωτάκης στον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστή 
Χατζηδάκη, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε χθες. Σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ όπως έγινε γνωστό, ύστερα από αίτημα 
του ΥΠΕΝ ο κ. Παναγιωτάκης θα ασκεί τα καθήκοντα μέχρι να 
οριστεί ο αντικαταστάτης του.

Στο πλαίσιο της συνάντησης ο κ. Παναγιωτάκης ενημέρωσε τον 
Υπουργό για την κατάσταση της επιχείρησης και έθεσε στη διά-
θεση του Υπουργού την παραίτησή του «για να διευκολύνει την 
κυβέρνηση στην άσκηση της πολιτικής της».
Ο κ. Χατζηδάκης, όπως έγινε γνωστό, ευχαρίστησε τον κ. Πανα-
γιωτάκη για τις προσπάθειες που κατέβαλε τα τελευταία χρόνια 
στη ΔΕΗ, ιδιαίτερα μετά τη συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης 

ΣΥΡΙΖΑ και των δανειστών για τη μείωση του μεριδίου της επι-
χείρησης στην αγορά χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα.
Ο κ. Παναγιωτάκης δεσμεύτηκε για τη στενή παρακολούθηση 
όλων των θεμάτων και τη συνεργασία με την πολιτική ηγεσία 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε σχέση με τα 
άμεσης προτεραιότητας ζητήματα της ΔΕΗ.

Τον 1ο Μαραθώνιο Καινοτομίας για τον ψηφιακό μετασχημα-
τισμό της βιομηχανίας, Industry 4.0 NOW Crowdhackathon 
διοργανώνει ο ΣΕΒ τον προσεχή Νοέμβριο σε συνεργασία με την 
Crowdpolicy σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Αντικείμενο του Μαραθωνίου είναι η εξεύρεση λύσεων, εφαρ-
μογών, συστημάτων και επιχειρησιακών μοντέλων επί πραγ-
ματικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν επιχειρήσεις της 
βιομηχανίας και των συναφών προς αυτή, υπηρεσιών στους 
τομείς της δικτύωσης, της ψηφιοποίησης και της τεχνητής νοη-
μοσύνης.  Ενδεικτικά θεματικά αντικείμενα του Industry 4.0 NOW 
Crowdhackathon είναι:
-Αυτοματοποίηση εργοστασίου, intelligent robotics, Cobots, 
Human Machine Interaction.
-«Zero defects» - Μείωση σφαλμάτων παραγωγής και ελαττω-

ματικών προϊόντων, έγκαιρος εντοπισμός αστοχιών προϊόντος 
χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.
-Εξατομικευμένος σχεδιασμός προϊόντων και εφαρμογές Virtual, 
Augmented and Mixed Reality.
-Διαχείριση της ροής αγαθών & ιχνηλασιμότητα κατά μήκος της 
αλυσίδας αξίας. Βελτίωση αποδοτικότητας εφοδιαστικής αλυσί-
δας.
-Digital twinning - προσομοίωση εργοστασίου για βελτιστοποί-
ηση λειτουργίας.
-Virtual κέντρα ελέγχου - Απομακρυσμένη παρακολούθηση και 
επιβεβαίωση ομαλής λειτουργίας εργοστασίου και σωστής εκτέ-
λεσης εργασιών.
-Λήψη αποφάσεων με δεδομένα πραγματικού χρόνου.
-Πρόβλεψη βλαβών - προληπτική συντήρηση.

-Βελτιστοποίηση ενεργειακής αποδοτικότητας.
-«Zero waste» - έξυπνη διαχείριση & αξιοποίηση απορριμμάτων. 
Στον Μαραθώνιο καλούνται να συμμετέχουν μηχανικοί παραγω-
γής, ερευνητές, προγραμματιστές, αναλυτές, designers, business 
consultants, επαγγελματίες, στελέχη, φοιτητές, startups, καθώς 
και οποιοσδήποτε επιθυμεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη υπηρε-
σιών και εφαρμογών που προωθούν την καινοτόμο επιχειρημα-
τικότητα και την ψηφιακή αναβάθμιση της βιομηχανίας και των 
επιχειρήσεων. Περισσότερες πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες από 
τον δικτυακό τόπο: https://crowdhackathon.com/4now . 

Συνάντηση με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστή 
Χατζηδάκη, ζητά η ΓΕΝΟΠ με επιστολή που απέστειλε χθες στο 
υπουργείο, επισημαίνοντας την άμεση προτεραιότητα της κατά-
στασης αλλά και την ανησυχία των εργαζομένων Σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ όπως αναφέρει, τα θέματα της Ενέργειας και ειδικότερα 

η παρούσα κατάσταση στη ΔΕΗ, είναι άμεσης προτεραιότητας και 
ζητά τη συνάντηση «ώστε να ενημερωθούμε από σας αλλά και να 
σας παρουσιάσουμε τις θέσεις μας. Έχετε αναφερθεί - προσθέτει η 
ΓΕΝΟΠ - στις προσπάθειες των εργαζομένων για την ανόρθωση της 
ΔΕΗ και πιστεύουμε ότι κατανοείτε την ανησυχία των εργαζομένων 

που εκπροσωπούμε. 
Σε κάθε περίπτωση είναι σημαντική η συνεργασία μας μαζί σας και 
σε αυτήν προσβλέπουμε προς όφελος της ΔΕΗ, της Εθνικής Οικονο-
μίας, των καταναλωτών αλλά και των χιλιάδων εργαζομένων του 
Ομίλου ΔΕΗ και του ΑΔΜΗΕ» καταλήγει η ΓΕΝΟΠ στην επιστολή της. 

Την έγκριση σε χρόνο ρεκόρ της μελέτης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων για το χερσαίο τμήμα του αγωγού φυσικού αερί-
ου «IGI Poseidon», επισημαίνει η τεχνική μελετητική εταιρεία 
ΑΣΠΡΟΦΟΣ, θυγατρική του ομίλου ΕΛΠΕ, που εκπόνησε τη 
μελέτη. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η μελέτη εγκρίθηκε την Πα-
ρασκευή από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. «Οι 
επιτυχίες αυτές έρχονται να προστεθούν στην τριακονταπενταε-

τή ευδόκιμη πορεία μιας εταιρείας που, αφενός, πρωταγωνιστεί 
στην Ελλάδα και, αφετέρου, βρίσκεται στην πρωτοπορία των 
μελετητικών εταιρειών στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης», επεσή-
μανε σε δηλώσεις του ο διευθύνων σύμβουλος της ΑΣΠΡΟΦΟΣ 
κ. Πέτρος Παπασωτηρίου.
Ο αγωγός «IGI Poseidon», με διάμετρο 48» (122 cm) και μέγιστη 
πίεση 100 bar, θα εκτείνεται υπογείως σε μήκος περίπου 760,80 

km από την περιοχή των Κήπων Έβρου μέχρι το Φλωροβούνι 
Θεσπρωτίας, όπου και θα συναντά το υποθαλάσσιο τμήμα του 
Αγωγού Φυσικού Αερίου ΠΟΣΕΙΔΩΝ ο οποίος θα συνδέει την 
Ελλάδα με το Οτράντο της Ιταλίας. Φορέας υλοποίησης του έρ-
γου είναι η εταιρεία IGI Poseidon S.A., η οποία ανήκει ισομερώς 
στις εταιρείες ΔΕΠΑ Α.Ε. και Edison International Holding.

Την υπογραφή συμβάσεων με την Total Eren για τη Μελέ-
τη - Προμήθεια - Κατασκευή δύο φωτοβολταϊκών έργων στο 
Καζακστάν, συνολικής ισχύος 128 μεγαβάτ ανακοίνωσε η θυ-
γατρική της MYTILINEOS, METKA. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ το 
πρώτο έργο («Nomad»), ισχύος 28MWp βρίσκεται κοντά στο 

χωριό Zhalagash στην περιοχή Kyzylorda και το δεύτερο έργο 
(«M-KAT») ισχύος 100 MWp βρίσκεται δίπλα στο χωριό Shu 
στην περιοχή Zhambyl. Μόλις ολοκληρωθούν, οι δύο μονάδες 
αναμένεται να παράγουν μαζί 225 GWh ετησίως, καλύπτοντας 
τις ανάγκες περίπου 40.000 κατοίκων του Καζακστάν και εξοι-

κονομώντας περίπου 300.000 τόνους CO2 ετησίως. Η Total Eren 
διαθέτει σήμερα περισσότερα από 2400 MW έργων ανανεώσιμης 
ενέργειας που λειτουργούν ή βρίσκονται υπό κατασκευή και στις 
πέντε ηπείρους. Το συνολικό κόστος του έργου για το Nomad και 
το M-Kat για την Total Eren ανέρχεται σε 157 εκ. δολάρια ΗΠΑ.

Η διοίκηση του Διεθνούς Αεροδρομίου Γκάτγουικ του Λονδίνου 
ανακοίνωσε χθες ότι αναστέλλει όλες τις πτήσεις εξαιτίας ενός προ-
βλήματος στο σύστημα ελέγχου της κυκλοφορίας, σύμφωνα με το 

ΑΠΕ-ΜΠΕ «Συνεργαζόμαστε με την ANS, τον πάροχο του σύστημα-
τος ελέγχου της κυκλοφορίας, για να διορθώσουμε αυτό το ζήτημα 
το ταχύτερο δυνατό», υπογράμμισε η ανακοίνωση του δεύτερου 

μεγαλύτερου αεροδρομίου της βρετανικής πρωτεύουσας.
Το BBC μετέδωσε ότι οι εισερχόμενες πτήσεις εκτρέπονται σε άλλα 
αεροδρόμια.

ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΗ

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕβ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ Κ. χΑΤΖΗΔΑΚΗ ΖΗΤΑ Η ΓΕΝΟΠ

ΑΣΠΡΟΦΟΣ: ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΓΟ PoSEiDoN

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: ΣΥΜβΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΩΤΟβΟΛΤΑΪΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ

βΡΕΤΑΝΙΑ: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΓΚΑΤΓΟΥΙΚ 
Λόγω προβλήματος στο σύστημα ελέγχου της κυκλοφορίας
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Πώς διοικούσε ο παντοδύναμος Δίας Θεούς και ανθρώ-
πους; Γιατί η Θεά Δήμητρα αναγκαζόταν να αποχαιρετή-
σει την κόρη της μία φορά το χρόνο; Πώς αντιμετώπιζαν 
οι άλλοι Θεοί τον πολεμοχαρή Άρη; Τι παράξενο είχε η 
γέννηση της Θεάς Αθηνάς; 
Ο Όλυμπος ανοίγει τις πύλες του και καλεί μικρούς και με-
γάλους να θαυμάσουν από κοντά το μεγαλείο της ελληνι-
κής μυθολογίας στο θεματικό πάρκο 2.100 τετραγωνικών 
μέτρων. Οι “Ολύμπιοι Θεοί”, το μεγαλύτερο μυθολογικό 
θεματικό πάρκο που έγινε ποτέ στην Ελλάδα, θα είναι έτοι-
μοι να δεχτούν τους επισκέπτες τους, το φθινόπωρο, στο 
Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης 

σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Σε ανακοίνωση της, η ΔΕΘ HELEXPO , επισημαίνει ότι η 
ίδια και η Placebo Events δημιούργησαν τη μεγαλύτερη 
ομάδα υποστήριξης και με την επιστημονική επιμέλεια του 
καταξιωμένου ιστορικού Θάνου Βερέμη θα ταξιδέψουν 
με μοναδικό τρόπο τους επισκέπτες κάθε ηλικίας που 
αγαπούν τη μυθολογία στο μαγικό κόσμο της αρχαίας 
Ελλάδας.
Μέσα από επιβλητικά ομοιώματα, 3D προβολές, ξεναγή-
σεις, διαδραστικά acts και πολλές εκπλήξεις, όλοι θα έχουν 
τη δυνατότητα να μάθουν, με έξυπνο τρόπο, για την ιστο-
ρία και τη ζωή του κάθε Ολύμπιου Θεού, όπως αυτή έχει 

παρουσιαστεί μέσα από τα αρχαία κείμενα.
«Οι μύθοι και η μυθολογία δεν δημιουργήθηκαν για να 
δώσουν νόημα στη ζωή αλλά για να μας δώσουν μια 
εμπειρία ζωής, μια εμπειρία της ζωτικότητας του να είσαι 
ζωντανός» είπε κάποτε ο Αμερικανός καθηγητής Joseph 
Campbell. “Η αλήθεια είναι ότι για εμάς τους Έλληνες, η 
μυθολογία αποτελεί κομμάτι του πολιτισμικού μας DNA 
και έχει πολλά να μας διδάξει. Αυτό το φθινόπωρο, ελάτε 
να ζήσουμε μαζί μια συγκλονιστική εμπειρία φτιαγμέ-
νη από... μύθους!” καταλήγει η ανακοίνωση της ΔΕΘ- 
HELEXPO.

Η νέα κυβέρνηση θεωρεί την επιστροφή των γλυπτών του 
Παρθενώνα ζωτικής σημασίας, διαβεβαιώνει με ανάρτη-
σή της στο Twitter στην αγγλική γλώσσα, η υπουργός Πο-
λιτισμού Λίνα Μενδώνη. Στο μήνυμά της, η νέα υπουργός 
Πολιτισμού και Αθλητισμού τονίζει πως το αίτημα της Ελ-
λάδας για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα 
είναι ηθική απαίτηση του πολιτισμένου κόσμου σύμφωνα 

με το ΑΠΕ-ΜΠΕ..
«Επιβεβαιώνω ότι το αίτημα της Ελλάδας για την επα-
νένωση των γλυπτών του Παρθενώνα είναι μια ηθική 
απαίτηση του πολιτισμένου κόσμου. Διαβεβαιώνω ότι η 
νέα κυβέρνηση θεωρεί την επιστροφή των γλυπτών του 
Παρθενώνα ζωτικής σημασίας» γράφει στην ανάρτησή 
της η κ. Μενδώνη.

Η ανάρτηση της υπουργού Πολιτισμού: «I confirm 
that the Greece’s request for the reunification of the 
Parthenon sculptures is a moral demand of the civilized 
world. I assure that the new Government considers the 
return of the Parthenon sculptures as pivotal».

Συναντίληψη στις νομοθετικές παρεμβάσεις που θα δια-
σφαλίζουν την κυβερνησιμότητα των δήμων διαπιστώ-
θηκε κατά τη συνάντηση, το απόγευμα, του υπουργού 
Εσωτερικών, Τάκη Θεοδωρικάκου με τον πρόεδρο της 
ΚΕΔΕ, Γιώργο Πατούλη σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Ο υπουργός ανέφερε ότι σχετικές ανακοινώσεις αναμένο-
νται τις επόμενες μέρες. Υποδεχόμενος στο υπουργείο τον 

εκλεγμένο περιφερειάρχη Αττικής, τόνισε ότι «στηρίζουμε 
με όλες μας τις δυνάμεις την Τοπική Αυτοδιοίκηση γιατί εί-
ναι πυλώνας για την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας και 
την κοινωνική συνοχή, που είναι οι βασικές προτεραιότη-
τες της κυβέρνησης για την εξυπηρέτηση των πολιτών».
Ο κ. Πατούλης, από την πλευρά του ,κατέθεσε τις προ-
τάσεις της ΚΕΔΕ για τροποποιήσεις του «Κλεισθένη», 

εξέφρασε βεβαιότητα ότι «ξεκινάει μια νέα εποχή» και 
δήλωσε ιδιαίτερα χαρούμενος διότι, όπως είπε, «αν συνε-
χισθούν με τους ίδιους ρυθμούς οι γρήγορες ταχύτητες, 
τότε πράγματι πάμε σε μια άλλη μέρα».
Νωρίτερα, ο κ. Θεοδωρικάκος συναντήθηκε διαδοχικά με 
τον δήμαρχο Χαλανδρίου Σίμο Ρούσο και τον εκλεγμένο 
δήμαρχο Ιωαννιτών Μωυσή Ελισάφ.

Με τον δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μώραλη συνεχίστηκε ο 
κύκλος επαφών του νέου υπουργού Εσωτερικών Τάκη 
Θεοδωρικάκου, με αιρετούς με κύριο σκοπό την εξεύρεση 
κοινά αποδεκτής λύσης που θα διασφαλίζει την κυβερνη-
σιμότητα στις περιπτώσεις όπου οι διοικήσεις των δήμων 
και των περιφερειών δεν έχουν εξασφαλίσει αυτοδύναμη 
πλειοψηφία  σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση, ο κ. Θεοδωρικάκος 
εξήγησε ότι «επειδή επίκειται η κυβερνητική παρέμβαση 
με στόχο να ενισχύσουμε την κυβερνησιμότητα των δή-
μων εξαιτίας των προβλημάτων που υπήρξαν από την 
εφαρμογή της απλής αναλογικής στις πρόσφατες δημοτι-

κές και περιφερειακές εκλογές, συζητάμε με τα στελέχη της 
αυτοδιοίκησης τις βέλτιστες λύσεις, ώστε η παρέμβασή 
μας να είναι συμφωνημένη και να είναι πάρα πολύ αποτε-
λεσματική. Γι΄ αυτόν τον λόγο κάνουμε αυτές τις συναντή-
σεις με έναν επείγοντα τρόπο».
Σημείωσε επίσης ότι ενθαρρύνει τις συνεργασίες και τις 
συμπράξεις και με άλλες δημοτικές κινήσεις, «ώστε να δι-
αμορφώνονται μεγάλες πλειοψηφίες πιο λειτουργικές και 
πιο αποτελεσματικές».
Θετικός σε «ήπιες διορθωτικές παρεμβάσεις» στο θεσμικό 
πλαίσιο λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης εμφανί-
στηκε από την πλευρά του ο κ. Μώραλης, ο οποίος επι-

σήμανε ότι «σε μια περίοδο που η χώρα πάει να βγει από 
μια κρίση, το να μη μπορέσουν να διοικηθούν δήμοι και 
περιφέρειες είναι καταστροφικό».
Σημειώνεται ότι ο κ. Θεοδωρικάκος είχε συνάντηση με τον 
εκλεγμένο δήμαρχο Αθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη, με 
τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ και εκλεγμένο περιφερειάρχη Αττι-
κής, Γιώργο Πατούλη. Επίσης θα μεταβεί στη Θεσσαλονί-
κη, όπου μεταξύ άλλων θα συναντηθεί με τοπικά στελέχη 
της αυτοδιοίκησης, συμπεριλαμβανομένου του νέου δη-
μάρχου Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνου Ζέρβα. 

ΟΙ «ΟΛΥΜΠΙΟΙ ΘΕΟΙ» ΣΕ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 2.100 ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
Στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο

ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ 
Διαμηνύει η νέα υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη

ΚΟΙΝΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ» ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Τ. ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΥ - Γ. ΠΑΤΟΥΛΗ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Τ. ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΥ ΜΕ Γ. ΜΩΡΑΛΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
Για την κυβερνησιμότητα των δήμων
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Για τους οδικούς άξονες πάνω στους οποίους θα κινηθεί η 
κυβερνητική πολιτική σε ό,τι αφορά το έργο του υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενημερώθηκε ο αρμόδι-
ος υπουργός, Μάκης Βορίδης, κατά τη διάρκεια της πρώτης 
συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου που πραγματο-
ποιήθηκε χθες το πρωί , σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Απώτερος στόχος αυτών, αποτελεί η ισχυρή ανάπτυξη με 
περισσότερες επενδύσεις, που θα έχουν ως αποτέλεσμα και 
νέες καλύτερες δουλειές, καθώς και μια νέα προοπτική για τον 
αγροτικό τομέα και την ανάπτυξη της υπαίθρου. 
Στις άμεσες κυβερνητικές προτεραιότητες υπάγεται η δια-
σφάλιση σταθερών πόρων από τη νέα Κοινή Αγροτική Πο-
λιτική. Μάλιστα, όπως υπογράμμισε ο υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης κατά την τελετή 
παράδοση-παραλαβής, αποτελεί «προτεραιότητά μας η δι-
απραγμάτευση της ΚΑΠ προς όφελος και προς το συμφέρον 
των Ελλήνων αγροτών». 
Προτεραιότητα αποτελεί επίσης η μείωση της φορολογίας για 

όλες τις ομάδες παραγωγών και για τα συνεργατικά σχήματα 
στο 10%, κάτι για το οποίο ο κ. Βορίδης, σε συνάντηση που 
είχε με δημοσιογράφους, υπογράμμισε ότι «έχουμε ψηφιστεί» 
και σημείωσε ότι για το θέμα αυτό έχει ήδη μιλήσει με τον 
υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα, λέγοντάς του ότι 
θέλει να το δει μέσα από τη δέσμη του Προϋπολογισμού. 
Ψηλά στην ατζέντα της κυβέρνησης, σε ό,τι αφορά το υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, βρίσκεται η εισα-
γωγή ενός νέου νόμου για τους συνεταιρισμούς, όπως και η 
αντιμετώπιση ενός από τα πιο σημαντικά προβλήματα του 
αγροτικού κλάδου, αυτό των παράνομων ελληνοποιήσεων 
στα αγροτικά προϊόντα, η οποία πρόκειται να γίνει μέσω της 
εντατικοποίησης των ελέγχων.
Μετά το πέρας του υπουργικού συμβουλίου, ο υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επέστρεψε στην πλατεία 
Βάθη, όπου και συναντήθηκε με τους επικεφαλής των επο-
πτευομένων φορέων του υπουργείου.
Αναλυτικότερα, ο κ. Βορίδης υποδέχθηκε στο γραφείο του τον 

πρόεδρο του Ινστιτούτου Γεωπονικών Επιστημών, Παναγιώ-
τη Σκοτειδάκη, τον πρόεδρο και τον διευθύνοντα σύμβουλο 
του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Νικόλαο Κατή και Αθανάσιο Μπακαλέξη, 
τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Αθανάσιο Καπρέλη, τον πρόεδρο 
του ΕΛΓΑ Θεοφάνη Κουρεμπέ και τον πρόεδρο του ΕΦΕΤ, 
Χρόνη Πολυχρονίου.
Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση από πλευράς των επικεφα-
λής των φορέων, και μετά το τέλος της, οι επικεφαλής πα-
ρέδωσαν τις παραιτήσεις τους οι οποίες πρόκειται να γίνουν 
δεκτές στη βάση της ομαλής μετάβασης και της αποφυγής 
δυσλειτουργιών.
Τέλος, όπως τονίζεται σε ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ, ο κ. Βορί-
δης ενημερώθηκε από τα υπηρεσιακά στελέχη του υπουρ-
γείου και συγκεκριμένα τους προϊσταμένους της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Δημήτριο Τσαγκαλίδη, 
της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης, Απόστολο Πο-
λύμερο και της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Παναγιώτα Χατζηπαντελή.

Τη μελέτη της για την πυρκαγιά στο Μάτι Αττικής παρου-
σίασε η ομάδα της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, στο 7ο 
«Michelangelo Workshop», που πραγματοποιήθηκε στη 
Ρώμη με τη συμμετοχή 32 φοιτητών Πολυτεχνείων και Πο-
λυτεχνικών Σχολών από την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Γαλλία, 
την Αίγυπτο, το Μαρόκο, τον Λίβανο, την Τυνησία και την 
Παλαιστίνη σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ..
Η ομάδα του ΑΠΘ, αποτελούνταν από τους προπτυχιακούς 
φοιτητές Νικόλαο Καλμουκίδη, Χριστόφορο Κετζιτζίδη, 
Ελευθερία-Αριάδνη Κυριάκου και Αναστασία Πρίτσα, υπό 
την επίβλεψη της καθηγήτριας του Τμήματος Χημικών Μη-
χανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, Αναστασίας 
Ζαμπανιώτου. 
Σκοπός του φετινού Workshop, που φιλοξενήθηκε στο Πα-

νεπιστήμιο της Σιαπέντσα (Sapienza University – Faculty of 
Engineering), ήταν η μελέτη των φυσικών καταστροφών 
(σεισμοί, πυρκαγιές) και η σύνδεσή τους με την ισότητα των 
φύλων. 
Οι φοιτητές του ΑΠΘ προσέγγισαν την πυρκαγιά στο Μάτι 
από περιβαλλοντική, επιστημονική και κοινωνική διάσταση, 
δίνοντας ταυτόχρονα έμφαση στην κλιματική αλλαγή και τον 
ρόλο της γυναίκας στη διαχείριση κρίσιμων καταστάσεων.  
Η εργασία της ομάδας εκπονήθηκε μετά από πολύμηνη 
προσπάθεια, στη διάρκεια της οποίας οι φοιτητές πήραν 
συνέντευξη από τον Συντονιστή Επιχειρήσεων Αρχηγείου 
Πυροσβεστικού Σώματος με έδρα τη Θεσσαλονίκη, υποστρά-
τηγο Πυροσβεστικού Σώματος Σπυρίδωνα Βαρσάμη, από τον 
παρουσιαστή δελτίου καιρού της κρατικής τηλεόρασης, Σάκη 

Αρναούτογλου, καθώς και από την καθηγήτρια του τμήματος 
Χημικών Μηχανικών του ΑΠΘ, Αναστασία Ζαμπανιώτου, για 
την ισότητα των φύλων.
Παράλληλα, μέλη της φοιτητικής ομάδας του ΑΠΘ διακρίθη-
καν σε όλους τους διαγωνισμούς που πραγματοποιήθηκαν 
στο πλαίσιο του workshop. Ειδικότερα, η Αναστασία Πρίτσα 
κατέκτησε την 1η θέση στον διαγωνισμό φωτογραφίας και 
βίντεο, ο Νικόλαος Καλμουκίδης και η Ελευθερία-Αριάδνη 
Κυριάκου την 1η θέση στον διαγωνισμό για την κατασκευή 
μακέτας κατά την προσομοίωση σεισμού, και η Ελευθερί-
α-Αριάδνη Κυριάκου κατέκτησε επίσης την 1η θέση  με την 
ομάδα Education-Citizen Group, στον διαγωνισμό που αφο-
ρούσε την προσομοίωση του καταστροφικού σεισμού στη Λ’ 
Άκουίλα της Ιταλίας (2009).

Στη γνωστή μεγάλη παραλία των Βατερών στη νότια Λέσβο, 
λειτουργεί πλέον το seatruck, η ράμπα για πρόσβαση στη 
θάλασσα ατόμων με κινητικά προβλήματα σύμφωνα με το 

ΑΠΕ-ΜΠΕ.. Η τοποθέτηση του μηχανήματος έγινε από την 
Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Λέσβου.
Σημειώνεται ότι η παραλία έχει σύγχρονες και υποδειγματικές 

υποδομές ασφαλείας για επισκέπτες, ενώ έχει βραβευτεί και 
φέτος για πολλοστή φορά με «γαλάζια σημαία».

Η ανάγκη να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο οι δεσμοί της 
Ελλάδος με την ομογένεια, τονίστηκε στη συνάντηση του 
νέου υφυπουργού Εξωτερικών, αρμόδιου για τον Απόδημο 
Ελληνισμό, Αντώνη Διαματάρη με το Διοικητικό Συμβούλιο 
της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού 

(ΠΑΔΕΕ) σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Κατά τη συνάντηση που έγινε στο πλαίσιο των εργασιών της 
12ης Γενικής Συνέλευσης της ΠΑΔΕΕ, σύμφωνα με ανακοί-
νωση του υπουργείου Εξωτερικών, έγινε αναφορά και στον 
ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι Έλληνες της 

Διασποράς.
Νωρίτερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκόσμιας Διακοι-
νοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού έγινε δεκτό για ακρόαση 
από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο 
στο Προεδρικό Μέγαρο.

ΤΙΣ ΑΜΕΣΕΣ ΚΥβΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΑΑΤ ΠΑΡΕΛΑβΕ Ο Μ. βΟΡΙΔΗΣ
Συναντήσεις με επικεφαλής των εποπτευόμενων φορέων του ΥΠΑΑΤ

ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΟ ΜΑΤΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΑΝ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΠΘ ΣΤΟ 7Ο 
«miChElANGElo WorKShoP»

ΜΥΤΙΛΗΝΗ: ΞΑΝΑ ΡΑΜΠΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΩΝ βΑΤΕΡΩΝ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΑΔΕΕ
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Ο έλεγχος της καλλιέργειας του ροδάκινου Βελβεντού, 
του κερασιού των Γρεβενών και του Βερμίου, της φακής 
του Βοΐου, του φασολιού της Πρέσπας και της Καστο-
ριάς ή του περίφημου Κρόκου της Κοζάνης, θα μπορεί 
τα επόμενα τέσσερα χρόνια να γίνεται με την βοήθεια 
drones, που θα ελέγχουν από τον αέρα όλα τα στάδια 
της ανάπτυξης των φυτών ή των δένδρων, θα εντοπί-
ζουν ανωμαλίες και ασθένειες στο φύλλωμα, θα «δια-
βάζουν» προβλήματα στην σύσταση του εδάφους καθ 
όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου και με τη 
σωστή αποκωδικοποίηση των πληροφοριών από τον 
εξειδικευμένο γεωπόνο, θα μπορεί ο καλλιεργητής να 
επεμβαίνει ακόμη και μικροσημειακά στο χωράφι του, 
όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Δεν πρόκειται για κάποιο μακρινό επιστημονικό όνει-
ρο, αλλά για μια τεχνολογική πραγματικότητα, που 
αυτήν την περίοδο οι επιστήμονες του Τμήματος Ηλε-
κτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών (πρώην Μηχανικών Πληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνιών) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακε-
δονίας, δοκιμάζουν σε κανονικές συνθήκες πεδίου, σε 
καλλιέργειες του Βελβεντού και των Γρεβενών. 
Στην παρουσίαση των δυνατοτήτων του πληροφορια-
κού συστήματος της Έξυπνης Γεωργίας (Smart Farming) 
και της Γεωργίας Ακριβείας (Precision Farming), που 
έγινε στο πλαίσιο του προγράμματος «Smart Farming 
with drones» (MARS), ο συντονιστής του ερευνητικού 
έργου Παναγιώτης Σαρηγιαννίδης, επίκουρος καθηγη-
τής του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχα-
νικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, εξήγησε ότι ο άμε-
σος στόχος είναι «η αύξηση της αγροτικής παραγωγής, 
η μείωση του κόστους με στοχευμένες επεμβάσεις στη 
φυτοπροστασία και λίπανση, η ταχύτερη αντιμετώπιση 
κινδύνων από ιούς, μύκητες και ασθένειες που απειλούν 
τα δένδρα και τα φυτά, η αποφυγή υπολειμμάτων γε-
ωργικών φαρμάκων στα προϊόντα και η βελτίωση της 
ποιότητας τους». Ανέφερε ως παράδειγμα την περίπτω-
ση αγροκτήματος στις Αμυγδαλιές Γρεβενών, όπου από 
μια δοκιμαστική λήψη του drone που έγινε στο πλαίσιο 
του προγράμματος, εντοπίστηκε στον έλεγχο του μη 
ορατού φάσματος, ότι υπάρχει πρόβλημα στο έδαφος. 
Στη συνέχεια, ο επιτόπιος εργαστηριακός έλεγχος που 
ακολούθησε εντόπισε ένα μύκητα που καταπολεμήθηκε 
μικροσημειακά με ελάχιστο κόστος για τον καλλιεργητή 
και με απειροελάχιστη επίπτωση στο περιβάλλον. 
Πολλές ασθένειες δεν είναι ορατές δια γυμνού οφθαλ-

μού, ενώ άλλες χρειάζεται χρόνος ανθρώπινη παρουσία 
και έλεγχος στο πεδίο της καλλιέργειας για να εντοπι-
στούν. «Η ακτινογραφία που θα κρατάμε στα χέρια μας 
οι επιστήμονες μετά το «σκανάρισμα» ενός αγροκτήμα-
τος από το drone, θα προσφέρουν πληροφορίες που σε 
άλλη περίπτωση δεν θα μπορούσαν να ήταν αντιλη-
πτές» σημείωσε ο Π. Σαρηγιαννιδης . Οι πληροφορίες 
που καταγράφονται στο μη ορατό φάσμα φαίνεται ότι 
είναι και οι πιο σημαντικές γιατί εκεί οι επιστήμονες μπο-
ρούν να εντοπίσουν σε πολύ πρώιμο στάδιο ανωμαλίες 
στο φυτό, η προβλήματα στο έδαφος. 
Στο πλαίσιο του MARS, έχουν πραγματοποιηθεί ανα-
γνωριστικές πιλοτικές επιδείξεις του ολοκληρωμένου 
συστήματος γεωργικής προστασίας σε πραγματικές 
συνθήκες σε καλλιέργειες οπωροφόρων και σε καλλιέρ-
γειες σιτηρών.
Το ΑΠΕ- ΜΠΕ παρακολούθησε πτήση επίδειξης του 
drone προς στους εργαστηριακούς φοιτητές του τμήμα-
τος στην αγροτική περιοχή του τοπικού διαμερίσματος 
Κρόκου. Το σκάφος, που στην εμφάνιση του μοιάζει με 
μικρογραφία ενός μαχητικού στελθ, πέταξε για περίπου 
30 λεπτά και με την πολυφασματική κάμερα που δια-
θέτει με τέσσερις ενσωματωμένους αισθητήρες στο μη 
ορατό φάσμα και ένα αισθητήρα στο ορατό, «σκάναρε» 
μέσα σε μόλις 30 λεπτά μια έκταση 100 στρεμμάτων με 
καλλιέργεια κρόκου. Το σκάφος πέταξε σε ύψους 400 
ποδιών, δεν ήταν καν ορατό στο ορίζοντα, αλλά ο χει-
ριστής παρακολουθούσε το σχέδιο πτήσης και λάμβανε 
τις πληροφορίες μέσω τηλεμετρίας στην οθόνη ενός 
φορητού υπολογιστή. Μετά την ολοκλήρωση της προ-
γραμματισμένης εργασίας το σκάφος προσγειώθηκε στο 
σημείο που του είχε υποδείξει ο χειριστής. 
Ο Βασίλης Πολύχρονος, τεχνικός διευθυντής της 
GEOSENSE και πιστοποιημένος χείριστης του drone, 
ανέφερε ότι οι πληροφορίες που καταγράφονται στην 
εικόνα «είναι σε πολύ υψηλή ανάλυση όπου σε κάθε 
πίξελ έχουμε 14*14 cm εδάφους, ενώ την ίδια στιγμή τα 
δορυφορικά δεδομένα που προσφέρονται για τον ίδιο 
ακριβώς σκοπό έχουμε ανάλυση για κάθε πίξελ 10*10 
μέτρα εδάφους».
Από τις πρακτικές της έξυπνης γεωργίας δεν θα μπορού-
σε να απουσιάζει ο συνεταιρισμός ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού, 
από τους σημαντικότερους της χώρας όπου τα προϊό-
ντα τους ροδάκινα και νεκταρίνια βρίσκονται στα ράφια 
μεγάλων καταστημάτων της Ευρώπης και της Ρωσίας. 
Ο γενικός διευθυντής του Συνεταιρισμού, Ευθύμιος 

Μπαλάνης, δήλωσε ότι «ενώνουμε τις δυνάμεις μας 
με το πανεπιστήμιο για να έχουμε ακόμη περισσότερο 
επιθυμητά αποτέλεσμα στον παραγωγικό κύκλο των 
προϊόντων μας». Όπως εξήγησε το γεγονός που τους 
παρακίνησε να συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα 
είναι η πρόοδος που παρατήρησαν στους Ευρωπαίους 
ανταγωνιστές τους, όπου διαπίστωσαν ότι μέρος αυτής 
της επιτυχίας οφείλεται στη «γεωργία ακρίβειας» που 
επιτυγχάνεται μόνο με την χρήση της νέας τεχνολογίας. 
Ανέφερε ότι έχουν «σκαναριστεί» με drone δενδροκαλ-
λιέργειες έκτασης 6500 στρεμμάτων και αυτή την περί-
οδο ορίζονται οι προδιαγραφές για το «ποιες πληροφο-
ρίες θέλουμε να βλέπουμε στο δένδρο και στο έδαφος 
ώστε να παρεμβαίνουμε άμεσα». 
Πρόσθεσε ότι έως τον επόμενο μήνα θα έχει ολοκληρω-
θεί η διαδικασία παραμετροποίησης όπου σε συνεργα-
σία με τους γεωπόνους και την ερευνητική ομάδα του 
MARS «θα έχουν ορισθεί και τα όρια για κάθε ασθένεια 
η ανωμαλία στην γη η το φυτό ώστε η υπέρβαση τους 
που θα παρατηρείται στον έλεγχο των στοιχείων της 
αεροφωτογράφισης θα μας ενημερώνει ότι έχουμε πρό-
βλημα και χρειάζεται να επέμβουμε».
Ο Παναγιώτης Σαρηγιαννίδης εξηγεί ότι ο άμεσος στόχος 
της επιστημονικής ομάδας είναι «η μοντελοποίηση της 
διαδικασίας δενδροκαλλιέργειας στο ροδάκινο και το 
κεράσι». Εκτιμά ότι σε βάθος τριετίας θα έχει ολοκλη-
ρωθεί η δημιουργία ιστορικού για κάθε είδος δένδρου 
που μέχρι σήμερα δεν υπάρχει, θα έχουν συλλεχθεί οι 
πληροφορίες για τις καλές πρακτικές στην καλλιέργεια, 
θα έχουν καταγραφεί όλα εκείνα τα στοιχεία για το πώς 
επηρεάζεται από το μικροκλίμα τις βροχές η τον πάγο. 
Ανέφερε ότι προχωρούν στην τοποθέτηση αισθητή-
ρων στο έδαφος στην περιοχή του Βελβεντού και του 
αγροκτήματος Γρεβενών που θα μεταδίδουν ασύρματα 
πληροφορίες για την υγρασία το ph και αλλά χημικά συ-
στατικά του χώματος. 
Συμπλήρωσε ακόμη ότι το εργαστήριο του διαθέτει ήδη 
drone, ότι εκπαιδεύονται ήδη χειριστές για την χρήση 
τους και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα μπορεί 
να συνεργάζεται με δήμους κα περιφέρειες σκανάροντας 
περιοχές και δασικές εκτάσεις όπου χρειάζεται.
Το πρόγραμμα MARS είναι προϋπολογισμού 1 εκατ. 
ευρώ συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και εθνικούς πόρους και υλοποιείται στο πλαίσιο της 
Δράσης «Ερευνώ– Δημιουργώ – Καινοτομώ».

«ΕΞΥΠΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ» ΓΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΚΑΙ ΚΕΡΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗ βΟΗΘΕΙΑ DroNE ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
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Ερευνητές στη Σαουδική Αραβία ανέπτυξαν μια συσκευή, η 
οποία, χρησιμοποιώντας την ηλιακή ενέργεια, επιτρέπει ταυτό-
χρονα την αφαλάτωση του θαλασσινού νερού (και γενικότερα 
τον καθαρισμό του νερού ώστε να γίνει πόσιμο και κατάλληλο 
για άρδευση), καθώς και την παραγωγή «καθαρής» ηλεκτρικής 
ενέργειας. Το επίτευγμα μπορεί να βοηθήσει μελλοντικά στην 
αντιμετώπιση της ανεπάρκειας τόσο «πράσινου» ηλεκτρισμού 
όσο και καθαρού νερού σε άνυδρες και ημι-άνυδρες περιοχές, 
αναφέρει δημοσίευμα του ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον Πενγκ Γουάνγκ του Πανεπι-
στημίου Επιστήμης και Τεχνολογίας Βασιλιάς Αμπντουλάχ, 
που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό «Nature 
Communications», συνδύασαν δύο υπάρχουσες τεχνολογίες, 
τα φωτοβολταϊκά και το πολλαπλών σταδίων φιλτράρισμα 
μέσω μεμβρανών. Μια μονάδα φιλτραρίσματος τριών σταδίων 
είναι προσαρτημένη στο πίσω μέρος ενός φωτοβολταϊκού πά-

νελ. Η διαφεύγουσα θερμότητα που παράγει το φωτοβολταϊκό 
(συνήθως τα φωτοβολταϊκά μετατρέπουν σε ρεύμα μόνο το 
10% έως 20% της ηλιακής ενέργειας και η υπόλοιπη διαφεύγει 
στο περιβάλλον), αξιοποιείται για πρώτη φορά, προκειμένου να 
εξατμιστεί το θαλασσινό ή ακάθαρτο νερό, το οποίο στη συνέ-
χεια μεταφέρεται μέσω των μεμβρανών, καθαρίζεται και τελικά 
συμπυκνώνεται ξανά ως καθαρό νερό. Η συσκευή διατηρεί 
την αποτελεσματικότητα ενός εμπορικού φωτοβολταϊκού, ενώ 
παράλληλα παρέχει καθαρό νερό με μεγαλύτερη αποτελεσμα-
τικότητα από τις υπάρχουσες συσκευές. Η ενοποίηση των δύο 
διαδικασιών σε μια ενιαία συσκευή βελτιώνει την ενεργειακή 
αποδοτικότητα και των δύο. Η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση 
ταυτόχρονα τόσο για καθαρή ενέργεια όσο και για καθαρό νερό 
αποτελεί μία από τις βασικές προκλήσεις της βιώσιμης ανάπτυ-
ξης. Η παραγωγή ηλεκτρισμού συχνά απαιτεί μεγάλες ποσότη-
τες νερού, ενώ, από την άλλη, ο καθαρισμός του νερού απαιτεί 

ηλεκτρική ενέργεια για να λειτουργήσει. 
Αν η τεχνολογία αυτή εφαρμοσθεί σε μεγάλη κλίμακα, θα μπο-
ρούσε να μετατρέψει τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής από κα-
ταναλωτές σε παραγωγούς πόσιμου νερού, σύμφωνα με τους 
ερευνητές. Επιπλέον, θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά στη 
δυνατότητα χρησιμοποίησης μη πόσιμου νερού και μετατρο-
πής του πόσιμο σε περιοχές που έχουν πολλή ηλιοφάνεια, αλλά 
και λειψυδρία.  Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η νέα τεχνολογία, που 
θα μπορούσε εφαρμοστεί είτε στην αυλή του σπιτιού, είτε σε μια 
μεγάλη μονάδα, θα βγει στην αγορά σε περίπου πέντε χρόνια 
και είναι σε θέση να παρέχει έως το 10% της παγκόσμιας κατα-
νάλωσης νερού. Σε 780 εκατομμύρια υπολογίζονται οι άνθρω-
ποι παγκοσμίως που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε καθαρό 
πόσιμο νερό. Σύνδεσμος για την επιστημονική δημοσίευση:
https://www.nature.com/articles/s41467-019-10817-6

Στην υλοποίηση του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ συμμετέχει η Space Hellas, 
ως μέλος των ενώσεων που έχουν αναλάβει δυο από τα 
σημαντικότερα υποέργα της δράσης, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-
ΜΠΕ. 
Το πρώτο αφορά τις Υποδομές Ασφάλειας, Τηλεφωνίας, Τη-
λεδιάσκεψης και Καλωδίωσης με προϋπολογισμό 134,8 εκατ. 
ευρώ. 
Το δεύτερο περιλαμβάνει τις Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA, 
προϋπολογισμού 21,6 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για ένα πολύ 
μεγάλο και σύνθετο για τα δεδομένα της χώρας μας έργο, το 
οποίο βαίνει προς υλοποίηση, στο πλαίσιο του εκσυγχρονι-

σμού της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Η υπογραφή των 
συμβάσεων του ΣΥΖΕΥΞΕΙΣ ΙΙ μεταξύ της ΚτΠ ΑΕ και των ανα-
δόχων πραγματοποιήθηκε στις 4 Ιουλίου, στο αμφιθέατρο 
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
Στόχος του έργου είναι να συμβάλει στον ψηφιακό μετασχη-
ματισμό του δημοσίου, καλύπτοντας τις ανάγκες του σε τηλε-
πικοινωνιακές υπηρεσίες και υποδομές. Το ΣΥΖΕΥΞΙΣ II απο-
τελεί επέκταση του υφιστάμενου Εθνικού Δικτύου Δημόσιας 
Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ I.
Το έργο έχει ως κύριο αντικείμενο την παροχή αναβαθμισμέ-
νων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στο σύνολο των φορέ-
ων της Γενικής Κυβέρνησης, για τρία συνεχόμενα έτη. Σκοπός 

είναι να συνδεθούν 34 χιλ. κτήρια φορέων του δημοσίου, 
με τις δημόσιες υπηρεσίες να μπορούν πλέον να επικοινω-
νούν μεταξύ τους με ταχύτητες σύνδεσης έως 1 Gbps και με 
χαμηλότερο κόστος, διευκολύνοντας ταυτόχρονα τις συναλ-
λαγές των πολιτών με το Δημόσιο. Το έργο θα παρέχει στους 
δημόσιους φορείς τη δυνατότητα ασφαλούς χρήσης βίντεο, 
τηλεσυνεργασίας και mobile τεχνολογιών. Ταυτόχρονα, η 
υλοποίηση του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ θα ανοίξει το δρόμο για παροχή 
νέων τηλεματικών υπηρεσιών. Στόχος είναι η εξοικονόμηση 
δαπανών για το ελληνικό δημόσιο της τάξεως των 150 εκατ. 
ευρώ.

Ένα σεισμό μεγέθους 7,1 έως 7,4 βαθμών μπορεί να «δώσει» 
το ρήγμα της Βόρειας Ανατολίας, κάτω από τη Θάλασσα του 
Μαρμαρά κοντά στην Κωνσταντινούπολη, σύμφωνα με νέες 
εκτιμήσεις επιστημόνων, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
   Ερευνητές του γερμανικού Κέντρου Ωκεανογραφικών Ερευ-
νών GEOMAR Helmholtz του Κιέλου, μαζί με συναδέλφους 
τους από τη Γαλλία και την Τουρκία, μπόρεσαν για πρώτη 
φορά να κάνουν αναλυτικές μετρήσεις στο βυθό της Θάλασ-
σας του Μαρμαρά και να δείξουν έτσι ότι σταδιακά συσσω-
ρεύεται τεκτονική πίεση ξανά στο μεγάλο ρήγμα της Βόρειας 
Ανατολίας, το οποίο περνά κάτω και από αυτή τη θάλασσα. 
   Η συσσώρευση των τεκτονικών δυνάμεων «είναι αρ-
κετή για να πυροδοτήσει ένα σεισμό με μέγεθος μεταξύ 
7,1 και 7,4», δήλωσε ο Γερμανός γεωφυσικός δρ Ντίτριχ 
Λάνγκε του GEOMAR, επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας 
που έκανε τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό «Nature 
Communications». 
   Το ρήγμα της Βόρειας Ανατολίας, που αποτελεί το σύνορο 
ανάμεσα στην πλάκα της Ευρασίας και εκείνη της Ανατολίας, 
συσσωρεύει κατά καιρούς ενέργεια, η οποία εκτονώνεται με 
σεισμούς. Όταν η ζώνη του ρήγματος είναι «κλειδωμένη», 

συμβαίνουν ισχυροί σεισμοί. Την τελευταία φορά που αυτό 
είχε συμβεί, ήταν το 1999, σε απόσταση περίπου 90 χιλιόμε-
τρα ανατολικά της Κωνσταντινούπολης, πλήττοντας κυρίως 
την πόλη Ιζμίτ (Νικομήδεια).
 Η παρακολούθηση ενός ρήγματος είναι πιο δύσκολη, όταν 
αυτό βρίσκεται υποθαλάσσια, εκεί όπου δεν μπορεί να εισχω-
ρήσει το σήμα του δορυφορικού GPS για να αποκαλύψει τις 
τεκτονικές μετακινήσεις. Οι ερευνητές του GEOMAR ανέπτυξαν 
ένα νέο σύστημα (GeoSEA), που επέτρεψε για πρώτη φορά να 
μετρηθούν ακουστικά με ακρίβεια χιλιοστών οι τεκτονικές 
παραμορφώσεις στο βυθό της Θάλασσας του Μαρμαρά. 
Στη διάρκεια δυόμισι ετών συνολικά δέκα τέτοια όργανα μέ-
τρησης εγκαταστάθηκαν στο βυθό σε βάθος 800 μέτρων και 
στις δύο πλευρές του ρήγματος, κάνοντας πάνω από 650.000 
μετρήσεις αποστάσεων. 
   «Οι μετρήσεις μας δείχνουν ότι η ζώνη του ρήγματος στη 
Θάλασσα του Μαρμαρά είναι «κλειδωμένη», συνεπώς 
συσσωρεύεται τεκτονική πίεση. Αυτή είναι η πρώτη άμεση 
απόδειξη για την τεκτονική συσσώρευση στο βυθό νότια της 
Ιστανμπούλ», δήλωσε ο Λάνγκε. 
   «Αν η συσσωρευμένη ένταση απελευθερωθεί στη διάρκεια 

ενός σεισμού, η ζώνη του ρήγματος θα μετακινηθεί πάνω από 
τέσσερα μέτρα. Αυτό αντιστοιχεί σε ένα σεισμό μεγέθους 7,1 
ως 7,4», πρόσθεσε η καθηγήτρια Χάιντρουν Κοπ, επικεφαλής 
του προγράμματος GeoSEA. Όπως είπε, κάτι τέτοιο θα έχει 
πιθανότατα σοβαρές συνέπειες για την Κωνσταντινούπολη, 
όπως ο σεισμός του 1999, που είχε περισσότερα από 17.000 
θύματα. 
   Το 1766 ένας σεισμός στην περιοχή του Μαρμαρά, μεγέθους 
περίπου 7,5, είχε χιλιάδες θύματα και προκάλεσε εκτεταμένες 
υλικές καταστροφές στην πόλη. Ήταν ο τελευταίος ισχυρός 
σεισμός που έχει πλήξει την Κωνσταντινούπολη και έκτοτε οι 
επιστήμονες αναρωτιούνται πότε θα «χτυπήσει» ο επόμενος. 
Αν και το ρήγμα της Βόρειας Ανατολίας στη Θάλασσα του 
Μαρμαρά παραμένει «σιωπηλό» εδώ και πολλά χρόνια, η 
νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι ο κίνδυνος ενός μεγάλου σεισμού 
παραμένει μεγάλος. 
 Σύνδεσμος για την επιστημονική δημοσίευση: 
 https://www.nature.com/articles/s41467-019-11016-z

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ «ΚΑΘΑΡΗ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ

Η SPACE hEllAS ΣΥΜΜΕΤΕχΕΙ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ  

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΕΙΣΜΟ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 7,1 ΩΣ 7,4 ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΠΡΟβΛΕΠΟΥΝ 
ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
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Στο 2,1% αναμένεται να διαμορφωθεί ο ρυθμός ανάπτυ-
ξης της ελληνικής οικονομίας το 2019 σύμφωνα με τις θε-
ρινές οικονομικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Στις προηγούμενες προβλέψεις 
της Επιτροπής, τον περασμένο Μάιο, η εκτίμηση για την 
ανάπτυξη το 2019 ήταν στο 2,2%. Σταθερή στο 2,2% πα-
ραμένει η πρόβλεψη για το 2020.
Ειδικότερα, στο κεφάλαιο για την Ελλάδα, η Επιτροπή 
αναφέρει ότι το ελληνικό ΑΕΠ «μειώθηκε περαιτέρω το 
πρώτο τρίμηνο του 2019» (σε ετήσια βάση), ενώ σημει-
ώνει ότι τα πρόσφατα «μέτρα» που έλαβε η προηγούμενη 
κυβέρνηση «αναμένεται να δώσουν μια βραχυπρόθεσμη 
ώθηση στην οικονομία».
«Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία η αύξηση του 
πραγματικού ΑΕΠ ήταν 0,2% το πρώτο τρίμηνο του 2019, 
το οποίο αντιστοιχεί σε ένα ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης της 
τάξης του 1,3% σε σχέση με 1,5% το προηγούμενο τρίμη-
νο», υπογραμμίζει η έκθεση, σχολιάζοντας ότι η εν λόγω 
επιβράδυνση αποδεικνύει «τον εύθραυστο χαρακτήρα 
της ανάκαμψης της Ελλάδα».
Σύμφωνα με την Επιτροπή, η ανάπτυξη κατά το πρώτο 

τρίμηνο του έτους βασίστηκε κυρίως «στην ανάκαμψη 
των επενδύσεων, συγκεκριμένα στον κατασκευαστικό 
τομέα και στις επενδύσεις σε είδη εξοπλισμού».
«Η ιδιωτική κατανάλωση ανέκτησε τις απώλειές της από 
το προηγούμενο τρίμηνο προκαλώντας έτσι μια σχετική 
αύξηση της εγχώριας ζήτησης», επισημαίνει η έκθεση 
της Επιτροπής, αξιολογώντας, ωστόσο, ότι ο τομέας των 
εξαγωγών και η μειωμένη δημόσια κατανάλωση «φρένα-
ραν» την ανάπτυξη. «Και οι δύο αυτοί παράγοντες υποδη-
λώνουν ότι κάποιοι από τους κινδύνους που είχαν επιση-
μανθεί στην προηγούμενη πρόβλεψη έχουν ξεκινήσει να 
υλοποιούνται», υπογραμμίζει. 
Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εκτιμά πως η ιδιωτική κατα-
νάλωση «θα ανακάμψει το υπόλοιπο του έτους» και 
επομένως πρόκειται να αντισταθμίσει κάποιες από τις 
«δυσμενείς εξελίξεις» που αναμένονται από τον τομέα των 
εξαγωγών. «Πέρα από τη θετική επίδραση της αύξησης 
των κατώτατων μισθών στο διαθέσιμο εισόδημα των νοι-
κοκυριών, που μπορεί να είναι πιο έντονη το δεύτερο τρί-
μηνο, τα δημοσιονομικά μέτρα του Μαΐου, θα μπορούσαν 
να συμβάλουν περαιτέρω στην ιδιωτική κατανάλωση», 

αναφέρει.
Συνολικά, σύμφωνα με την Επιτροπή, ο ρυθμός αύξησης 
του πραγματικού ΑΕΠ προβλέπεται να φτάσει στο 2,1% το 
2019 και 2,2% το 2020 καθώς αναμένεται «αύξηση των 
ιδιωτικών επενδύσεων». Σε ό,τι αφορά τους ενδεχόμε-
νους κινδύνους για την ελληνική οικονομία, η Επιτροπή 
σημειώνει ότι σχετίζονται τόσο με εξωτερικούς όσο και 
με εσωτερικούς παράγοντες και συγκεκριμένα με την 
«ισχυρότερη από την αναμενόμενη αποδυνάμωση του 
διεθνούς περιβάλλοντος και την υποεκτέλεση του προϋ-
πολογισμού».
Τέλος, αναφορικά με τον πληθωρισμό, η Επιτροπή κάνει 
λόγο για «ήπια πίεση στις τιμές» με τον πληθωρισμό να 
διαμορφώνεται στο 0,6% το Μάιο, ενώ προβλέπει πως 
θα διαμορφωθεί στο 0,8% το 2019 και το 2020. Ωστόσο, 
επισημαίνεται ότι η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ ενδέχεται 
να επηρεάσει αρνητικά τον πληθωρισμό, αν και ο όποιος 
αντίκτυπος «θα μπορούσε να αντισταθμιστεί από την αύ-
ξηση της κατανάλωσης». 

Μείωση 0,3% σημείωσε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο πλη-
θωρισμός τον Ιούνιο εφέτος, από αύξηση 0,2% τον προ-
ηγούμενο μήνα και έναντι αύξησης 1% που σημειώθηκε 
τον Ιούνιο πέρυσι. 
Σε ετήσια σύγκριση (Ιούνιος 2019 προς Ιούνιο 2018) οι 
κυριότερες ανατιμήσεις αφορούν στις τηλεφωνικές υπη-
ρεσίες. Ενώ, μεταξύ Ιουνίου και Μαΐου 2019, κατεγρά-
φησαν αυξήσεις τιμών στην ένδυση και υπόδηση (9,7%) 
λόγω επαναφοράς των τιμών στα προ θερινού δεκαήμε-
ρου εκπτώσεων επίπεδα, καθώς και στις μεταφορές λόγω 
αύξησης κυρίως των τιμών στα εισιτήρια μεταφοράς επι-
βατών με αεροπλάνο.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η μείωση του γενι-
κού δείκτη τιμών καταναλωτή τον Ιούνιο προήλθε κυρίως 
από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και 
υπηρεσιών:
1. Από τις μειώσεις των δεικτών κατά:
*1,1% στη «Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά», λόγω 
μείωσης κυρίως των τιμών σε: ψωμί και δημητριακά, 
γιαούρτι, τυριά, έλαια και λίπη, λαχανικά διατηρημένα ή 
επεξεργασμένα, ζάχαρη- σοκολάτες- γλυκά- παγωτά, λοι-
πά τρόφιμα, καφέ- κακάο- τσάι, χυμούς φρούτων. Μέρος 
της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση κυ-
ρίως των τιμών σε: χοιρινό, αρνί και κατσίκι, νωπά ψάρια, 

νωπά φρούτα, νωπά λαχανικά, πατάτες.
*0,7% στη «Στέγαση», λόγω μείωσης κυρίως των τιμών 
σε: ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο. Μέρος της μείωσης αυτής 
αντισταθμίστηκε από την αύξηση κυρίως των τιμών στο 
πετρέλαιο θέρμανσης.
*1,8% στα «Διαρκή αγαθά Είδη νοικοκυριού και υπη-
ρεσίες», λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε: έπιπλα και 
διακοσμητικά, υφαντουργικά προϊόντα οικιακής χρήσης, 
οικιακές συσκευές και επισκευές.
*1,6% στην «Αναψυχή- Πολιτιστικές δραστηριότητες», 
λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στον οπτικοακουστικό 
εξοπλισμό- υπολογιστές-επισκευές.
*0,8% στην «Εκπαίδευση», λόγω μείωσης κυρίως των 
τιμών στα δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
*1,1% στα «‘Αλλα αγαθά και υπηρεσίες», λόγω μείωσης 
κυρίως των τιμών σε: άλλα είδη ατομικής φροντίδας, 
άλλα προσωπικά είδη.
2. Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:
*0,8% στα «Αλκοολούχα ποτά και καπνός», λόγω αύξη-
σης κυρίως των τιμών στον καπνό. Μέρος της αύξησης 
αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών 
στα αλκοολούχα ποτά (μη σερβιριζόμενα).
*0,7% στην «Υγεία», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών 
στα φαρμακευτικά προϊόντα.

*0,1% στις «Μεταφορές», λόγω αύξησης κυρίως των 
τιμών στα εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο. 
Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείω-
ση κυρίως των τιμών στα καύσιμα και λιπαντικά.
*3,5% στις «Επικοινωνίες», λόγω αύξησης κυρίως των 
τιμών στις τηλεφωνικές υπηρεσίες.
*0,6% στα «Ξενοδοχεία- Καφέ- Εστιατόρια», λόγω αύξη-
σης κυρίως των τιμών σε: εστιατόρια- ζαχαροπλαστεία- 
καφενεία- κυλικεία, ξενοδοχεία- μοτέλ- πανδοχεία.
Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,5% 
τον Ιούνιο εφέτος σε σύγκριση με τον Μάιο 2019, έναντι 
αύξησης 1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύ-
γκριση του προηγούμενου έτους.
Όσον αφορά στον εναρμονισμένο πληθωρισμό, αυτός 
παρουσίασε αύξηση 0,2% τον Ιούνιο εφέτος σε σύγκριση 
με τον Ιούνιο 2018, έναντι αύξησης 1% που σημειώθηκε 
κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2018 με το 2017. Σε μη-
νιαία σύγκριση (Ιούνιος 2019 προς Μάιο 2019) ο εναρμο-
νισμένος πληθωρισμός παρουσίασε αύξηση 0,6%, έναντι 
αύξησης 0,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύ-
γκριση του προηγούμενου έτους.

ΣΤΟ 2,1% Ο ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟ 2019 
Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

ΜΕΙΩΣΗ 0,3% ΣΗΜΕΙΩΣΕ Ο ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΕΦΕΤΟΣ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Η ΕΛΣΤΑΤ
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H Ομάδα Εργασίας του ΟΟΣΑ (Οργανισμού Οικονομικής Συ-
νεργασίας και Ανάπτυξης) για τη Δωροδοκία έχει σοβαρές 
ανησυχίες ότι πρόσφατα μέτρα που έλαβε η Ελλάδα μπορεί να 
την οδηγήσουν σε παραβίαση της Συνθήκης του ΟΟΣΑ κατά 
της Δωροδοκίας, αναφέρει ο Οργανισμός σε ανακοίνωσή του, 
σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ. Όπως σημειώνει, η Ελλάδα τρο-
ποποίησε στις 11 Ιουνίου τον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα 
Ποινικής Διαδικασίας, με αποτέλεσμα το κύριο αδίκημα της 
ενεργητικής δωροδοκίας να μετατραπεί από κακούργημα σε 
πλημμέλημα. Η Ομάδα Εργασίας ανησυχεί ότι αυτή η αλλαγή 
μπορεί να έχει μεγάλης έκτασης συνέπειες, που κυμαίνονται 
από το κλείσιμο ερευνών και διώξεων που βρίσκονται σε 
εξέλιξη έως μία πιθανή παρεμπόδιση της διεθνούς συνερ-
γασίας σε μελλοντικές υποθέσεις και μικρότερες περιόδους 

παραγραφής. Ο ΟΟΣΑ σημειώνει ότι οι κώδικες ισχύουν από 
την 1η Ιουλίου
Η Ομάδα Εργασίας του ΟΟΣΑ για τη Δωροδοκία θα διεξάγει 
έναν συμπληρωματικό έλεγχο της Ελλάδας «για την 3η φάση» 
με επιτόπια επίσκεψη φέτος το Φθινόπωρο και τη δημοσίευση 
έκθεσης αξιολόγησης τον Δεκέμβριο. Η αξιολόγηση θα διεξα-
χθεί από κοινού με την Ομάδα Κρατών του Συμβουλίου της 
Ευρώπης κατά της Διαφθοράς (GRECO), η οποία αποφάσισε, 
επίσης, να διεξάγει μία επείγουσα αξιολόγηση των αλλαγών 
που έκανε η Ελλάδα στον Ποινικό Κώδικά της.
«Ανάλογα με τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης, η 
Ομάδα Εργασίας του ΟΟΣΑ μπορεί να αποφασίσει ότι απαι-
τούνται περαιτέρω κατάλληλα μέτρα, μεταξύ των οποίων και 
η πιθανότητα μίας αποστολής υψηλού επιπέδου στην Ελλάδα. 

Η Ομάδα Εργασίας του ΟΟΣΑ συμφώνησε, επίσης, να στείλει 
επιστολή στον Έλληνα πρωθυπουργό. Η επιστολή θα παρα-
θέτει τις σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την πιθανή επίπτωση 
των αναθεωρημένων ποινικών μέτρων κατά τη διαφθοράς», 
σημειώνει ο Οργανισμός. Όπως προσθέτει, αυτή είναι η δεύτε-
ρη φορά που η Ομάδα Εργασίας αποφάσισε να αναλάβει μία 
συμπληρωματική εξέταση της Ελλάδας. «Το 2012, η Ελλάδα 
απέτυχε να ερευνήσει γρήγορα μία σημαντική υπόθεση δω-
ροδοκίας από ξένο και να παράσχει έγκαιρη πληροφόρηση 
για τις προσπάθειές της κατά της Δωροδοκίας, και, ως συ-
νέπεια, η Ομάδα Εργασίας για τη Δωροδοκία διεξήγαγε μία 
αξιολόγηση για την τρίτη φάση το 2015», σημειώνει.

«Τα μηνύματα που εξέπεμψε ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος 
Μητσοτάκης είναι αυτά που ο επιχειρηματικός κόσμος ήθελε 
να ακούσει, αρκεί να υλοποιηθούν το συντομότερο δυνατόν, 
γιατί η οικονομία και η αγορά χρειάζονται μια ουσιαστική επα-
νεκκίνηση» σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ.
Αυτό σημείωσε σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Κεντρικής 
Ένωσης Επμελητηρίων και του Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελήτηρίου Αθήνας Κωνσταντίνος Μίχαλος απαντώντας 
σε ερώτηση δημοσιογράφων για την πρώτη πανηγυρική 
συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Ο ίδιος συνέχισε λέγοντας τα εξής «το πλέον ενθαρρυντικό 
είναι ότι ο πρωθυπουργός δεσμεύτηκε ότι αμέσως μετά τις 
προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησής του, το δεύτερο 
νομοσχέδιο που θα κατατεθεί είναι αυτό της μείωσης των 
φορολογικών επιβαρύνσεων για τις επιχειρήσεις. Το αναμέ-
νουμε προκειμένου να δοθεί άμεσα το στίγμα μιας νέας φι-
λοεπενδυτικής πολιτικής και στήριξης των επιχειρήσεων. Και 
με τις άλλες προτεραιότητες που εξήγγειλε από το υπουργικό 
συμβούλιο ο πρωθυπουργός, δεν μπορεί κανείς να διαφωνή-
σει, καθώς πράγματι, προωθούν ένα νέο μοντέλο οικονομικής 

ανάπτυξης για τη χώρα.
Ευχή και απαίτηση όλων μας είναι να οδηγηθούμε σε μια 
ισχυρή ανάπτυξη με επενδύσεις, κοινωνική συνοχή και αλ-
ληλεγγύη, υψηλότερο διαθέσιμο εισόδημα για τους εργαζό-
μενους και τη μεσαία τάξη. Στην προσπάθεια αυτή της νέας 
κυβέρνησης, ο Επιμελητηριακός θεσμός θα σταθεί αρωγός 
και θα επιτελέσει στο ακέραιο το ρόλο του, προωθώντας θέ-
σεις και προτάσεις για την καλύτερη επιτυχία της νέας αυτής 
πολιτικής».

Την πάγια θέση του Βερολίνου ότι το ζήτημα των πολεμικών 
αποζημιώσεων «έχει πολιτικά και νομικά οριστικά διευθετη-
θεί», επανέλαβε η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος 
Ουλρίκε Ντέμερ, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την 
γνωμοδότηση της Bundestag για το θέμα, η οποία επισημαί-
νει ότι η γερμανική θέση μπορεί μεν να στηριχθεί στη βάση 
του διεθνούς δικαίου, αλλά δεν είναι απόλυτη σύμφωνα με το 
ΑΠΕ- ΜΠΕ.
«Λάβαμε γνώση της γνωμοδότησης. Τη θέση μας, βάσει της 
οποίας το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων είναι πολι-
τικά και νομικά οριστικώς διευθετημένο, την εκθέσαμε εδώ 
επανειλημμένα και δεν έχει αλλάξει κάτι σε αυτήν. Η ίδια η 
Καγκελάριος εκφράστηκε για αυτό στην Αθήνα», δήλωσε η 

κυρία Ντέμερ και επανέλαβε την δήλωση της κυρίας Μέρκελ 
κατά την συνάντησή της με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
Προκόπη Παυλόπουλο.
Η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος επανέλαβε πά-
ντως ότι «η γερμανική κυβέρνηση
παίρνει πολύ σοβαρά τις ευθύνες της για το παρελθόν», και 
πρόσθεσε χαρακτηριστικά: «Η Γερμανία μετά τον Β’ Παγκό-
σμιο Πόλεμο αναγνώρισε ξεκάθαρα την ευθύνη της για τα 
θύματα του εθνικοσοσιαλισμού. Δεν μπορεί κανείς να πάρει 
πίσω την αδικία που έχει γίνει. Ακριβώς για αυτό θέλουμε 
να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για συμφιλίωση και να 
κοιτάξουμε από κοινού στο μέλλον, αλλά στην επί της αρχής 
νομική μας θέση δεν έχει αλλάξει κάτι».

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το εάν η Γερμανία ενδια-
φέρεται προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα νομικά θέματα, 
η κυρία Ντέμερ περιορίστηκε να επαναλάβει την γερμανική 
θέση και να σημειώσει ότι «θα εργαστούμε και με διάλογο 
με την ελληνική κυβέρνηση για την συνέχιση των εργασιών 
συμφιλίωσης».
Από την πλευρά του υπουργείου Εξωτερικών, ο εκπρόσωπος 
Ράινερ Μπρόιλ διευκρίνισε ότι δεν επιδιώκεται από καμία από 
τις δύο πλευρές η απασχόληση του Διεθνούς Δικαστηρίου για 
το θέμα, επανάλαβε όσα είχε προηγουμένως αναφέρει η κυ-
βερνητική εκπρόσωπος και πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει σε αυτά 
κάποια νομική ασάφεια.

ΟΟΣΑ: ΕχΟΥΜΕ ΣΟβΑΡΕΣ ΑΝΗΣΥχΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΤΙ Η ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ ΔΕΝ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ 
ΠΛΕΟΝ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Κ. ΜΙχΑΛΟΣ: ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΞΕΠΕΜΨΕ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΕΙΝΑΙ 
ΑΥΤΑ ΠΟΥ Ο ΕΠΙχΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΑΚΟΥΣΕΙ

«ΠΟΛΙΤΙΚΩΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΣ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΜΕΝΟ» ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ, ΕΠΑΝΑΛΑΜΑβΑΝΕΙ ΤΟ βΕΡΟΛΙΝΟ
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Επτά νέες εταιρείες εντάχθηκαν στη συμμαχία BRAIN REGAIΝ, την 
πρωτοβουλία του Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου «Ελληνικές Ρίζες» 
για τον επαγγελματικό επαναπατρισμό Ελλήνων του εξωτερικού, 
αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Τις νέες εταιρείες που υποστηρίζουν τη συμμαχία BRAIN REGAIΝ 
προσφέροντας ανώτερα στελέχη τους για τον ρόλο του μέντορα, 
αποτελούν: Αθηναϊκή Ζυθοποιία, ΔΕΣΦΑ, Ελληνική Εταιρεία Συμμε-
τοχών & Περιουσίας, Τράπεζα Eurobank, OTIS Ελλάδος & Κύπρου, 
Όμιλος ΥΓΕΙΑ και Xerox Hellas.
Ο Κωνσταντίνος Κεσεντές, ιδρυτικό μέλος του BRAIN REGAIN, δήλω-
σε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι από την ανταπόκριση των μεγαλύτε-
ρων εταιρειών της χώρας μας και των στελεχών τους στο κάλεσμά 
μας για τον επαγγελματικό επαναπατρισμό Ελλήνων του εξωτερι-

κού. Είμαστε αισιόδοξοι ότι όλοι μαζί, θα ανταποκριθούμε στην ευ-
θύνη και την υποχρέωση που έχουμε αναλάβει να υποστηρίξουμε 
όσους επιθυμούν να επιστρέψουν στην χώρα μας»
Συνολικά την πρωτοβουλία BRAIN REGAIΝ απαρτίζουν οι εταιρείες: 
Aegean Airlines, Αθηναϊκή Ζυθοποιία, CHIPITΑ, Coca-Cola Τρία Έψι-
λον, COSMOTE, ΔΕΣΦΑ, Τράπεζα της Ελλάδος, Ελληνικά Πετρέλαια, 
Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών & Περιουσίας, Τράπεζα Eurobank, 
Όμιλος FOURLIS, INTERAMERICAN, Kyklades Maritime Corporation, 
METRO, Ogilvy, OTIS Ελλάδος & Κύπρου, Τράπεζα Πειραιώς, Sani 
Ikos, T.E.MES, ΤΙΤΑΝ, Όμιλος ΥΓΕΙΑ, Upstream και Xerox Hellas.
Εξάλλου, το BRAIN REGAIΝ ανακοίνωσε την επίσημη έναρξη λει-
τουργίας της πλατφόρμας για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμε-
τοχής στην πρωτοβουλία.

Έλληνες στελέχη του εξωτερικού, που επιθυμούν να έρθουν σε 
απευθείας επικοινωνία με τους Μέντορες της συμμαχίας, μπορούν 
να καταχωρήσουν τα στοιχεία τους στην ειδικά διαμορφωμένη 
φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο www.brainregain.gr/
register.
Ο Γιάννης Παπαχρήστου, ιδρυτικό μέλος της πρωτοβουλίας και 
Γενικός Διευθυντής της Coca-Cola Τρία Έψιλον, ανέφερε: «Απευ-
θυνόμαστε στους εργαζόμενους Έλληνες του εξωτερικού και τους 
καλούμε να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στην πλατφόρμα 
που έχουμε δημιουργήσει. Η καθοδήγηση από τους Μέντορες της 
πρωτοβουλίας, οι οποίοι προέρχονται από κορυφαίες εταιρείες της 
χώρας μας, πιστεύουμε ότι θα αποτελέσει καταλυτικό παράγοντα για 
την διευκόλυνση της επιστροφής τους στην Ελλάδα».

Μείωση 1,2% σημείωσε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- η βιομηχανική 
παραγωγή στη χώρα τον Μάιο εφέτος, αν και η παραγωγή των 
μεταποιητικών βιομηχανιών αυξήθηκε 2,1%.
Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης βιομηχανικής 
παραγωγής παρουσίασε μείωση 1,2% τον Μάιο 2019 σε σύ-
γκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2018, έναντι αύξη-
σης 1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2018 
με το 2017.
Η εξέλιξη αυτή προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δει-
κτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

1. Από τη μείωση:
*Κατά 10% του δείκτη ορυχείων- λατομείων. 
*Κατά 13,1% του δείκτη παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
*Κατά 2,7% του δείκτη παροχής νερού.
2. Από την αύξηση:
*Κατά 2,1% του δείκτη μεταποίησης. Στην άνοδο αυτή συνέβα-
λαν, κυρίως, οι αυξήσεις στην παραγωγή προϊόντων καπνού 
(27,2%), στην παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων 
και φαρμακευτικών σκευασμάτων (25,1%), στην κατασκευή 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προ-

ϊόντων (25,3%), στην κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 
(18%), καθώς και στην επισκευή και εγκατάσταση μηχανημά-
των και εξοπλισμού (18,8%).
Ο μέσος γενικός δείκτης της περιόδου Ιανουαρίου- Μαΐου 2019 
παρουσίασε αύξηση 1,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη 
της περιόδου Ιανουαρίου- Μαΐου 2018.
Ενώ, ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε μείω-
ση 2% τον Μάιο 2019 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του 
Απριλίου 2019.

Στο ποσό των 83,57 εκατ. ευρώ ανήλθε το πρώτο τρίμηνο 2019 
ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Πλαστικά Θράκης σε σχέ-
ση με 78,52 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2018, σημειώ-
νοντας αύξηση 6,4%, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη ανήλθαν στα 16,78 εκατ. ευρώ 
σε σχέση με 16,97 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2018, 
μειωμένα κατά 1,1%. Τα ενοποιημένα ΕΒΙΤ ανήλθαν σε 4,56 
εκατ. ευρώ σε σχέση με 4,57 εκατ. ευρώ στο α’ τρίμηνο του 
2018, μειωμένα κατά 0,3%. Τα ενοποιημένα EBITDA ανήλθαν 
σε 8,39 εκατ. ευρώ σε σχέση με 7,81 εκατ. ευρώ στο α’ τρίμηνο 
του 2018, αυξημένα κατά 7,4%. Τα ενοποιημένα ΚΠΦ ανήλθαν 

σε 3,06 εκατ. ευρώ έναντι 3,14 εκατ. ευρώ στο α’ τρίμηνο του 
2018, μειωμένα κατά 2,5%.
Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων στις 31.03.2019 ανήλθε το 
πρώτο τρίμηνο 2019 σε 139,7 εκατ. ευρώ σε σχέση με 141,6 
εκατ. στις 31.12.2018 και ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός σε 
88,1 εκατ. ευρώ σε σχέση με 78,3 εκατ. ευρώ στις 31.12.2018. 
Ο δείκτης καθαρός τραπεζικός δανεισμός / ίδια κεφάλαια ανήλθε 
σε 0,6 σε σχέση με 0,5 στις 31.12.2018. Σημειώνεται ότι η υπο-
χρέωση από δικαιώματα χρήσης παγίων λόγω της εφαρμογής 
του IFRS 16 από 01-01-2019 επιβάρυνε τον τραπεζικό δανεισμό 
κατά 2,34 εκατ. ευρώ. Μη συμπεριλαμβανομένης της εν λόγω 

υποχρέωσης η αύξηση του καθαρού τραπεζικού δανεισμού 
ανέρχεται σε 9,5%
• Η εταιρεία Πλαστικά Κρήτης ΑΒΕΕ ανακοίνωσε ότι η θυγατρική 
της εταιρεία στην Κίνα «Shanghai Hitec Plastics» προέβη σε αύ-
ξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της «Anhui Hitec 
Plastics Co. Ltd» με το ποσό των 10.000.000 CNY.
Το ποσό αυτό θα χρησιμοποιηθεί για την πληρωμή αγοράς 
οικοπέδου 46,6 στρεμμάτων στη βιομηχανική ζώνη Jiangbei 
Wujiang New Area, Hexian County, Anhui Province, καθώς και 
για μελετητικές εργασίες.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με διάταγμα που 
υπέγραψε, ήρε ορισμένες από τις απαγορεύσεις, που αφορού-
σαν τις επισκέψεις τουριστών στη ζώνη ασφαλείας γύρω από 
τον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ μετά την πυρηνική κατα-
στορφή της 26ης Απριλίου 1986, με αποτέλεσμα να δημιουργεί-
ται ένας «πράσινος διάδρομος» για τους τουρίστες.

Την απόφαση του αυτή ο Ουκρανός πρόεδρος κοινοποίησε με 
ανάρτηση του στο Twitter. «Πρέπει να δείξουμε το Τσερνόμπιλ 
στον κόσμο. Στους επιστήμονες , στους οικολόγους , στους ιστο-
ρικούς στους τουρίστες. Δυστυχώς η νεκρή ζώνη μέχρι σήμερα 
είναι σύμβολο της διαφθοράς- αστυνομικοί δωροδοκούνται 
από τους τουρίστες, παράνομα εξάγονται (από την περιοχή) 

μεταλλικά αντικείμενα και χρησιμοποιούνται οι φυσικοί πόροι», 
γράφει ο Ζελένσκι στην ανάρτηση του και προσθέτει ότι « όλα 
αυτά θα σταματήσουν και η νεκρή ζώνη θα μετατραπεί σ’ ένα 
σημείο ανάπτυξης της νέας Ουκρανίας».

Δεν σχετίζεται με το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου η οσμή που 
έχει παρατηρηθεί στην κεντροανατολική Θεσσαλονίκη, σύμφωνα 
με τους μέχρι στιγμής ελέγχους κι επεμβάσεις, όπως διευκρινίζει με 
χθεσινή ανακοίνωσή της η ΕΔΑ ΘΕΣΣ ΑΕ, με αφορμή αναφορές 

πολιτών στο βλαβοληπτικό κέντρο της εταιρείας, αναφέρει το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ. «Από τους μέχρι τώρα ελέγχους και επεμβάσεις που 
έχουν πραγματοποιηθεί από το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, 
διαπιστώνεται ότι η οσμή στην Κεντρο- Ανατολική Θεσσαλονίκη 

δεν σχετίζεται με το Δίκτυο Διανομής φυσικού αερίου. Περαιτέρω 
ανακοινώσεις θα ακολουθήσουν μετά την ολοκλήρωση των 
ελέγχων» υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

ΜΕ ΕΠΤΑ ΝΕΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΝΙΣχΥΕΤΑΙ Η ΣΥΜΜΑχΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕχΩΝ BrAiN rEGAiN   

ΜΕΙΩΣΗ 1,2% ΣΗΜΕΙΩΣΕ Η βΙΟΜΗχΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΗ χΩΡΑ ΤΟΝ ΜΑΙΟ ΦΕΤΟΣ

ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑ 6,4% ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ 2019   

ΤΟ ΤΣΕΡΝΟΜΠΙΛ ΑΠΟΚΤΑ «ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟ» ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ ΜΕ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΖΕΛΕΝΣΚΙ

ΔΕΝ ΣχΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ Η ΟΣΜΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σύμφωνα με τους μέχρι στιγμής ελέγχους, λέει η ΕΔΑ ΘΕΣΣ  
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Αναλυτικές οδηγίες με τις δράσεις που πρέπει να υλοποιηθούν 
σε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα έλαβαν ήδη από το πρώτο 
υπουργικό συμβούλιο οι υπουργοί του Κυριάκου Μητσοτάκη, 
προκειμένου να έχουν μπροστά τους συγκεκριμένο ορίζοντα για 
την παραγωγή απτών αποτελεσμάτων. Σύμφωνα με το ΑΠΕ- 
ΜΠΕ ο πρωθυπουργός φρόντισε δε να καταστήσει σαφές προς 
κάθε κατεύθυνση ότι θα υπάρχει στενή παρακολούθηση του 
έργου κάθε υπουργείου και συνεχής αξιολόγηση της αποτελεσμα-
τικότητας της κυβέρνησης ως προς τους στόχους και τα αναμενό-
μενα αποτελέσματα.
Λόγο λοιπόν θα κληθεί να δώσει ο υπουργός Οικονομικών Χρή-
στος Σταϊκούρας για τη μείωση της φορολογίας που αποτέλεσε 
προεκλογικά την αιχμή του προγράμματος της ΝΔ.
Βάσει του φακέλου που έλαβε στα χέρια του ο υπουργός Οικονο-
μικών, με το πρώτο φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο αναμένεται 
να κατατεθεί το αργότερο στις αρχές Αυγούστου στη Βουλή, η 
κυβέρνηση περνά στην εφαρμογή βασικών προεκλογικών της 
εξαγγελιών.
Το οικονομικό επιτελείο πήρε εντολή από τον πρωθυπουργό να 
προχωρήσει μεταξύ άλλων σε άμεση νομοθέτηση της μείωσης 
ΕΝΦΙΑ (στόχος η μείωση κατά 30% στη διετία), μείωση του εισα-
γωγικού συντελεστή φορολογίας εισοδήματος (όλων των) φυ-

σικών προσώπων από το 22% στο 9% για τα εισοδήματα μέχρι 
10.000 ευρώ που θα αποκτηθούν το 2020.
Επίσης προβλέπεται η δημιουργία νέας φορολογικής κλίμακας με 
μείωση και του ανώτατου φορολογικού συντελεστή, σταδιακή 
κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος διορθωτικές κινήσεις στις 
120 δόσεις αλλά και σταδιακή μείωση (σε ορίζοντα τετραετίας) 
των συντελεστών ΦΠΑ.
Για το 2020 ο συντελεστής φορολόγησης των επιχειρήσεων μει-
ώνεται από το 28% στο 24% και το 2021 στο 20% ενώ από το 
2020 θα ισχύσει επίσης η μείωση του φόρου στα μερίσματα από 
το 10% στο 5%.
Στο φάκελο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθίστα-
ται σαφές ότι άμεση προτεραιότητα αποτελεί το ξεμπλοκάρισμα 
και η προσέλκυση επενδύσεων με επίσπευση της αδειοδοτικής 
διαδικασίας, βελτίωση της λειτουργίας επιχειρηματικών πάρκων, 
θέσπισης κινήτρων για start-ups. Επίσης προβλέπεται βελτίωση 
του εξωδικαστικού μηχανισμού και απλοποίηση της πτωχευτικής 
διαδικασίας και βέλτιστη αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων και 
του ΕΣΠΑ.
Η υλοποίηση δράσεων για τη μείωση των κόκκινων δανείων 
και η προστασία των υπερχρεωμένων νοικοκυριών μέσω και 
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την προστασία της πρώτης 

κατοικίας αναφέρονται στο φάκελο του υπουργείου Ανάπτυξης, 
ωστόσο θα τα τρέξει το υπουργείο Οικονομικών και ο αρμόδιος 
υφυπουργός Γιώργος Ζαββός.
Ο επανακαθορισμός της τακτικής προσέγγισης προς την Τουρκία 
και ο περιορισμός των αρνητικών επιπτώσεων από τη Συμφωνία 
των Πρεσπών ξεχωρίζουν μεταξύ των προτεραιοτήτων που τίθε-
νται για το υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο αναλαμβάνει να τρέξει 
και την στήριξη της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων.
Η εκ νέου ενεργοποίηση της Ομάδας Δέλτα και η πρόσληψη 1500 
αστυνομικών αναφέρονται στις άμεσες κυβερνητικές προτεραι-
ότητες που καλείται να υλοποιήσει το υπουργείο Προστασίας 
του Πολίτη. Στις «πρώτες δουλειές» και η αναδιοργάνωση των 
υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας και διαχείριση φυσικών κα-
ταστροφών. Αποτελεσματικός σχεδιασμός, υλοποίηση μέτρων 
πρόληψης και έγκαιρης ενημέρωσης.
Σηματοδοτώντας δε μια διαφορετική αντιμετώπιση του προσφυ-
γικού, στις αρμοδιότητες του συγκεκριμένου υπουργείου περι-
λαμβάνεται πλέον «η αυστηρή αντιμετώπιση της παράνομης με-
τανάστευσης και καλύτερος έλεγχος συνόρων» και η «λειτουργία 
κλειστών κέντρων προσωρινής πρώτης υποδοχής και φιλοξενίας, 
για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των αιτημάτων 
ασύλου εντός έξι εβδομάδων».

Ειδικότερα, σύμφωνα με ενημέρωση από το Μέγαρο Μαξίμου οι 
φάκελοι που μοίρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης 
στους υπουργούς της κυβέρνησης στο υπουργικό συμβούλιο 
έχουν τα εξής βασικά σημεία κυβερνητικού σχεδιασμού ανά 
υπουργείο:
Υπουργείο Οικονομικών
Στρατηγικές Επιλογές
Ισχυρή ανάπτυξη με περισσότερες επενδύσεις και νέες καλύτερες 
δουλειές. Αξία στην ακίνητη περιουσία. Διασφάλιση κοινωνικής 
συνοχής και αλληλεγγύης. Υψηλότερο διαθέσιμο εισόδημα για 
όλους. Σύγχρονο Κράτος λιτό και αποτελεσματικό στην υπηρεσία 
του πολίτη.
Στόχοι
Διασφάλιση μακροοικονομικής σταθερότητας
Ελκυστικό φορολογικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις
Ταχύτερη υλοποίηση ιδιωτικοποιήσεων
Ενίσχυση ρευστότητας
Διευκολύνσεις για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά
Ενίσχυση του περιβάλλοντος ψηφιακής τεχνολογίας για την αντι-
μετώπιση της παραοικονομίας
Καλύτερες υπηρεσίες με σεβασμό στα χρήματα του πολίτη
Μείωση της επιβάρυνσης από φόρους και εισφορές για μισθω-
τούς, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες
Μείωση διοικητικών και φορολογικών βαρών στην ακίνητη πε-
ριουσία
Άμεσες Κυβερνητικές Προτεραιότητες
• Μείωση του φόρου στις επιχειρήσεις από το 28% στο 20% σε 
βάθος διετίας. Το 2020 θα μειωθεί στο 24% και το 2021 στο 20%.
• Μείωση του φόρου μερισμάτων των μετόχων από 10% σε 5%, 
το 2020.
• Μείωση ΕΝΦΙΑ κατά 30% εντός 2ετίας
• Έκπτωση φόρου ίση με το 40%-50% της δαπάνης για ενεργεια-
κή, λειτουργική ή αισθητική αναβάθμιση των κτιρίων
• Αναστολή του φόρου επί του κέρδους στις αγοραπωλησίες ακι-

νήτων (φόρος υπεραξίας), για τρία χρόνια και επανεξέτασή του 
από μηδενικής βάσης τον τέταρτο χρόνο.
• Αναστολή του ΦΠΑ στην οικοδομική δραστηριότητα για τρία 
χρόνια.
• Μελέτη μετεγκατάστασης και αξιοποίηση κτιριακών υποδομών 
σύμφωνα με τη νέα δομή της κυβέρνησης.
-Καθιέρωση εισαγωγικού φορολογικού συντελεστή στα φυσικά 
πρόσωπα από 22% στο 9% για εισοδήματα μέχρι Euro 10.000 
χωρίς μείωση του αφορολόγητου και δημιουργία νέας προοδευ-
τικής φορολογικής κλίμακας με χαμηλότερο ανώτατο φορολογικό 
συντελεστή. Σταδιακή κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγ-
γύης.
• Σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος.
• Βελτίωση της ειδικής ρύθμισης των 120 δόσεων για όσους χρω-
στούν μέχρι Euro 3.000 στην εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία και 
εισαγωγή πλαισίου για ευνοϊκή μεταχείριση των συνεπών φορο-
λογούμενων και δανειοληπτών.
• Μείωση των συντελεστών ΦΠΑ από 13% σε 11% και από 24% 
σε 22% εντός της 4ετίας.
• Σταδιακή καθιέρωση υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης 
μεταξύ των επιχειρήσεων (B2B).
• Υιοθέτηση συστήματος ηλεκτρονικής παρακολούθησης των 
διακινούμενων φορτίων.
• Υποχρεωτική καθιέρωση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης για τους 
προμηθευτές του Δημοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (B2G).
Ενδεικτικά συμπεφωνημένα μέτρα της προηγούμε-
νης κυβέρνησης στο πλαίσιο της Ενισχυμένης Εποπτεί-
ας από τους Θεσμούς
! Αξιολόγηση των σχεδίων δράσης της ΑΑΔΕ και του ΓΛΚ από το 
Ελεγκτικό Συνέδριο.
! Πρόοδος στην στελέχωση της ΑΑΔΕ με στόχο 12500 υπαλλήλους
! Σχέδιο 2019-2022 παρακολούθησης διαφόρων έργων συμπερι-
λαμβανομένου του ορισμού εκτελεστικού συμβουλίου.
! Πλήρης ηλεκτρονικοποίηση των διαδικασιών της ΑΑΔΕ

! Βελτίωση των δυνατοτήτων του ΓΛΚ (προσωπικό, εκπαίδευση, 
πόροι) για να μπορεί να ελέγχει τις προτάσεις χρηματοδότησης.
! Κατηγοριοποίηση κατά ταμείο και κατά δραστηριότητα για τον 
κρατικό προϋπολογισμό του 2021
! Περαιτέρω βελτίωση της διαδικασίας κατάρτισης του προϋπο-
λογισμού.
! Υιοθέτηση ενοποιημένης προσέγγισης για την κατάρτιση των 
π/υ μέσω της μεταφοράς της ευθύνης για τον ορισμό ανωτάτων 
ορίων δαπανών στο ΓΛΚ.
! Εφαρμογή χρονοδιαγράμματος εξόφλησης, με στόχο 0,5 δισ. 
ανεξόφλητα.
! Λήψη απόφασης περί της διαλύσεως ή επεκτάσεως της εντολής 
του ΤΧΣ (στα μέσα του 2022)
! Περαιτέρω χαλάρωση των ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων, 
σύμφωνα με το δημοσιευμένο χρονοδιάγραμμα
! Εφαρμογή επιχειρησιακού προγράμματος αξιοποίησης του ΤΑΙ-
ΠΕΔ
Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων
Στρατηγικές Επιλογές
Ισχυρή ανάπτυξη με περισσότερες επενδύσεις και νέες καλύτερες 
δουλειές. Διασφάλιση κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης. 
Σύγχρονο Κράτος λιτό και αποτελεσματικό στην υπηρεσία του 
πολίτη
Στόχοι
Απλοποίηση και επιτάχυνση διαδικασίας αδειοδοτήσεων
Απλοποίηση σχέσεων κράτους-επιχειρήσεων
Ενίσχυση ρευστότητας
Διασφάλιση δεύτερης ευκαιρίας για υπερχρεωμένες επιχειρήσεις
Διευκολύνσεις για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά
Στήριξη νεοφυούς και καινοτόμου επιχειρηματικότητας 

Συνέχεια στη σελ 16

ΟΛΟ ΤΟ ΚΥβΕΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΟΙ «ΕΝΤΟΛΕΣ» ΣΤΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΠΟΥ ΕΛΑβΑΝ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Οι «εντολές» σε όλους τους υπουργούς
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Συνέχεια από τη σελ 15 
Άμεσες Κυβερνητικές Προτεραιότητες
• Εισαγωγή αποκλειστικών προθεσμιών στην αδειοδοτική 
διαδικασία και όταν αυτές δεν τηρούνται, μεταβίβαση των αρ-
μοδιοτήτων σε μια υπερκείμενη Αρχή, σε επίπεδο Υφυπουργού
•Βελτίωση πλαισίου λειτουργίας επιχειρηματικών πάρκων.
•Διασφάλιση δεύτερης ευκαιρίας για υπερχρεωμένες επιχειρή-
σεις με δημιουργία αυτοματοποιημένου και σύντομου εξωδι-
καστικού μηχανισμού ρύθμισης και διαγραφής οφειλών και 
απλοποίηση της πτωχευτικής διαδικασίας.
•Αποτελεσματικότερη αξιοποίηση και απορρόφηση διαθέσιμων 
πόρων από τα διαρθρωτικά ταμεία.
•Επιτάχυνση υλοποίησης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
ΕΣΠΑ 2014-2020. 
•Θέσπιση συγκεκριμένων ημερομηνιών προκήρυξης και επιτά-
χυνση αποτελεσμάτων των προκηρύξεων σε 4 μήνες.
•Σχεδιασμός νέου ΕΣΠΑ 2021-2027.
•Διαμόρφωση πλαισίου κινήτρων για νεοφυείς επιχειρήσεις 
(start-ups).
•Δημιουργία διαδικτυακού one-stop-shop για τις διαδικασίες 
που αφορούν κρατικές υπηρεσίες.
Ενδεικτικά συμπεφωνημένα μέτρα της προηγούμε-
νης κυβέρνησης στο πλαίσιο της Ενισχυμένης Επο-
πτείας από τους Θεσμούς
! Υλοποίηση δράσεων για την μείωση των μη εξυπηρετούμε-
νων δανείων.
! Έγκαιρη ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την 
προστασία της πρώτης κατοικίας.
! Πλήρης ανάπτυξη της ψηφιακής υποδομής για τις αδειοδοτή-
σεις.
! Απλοποίηση της αδειοδοτικής διαδικασίας με επανεξέταση της 
κατηγοριοποίησης ανά επίπεδο όχλησης και ολοκλήρωση της 
νομοθεσίας περί επιθεωρήσεων.
Υπουργείο Εξωτερικών
Στρατηγικές Επιλογές
Ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας στον κόσμο
Στόχοι
Προώθηση των εθνικών συμφερόντων με ενίσχυση του ρόλου 
της διπλωματίας
Ενίσχυση της εξωστρέφειας και των εξαγωγών
Άμεσες Κυβερνητικές Προτεραιότητες
•Αναβάθμιση της ελληνικής παρουσίας στην ΕΕ, με ουσιαστι-
κή συμβολή στην θεσμική συζήτηση για την επόμενη ημέρα 
(Brexit, άμυνα κ.ά.). 
•Ενδυνάμωση των δεσμών της χώρας μας με παραδοσιακούς 
συμμάχους, και ταυτόχρονη διατήρηση ανοικτών διαύλων 
επικοινωνίας και διεθνούς συνεργασίας με όρους αμοιβαίου 
σεβασμού και συμφέροντος.
•Επανακαθορισμός της τακτικής μας προσέγγισης προς την 
Τουρκία.
•Σταθεροποίηση των Δυτικών Βαλκανίων μέσω της προώθη-
σης της ευρωπαϊκής τους προοπτικής.
•Περιορισμός των αρνητικών επιπτώσεων από τη Συμφωνία 
των Πρεσπών.
•Ενοποίηση των επιμέρους δομών για την εξωστρέφεια σε έναν 

ενιαίο φορέα (Δημιουργία δομής στο Υπ. Εξωτερικών).
•Στήριξη της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων (ταχεία επιστρο-
φή ΦΠΑ, ωράριο τελωνείων κλπ).
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Στρατηγικές Επιλογές
Ασφάλεια στο σπίτι, στην πόλη και στη χώρα
Στόχοι
Διαφύλαξη της ασφάλειας των πολιτών με μηδενική ανοχή στο 
έγκλημα και την παραβατικότητα
Καλύτερος έλεγχος συνόρων και διαχείριση του μεταναστευτι-
κού
Αποτελεσματική πολιτική προστασία
Άμεσες Κυβερνητικές Προτεραιότητες
•Μεταφορά στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη όλων των 
αρμοδιοτήτων για θέματα εσωτερικής ασφάλειας που είναι σή-
μερα διάσπαρτες σε άλλα Υπουργεία.
•Αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπιση του εγκλήματος 
και της τρομοκρατίας με:
 •Ενεργοποίηση εκ νέου της ομάδας ΔΕΛΤΑ
•Ενδυνάμωση της ομάδας ΔΙΑΣ και των ομάδων Πρόληψης και 
Καταστολής Εγκληματικότητας
•Πρόσληψη 1.500 νέων αστυνομικών οι οποίοι θα τεθούν αμέ-
σως στη διάθεση της ομάδας «Δέλτα» και της ομάδας «Δίας»
•Ενίσχυση του θεσμού του αστυνομικού της γειτονιάς
•Αποδέσμευση Σωμάτων Ασφαλείας από περιττό διοικητικό 
έργο
•Αμεση προμήθεια νέων αλεξίσφαιρων γιλέκων για όλους τους 
αστυνομικούς
•Προμήθεια (εντός ενός έτους) καινούργιων περιπολικών και 
μοτοσυκλετών της Αστυνομίας.
•Αυστηρή αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και κα-
λύτερος έλεγχος συνόρων με εντατικοποίηση των περιπολιών 
– χερσαίες και θαλάσσιες – με χρήση σύγχρονων τεχνικών μέ-
σων και ενίσχυση των επιχειρήσεων της FRONTEX. Λειτουργία 
ενιαίου φορέα επιτήρησης χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων.
•Λειτουργία κλειστών κέντρων προσωρινής πρώτης υποδοχής 
και φιλοξενίας, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης 
των αιτημάτων ασύλου εντός έξι εβδομάδων. Με σεβασμό των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου.
•Αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών για το προσφυ-
γικό και το μεταναστευτικό.
•Αναδιοργάνωση των υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας και 
διαχείριση φυσικών καταστροφών. Αποτελεσματικός σχεδια-
σμός, υλοποίηση μέτρων πρόληψης και έγκαιρης ενημέρωσης.
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Στρατηγικές Επιλογές
Ασφάλεια στο σπίτι, στην πόλη και στη χώρα
Στόχοι
Εγγύηση της ασφάλειας και της άμυνας της χώρας
Άμεσες Κυβερνητικές Προτεραιότητες
•Εξασφάλιση επάρκειας αμυντικού εξοπλισμού. Ιδιαίτερη έμφα-
ση στην τεχνολογική υπεροχή του αμυντικού εξοπλισμού και 
στην αξιοποίηση των σύγχρονων πληροφοριακών συστημά-
των και συστημάτων διοίκησης.
•Θεσμοθέτηση ενός αντικειμενικού συστήματος αξιολόγησης, 

ώστε να εξασφαλίζεται η αξιοκρατική ιεραρχική εξέλιξη.
•Στρατιωτική θητεία: Απόκτηση και πιστοποίηση δεξιοτήτων 
που θα είναι χρήσιμες στους νέους για τη συνέχεια της ζωής 
τους.
•Ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας. Ενθάρρυνση των 
συμπράξεων της αμυντικής μας βιομηχανίας με τον ιδιωτικό 
τομέα, και υποστήριξη της αμυντικής έρευνας και τεχνολογίας 
σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια και τα Ερευνητικά Ιδρύματα 
της χώρας.
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
Στρατηγικές Επιλογές
Εκπαίδευση που απελευθερώνει το δυναμικό των Ελλήνων
Στόχοι
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Εμπιστοσύνη 
στο δημόσιο σχολείο
Ανάδειξη της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης από 
λύση ανάγκης για λίγους, σε συνειδητή επιλογή και εργαλείο 
απασχόλησης για πολλούς.
Ανώτατη Εκπαίδευση: Για ένα αναβαθμισμένο Δημόσιο Πανε-
πιστήμιο
Άμεσες Κυβερνητικές Προτεραιότητες 
• Απελευθέρωση του σχολείου από τον ασφυκτικό έλεγχο του 
Υπουργείου – Μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους εκπαιδευτικούς 
και τον διευθυντή.
• Έμφαση στην καλλιέργεια ήπιων δεξιοτήτων και απόκτηση 
πιστοποιημένων γνώσεων πληροφορικής και ξένων γλωσσών. 
• Ουσιαστικός σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός από 
το Γυμνάσιο.
• Ενίσχυση του θεσμού των προτύπων και των πειραματικών 
σχολείων
• Ανασχεδιασμός της πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
• Ενίσχυση ειδικής αγωγής.
• Ίδρυση Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων.
• Κατάργηση του Ασύλου ανομίας και πραγματική προστασία 
της ελεύθερης διακίνησης ιδεών.
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Στρατηγικές Επιλογές
Διασφάλιση κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης. Νέο κοινω-
νικό συμβόλαιο κράτους-εργαζομένων-επιχειρήσεων. Υψηλό-
τερο διαθέσιμο εισόδημα για όλους
Στόχοι 
• Αντιμετώπιση Δημογραφικού – Στήριξη Οικογένειας
• Βιώσιμο ασφαλιστικό/συνταξιοδοτικό σύστημα
• Περισσότερες προοπτικές και ασφάλεια για τους εργαζόμενους
•Αύξηση των μισθών ιδιωτικού τομέα με βάση την πραγματική 
πορεία της οικονομίας
• Μείωση της επιβάρυνσης από φόρους και εισφορές για μι-
σθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες
• Εργαζόμενοι συμμέτοχοι στην επιτυχία των επιχειρήσεων
• Στήριξη των ανέργων και ταχεία επιστροφή τους στην αγορά 
εργασίας
• Αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού
• Βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία 

Συνέχεια στη σελ 17
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Συνέχεια από τη σελ 16 
Άμεσες Κυβερνητικές Προτεραιότητες
•Ολοκληρωμένο πλέγμα παρεμβάσεων για τη στήριξη της ελληνι-
κής οικογένειας και την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλή-
ματος της χώρας.
•Αναδιάρθρωση ασφαλιστικού/συνταξιοδοτικού συστήματος με 
την εισαγωγή συστήματος τριών πυλώνων. Σταδιακή μείωση των 
ασφαλιστικών εισφορών κύριας σύνταξης από το 20% στο 15% 
εντός της 4ετίας.
•Συσχέτιση του κατώτατου μισθού με τον ρυθμό ανάπτυξης της 
οικονομίας.
•Ενίσχυση των ελέγχων του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας με 
αξιοποίηση σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων και εργαλεί-
ων για την αποτελεσματικότερη προστασία των εργαζομένων.
•Διαμόρφωση Λευκού Μητρώου Επιχειρήσεων, που θα επιβρα-
βεύει με χαμηλότερες εισφορές τις επιχειρήσεις που είναι ασφαλιστι-
κά συνεπείς και σέβονται τους εργαζομένους τους και την εργατική 
νομοθεσία.
•Κίνητρα για επιχειρήσεις που προσφέρουν περισσότερες παροχές 
στους εργαζομένους τους.
•Αναβάθμιση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της απο-
δοτικότητας του ΟΑΕΔ και αύξηση του προϋπολογισμού κατά Euro 
200 εκ. επιπλέον το χρόνο για τα επιδόματα ανεργίας με επανακαθο-
ρισμό των κριτηρίων απονομής.
•Ενίσχυση του θεσμού του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος με 
αύξησή του στο 1 δισ. ευρώ ετησίως, καλύπτοντας 800.000 συμπο-
λίτες μας.
•Κατάρτιση ενός Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη στήριξη των ατό-
μων με αναπηρία.
Ενδεικτικά συμπεφωνημένα μέτρα της προηγούμενης 
κυβέρνησης στο πλαίσιο της Ενισχυμένης Εποπτείας 
από τους Θεσμούς
! Μετατροπή του ΕΦΚΑ σε μοναδικό φορέα παροχής συντάξεων.
! Εφαρμογή του σχεδίου δράσης για την καταπολέμηση της αδήλω-
της εργασίας.
! Εφαρμογή των τριών πυλώνων του Κοινωνικού Επιδόματος Αλ-
ληλεγγύης.
Υπουργείο Υγείας
Στρατηγικές Επιλογές
Ποιοτική Δημόσια Υγεία για όλους τους Έλληνες
Στόχοι
Ενημέρωση και πρόληψη για όλους
Ανθρώπινες και αξιοπρεπείς συνθήκες περίθαλψης για όλους
Αναβάθμιση και ψηφιοποίηση του συστήματος υγείας
Σεβασμός στα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου
Σύγχρονη και αποτελεσματική διοίκηση στην υγεία
Άμεσες Κυβερνητικές Προτεραιότητες
•Αυστηρή εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου με καθολική 
απαγόρευση του καπνίσματος σε όλους τους δημόσιους κλειστούς 
χώρους, εντατικοποίηση των ελέγχων με μεγαλύτερη εμπλοκή 
της αστυνομίας και λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής για αναφορά 
παραβάσεων.
• Πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων και ενημέρωση των 
πολιτών μέσω SMS για τον αναγκαίο προληπτικό έλεγχο
• Ραντεβού με γιατρούς εντός 24 ωρών για ευάλωτες ομάδες του 
πληθυσμού (πολίτες άνω των 65 ετών, ΑΜΕΑ κλπ.)
•Επέκταση της διάρκειας των επαναλαμβανόμενων συνταγών για 
τους χρονίως πάσχοντες

•Κατ’ οίκον διανομή φαρμάκων για συγκεκριμένες ομάδες ασθενών 
(ασθενείς με καρκίνο, ΑΜΕΑ κλπ.)
•Ατομικό ηλεκτρονικό ιστορικό υγείας για την καλύτερη διαχείριση 
της υγείας μας και την αντιμετώπιση των έκτακτων περιστατικών.
•Άμεση θεσμοθέτηση διαφανούς ηλεκτρονικού συστήματος διαχεί-
ρισης εισαγωγών στα νοσοκομεία.
•Ηλεκτρονική διακίνηση συνταγών και παραπεμπτικών για λιγότερη 
ταλαιπωρία, εξοικονόμηση πόρων και χρόνου για όλους.
•Προώθηση συνεργασιών με τον ιδιωτικό τομέα για αγορά ιατρι-
κών πράξεων και εξετάσεων χωρίς επιβάρυνση για τον πολίτη.
•Ενίσχυση των νοσοκομείων με:
-1.500 ειδικευόμενους νοσηλευτές ετησίως με την απόκτηση της 
ειδικότητας αμέσως μετά το πτυχίο και όχι μόνο μετά την πρόσληψή 
τους στο εθνικό σύστημα υγείας όπως συμβαίνει σήμερα
-2.000 προσλήψεις νοσηλευτών σε νοσοκομεία των μεγάλων αστι-
κών κέντρων και κάλυψη όλων των οργανικών θέσεων σε βάθος 
4ετίας.
•Δραστική αντιμετώπιση των νοσοκομειακών λοιμώξεων με αυ-
στηρή εφαρμογή των διεθνών οδηγιών, ενημέρωση και εκπαίδευ-
ση των επαγγελματιών υγείας και έλεγχο συμμόρφωσης.
Ενδεικτικά συμπεφωνημένα μέτρα της προηγούμενης 
κυβέρνησης στο πλαίσιο της Ενισχυμένης Εποπτείας 
από τους Θεσμούς
! Εφαρμογή συστήματος κεντρικών προμηθειών στα νοσοκομεία, 
με στόχο 30% κεντρικές προμήθειες μέχρι τα μέσα του 2020 και 40% 
στα μέσα του 2022.
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Στρατηγικές Επιλογές
Ισχυρή ανάπτυξη με περισσότερες επενδύσεις και νέες καλύτερες 
δουλειές
Αξία στην ακίνητη περιουσία
Προστασία περιβάλλοντος, προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και 
βιώσιμη ανάπτυξη
Στόχοι
Διασφάλιση της επαρκούς ενεργειακής τροφοδοσίας της χώρας σε 
εύλογο κόστος
Απεξάρτηση από ρυπογόνες μορφές ενέργειας και μεγαλύτερη αξιο-
ποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Διαχείριση απορριμμάτων και ανακύκλωση
Χωροταξική πολιτική που προστατεύει το περιβάλλον, προωθεί τις 
επενδύσεις και δίνει αξία στην περιουσία μας
Στήριξη έργων ενεργειακών υποδομών
Άμεσες Κυβερνητικές Προτεραιότητες
• Αμεση εφαρμογή του σχεδίου διάσωσης της ΔΕΗ
• Αναθεώρηση του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού
• Απλοποίηση περιβαλλοντικής αδειοδότησης
• Ολοκλήρωση ηλεκτρικών διασυνδέσεων και δικτυών φυσικού 
αερίου
• Επανεκκίνηση της αγοράς ΑΠΕ
• Υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών για τη διαχείριση απορριμμάτων 
και την ανακύκλωση.
• Υλοποίηση απαραίτητων έργων υποδομών για τη διαχείριση των 
απορριμμάτων με σύγχρονα συστήματα και τεχνολογίες ενεργεια-
κής αξιοποίησης.
Ενδεικτικά συμπεφωνημένα μέτρα της προηγούμενης 
κυβέρνησης στο πλαίσιο της Ενισχυμένης Εποπτείας 
από τους Θεσμούς
! Ολοκλήρωση του 45% των κτηματολογικών χαρτών.

! Επικύρωση (ratifying) δασικών και κτηματολογικών χαρτών
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Στρατηγικές Επιλογές
Ισχυρή ανάπτυξη με περισσότερες επενδύσεις και νέες καλύτερες 
δουλειές
Ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας στον κόσμο
Στόχοι
Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη
Ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και δημιουργίας
Άμεσες Κυβερνητικές Προτεραιότητες
• Επέκταση μοντέλου λειτουργίας του Μουσείου της Ακρόπολης και 
σε άλλα μουσεία της χώρας.
• Επέκταση ηλεκτρονικού εισιτηρίου, δυνατότητα ηλεκτρονικής 
κράτησης, λειτουργία πωλητηρίων, αναβάθμιση των υπηρεσιών 
φύλαξης, καθαριότητας και προβολής των αρχαιολογικών χώρων, 
των μνημείων και μουσείων.
• Σχεδιασμός και υλοποίηση ενεργειών που θα προβάλουν τις πολιτι-
στικές αξίες και τα επιτεύγματα της Ελλάδας.
• Δημιουργία διαδραστικών χαρτών/ημερολογίων και καινοτόμων 
διαδικτυακών εκστρατειών, με τη συνεργασία δημόσιων, ιδιωτικών 
και αυτοδιοικητικών φορέων.
• Εισαγωγή νέου πλαισίου για ιδιωτικές πολιτιστικές χορηγίες.
• Εκσυγχρονισμός του νομικού πλαισίου για τα πνευματικά δικαιώ-
ματα.
Υπουργείο Δικαιοσύνης
Στρατηγικές Επιλογές
Ασφάλεια στο σπίτι, στην πόλη και στη χώρα
Σύγχρονο Κράτος λιτό και αποτελεσματικό στην υπηρεσία του πο-
λίτη
Στόχοι
Αποτελεσματική και ανεξάρτητη δικαιοσύνη
Διαφύλαξη της ασφάλειας των πολιτών με μηδενική ανοχή στο 
έγκλημα και την παραβατικότητα
Καταπολέμηση της διαφθοράς και της διαπλοκής
Άμεσες Κυβερνητικές Προτεραιότητες
• Κατάργηση του Νόμου Παρασκευόπουλου, επαναφορά φυλακών 
υψίστης ασφαλείας τύπου Γ’ και νέο καθεστώς για τις άδειες των 
κρατουμένων.
• Τροποποιήσεις των διατάξεων του Ποινικού Κώδικα που ψηφί-
στηκε πρόσφατα και επιτρέπει την πρόωρη αποφυλάκιση σε δολο-
φόνους που έχουν καταδικαστεί σε ισόβια, συμπεριλαμβανομένων 
και των τρομοκρατών.
• Θέσπιση μιας ισχυρής Ανεξάρτητης Αρχής Διαφάνειας, στην οποία 
συνενώνονται όλοι οι σχετικοί ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους.
• Σύσταση ειδικών τμημάτων στα δικαστήρια, όπου θα εκδικάζο-
νται ειδικού χαρακτήρα υποθέσεις (όπως επενδύσεων, εμπορικών 
συμβάσεων, ανταγωνισμού κ.α.) από δικαστές με αντίστοιχη εξει-
δίκευση.
• Δημιουργία Παρατηρητηρίου Δικαιοσύνης με σκοπό τη συγκέ-
ντρωση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων από τη λειτουργία 
των δικαστηρίων.
• Επέκταση της ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων, έκδοση ηλε-
κτρονικών πιστοποιητικών, και ψηφιακή καταγραφή και αποθήκευ-
ση των πρακτικών.  
Συνέχεια στη σελ 18
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Συνέχεια από τη σελ 17 
Ενδεικτικά συμπεφωνημένα μέτρα της προηγούμενης 
κυβέρνησης στο πλαίσιο της Ενισχυμένης Εποπτείας από 
τους Θεσμούς
! Διενέργεια του διαγωνισμού για την δεύτερη φάση του Ολοκληρω-
μένου Συστήματος για την Διαχείριση Δικαστικών Υποθέσεων (ΟΣΔ-
ΔΥ-ΠΠ).
! Υιοθέτηση όλων των συστάσεων της επιτροπής GRECO σχετικά με την 
αντιμετώπιση της διαφθοράς.
Υπουργείο Εσωτερικών
Στρατηγικές Επιλογές
Ισχυρή ανάπτυξη με περισσότερες επενδύσεις και νέες καλύτερες δου-
λειές. Προστασία περιβάλλοντος, προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 
και βιώσιμη ανάπτυξη. Σύγχρονο Κράτος λιτό και αποτελεσματικό στην 
υπηρεσία του πολίτη
Στόχοι
Επιτελικό Κράτος
Δίκαιο εκλογικό σύστημα που διασφαλίζει την αντιπροσωπευτικότητα 
και την κυβερνησιμότητα
Αυτοδύναμη και αυτοτελής Τοπική Αυτοδιοίκηση δίπλα στον πολίτη
Καλύτερες υπηρεσίες με σεβασμό στα χρήματα του πολίτη
Άμεσες Κυβερνητικές Προτεραιότητες
• Νέος εκλογικός νόμος για τις εθνικές εκλογές. Δυνατότητα άσκησης 
εκλογικού δικαιώματος κατά τις βουλευτικές εκλογές του Απόδημου 
Ελληνισμού και εκλογέων που βρίσκονται στην αλλοδαπή.
• Αλλαγή του νόμου της απλής αναλογικής στους δήμους. ‘Αμεση 
τροποποίηση διατάξεων για τη λειτουργία των οργανισμών τοπικής 
αυτοδιοίκησης για να διευκολυνθεί η κυβερνησιμότητα των δήμων.
• Μεταφορά ΕΝΦΙΑ στην τοπική αυτοδιοίκηση.
• Εφαρμογή συστήματος επιβράβευσης και κατάρτιση ατομικού πλά-
νου ανάπτυξης δεξιοτήτων για τους δημόσιους υπαλλήλους με βάση 
τα αποτελέσματα της αξιολόγησης
• Ενίσχυση της λογοδοσίας και της καταπολέμησης της διαφθοράς με 
νέο απλουστευμένο Πειθαρχικό Δίκαιο.
Ενδεικτικά συμπεφωνημένα μέτρα της προηγούμενης 
κυβέρνησης στο πλαίσιο της Ενισχυμένης Εποπτείας από 
τους Θεσμούς
! Ανεξάρτητη αξιολόγηση της διαδικασίας επιλογής για θέσεις ευθύνης.
! Επιλογή Διοικητικών Γραμματέων.
! Ψηφιοποιημένα οργανογράμματα, συνδεδεμένα με την Ενιαία Αρχή 
Πληρωμών.
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Στρατηγικές Επιλογές
Ισχυρή ανάπτυξη με περισσότερες επενδύσεις και νέες καλύτερες δου-
λειές. Αξία στην ακίνητη περιουσία. Ασφάλεια στο σπίτι, στην πόλη και 
στη χώρα. Σύγχρονο Κράτος λιτό και αποτελεσματικό στην υπηρεσία 
του πολίτη
Στόχοι
Σύγχρονες και ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες με σεβασμό στα χρήματα 
του πολίτη
Απλοποίηση σχέσεων κράτους-επιχειρήσεων
Διαφύλαξη της ασφάλειας των πολιτών με μηδενική ανοχή στο έγκλη-
μα και την παραβατικότητα
Στήριξη έργων υποδομών εθνικής προτεραιότητας
Άμεσες Κυβερνητικές Προτεραιότητες
• Αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων της Διαύγειας ώστε να λει-
τουργεί ως το κεντρικό αποθετήριο όλων των αποφάσεων όλης της 
δημόσιας διοίκησης και ως δημόσιο λεξικό προτύπων αποφάσεων. 
Απόδοση και DOI (digital object identifier) σε όλες τις νέες αναρτήσεις 
και πλήρης διαλειτουργικότητα με ΚΗΜΔΗΣ & ΕΣΗΔΗΣ.
• Δημιουργία ενός κεντρικού σημείου πρόσβασης σε όλες τις ηλεκτρο-

νικές υπηρεσίες
• Δημιουργία εσωτερικής εφαρμογής τύπου Διαύγειας με διαβαθμι-
σμένη πρόσβαση για ανάρτηση όλων των αποφάσεων που αφορούν 
διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού έτσι ώστε να είναι διαθέσιμες εσω-
τερικά στη δημόσια διοίκηση σε ηλεκτρονική μορφή
• Δημιουργία μονάδας ώθησης (nudge unit) στους κόλπους της γενι-
κής γραμματείας ψηφιακής διακυβέρνησης με έμφαση στον ανασχεδι-
ασμό διαδικασιών και στην κατάργηση εγγράφων
• Δημιουργία ψηφιακού αποθετηρίου εγγράφων και σχετικής πύλης/
εφαρμογής
• Διεύρυνση εγγράφων και υπηρεσιών που τα ΚΕΠ μπορούν να εξυπη-
ρετήσουν και απλοποίηση διαδικασιών για ζητούμενα έγγραφα
• Ενιαία υπηρεσία αλλαγής πιστοποιημένης ταχυδρομικής διεύθυνσης 
πολιτών και επιχειρήσεων προς φορείς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα
•  Επέκταση της G-Cloud υποδομής της ΓΓΠΣ ώστε να μεταφερθεί εκεί το 
σύνολο των δεδομένων και μητρώων του δημοσίου.
• Ηλεκτρονική εγγραφή στο Ληξιαρχείο για κάθε γέννηση παιδιού, αυ-
τόματη απόκτηση ΑΜΚΑ, εγγραφή στην οικογενειακή μερίδα και λήψη 
τυχόν επιδομάτων
• Κανονικοποίηση των βασικών πεδίων που αφορούν φυσικά και 
νομικά πρόσωπα σε όλα κεντρικά μητρώα του ελληνικού δημοσίου με 
παράλληλη θεσμοθέτηση λεξικών που θα χρησιμοποιούνται υποχρε-
ωτικά από όλα τα μητρώα
• Πλήρης διαλειτουργικότητα Μητρώων και δημιουργία μιας συνο-
λικότερης υποδομής (πχ. Μοντέλο Μάλτας) και καθολική μεταφορά 
στοιχείων (roll-out) ώστε εν τέλει να υπάρχει μοναδική ταυτοποίηση 
δεδομένων ανά πολίτη
• Σταδιακή κατάργηση πιστοποιητικών και ηλεκτρονική αναζήτηση 
των συχνότερα χρησιμοποιούμενων πιστοποιητικών από την δημό-
σια διοίκηση και όχι από τους πολίτες (Δημοτολόγιο, Ληξιαρχείο, ΟΑΕΔ, 
κλπ)
• Ταυτότητες με «ψηφιακή διάσταση» καθώς οι πολίτες θα τις χρειά-
ζονται για να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες. Δημιουργία ψηφιακών 
ταυτοτήτων eIDAS εντός του υφιστάμενου διαγωνισμού.
• Ψηφιοποίηση εγγράφων που παρέχονται σήμερα από τα ΚΕΠ
•  Δημοσίευση Εθνικής Στρατηγικής Ανοικτών Δεδομένων
• Υλοποίηση της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης μέσω της ενιαίας αρχιτεκτονι-
κής των πληροφοριών που αφορούν πολίτες και επιχειρήσεις σύμφω-
να με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης
• Αυτόματη πιστοποιημένη καταχώρηση στοιχείων από πληροφο-
ριακά συστήματα των εταιρειών σε πληροφοριακά συστήματα του 
δημοσίου με βάση προδημοσιευμένα πρότυπα ώστε να μην απαιτείται 
η συχνή καταχώρηση των ίδιων στοιχείων από τα πληροφοριακά 
συστήματα των επιχειρήσεων στα πληροφοριακά συστήματα του 
δημοσίου χειρωνακτικά
• Αυτόματη αναζήτηση των στοιχείων που απαιτεί η νομοθεσία έτσι 
ώστε να καταργηθεί η προσκόμιση του εκκαθαριστικού και άλλων 
δικαιολογητικών που απαιτούνται καθημερινά από επιχειρήσεις και 
εκδίδονται από πληροφοριακά συστήματα του δημοσίου
• Ηλεκτρονική Υπεύθυνη δήλωση ή Εξουσιοδότηση
• Συγχρονισμός και επικαιροποίηση όλων των στοιχείων των ασφαλι-
σμένων που υπάρχουν σε ψηφιακή μορφή
• Ευρύτερη εθνική στρατηγική για το 5G η οποία θα πρέπει να δημοσι-
ευτεί στις αρχές του 2020, διότι εντός του 2020 θα πρέπει να έχει ολοκλη-
ρωθεί η δημοπράτηση του φάσματος
Ενδεικτικά συμπεφωνημένα μέτρα της προηγούμενης 
κυβέρνησης στο πλαίσιο της Ενισχυμένης Εποπτείας από 
τους Θεσμούς
! Εθνική πύλη για την κωδικοποίηση και τη μεταρρύθμιση της εθνικής 
νομοθεσίας
! Διενέργεια του διαγωνισμού για την δεύτερη φάση του Ολοκλη-

ρωμένου Συστήματος για τη Διαχείριση Δικαστικών Υποθέσεων 
(ΟΣΔΔΥ-ΠΠ) (Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων)
! Ψηφιοποιημένα οργανογράμματα, συνδεδεμένα με την Ενιαία Αρχή 
Πληρωμών (Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης)
Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
Στρατηγικές Επιλογές
Ισχυρή ανάπτυξη με περισσότερες επενδύσεις και νέες καλύτερες δου-
λειές. Σύγχρονο Κράτος λιτό και αποτελεσματικό στην υπηρεσία του 
πολίτη
Στόχοι
Βελτίωση ποιότητας σχεδιασμού έργων υποδομών
Στήριξη έργων εθνικής προτεραιότητας
Καλύτερες υπηρεσίες με σεβασμό στα χρήματα του πολίτη
Άμεσες Κυβερνητικές Προτεραιότητες
• Νέα εργαλεία για τη βελτίωση της ποιότητας των έργων και τη μείωση 
του κόστους και του χρόνου ολοκλήρωσής τους:
-Εισαγωγή «Προτάσεων καινοτομίας» (unsolicited proposals) με πρω-
τοβουλία του ιδιωτικού τομέα.
- Ανεξάρτητη επαλήθευση μελετών σκοπιμότητας για ένταξη των έρ-
γων στον εθνικό σχεδιασμό.
- Δημιουργία «Εθνικού Μητρώου Υποδομών», για τον τακτικό έλεγχο 
και τη συντήρησή των υποδομών.
- Επίβλεψη Δημοσίων Έργων και από τον ιδιωτικό τομέα ανάλογα τον 
τύπο του έργου και την διαθεσιμότητα του δημοσίου.
- Κατοχύρωση της δημόσιας διαβούλευσης και θωράκιση των έργων 
εθνικής εμβέλειας και δημοσίου συμφέροντος από ανώφελες δικαστι-
κές εμπλοκές.
- Παρατηρητήριο απαλλοτριώσεων
• Έργα εθνικής προτεραιότητας:
▪ Ολοκλήρωση κεντρικού οδικού δικτύου
▪ Ολοκλήρωση Ε65
▪  Βόρειος Οδικός άξονας Κρήτης
▪  Πάτρα-Πύργος
▪ Ολοκλήρωση οδικών διασυνδέσεων
▪  Αγρίνιο – Ιονία Οδός
▪  Δράμα – Εγνατία
▪  Ε75 – Γιαννιτσά – Έδεσσα – Ε65
▪  Ιωάννινα – Κακαβιά
▪  Καρπενήσι – Λαμία
▪  Δια – περιφερειακό οδικό σύστημα Αττικής
▪  Ελευσίνα – Υλίκη
▪  Επέκταση Αττικής Οδού προς Λ. Βουλιαγμένης στο Ελληνικό
▪ Υποθαλάσσια Σαλαμίνας
▪ Ολοκλήρωση έργων Μετρό Αθήνας και Θεσσαλονίκης
▪ Γραμμή 4 Μετρό Αθήνας: Βεϊκου – Γουδή
▪  Προεκτάσεις Μετρό Αθήνας (Περισσός, Κατεχάκη)
▪  Ολοκλήρωση Μετρό Θεσσαλονίκης
▪  Επεκτάσεις Μετρό Θεσσαλονίκης
▪  Σιδηροδρομικά έργα
▪  Ολοκλήρωση συστημάτων (ηλεκτροκίνησης, σηματοδότησης, 
τηλε-διοίκησης)
▪ Αναβάθμιση και Συντήρηση εθνικού και προαστιακών δικτύων
▪  Ρίο – Νέο λιμάνι Πάτρας
▪  Αναβάθμιση της γραμμής Θεσ/νίκη-Αλεξανδρούπολη (νέα πεδινή 
χάραξη Θεσ/νίκη-Καβάλα)
▪ Αναδιάταξη και βιώσιμη χρηματοδότηση των αστικών και υπερα-
στικών συγκοινωνιών 

Συνέχεια στη σελ 19
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Συνέχεια από τη σελ 18 
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Στρατηγικές Επιλογές
Ισχυρή ανάπτυξη με περισσότερες επενδύσεις και νέες καλύτερες 
δουλειές
Στόχοι
Ναυτιλία: Η χώρα μας ακόμα πιο ισχυρή παγκοσμίως
Ειδική μέριμνα και αξιοποίηση των αναπτυξιακών προοπτικών 
των νησιών
Άμεσες Κυβερνητικές Προτεραιότητες
• Κίνητρα για να γίνει η ελληνική σημαία ξανά ελκυστική, πρωτί-
στως για τους Έλληνες πλοιοκτήτες
• Κίνητρα για την προσαρμογή των πλοίων μας στα νέα περιβαλ-
λοντικά δεδομένα
• Επαρκής στελέχωση των λιμανιών και αναβάθμιση των υπηρε-
σιών τους.
• Αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης, μέσα από βελτιωμένες 
δημόσιες σχολές που θα παρέχουν προγράμματα σπουδών υψη-
λής ποιότητας, αλλά και από ανταγωνιστικές ιδιωτικές σχολές.
• Κατάρτιση και εφαρμογή αναπτυξιακού σχεδίου για τα νησιά.
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Στρατηγικές Επιλογές
Ισχυρή ανάπτυξη με περισσότερες επενδύσεις και νέες καλύτερες 
δουλειές
Στόχοι
Νέα προοπτική για τον αγροτικό τομέα και την ανάπτυξη της υπαί-
θρου
Άμεσες Κυβερνητικές Προτεραιότητες
• Διασφάλιση σταθερών πόρων από τη νέα Κ.Α.Π.
•  Εισαγωγή νέου νόμου για τους συνεταιρισμούς
• Μείωση της φορολογίας στο 10% για όλες τις ομάδες παραγω-

γών και τα συνεργατικά σχήματα
• Αντιμετώπιση των παράνομων ελληνοποιήσεων στα αγροτικά 
προϊόντα με εντατικοποίηση των ελέγχων
Υπουργείο Τουρισμού
Στρατηγικές Επιλογές
Ισχυρή ανάπτυξη με περισσότερες επενδύσεις και νέες καλύτερες 
δουλειές
Στόχοι
Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη
Άμεσες Κυβερνητικές Προτεραιότητες
• Άμεση μείωση του ΦΠΑ για όλο το τουριστικό πακέτο στο 13% 
από 24% (με τελικό στόχο το 11%).
• Επανεξέταση του φόρου διαμονής στα τουριστικά καταλύματα
• Επιτάχυνση όλων των ώριμων επενδυτικών σχεδίων σε τουρι-
στικές μονάδες
• Κίνητρα για την ενεργειακή αναβάθμιση των τουριστικών μονά-
δων όπως η αύξηση του συντελεστή δόμησης σε κοινόχρηστους 
χώρους.
• Εκσυγχρονισμός δομής και λειτουργίας του Ε.Ο.Τ. για την αποτε-
λεσματική προώθηση του τουρισμού. Συνεργασία με τον ιδιωτικό 
τομέα για την τουριστική προβολή και την ενίσχυση του «brand 
name» της χώρας.
• Συστηματική ανάδειξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού (του-
ρισμός υγείας, συνεδριακός τουρισμός, τουρισμός πόλεων, πολι-
τιστικός τουρισμός κ.α.)
• Προσέλκυση συνταξιούχων από άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. ακο-
λουθώντας το παράδειγμα της Πορτογαλίας, Μάλτας και Κύπρου 
(silver economy)
Υπουργός Επικρατείας
Άμεσες Κυβερνητικές Προτεραιότητες
• Νόμος για το Επιτελικό Κράτος • Συνταγματική Αναθεώρηση

Υφυπουργός & Γ.Γ. Συντονισμού
Στρατηγικές Επιλογές
Ισχυρή ανάπτυξη με περισσότερες επενδύσεις και νέες καλύτερες 
δουλειές . Ασφάλεια στο σπίτι, στην πόλη και στη χώρα. Ενίσχυση 
της θέσης της Ελλάδας στον κόσμο
Στόχοι
Εγγύηση της ασφάλειας και της άμυνας της χώρας
Βελτίωση ποιότητας σχεδιασμού έργων υποδομών
Στήριξη έργων εθνικής προτεραιότητας
Ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και δημιουργίας
Άμεσες Κυβερνητικές Προτεραιότητες
• Δημιουργία Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας για θέματα εξω-
τερικής πολιτικής, άμυνας και διαχείρισης κρίσεων (Κατάργηση 
ΚΥΣΕΑ)
• Κατάρτιση Εθνικού Σχεδίου Υποδομών, Δικτύων και Φυσικών 
Πόρων
• Διαχείριση και παρακολούθηση των υποδομών από μια ειδική 
επιτροπή, δίπλα στο Γραφείο του Πρωθυπουργού και τα έργα να 
εγκρίνονται από το αρμόδιο πάντα υποσύνολο του Υπουργικού 
Συμβουλίου.
• Σχεδιασμός και υλοποίηση ενεργειών, σε συνεργασία με το 
Υπουργείο Εξωτερικών, που θα προβάλουν τις πολιτιστικές αξίες 
και τα επιτεύγματα της χώρας, με αφορμή τον εορτασμό για τα 
200 χρόνια από την απελευθέρωση της Ελλάδας.
Ενδεικτικά συμπεφωνημένα μέτρα της προηγούμε-
νης κυβέρνησης στο πλαίσιο της Ενισχυμένης Εποπτεί-
ας από τους Θεσμούς
! Επιτάχυνση των διαδικασιών για την επένδυση του Ελληνικού:
• Προετοιμασία και έκδοση των 3 βασικών ΚΥΑ.
• Μεταφορά όσων δραστηριοτήτων παραμένουν στον χώρο.
• Ολοκλήρωση του διαγωνισμού για τη σύμβαση του καζίνο.

Το νέο μοντέλο κυβερνητικής λειτουργίας, στο οποίο κομβικό ρόλο 
έχει προεδρία της κυβέρνησης με δύο Γενικές Γραμματείες και το 
πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης και παρακολούθησης, 
«ΜΑΖΙ», του κυβερνητικού έργου, παρουσίασε στην πρώτη συ-
νεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ο υπουργός Επικρατείας 
Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Η νέα φιλοσοφία της κυβέρνησης προσδιορίζεται από τις εξής βασι-
κές αρχές:
- Συνεχής επικοινωνία με τους υπουργούς και γενικούς γραμματείς 
για την υποστήριξη και τον συντονισμό των ενεργειών τους και την 
επίτευξη των στόχων του κυβερνητικού προγράμματος, μέσω ενιαί-
ου μηχανισμού παρακολούθησης.
- Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της κυβέρνησης ως προς 
τους στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα.
- Χρήση δεικτών αποτελεσματικότητας και απτών αποτελεσμάτων 
στην κοινωνία και την οικονομία μέσω διεθνών μοντέλων.
- Επικοινωνία του έργου της κυβέρνησης και απόλυτη διαφάνεια 
καθόλη τη διάρκεια του πλάνου υλοποίησής του.
Ακολουθούν οι κανόνες λειτουργίας επιτελικού σχήμα-
τος διακυβέρνησης:
- Κατάρτιση ετήσιου σχεδίου κυβερνητικής πολιτικής από κάθε 
υπουργείο σε συνάρτηση με τον προϋπολογισμό.
- Νομοθετικός και κανονιστικός προγραμματισμός έτους καθώς και 
ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων.
- Ετήσια απολογιστική έκθεση νομοθετικής παραγωγής.
- Σύνταξη νομοσχεδίων, κατόπιν εισήγησης αρμόδιων υπουργείων, 
στη Γ.Γ. Νομοθετικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων.
- Εκ των υστέρων ανάλυση επίπτωσης πολιτικών μετά την εφαρμο-
γή τους.
Ειδικό κεφάλαιο αποτελεί η «Αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων», 
που περιλαμβάνει:

- Δραστικό περιορισμό στον αριθμό μετακλητών υπαλλήλων/συμ-
βούλων.
- Απαγόρευση πρόσληψης συγγενών πρώτου και δεύτερου βα-
θμού για τα μέλη της κυβέρνησης και τους υφυπουργούς.
- Απαγόρευση άσκησης οποιασδήποτε επαγγελματικής και επιχει-
ρηματικής δραστηριότητας για όλο το κυβερνητικό σχήμα, συμπερι-
λαμβανομένων και των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων.
- Απαγόρευση σύναψης οποιασδήποτε σύμβασης με το Δημόσιο 
για όλο το κυβερνητικό σχήμα, συμπεριλαμβανομένων και των Γε-
νικών και Ειδικών Γραμματέων, καθώς και για τους συζύγους και τα 
προστατευόμενα τέκνα τους.
 Συγκροτείται η Προεδρία της Κυβέρνησης που έχει ως σκοπό:
- Την υποστήριξη του έργου των υπουργείων.
- Τον συντονισμό και παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου.
- Την υποστήριξη στο νομοπαρασκευαστικό έργο.
 Ο συντονισμός των υπουργείων ομαδοποιείται σε ομοι-
ογενείς δράσεις.
 Επικεφαλής είναι ο υφυπουργός Συντονισμού Κυβερνητικού Έργου, 
που επικοινωνεί με τις ΓΓ Συντονισμού Εσωτερικών Πολιτικών, ΓΓ 
Συντονισμού Οικονομικών και Αναπτυξιακών Πολιτικών, ΓΓ Νομι-
κών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων.  Τα ομοειδή υπουργεία είναι: 
Προστασίας του Πολίτη, Δικαιοσύνης, Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας. Δεύτερη κατηγορία αποτελούν 
τα υπουργεία: Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
Νησιωτικής Πολιτικής και Ναυτιλίας, Τουρισμού-Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, Υποδομών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας.  Η επιτελική δομή Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολού-
θησης «ΜΑΖΙ» περιλαμβάνει: Α’ Διεύθυνση Νομοπαρασκευαστικής 
Διαδικασίας, Β’ Διεύθυνση Νομοπαρασκευαστικής Διαδικασίας, 
Γραφείο Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων.

 Διεύθυνση Αναλύσεων και Διαβούλευσης
 Δημιουργείται από την πρώτη μέρα διακυβέρνησης Μηχανισμός 
Υποστήριξης και Παρακολούθησης του Κυβερνητικού Έργου με 
σκοπό τη συστηματική υποστήριξη και παρακολούθηση του έργου 
των υπουργείων και την έγκαιρη παρέμβαση για την εξασφάλιση 
της επιτυχούς εφαρμογής του.
Κύρια δομικά στοιχεία του είναι:
- Αναλυτικό πρόγραμμα με σαφείς στόχους, δράσεις και έργα.
- Κεντρική δομή υποστήριξης, παρακολούθησης και συντονισμού 
υπό την Προεδρία της Κυβέρνησης.
- Σύνδεσμος της Προεδρίας της Κυβέρνησης ανά υπουργείο για την 
υποστήριξη του κυβερνητικού έργου.
- Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης (ΜΑΖΙ).
- Διαδικασία επικαιροποίησης σε ετήσια βάση από κάθε υπουργείο 
(το τελευταίο τρίμηνο κάθε έτους).
 Το Πληροφοριακό σύστημα ΜΑΖΙ:
- Το ΜΑΖΙ αποτελεί το νέο κεντρικό πληροφοριακό σύστημα για τον 
συντονισμό του κυβερνητικού προγράμματος.
- Τροφοδοτείται με όλα τα έργα/ενέργειες που συνθέτουν το κυ-
βερνητικό πρόγραμμα σε σχέση με τους αντίστοιχους στόχους και 
δράσεις.
- Προσδορίζει τα κατά περίπτωση συναρμόδια υπουργεία, καθώς 
και τους συναρμόδιους φορείς.
- Ελέγχει τον προγραμματισμό κάθε δράσης με βάση το προγραμμα-
τισμένο χρονοδιάγραμμα.
- Περιλαμβάνει τις εκθέσεις προόδου για την πορεία κάθε προ-
γράμματος.
- Υποστηρίζει την επικαιροποίηση του προγράμματος με προσθήκη 
νέων έργων κατά την διάρκεια της τετραετίας.
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Ένα κρανίο που βρέθηκε στην Ελλάδα και χρονολογείται προ 
τουλάχιστον 210.000 ετών, αντιπροσωπεύει το αρχαιότερο 
δείγμα ανατομικά σύγχρονου ανθρώπου στην Ευρασία, δη-
λαδή εκτός Αφρικής, όπως ανακοίνωσε μια ομάδα Ελλήνων 
και ξένων επιστημόνων, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Αυτό ση-
μαίνει ότι -αν οι επιστήμονες έχουν δίκιο- το κρανίο είναι κατά 
τουλάχιστον 150.000 χρόνια παλαιότερο από το αρχαιότερο 
απολίθωμα «έμφρονος ανθρώπου» (Homo sapiens) που είχε 
βρεθεί έως τώρα στην Ευρώπη.
Ένα δεύτερο κρανίο που βρέθηκε στην ίδια τοποθεσία της 
Πελοποννήσου και εκτιμάται ότι είναι τουλάχιστον 170.000 
ετών, διαθέτει χαρακτηριστικά Νεάντερταλ. Τα δύο απολι-
θωμένα κρανία είχαν ανακαλυφθεί στο σπήλαιο Απήδημα 
δυτικά της Αερόπολης στη Μάνη στο τέλος της δεκαετίας του 
1970, στη διάρκεια ερευνών του Ανθρωπολογικού Μουσείου 
της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Όμως έως 
τώρα δεν είχαν μελετηθεί σε βάθος και είχαν παραμείνει σχετι-
κά άγνωστα, παρά τη μεγάλη σπουδαιότητα τους, όπως τώρα 
γίνεται αντιληπτό με μεγάλη καθυστέρηση.
Οι ερευνητές από τη Γερμανία, την Ελλάδα και τη Βρετανία, 
με επικεφαλής την διακεκριμένη Ελληνίδα παλαιοανθρωπο-
λόγο Κατερίνα Χαρβάτη του Κέντρου Σένκενμπεργκ για την 
Ανθρώπινη Εξέλιξη και το Παλαιοπεριβάλλον του γερμανικού 
Πανεπιστημίου Έμπερχαρντ Καρλς του Τίμπινγκεν, που έκα-
ναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό «Nature», μελέ-
τησαν για πρώτη φορά συγκριτικά, με σύγχρονες μεθόδους 
απεικόνισης και χρονολόγησης, τα δύο κρανία, γνωστά ως 
«Απήδημα 1» και «Απήδημα 2».
Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η κα Χαρβάτη, «τα αποτελέ-
σματα της έρευνάς μας δείχνουν την σημαντικότητα του 
Ελλαδικού χώρου για την ανθρώπινη εξέλιξη. Έχουμε τον αρ-
χαιότερο σύγχρονο άνθρωπο εκτός Αφρικής, που μεταφέρει 
την άφιξη του Homo sapiens στην Ευρώπη περισσότερο από 
150 χιλιάδες χρόνια νωρίτερα απ’ ό,τι νομίζαμε μέχρι τώρα. 
Η δουλειά αυτή είναι αποτέλεσμα 25 χρόνων έρευνάς μου 
στην Αφρική, στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Ως Ελ-
ληνίδα, εύχομαι η έρευνα στην Ελλάδα να συνεχιστεί, καθώς 
πιστεύω ότι η χώρα μας έχει ακόμα πολλά να δώσει στο χώρο 
της παλαιοανθρωπολογίας».
Η ερευνητική ομάδα, η οποία έκανε, μεταξύ άλλων, εικονική 
ανακατασκευή των κατεστραμμένων τμημάτων των κρανί-
ων, διεξήγαγε συγκρίσεις με άλλα ανθρώπινα απολιθώματα 
και χρησιμοποίησε μία υψηλής ακριβείας ραδιομετρική μέθο-
δο χρονολόγησης, προκειμένου να καθορίσει την ηλικία των 
δύο κρανίων. Το «Απήδημα 2», που βρίσκεται σε καλύτερη 
κατάσταση, εμφανίζει τα χαρακτηριστικά Νεάντερταλ, ενώ το 
«Απήδημα 1» δεν έχει καθόλου νεαντερτάλια γνωρίσματα, 
αλλά συνδυάζει σύγχρονα και πρωτόγονα χαρακτηριστικά, 

τα οποία -κατά τους επιστήμονες- το κατατάσσουν στην οικο-
γένεια του Homo sapiens.
Οι ερευνητές εκτιμούν ότι στο σπήλαιο Απήδημα έζησαν δύο 
ομάδες, ένας πρώιμος πληθυσμός Homo sapiens, που στη 
συνέχεια αντικαταστάθηκε από ένα πληθυσμό Νεάντερταλ, οι 
οποίοι προϋπήρχαν στην ευρύτερη περιοχή της νότιας Ελλά-
δας. Με τη σειρά τους, οι Νεάντερταλ αντικαταστάθηκαν από 
προγόνους του σύγχρονου ανθρώπου της Ανώτερης Παλαι-
ολιθικής περιόδου, η πιο πρώιμη παρουσία των οποίων στην 
περιοχή χρονολογείται πριν περίπου 40.000 χρόνια.
Πολλές «έξοδοι» και η σημασία της Ελλάδας
Η ανακάλυψη για την παλαιότητα του κρανίου «Απήδημα 
1» και η εκτίμηση ότι ανήκει στον Homo sapiens, ενισχύει 
την άποψη ότι οι πρόγονοι των σημερινών ανθρώπων εξα-
πλώθηκαν από την Αφρική προς την Ευρώπη και την Ασία 
νωρίτερα από ό,τι συνήθως πιστεύεται. Η Νοτιοανατολική 
Ευρώπη γενικότερα και ειδικότερα η περιοχή της σημερινής 
Ελλάδας αποτέλεσε σημαντικό διάδρομο για την εξάπλωση 
των πρώτων αυτών «μεταναστών» από την Αφρική. Η νέα 
μελέτη, σύμφωνα με τους ερευνητές, ενισχύει επίσης τη θεω-
ρία ότι δεν υπήρξε μόνο μία «έξοδος» από την μαύρη ήπειρο, 
αλλά πολλές.
«Το Απήδημα 2 είναι περίπου 170.000 ετών. Θα λέγαμε ότι 
ήταν ένας Νεάντερταλ», σύμφωνα με την Κατερίνα Χαρβάτη. 
«Προς μεγάλη μας έκπληξη, το Απήδημα 1 είναι ακόμα παλαι-
ότερο, ηλικίας περίπου 210.000 ετών, αλλά δεν έχει κανένα 
χαρακτηριστικό Νεάντερταλ». Αντιθέτως, η μελέτη ανέδειξε 
μια μίξη σύγχρονων ανθρώπινων και αρχαϊκών χαρακτηρι-
στικών, παραπέμποντας σε έναν πρώιμο Homo sapiens.
«Τα ευρήματά μας υποδηλώνουν ότι τουλάχιστον δύο ομά-
δες ανθρώπων ζούσαν στην περιοχή της Νοτίου Ελλάδας 
κατά την Μέση Πλειστόκαινο εποχή: ένας πρώιμος πληθυ-
σμός Homo sapiens και, αργότερα, μία ομάδα Νεάντερταλ», 
εξήγησε η κυρία Χαρβάτη. Αυτό στηρίζει την υπόθεση ότι 
οι πρώιμοι σύγχρονοι άνθρωποι πραγματοποίησαν πολλές 
φορές εξορμήσεις πέραν της Αφρικής, στην οποία και πρω-
τοεμφανίστηκαν.
«Το κρανίο Απήδημα 1», όπως ανέφερε, «δείχνει ότι μια πρώ-
τη διασπορά συνέβη νωρίτερα απ’ ό,τι πιστεύαμε, καθώς και 
ότι εξαπλώθηκε πολύ περισσότερο γεωγραφικά, έως και στο 
εσωτερικό της Ευρώπης. Εικάζουμε ότι, όπως και στην Εγγύς 
Ανατολή, ο πρώιμος σύγχρονος ανθρώπινος πληθυσμός, που 
αντιπροσωπεύεται από το Απήδημα 1, πιθανώς αντικαταστά-
θηκε από τους Νεάντερταλ, η παρουσία των οποίων στη Νό-
τια Ελλάδα είναι σαφώς τεκμηριωμένη, λαμβάνοντας υπόψιν 
και το κρανίο Απήδημα 2 από την ίδια τοποθεσία», πρόσθεσε.
Ωστόσο, και οι Νεάντερταλ με τη σειρά τους αντικαταστάθη-
καν από τους σύγχρονους ανθρώπους. Κατά την Ανώτερη 

Παλαιολιθική περίοδο, περίπου 40.000 χρόνια πριν, οι νε-
οαφιχθέντες σύγχρονοι άνθρωποι εγκαταστάθηκαν στην 
περιοχή, όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Η παρουσία 
τους επιβεβαιώνεται από την ανασκαφή λεπτοδουλεμένων 
λίθινων εργαλείων και άλλων ευρημάτων. Από την άλλη, οι 
Νεάντερταλ εξαφανίστηκαν περίπου την ίδια περίοδο. «Αυτή 
η ανακάλυψη υπογραμμίζει τη σημασία της Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης στην εξέλιξη του ανθρώπου», τόνισε η κα Χαρβάτη.
Από ελληνικής πλευράς στη μελέτη συμμετείχαν επίσης ο 
καθηγητής Βασίλης Γοργούλης (διευθυντής του Τμήματος 
Ιστολογίας - Εμβρυολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανε-
πιστημίου Αθηνών), η καθηγήτρια Μυρσίνη Κουλούκουσα 
(διευθύντρια του Ανθρωπολογικού Μουσείου της Ιατρικής 
Σχολής του ΕΚΠΑ), ο Φώτης Καρακωστής (Πανεπιστήμιο 
Τίμπινγκεν), ο Παναγιώτης Καρκάνας (Αμερικανική Σχολή 
Κλασσικών Σπουδών Αθηνών), η καθηγήτρια ακτινολογίας 
Λία Μουλοπούλου (Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ) και ο επίκουρος κα-
θηγητής ακτινολογίας Βασίλης Κουτουλίδης (Ιατρική Σχολή 
ΕΚΠΑ). Μεταξύ των ξένων επιστημόνων είναι ο κορυφαίος 
διεθνώς παλαιοντολόγος Κρις Στρίνγκερ του Μουσείου Φυσι-
κής Ιστορίας του Λονδίνου.
Οι επιστήμονες επεσήμαναν τις λιγοστές γνώσεις που ακόμη 
υπάρχουν για τα ανθρώπινα απολιθώματα στη νοτιοανατο-
λική Ευρώπη και τη σημασία της Ελλάδας για την κατανόηση 
της ανθρώπινης εξέλιξης και των πρώτων μεταναστευτικών 
κινήσεων. Έτσι, σχεδιάζουν περαιτέρω μελέτες του ανευρεθέ-
ντος υλικού στο σπήλαιο Απήδημα, το οποίο ήδη εθεωρείτο 
σημαντικό στην εξέλιξη του ανθρώπινου είδους και απέκτησε 
επιπρόσθετη αξία υπό το φως των νέων ανακαλύψεων.
Το σπήλαιο Απήδημα ανεσκάφη στις δεκαετίες του 1970-80 
από ερευνητές του Μουσείου Ανθρωπολογίας της Ιατρικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, αποφέροντας σημα-
ντικά ευρήματα που φιλοξενούνται στο Μουσείο, το οποίο 
ιδρύθηκε το 1886 και είναι ένα από τα παλαιότερα του είδους 
του στην Ευρώπη. Η νέα έρευνα πραγματοποιήθηκε με χρη-
ματοδότηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας στην K. 
Χαρβάτη, καθώς και του Γερμανικού Ερευνητικού Ιδρύματος 
(DFG).
Σχεδόν παράλληλα, δημοσιεύθηκε μια άλλη επιστημονική 
μελέτη από ερευνητές του Εθνικού Κέντρου Ερευνών της 
Γαλλίας (CNRS), που εξέτασαν και αυτοί τα δύο κρανία από 
το σπήλαιο Απήδημα, καταλήγοντας σε ένα διαφορετικό συ-
μπέρασμα, ότι αυτά αντιπροσωπεύουν μια μεταβατική φάση 
ανάμεσα στον Ευρωπαίο «Όρθιο άνθρωπο» (Homo erectus) 
και στους Νεάντερταλ, κάτι με το οποίο όμως δεν συμφωνεί η 
ερευνητική ομάδα υπό την Κ. Χαρβάτη.
Σύνδεσμος για την επιστημονική δημοσίευση:
https://www.nature.com/articles/s41586-019-1376-z

ΕΝΑ ΚΡΑΝΙΟ 210.000 ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  ΤΟ ΑΡχΑΙΟΤΕΡΟ ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΓχΡΟΝΟΥ 
ΑΝΘΡΩΠΟΥ (homo SAPiENS) ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΑΣΙΑ
Σύμφωνα με τους Έλληνες και ξένους ερευνητές



Νέα υπηρεσία από το Επιμελητήριο των Μηχανικών, δωρεάν για τα μέλη του

Προσεχή Σεμινάρια 

Αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ  (Σύνταγμα, Νίκης 4, 1ος όροφος)
https://web.tee.gr/seminaria-tee/

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

24/10/2019 :   Τοπικά Χωρικά Σχέδια

Η διάρκειά τους είναι 4 ώρες (17:00-21:00).

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση αίτησης εγγραφής. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 
Περισσότερες πληροφορίες : https://web.tee.gr/seminaria-tee/
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων, μέλη του ΤΕΕ, που είναι ταμειακά ενήμεροι κατά το χρόνο 
υποβολής της αίτησης.





To Prototype by TEE & ATTICA REGION είναι ένας τεχνοδικτυακός (ψηφιακός) 
επιταχυντής καινοτόµων ιδεών, τις οποίες στηρίζει στο επίπεδο της τεχνογνωσίας, 
οργάνωσης, διοίκησης, διαχείρισης και προώθησης, ώστε να υλοποιηθούν όσο το δυνατόν 
πιο αποτελεσµατικά και προς όφελος της ελληνικής οικονοµίας και κοινωνίας.
 
To Prototype by TEE & ATTICA REGION είναι µία πρωτοβουλία του ΤΕΕ 
και της Περιφέρειας Αττικής, η οποία υλοποιείται καταρχάς µε τη συνεργασία 
του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών καθώς και µε τη συµµετοχή εξειδικευµένων 
επιµέρους επιστηµονικών, τεχνολογικών, ερευνητικών φορέων και ιδρυµάτων. 

Στηρίζεται και αξιοποιεί την επιστηµονική, διοικητική, οικονοµική και αναπτυξιακή γνώση 
που δίνουν οι 110 χιλιάδες µηχανικοί-µέλη του ΤΕΕ και φιλοδοξεί να ενισχύσει στην πράξη 
την επόµενη γενιά επιχειρηµατικών ιδεών και εφαρµοσµένης έρευνας της χώρας µας.

τεχνοδικτυακός
επιταχυντής

καινοτόµων ιδεών

Μπες στο https://prototype.tee.gr/ 
και ξεκίνα το ταξίδι στον κόσµο της καινοτοµίας 
µε υποστηρικτές και µέντορες τους συναδέλφους σου!

THE START-UP SUPPORT NETWORK
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ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ βΑΡΩΝ ΜΕ 
17 ΚΙΝΗΣΕΙΣ

Δεκαεπτά αλλαγές στη φορολογία, που μειώνουν τη φορολο-
γική επιβάρυνση φυσικών και νομικών προσώπων και των 
ακινήτων, αλλά και διευκολύνουν τις συναλλαγές με τη φορο-
λογική διοίκηση και θα εφαρμοστούν σταδιακά από το 2019 
και το 2020, αποφάσισε να προωθήσει άμεσα για ψήφιση στη 
Βουλή η νέα κυβέρνηση. 
Η πρόθεσή της αυτή προαναγγέλθηκε ήδη από προχθές 
μέσω επίσημων δηλώσεων του οικονομικού επιτελείου της, 
αλλά και με ανεπίσημες διαβεβαιώσεις στελεχών της ότι θα 
επιδιωχθεί εντός του θέρους να κατατεθεί στη Βουλή και να 
ψηφιστεί φορολογικό νομοσχέδιο με το οποίο θα υλοποιείται 
ένα μεγάλο μέρος από τις προεκλογικές δεσμεύσεις της Νέας 
Δημοκρατίας για αλλαγές στο φορολογικό. 
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη χθεσινή 
εισήγησή του στο πρώτο υπουργικό συμβούλιο επιβεβαίωσε 
τον σχεδιασμό αυτό, δηλώνοντας ότι το δεύτερο νομοσχέδιο 
που θα κατατεθεί στη Βουλή, σχεδόν μία εβδομάδα μετά την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας ψήφισης των προγραμματικών 
δηλώσεων, δηλαδή περί τα τέλη Ιουλίου, θα είναι το φορο-
λογικό, στο οποίο θα περιλαμβάνονται οι περισσότερες από 
τις ρυθμίσεις για διευκολύνσεις προς τα νοικοκυριά για την 
αποπληρωμή των οφειλών τους και για μειώσεις φορολογι-
κών συντελεστών, τις οποίες υποσχέθηκε προεκλογικά το κυ-
βερνών κόμμα.   Ειδικότερα, τα φορολογικά μέτρα τα οποία 
προτίθεται να νομοθετήσει άμεσα η νέα κυβέρνηση, όπως 
αυτά αναφέρονται στον φάκελο προτεραιοτήτων τον οποίο 
κοινοποίησε ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης προς την πο-
λιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών αλλά και με βάση 
πληροφορίες που συνέλεξε η «Ν», προβλέπουν:
 Α) Διατάξεις που θα ισχύσουν από το 2019: 
1. Βελτίωση της ρύθμισης των 120 μηνιαίων δόσεων για τις 
οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Ειδικό-
τερα, θα προβλέπονται ευνοϊκότεροι όροι αποπληρωμής 
για όσους χρωστούν μέχρι 3.000 ευρώ στην εφορία και τα 
ταμεία, ενώ θα θεσμοθετηθεί και πλαίσιο για ευνοϊκή μεταχεί-
ριση των συνεπών φορολογουμένων. 
2. Βελτίωση της διάταξης που προβλέπει τη μείωση του συ-
ντελεστή ΦΠΑ από το 24% στο 13% στα είδη διατροφής και 
την εστίαση, ώστε για όλες ανεξαιρέτως τις περιπτώσεις τρο-
φίμων και ποτών ισχύει ο μειωμένος συντελεστής 13% (να 
μην προβλέπεται π.χ. συντελεστής 24% για τον σερβιριζό-
μενο καφέ και 13% για τον πωλούμενο καφέ από τα σούπερ 
μάρκετ).
 Β) Ρυθμίσεις που θα εφαρμοστούν από το 2020 και μετά: 
3. Καθιέρωση νέας προοδευτικής κλίμακας για τη φορολογία 
εισοδήματος φυσικών προσώπων που θα προκύψει από τις 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ  1-3                                                      11/07/2019
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ακόλουθες μεταβολές: 
▪ Μείωση του ελάχιστου φορολογικού συντελεστή από το 
22% στο 9% για εισοδήματα μέχρι 10.000 ευρώ, με διατήρη-
ση του αφορολόγητου ορίου εισοδήματος στο επίπεδο των 
8.600-8.700 ευρώ για τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους 
και τους κατ’ επάγγελμα αγρότες. Η διατήρηση του αφορο-
λογήτου θα γίνει είτε με πλήρη κατάργηση της έκπτωσης 
φόρου των 1.900-2.100 ευρώ και ονομαστικό ορισμό του 
αφορολογήτου μεταξύ 8.600-8.700 ευρώ, είτε με σημαντική 
περικοπή της έκπτωσης φόρου, ώστε από τη διαίρεση με τον 
νέο συντελεστή 9% να προκύπτει έμμεσα αφορολόγητο όριο 
8.600-8.700 ευρώ.
 ▪ Μείωση του ανώτατου φορολογικού συντελεστή από το 
45% στο 42%.
 ▪ Εξορθολογισμό όλων συντελεστών φορολογίας εισοδή-
ματος και αναδιαμόρφωση των φορολογικών κλιμακίων με 
κύριο στόχο τη φορολογική ελάφρυνση της μεσαίας τάξης. 
καθορίστηκαν 
4. Μείωση του φόρου στις επιχειρήσεις από το 28% στο 20% 
σε βάθος διετίας. Το 2020 θα μειωθεί στο 24% και το 2021 
στο 20%. 
5. Μείωση του φόρου μερισμάτων των μετόχων από 10% σε 
5%, το 2020. 
6. Σταδιακή μείωση των συντελεστών ΦΠΑ από το 24% και το 
13% στο 22% και στο 11% από το 2020 έως το 2023. 
7. Μείωση του ΕΝΦΙΑ 30% εντός της διετίας 2020-2021 . 
8. Σταδιακή κατάργηση της ει8δικής εισφοράς αλληλεγγύης.
9. Μείωση του τέλους επιτηδεύματος κατά 50% για το 2019 
ή για το 2020 (φορολογικές δηλώσεις έτους 2020 ή 2021) και 
πλήρης κατάργησή του για το 2020 ή το 2021 (φορολογικές 
δηλώσεις έτους 2021 ή 2022). 
10. Αναστολή της επιβολής του ΦΠΑ στις μεταβιβάσεις νεό-
δμητων οικοδομών για τρία χρόνια. 
11. Έκπτωση φόρου ίση με το 40 %-50 % της δαπάνης για 
εργασίες που αφορούν ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική 
αναβάθμιση, συντήρηση και αξιοποίηση των υφιστάμενων 
ακινήτων. 
12. Αναστολή του φόρου υπεραξίας, του φόρου δηλαδή επί 
του κέρδους στις αγοραπωλησίες ακινήτων, για τρία χρόνια 
και επανεξέτασή του από μηδενική βάση τον τέταρτο χρόνο.
 Σε δεύτερη φάση, σε άλλο φορολογικό νομοσχέδιο που θα 
κατατεθεί στη Βουλή, είτε το φθινόπωρο είτε εντός του 2020, 
θα επιδιωχθεί να περιληφθούν και οι υπόλοιπες φορολογικές 
ρυθμίσεις τις οποίες υποσχέθηκε προεκλογικά το κυβερνών 
κόμμα. Οι ρυθμίσεις αυτές προβλέπουν: 
1. Καθιέρωση πρόσθετου αφορολόγητου ορίου εισοδήματος 
1.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. 
2. Σταδιακή μείωση του συν2τελεστή φορολογίας εισοδήμα-
τος νομικών προσώπων (εταιρειών) και λοιπών οντοτήτων 
από το 28% στο 20%. Η μείωση θα γίνει σε δύο ετήσιες δό-
σεις: από το 28% στο 24% για τη χρήση του 2020 και στο 20% 
στη χρήση του 2021. 

3. Μείωση της φορολόγησης στα μερίσματα από το 10% στο 
5%. 
4. Ευνοϊκή φορολόγηση των  συλλογικών σχημάτων με συ-
ντελεστή 10%. 
5. Φορολογικά κίνητρα για όσες επιχειρήσεις προχωρούν σε 
επενδύσεις, όπως οι υπεραποσβέσεις, ο διπλασιασμός της 
περιόδου συμψηφισμού ζημιών με κέρδη, η αποσαφήνιση 
της φορολογικής κατοικίας και η ενίσχυση του προγράμματος 
golden visa για την προσέλκυση κεφαλαίων και αλλοδαπών 
επενδυτών.
• Φάκελος προτεραιοτήτων 
Πέραν των νομοθετικών ρυθμίσεων για διευκολύνσεις προς 
τους φορολογούμενους και μειώσεις φορολογικών συντελε-
στών, η πολιτική ηγεσία του ΥΠΟΙΚ οφείλει, σύμφωνα με τον 
φάκελο που παρέλαβε από τον πρωθυπουργό, να δρομολο-
γήσει άμεσα, κατά προτεραιότητα, και τις παρακάτω δράσεις: 
▪ Μελέτη μετεγκατάστασης και αξιοποίηση κτηριακών 
υποδομών σύμφωνα με τη νέα δομή της κυβέρνησης. 
▪ Σταδιακή καθιέρωση υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμο-
λόγησης μεταξύ των επιχειρήσεων (Β2Β). 
▪ Υιοθέτηση συστήματος ηλεκτρονικής παρακολούθησης 
των διακινούμενων φορτίων. 
▪ Υποχρεωτική καθιέρωση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης 
για τους προμηθευτές του Δημοσίου και των ΟΤΑ (B2G). Επί-
σης, σύμφωνα με τον φάκελο προτεραιοτήτων, θα πρέπει να 
συνεχιστούν οι προσπάθειες για την υλοποίηση των παρακά-
τω μέτρων, που ήδη συμφώνησε η προηγούμενη κυβέρνηση 
με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, στο πλαίσιο του προγράμμα-
τος της ενισχυμένης εποπτείας: 
▪ Αξιολόγηση των σχεδίων δράσης της ΑΑΔΕ και του ΓΛΚ 
από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 
▪ Πρόοδος στη στελέχωση της ΑΑΔΕ με στόχο 12.500 
υπαλλήλους. 
▪ Σχέδιο 2019-2022 για την παρακολούθηση διαφόρων 
έργων, συμπεριλαμβανομένου του ορισμού εκτελεστικού 
συμβουλίου. 
▪ Πλήρης ηλεκτρονικοποίηση των διαδικασιών της ΑΑΔΕ. 
▪ Βελτίωση των δυνατοτήτων του ΓΛΚ (προσωπικό, εκπαί-
δευση, πόροι) για να μπορεί να ελέγχει τις προτάσεις χρημα-
τοδότησης. 
▪ Κατηγοριοποίηση κατά ταμείο και κατά δραστηριότητα 
για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2021.
 ▪ Περαιτέρω βελτίωση της διαδικασίας κατάρτισης του 
προϋπολογισμού. 
▪ Υιοθέτηση ενοποιημένης προσέγγισης για την κατάρτιση 
των προϋπολογισμών μέσω της μεταφοράς της ευθύνης για 
τον ορισμό ανωτάτων ορίων δαπανών στο ΓΛΚ 
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ΝΟΜΟΣχΕΔΙΟ «ΣΚΟΥΠΑ» ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο, που αναμένεται να κατατεθεί 
εντός του καλοκαιριού, ανοίγει τον δρόμο για την επένδυση 
στο Ελληνικό. Εκτίμηση του αρμόδιου υπουργού Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Αδωνη Γεωργιάδη, είναι πως μέχρι το τέλος 
του έτους θα έχουν... πιάσει δουλειά οι μπουλντόζες. 
Στο ν/σ θα αντικατοπτρίζονται οι στόχοι που έχει θέσει η 
κυβέρνηση Μητσοτάκη για «επιτάχυνση των διαδικασιών 
αδειοδότησης, το δυνατόν σάρωση της γραφειοκρατίας, 
ώστε να γίνει η Ελλάδα μια επιχειρηματικά φιλική χώρα, αλλά 
και τα αναπτυξιακά κίνητρα για να προχωρήσουν οι επενδύ-
σεις», όπως κοινοποίησε ο κ. Γεωργιάδης. 
«Ράλι» 
Πέραν αυτής της πρωτοβουλίας, όμως, θα απαιτηθεί μια 
σειρά Υπουργικών Αποφάσεων για να προχωρήσει η επέν-
δυση στο Ελληνικό. «Τρέχουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα», 
δήλωσε ο ίδιος αναφερόμενος στην έκδοσή τους. Πρόσθεσε 
δε πως για αυτό το πολυσύνθετο project θα πρέπει να γίνουν 
κι άλλες ενέργειες, π.χ. διαγωνισμός για το καζίνο, αποφάσεις 
του Συμβουλίου της Επικράτειας κ.λπ. Κατά τα λεγάμενα του 
υπουργού, σκοπός είναι κάθε εκκρεμότητα που εμποδίζει την 
άμεση έναρξη της πολυπόθητης επένδυσης -που θα αλλάξει 
όχι μόνο την Αττική, αλλά ολόκληρη την Ελλάδα- να λυθεί 
όσο το δυνατόν συντομότερα. 
«Η εντολή του πρωθυπουργού πρέπει να υλοποιηθεί», τόνισε 
ο ίδιος, για να προσθέσει πως «ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεί-
χνει προσωπικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον» για το έργο. 
Αξίζει να σημειωθεί πως στα ζητήματα που πρέπει να διευθε-
τηθούν για να προχωρήσει η επένδυση συμπεριλαμβάνεται 
και η μετεγκατάσταση της μονάδας υποβρύχιων αποστολών 
του Λιμενικού Σώματος στον Σκαραμαγκά. Για την ολοκλή-
ρωση της διαδικασίας πρέπει να υπογράφει προγραμματική 
σύμβαση μεταξύ των υπουργείων Ναυτιλίας και Αμυνας με 
το ΤΑΙΠΕΔ. 
Το δε υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με απόφαση του 
πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αναλαμβάνει τον γε-
νικό συντονισμό σε πολιτικό επίπεδο όλων των συναρμοδίων 
για την υλοποίηση του νούμερο ένα -όπως φαίνεται- επενδυ-

τικού στόχου. Οι εκκρεμότητες για να μπορέσει να προχω-
ρήσει το έργο συζητήθηκαν στη συνάντηση που είχε χθες το 
μεσημέρι το οικονομικό δίδυμο Α. Γεωργιάδη - Χρ. Σταϊκούρα 
με τον δήμαρχο Ελληνικού - Αργυρουπόλεως και πρόεδρο 
του Φορέα Διαχείρισης της επένδυσης Γιάννη Κωνσταντάτο. 
Για το ίδιο θέμα, αμέσως μετά την ανάληψη των νέων του κα-
θηκόντων, την περασμένη Τρίτη (9/7), ο κ. Γεωργιάδης είχε 
υποδεχθεί στο γραφείο του και τον διευθύνοντα σύμβουλο 
της Lamda Development, Οδυσσέα Αθανασίου. 
Λύσεις
 Σύμφωνα με τον κ. Κωνσταντάτο, «είναι εντυπωσιακό ότι 
θέματα που λιμνάζουν για το Ελληνικό και τον φορέα διαχεί-
ρισης και για το μέλλον της ανάπτυξης εδώ και δύο έως τρία 
χρόνια, εντός λίγων λεπτών, για να μην πω δευτερολέπτων, 
μετά από ενημέρωση που έκανα στον αρμόδιο υπουργό, κ. 
Αδωνη Γεωργιάδη, βρήκαν άμεση ανταπόκριση και σχεδόν 
λύση». Επιπροσθέτως, κοινοποίησε ότι μέσα στις επόμενες 
ημέρες θα καθίσει στο τραπέζι με τους συναρμόδιους και 
εμπλεκόμενους φορείς της κυβέρνησης, για να δώσουν από 
κοινού λύσεις σε θέματα που αφορούν τόσο στη λειτουργία 
του φορέα όσο και στην ομαλή έναρξη της επένδυσης. Η 
σύνδεσή της με την τοπική κοινωνία είναι το σημαντικότερο 
θέμα, σύμφωνα με τον δήμαρχο Ελληνικού - Αργυρουπόλε-
ως. Κι αυτό διότι ναι μεν οι κάτοικοι της περιοχής θέλουν τη 
συγκεκριμένη επένδυση, αλλά «με κάποιες προϋποθέσεις έτσι 
ώστε να μην επιβαρυνθεί περιβαλλοντολογικά, κοινωνικά και 
πολιτισμικά».

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-11                                                    11/07/2019

▪ Εφαρμογή χρονοδιαγράμματος εξόφλησης, με στόχο 0,5 
δισ. ανεξόφλητα. 
▪ Λήψη απόφασης περί της διαλύσεως ή επεκτάσεως της 
εντολής του ΤΧΣ (στα μέσα του 2022).
 ▪ Περαιτέρω χαλάρωση των ελέγχων στην κίνηση κεφα-
λαίων, σύμφωνα με το δημοσιευμένο χρονοδιάγραμμα. 
▪ Εφαρμογή επιχειρησιακού προγράμματος αξιοποίησης 
του ΤΑΙΠΕΔ. 

ΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΓΙΑ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΣΕΛΙΔΑ 21-24                                                    11/07/2019

Με αποκλειστικές προθεσμίες, που όταν δεν τηρούνται θα μετα-
βιβάζεται η αρμοδιότητα σε μια υπερκείμενη Αρχή, σε επίπεδο 
υφυπουργού, θα επιχειρήσει η νέα ηγεσία του υπουργείου Ανά-
πτυξης να βάλει τέλος στις χρονοβόρες αδειοδοτικές διαδικασίες 
και να διευκολύνει τις επενδύσεις που έχει ανάγκη η ελληνική 
οικονομία. Πρόκειται για μια από τις άμεσες κυβερνητικές προτε-
ραιότητες, μεταξύ εννέα συνολικά, που περιλαμβάνει ο φάκελος 
που παρέλαβε χθες από το υπουργικό συμβούλιο ο υπουργός 
Ανάπτυξης Αδωνις Γεωργιάδης. Στις άμεσες κυβερνητικές προ-
τεραιότητες περιλαμβάνονται επίσης:
 - Βελτίωση πλαισίου λειτουργίας επιχειρηματικών πάρκων.
 - Διασφάλιση δεύτερης ευκαιρίας για υπερχρεωμένες επιχει-
ρήσεις με δημιουργία αυτοματοποιημένου και σύντομου εξω-
δικαστικού μηχανισμού ρύθμισης και διαγραφής οφειλών, και 
απλοποίηση της πτωχευτικής διαδικασίας.
 - Αποτελεσματικότερη αξιοποίηση και απορρόφηση διαθέσι-
μων πόρων από τα διαρθρωτικά ταμεία. 
- Επιτάχυνση υλοποίησης επιχειρησιακών προγραμμάτων 

ΕΣΠΑ 2014-2020.
 - Θέσπιση συγκεκριμένων ημερομηνιών προκήρυξης και επιτά-
χυνση αποτελεσμάτων των προκηρύξεων σε 4 μήνες. 
- Σχεδιασμός νέου ΕΣΠΑ 2012-2027. 
- Διαμόρφωση πλαισίου κινήτρων για νεοφυείς επιχειρήσεις 
(startups). 
- Δημιουργία διαδικτυακού one-stop-shop για τις διαδικασίες 
που αφορούν κρατικές υπηρεσίες. 
Θα πρέπει να τονιστεί πως το υπουργείο Ανάπτυξης καλείται επί-
σης να υλοποιήσει τα συμφωνηθέντα μέτρα της προηγούμενης 
κυβέρνησης με τους θεσμούς. Δεύτερη ευκαιρία σε υπερχρεω-
μένες επιχειρήσεις, με τη δημιουργία απλοποιημένου εξωδικα-
στικού μηχανισμού. Επίσης να υλοποιήσει τα συμφωνηθέντα 
μέτρα της προηγούμενης κυβέρνησης με τους θεσμούς, με 
πρώτο την υλοποίηση δράσεων για τη μείωση των μη εξυ-
πηρετούμενων δανείων. Επίσης, την έγκαιρη ενεργοποίηση 
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την προστασία της πρώτης 
κατοικίας, την πλήρη ανάπτυξη της ψηφιακής υποδομής για 
τις αδειοδοτήσεις και, τέλος, την απλοποίηση της αδειοδοτικής 
διαδικασίας με επανεξέταση της κατηγοριοποίησης ανά επίπεδο 
όχλησης και ολοκλήρωση της νομοθεσίας περί επιθεωρήσεων. 

EuroSTAT: ΣΥΝΕχΗΣ Η 
ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ

Ο πληθυσμός της χώρας μας μειώνεται συνεχώς κάνοντας το 
δημογραφικό πρόβλημα σημαντικό.  Συγκεκριμένα στην Ελ-
λάδα ο πληθυσμός μειώθηκε από 10.741.200 εκατομμύρια το 
2018 σε 10.722.300 εκατομμύρια το 2019 ή κατά 1,8 (2,1 του 
συνόλου της ΕΕ), σύμφωνα με ανακοίνωση της Στατιστικής 
Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πριν από την Παγκόσμια 
Ημέρα Πληθυσμού (11 Ιουλίου).
Αντιθέτως ο πληθυσμός της Κύπρου αυξήθηκε από 864.200 το 
2018 σε 875.900 το 2019 ή κατά +13,4 (0,2% του συνόλου 
της ΕΕ)
Σύμφωνα με την Eurostat, την 1η Ιανουαρίου 2019, ο πληθυ-
σμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) υπολογίστηκε σε περίπου 
513,5 εκατομμύρια, έναντι 512,4 εκατομμυρίων την 1η Ιανου-
αρίου 2018.
Κατά το 2018, στην ΕΕ σημειώθηκαν περισσότεροι θάνατοι 
από τις γεννήσεις (5,3 εκατομμύρια θάνατοι και 5,0 εκατομμύ-
ρια γεννήσεις), γεγονός που σημαίνει ότι η φυσική αλλαγή του 
πληθυσμού της ΕΕ ήταν αρνητική για δεύτερη συνεχή χρονιά.
Η μεταβολή του πληθυσμού (θετική, με 1,1 εκατομμύρια πε-
ρισσότερους κατοίκους) οφειλόταν επομένως στην καθαρή 
μετανάστευση.

tovima.gr
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Η Γερμανία είναι το πιο πυκνοκατοικημένο κράτος μέλος της 
ΕΕ, με 83,0 εκ. κατοίκων (ή 16,2% του συνολικού πληθυσμού 
της ΕΕ την 1η Ιανουαρίου 2019), έναντι της Γαλλίας (67,0 εκ. 
ή 13,1%), του Ηνωμένου Βασιλείου (66,6 εκ. ή 13,0% ), την 
Ιταλία (60,4 εκ. ή 11,8%), την Ισπανία (46,9 εκ. ή 9,1%) και 
την Πολωνία (38,0 εκ. ή 7,4%). Για τα υπόλοιπα κράτη μέλη, 
δεκατέσσερα έχουν μερίδιο μεταξύ 1% και 4% του πληθυσμού 
της ΕΕ και οκτώ μερίδιο κάτω του 1%.
Το 2018, ο πληθυσμός αυξήθηκε σε δεκαοκτώ κράτη μέλη της 
ΕΕ και μειώθηκε σε δέκα.
Η μεγαλύτερη αύξηση του πληθυσμού παρατηρήθηκε στη 
Μάλτα (+36,8 ανά 1.000 κατοίκους), μπροστά από το Λουξεμ-
βούργο (+ 19,6 ‰), την Ιρλανδία (+ 15,2 ‰), την Κύπρο (+ 
13,4 ‰), τη Σουηδία (+ 10,8 ‰) το Βέλγιο (+ 6,1 ‰), την 
Ισπανία και τις Κάτω Χώρες (από + 5,9 ‰) και το Ηνωμένο 
Βασίλειο (+ 5,6 ‰).
Αντίθετα, η μεγαλύτερη μείωση πληθυσμού σημειώθηκε στη 
Λετονία (-7,5 ‰), ακολουθούμενη από τη Βουλγαρία και την 
Κροατία (και τα δύο -7,1 ‰), τη Ρουμανία (-6,6 ‰) και τη 
Λιθουανία (-5,3 ‰).
Ο πληθυσμός ολόκληρης της ΕΕ αυξήθηκε κατά 1,1 εκατομμύ-
ρια άτομα (+ 2,1 ‰) κατά το 2018.
Επιπλέον κατά τη διάρκεια του 2018, 5 εκατομμύρια βρέφη 
γεννήθηκαν στην ΕΕ, σχεδόν 118.000 λιγότερα από ό, τι το 
προηγούμενο έτος.
Στα κράτη μέλη, τα υψηλότερα ποσοστά  κατά το 2018 σημει-
ώθηκαν στην Ιρλανδία (12,5 ανά 1 000 κατοίκους), τη Σουη-
δία (11,4 ‰), τη Γαλλία (11,3 ‰) και το Ηνωμένο Βασίλειο 
(11,0 ‰), ενώ τα χαμηλότερα καταγράφηκαν σε Ιταλία (7,3 
‰), Ισπανία (8,1 ‰), Ελλάδα (8,1 ‰), Πορτογαλία (8,5 ‰), 
Φινλανδία (8,6 ‰), Βουλγαρία (8,9 ‰) και Κροατία (9,0 ‰).
Σε επίπεδο ΕΕ, το ακαθάριστο ποσοστό γεννήσεων ήταν 9,7 
ανά 1 000 κατοίκους.
Εν τω μεταξύ, 5,3 εκατομμύρια θάνατοι καταγράφηκαν στην 
ΕΕ το 2018, σχεδόν 46 000 περισσότεροι από ό, τι το προηγού-
μενο έτος.
Η Ιρλανδία (6,4 ανά 1.000 κατοίκους), η Κύπρος (6,6 ‰) και 
το Λουξεμβούργο (7,1 ‰) είχαν το 2018 το χαμηλότερο πο-
σοστό θνησιμότητας, ακολουθούμενη από τη Μάλτα (7,6 ‰), 
τις Κάτω Χώρες (8,9 ‰), την Ισπανία και τη Σουηδία ‰).
Στο αντίθετο άκρο της κλίμακας, η Βουλγαρία (15,4 ‰), η Λε-
τονία (15,0 ‰), η Λιθουανία (14,1 ‰), η Ρουμανία (13,5 ‰) 
και η Ουγγαρία (13,4 ‰) κατέγραψαν το υψηλότερο.
Για την ΕΕ στο σύνολό της, το ακαθάριστο ποσοστό θνησιμότη-
τας ήταν 10,4 ανά 1 000 κατοίκους. Κατά συνέπεια, η Ιρλανδία 
(με φυσική μεταβολή του πληθυσμού της + 6,1 ‰) παρέμεινε 
το 2018 το κράτος μέλος στο οποίο σημειώθηκαν οι μεγαλύ-
τεροι αριθμοί θανάτων, έναντι της Κύπρου (+ 4,1 ‰), του 
Λουξεμβούργου (+ 3,2 ‰) , Γαλλίας (+ 2,2 ‰), Ηνωμένου 
Βασιλείου (+1,7 ‰) και Μάλτας (+ 1,6 ‰). Αντίθετα, μεταξύ 
των δεκαπέντε κρατών μελών της ΕΕ που εμφάνισαν αρνητική 
φυσική αλλαγή το 2018, οι θάνατοι ξεπέρασαν τις περισσότε-

ρες φορές στη Βουλγαρία (-6,6 ‰), ακολουθούμενες από τη 
Λετονία (-4,9 ‰), τη Λιθουανία (-4,1 ‰), την Κροατία, την 
Ουγγαρία και τη Ρουμανία (σύνολο -3,9 ‰).
Τέλος, σύμφωνα με το βασικό σενάριο προβολής του πληθυ-
σμού, ο πληθυσμός της ΕΕ θα συνεχίσει να μεγαλώνει γενικά.
Το ποσοστό των παιδιών αναμένεται να μειωθεί ελαφρά από 
16% στις αρχές του 2018 σε 14% έως το 2100. Ομοίως, το με-
ρίδιο των εργαζομένων σε ηλικία πληθυσμού της ΕΕ προβλέ-
πεται να μειωθεί από 65% το 2018 55% το 2100.
Αντίθετα, το μερίδιο των ατόμων ηλικίας άνω των 65 ετών στο 
συνολικό πληθυσμό της ΕΕ αναμένεται να αυξηθεί κατά 11 πο-
σοστιαίες μονάδες, από 20% στις αρχές του 2018 σε 31% έως 
το 2100. Την ίδια περίοδο το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 80 
ετών ετών ή άνω υπολογίζεται ότι σχεδόν τριπλασιάζεται, από 
6% σε 15%.
Ως αποτέλεσμα, η μέση ηλικία αναμένεται να αυξηθεί από τα 
σημερινά 43,1 χρόνια σε 48,7 το 2100.
Ως αποτέλεσμα αυτών των μεταβολών στον πληθυσμό, ο 
λόγος εξάρτησης των ηλικιωμένων στην ΕΕ προβλέπεται σχε-
δόν να διπλασιαστεί από 31% το 2018 σε 57% το 2100. Αυτό 
αντιστοιχεί σε λιγότερα από δύο άτομα σε ηλικία εργασίας για 
κάθε ηλικιωμένο άτομο ηλικίας 65 ετών και άνω έως το 2100.
Μέχρι το 2100, ο λόγος εξάρτησης ηλικιωμένων προβλέπεται 
να κυμανθεί από 53% στο Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και τη 
Σουηδία έως 70% στην Πορτογαλία και 72% στην Κροατία.
Σύμφωνα με την προβολή της Eurostat, ο πληθυσμός στην 
Κύπρο το 2100 θα είναι 1,1 εκατομμύρια και στην Ελλάδα 7,5 
εκατομμύρια.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΓΙΑ 
χΑΛΚΙΔΙΚΗ: ΑΡχΙΣΕ Η ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ 
ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΜΗχΑΝΙΚΩΝ 

ΔΑΣΗ: ΣΤΗΝ ΚΟΛΟΜβΙΑ 
ΕΚΔΑΣΩΘΗΚΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΔΙΠΛΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ 
βΕΡΟΛΙΝΟΥ ΤΟ 2018  

Δεκαπέντε κλιμάκια μηχανικών είναι ήδη στους δρόμους και 
καταγράφουν τις ζημιές στη Χαλκιδική, σύμφωνα με τον περι-
φερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα.
«Είχαμε έγκαιρα ειδοποιεί με δελτία Τύπου τον κόσμο ότι 
έρχεται αυτή η κακοκαιρία και ενεργοποιήσαμε τον κρατικό 
μηχανισμό», είπε μιλώντας στους δημοσιογράφους μετά τη 
σύσκεψη του συντονιστικού ο Απόστολος Τζιτζικώστας.
«Εμείς ως περιφέρεια είμαστε από την πρώτη στιγμή επί ποδός. 
Βρίσκονται έξω και συνδράμουν την 40 οχήματα με 100 άτομα 
και 15 κλιμάκια μηχανικών είναι τους στους δρόμους προκει-
μένου να γίνει η καταγραφή των ζημιών. Η καλή συνεργασία 
και ο συντονισμός φάνηκε σε αυτή την πρωτόγνωρη κρίση. 
Η Χαλκιδική δεν είχε δει τέτοια φαινόμενα τα τελευταία χρό-
νια. Βρίσκεται η Χαλκιδική σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης», 
ανέφερε ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος 
Τζιτζικώστας. 

Πάνω από 1.970.000 στρέμματα γης, κυρίως στην περιοχή 
της Αμαζονίας, εκδασώθηκαν στην Κολομβία μόνο κατά τη 
διάρκεια του 2018, ήτοι μια επιφάνεια ίση με έκταση διπλάσια 
από αυτήν του Βερολίνου, ή 276 γηπέδων ποδοσφαίρου, 
σύμφωνα με επίσημη έκθεση που είδε το φως της δημοσι-
ότητας χθες Τετάρτη.  Παρότι παρέμεινε εξαιρετικά υψηλή, 
η εκδάσωση ήταν το 2018 ελαφρώς μειωμένη σε σύγκριση 
με την αμέσως προηγούμενη χρονιά: έφθασε σε έκταση τα 
1.971.590 στρέμματα πέρυσι, από τα 2.199.730 στρέμματα το 
2017, διευκρίνισε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Βιώσιμης 
Ανάπτυξης της Κολομβίας. «Τα δεδομένα (...) καταδεικνύουν 
μείωση της εκδάσωσης κατά 228.140 στρέμματα, ή 10%», 
σημείωσε ο υπουργός, ο Ρικάρδο Λοσάνο, κατά τη διάρκεια 
συνέντευξης Τύπου. Σύμφωνα με την έκθεση, το 70% των 
δασικών εκτάσεων που καταστράφηκαν το 2018 βρίσκονταν 
στην Αμαζονία, περιοχή που μοιράζονται η Κολομβία, η Βρα-
ζιλία, ο Ισημερινός, το Περού και η Βενεζουέλα. Η εκδάσωση 
ήταν πιο εκτεταμένη στις περιφέρειες Κακετά και Μέτα, όπου 
δρούσε επί δεκαετίες η οργάνωση πρώην ανταρτών FARC, η 
οποία αφοπλίστηκε και μετασχηματίστηκε σε πολιτικό κόμμα 
με τη συμφωνία ειρήνης του 2016. Νέες ένοπλες ομάδες εμφα-
νίστηκαν όμως έκτοτε.
Σε αυτές τις δύο περιφέρειες, η εκδάσωση έφθασε τα 894.770 
στρέμματα, έκταση ίση με ολόκληρη την επιφάνεια των νήσων 
Μπαρμπέιντος, Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, στην Καραϊβική 
Θάλασσα. Η κτηνοτροφία, η καύση για διάφορους σκοπούς, η 
παράνομη εξόρυξη μεταλλευμάτων, αλλά και οι παράνομες 
καλλιέργειες, ιδίως αυτές της κόκας, του φυτού τα φύλλα του 
οποίου αποτελούν την πρώτη ύλη για την παρασκευή της 
κοκαΐνης, που καταλάμβαναν το 2017 1.710.000 στρέμματα, 
σύμφωνα με τον ΟΗΕ, θεωρούνται οι κυριότερες αιτίες της εκ-
δάσωσης στην Κολομβία.
Κατά το Ινστιτούτο Παγκόσμιων Πόρων (WRI), ο πλανήτης 
απώλεσε 120 εκατομμύρια στρέμματα τροπικού δάσους το 
2018.  Δεύτερη χώρα στην παγκόσμια κατάταξη της βιοποικι-
λότητας, μετά τη Βραζιλία, η Κολομβία έχει δεσμευθεί να μει-
ώσει στο μηδέν την εκδάσωση της Αμαζονίας μέχρι το 2020, 
αλλά οι περισσότεροι ειδικοί αμφισβητούν το εάν κατά πόσον 
μπορεί να το καταφέρει.
Η καταστροφή του περιβάλλοντος απειλεί την ευημερία της αν-
θρωπότητας όσο και η κλιματική αλλαγή, έχει προειδοποιήσει 
επιτροπή ειδικών του ΟΗΕ.
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