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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

ΤΕΕA
ΤΕΥΧΟΣ 1775 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

ΔΙΑβΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1 και 3
«Πράσινο φως» από το ΣτΕ για την επένδυση στο Ελλη-
νικό
Σελ 1 και 7
Απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ: Αμετάκλητα «όχι» σε 
13ο και 14ο μισθό για το δημόσιο 
Σελ 1 και 16 έως 20 
Οι 28 νέοι Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς της κυβέρνησης
Σελ 4 
Αδ. Γεωργιάδης: «Σε καλή πορεία η αποκρατικοποίηση 
των ναυπηγείων της Σύρου
Σελ 5
Ξεπέρασε τα 3.000 MW η αιολική ισχύς στην Ελλάδα  
Σελ 6 
Παραιτήθηκε η διοίκηση του Κτηματολόγιου – τα πρώ-
τα καυτά θέματα που θα τρέξει το ΥΠΕΝ
Σελ 8 
Ενδιάμεση λύση αποστολής μηνυμάτων από το 112 με-
λετά το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Σελ 9 
Θεσσαλονίκη : Στους φορείς, μετά την ολοκλήρωση της 
διαβούλευσης, το σχέδιο βιώσιμης κινητικότητας του 
κεντρικού Δήμου
Σελ 10 
Τάκης Θεοδωρικάκος: Πυλώνας ανάπτυξης, επενδύσεων, 
απασχόλησης και κοινωνικής συνοχής η Αυτοδιοίκηση  
Σελ 11
Κ. Λαγουβάρδος: «Έντονα, ακραία φαινόμενα είχαμε 
πάντα. Πρέπει να δούμε ποια πληροφορία φτάνει στον 
πολίτη, όταν είναι σε εξέλιξη το φαινόμενο»   
Σελ 12, 13, 14 και 15 
Τι ειπώθηκε στο συνέδριο Economist  Μείωση του ελά-
χιστου ποσού της μηνιαίας δόσης στη ρύθμιση των 120 
δόσεων ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος 
Σταικούρας
Σελ 23
Prototype by TEE & Attica Region: ένας τεχνοδικτυακός 
(ψηφιακός) επιταχυντής καινοτόμων ιδεών.
Σελ 2 
Προσεχώς
Σελ 24,25,26
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση 
του ΤΕΕ (Newsletter) TEE:

Αμετάκλητα κλείνει το κεφάλαιο της χορήγησης 13ου και 14ου 
μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους μετά την απόφαση της 
Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε συ-
νταγματικές τις περικοπές και ανέτρεψε προηγούμενη αντίθετη 
απόφαση του Στ’ Τμήματος του ανωτάτου δικαστηρίου. Σύμ-
φωνα με ρεπορτάζ της Ιωάννας Μάνδρου στην «Καθημερινή» 
η Ολομέλεια του ΣτΕ με πρόεδρο, την Πρόεδρο του Δικαστηρίου 
Αικατερίνη Σακελλαροπούλου και εισηγητές τους συμβούλους 
Επικρατείας Ελένη Παπαδημητρίου και Ιωάννη Σπερλάκη, με 
σειρά αποφάσεών της έκρινε ότι η κατάργηση των επιδομάτων 
και των δώρων Πάσχα και Χριστουγέννων για τους δημοσίους 
υπαλλήλους «τεκμηριώνεται επαρκώς».
Προς αιτιολόγηση των περικοπών των δώρων και των επι-
δομάτων η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας ανα-
φέρεται στη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας και στην 
προσπάθεια εξοικονόμησης και περιορισμού των διογκωμένων 
δαπανών του κράτους.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην απόφαση, «κατά τη λήψη 
του επίμαχου μέτρου, ο νομοθέτης είχε πλήρη επίγνωση όχι 
μόνο του εν γένει επιπέδου διαβίωσης του πληθυσμού της 

χώρας, αλλά και ειδικά του επιπέδου διαβίωσης των δημοσίων 
υπαλλήλων, όπως προκύπτει:
α) από τα δημοσιευμένα και διαθέσιμα στις υπηρεσίες του Ελ-
ληνικού Δημοσίου στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής 
(ΕΛΣΤΑΤ) για το όριο κινδύνου φτώχειας ανά άτομο μετά τις 
κοινωνικές μεταβιβάσεις (6.591 ευρώ) και το μέσο ετήσιο ισο-
δύναμο ατομικό εισόδημα (12.637,08 ευρώ) κατά το έτος 2011,
β) από το νέο ενιαίο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων που 
θεσπίστηκε ο βασικός μισθός των δημοσίων υπαλλήλων κυμαί-
νεται μεταξύ 780 (ΥΕ με βαθμό ΣΤ)  και 1092 ευρώ (ΠΕ με βαθμό 
ΣΤ) και γ) από τη θέσπιση νέου κατώτατου βασικού μισθού και 
ημερομισθίου με τον ίδιο ν. 4093/2012 (586,08 ευρώ και 26,18 
ευρώ, αντίστοιχα)».
Κατά συνέπεια, υπογραμμίζουν οι σύμβουλοι Επικρατείας, «οι 
αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων, ακόμη και μετά την κα-
τάργηση των επίμαχων επιδομάτων, εξασφάλιζαν αξιοπρεπές 
επίπεδο διαβίωσης, τόσο σε σχέση με όσους διαβιούσαν στα 
όρια της φτώχειας όσο και με όσους απασχολούνταν στον ιδι-
ωτικό τομέα με τον κατώτατο βασικό μισθό και ημερομίσθιο». 
Αναλυτικά στη σελ 7 

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας ενέκρινε χθες 
οριστικά την επένδυση στο Ελληνικό Αττικής και ειδικότερα για 
τα έργα που πρόκειται να κατασκευαστούν στο λεγόμενο μητρο-
πολιτικό πάρκο Ελληνικού-Αγίου Κοσμά, ύψους 6 δισ. ευρώ, 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Ειδικότερα, η Ολομέλεια του ΣτΕ με 
δύο αποφάσεις της (1305 και 1306/2019) απέρριψε τις αιτήσεις 
ακύρωσης περίπου 550 κατοίκων της περιοχής του Ελληνικού 
(Κάτω και Άνω Ελληνικό, Άγιος Κοσμάς, Αργυρούπολη και 
όμοροι δήμοι), όπως και νομικά πρόσωπα (Πανελλήνιο Δίκτυο 
Οικολογικών Οργανώσεων, Οικολογική Συνεργασία, Πανελ-
λήνια Ένωση Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων, Παγκόσμιο 
Ταμείο για τη Φύση WWF Ελλάς, Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσα-
λονίκης). Όλοι ζητούσαν να ακυρωθεί το από 28.2.2018 Προ-
εδρικό Διάταγμα για την έγκριση του σχεδίου ολοκληρωμένης 

ανάπτυξης (ΣΟΑ) του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού- Αγίου 
Κοσμά, συνολικής εκτάσεως 6.008.076 τ.μ. Με το ίδιο Προεδρι-
κό Διάταγμα είχαν εγκριθεί οι κατευθύνσεις και οι όροι για την 
προστασία του περιβάλλοντος και όροι για την προστασία της 
πολιτιστικής κληρονομιάς, επικυρώθηκαν δε οι οριογραμμές 
των διαρρεόντων την περιοχή ρεμάτων.
Με τις αιτήσεις ακύρωσης ζητούσαν, μεταξύ των άλλων, να 
ακυρωθεί του επίμαχο Προεδρικό Διάταγμα κατά το σκέλος 
εκείνο που προβλέπει την τοποθέτηση 6 υψηλών κτιρίων (ου-
ρανοξύστες), ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης, μέγιστου ύψους 
200 μέτρων, που γίνονται αντιληπτά ως τοπόσημα (landmarks).
Η Ολομέλεια του ΣτΕ με πρόεδρο την Αικατερίνη Σακελλαροπού-
λου και εισηγητή τον σύμβουλο Επικρατείας Χρήστο Ντουχάνη 
απέρριψαν τις αιτήσεις ακυρώσεως. Αναλυτικά στη σελ 3 

Τους πρώτους 28 Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς οι οποίοι θα 
αναλάβουν από σήμερα κιόλας καθήκοντα στα χαρτοφυλάκια 
του νέου υπουργικού συμβουλίου, ανακοίνωσε χθες  η κυβέρ-
νηση. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ πρόκειται για στελέχη που μαζί 
με τους νέους υπουργούς και υφυπουργούς θα κάνουν πράξη 
τη δέσμευση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για 

τη διεύρυνση και την ανανέωση του πολιτικού προσωπικού 
της χώρας με πρόσωπα που προέρχονται και από τον ιδιωτικό 
τομέα και δεν έχουν στο παρελθόν ασχοληθεί με την ενεργό πο-
λιτική. Αναλυτικά στις σελ 16 έως 20 

AΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΕ: ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ «ΟΧΙ» 
ΣΕ 13Ο ΚΑΙ 14Ο ΜΙΣΘΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

«ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ» ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΟΙ 28 ΝΕΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥβΕΡΝΗΣΗΣ



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 
Ενώσεων (WLIC2019) «Libraries: dialogue for 
change»
ΑΘΗΝΑ 

Διεθνής Ομοσπονδία Βιβλι-
οθηκονομικών Ενώσεων 
(IFLA)

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

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

5 - 9 Σεπτεμβρίου 2019 
4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχα-
νικής και Τεχνικής Σεισμολογίας
AΘHNA

Ελληνικό Τμήμα Αντισεισμι-
κής Μηχανικής και το Τεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδας

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΡΙβΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Το 16ο διεθνές συνέδριο για την Επιστήμη και την Τεχνο-
λογία του Περιβάλλοντος (CEST2019) θα πραγματοποιη-
θεί στο νησί της Ρόδου, από τις 4 έως τις 7 Σεπτεμβρίου 
2019. Η επιστημονική εκδήλωση διοργανώνεται από το 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Ελλάδα) μαζί με την Περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου και υποστηρίζεται από το Πανεπιστήμιο 
του Salerno (Ιταλία) και το Imperial College London (Ηνω-
μένο Βασίλειο). Κύριος διοργανωτής είναι το πολυεπιστη-
μονικό Global NEST (Δίκτυο Περιβαλλοντικής Επιστήμης 
και Τεχνολογίας). 
Το συνέδριο αποτελεί –όπως αναφέρεται σε σχετική ανα-
κοίνωση- μια «κορυφαία περιβαλλοντική διάσκεψη όπου 
κορυφαίοι εμπειρογνώμονες, επιστήμονες, επιχειρηματίες, 
εκπρόσωποι της δημόσιας διοίκησης και κοινωνικές πρω-

τοβουλίες παρουσιάζουν σύγχρονες έρευνες σχετικά με τα 
τρέχοντα και αναδυόμενα περιβαλλοντικά ζητήματα. Ως εκ 
τούτου, η CEST αποτελεί πλατφόρμα όπου συγκλίνουν οι 
ακαδημαϊκοί κύκλοι και οι επιχειρήσεις. Όπου η ακαδημα-
ϊκή έρευνα, οι καινοτόμες ιδέες και οι λύσεις χρησιμεύουν 
ως βάση για ένα καθαρότερο, πιο υγιεινό και βιώσιμο πε-
ριβάλλον».
Το CEST2019 τελεί υπό την αιγίδα του Προγράμματος 
Αξιολόγησης Υδάτων της UNESCO, της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης Νερού (EWA) και του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος AC 
Laskaridis. 
Η επίσημη γλώσσα του CEST2019 είναι η αγγλική και δεν 
παρέχεται ταυτόχρονη διερμηνεία. 
Πληροφορίες: http://cest2019.gnest.org/

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
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«ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
Το 14ο Συνέδριο με τίτλο: «Αλουμίνιο & Αρχιτεκτονικές Κατασκευ-
ές» θα διεξαχθεί 1 - 3 Νοεμβρίου 2019 στο Ζάππειο Μέγαρο.
 Θεματικές ενότητες
• Κλαδική μελέτη & Έρευνα αγοράς
• Πρωτοβουλία για την Ανάπτυξη της Ενεργειακής Κουλτούρας
• Τρεις γενιές αλουμίνιο
• Καινοτομίες
• Τάσεις στο κτιριακό κέλυφος και τις κατασκευές αλουμινίου
• Οι ειδικοί μιλούν για το μέλλον - Ομιλίες & Συνδέσεις
• Σημαντικά θέματα της εποχής - Αναφορές & Λύσεις.
Δηλώσεις συμμετοχής: 
https://alumini.gr/index.php/14o-sinedrio/forma-simmetohis

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
To Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Σχολή Ανθρωπιστικών 
Επιστημών) και το Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής & εξ Αποστάσε-
ως Εκπαίδευσης (ΕΔΑΕ), διοργανώνουν –από τις 22 ως τις 24 
Νοεμβρίου 2019, στην Αθήνα- το 10ο διεθνές συνέδριο για 
την ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση με τίτλο: «Διαμορ-
φώνοντας από κοινού το μέλλον της εκπαίδευσης».
Θεματικές ενότητες:
• Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού
• Εκπαιδευτικές ταινίες μικρού μήκους – δημιουργία και αξι-

οποίηση
• Νέες εκπαιδευτικές εφαρμογές στην εξ αποστάσεως εκπαί-
δευση και στην αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφο-
ρίας και Επικοινωνίας
• Η έρευνα στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση και 
την χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση
• Η καινοτομία στη σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω 
της χρήσης των ΤΠΕ
• Εξ αποστάσεως εκπαίδευση και συμβατικά ιδρύματα: αυτό-

νομα και μικτά μοντέλα διδασκαλίας και μάθησης
• Νέες τεχνολογικές εφαρμογές στην επικοινωνία, διδασκαλία 
και μάθηση
Ανοικτή πρόσβαση και ανοικτή μάθηση: κοινωνικός αποκλει-
σμός - σύγχρονες πολιτικές και στρατηγικές ανάπτυξης
• Μέθοδοι, Οργάνωση και εξ αποστάσεως Επαγγελματική 
Εκπαίδευση.
Γλώσσες συνεδρίου: Ελληνικά και αγγλικά.
Πληροφορίες: 10icodl2019@gmail.com
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Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας ενέκρινε χθες 
οριστικά την επένδυση στο Ελληνικό Αττικής και ειδικότερα 
για τα έργα που πρόκειται να κατασκευαστούν στο λεγόμενο 
μητροπολιτικό πάρκο Ελληνικού-Αγίου Κοσμά, ύψους 6 δισ. 
ευρώ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ειδικότερα, η Ολομέλεια του ΣτΕ με δύο αποφάσεις της (1305 
και 1306/2019) απέρριψε τις αιτήσεις ακύρωσης περίπου 550 
κατοίκων της περιοχής του Ελληνικού (Κάτω και Άνω Ελληνι-
κό, Άγιος Κοσμάς, Αργυρούπολη και όμοροι δήμοι), όπως και 
νομικά πρόσωπα (Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώ-
σεων, Οικολογική Συνεργασία, Πανελλήνια Ένωση Δασολό-
γων Δημοσίων Υπαλλήλων, Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση 
WWF Ελλάς, Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης). Όλοι 
ζητούσαν να ακυρωθεί το από 28.2.2018 Προεδρικό Διάταγ-
μα για την έγκριση του σχεδίου ολοκληρωμένης ανάπτυξης 
(ΣΟΑ) του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού- Αγίου Κοσμά, 
συνολικής εκτάσεως 6.008.076 τ.μ. Με το ίδιο Προεδρικό 
Διάταγμα είχαν εγκριθεί οι κατευθύνσεις και οι όροι για την 
προστασία του περιβάλλοντος και όροι για την προστασία της 
πολιτιστικής κληρονομιάς, επικυρώθηκαν δε οι οριογραμμές 
των διαρρεόντων την περιοχή ρεμάτων.

Με τις αιτήσεις ακύρωσης ζητούσαν, μεταξύ των άλλων, να 
ακυρωθεί του επίμαχο Προεδρικό Διάταγμα κατά το σκέλος 
εκείνο που προβλέπει την τοποθέτηση 6 υψηλών κτιρίων 
(ουρανοξύστες), ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης, μέγιστου 
ύψους 200 μέτρων, που γίνονται αντιληπτά ως τοπόσημα 
(landmarks).
Η Ολομέλεια του ΣτΕ με πρόεδρο την Αικατερίνη Σακελλα-
ροπούλου και εισηγητή τον σύμβουλο Επικρατείας Χρήστο 
Ντουχάνη απέρριψαν τις αιτήσεις ακυρώσεως.
Το ΣτΕ, ερμηνεύοντας τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις έκρι-
νε, αφενός ότι ο αριθμός των 6 ειδικών κτιρίων είναι εύλογος 
προκειμένου αυτά να επιτελέσουν την αρχιτεκτονική τους 
λειτουργία ως τοποσήμων και, αφετέρου, ότι από τις συνο-
δευτικές του σχεδίου αρχιτεκτονικές μελέτες θα εξαρτηθεί αν 
θα εξαντληθεί το μέγιστο προβλεπόμενο ύψος των 200 μ.
Ακόμη, κρίθηκε ότι καμία από τις νομοθετικές διατάξεις με τις 
οποίες κυρώθηκε η Ευρωπαϊκή Σύμβαση της Φλωρεντίας 
για το τοπίο, και το άρθρο 22 του ν. 4277/2014 (νόμος για 
το ΡΣΑ), δεν υπάγει στην αρμοδιότητα της αρχαιολογικής 
αρχής την έγκριση χωρικού σχεδίου για λόγους προστασίας 
του τοπίου.

Συνεπώς, αποφάνθηκαν οι σύμβουλοι Επικρατείας, «είναι 
απορριπτέοι οι λόγοι ακυρώσεως, σύμφωνα με τους οποίους 
η πρόβλεψη των συγκεκριμένων υψών κτιρίων είναι αντίθε-
τη με τη συνταγματική επιταγή (άρθρο 24 παρ. 1 Συντ.) της 
προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, μέρος του οποίου 
αποτελεί το τοπίο και, εν προκειμένω, το αττικό, καθώς και ο 
λόγος ότι μη νομίμως εκδόθηκε το διάταγμα χωρίς την έγκρι-
ση της ΥΠΠΟ». Ως προς το δεύτερο ζήτημα διατυπώθηκε μει-
οψηφούσα άποψη από εννέα συμβούλους Επικρατείας.
Τέλος, έκρινε η Ολομέλεια του ΣτΕ ότι το επίμαχο Προεδρικό 
Διάταγμα δεν παραβιάζονται οι συνταγματικές επιταγές του 
άρθρου 24 για το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον που έχει 
αναχθεί σε συνταγματικά προστατευόμενη αξία.
Τέλος, απορρίπτονται οι ισχυρισμοί των προσφευγόντων 
ότι το σχέδιο επιφέρει υποβάθμιση του περιβάλλοντος και 
επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης στις όμορες περιοχές. 
Ως προς το τελευταίο διατυπώθηκε μειοψηφία 10 συμβούλων 
Επικρατείας ειδικά ως προς το παράκτιο μέτωπο της επίμαχης 
έκτασης.

Σημαντικά θέματα που εμπόδιζαν - και αυτά- την υλοποί-
ηση της μεγάλης επένδυσης στο Ελληνικό επιλύθηκαν με 
αποφάσεις της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας, 
με πρόεδρο την Πρόεδρο του ανωτάτου δικαστηρίου Αικα-
τερίνη Σακελλαροπούλου, καθώς απορρίφθηκαν προσφυγές 
κατοίκων και άλλων φορέων της περιοχής, που ζητούσαν να 
μην προχωρήσει η επένδυση και να ακυρωθεί το Προεδρικό 
Διάταγμα που καθόρισε τους όρους και τις προϋποθέσεις 
για την επένδυση κυρίως ως προς διάφορα θέματα σχετικά 
με  το περιβάλλον και τις αρμοδιότητες της αρχαιολογικής 
υπηρεσίας. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Ιωάννας Μάνδρου 
στην «Καθημερινή» το ανώτατο δικαστήριο το οποίο ήδη με 
απόφασή του έχει κρίνει νόμιμο το Διάταγμα για το Ελληνικό, 
έρχεται τώρα με δύο αποφάσεις της Ολομελείας του και άρει 
εμπόδια που είχαν υψωθεί και εμπόδιζαν πέραν των άλλων 
την υλοποίηση της επένδυσης.
Ειδικότερα, η Ολομέλεια του ΣτΕ με δύο αποφάσεις της έκρι-
νε ότι νόμιμα έχει προβλεφθεί από το Προεδρικό Διάταγμα 
η ανέγερση έξι εμβληματικών κτιρίων στο Ελληνικό, κτίρια 
που θεωρούνται τοπόσημα, η αγγλιστί Landmarks, δηλαδή 
διακριτά  κτίρια, το ύψος των οποίων φθάνει τα 200 μέτρα. 
Επίσης με τις αποφάσεις της η Ολομέλεια έλυσε θέματα που 
είχαν προβληθεί από κατοίκους και φορείς της περιοχής, που 
ισχυρίζονταν ότι υπάρχουν θέματα  για υποβάθμιση της ποι-
ότητας της παράκτιας ζώνης με την επένδυση του Ελληνικού 
καθώς και θέματα που σχετίζονταν με την αρχαιολογική υπη-

ρεσία, δηλαδή  κατά πόσον έχει αρμοδιότητα να εξετάζει και 
να καθορίζει τα της διαμορφώσεως του τοπίου.
Οι δύο αποφάσεις της Ολομελείας του ΣτΕ εκτιμάται ότι είναι 
εξαιρετικά σημαντικές και εντάσσονται στο πλαίσιο των δι-
καστικών κρίσεων που θα συμβάλλουν στην υλοποίηση της 
επένδυσης και στην άρση των όποιων εμποδίων είχαν κατά 
καιρούς προβληθεί.
Ειδικότερα, με τις αιτήσεις τους οι κάτοικοι της περιοχής, περί 
τους 550 και άλλοι φορείς ,ζητούσαν, μεταξύ των άλλων, να 
ακυρωθεί του επίμαχο Προεδρικό Διάταγμα κατά το σκέλος 
εκείνο που προβλέπει την τοποθέτηση 6 υψηλών κτιρίων, 
ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης, μέγιστου ύψους 200 μέ-
τρων, που γίνονται αντιληπτά ως τοπόσημα (landmarks).
Η Ολομέλεια του ανωτάτου δικαστηρίου, ερμηνεύοντας τις 
διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, σε σχέση με όσα προ-
βλέπονται στο Προεδρικό Διάταγμα για το Ελληνικό και όσα 
προβλέπουν οι συνταγματικές διατάξεις,  έκρινε, αφενός ότι 
ο αριθμός των 6 ειδικών κτιρίων είναι εύλογος προκειμένου 
αυτά να επιτελέσουν την αρχιτεκτονική τους λειτουργία ως 
τοποσήμων και, αφετέρου, ότι από τις συνοδευτικές του σχε-
δίου αρχιτεκτονικές μελέτες θα εξαρτηθεί αν θα εξαντληθεί το 
μέγιστο προβλεπόμενο ύψος των 200 μ.
Περαιτέρω κρίθηκε ότι καμία από τις νομοθετικές διατάξεις     
με τις οποίες κυρώθηκε η Ευρωπαϊκή Σύμβαση της Φλωρε-
ντίας για το τοπίο, και το άρθρο 22 του ν. 4277/2014 δεν υπά-
γει στην αρμοδιότητα της αρχαιολογικής αρχής την έγκριση 

χωρικού σχεδίου για λόγους προστασίας του τοπίου. Με άλλα 
λόγια η αρχαιολογική υπηρεςία δεν έχει αρμοδιςότητα για 
την προσταςία του τοπίου παρά μόνον σε ειδικές περιπτώσεις 
όπως είναι οι περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους που προ-
στατεύονται με ειδική νομοθεςία.
Συνεπώς, αποφάνθηκαν οι σύμβουλοι Επικρατείας, «είναι 
απορριπτέοι οι λόγοι ακυρώσεως, σύμφωνα με τους οποίους 
η πρόβλεψη των συγκεκριμένων υψών κτιρίων είναι αντίθε-
τη με τη συνταγματική επιταγή (άρθρο 24 παρ. 1 Συντ.) της 
προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, μέρος του οποίου 
αποτελεί το τοπίο και, εν προκειμένω, το αττικό, καθώς και ο 
λόγος ότι μη νομίμως εκδόθηκε το διάταγμα χωρίς την έγκρι-
ση της ΥΠΠΟ», ενώ ως προς το ζήτημα αυτό διατυπώθηκε 
μειοψηφούσα άποψη από εννέα συμβούλους Επικρατείας.
Ακόμη, έκρινε η Ολομέλεια του ΣτΕ ότι το επίμαχο Προεδρικό 
Διάταγμα δεν παραβιάζονται οι συνταγματικές επιταγές του 
άρθρου 24 για  το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον που έχει 
αναχθεί σε συνταγματικά προστατευόμενη αξία.
Τέλος, απορρίφθηκαν και  οι ισχυρισμοί των προσφευγό-
ντων, ότι  το σχέδιο επιφέρει υποβάθμιση του περιβάλλοντος 
και επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης στις όμορες περι-
οχές. Ως προς το τελευταίο διατυπώθηκε μειοψηφία 10 συμ-
βούλων Επικρατείας ειδικά ως προς το παράκτιο μέτωπο της 
επίμαχης έκτασης.  

«ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ» ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΕ ΑΙΡΟΥΝ ΤΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
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Το σχέδιο το οποίο θα καταθέσει η ΟΝΕΧ για τα ναυπηγεία 
της Ελευσίνας, συζητήθηκε στη σημερινή η συνάντηση του 
υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ‘Αδωνι Γεωργιάδη, 
με τον πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο του ομίλου ΟΝΕΧ, 
Πάνο Ξενοκώστα, παρουσία του αρμόδιου υφυπουργού, Νί-
κου Παπαθανάση, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Όπως δήλωσε 
ο κ. Γεωργιάδης, «...συναντήσαμε τον διευθύνοντα σύμβου-
λο του ομίλου ONEX, διαπιστώσαμε την καλή πορεία της 
αποκρατικοποίησης των ναυπηγείων της Σύρου και συμφω-

νήσαμε να γίνουν τα αντίστοιχα βήματα για τα ναυπηγεία της 
Ελευσίνας. Οι συζητήσεις μας με την ΟNEΧ θα συνεχιστούν και 
την επόμενη εβδομάδα, έτσι ώστε τα βήματα να γίνουν πολύ 
πιο συγκεκριμένα και πολύ πιο γρήγορα». Από την πλευρά 
του, ο κ. Παπαθανάσης ανέφερε: «Όπως είπαν ο υπουργός κ. 
Γεωργιάδης, με πρωτοβουλία του οποίου έγινε αυτή η συνά-
ντηση, και ο πρόεδρος της ΟΝΕΧ, συζητήσαμε την πορεία των 
ναυπηγείων της Σύρου αλλά και το σχέδιο το οποίο θα κατα-
θέσει ο πρόεδρος της ΟΝΕΧ για τα ναυπηγεία της Ελευσίνας. 

Αναμένουμε την εξέλιξη και την πορεία, έτσι ώστε τα ναυπη-
γεία της χώρας να ξαναλειτουργήσουν, κάτι το οποίο αναμέ-
νουν όλοι οι Έλληνες». Με τη σειρά του, ο κ. Ξενοκώστας είπε: 
«...Είμαστε πολύ χαρούμενοι καθώς βλέπουμε ότι το όραμά 
μας και το όνειρό μας για την αναγέννηση των ναυπηγείων 
που ξεκίνησε από τη Σύρο, είναι πλέον εθνική στρατηγική και 
μπορεί να γίνει πολύ γρήγορα πυλώνας ανάπτυξης και ατμο-
μηχανή της ελληνικής οικονομίας».

Η υπογραφή επενδυτικής συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας-Κατάρ 
και το επικείμενο ταξίδι του Σεΐχη στην Ελλάδα κατόπιν προ-
σκλήσεως από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας αποτέλεσε αντι-
κείμενο της χθεσινής  συνάντησης του υπουργού Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη με τον πρέσβη του Κατάρ 
Αμπντουλαζίζ Αλί Αλ Νάαμα. Στη συνάντηση συμμετείχαν και 
ο υφυπουργός Νίκος Παπαθανάσης και ο υφυπουργός Εξω-

τερικών Κώστας Φραγκογιάννης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Επίσης, ο Ανάπτυξης και Επενδύσεων συναντήθηκε με τον 
πρέσβη της Ισπανίας Ενρίκε Βιγκιέρα και η συζήτηση περι-
στράφηκε στις ελληνοϊσπανικές σχέσεις σε επενδυτικό επίπεδο 
και ιδιαίτερα για την Repsoil και τις έρευνες για πετρέλαιο στο 
Ιόνιο και στην περιφέρεια Ηπείρου.
Στη συνάντηση συμμετείχε και ο υφυπουργός Εξωτερικών κ. 

Φραγκογιάννης. Τέλος, χθες ο κ. Γεωργιάδης συναντήθηκε με 
τον πρέσβη της Φινλανδίας Juha Markus Pyykkö και συζήτη-
σαν για τις εποικοδομητικές σχέσεις Φινλανδίας-Ελλάδας.
Σημειώνεται ότι και σε αυτή τη συνάντηση συμμετείχε και ο 
υφυπουργός Εξωτερικών Κώστας Φραγκογιάννης.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιά-
δης, συναντήθηκε χθες ,με τον Πρόεδρο του ΣΕΒ, κ. Θεόδωρο 
Φέσσα και μέλη της Διοίκησης. Στη συνάντηση παρέστη και 
ο Υφυπουργός, κ. Νίκος Παπαθανάσης. Σύμφωνα με σχετική 
ανακοίνωση αμέσως μετά τη συνάντηση ο κ. Γεωργιάδης δή-
λωσε: «Σε ιδιαίτερα εποικοδομητικό κλίμα συναντήσαμε μαζί 
με τον Υφυπουργό κ. Παπαθανάση τον ΣΕΒ και συζητήσαμε 
για το πώς μπορεί η Κυβέρνηση να βοηθήσει στηβελτίωση 
του επιχειρηματικού κλίματος στην Ελλάδα και στην άμεση 
προσέλκυση περισσότερων ξένων επενδύσεων. Ξεκινήσαμε 

μία συνεργασία η οποία πιστεύω ότι θα αποδώσει σύντομα 
καρπούς». Στη συνέχεια ο κ. Παπαθανάσης ανέφερε: «Το 
στοίχημα είναι η ανάπτυξη. Σε αυτή τη συνάντηση, με πρω-
τοβουλία του κ. Υπουργού, συζητήσαμε με τον ΣΕΒ όλα αυτά 
τα στοιχεία που θα φέρουν τη δυναμική ανάπτυξη στη χώρα 
μας».  Από την πλευρά του ο κ. Φέσσας είπε:  «Ευχαριστούμε 
τον κ. Υπουργό για την ευκαιρία που είχαμε να ανταλλάξου-
με απόψεις σε πολύ θετικό κλίμα με την άμεση αντιμετώπιση 
των αναγκαίων παραγωγικών επενδύσεων. Έχουμε επανει-
λημμένα τονίσει ότι κάθε αξιόλογη επένδυση είναι εθνικός 

στόχος. Είναι πλέον αυτονόητο ότι περισσότερες επενδύσεις, 
μεγαλύτερη ανάπτυξη και καλύτερες δουλειές θα έρθουν 
στον τόπο μας μόνο όταν συνεργασθούν για το σκοπό αυτό, 
άνθρωποι άξιοι με ήθος και επαγγελματισμό, που εργάζονται 
τόσο στον δημόσιο τομέα όσο και στον ιδιωτικό τομέα.Ευχό-
μαστε καλή επιτυχία στην Κυβέρνηση για το δύσκολο έργο 
που έχει αναλάβει και την διαβεβαιώνουμε ότι τα μέλη του 
ΣΕΒ θα παραμείνουν στυλοβάτες της ελληνικής οικονομίας, 
δημιουργώντας έσοδα για το κράτος και θέσεις εργασίας για 
τους πολίτες».

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ΔΕΗ και οι άξονες της κυβερνητικής πολιτικής για την 
αντιμετώπισή τους πρόκειται να τεθούν σήμερα  στη συνάντηση που θα έχει ο υπουργός Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, με το προεδρείο της ΓΕΝΟΠ. Σύμφωνα με το 

ΑΠΕ-ΜΠΕ τη συνάντηση ζήτησαν, αμέσως μετά τις εκλογές, οι εκπρόσωποι της ομοσπονδίας, 
επισημαίνοντας ότι τα θέματα της ενέργειας, και ειδικότερα η παρούσα κατάσταση στη ΔΕΗ, 
είναι άμεσης προτεραιότητας. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο υπουργείο στις 17:00.

Δεν πρόκειται να δοθεί άλλη παράταση στην προθεσμία υπο-
βολής των φορολογικών δηλώσεων, η οποία λήγει στις 29 
Ιουλίου, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο υφυπουργός Οικονο-
μικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική και τη δημόσια 
περιουσία, Απόστολος Βεσυρόπουλος, σύμφωνα με το ΑΠΕ-
ΜΠΕ. Στην ανακοίνωσή του ο υφυπουργός σημειώνει ότι:

«Θέλω να καταστήσω σαφές ότι δεν πρόκειται να δοθεί άλλη 
παράταση στην προθεσμία υποβολής των φορολογικών δη-
λώσεων που εκπνέει στις 29 Ιουλίου.
Άλλωστε, το σύστημα υποβολής φορολογικών δηλώσεων 
έχει ανοίξει από τις 28 Μαρτίου, διάστημα που θεωρείται ικα-
νό και εύλογο για να έχουν τη δυνατότητα όλοι να υποβάλ-

λουν τις φορολογικές τους δηλώσεις.
Στόχος μας είναι να εμπεδωθεί η εικόνα ενός κράτους που θα 
είναι σοβαρό, συνεπές και αξιόπιστο απέναντι στους πολίτες, 
εμπνέοντας ανάλογες συμπεριφορές».

ΑΔ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: «ΣΕ ΚΑΛΗ ΠΟΡΕΙΑ Η ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΥΡΟΥ
Συμφωνήθηκε να γίνουν τα αντίστοιχα για τα ναυπηγεία της Ελευσίνας - Συνάντηση με τον πρόεδρο του ομίλου ΟΝΕΧ, Π. Ξενοκώστα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Η υπογραφή επενδυτικής  συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας-Κατάρ, η έρευνες για πετρέλαιο στο Ιόνιο και στην περιφέρεια Ηπείρου και οι 
Ελληνοφινλανδικές σχέσεις συζητήθηκαν στις σημερινές επαφές του Άδωνι Γεωργιάδη

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΕβ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ - ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ

ΑΠ. βΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: ΔΕΝ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΑΛΛΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟβΟΛΗΣ ΤΩΝ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ
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Ξεπέρασε τα 3.000 MW η συνολική αιολική ισχύς το πρώτο εξά-
μηνο του 2019, σύμφωνα με τα στατιστικά που δημοσίευσε η 
Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ), 
όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Συγκεκριμένα κατά το διάστημα αυτό συνδέθηκαν στο δίκτυο 
107 νέες ανεμογεννήτριες συνολικής ισχύος 198 MW, ανεβάζο-
ντας την ισχύ των αιολικών πάρκων που βρισκόταν σε εμπορι-
κή ή δοκιμαστική λειτουργία στο τέλος του Ιουνίου σε 3.022,6 
MW, 7,1 % πάνω σε σχέση με το τέλος του 2018. 
«Η αύξηση των αιολικών επενδύσεων αποτελεί μια σημαντική 
επιτυχία που οφείλεται στις προσπάθειες των επιχειρήσεων και 
των στελεχών τους, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα», 
σημειώνει η ΕΛΕΤΑΕΝ και προσθέτει «αυτό διότι έχουν κατορ-
θώσει, σε εξαιρετικά δυσμενές και περίπλοκο ρυθμιστικό περι-
βάλλον, να αναπτύξουν επί πολλά έτη και να αδειοδοτήσουν μια 

κρίσιμη μάζα έργων που τώρα υλοποιούνται. Η επιτυχία αυτή 
όμως δεν πρέπει να συσκοτίζει τα προβλήματα: το πλαίσιο στην 
Ελλάδα -όσον αφορά πρωτίστως την αδειοδότηση μετά την 
άδεια παραγωγής- παραμένει αναποτελεσματικό όπως άλλω-
στε αναδεικνύεται από τον μειωμένο ανταγωνισμό και την μη 
κάλυψη της ισχύος που προκηρύσσεται στους διαγωνισμούς 
ΑΠΕ».
Η αιολική ισχύς κατανέμεται κατά κύριο λόγο στο διασυνδεδε-
μένο σύστημα (2.714,6 μεγαβάτ) ενώ στα μη διασυνδεδεμένα 
νησιά είναι 308 μεγαβάτ. Σε επίπεδο Περιφερειών, η Στερεά 
Ελλάδα παραμένει στην κορυφή των αιολικών εγκαταστάσεων 
αφού φιλοξενεί 1017 MW (33,7%) και ακολουθεί η Πελοπόν-
νησος με 556 ΜW (18,4%) και η Ανατολική Μακεδονία - Θράκη 
όπου βρίσκονται 416 MW (13,8%).
Όσον αφορά τους επιχειρηματικούς ομίλους, στην πρώτη 

πεντάδα περιλαμβάνονται η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή με 554,1 MW 
(18,3%), η ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ με 292,0 MW (9,7%), η Iberdrola 
Rokas με 250,7 MW (8,3%), η EREN με 242,7 MW (8,0%) και 
η EDF ΕΝ Hellas με 238,2 MW (7,9%). H εικόνα για τους κατα-
σκευαστές των ανεμογεννητριών είναι η εξής: η Vestas έχει προ-
μηθεύσει το 49,6% της συνολικής αποδιδόμενης αιολικής ισχύ-
ος στην Ελλάδα. Ακολουθούν η Enercon με 23,2%, η Siemens 
Gamesa με 19,7% και η Nordex με 5,0%. Ειδικά για το Α’ εξάμη-
νο 2019 τις νέες ανεμογεννήτριες προμήθευσαν η Enercon κατά 
42,3% (83,8MW), η Siemens Gamesa κατά 28,9% (57,2ΜW), 
η Vestas κατά 8,1% (16ΜW) ενώ για πρώτη φορά στην Ελλάδα 
τέθηκαν σε λειτουργία ανεμογεννήτριες της GE Renewables συ-
νολικής ισχύος 38,4MW (19,4%) και της EWT συνολικής ισχύος 
2,64MW (1,3%).

Σε εσφαλμένο χειρισμό οφείλεται η διακοπή ρεύματος που επη-
ρέασε χθες μεγάλο τμήμα της Αττικής και το κέντρο της Αθήνας, 
σύμφωνα με τον ΑΔΜΗΕ, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Συγκεκριμέ-
να, σύμφωνα με τα διαθέσιμα ευρήματα στις 11.35 ετέθησαν 
εκτός λειτουργίας γραμμές μεταφοράς υψηλής τάσης 150 kV 

με σημείο εκκίνησης τον υποσταθμό Ρουφ. Ο ΑΔΜΗΕ αναφέρει 
ακόμη ότι δεν εντοπίστηκαν βλάβες στον εξοπλισμό, ούτε προ-
κλήθηκε οποιοσδήποτε κίνδυνος για το προσωπικό.
Το πρόβλημα στον υποσταθμό Ρουφ αποκαταστάθηκε στις 
11.42 και αμέσως ξεκίνησε η διαδικασία ανάληψης φορτίων 

από το Δίκτυο Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ), η οποία ολοκληρώθηκε 
στις 11.55, οπότε και αποκαταστάθηκαν τα προβλήματα ηλε-
κτροδότησης.

Παρατείνεται έως την Παρασκευή, 30 Αυγούστου η προθεσμία υποβολής προσφορών για τους σταθ-
μούς μετατροπής της μεγάλης ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης με την Αττική, ανακοίνωσε χθες 
–σύμφωνα με το ΑΠΕ- η θυγατρική του ΑΔΜΗΕ «Αριάδνη» που υλοποιεί το έργο. Την ίδια ημέρα θα 
γίνει και η αποσφράγιση των προσφορών.

Η παράταση, όπως επισημαίνεται δίνεται σε συνέχεια σχετικών αιτημάτων από όλους τους εγχώριους 
και διεθνείς συμμετέχοντες κατασκευαστικούς οίκους-προμηθευτές εξοπλισμού δεδομένου του μεγέ-
θους του έργου, των ιδιαίτερα απαιτητικών τεχνικών προδιαγραφών του και του αντίστοιχα μεγάλου 
αριθμού τεχνικών στοιχείων που απαιτούνται για την κατάθεση άρτιων προσφορών.

Στην κατάργηση του λιγνίτη ως «κλιματικά εγκληματικού καυσί-
μου» και «οικονομικά ασύμφορης επένδυσης» επανέρχεται, σε 
ανακοίνωσή του, το ελληνικό γραφείο του Παγκόσμιου Ταμείου 
για τη Φύση (WWF), με αφορμή την προβληματική κατάσταση 
στην οποία έχει περιέλθει η ΔΕΗ, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Στην ανακοίνωση τονίζεται, μεταξύ άλλων, ότι «η σωτηρία της 
Επιχείρησης αφορά το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας και έχει 
μεγάλη σημασία για τη σταθερή ανάπτυξη της χώρας» και πως 
«απαιτούνται επείγοντα μέτρα απεξάρτησης από τον λιγνίτη, 
εγκατάλειψης του ζημιογόνου έργου της νέας μονάδας «Πτολε-
μαΐδα V», διατήρηση της κυριότητας επί των υδροηλεκτρικών για 
αναβάθμισή τους, ώστε να λειτουργούν και ως αντλησιοταμιευτι-
κές μονάδες για αποθήκευση καθαρής ενέργειας, και στροφή στις 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και στην παροχή δημόσιων υπηρε-
σιών διαχείρισης και εξοικονόμησης της ενεργειακής ζήτησης σε 
καταναλωτές και επιχειρήσεις».
Σε δήλωσή του, ο διευθυντή του WWF Ελλάς, Δημήτρης Καρα-
βέλλας, σημειώνει: «Με διαχρονική και διακομματική συναίνεση, 

η ΔΕΗ έχει μείνει πεισματικά προσκολλημένη σε ένα μοντέλο ηλε-
κτροπαραγωγής που πλέον μόνο ζημιές φέρνει, οικονομικές και 
περιβαλλοντικές. Είναι απαραίτητο η ΔΕΗ να δώσει αγώνα για να 
κερδίσει τον χαμένο δρόμο της ενεργειακής καινοτομίας με έργα 
όπως η πρόσφατα ολοκληρωμένη υβριδική μονάδα Ναέρας στην 
Ικαρία. Δεν ξεχνάμε ότι τον δρόμο της Ευρώπης για τις Ανανεώσι-
μες Πηγές Ενέργειας τον άνοιξε η ΔΕΗ το 1981, κατασκευάζοντας 
το πρώτο αιολικό πάρκο στην Ευρωπαϊκή Ένωση».
Η ανακοίνωση του Ταμείου καταλήγει: «Η πορεία προς το σημε-
ρινό ναυάγιο πέρασε από διάφορα στάδια και απόπειρες κρατικής 
στήριξης της διαδικασίας πώλησης, ακόμα και με προσπάθεια 
θέσπισης μηχανισμού κρατικής επιδότησης για τις λιγνιτικές μο-
νάδες, της οποίας έγκριση εκκρεμεί από την Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή. Σημαντικό στοιχείο προς την κατεύθυνση αυτήν είναι ότι σε 
επιστολή της προς τις περιβαλλοντικές οργανώσεις WWF Ελλάς 
και Greenpeace, η Ευρωπαία επίτροπος Μαργκρέτε Βεστάγιερ 
(Margrethe Vestager) επισήμανε ότι συμφωνεί πως οι μηχανι-
σμοί αποζημίωσης ισχύος δεν πρέπει να παρέχουν κρυφή επιδό-

τηση για ηλεκτροπαραγωγή από ορυκτά καύσιμα και πως όλες οι 
σχετικές επιδοτήσεις προς ρυπογόνες μονάδες θα πρέπει ούτως ή 
άλλως να καταργηθούν τελείως μέχρι το 2025. Καιρός η ΔΕΗ να 
αντιληφθεί την κλιματική και περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ 
ως κίνητρο για βιώσιμη διέξοδο από την κρίση στην οποία έχει 
περιέλθει λόγω της εμμονής της με τον ξεπερασμένο πια και βαριά 
ρυπογόνο λιγνίτη.
Το WWF Ελλάς έχει εδώ και χρόνια αναδείξει τον αδιέξοδο δρόμο 
του λιγνίτη και την ανάγκη για άμεσο σχεδιασμό της διαδικασίας 
απόσυρσης των λιγνιτικών μονάδων και κεντρικού στρατηγικού 
σχεδιασμού για τη δίκαιη μετάβαση στη μεταλιγνιτική εποχή. Η 
νέα κυβέρνηση και η νέα ηγεσία της ΔΕΗ θα πρέπει να λάβουν 
σοβαρά υπόψη τα παραδείγματα άλλων ευρωπαϊκών κολοσσών 
ηλεκτροπαραγωγής που σταθερά εγκαταλείπουν τις επενδύσεις 
στα ορυκτά καύσιμα και στρέφονται σε νέα πεδία καινοτομίας και 
οικονομικής ευρωστίας: Στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, τα 
ευφυή δίκτυα διανομής και την προώθηση ενεργειακών υπηρε-
σιών».

ΞΕΠΕΡΑΣΕ ΤΑ 3.000 MW Η ΑΙΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  

ΑΔΜΗΕ: ΣΕ ΕΣΦΑΛΜΕΝΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΣΕ 
ΜΕΓΑΛΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ   

ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ ΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΛΙΓΝΙΤΗ ΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΥΓΙΗ ΔΕΗ, ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟ WWF ΕΛΛΑΣ   
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Στη διάθεση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κω-
στή Χατζηδάκη, βρίσκονται από την περασμένη Παρασκευή, 
οι παραιτήσεις του ΔΣ του Κτηματολογίου. Σε ρεπορτάζ της 
Μαρίνας Ξυπνητού σημειώνεται ότι σύμφωνα με πληροφο-
ρίες του economix.gr, ο υπουργός αναμένεται να ενημερωθεί 
για τα ζητήματα που εκκρεμούν και σε δεύτερο χρόνο, να 
προχωρήσει σε αντικατάσταση προσώπων.
Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, ο Φορέας έχει αρκετά ανοι-
χτά μέτωπα, υψίστου προτεραιότητας και τα οποία χρήζουν 
λεπτών χειρισμών προκειμένου να μην τεθεί το έργο εκτός 
χρονοδιαγράμματος.
Μια σειρά από κακές πρακτικές, όπως η καθυστέρηση της δια-
φημιστικής καμπάνιας που κατά την πρώτη της φάση κρίθηκε 
άγονη, η μειωμένη συμμετοχή των πολιτών στην διαδικασία 
κτηματογράφησης, η μη επαρκής ενημέρωση των ομογενών 
για την σειρά παρατάσεων και τα «χρέη» από παλαιότερα 
προγράμματα, είναι μερικές από τις καυτές πατάτες που ανα-
λαμβάνει ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής 
Χατζηδάκης.
Η αλλαγή της διοίκησης, φαίνεται πως προβληματίζει τα ανά-
δοχα σχήματα που τρέχουν τις 24 συμβάσεις κτηματογράφη-
σης, καθώς αν και ήταν αναμενόμενη εξέλιξη – ενδέχεται να 
φέρει περαιτέρω καθυστερήσεις στον αρχικό σχεδιασμό.
Ήδη, υπάρχουν έντονες αντιδράσεις για την νομοθετική ρύθ-
μιση, με την οποία προβλέπεται παράταση έως και 6 μήνες για 
όσες περιοχές έχουν προβλήματα στην συλλογή δηλώσεων, 
ενώ όπως τονίζουν στο economix.gr, υπάρχουν γραφεία που 
δεν τους έχουν πιστωθεί χρήματα ούτε για τα τρέχοντα έξοδα.
Η πιο αισιόδοξη πρώτη εκτίμηση των γραφείων για το κόστος 
μιας εξάμηνης παράτασης στις συμβάσεις  κτηματογράφησης 
που βρίσκονται σε εξέλιξη, υπολογίζεται περίπου στα 20 εκατ. 
ευρώ.
Πάντως, ο πρώην υπουργός Περιβάλλοντος Γιώργος Στα-

θάκης, είχε καθησυχάσει τις όποιες ανησυχίες, αφού ούτε 
λίγο – ούτε πολύ είχε κάνει σαφές πως οποιαδήποτε επιπλέον 
επιβάρυνση προκύψει, θα καλυφθεί άμεσα.
Έτερο πρόβλημα, που θα κληθεί να επιλύσει η νέα διοίκηση 
είναι και η συμμετοχή των πολιτών στην διαδικασία. Όπως 
προβλέπεται, αν τα παραδοτέα των συμβάσεων που «τρέ-
χουν» δεν καλύπτουν το 50%  των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, 
υπάρχει κίνδυνος να χαθούν τα 84 εκατ. ευρώ που έχουν εξα-
σφαλιστεί από το τρέχον ΕΣΠΑ 2014-2020, με στόχο τη δη-
μιουργία κτηματολογικής βάσης δεδομένων στις υπόλοιπες 
περιοχές της χώρας (συνολικής δαπάνης 320 εκατομμυρίων 
ευρώ).
Σημαντικό εξίσου ζήτημα που πρέπει να ξεκαθαρίσει η νέα 
ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος, είναι τα χρήματα από 
προηγούμενα προγράμματα που δεν έχουν συλλεχθεί και τα 
οποία αφορούν το αναλογικό τέλος της κτηματογράφησης 
του 2008 και τα 35 ευρώ ανά δικαίωμα για την περίοδο 1997 
– 1999.
Όπως έχει γράψει το economix.gr για τα παλαιότερα χρέη, 
το Κτηματολόγιο έχει ήδη κάνει σχετικές συζητήσεις με το 
υπουργείο Περιβάλλοντος, προκειμένου τα ανωτέρω ποσά 
να εισπραχθούν το επόμενο διάστημα.
Όπως εξήγησαν πηγές, για τα προγράμματα του 2008 ο νόμος 
προβλέπει η καταβολή του αναλογικού τέλους να πραγματο-
ποιείται από τους δικαιούχους κυριότητας και επικαρπίας που 
έχουν καταχωρηθεί στους κτηματολογικούς πίνακες. Το ανα-
λογικό τέλος κτηματογράφησης καταβάλλεται από τους κύ-
ριους ή επικαρπωτές και καθορίζεται σε ποσοστό ένα επί τοις 
χιλίοις επί της πέραν των 20.000 ευρώ αξίας του δικαιώματος 
που προκύπτει από την τιμή ζώνης, την παλαιότητα και τον 
όροφο. Στην περίπτωση συνδικαιούχων οι 20.000 ευρώ εξαι-
ρούνται από κάθε έναν δικαιούχο και το ποσό που προκύπτει 
επιμερίζεται μεταξύ τους. Παράλληλα το ανώτατο ποσό που 

θα κληθούν να πληρώσουν είναι τα 900 ευρώ.
Ο λόγος που μέχρι σήμερα δεν έχουν εισπραχθεί, είναι ότι επί 
της ουσίας το κόστος ορίζεται με βάση την αντικειμενική αξία, 
η οποία ανά περιοχή και ιδιοκτησία διαφέρει – φέρνοντας 
στην πράξη μια σχετική δυσκολία. Ωστόσο, όπως τονίζουν οι 
ίδιες πηγές, αν ο νόμος δεν αλλάξει, πρόκειται η είσπραξη να 
γίνει το επόμενο διάστημα.
Παράλληλα, πρόθεση του Κτηματολογίου είναι εισπραχθούν 
και τα 35 ευρώ ανά δικαίωμα για τα παλαιά προγράμματα 
1997 – 1999, κάτι που θα συμβεί πιθανότητα στις αρχές του 
επόμενου έτους, όπου και θα γίνει η τροποποίηση της ΚΥΑ 
έτσι ώστε να μην γίνεται η πληρωμή μέσω μετρητών.
Υπογράφηκε η σύμβαση για τον Σταθμό Μεταφόρτωσης 
Απορριμμάτων Αθηνών
     Στην τελική ευθεία εισήλθε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- η 
δρομολόγηση της κατασκευής Σταθμού Μεταφόρτωσης 
Απορριμμάτων (ΣΜΑ) στον δήμο Αθήνας. Ο δήμαρχος Αθη-
ναίων Γιώργος Μπρούλιας και η περιφερειάρχης Αττικής Ρένα 
Δούρου υπέγραψαν τη σχετική σύμβαση με την εταιρία που 
ανέλαβε την κατασκευή του, έπειτα από δημόσιο διαγωνισμό. 
   Ο ΣΜΑ θα έχει δυνατότητα μεταφόρτωσης 400 τόνων 
απορριμμάτων ημερησίως καλύπτοντας τις ανάγκες τόσο του 
δήμου Αθηναίων όσο και του δήμου Αιγάλεω, δεδομένου 
ότι θα κατασκευαστεί σε οικόπεδο 19 στρεμμάτων που έχει 
παραχωρηθεί στον δήμο Αθηναίων από τον Ενιαίο Διαβαθ-
μισμένο Σύνδεσμο Νομού Αττικής και το οποίο βρίσκεται στα 
κοινά γεωγραφικά όριά τους (Ιερά Οδός). Όπως επισήμανε ο 
κ. Μπρούλιας με τη λειτουργία του ΣΜΑ ο δήμος Αθηναίων 
θα πραγματοποιεί περισσότερα δρομολόγια αποκομιδής με 
μικρότερη περιβαλλοντική επιβάρυνση και εξοικονόμηση 
καυσίμων.

Επανήλθε ο Συνήγορος του Καταναλωτή με νέα επιστολή του 
προς τη ΔΕΗ, σχετικά με τη χρέωση του ενός ευρώ για την 
έκδοση των χάρτινων λογαριασμών κατανάλωσης ρεύμα-
τος και ζητάει –όπως αναφέρει το ΑΠΕ- την κατάργηση της 
χρέωσης και την επιστροφή των εισπραχθέντων μετά και την 
πρόσφατη απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ.
Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, στη νέα επιστολή 
του Συνηγόρου του Καταναλωτή, Λευτέρη Ζαγορίτη, η οποία 
κοινοποιήθηκε στα αρμόδια υπουργεία Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθώς και στη Ρυθ-
μιστική Αρχή Ενέργειας, σημειώνεται ότι η Ανεξάρτηση Αρχή 
επανέρχεται στο ζήτημα της επιβάρυνσης των καταναλωτών 
με ένα ευρώ για την έκδοση έγχαρτων λογαριασμών κατα-
νάλωσης, ύστερα και από την απόφαση του Δικαστηρίου 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (υπόθεση C-294/18 της 2ας Μαϊου 
2019).
Όπως αναφέρει η Αρχή, σύμφωνα με την απόφαση του Δι-
καστηρίου της ΕΕ, η οποία ερμήνευσε το άρθρο 11 παρ. 1 
της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ (που έχει ενσωματωθεί στην εθνική 
έννομη τάξη δυνάμει του άρθρου 12 παρ. 4 ν. 4342/2015), 
«αποτελεί δικαίωμα των τελικών καταναλωτών να λαμβά-
νουν δωρεάν όλους τους λογαριασμούς τους και τα στοιχεία 
που αφορούν την τιμολόγηση για την ενέργεια που κατανα-
λώνουν... ».
Υπό αυτό το πρίσμα, όπως αναφέρεται στην επιστολή, η χο-
ρήγηση τυχόν έκπτωσης σε καταναλωτές που επιλέγουν την 
ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμού από τον προμηθευτή 
λιανικής πώλησης ηλεκτρονικής ενέργειας είναι συμβατή με 

το άρθρο 11 παρ. 1 της Οδηγίας μόνον εφόσον τηρείται η 
υποχρέωση της δωρεάν αποστολής λογαριασμών σε όλους 
τους καταναλωτές, άρα και στους καταναλωτές που επιλέ-
γουν την αποστολή έγχαρτου λογαριασμού.
Με βάση τα παραπάνω, ο Συνήγορος του Καταναλωτή ζη-
τάει:
α) Την άμεση παύση της πρακτικής χρέωσης των καταναλω-
τών για την έκδοση και την αποστολή Λογαριασμών Κατανά-
λωσης και
β) την επιστροφή των εισπραχθέντων, κατά παράβαση της 
κείμενης νομοθεσίας, χρηματικών ποσών μέσω της σχετικής 
πίστωσής τους στους αμέσως επόμενους εκκαθαριστικούς 
Λογαριασμούς Κατανάλωσης.

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΧΑΡΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 
Ζητάει εκ νέου από τη ΔΕΗ ο Συνήγορος του Καταναλωτή  

ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ – ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΚΑΥΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΤΡΕΞΕΙ ΤΟ ΥΠΕΝ
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Αμετάκλητα κλείνει το κεφάλαιο της χορήγησης 13ου 
και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους μετά την 
απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατεί-
ας που έκρινε συνταγματικές τις περικοπές και ανέτρεψε 
προηγούμενη αντίθετη απόφαση του Στ’ Τμήματος του 
ανωτάτου δικαστηρίου. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Ιω-
άννας Μάνδρου στην «Καθημερινή» η Ολομέλεια του ΣτΕ 
με πρόεδρο, την Πρόεδρο του Δικαστηρίου Αικατερίνη 
Σακελλαροπούλου και εισηγητές τους συμβούλους Επι-
κρατείας Ελένη Παπαδημητρίου και Ιωάννη Σπερλάκη, 
με σειρά αποφάσεών της έκρινε ότι η κατάργηση των επι-
δομάτων και των δώρων Πάσχα και Χριστουγέννων για 
τους δημοσίους υπαλλήλους «τεκμηριώνεται επαρκώς».
Προς αιτιολόγηση των περικοπών των δώρων και των 
επιδομάτων η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατεί-
ας αναφέρεται στη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας 
και στην προσπάθεια εξοικονόμησης και περιορισμού των 
διογκωμένων δαπανών του κράτους.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην απόφαση, «κατά τη 
λήψη του επίμαχου μέτρου, ο νομοθέτης είχε πλήρη 
επίγνωση όχι μόνο του εν γένει επιπέδου διαβίωσης του 
πληθυσμού της χώρας, αλλά και ειδικά του επιπέδου δια-
βίωσης των δημοσίων υπαλλήλων, όπως προκύπτει:
α) από τα δημοσιευμένα και διαθέσιμα στις υπηρεσίες 
του Ελληνικού Δημοσίου στοιχεία της Ελληνικής Στατιστι-
κής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για το όριο κινδύνου φτώχειας ανά 
άτομο μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις (6.591 ευρώ) και 
το μέσο ετήσιο ισοδύναμο ατομικό εισόδημα (12.637,08 
ευρώ) κατά το έτος 2011,
β) από το νέο ενιαίο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλ-
λήλων που θεσπίστηκε ο βασικός μισθός των δημοσίων 
υπαλλήλων κυμαίνεται μεταξύ 780 (ΥΕ με βαθμό ΣΤ)  και 
1092 ευρώ (ΠΕ με βαθμό ΣΤ) και γ) από τη θέσπιση νέου 
κατώτατου βασικού μισθού και ημερομισθίου με τον ίδιο 
ν. 4093/2012 (586,08 ευρώ και 26,18 ευρώ, αντίστοι-
χα)».
Κατά συνέπεια, υπογραμμίζουν οι σύμβουλοι Επικρατεί-
ας, «οι αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων, ακόμη και 
μετά την κατάργηση των επίμαχων επιδομάτων, εξα-
σφάλιζαν αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης, τόσο σε σχέση 
με όσους διαβιούσαν στα όρια της φτώχειας όσο και με 
όσους απασχολούνταν στον ιδιωτικό τομέα με τον κατώ-
τατο βασικό μισθό και ημερομίσθιο».
Επιπλέον, σημειώνουν οι δικαστές του ΣτΕ, «η τυχόν 
ύπαρξη εναλλακτικών λύσεων δεν καθιστά, ενόψει των 
ευρέων περιθωρίων εκτίμησης που απολαμβάνει ο νο-

μοθέτης στη χάραξη της οικονομικής και κοινωνικής 
πολιτικής και του οριακού ελέγχου, στον οποίο υπόκειται 
κατά τούτο, από μόνη της μη αιτιολογημένη την επίδικη 
ρύθμιση, ούτε, άλλωστε, υπόκειται σε δικαστικό έλεγχο η 
συγκεκριμένη επιλογή, αν, δηλαδή, ο νομοθέτης επέλεξε 
τον καλύτερο τρόπο χειρισμού του προβλήματος ή αν 
έπρεπε να είχε ασκήσει διαφορετικά την εξουσία του».
Σε άλλο σημείο οι σύμβουλοι Επικρατείας υπογραμμίζουν 
ότι «το ίδιο μέτρο δεν αντίκειται στα  άρθρα 4 παρ. 5 και 25 
παρ. 4 του Συντάγματος, δεδομένου ότι αφορά όλους τους 
υπαλλήλους του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα, ενώ διαφορετικό είναι το ζήτημα της χορήγησης 
των επιδομάτων εορτών και αδείας στους υπαλλήλους 
του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι αποτελούν διαφορετική 
κατηγορία, σε βάρος της οποίας έχουν επιβληθεί άλλα 
οικονομικής φύσεως μέτρα».
Παράλληλα, η πλειοψηφία αντέκρουσε την άποψη της 
μειοψηφίας ότι το ΣτΕ «μεταστρέφει τη νομολογία του 
ως προς τον ν. 4093/2012, τον οποίο συστηματικά κρίνει 
αντίθετο στις προεκτεθείσες συνταγματικές διατάξεις, με 
το επιχείρημα ότι, εκ μόνου του λόγου ότι άλλες ρυθμίσεις 
του νόμου αυτού, οι οποίες αφορούν διαφορετικά θέματα 
(μισθούς και συντάξεις), κρίθηκαν αντισυνταγματικές με 
αποφάσεις του Δικαστηρίου, δεν προκύπτει αναγκαίως 
αντισυνταγματικότητα και της επίδικης ρύθμισης. Και 
τούτο, διότι, ανεξάρτητα από το ότι σε αυτόν περιλαμ-
βανόταν πλήθος μέτρων με άμεσο οικονομικό αντίκτυπο 
στα εισοδήματα διαφόρων κοινωνικών ομάδων, αλλά και 
οικονομικών φορέων, ορισμένα από τα οποία κρίθηκαν 
συνταγματικά, πάντως αντίθετη εκδοχή θα ισοδυναμούσε 
με αφηρημένο έλεγχο συνταγματικότητας του νόμου, ο 
οποίος, σύμφωνα με το Σύνταγμα, δεν έχει ανατεθεί στο 
Δικαστήριο».
Μειοψηφία
Σύμφωνα με  τη μειοψηφία, με τον ίδιο ν. 4093/2012 και 
με τα ίδια ακριβώς κριτήρια, τα οποία με προηγούμενες 
αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατεί-
ας κρίθηκαν καθ’ εαυτά απρόσφορα, ανεπαρκή και, συνε-
πώς, ακατάλληλα να στηρίξουν περικοπές σε μισθούς και 
συντάξεις, έλαβε χώρα και η επίδικη ήδη κατάργηση των 
δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος 
αδείας των εν ενεργεία λειτουργών και υπαλλήλων του 
Δημοσίου.
Και στην περίπτωση, όμως, αυτή, όπως και στις προηγη-
θείσες ως άνω περιπτώσεις, ούτε στην αιτιολογική έκθεση 
του ν. 4093/2012 ούτε στις προπαρασκευαστικές εργασί-

ες ψήφισης αυτού περιέχεται, σε σχέση με την κατάργηση 
των εν λόγω παροχών, οποιαδήποτε ειδικότερη αναφο-
ρά, εκτίμηση ή άλλη αιτιολογία, η οποία, πάντως, ήταν 
ιδιαιτέρως επιβεβλημένη, δεδομένου ότι πρόκειται περί 
παροχών, οι οποίες, όπως δηλώνεται στην ονομασία τους 
και συνάγεται από τη μακρά ιστορική τους επιβίωση συν-
δέονται αμέσως με την προστατευόμενη από το Σύνταγμα  
(άρθρα 2, 5, παρ. 1 και 21) κοινωνική και οικογενειακή 
ζωή, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί στην ελληνική πραγ-
ματικότητα τα τελευταία τουλάχιστον 60 χρόνια.
Εξάλλου, δεν αρκεί ούτε στην περίπτωση του επίμαχου 
μέτρου η επίκληση του δημοσιονομικού οφέλους και 
μόνον ούτε η χρονίζουσα αδυναμία προώθησης των 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και είσπραξης των ληξι-
πρόθεσμων φορολογικών οφειλών, που αποτέλεσαν τους 
λόγους για τους οποίους κρίθηκαν και πάλι αναγκαίες, με-
ταξύ άλλων, οι νέες μειώσεις στις αποδοχές των λειτουρ-
γών και υπαλλήλων του Δημοσίου που επέφερε η επίμαχη 
πλήρης κατάργηση των επιδομάτων εορτών και αδείας.
Πέραν αυτού, «απαιτείτο και στην προκείμενη περίπτωση 
η προηγούμενη εξέταση τυχόν εναλλακτικών επιλογών 
και η εκτίμηση της προσφορότητας και αναγκαιότητας της 
επίμαχης κατάργησης υπό το φως των αρχών της ανα-
λογικότητας και της ίσης συμμετοχής στα δημόσια βάρη, 
ιδίως ενόψει του γεγονότος ότι τα καταργηθέντα δώρα 
Χριστουγέννων και Πάσχα και επίδομα αδείας, συνολικού 
ετησίου ύψους 1.000 ευρώ, χορηγούνταν μόνο στους χα-
μηλόμισθους υπαλλήλους του Δημοσίου που είχαν μικτές 
μηνιαίες αποδοχές (συμπεριλαμβανομένων και των ως 
άνω δώρων και επιδόματος αδείας) μέχρι 3.000 ευρώ, 
σύμφωνα με τους νόμους 4875/2010 και 4024/2011».
«Οι εν λόγω υπάλληλοι έχουν ήδη υποστεί αλλεπάλληλες 
μειώσεις τόσο των αποδοχών τους, όσο και του εν γένει 
εισοδήματός τους βάσει των διαφόρων νομοθετημάτων 
της περιόδου της κρίσης. Εξάλλου, οι επίμαχες καταρ-
γήσεις δεν μπορούν να δικαιολογηθούν ειδικότερα ούτε 
εκ του λόγου ότι αποτελούν τμήμα ενός ευρύτερου προ-
γράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής που περιέχει 
δέσμη μέτρων για την ανάκαμψη της ελληνικής οικο-
νομίας και την εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών, 
διότι η προϋπόθεση αυτή αποτελεί αναγκαίο όχι όμως 
και επαρκή όρο για τη συνταγματικότητα των εν λόγων 
περικοπών».

AΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΕ: ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ «ΟΧΙ» ΣΕ 13Ο ΚΑΙ 14Ο ΜΙΣΘΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 
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Την περίπτωση ενδιάμεσης λύσης αποστολής ειδοποιήσεων 
μέσω γραπτών μηνυμάτων στους πολίτες της εφαρμογής 112 
σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης εξετάζει το υπουργείο Ψηφι-
ακής Διακυβέρνησης έως ότου ολοκληρωθεί το σύστημα στο 
τέλος του έτους, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Συγκεκριμένα, σε 
συνάντηση που είχε χθες ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης με τους επικεφαλής 
των δικτύων κινητής τηλεφωνίας συζητήθηκε το χρονοδιά-
γραμμα υλοποίησης του 112 και των ειδοποιήσεων των πο-
λιτών για έκτακτες καταστάσεις.  Θα ακολουθήσουν και άλλες 
συναντήσεις με τις εταιρείες του κλάδου για επιμέρους θέματα 
και για την αξιολόγηση της εφαρμογής όσων συμφωνήθηκαν 
χθες. Στο μεταξύ, έχοντας στόχο περισσότερος κόσμος να έχει 
πρόσβαση σε υπερυψηλές ταχύτητες internet, συζητήθηκαν 
μέτρα ενίσχυσης για την διείσδυση της ευρυζωνικότητας κα-
θώς και για την ενθάρρυνση των επενδύσεων σε δίκτυα νέας 

γενιάς, σταθερής και κινητής. Παρόντες στην συνάντηση με τον 
κ. Πιερρακάκης ήταν ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος 
του Ομίλου ΟΤΕ, Μιχάλης Τσαμάζ, ο πρόεδρος και διευθύνων 
σύμβουλος της Vodafone Ελλάδας Χάρης Μπρουμίδης, ο πρόε-
δρος και διευθύνων σύμβουλος της Wind Νάσος Ζαρκαλής και 
ο πρόεδρος της Ένωσης Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας Γιώρ-
γος Στεφανόπουλος. Ειδικότερα, όπως διευκρινίζει το υπουγείο 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης δεν μπορούμε να περιμένουμε μέχρι 
την πλήρη λειτουργία του 112 και την υποστήριξη της Υπηρεσί-
ας Εκπομπής Κυψέλης από όλες τις συσκευές που χρησιμοποι-
ούνται από τους συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας. Για το λόγο 
αυτό έχουμε ήδη σχεδιάσει και προχωρούμε στην υλοποίηση 
μιας «ενδιάμεσης λύσης» σε συνεργασία με τους παρόχους κι-
νητής τηλεφωνίας, η οποία, όπως είπε και ο πρωθυπουργός 
Κυριάκος Μητσοτάκης την περασμένη Παρασκευή 12 Ιουλίου, 
θα δοκιμαστεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες και θα αποτελέσει 

μία εναλλακτική λύση με περιορισμούς, που σε καμία περίπτω-
ση φυσικά δεν υποκαθιστά το συνολικό σύστημα του 112 & της 
Υπηρεσίας Εκπομπής Κυψέλης (CBS). 
Πώς θα λειτουργεί η «ενδιάμεση λύση» 
Θα πρόκειται για υπηρεσία αποστολής συμβατικών SMS σε όσα 
κινητά τηλέφωνα βρίσκονται εντός των περιοχών ενδιαφέρο-
ντος. Ταυτόχρονα, εξετάζουμε το πλαίσιο μέσω του οποίου θα 
αναμεταδίδεται αυτόματα το σχετικό μήνυμα από τους τηλεο-
πτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς. 
Η μαζική αποστολή SMS, όπως και η Υπηρεσία Εκπομπής Κυ-
ψέλης, είναι μέσα ειδοποίησης/ενημέρωσης των πολιτών, τα 
οποία έρχονται να λειτουργήσουν συμπληρωματικά με τις υπό-
λοιπες δράσεις της Πολιτείας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 
Σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν αποκλειστικά μέσα ενημέ-
ρωσης και δεν μπορούν να εξασφαλίσουν καθολική ενημέρω-
ση προς τους πολίτες.

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στις 
σήραγγες της Παναγοπούλας, του αυτοκινητόδρομου Κορίν-
θου - Πατρών, προκειμένου να εκτελεστούν προγραμματι-
σμένες δοκιμές και έλεγχοι του εξοπλισμού των σηράγγων, 

σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Ειδικότερα, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από την 
Τετάρτη, 17 Ιουλίου, στις 18:00 έως τις 08:00 το πρωί της Πέ-
μπτης, 18 Ιουλίου, και από τις 18:00 της ίδιας ημέρας, έως τις 

08:00 της Παρασκευής, 19 Ιουλίου.
Κατά τη διάρκεια των ρυθμίσεων τα δύο ρεύματα κυκλοφορί-
ας θα εκτραπούν εκτός των σηράγγων και συγκεκριμένα στην 
παράπλευρη βοηθητική οδό της βόρειας σήραγγας.

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στον ανισόπεδο κόμ-
βο Κλειδιού, στον κλάδο εισόδου στην κατεύθυνση από Βέροια 
προς Αθήνα, θα πραγματοποιηθεί την  Τετάρτη 17 Ιουλίου, από 
τις 8 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, καθώς, με απόφαση της 
Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας, θα ισχύσουν έκτακτες κυκλο-

φοριακές ρυθμίσεις, λόγω εργασιών συντήρησης σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ..
Τα οχήματα που θα κινούνται από Βέροια με κατεύθυνση προς 
Αθήνα θα πρέπει να ακολουθούν την εξής διαδρομή: Από τον 
ανισόπεδο κόμβο Νησελίου της Εγνατίας Οδού θα εισέρχονται 

στην παλαιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης- Αθηνών και μέσω του 
ανισόπεδου κόμβου Ν. Αγαθούπολης θα εισέρχονται στον αυ-
τοκινητόδρομο με κατεύθυνση προς Αθήνα.

Ο Γιάννης Θεοδωρόπουλος αναλαμβάνει τα καθήκοντα 
του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας 
SingularLogic, μέλος του Ομίλου MIG, σε συνέχεια της απο-
χώρησης του Γιώργου Κωνσταντόπουλου, σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο Γιάννης Θε-
οδωρόπουλος, από τα πιο έμπειρα στελέχη στην αγορά των 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη χώρα μας, 
διατηρεί πολυετή σχέση συνεργασίας με τη SingularLogic. Στέ-
λεχος της Διοικητικής ομάδας της SingularLogic από το Δεκέμ-
βριο του 2017, κατείχε τη θέση του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου 

στον εταιρικό τομέα Software Technologies, συνεισφέροντας 
ουσιαστικά στην ανάπτυξη της εταιρείας, ενώ επιπρόσθετα ηγή-
θηκε του εθνικής σημασίας έργου των εκλογών, το οποίο ολο-
κληρώθηκε με επιτυχία, εισάγοντας καινοτομίες που ανέδειξαν 
για άλλη μια φορά το υψηλό επίπεδο και την μοναδική ικανό-
τητα της SingularLogic να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις που 
αξιοποιούν στο έπακρο τη σύγχρονη τεχνολογία. Παράλληλα, 
είναι ιδρυτής και CEO της SenseOne Technologies, η οποία είναι 
μέλος του Ομίλου SingularLogic από το 2016.
Έχει διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος των εταιρειών Computer 

Project, Sitec, SingularLogic Business Services και Σύμβουλος 
Διοίκησης στις εταιρείες Singular Software, Ideal Group και 
SingularLogic Group. Εκλεγμένο μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου 
Εταιρειών Πληροφορικής Ελλάδας (ΣΕΠΕ) επί είκοσι έτη (1995-
2015), κατείχε τη θέση του Α’ Εκτελεστικού Αντιπροέδρου του 
ΣΕΠΕ επί δώδεκα έτη (2003-2015), υπήρξε μέλος του Δ.Σ. της 
«Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» (2004-2005), καθώς και 
μέλος Εθνικών Συμβουλίων και Επιτροπών με αντικείμενο τη 
διαμόρφωση της Εθνικής στρατηγικής για τις Τεχνολογίες Πλη-
ροφορικής και Επικοινωνιών (2000-2013).

Με το ασημένιο βραβείο, στο πλαίσιο του ετήσιου διαγωνισμού 
«Teleperformance Greece CRM Grand Prix Customer Service 
Awards - 2018», βραβεύθηκε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- το τηλε-
φωνικό κέντρο του αεροδρομίου της Αθήνας, καθώς απάντησε 
σε χιλιάδες κλήσεις με ταχύτητα και εγκυρότητα. 
 Πρόκειται για νέα σημαντική διάκριση, για ακόμα μια χρονιά, 
για το τηλεφωνικό κέντρο του αεροδρομίου. Σχολιάζοντας τη 

νέα διάκριση του ΔΑΑ στο σκέλος της ικανοποίησης και της 
εξυπηρέτησης του κοινού, ο διευθυντής Υπηρεσιών Αεροσταθ-
μού, Γιώργος Ζερβούδης, τόνισε «Είμαστε πολύ χαρούμενοι με 
το ασημένιο βραβείο που έλαβε το τηλεφωνικό κέντρο μας στο 
διαγωνισμό της Teleperformance CRM Grand Prix 2018. Πολ-
λά συγχαρητήρια αξίζουν στους ανθρώπους μας που δίνουν 
καθημερινά τον καλύτερο εαυτό τους σε ιδιαίτερα απαιτητικές 

συνθήκες προκειμένου να ανταποκριθούν στις κλήσεις του 
επιβατικού κοινού, με ευγένεια, προθυμία και απόλυτο επαγγελ-
ματισμό. Το Τηλεφωνικό Κέντρο μας που λειτουργεί σε 24ωρη 
βάση, έλαβε εντός του 2018 περισσότερες από 380.000 κλήσεις, 
ενώ, ταυτόχρονα, μέσω της επίσημης διεύθυνσης e-mail του 
αεροδρομίου, εξυπηρετήθηκαν ηλεκτρονικά 5.500 ερωτήμα-
τα».

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΛΥΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 112 ΜΕΛΕΤΑ 
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥβΕΡΝΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΑΣ ΤΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΠΑΤΡΩΝ

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟ ΚΟΜβΟ ΚΛΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜβΟΥΛΟΣ ΣΤΗ SINGULARLOGIC Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΣΗΜΕΝΙΟ βΡΑβΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ  
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Την ανάγκη διεύρυνσης του δικτύου των ποδηλατο-
δρόμων, κατασκευής υπέργειων και υπόγειων σταθμών 
στάθμευσης αυτοκινήτων και δημιουργίας μιας ξύλινης 
κατασκευής, η οποία θα στηρίζεται σε πασσάλους κατά 
μήκος της παραλίας και θα διευκολύνει τον κόσμο που 
κάνει τη βόλτα του στο παραλιακό μέτωπο υπογράμμισε ο 
αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Περιβάλλοντος και Καθα-
ριότητας, Θανάσης Παππάς, με αφορμή την ολοκλήρωση 
της διαβούλευσης για το σχέδιο βιώσιμης κινητικότητας 
του κεντρικού Δήμου. Για το σχέδιο, ο κ. Παππάς επισή-
μανε ότι «ουσιαστικά πρόκειται για ένα πλαίσιο παρεμ-
βάσεων που μετά τη διαβούλευση που έγινε, θα σταλεί 
στους φορείς για να εκφράσουν την άποψή τους και στο 
δημοτικό συμβούλιο ώστε να λάβει τη σχετική έγκριση».
Σε ό,τι αφορά τις προβλέψεις του σχεδίου, ανέφερε μεταξύ 
άλλων στο ΑΠΕ – ΜΠΕ, ότι ο χρονικός ορίζοντας υλοποί-
ησής του τοποθετείται μετά το 2027 και με αυτές τις προ-
ϋποθέσεις προγραμματίζεται και ένα τμήμα της Τσιμισκή, 
από την Παλαιών Πατρών μέχρι την Ίωνος Δραγούμη να 
μετατραπεί σε οδό ήπιας κυκλοφορίας, όπου θα κινού-
νται τα ηλεκτροκίνητα ΙΧ, μέσα μαζικής μεταφοράς, τα 
λεωφορεία, τα ταξί και ενδεχομένως -αν έχει σχεδιαστεί 

τότε- ένα δίκτυο τραμ. «Δεν πρόκειται βέβαια για πεζο-
δρόμηση αλλά για δημιουργία οδού ήπιας κυκλοφορίας» 
σημείωσε.
Παράλληλα αναφέρθηκε στον ανασχεδιασμό της Εγνατίας 
Οδού ώστε με την παράδοση των σταθμών του μετρό σε 
κυκλοφορία – εκτός από τον σταθμό της Βενιζέλου – να 
ανακουφιστεί κυκλοφοριακά η περιοχή. «Ο Δήμος Θεσ-
σαλονίκης κάνει μελέτη, ανασχεδιάζει τώρα την Εγνατία 
με σκοπό να δώσουμε κάποιες λωρίδες κυκλοφορίας για 
τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα ποδήλατα και να κάνουμε 
μεγάλα πεζοδρόμια με δενδροστοιχίες για να αναδειχτεί ο 
ιστορικός πλούτος της περιοχής» επισήμανε.
Σε κάθε περίπτωση υπογράμμισε ότι «όλα τα μέτρα γε-
νικώς συντείνουν με τις μετρήσεις και τις επιστημονικές 
διερευνήσεις που έχει κάνει το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινη-
τικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του Εθνικού 
Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), 
σε μια προοπτική το ιστορικό κέντρο να έχει χαρακτηρι-
στικά βιώσιμης αστικής κινητικότητας με ηλεκτροκίνηση, 
ποδηλατοκίνηση και λελογισμένη μετακίνηση με τα ΙΧ». 
Σε κάθε περίπτωση σχολίασε ότι μέτρα για αστικές ανα-
πλάσεις και μέτρα βιώσιμης αστικής κινητικότητας, έχουν 

ληφθεί και το προηγούμενο χρονικό διάστημα, όμως 
προστίθενται σε αυτά που σχεδιάζονται ώστε να υπάρξει 
ένα συνεκτικό σχέδιο που πρέπει να εφαρμοστεί αρχικά με 
ορίζοντα το 2023.
«Πρέπει να γίνει μια μελετητική προεργασία τώρα και 
πρέπει να βρεθούν και τα χρήματα, είπε. Για τη χρηματο-
δότηση παρεμβάσεων εκτίμησε ότι είναι εξασφαλισμένη 
από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Δημο-
τικό Ταμείο και σημείωσε ότι μπορούν να υπάρξουν και 
χρηματοδοτήσεις από τα αρμόδια υπουργεία.
Με την προοπτική, άλλωστε, της έναρξης λειτουργίας του 
μετρό, ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Περιβάλλοντος 
και Καθαριότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης επισήμανε ότι 
απαιτούνται συνδυαστικά η ένταξη των σταθμών του με-
τρό, στην αστική λειτουργία των περιοχών, με πρόβλεψη 
υποδομών που είναι απαραίτητες για την εξυπηρέτηση 
των μετακινούμενων, η εκπόνηση νέας - ενιαίας μελέτης 
για την κυκλοφοριακή κατάσταση, μετά την λειτουργία 
του μετρό και η ενοποίηση πολιτικών στην κατεύθυνση 
της βιώσιμης αστικής κινητικότητας σε επίπεδο μητροπο-
λιτικής περιοχής.

Συμβάσεις δύο έργων συνολικού προϋπολογισμού 
1.268.000 ευρώ υπέγραψε ο δήμαρχος Αγίου Βασιλεί-
ου Γιάννης Ταταράκης με τον ανάδοχο τους για τα έργα 
«Bελτίωση Αγροτικής οδοποιίας δήμου Αγίου Βασιλείου». 
Από το σύνολο του προϋπολογισμού 868.000 ευρώ δια-
τίθενται από το Υπουργείο Εσωτερικών και 400.000 από 
πόρους Δήμου που είχαν υποβληθεί και εγκριθεί στο 
πρόγραμμα «Φιλόδημος» του Υπουργείου Εσωτερικών, 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Τα έργα αφορούν στην ασφαλτόστρωση δρόμου Δρυμί-
σκος - Πρέβελη - Αμμούδι 868.000 ευρώ, δρόμο μήκους 
9 km που συνδέει παραλιακά την Δημοτική Ενότητα Λά-
μπης με Δημοτική Ενότητα Φοίνικα. Χαρακτηρίζεται από 
τη δημοτική αρχή ως ένα σημαντικό αναπτυξιακό έργο 
για όλο το παραλιακό μέτωπο του Δήμους Αγίου Βασιλεί-
ου και όπως επισημαίνεται. Το δεύτερο έργο αφορά στην 
ασφαλτόστρωση δρόμου από Ορνέ προς τον επαρχιακό 
δρόμο Αγίας Γαλήνης μήκους 3,7 Km προϋπολογισμού 

400.000 ευρώ σε μία περιοχή, με δυναμικό πρωτογενή 
τομέα. Η ασφαλτόστρωση του δρόμου βελτιώνει την 
προσβασιμότητα στην περιοχή, όπως επισημαίνουν οι 
αρμόδιοι του δήμου, ενώ έχει και διαδημοτικό χαρακτήρα 
αφού ενώνει την Αμαριώτικη πλευρά του όρους Κέντρους 
και τους οικισμούς της με την Αγία Γαλήνη μειώνοντας την 
απόσταση μεταξύ τους.
Στο μεταξύ, ξεκινούν άμεσα λόγω αντιπυρικής προστασί-
ας από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής 
Ενότητας Ρεθύμνης, εργασίες καθαρισμού πρανών και 
τάφρων στο τμήμα της επαρχιακής οδού υπ΄αρ. 3 από 
«Τρία Μοναστήρια» έως Αγία Γαλήνη. Για το λόγο αυτό 
καλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες που έχουν τοποθετήσει αυ-
θαίρετα συρματοπλέγματα, λάστιχα μέσα στο σώμα της 
οδού (τάφρο και πρανές) να τα απομακρύνουν άμεσα, 
να κόψουν με μέριμνα τους τα κλαδιά που εμποδίζουν 
την ορατότητα, όπως και να φροντίσουν να μην παρε-
μποδίζεται η ομαλή απορροή των υδάτων, στις τάφρους 

της οδού, με τυχόν διαβάσεις που έχουν κατασκευάσει. 
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της διεύθυνσης «σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα ανωτέρω, θα αποκα-
τασταθεί η λειτουργία και η ασφάλεια της οδού και δεν θα 
δίδονται αποζημιώσεις».
Τέλος, από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινω-
νικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης 
συνεχίζονται οι ψεκασμοί στο πλαίσιο του προγράμματος 
καταπολέμησης των κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενό-
τητα Ρεθύμνης. Γνωστοποιείται επίσης πως λειτουργεί η 
ανοικτή γραμμή επικοινωνίας 8001124424 από σταθερό 
τηλέφωνο στην οποία μπορεί να απευθύνεται κάθε πολί-
της χωρίς χρέωση, καθώς μπορεί να απευθύνεται και στα 
τηλέφωνα της υπηρεσίας: 2831343318, 2831343317, 
2831343316 προκειμένου να ενημερώσει για προβλήμα-
τα ή εστίες κουνουπιών.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ : ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑβΟΥΛΕΥΣΗΣ, 
ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ βΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΕΡΓΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.268.000 ΕΥΡΩ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ βΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ
Ξεκίνησαν οι εργασίας καθαρισμού με στόχο την αντιπυρική προστασία σε οδικές αρτηρίες
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«Ως πυλώνα ανάπτυξης, επενδύσεων, στήριξης της απασχό-
λησης και της κοινωνικής συνοχής και εξυπηρέτησης των 
πολιτών, αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση την Τοπική και Περι-
φερειακή Αυτοδιοίκηση», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών, 
Τάκης Θεοδωρικάκος, σε παρέμβασή του (μέσω Skype), στην 
εναρκτήρια συνεδρίαση της 3ης Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Jean 
Monnet, που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 
με αντικείμενο την Αυτοδιοίκηση, αναφέρει σε δημοσίευμά 
του το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Παράλληλα, ο κ. Θεοδωρικάκος περιέγραψε τις προτεραιότη-
τες του νέου υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο αφορά το σύ-
νολο της Δημόσιας Διοίκησης της χώρας (μετά τη συνένωση 
με το υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης) και αναφέρθηκε στις 
πρωτοβουλίες του για την αντιμετώπιση του προβλήματος 
της κυβερνησιμότητας που δημιούργησε σε Δήμους και Πε-
ριφέρειες η εφαρμογή της απλής αναλογικής. 
Συγκεκριμένα, ο υπουργός βεβαίωσε τους συνέδρους ότι η ΤΑ 
αποτελεί για την κυβέρνηση πρωταρχικό μέλημα ανάπτυξης, 
συνοχής και πυλώνα εξυπηρέτησης των πολιτών, τόνισε ότι 
σκοπός είναι η γενικότερη αναβάθμιση της ποιότητας ζωής 
όλων των πολιτών, ώστε «να νοιώθουν την ανάγκη να δημι-
ουργήσουν και να προσφέρουν πολύ περισσότερο στον τόπο 
τους». 
Υπογράμμισε πως βασικός στόχος της κυβέρνησης και του 
υπουργείου είναι «η δημιουργία ενός κράτους αποτελεσμα-
τικού το οποίο θα είναι φιλικό στον πολίτη και θα σέβεται τα 
χρήματα των φορολογουμένων. Θα δρα και θα λειτουργεί 
με απόλυτη διαφάνεια προσφέροντας καλύτερες υπηρεσίες 
στους πολίτες».
Ο υπουργός ανέπτυξε τους εξής τρεις άξονες υλοποίησης του 
στόχου: 
- Απλούστευση των διαδικασιών μέσα από την ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση.
- Συνεχή αξιολόγηση και 
- Αξιοκρατία στην πολιτική επιλογής, τόσο του στελεχιακού 
δυναμικού όσο και του υπόλοιπου εργατικού δυναμικού, που 

ασχολείται στην Αυτοδιοίκηση. 
Σε αυτή την προσπάθεια, τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος, έχουμε 
απόλυτη ανάγκη «σύμμαχοί μας να είναι όλοι στον δημόσιο 
τομέα, καθώς είμαστε όλοι από την ίδια πλευρά του λόφου, 
αιρετοί και εργαζόμενοι».
Τόνισε τη σημασία της διαρκούς αξιολόγησης των εργαζόμε-
νων που στελεχώνουν το δημόσιο, αφενός «για να βελτιώ-
νουν την απόδοσή τους αφετέρου να τους το αναγνωρίζει η 
κοινωνία και το κράτος» και κατέστησε σαφές ότι «το κράτος 
είναι αρωγός στη δική τους προσπάθεια για συνεχή βελτίω-
ση».
Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφερόμενος στις βασικές στοχεύσεις 
της κυβέρνησης ανέφερε τον πλήρη «διαχωρισμό των αρμο-
διοτήτων μεταξύ των δύο βαθμών Αυτοδιοίκησης, αλλά και 
του κράτους». Έκανε λόγο για τις συγχύσεις και την αναπο-
τελεσματικότητα της Αυτοδιοίκησης λόγω των πολλαπλών 
νομοθετικών παρεμβάσεων στους νόμους «Κλεισθένη» και 
«Καλλικράτη», εκφράζοντας την πρόθεση να απλοποιηθεί το 
νομοθετικό πλαίσιο «σε συνεργασία» με την Τοπική Αυτοδι-
οίκηση. 
Δήλωσε αποφασισμένος να υλοποιήσει τη φορολογική απο-
κέντρωση και υπενθύμισε την προεκλογική δέσμευση του 
πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για την απόδοση του 
ΕΝΦΙΑ στους δήμους. Κατέστησε σαφές ότι αυτό «δεν μπορεί 
να συμβεί πριν από το 2021», αλλά «στη συνέχεια, θα το 
προωθήσουμε και σε συνεργασία με τους δήμους και με την 
Κεντρική Ένωση των Δήμων, ώστε να ενισχυθεί η αυτοτέλεια 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
Ξεκαθάρισε ότι στην προσπάθεια για την ενίσχυση της Αυτο-
διοίκησης δεν μπορεί να μείνει αμέτοχος ο ιδιωτικός τομέας, 
λέγοντας τα εξής: «Στη δική μας φιλοσοφία είναι η ενίσχυση 
των Συμπράξεων Δημοσίου- Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και είμα-
στε αποφασισμένοι αυτή την ιδέα να την κάνουμε πράξη και 
στο χώρο της Αυτοδιοίκησης». 
Ο υπουργός αναφέρθηκε και στην αναγκαιότητα νομοθετικής 
παρέμβασης -που θα καταθέσει σύντομα- για την ενίσχυση 

της κυβερνησιμότητας η οποία προέκυψε με την εφαρμογή 
της απλής αναλογικής. Κεντρική ιδέα, όπως ανακοίνωσε, εί-
ναι η ενίσχυση των επιτροπών (οικονομικής και εκτελεστικής) 
ώστε στις περιπτώσεις που τα Δημοτικά ή τα Περιφερειακά 
Συμβούλια δεν είναι σε θέση να πάρουν πλειοψηφικές απο-
φάσεις, να συμβάλλουν (οι επιτροπές) για τη διασφάλιση των 
αποφάσεων στο πλευρό της παράταξης που κυβερνά τον 
Δήμο ή την Περιφέρεια. 
Νωρίτερα, ο κ. Θεοδωρικάκος εξέφρασε την ικανοποίησή του 
για τη συμμετοχή του στις εργασίες του συνεδρίου, καθώς και 
ο ίδιος μέχρι πρωτινός δίδασκε στο Πανεπιστήμιο Πελοπον-
νήσου, τόσο στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Διεθνών 
Σχέσεων όσο και στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής. 
«Ένα Πανεπιστήμιο το οποίο κάθε χρόνο βελτιώνεται και 
εξελίσσεται», όπως σημείωσε, προσθέτοντας ότι «παρά τις 
αντιξοότητες που αντιμετωπίζει η τριτοβάθμια εκπαίδευση 
υπάρχουν πολλά θετικά παραδείγματα και από τα περιφερει-
ακά τμήματα τα οποία κρατούν ψηλά τον πήχη της εκπαίδευ-
σης και αξίζει να τα αναφέρουμε και να τα προβάλλουμε. Είμαι 
σίγουρος ότι σε αυτόν τον δρόμο θα συνεχίσει να πορεύεται 
το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου».
Κλείνοντας την ομιλία του, ο υπουργός συνέδεσε την εκπαί-
δευση με την ΤΑ, τονίζοντας ότι στη νέα αυτή εποχή για την 
Αυτοδιοίκηση, η τριτοβάθμια εκπαίδευση, τα πανεπιστήμιά 
μας, και ιδιαίτερα το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, μπορούν 
να έχουν τη δική τους ξεχωριστή συμβολή. «Μπορούν να 
συμβάλουν με συμβουλευτικές υπηρεσίες στους ΟΤΑ, με γε-
γονότα ανταλλαγής απόψεων και διαμόρφωσης νέων ιδεών 
και κυρίως με πολλές νέες ιδέες που θα αφορούν τις μορφές 
χρηματοδότησης των προγραμμάτων παρέμβασης στις το-
πικές κοινωνίες και της ανταλλαγής σοβαρών εμπειριών που 
υπάρχουν σε διεθνές επίπεδο και οι οποίες είναι εξαιρετικά 
πολύ χρήσιμες να ληφθούν υπόψη και από εμάς», επισήμανε 
χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Το έργο «Αναβάθμιση, Βελτίωση και Συντήρηση Δρόμου 
στην Περιοχή Πετραδολάκια -Σκίνακα Δήμου Ανωγείων» 
προϋπολογισμού ύψους 655.000 δρομολογήθηκε για την 
περιοχή μετά και την έγκριση της πίστωσης που έλαβε από 
την περιφέρεια ο Δήμος Ανωγείων, σύμφωνα με το ΑΠΕ-
ΜΠΕ. 
Σύμφωνα με τις προδιαγραφές θα υπάρξει τοποθέτηση 
νέων χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας για την αποφυγή 
ατυχημάτων, καθώς και στην άρση των καταπτώσεων 
πρανών, στον καθαρισμό τάφρων και τεχνικών από υλικά 
διάβρωσης, στη σκυροδέτηση των τάφρων, στην απο-
κατάσταση φθορών του οδοστρώματος λόγω δυσμενών 

καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή κατά τη 
διάρκεια του χειμώνα για υψόμετρα από 1500-1800 μέτρα 
με μεγάλης έντασης και διάρκειας βροχοπτώσεις, χαμηλές 
θερμοκρασίες, ισχυρές χιονοπτώσεις κ.λπ.
Επίσης, θα τοποθετηθεί άσφαλτος σε σημεία με ολισθηρό-
τητα για λόγους ασφάλειας των διερχομένων. Ο δήμαρχος 
Ανωγείων Μανόλης Καλλέργης κάνει λόγο για οδική αρτη-
ρία που, μεταξύ άλλων, οδηγεί προς το Αστεροσκοπείο του 
Σκίνακα και κάθε ασφαλής προσπέλαση από τους πολίτες, 
βοηθάει στην ανάδειξη και αξιοποίηση του Αστεροσκοπείου 
και στη συνεργασία σε νέες βάσεις με το ινστιτούτο Αστρο-
φυσικής του ΙΤΕ και το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Παράλληλα, 

όμως ο δήμος επενδύει στον επιστημονικό τουρισμό δεδο-
μένου και της ύπαρξης και δραστηριοποίησης στην περιο-
χή, του αναγνωρισμένου από την UNESCO Γεωπάρκου του 
Ψηλορείτη.
Στο μεταξύ στο συγκεκριμένο δρόμο σύμφωνα με το δήμο, 
υπάρχει η μέριμνα για το χαρακτηρισμό του δρόμου με 
ιδιότητες συνδεόμενες σύμφωνα με την πολεοδομική νο-
μοθεσία με την οικοδομησιμότητα των ακινήτων που έχουν 
πρόσωπο σε αυτήν.

ΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ: ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ Η ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΡΕΘΥΜΝΟ: ΕΡΓΟ ΑΝΑβΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΣΚΙΝΑΚΑ ΣΤΟΝ 
ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ
Ο δήμος επενδύει στον επιστημονικό τουρισμό μέσω των βελτιώσεων στο οδικό δίκτυο της περιοχής
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«Έντονα, ακραία φαινόμενα είχαμε πάντα. Δυστυχώς ο 
καιρός μας εκπλήσσει, δυσάρεστα αρκετές φορές, και με 
αυτό θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε. Το καλό είναι ότι 
έχουμε αναπτύξει καλές -δεν έχουμε φτάσει στην τελειό-
τητα- μεθόδους και πρόγνωσης αλλά και παρακολούθη-
σης των καιρικών ζητημάτων ώστε να δίνουμε ειδοποί-
ηση όταν πρέπει», δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό 
του Αθηναϊκού – Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων 
«Πρακτορείο 104,9 FM» ο διευθυντής ερευνών του Εθνι-
κού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος.
Απαντώντας στα ερωτήματα που τίθενται πλέον σε παγκό-
σμιο επίπεδο σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις των έντονων 
κλιματικών φαινομένων, ο κ. Λαγουβάρδος διατύπωσε 
την εκτίμηση πως απαιτείται ακόμη ένα σημαντικό επίπε-
δο μελέτης σε μια σειρά από επιστημονικούς τομείς. «Θέλει 
μια επιπλέον διερεύνηση το αν έχει αυξηθεί η συχνότητά 
τους, καθώς πλέον παρατηρούμε εύκολα τους ισχυρούς 
ανεμοστρόβιλους, τις δυνατές βροχές. Στο παρελθόν -και 
λόγω έλλειψης μέσων- δεν είχαμε μια καλή εικόνα. Θέ-
λουμε αρκετά χρόνια για να καταλήξουμε σε ένα ασφαλές 
συμπέρασμα, δεν είναι σωστό ούτε δόκιμο, κατά τη γνώ-
μη μου, να αποδίδουμε το οποιοδήποτε ακραίο καιρικό 
φαινόμενο, το οποίο πάντα συνέβαινε μέσα σε αυτό που 
ονομάζουμε ‘καιρός’ στην κλιματική αλλαγή», σχολίασε ο 
διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθη-
νών. «Έχουμε έντονα φαινόμενα, δεν αποδίδονται βέβαια 
όλα στην κλιματική αλλαγή, αρκετά συνέβαιναν και στο 
παρελθόν», πρόσθεσε.
 Οι αλλαγές στην ένταση και την πυκνότητα εμ-
φάνισης των ακραίων καιρικών φαινομένων
 Αυξημένη ένταση ή μεγαλύτερη συχνότητα της παρου-
σίας των αποτελούν συνιστούν μια αιτία σε ό,τι αφορά 
τα συγκεκριμένα φαινόμενα; Σύμφωνα με τον διευθυντή 
ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, «τέτοια 
φαινόμενα έχουν ξανασυμβεί».
Όπως χαρακτηριστικά είπε ο κ. Λαγουβάρδος, «έχουμε 
μια έλλειψη μνήμης σε αυτά τα ζητήματα» καθώς «αν 
ανατρέξει κανείς σε επιστημονικές παρατηρήσεις θα δει 
αναφορές και στις δεκαετίες του ‘60 και του ‘70 στην Ελ-
λάδα, είναι δηλαδή μια συζήτηση που γίνεται πάντα».
Επισήμανε, ωστόσο, πως η συχνότητα αποτελεί πράγματι 
ένα άλλο πεδίο έρευνας για τους επιστήμονες, πεδίο στο 
οποίο είναι εφικτό να εξαχθούν πιο σαφή συμπεράσματα. 
«Αυτό που με ανησυχεί, προσωπικά, είναι αύξηση της 
συχνότητας. Το να έχουμε δηλαδή μια υπερκυτταρική 
καταιγίδα, όπως αυτή που είχαμε στην Χαλκιδική την πε-
ρασμένη εβδομάδα το έχουμε ξαναδεί, συμβαίνει σε όλο 

τον κόσμο, είναι φαινόμενα τα οποία ενίοτε συμβαίνουν. 
Το αν αυτό συμβαίνει συχνότερα όμως δεν είναι και τόσο 
εύκολο να το δούμε γιατί έχουμε σήμερα, π.χ. συστήματα 
ραντάρ κ.ο.κ, τα οποία είναι μέσα της τελευταίας δεκαετί-
ας περίπου», εξήγησε ο κ. Λαγουβάρδος. 
«Σήμερα», συμπλήρωσε, «αναφέρονται πολύ συχνότερα 
ανεμοστρόβιλοι -ένα φαινόμενο μικρής κλίμακας αλλά 
πολύ βίαιο που μπορεί να κάνει πολλές καταστροφές- κι 
αυτό γιατί και τους φωτογραφίζουμε πιο εύκολα, π.χ με 
ένα κινητό τηλέφωνο που έχουμε πάνω μας και πριν από 
20 χρόνια δεν είχαμε».
Πιο ολοκληρωμένη εικόνα έχουν οι επιστήμονες, όμως, 
σε ό,τι αφορά τις θερμοκρασίες με τις οποίες ζούμε, αφού 
εδώ οι παραγόμενες καταγραφές και τα εργαλεία δεν είναι 
νέα. «Σίγουρα, την κλιματική αλλαγή τη βλέπουμε στις 
θερμοκρασίες, εδώ όπου έχουμε πολύ μακριές μετρήσεις 
σε βάθος χρόνου. Το ότι διαρκώς ανεβαίνουν για μένα 
είναι μια απόλυτη ένδειξη της κλιματικής αλλαγής. Όλοι 
οι καλοκαιρινοί μήνες στην Ελλάδα είναι τα τελευταία 15 
χρόνια κατά έναν, δύο, τρεις βαθμούς πιο ζεστοί από το 
κανονικό», τονίζει ο Έλληνας ειδικός επιστήμονας.
 Ενημέρωση, ειδοποίηση και μέτρα προφύλαξης 
της ζωής και των περιουσιών
 Σύμφωνα με τον διευθυντή ερευνών του Εθνικού Αστε-
ροσκοπείου Αθηνών, σήμερα «υπάρχει το μεγάλο ερώ-
τημα της σωστής προειδοποίησης, το πώς φτάνει αυτή η 
πληροφορία». Κατά τον κ. Λαγουβάρδο, υπάρχουν δύο 
επίπεδα, με το ένα να είναι αυτό της ανακοίνωσης, «το ότι 
δηλαδή θα έχουμε τέτοια φαινόμενα, κάτι που γίνεται με 
έκτακτα δελτία» και το άλλο «να είναι αυτό της εξέλιξης 
(σ.σ του φαινομένου)», αφού «σήμερα έχουμε τα μέσα για 
να παρακολουθούμε τον καιρό σε πραγματικό χρόνο με 
σταθμούς, δορυφόρους, διάφορα συστήματα όπως αυτά 
που καταγράφουν τους κεραυνούς».
«Πρέπει να δούμε ποια πληροφορία φτάνει στον πολίτη, 
όταν είναι σε εξέλιξη το φαινόμενο που περιμέναμε», ση-
μείωσε με έμφαση ο κ. Λαγουβάρδος, διατυπώνοντας την 
εκτίμηση πως τα κινητά τηλέφωνα «είναι μια πάρα πολύ 
καλή λύση», αφού θα αρχίσει να πλησιάζει σε μια περιοχή 
«ένα φαινόμενο το οποίο θα έχουμε προβλέψει σε γενικές 
γραμμές». Εξέφρασε, δε, την πεποίθηση πως «κλειδί» για 
τα καλύτερα αποτελέσματα είναι η οργάνωση σε επίπεδο 
Περιφέρειας.
«Όταν πλησιάζει το φαινόμενο που παρακολουθείς, πρέ-
πει να φύγει πληροφορία. Το ποια πληροφορία (θα φύγει) 
είναι κάτι που πρέπει να συζητήσουμε, όπως και το από 
πού θα την αντλήσουμε, από ποιους φορείς και από ποια 

όργανα», σχολίασε ο κ. Λαγουβάρδος, ο οποίος, σε κάθε 
περίπτωση επισήμανε πως «η κινητή τηλεφωνία έχει τους 
τρόπους να βρει τον αποδέκτη ώστε να φτάσει σε εκείνον 
η ειδοποίηση ότι το έντονο που περιμέναμε έφτασε κοντά 
του/της και πρέπει να πάρει κάποια μέτρα αυτοπροστα-
σία». 
 Ποια πληροφορία φτάνει στον πολίτη και από 
πού προέρχεται
 «Οι περιφέρειες πρέπει να παίξουν έναν μεγάλο ρόλο, κάτι 
που αυτή τη στιγμή δεν συμβαίνει στη χώρα μας, είναι 
πολύ κεντρικά τα συστήματα, θα πρέπει δούμε αυτά τα 
πράγματα να αποκεντρωθούν και προς τις περιφέρειες, 
να έχουν την πληροφόρηση που χρειάζονται, να δούμε τι 
έχουμε», τόνισε ο διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστε-
ροσκοπείου Αθηνών.
«Υπάρχουν εργαλεία, συστήματα ώστε να μπορέσουν να 
έχουν και εκείνα τα στελέχη μια πληροφόρηση και να μην 
είναι απροστάτευτοι όταν κάτι συμβαίνει, δεν είναι δόκι-
μος τρόπος προσέγγισης του προβλήματος (σ.σ της ενη-
μέρωσης για ένα φαινόμενο σε εξέλιξη) το να αναζητούν 
σε ιστοσελίδες, μέστω και έγκυρες όπως η δική μας, πλη-
ροφορίες εκείνη την ώρα. Υπάρχουν τρόποι να το κάνεις, 
πρέπει να το έχεις κάνει αυτό πριν όμως• Επιμένω πως θα 
πρέπει οι περιφέρειες να μπουν πολύ πιο ενεργά σε αυτή 
τη διαδικασία», πρόσθεσε ο κ. Λαγουβάρδος.
Ο διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου 
Αθηνών αναφέρθηκε και σε καλές πρακτικές και παρα-
δείγματα λειτουργικών συστημάτων προειδοποίησης 
και ενημέρωσης που είναι ενεργά σε άλλες χώρες, από τις 
οποίες ενδεχομένως θα μπορούσε να αντλήσει δείγματα 
καλής γραφής η Ελλάδα και περιέγραψε πώς σε επίπεδο 
Ευρώπης, «είναι η Ιταλία που έχει στήσει ένα σύστημα που 
βασίζεται πολύ στις περιφέρειες, σε σημείο μάλιστα που 
έχουν στήσει ακόμη και μικρούς μετεωρολογικούς σταθ-
μούς». Σημαντική εμπειρία, σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν 
επίσης η Γαλλία και η Μεγάλη Βρετανία. 
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, και σε επίπεδο πολίτη -κατά 
τον κ. Λαγουβάρδη- σημαντικό είναι να υπάρχει παθητική 
και όχι ενεργητική πληροφόρηση, όταν ξεσπά ένα φαι-
νόμενο: «άλλο είναι να πρέπει να γίνει μια ενέργεια από 
μέρους μου, κάτι που μέσα στον κίνδυνο ενδεχομένως 
να μην κάνω- και άλλο να λάβω, όπως γίνεται στις ΗΠΑ, 
ένα μήνυμα που λέει πως έχω ένα πρόβλημα κοντά μου», 
σημείωσε ο διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστεροσκο-
πείου Αθηνών.

Κ. ΛΑΓΟΥβΑΡΔΟΣ: «ΕΝΤΟΝΑ, ΑΚΡΑΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΙΧΑΜΕ ΠΑΝΤΑ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΠΟΙΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΦΤΑΝΕΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ, ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ»   
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Η μείωση των φορολογικών συντελεστών για τα νοικοκυριά και 
τις επιχειρήσεις, η μείωση του ελάχιστου ποσού της μηνιαίας δό-
σης στη ρύθμιση των 120 δόσεων της εφορίας και του επιτοκίου 
καθώς και η διεύρυνση της δυνατότητας υπαγωγής στη ρύθμιση 
των επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στις προτεραιότητες του κυ-
βερνητικού σχεδίου για την οικονομία, ένα αναπτυξιακό σχέδιο 
που θα βοηθήσει στη μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων, 
τόνισε, μεταξύ των άλλων,σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο υπουρ-
γός Οικονομικών Χρήστος Σταικούρας μιλώντας στο συνέδριο 
του Economist.  Ο υπουργός Οικονομικών προσδιόρισε τέσσερις 
προτεραιότητες οι οποίες είναι η φορολογική μεταρρύθμιση, η 
υλοποίηση μεταρρυθμίσεων με φιλο - επενδυτικό και φιλο - εξα-
γωγικό πρόσημο, η τόνωση της ρευστότητας προς την πραγμα-
τική οικονομία και η ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης προς 
τους πιο αδύναμους πολίτες, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην 
αύξηση του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, στην υιοθέτη-
ση κινήτρων για την στήριξη της οικογένειας και στην προώθηση 
προγραμμάτων για την απόκτηση ψηφιακών ικανοτήτων για 
τους μακροχρόνια άνεργους. Ο Χ. Σταικούρας επισήμανε ότι “η 
ελληνική οικονομία έχει ανάγκη από ανάταξη της εθνικής αυτοπε-
ποίθησης, από πολιτική σταθερότητα, από συνθήκες ασφάλειας, 
από αυξανόμενες βεβαιότητες, από μειούμενους κινδύνους, από 
αυξανόμενη αξιοπιστία, από αυξανόμενους βαθμούς ελευθερίας, 
από κλίμα δημιουργίας, από κοινωνική δικαιοσύνη. 
Κεντρικός στρατηγικός στόχος μας είναι η μεγέθυνση της οικονο-
μίας με υψηλότερους ρυθμούς, με υγιή δημόσια οικονομικά, με 
ευσταθή τραπεζικό τομέα, με εξωστρεφή προσανατολισμό, με 
συνεχώς αυξανόμενες θέσεις πλήρους απασχόλησης, με δικαιό-
τερη διανομή του παραγόμενου πλούτου, με αλληλεγγύη στους 
ασθενέστερους”. 
Στο σημείο αυτό έκανε σαφή την πρόθεση της κυβέρνησης να 
εφαρμόσει την πολιτική της επιδιώκοντας τις μέγιστες δυνατές πο-
λιτικές, κοινωνικές και κοινοβουλευτικές συγκλίσεις και συναινέ-
σεις. “Με οδηγό τις οδηγίες του Πρωθυπουργού και την προσω-
πική μου πεποίθηση, δεν μηδενίζω το έργο κανενός, και βεβαίως 
ούτε του προκατόχου μου” τόνισε χαρακτηριστικά.
Αναλυτικότερα οι προτεραιότητες του κυβερνητικού σχεδίου 
όπως τις περιέγραψε ο υπουργός Οικονομικών είναι οι ακόλουθες
Πρώτη προτεραιότητα: Μία εκτεταμένη αλλά συνεκτική φο-
ρολογική μεταρρύθμιση, με απώτερο στόχο την επιτάχυνση της 
οικονομικής ανάπτυξης. Η μεταρρύθμιση: 
- Θα απλοποιεί τη φορολογική νομοθεσία, ενσωματώνοντας στον 
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος όλες τις νομοθετικές αλλαγές 
που έχουν επέλθει τα τελευταία χρόνια μέσα από τη δευτερογενή 
νομοθεσία της φορολογικής διοίκησης, τις υπουργικές αποφάσεις, 

τις εγκυκλίους και τη νομολογία Ανωτάτων Δικαστηρίων.
- Θα προβλέπει μείωση φορολογικών συντελεστών νοικοκυριών 
και επιχειρήσεων, οι οποίοι έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία χρό-
νια πολύ υψηλότερα από το μέσο όρο των ανεπτυγμένων χωρών.
- Θα ενσωματώνει τα φορολογικά επενδυτικά κίνητρα που υπάρ-
χουν διάσπαρτα στη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των 
κινήτρων για την αγορά ακινήτων και την αναθέρμανση των 
επενδύσεων σε έρευνα και ανάπτυξη.
- Θα αυξάνει τη διαφάνεια και την προβλεψιμότητα, θα αποσα-
φηνίζει την έννοια της φορολογικής κατοικίας, θα ενισχύει το κα-
θεστώς προσέλκυσης μη-κατοίκων στην Ελλάδα, θα ενισχύει τις 
ηλεκτρονικές συναλλαγές. 
- Θα ενισχύει δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και θα περι-
λαμβάνει μέτρα που αυξάνουν το διαθέσιμο εισόδημα των εργα-
ζομένων.
- Θα αίρει στρεβλώσεις που προκλήθηκαν από κακή νομοθέτηση.
- Θα ευνοεί τις οικονομίες κλίμακας και τις συνέργειες, ειδικά στον 
πρωτογενή τομέα.
Παράλληλα, θα επιδιωχθεί η βελτίωση του πλαισίου ρύθμισης 
οφειλών στην εφορία, με μείωση του ελάχιστου ποσού μηνιαίας 
δόσης, με διεύρυνση της δυνατότητας και των κριτηρίων ρύθμι-
σης οφειλών για τα νομικά πρόσωπα, με μείωση των επιβαρύνσε-
ων των οφειλών που υπάγονται στη ρύθμιση.
 Δεύτερη προτεραιότητα: Η υλοποίηση μεταρρυθμίσεων με 
φιλο-επενδυτικό και φιλο-εξαγωγικό πρόσημο.
 ▪ Με απλοποίηση του αδειοδοτικού και γραφειοκρατικού πε-
ριβάλλοντος.
▪ Με υλοποίηση αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίηση της δη-
μόσιας περιουσίας.
▪ Με απεμπλοκή εμβληματικών επενδύσεων, όπως είναι το 
Ελληνικό.
▪ Με δημιουργία ενός πιο αποτελεσματικού Κράτους, με απλού-
στερες δομές και σαφείς αρμοδιότητες, με ουσιαστική και αντικει-
μενική αξιολόγηση.
Κράτος το οποίο θα εποπτεύει την αγορά με ισχυρούς και αποτελε-
σματικούς θεσμούς και μηχανισμούς.
Και με επιχειρήσεις που θα λειτουργούν με υπευθυνότητα, υιοθε-
τώντας βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, επιδεικνύο-
ντας αυξημένη εταιρική κοινωνική ευθύνη. 
Τρίτη προτεραιότητα: Η τόνωση της ρευστότητας στην πραγ-
ματική οικονομία.
- Με αξιοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων.
- Με καλύτερη εκτέλεση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύ-
σεων.
- Με σημαντική μείωση των οφειλών του Δημοσίου προς τον 

ιδιωτικό τομέα.
- Με σταδιακή εξομάλυνση της πιστωτικής επέκτασης.
Τέταρτη προτεραιότητα: Η ενίσχυση της κοινωνικής αλλη-
λεγγύης προς τους πιο αδύναμους πολίτες.
- Με την ενίσχυση του Προϋπολογισμού για το Ελάχιστο Εγγυη-
μένο Εισόδημα.
- Με την υιοθέτηση κινήτρων για τη στήριξη της οικογένειας.
- Με την υλοποίηση προγραμμάτων απόκτησης ψηφιακών δεξιο-
τήτων για μακροχρόνια ανέργους.
Εξηγώντας το πλαίσιο στο οποίο περιλαμβάνονται οι προτεραι-
ότητες αυτές ο Χ. Σταικούρας διευκρίνισε οτι “εδράζονται σε ένα 
συνεκτικό σχέδιο ενίσχυσης της ποσότητας και βελτίωσης της 
σύνθεσης και της ποιότητας του πλούτου της χώρας, με επενδυτι-
κή πανστρατιά, δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων.
Σχέδιο που θα διασφαλίζει την ατομική ελευθερία και προκοπή, 
αλλά και τη συλλογική ευημερία.
Σχέδιο που θα στοχεύει σε ένα καλύτερο Κράτος, με την οικοδόμη-
ση μιας ανοικτής και δημοκρατικής κοινωνίας, το οποίο θα μερι-
μνά για τη διαφανή και αμοιβαία επωφελή συνεργασία δημόσιου 
και ιδιωτικού τομέα.
Σχέδιο που θα παρέχει υψηλής ποιότητας γνώσεις σε όλες τις βαθ-
μίδες του συστήματος της δημόσιας εκπαίδευσης, με διεύρυνση 
των επιλογών, μέσα από ένα σύστημα ανοικτών οριζόντων και 
ίσων ευκαιριών για όλους τους πολίτες.
Σχέδιο που θα αναστρέφει την αυξημένη «διαρροή» επιστημόνων 
και επιχειρήσεων.
Σχέδιο που θα βοηθά τη χώρα να ανταποκριθεί στον «δομικό 
μετασχηματισμό της εργασίας» εξαιτίας της τεχνολογικής επανά-
στασης.
Σχέδιο που θα επιδιώξει τη επιστροφή της χώρας σε επενδυτική 
βαθμίδα το συντομότερο δυνατόν. 
Σχέδιο που θα οδηγεί στην πλήρη άρση των κεφαλαιακών περι-
ορισμών.
Σχέδιο που θα διασφαλίζει τη συστηματική, ασφαλή και με χαμη-
λό κόστος δανεισμού χρηματοδότηση της χώρας από τις αγορές, 
όπως ξεκινήσαμε να πράττουμε αυτές τις ημέρες.
Σχέδιο που θα ενισχύει, μέσω της υψηλότερης ανάπτυξης και του 
χαμηλότερου κόστους δανεισμού, τη βιωσιμότητα του χρέους, 
οδηγώντας στη δυνατότητα μείωσης των πρωτογενών πλεονα-
σμάτων.
Σχέδιο που θα επαναφέρει την κανονικότητα στη χώρα”.
 Η υλοποίηση αυτού του ολοκληρωμένου και συνεκτικού σχεδίου 
θα συμβάλλει στην ισχυροποίηση της οικονομίας. Ισχυροποίηση 
της οικονομίας που αποτελεί αναγκαία συνθήκη για να υπάρξει 
ισχυρή και αξιοπρεπής Ελλάδα.

Την ιδεολογική θέση, από την οποία εκκινεί η πολιτική της νέας 
κυβέρνησης για το προσφυγικό-μεταναστευτικό, ότι ο σεβασμός 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συνυπάρχει με την προστασία 
της ασφάλειας των πολιτών, υπογράμμισε ο αναπληρωτής 
υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, Γιώργος Κουμουτσάκος, 
στην πρώτη δημόσια ομιλία του μετά την ανάληψη των καθη-
κόντων του, μιλώντας στο συνέδριο. «Η δημοκρατική αυστη-
ρότητα μαζί με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
είναι η λύση», παρατήρησε ο κ. Κουμουτσάκος και πρόσθεσε ότι 
«η δημοκρατική αυστηρότητα προασπίζει τελικά τα ανθρώπινα 

δικαιώματα, γιατί, όταν υπήρξε χαλάρωση είχαμε συνθήκες 
κολαστηρίου, όπως συμβαίνει στη Μόρια και το Βαθύ». Μία 
μη διαχειρίσιμη κατάσταση παράνομων μεταναστών, νόμιμων 
μεταναστών και προσφύγων, ανέφερε ο ίδιος, δημιουργεί «κοι-
νωνική αναταραχή», ενώ «έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις μία 
άνοδο της άκρας δεξιάς στις περιοχές αυτές» και την πιθανότητα 
να δημιουργηθεί «ένα εύφορο έδαφος για εξτρεμιστικά ή άλλα 
τρομοκρατικά στοιχεία και αυτή είναι μία μεγάλη, κοινή πρόκληση 
που όλοι πρέπει να αντιμετωπίσουμε». Στόχος της κυβέρνησης, 
επανέλαβε ο αναπληρωτής υπουργός, είναι η ταχύτερη εξέταση 

των αιτημάτων για άσυλο, ενώ θα υλοποιήσει και «ένα στιβαρό 
και αποτελεσματικό πρόγραμμα επιστροφών». Σε αυτό το θέμα, 
ο κ. Κουμουτσάκος ζήτησε την πολιτική στήριξη της Ευρώπης, 
«όταν γίνονται προσπάθειες νόμιμων επιστροφών σε κράτη, τα 
οποία είτε λόγω κουλτούρας κυβέρνησης είτε λόγω των εσωτε-
ρικών τους ζητημάτων έχουν μία δυσκολία να ανταποκριθούν». 
Συνέχεια στη σελ 13

ΤΙ ΕΙΠΩΘΗΚΕ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ECONOMIST 
Μείωση του ελάχιστου ποσού της μηνιαίας δόσης στη ρύθμιση των 120 δόσεων ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταικούρας

Γ. Κουμουτσάκος: «Η δημοκρατική αυστηρότητα μαζί με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι η λύση»



ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ

13

Συνέχεια από τη σελ 12

 Σε εξωτερικό επίπεδο, σημείωσε ότι η κυβέρνηση θα ενισχύσει 
τη σχέση της με την Ευρώπη «στη βάση δύο αρχών, της αλλη-
λεγγύης, που δεν σου χαρίζεται, αλλά κερδίζεται, και της υπευ-
θυνότητας, πώς εμείς θα διαχειριστούμε το δικό μας πρόβλημα, 
ώστε να μπορούμε να ζητάμε πιο αποτελεσματικά και καλά 
θεμελιωμένα αλληλεγγύη από τους εταίρους».
 Επίσης, τόνισε ότι θα ενισχυθούν οι περιφερειακές συνεργασίες 
στη Μεσόγειο, με την Κύπρο, τη Μάλτα, την Ιταλία, την Ισπανία, 
«γιατί όλα τα κράτη της νότιας Ευρώπης πρέπει να μπορέσουν 

να διαμορφώσουν αποτελεσματικές πολιτικές», αλλά και θα 
αποκατασταθεί ο δίαυλος επικοινωνίας με την Τουρκία, «ώστε 
να συνεχίσει να εφαρμόζεται η Κοινή Δήλωση».
Στο ερώτημα που θέτει ο τίτλος του συνεδρίου του Economist, 
εάν η Ευρώπη αφήνει πίσω την αναποφασιστικότητα, ο κ. 
Κουμουτσάκος απάντησε ότι «στην Ελλάδα αφήσαμε πίσω την 
αναποφασιστικότητα με την εκλογή μίας νέας κυβέρνησης, που 
από τις πρώτες ημέρες και ώρες έδειξε ότι το μόνο που δεν θα τη 
χαρακτηρίσει είναι η αναποφασιστικότητα. Είναι μία στιβαρή και 
ρωμαλέα κυβέρνηση και αυτό ισχύει και για το θέμα της αντι-
μετώπισης της μεγάλης πρόκλησης του μεταναστευτικού και 

προσφυγικού προβλήματος».
 Ωστόσο, εκτός από σκληρή δουλειά είναι αναγκαία και «η καλή 
τύχη για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα» παρατήρησε ο 
αναπληρωτής υπουργός και πρόσθεσε: «Είναι ένα μεγάλο γεω-
πολιτικό πρόβλημα με πολλές προεκτάσεις κοινωνικές, οικονο-
μικές και διαστάσεις ασφάλειας». Ο κ. Κουμουτσάκος προέβλε-
ψε, μάλιστα, ότι «δεν πρόκειται για μία κρίση που τελείωσε. Θα 
είναι εδώ για πολλά χρόνια, απλώς αλλάζει και θα έχει εξάρσεις 
ή μειώσεις».

Την αισιοδοξία του ότι θα επιτύχουν οι τράπεζες τον στόχο μεί-
ωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPEs) κατά 50 δισ. 
ευρώ έως το τέλος του 2021, όπως έχουν δεσμευτεί έναντι των 
αρμόδιων ευρωπαϊκών αρχών, εξέφρασε μεταξύ άλλων ο δι-
ευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς 
μιλώντας στο συνέδριο.
Ο κ. Μυλωνάς στήριξε την αισιοδοξία του στην βελτίωση των 
μακροοικονομικών συνθηκών. Το περιβάλλον βελτιώνεται, 
η ανάπτυξη επιταχύνεται, το ποσοστό ανεργίας καταγράφει 
μείωση. Επιπλέον, αυξάνονται οι καταθέσεις, ενώ μειώνεται το 
κόστος δανεισμού στις αγορές. Τα capital controls θα αρθούν 

σύντομα και οι τράπεζες έχουν ήδη καλύτερη πρόσβαση στις 
αγορές, ανέφερε.
Επίσης στην αγορά ακινήτων, είπε ο κ.Μυλωνάς, αυξάνονται οι 
τιμές στον κλάδο των ακινήτων, γεγονός που είναι πολύ σημα-
ντικό για τα χαρτοφυλάκια των τραπεζών, ενώ δίνει επιπλέον 
κίνητρο στους δανειολήπτες να ρυθμίσουν τις οφειλές τους με 
τις τράπεζες. Πολύ σημαντική είναι η εξέλιξη αυτή και για τα επι-
χειρηματικά μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Τον τελευταίο χρόνο 
καταγράφεται αύξηση 6% στις τιμές των εμπορικών ακινήτων, 
ενώ αισθητή βελτίωση σημειώνεται και στα οικιστικά ακίνητα.
Στήριξε επίσης την εκτίμηση του για επίτευξη των στόχων στα 

περισσότερα εργαλεία για τις τράπεζες: Πρώτο και κύριο είναι το 
νέο πλαίσιο για την προστασία της πρώτης κατοικίας, το οποίο 
περιλαμβάνει επιδότηση της δόσης από το Δημόσιο, ανέφε-
ρε, επισημαίνοντας ότι θα πρέπει να βελτιωθεί ο πτωχευτικός 
κώδικας ώστε να γίνει πιο αποτελεσματικός με περισσότερες 
διευκρινήσεις.
Ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής ανέφερε μεταξύ άλλων 
ότι τα δύο σχέδια, του ΤΧΣ (APS) και της ΤτΕ, θα προχωρήσουν 
με γοργά βήματα προκειμένου να έχουν οι ελληνικές τράπεζες 
περισσότερα και πιο αποτελεσματικά εργαλεία στη διάθεσή τους 
για ταχύτερη μείωση των κόκκινων δανείων.   

Για τις σχέσεις της Ρωσίας και της Ευρώπης προς τον νέο αιώνα, 
μίλησε το συνέδριο του Economist ο Μόνιμος Εκπρόσωπος της 
Ρωσίας στην ΕΕ Βλαντίμιρ Σιζόφ.
Ο κ. Σιζόφ ξεκίνησε την ομιλία του, χαιρετίζοντας στα ελληνικά, 
καθώς όπως εξήγησε η Ελλάδα ήταν το πρώτο του διπλωμα-
τικό πόστο πριν από 40 χρόνια. Υπογράμμισε ότι οι σχέσεις της 
Ρωσίας με την ΕΕ έχει «τα πάνω της και τα κάτω της», ωστόσο 
σημείωσε ότι όταν οι σχέσεις δεν είναι καλές, δεν είναι προς 
όφελος των λαών. Επιπλέον, αναφερόμενος στην Ελλάδα είπε 
ότι θα έχει ανάπτυξη και πρόοδο και εξέφρασε την αισιοδοξία ότι 

θα υπάρξει συνεργασία Ρωσίας και Ελλάδας και σημείωσε ότι 
«οφείλουμε να δημιουργούμε ένα κόσμο συνεργασίας».
Επίσης, ο κ. Σιζόφ τόνισε, αναφερόμενος στις σχέσεις Ρωσίας-ΕΕ, 
ότι «θα πρέπει να υπάρχουν κανόνες, όχι άλλα μέτρα και άλλα 
σταθμά. Δεν αποδεχόμαστε κάποιες χώρες να έχουν μεγαλύτε-
ρη επιρροή».
Ο κ. Σιζόφ ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «οι σχέσεις μεταξύ Ρωσί-
ας και Ευρώπης πρέπει να βελτιωθούν», ενώ σχολιάζοντας τη 
συμφωνία των Πρεσπών χαρακτήρισε ανυπόστατες φήμες τα 
περί ανάμειξης της Ρωσίας.

Στην ομιλία του ο Βλαντίμιρ Σιζόφ δήλωσε ακόμη ότι:«Σήμερα 
είμαστε σε ένα σταυροδρόμι και πρέπει από κοινού να ορίσουμε 
τη μελλοντική μας σχέση. Οι δεσμοί της Ρωσίας με την ΕΕ είναι 
πολιτικοί-πολιτιστικοί και οικονομικοί. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη 
πρέπει να σκέφτονται ότι πρέπει να συσφίξουν τις σχέσεις τους 
με τις χώρες τις ευρύτερης περιοχής και κυρίως με τη Ρωσία».
Τελειώνοντας την ομιλία του ο Ρώσος διπλωμάτης είπε χαρα-
κτηριστικά: «Μαζί μπορούμε να μετακινήσουμε βουνά. Αν 
φτάσουμε στην κορυφή του βουνού υπάρχει μέλλον και για 
τους δυο μας».

Η μεταρρυθμιστική ατζέντα που προωθεί η νέα κυβέρνηση με 
στόχο την τόνωση της επιχειρηματικότητας και τη βελτίωση 
του επενδυτικού κλίματος είναι καλοδεχούμενη, ανέφερε ο επι-
κεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, Κλάους 
Ρέγκλινγκ, από το βήμα του συνεδρίου του Εconomist, επιση-
μαίνοντας ότι εάν και η κυβέρνηση μόλις εκλέχθηκε και οι λεπτο-
μέρειες πρόκειται να δουν το φως της δημοσιότητας προσεχώς, 
από τα όσα είναι γνωστά μέχρι σήμερα είναι ενθαρρυντικό ότι 
τηρούνται οι δεσμεύσεις και το πλαίσιο που έχει συμφωνηθεί.
Ο επικεφαλής του ΕΜΣ εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συ-

νάντηση που είχε τη Δευτέρα με τον νέο υπουργό Οικονομικών, 
Χρήστο Σταϊκούρα. «Με διαβεβαίωσε ότι η νέα κυβέρνηση είναι 
αποφασισμένη να επιτύχει βιώσιμους ρυθμούς μακροπρόθε-
σμης ανάπτυξης με ταυτόχρονη τήρηση των δημοσιονομικών 
στόχων για το 2020. Αυτό είναι πολλά υποσχόμενο για το μέλ-
λον της ελληνικής οικονομίας και ανυπομονούμε να συνεργα-
στούμε με την ελληνική κυβέρνηση για την επίτευξη αυτού του 
στόχου», τόνισε ο κ. Ρέγκλινγκ.
Ο κ Ρέγκλινγκ αναφερόμενος στην τρίτη μεταμνημονιακή έκ-
θεση που συνέταξε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι 

προκύπτει καθυστέρηση στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσε-
ων, ενώ δεν διασφαλίζεται η συνέπεια μεταξύ υλοποιηθέντων 
μέτρων και δεσμεύσεων της χώρας. Κάποιες από τις αποφάσεις 
που ελήφθησαν είναι πιθανό να επιδράσουν αρνητικά στην 
ανάπτυξη και να υπονομεύσουν τις προηγούμενους μεταρρυθ-
μίσεις, όπως οι αυξήσεις των δαπανών, τόνισε. Για να διασφαλι-
στεί η ανάπτυξη και η βιωσιμότητα του χρέους είναι σημαντικό 
να παραμείνει η χώρα σε μεταρρυθμιστική τροχιά και μετά την 
ολοκλήρωση των προγραμμάτων, προόσθεσε. 
Συνέχεια στη σελ 14

ΤΙ ΕΙΠΩΘΗΚΕ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ECONOMIST  
Γ. Κουμουτσάκος: «Η δημοκρατική αυστηρότητα μαζί με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι η λύση»

Τι είπε ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς

Τι είπε ο Μόνιμος Εκπρόσωπος της Ρωσίας στην ΕΕ

Τι ανέφερε ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, Κλάους Ρέγκλινγκ
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Συνέχεια από τη σελ 13 

Η πρώτη προτεραιότητα της χώρας πρέπει να είναι η ανά-
πτυξη παράλληλα με την τήρηση των δεσμεύσεων και τη 
διασφάλιση της κοινωνικής δικαιοσύνης. Προς την κατεύ-
θυνση των αναπτυξιακών μέτρων, ο επικεφαλής του EMΣ 
προτείνει τις εξής κατευθύνσεις: 
Διατήρηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων: Δεν 
πρέπει να αναιρεθούν μεταρρυθμίσεις που έχουν ήδη 
υλοποιηθεί στο πλαίσιο των προγραμμάτων, όπως στην 
αγορά εργασίας. Τυχόν αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, 
για παράδειγμα, θα πρέπει να εναρμονίζονται με τις 
εξελίξεις σε επίπεδο παραγωγικότητα προκειμένου να 
διαφυλαχθεί η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονο-
μίας. Ταυτόχρονα, είναι απαραίτητο να υλοποιηθούν νέες 

διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις προκειμένου να ενισχυθεί 
η παραγωγικότητα και η ανταγωνιστικότητα, δεδομένων 
μάλιστα των ανησυχητικών δημογραφικών προοπτικών 
της χώρας. Για να ενισχυθεί η παραγωγικότητα απαιτού-
νται μέτρα που θα βελτιώσουν το οικονομικό κλίμα και θα 
εξασφαλίσουν ένα περιβάλλον πιο φιλικό για τις επιχειρή-
σεις, όπως μέσω της μείωσης του χρόνου αναμονής στα 
δικαστήρια και της βελτίωσης της δημόσιας διοίκησης.
Συνέχιση των μεταρρυθμίσεων: Είναι απαραίτητη σε 
συνδυασμό με τη βελτιωμένη διαχείριση της δημόσιας 
περιουσίας. Είναι απαραίτητη η ενίσχυση της κουλτούρας 
εταιρικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα με στόχο την προ-
σέλκυση ξένων και εγχώριων επενδύσεων. 
Θωράκιση του τραπεζικού κλάδου: Είναι αναγκαίο να 
ενισχυθεί η ανθεκτικότητα των τραπεζών προκειμένου να 

βελτιωθούν οι συνθήκες χρηματοδότησης και να τονωθεί 
η ανάπτυξη. Η Ελλάδα χρειάζεται έναν σταθερό και κερ-
δοφόρο τραπεζικό κλάδο που θα στηρίξει τις επιχειρήσεις 
και τα νοικοκυριά.
Εξισορρόπηση των δημοσιονομικών πολιτικών: Θα πρέ-
πει να στοχεύουν στην επίσπευση της ανάπτυξης διαφυ-
λάσσοντας ταυτόχρονα τους δημοσιονομικούς στόχους. Η 
μείωση των φορολογικών συντελεστών, για παράδειγμα, 
θα μπορούσε να συνδυαστεί με μείωση του αφορολόγη-
του. Επιπλέον, θα πρέπει να εξασφαλιστεί δημοσιονομικός 
χώρος για παραγωγικές δημόσιες επενδύσεις. 
Μέτρα με δημόσιο κοινωνικό χαρακτήρα: Οι κοινωνικές 
παροχές θα πρέπει να επικεντρωθούν στους λιγότερο ευ-
νοημένους, όπως οι νέοι όπου τα ποσοστά φτώχειας είναι 
αυξημένα.

Η Ευρώπη χρειάζεται αξίες και όχι γραφειοκρατία, τόνισε 
μιλώντας στο συνέδριο του Economist στην Ελλάδα, ο 
πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας Ματέο Ρέντσι.
Ο κ. Ρέντσι ξεκινώντας την ομιλία του αναφερόμενος 
στο φαινόμενο των λαϊκιστών στην Ευρώπη αλλά και το 
μέλλον αυτής καθ΄αυτής της Ευρώπης εκφράζοντας την 
ανησυχία του δήλωσε: «Κατά τη διάρκεια της προεκλογι-
κής εκστρατείας των ευρωεκλογών πολλοί έλεγαν ότι οι 
Ευρωπαίοι επειδή είναι θυμωμένοι θα κερδίσουν οι λαϊ-
κιστές. Δεν νίκησαν. Αν κανείς προσθέσει τις δυνάμεις του 

Σαλβίνι και της Λεπέν στην Ευρωβουλή είναι λιγότερο του 
10%. Δεν ανησυχούμε για αυτό αλλά ανησυχώ για το μέλ-
λον της Ευρώπης. Διότι η Ευρώπη συναντά προκλήσεις. 
Πρέπει να χτίσουμε μία Ευρώπη ειρήνης και ευημερίας. Αν 
«κόψουμε» το όραμα κινδυνεύουμε να καταστρέψουμε τα 
πάντα».
Ο Ματέο Ρέντσι επανέλαβε πολλές φορές στην ομιλία του 
ότι η Ευρώπη διάγει μία περίοδο προκλήσεων ενώ επεσή-
μανε ότι «υπάρχουν τεράστιες ευκαιρίες για την Ευρώπη 
αλλά πρέπει να πιστέψει στο μέλλον».

Αναφερόμενος στη μεταναστευτική κρίση ο κ. Ρέντσι τόνι-
σε: «εάν δεν δράσουμε τώρα για τη μεταναστευτική κρίση 
τότε αυτή θα διαρκέσει πολλά χρόνια». Σε αρκετά σημεία 
της ομιλίας του επανέλαβε ότι «η Ευρώπη σήμερα χρειά-
ζεται ένα νέο όραμα» και εξέφρασε τις ανησυχίες του για 
την Ευρώπη λέγοντας ότι συζητά «τα μικρά» και εάν δεν 
αλλάξει, θα ηττηθεί.
Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο Ματέο Ρέντσι δήλωσε: 
«Το πρόβλημα της Ευρώπης είναι η έλλειψη οράματος».

«Χρειάζεται πιο στενή συνεργασία μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώ-
πης, η οποία επί του παρόντος λείπει» δήλωσε χαρακτη-
ριστικά μιλώντας στο συνέδριο του Economist η πρώην 
υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας και βουλευτής της ΝΔ 
Ντόρα Μπακογιάννη.
Η κυρία Μπακογιάννη τόνισε επίσης ότι ΗΠΑ και Ευρώπη 
πρέπει να έχουν μια κοινή πολιτική απέναντι στην Κίνα και 
υπογράμμισε ότι μέχρι τώρα αυτό γίνονταν μόνον από 
την Αμερική αφήνοντας έξω την Ευρώπη και αυτό είναι 

πρόβλημα.
Είπε ακόμα ότι «η Ευρώπη πρέπει να συνειδητοποιήσει 
τις ευθύνες της» και υπογράμμισε ότι πλέον στην Ευρώπη 
υπάρχει σιγά-σιγά μία γενιά νέων πολιτικών που παίρ-
νουν πρωτοβουλίες και δεν περιμένουν να λάβουν τις 
πρωτοβουλίες οι ΗΠΑ.
Επίσης σημείωσε ότι η Ελλάδα έχει πολύ καλές σχέσεις με 
τις ΗΠΑ και δήλωσε ότι πρέπει να αναληφθούν πρωτο-
βουλίες στο θέμα της μετανάστευσης, ενώ για το ζήτημα 

της Τουρκίας σημείωσε ότι περιμένουμε τους συμμάχους 
να αντιδράσουν στο θέμα της Κύπρου.
Τέλος, σχολιάζοντας τη νέα κυβέρνηση τη χαρακτήρισε 
«ικανή, αξιοκρατική, φιλική στις επενδύσεις, η οποία θα 
χρησιμοποιήσει την τεχνολογία για την πάταξη της γρα-
φειοκρατίας», ενώ για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής 
είπε ότι η κυβέρνηση θα ακολουθήσει τις βασικές γραμμές 
ώστε η Ελλάδα να είναι χώρα σταθερότητας στην περιοχή.

Οι συμβάσεις μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα είναι 
σημαντικό κομμάτι στο οποίο θα δώσει έμφαση η κυβέρ-
νηση για να προσελκύσει επενδυτές, κυρίως από το εξωτε-
ρικό, ενώ το διαφορετικό μοντέλο διοίκησης του κράτους 
θα βοηθήσει να αυξηθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών.
Αυτό σημείωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων Γιάννης Τσακίρης, στο πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου 

του Economist στο Λαγονήσι, ενώ σημείωσε ότι υπάρ-
χουν πολλά έργα τα οποία θα έπρεπε να είχαν ξεκινήσει 
τα προηγούμενα χρόνια και συμπλήρωσε ότι σύντομα θα 
γίνουν ανακοινώσεις για το Ελληνικό.
Ο υφυπουργός σημείωσε ότι η ανάπτυξη χρειάζεται διά-
φορες μορφές χρηματοδότησης, ενώ πρόσθεσε ότι σύμ-
φωνα με πρόσφατη μελέτη της PriceWaterhouseCoopers, 

οι επενδυτικές μας ανάγκες, σε δημόσιες και ιδιωτικές 
επενδύσεις, προκειμένου να μπορέσει να αναπτυχθεί η 
ελληνική οικονομία με υγιή και διατηρήσιμο ρυθμό, ανέρ-
χονται στα 270 δις ευρώ για την επόμενη 5ετία. 
Συνέχεια στη σελ 15

ΤΙ ΕΙΠΩΘΗΚΕ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ECONOMIST  
Τι ανέφερε ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, Κλάους Ρέγκλινγκ

Τι είπε ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας Ματέο Ρέντσι

Τι είπε η πρώην υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας και βουλευτής της ΝΔ Ντόρα Μπακογιάννη

Οι συμβάσεις μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα είναι σημαντικό κομμάτι στο οποίο θα δώσει έμφαση η κυβέρνηση, 
είπε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης 
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Συνέχεια από τη σελ 14 

«Τα όπλα για να φτάσουν σε διπλάσιο ποσοστό, από 
αυτό που έχουμε σήμερα, οι επενδύσεις είναι: το προ-
γραμμα δημοσίων επενδύσεων, το ΕΣΠΑ οι άμεσες ξένες 
επενδύσεις και τα διάφορα διεθνή και ευρωπαϊκά χρη-
ματοπιστωτικά ιδρύματα και από αυτά πρέπει να κάνου-
με σωστό μείγμα και επιλογή ώστε να γίνει η καλύτερη 
μόχλευση» είπε ο υφυπουργός.
Ο Νικος Ματζούφας ειδικός γραμματέας ΣΔΙΤ σημείωσε 
ότι η χώρα μας κατατάσσεται στην τρίτη θέση παγκο-
σμίως μεταξύ 130 χωρών στα έργα ΣΔΙΤ και το πλαίσιο 
που έχει τεθεί είναι μια πολύ καλή βάση για το μέλλον...
Ο Αναστάσιος Καλλιτζάντζης διευθύνων σύμβουλος του 
ομίλου Ελλάκτωρ, είπε ότι οι δημόσιες επενδύσεις ήταν 
πάντα το μεγάλο θύμα των πρωτογενών πλεόνασμάτων 
σε αυτή τη χώρα και συνέχισε λέγοντας ότι ο στόχος 
πρέπει να είναι η επαναφορά δημόσιων και ιδιωτικών 
επενδύσεων στα παλιά τους επίπεδα. Ως παράδειγμα 
ανέφερε ότι οι ΗΠΑ όταν βρέθηκαν μπροστά στην προ-
οπτική ύφεσης ξεκίνησαν ένα μεγάλο πρόγραμμα δημο-
σίων επενδύσεων.
Ο ίδιος ανέφερε ακόμη ότι: στην Ελλάδα περικόπτουν 
το προγραμμα δημοσίων επενδύσεων για να δημιουρ-
γήσουμε υπερπλεονάσματα και να δώσουμε 50 ευρώ 
στους συνταξιούχους. Αλλά αυτά δεν γεννούν νέες 
επενδύσεις και θέσεις εργασίας. Αυτά τα 50 ευρώ που 
πράγματι λείπουν θα έρθουν από νέες επενδύσεις και τη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Καλό είναι, συνέχισε ο ίδιος, να διορθώσουμε τους θε-
σμούς αλλά να μην ασχολούμαστε μόνο με αυτό διότι 
το βασικό είναι να να στηθεί το προγραμμα δημοσίων 
επενδύσεων. «Σήμερα δεν υπάρχει ταμειακή ευχέρεια 
αλλά αν για κάθε δυο ευρώ προσελκύσουμε 3 ευρώ από 
τον ιδιωτικό τομέα μαζί αυτά θα προσελκύουν 4 ευρώ 
από μεγάλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς οπότε 
τότε θα αλλάξει το πλαίσιο» σημείωσε ο κ. Καλλιτζάνζης.
Ως παράδειγμα ανέφερε ότι τα ΣΔΙΤ διαχείρισης απορ-
ριμμάτων είναι κολλημένα εδώ και χρόνια και είναι ένα 
χαρακτηριστικό παράδειγμα για τη δυναμική που μπο-
ρεί να υπάρξει ενώ πρόσθεσε ότι «σήμερα το κλίμα είναι 
αυτό της απόλυτης δυσπιστίας για την ελληνική αγορά 
λόγω της ακύρωσης νόμιμων αδειών, ή των μονομε-
ρών παρεμβάσεων από τη Βουλή, λόγω καθυστερή-
σεων στην έναρξη των έργων όπως στο Ελληνικό κλπ 
οπότε ποιος θα ρισκάρει σε τέτοιο περιβάλλον. Πρέπει 
να χτιστεί η εμπιστοσύνη. Πρέπει επιτέλους η πολιτεία να 
σταθεί δίπλα μας κι εμείς είμαστε αυτοί που θα κάνουμε 
τη διεθνή επενδυτική κοινότητα να μας στηρίξει. Μεγάλο 
κομματι των μετόχων ελληνικών εταιρείων κατέχουν δι-
εθνή φαντς αν αισθανθούν αυτοί εμπιστοσύνη τότε πολύ 
πιο γρήγορα θα έρθουν αποτελέσματα».
Δεν αισθανόμαστε άνετα με τις συμπεριφορές της πολι-
τείας, συνέχισε ο ίδιος και ανέφερε ως παράδειγμα ότι το 
2017 και το 2018 κατέρρευσαν δυο γέφυρες στην Εγνα-
τία ενώ υπάρχουν κι άλλες, όπως είπε και πρόσθεσε ότι 
η πολιτεία δεν έχει ανταποκριθεί στην ανάγκη στοιχείω-
δους συντήρησης των έργων που έχουν κατασκευαστεί 

τα τελευταία 50 χρόνια στη χώρα. «Αυτά τα τεχνικά έργα 
θα μπορούσαν να γίνουν με ΣΔΙΤ κι εκεί πιστεύω ότι αν 
το πλαίσιο είναι λογικό θα προσελκύσει επενδυτές διότι 
υπάρχουν έργα που μπορούν να ξεκινήσουν αύριο και 
αν είναι σωστές οι προτεραιότητες τότε πραγματικά κάτι 
θα αλλάξει και θα έρθουν πιο σύντομα θετικά αποτελέ-
σματα».
Ο διευθύνων σύμβουλος του Growmore Group Ραχ Λά-
φκα ανέφερε ότι υπάρχουν πολλά κεφάλαια στις διεθνείς 
αγορές έτοιμα για να επενδυθούν και ιδιατερη αναφορά 
έκανε ώστε να στραφεί η Ελλάδα στην ινδική οικονομία 
αλλά όπως είπε χρειάζεται ποιοτική πληροφόρηση προς 
την ινδική πλευράς ια τις ευκαιρίες που μπορούν να αξι-
οποιηθούν. Επίσης σχολίασε ότι στην Ελλάδα μπορεί να 
δημιουργηθεί χρηματιστήριο αναδυόμενων αγορών και 
ότι η χώρα μας μπορεί όπως ο Μαυρίκιος να καταστεί 
κέντρο για αναδυόμενες αγορές όπως η Αφρική. Επίσης 
όπως είπε ευκαιρίες προσφέρει η ψηφιακή οικονομία, 
τα κρυπτονομίσματα, η αξιοποίηση των νέων ταλα-
ντόυχων αποφοίτων και οι επενδύσεις στην γαλάζια 
οικονομία.
Τέλος ο Πίτερ Βίνσεντς από το γκρουπ Henley and 
Partners σημείωσε: «είμαι αισιόδοξος για το μέλλον της 
Ελλάδας» και πρόσθεσε ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, 
φυσικά πρόσωπα, που αναζητούν ευκαιρίες σε διάφορες 
αγορές του κόσμου και το Ελληνικό πρόγραμμα Χρυσής 
Βίζας είναι μια πολύ καλή βάση για να επενδυθούν κε-
φάλαια στην ελληνική αγορά.

Καμία χώρα μόνη της δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις 
προκλήσεις, ήταν το μήνυμα της πρώην υφυπουργού 
Εξωτερικών επί προεδρίας Μπάρακ Ομπάμα, Βικτόρια 
Νούλαντ, μιλώντας στο συνέδριο του Economist για το 
αν υπάρχει ή όχι συνεργασία σήμερα μεταξύ Ευρώπη 
και Αμερικής.
Η κυρία Νούλαντ αναφερόμενη στις διατλαντικές σχέσεις 
και απαριθμώντας τα προβλήματα που υπάρχουν σήμε-
ρα «στους τομείς εθνικής ασφάλειας, επιθετικότητας της 
Ρωσίας, φιλοδοξία της Κίνας και μετανάστευση», υπο-

γράμμισε την αναγκαιότητα της συνεργασίας Ευρώπης 
και Αμερικής.
Όπως είπε χαρακτηριστικά η Βικτόρια Νούλαντ «πρέπει 
να δημιουργήσουμε και να ενισχύσουμε την επιχειρη-
ματικότητα, το ελεύθερο εμπόριο, και τη διαφάνεια και 
να ξεκινήσουμε να δίνουμε στη μεσαία τάξη γιατί ο πα-
ραγκωνισμός της μεσαίας τάξης γέννησε το λαϊκισμό».
Αναφερόμενη στην Ελλάδα η κυρία Νούλαντ τόνισε ότι 
«έχει τη δυνατότητα να παίξει ηγετικό ρόλο στα Βαλ-
κάνια» και σχολιάζοντας την Συμφωνία των Πρεσπών 

τόνισε ότι μπορεί στο εσωτερικό της χώρας να δημιούρ-
γησε προστριβές όμως ήταν ένα βήμα για να δημιουρ-
γηθούν καλύτερες προοπτικές στην οικονομία και στη 
θέση της χώρας στην ευρύτερη περιοχή.
Τέλος, σχολίασε ότι η Ελλάδα σε σχέση με το χθες έχει 
πετύχει πολλά. «Η οικονομία δεν είναι εκεί που πρέπει. 
Αλλά αν σκεφτεί κανείς ότι πριν από λίγα χρόνια μιλού-
σαμε για κατάρρευση έχετε πετύχει πολλά» δήλωσε χα-
ρακτηριστικά η Βικτόρια Νούλαντ.

ΤΙ ΕΙΠΩΘΗΚΕ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ECONOMIST  
Οι συμβάσεις μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα είναι σημαντικό κομμάτι στο οποίο θα δώσει έμφαση η κυβέρνηση, 
είπε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης

Βικτόρια Νούλαντ: Η οικονομία δεν είναι εκεί που πρέπει, αλλά έχετε πετύχει πολλά
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Τους πρώτους 28 Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς οι οποί-
οι θα αναλάβουν από αύριο κιόλας καθήκοντα στα χαρτο-
φυλάκια του νέου υπουργικού συμβουλίου, ανακοίνωσε 
χθες  η κυβέρνηση. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ πρόκειται για 
στελέχη που μαζί με τους νέους υπουργούς και υφυπουρ-
γούς θα κάνουν πράξη τη δέσμευση του πρωθυπουργού 
Κυριάκου Μητσοτάκη για τη διεύρυνση και την ανανέωση 
του πολιτικού προσωπικού της χώρας με πρόσωπα που 
προέρχονται και από τον ιδιωτικό τομέα και δεν έχουν στο 
παρελθόν ασχοληθεί με την ενεργό πολιτική. Αυτό άλλωστε 
ήταν και ένα από τα κριτήρια του Κυριάκου Μητσοτάκη για 
την επιλογή τους. Οι εξειδικευμένες γνώσεις και η πείρα τους 
στον τομέα ευθύνης που αναλαμβάνουν, και όχι προφανώς 
η κομματική τους προέλευση.
Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά που ελληνική κυβέρ-
νηση τοποθετεί μέσα σε μόλις 10 μέρες μετά τις εθνικές 
εκλογές, Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς στα Υπουργεία, 
καθώς στο παρελθόν χρειάζονταν ακόμη και μήνες. Τις αμέ-
σως επόμενες μέρες θα ακολουθήσει και η ανακοίνωση των 
υπολοίπων Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, ο συνολικός 
αριθμός των οποίων θα μειωθεί σε 59 από 93 που ήταν επί 
της προηγούμενης κυβέρνησης.
Όπως έχει επανειλημμένα τονίσει ο πρωθυπουργός, βασική 
προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η άμεση εφαρμογή 
του σχεδίου της για την ενίσχυση της ανάπτυξης μέσα από 
την εφαρμογή σειράς μεταρρυθμίσεων που έχουν στο 
επίκεντρο τους την βελτίωση της καθημερινότητας των 
πολιτών μέσα από ένα σύγχρονο και αποτελεσματικότερο 
κράτος.
Bιογραφικά των νέων Γενικών και Ειδικών Γραμματέων:
Υπουργείο Οικονομικών
Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής: Χρή-
στος Τριαντόπουλος
Ο Χρήστος Τριαντόπουλος είναι Ερευνητής στο Κέντρο Προ-
γραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ). Σπού-
δασε Οικονομικά (ΒΑ) στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και έβαλε 
το μεταπτυχιακό τίτλο του στις Ευρωπαϊκές και Διεθνείς 
Σπουδές (MSc) από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ από το 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών έλαβε το διδακτορικό 
τίτλο σπουδών του (PhD) πάνω στην πολιτική οικονομία 
των χρηματοπιστωτικών συστημάτων και της εποπτείας, 
εκπονώντας τμήμα των διδακτορικών του σπουδών, με 
υποτροφία, στο London School of Economics. Παράλληλα, 
έχει δραστηριοποιηθεί ερευνητικά στο Πανεπιστήμιο Αθη-
νών, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο University 
of Sussex, ως visiting research fellow, και σε λοιπούς ερευ-
νητικούς φορείς, ενώ επαγγελματικά, μεταξύ άλλων, κατεί-
χε συμβουλευτική θέση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 
του Υπουργείου Οικονομικών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέ-
ροντα εντοπίζονται στα πεδία της τραπεζικής αγοράς, των 
θεσμών στην οικονομία, των δημοσίων οικονομικών και 
της ανάπτυξης. Από το 2016 διδάσκει οικονομικά, σε μετα-
πτυχιακό επίπεδο, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και στο ΑΤΕΙ 
Πελοποννήσου, ενώ από το 2017 διδάσκει δημοσιονομική 
πολιτική στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυ-

τοδιοίκησης. Έχει δημοσιεύσεις σε βιβλία και επιστημονικά 
περιοδικά της Ελλάδας και του εξωτερικού.
Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέ-
ους: Φώτης Κουρμούσης
Ο Φώτης Κουρμούσης διορίστηκε τον Ιούλιο του 2016 ως 
Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Η Ειδι-
κή Γραμματεία αποτελεί αυτόνομη δημόσια υπηρεσία που 
εποπτεύεται από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης 
Ιδιωτικού Χρέους, το οποίο αποτελείται από τους Υπουρ-
γούς Οικονομίας-Ανάπτυξης, Οικονομικών, Εργασίας και 
Δικαιοσύνης. Έχει αναλάβει τον συντονισμό εφαρμογής 
του θεσμικού πλαισίου για τη μείωση του ιδιωτικού χρέ-
ους, με εστίαση στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, καθώς και 
τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο (ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ). 
Τα σημαντικότερα έργα περιλαμβάνουν τη δημιουργία και 
εφαρμογή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του εξωδικαστι-
κού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, καθώς 
και της προστασίας 1ης κατοικίας και επιδότησης στεγαστι-
κών δανείων από το Κράτος. Με σκοπό την αντιμετώπιση 
της υπερχρέωσης και την προαγωγή του χρηματοοικονομι-
κού αλφαβητισμού έχει αναπτύξει ένα πανελλαδικό δίκτυο 
41 Γραφείων Εξυπηρέτησης Οφειλετών που συμβουλεύουν 
και υποστηρίζουν δωρεάν τα νοικοκυριά και τις μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις. Στο παρελθόν έχει εργαστεί ως Ειδικός 
Σύμβουλος αειφόρου ανάπτυξης σε διεθνείς οργανισμούς: 
Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών / UNEP FI, UNDP (2004-
2009) και Ευρωπαϊκή Επιτροπή / ΕΕΑ (1999-2002). Διετέ-
λεσε Ειδικός Σύμβουλος στα Υπουργεία: Οικονομικών για τη 
Φορολογική Διοίκηση (2012-2015) Οικονομίας - Ανάπτυ-
ξης για Επενδύσεις (2011-2012) Περιβάλλοντος - Ενέργειας 
- Κλιματικής Αλλαγής (2009-2011) για πράσινη ανάπτυξη 
Γεωργίας για την Κοινή Αγροτική Πολιτική / Ελληνική Προ-
εδρία της Ε.Ε. (2003). Στον ιδιωτικό τομέα εργάστηκε ως 
σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα ΕΣΠΑ και αειφόρου 
ανάπτυξης, καθώς και ως επιθεωρητής σε Συστήματα Δι-
αχείρισης ISO. Σπουδές σε Περιβαλλοντική Διαχείριση, Πα-
νεπιστήμιο Αιγαίου. Μεταπτυχιακές σπουδές σε Στρατηγική 
και Ηγεσία (Οξφόρδη) και Διοίκηση Επιχειρήσεων (ALBA, 
Αμερικάνικο Κολλέγιο). Είναι Διδάκτορας Μηχανικής του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, όπου ανέλαβε και καθή-
κοντα βοηθού Καθηγητή (ΕΔΙΠ).
Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής: 
Θάνος Πετραλιάς
Ο Αθανάσιος Πετραλιάς κατέχει διδακτορικό τίτλο σπουδών 
στη Στατιστική και πτυχίο και μεταπτυχιακό στα Οικονομι-
κά από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ). Έχει 
διδάξει επί σειρά ετών σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά 
προγράμματα του ΟΠΑ και της Ιατρικής Σχολής Αθηνών. 
Έχει εργαστεί ως επιστημονικός συνεργάτης σε ερευνητικά 
Ινστιτούτα και Δημόσιους οργανισμούς όπως το ΚΕΠΕ και 
το Υπουργείο Ανάπτυξης. Κατά τη διάρκεια της περιόδου 
2012-2014 ήταν μέλος της Ελληνικής ομάδας τεχνικών 
διαπραγματεύσεων με την Τρόικα. Έχει συγγράψει μεγάλο 
αριθμό επιστημονικών άρθρων, βιβλίων και μελετών που 
αφορούν θέματα της Ελληνικής Οικονομίας, Χρηματοοικο-

νομικών, Στατιστικής, Οικονομετρίας, και άλλων θεμάτων 
όπως η Μετανάστευση και η Δημόσια Υγεία. Σήμερα απα-
σχολείται ως επιστημονικό προσωπικό στην Διεύθυνση 
Στατιστικής της Τράπεζας της Ελλάδος.
Γενική Γραμματέας Φορολογικής Πολιτικής και 
Δημόσιας Περιουσίας: Αθηνά Καλύβα
Γεννήθηκε στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας. Σπούδασε Οικο-
νομικά στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, με μεταπτυχιακές 
σπουδές στο Πανεπιστήμιο Lund Σουηδίας, στο Καποδι-
στριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Μάστερ στην Ευρωπαϊκή 
Οικονομία) και Διδακτορικό δίπλωμα (PhD) στα Εφαρμο-
σμένα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο Middlesex, (Ην. 
Βασιλείου). Από το 1992, κατόπιν εξετάσεων, είναι στέλεχος 
στο Υπουργείο Οικονομικών (νυν ΑΑΔΕ). Κατά τη διάρκεια 
της θητείας της, διετέλεσε Φορολογικός Ακόλουθος στην 
Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες, Δ/ντρια 
Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Υπουργείου Οικονομι-
κών κα. Από το 2013 εργάζεται ως οικονομική αναλύτρια 
στην Γενική Δ/νση Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών 
Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με κύριο αντικεί-
μενο την ανάλυση προτάσεων φορολογικής πολιτικής με 
στόχο, στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων, τη διαμόρφωση 
φορολογικών πολιτικών φιλικών προς την ανάπτυξη και 
την οικονομική αποτελεσματικότητα. Έχει τιμηθεί από την 
Κυπριακή Δημοκρατία για την προσφορά της στην διεξα-
γωγή της Κυπριακής Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβου-
λίου. Διαθέτει δημοσιεύσεις σε ακαδημαϊκά περιοδικά. Μιλά 
Αγγλικά, Σουηδικά, και Γαλλικά.
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και 
ΕΣΠΑ: Δημήτρης Σκάλκος
Ο Δημήτρης Σκάλκος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1971. Απο-
φοίτησε από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών 
Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου και στην συνέχεια 
απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο στις Διεθνείς Σχέσεις από 
το βρετανικό Πανεπιστήμιο του Κεντ. Σήμερα είναι υπ. 
διδάκτορας θεσμικών οικονομικών του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου. Έχει συγγράψει τέσσερα βιβλία πολιτικής 
θεωρίας, οικονομικών μεταρρυθμίσεων και περιφερειακής 
ανάπτυξης. Έχει δημοσιεύσει μελέτες σε ακαδημαϊκές επι-
θεωρήσεις, έχει συμμετάσχει σε συλλογικούς τόμους και ως 
εισηγητής σε επιστημονικά συνέδρια. Αρθρογραφεί τακτικά 
στον ημερήσιο και περιοδικό Τύπο. Από το 2004 ασχολείται 
επαγγελματικά με τη διαχείριση των συγχρηματοδοτούμε-
νων προγραμμάτων ως στέλεχος της ΜΟΔ Α.Ε. Έχει διατε-
λέσει ειδικός σύμβουλος στα υπουργεία ΠΕΧΩΔΕ, Γεωργίας 
και Οικονομίας και Ανάπτυξης. Διετέλεσε σύμβουλος του 
Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας σε θέματα οικονομικών 
της ανάπτυξης. Επίσης είναι μέλος της Ομάδας Δράσης της 
Νέας Δημοκρατίας για την άρση εμποδίων στην επιχειρημα-
τικότητα, την προσέλκυση επενδύσεων και την προώθηση 
της εξωστρέφειας των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

ΟΙ 28 ΝΕΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥβΕΡΝΗΣΗΣ
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Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Ειδική Γραμματέας Διαρθρωτικών Ταμείων (EKT-ΕΤ-
ΠΑ-ΤΣ): Νίκη Δανδόλου
Η Νίκη Π. Δανδόλου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1975. Είναι Πο-
λιτικός Μηχανικός απόφοιτη του Πανεπιστημίου UCL (Λονδίνο), 
με μεταπτυχιακό από το City University και ΜΒΑ στη διοίκηση 
επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Είναι υποψήφια διδάκτορας του 
ΕΜΠ. Έχει εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα, στο Ηνωμένο Βασίλειο 
και την Ελλάδα. Στο δημόσιο τομέα είναι στέλεχος της Μονάδας 
Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων ΑΕ 
από το 2003, με προϋπηρεσία στα Υπουργεία Μεταφορών, ΠΕ-
ΧΩΔΕ, Οικονομίας & Οικονομικών (στη Γ.Γ. Επενδύσεων & Ανά-
πτυξης), Ανάπτυξης (Ενέργεια) και Ναυτιλίας. Μέλος του Δ.Σ. 
του ΔΕΣΦΑ ΑΕ κατά την έναρξη απελευθέρωσης της αγοράς 
φυσικού αερίου (2008-2010). Εκπροσωπεί εδώ και δεκαπέντε 
χρόνια την Ελλάδα στην ΕΕ, τον ΕΟΧ και άλλους διεθνείς οργα-
νισμούς, σε αναπτυξιακά αντικείμενα. Είναι μέλος του Εθνικού 
Μητρώου Επιτελικών Στελεχών της δημόσιας διοίκησης. Μιλά 
αγγλικά και γαλλικά.
Γενικός Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων και 
ΣΔΙΤ: Νίκος Μαντζούφας
Ο Νίκος Μαντζούφας γεννήθηκε στην Πάτρα το 1973. Είναι 
Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός του Πανεπιστημίου 
Πατρών και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Διοίκησης 
Επιχειρήσεων (ΜΒΑ). Επαγγελματικά έχει δραστηριοποιηθεί 
στον ιδιωτικό τομέα, σε διεθνή τραπεζικό όμιλο στον τομέα της 
επενδυτικής τραπεζικής και την τελευταία πενταετία σε διεθνή 
ελεγκτική εταιρεία ως επικεφαλής του τομέα project finance. 
Έχει συμμετάσχει ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος σε ση-
μαντικό αριθμό έργων μετοχοποιήσεων /ιδιωτικοποιήσεων και 
Συμπράξεων Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα στην Ελλάδα τα τελευ-
ταία δέκα χρόνια καθώς και στην ομάδα εργασίας του Τ.Ε.Ε. για 
τις ΣΔΙΤ. Μιλά αγγλικά και γερμανικά.
Γενικός Γραμματέας βιομηχανίας: Πελοπίδας Καλλί-
ρης
Ο Πελοπίδας Καλλίρης γεννήθηκε το 1963. Σπούδασε στο τμή-
μα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου 
Πειραιά. Επί σειρά ετών, εργάστηκε ως Οικονομολόγος στον 
ιδιωτικό τομέα. Από το 1989 έως το 2004, εργάστηκε στην 
Ολυμπιακή Αεροπορία, ενώ αργότερα διετέλεσε Διευθύνων 
Σύμβουλος στο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης & Επι-
μόρφωσης του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας και 
Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού 
Εργατικής Εστίας. Το 2004 ορίστηκε Πρόεδρος και Διευθύνων 
Σύμβουλος του Οργανισμού Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλά-
δας (Ο.Δ.Ι.Ε.), όπου παρέμεινε για δύο χρόνια. Το 2006 ανέλαβε 
επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικού Σχεδιασμού 
και Υποστήριξης του Υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας. Από το 2005 
είναι μέλος της Κεντρικής Διοίκησης του Οικονομικού Επιμελη-
τηρίου της Ελλάδας, ενώ το Μάιο του 2008 εξελέγη Πρόεδρος 
του Διοικητικού Συμβουλίου στο οποίο επανεξελέγη το 2011. 
Είναι Πρόεδρος της Δημοκρατικής Κίνησης Οικονομολόγων 

Ελλάδος. Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιν-
στιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής. Τον Ιούλιο 
του 2012 ορίστηκε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας. 
Από το 2014 υπηρετεί την Τοπική Αυτοδιοίκηση από τη θέση 
του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κορινθίας.
Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Καταναλωτή: Πά-
νος Σταμπουλίδης
Ο Πάνος Σταμπουλίδης είναι Γενικός Διευθυντής Λειτουργιών 
της εταιρείας Garnet SA. Στο παρελθόν ήταν Διευθυντής Ανά-
πτυξης και Εμπορικού Δικτύου του Ομίλου ΜΕΓΑΣ ΓΥΡΟΣ και 
Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών 
& Αλιείας ΑΕ. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, μεταξύ άλλων, 
αναδιαρθρωθήκαν οι δομές των Κεντρικών Αγορών και των 
Ιχθυοσκαλών. Υπερκαλύφθηκαν ελλείμματα ύψους 1,5 εκ Euro. 
Τα έσοδα από τα 4,5 εκ Euro, άγγιξαν τα 14 εκ Euro και η κερ-
δοφορία ξεπέρασε τα 3 εκ Euro. Ακόμη, έχει διατελέσει επιστη-
μονικός συνεργάτης σε επιχειρήσεις στον κλάδο των τροφίμων 
και υπεύθυνος εσωτερικού ελέγχου για την διασφάλιση της Υγι-
εινής & Ασφάλειας των παραγόμενων προϊόντων της εταιρείας 
«ΑΦΟΙ ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗ Α.Ε.» Είναι απόφοιτος του τμήματος 
Ζωϊκής Παραγωγής του Ανώτατου Τεχνολογικού Ιδρύματος 
Δ. Μακεδονίας και διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο στη Διαχείριση 
Ανθρώπινου Δυναμικού από το Πανεπιστήμιο της Ουαλίας.
Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας: Θανά-
σης Κυριαζής
Ο Αθανάσιος Κυριαζής είναι Καθηγητής του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς στο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης με 
γνωστικό αντικείμενο Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Νέες Τε-
χνολογίες. Είναι πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Αθηνών από το 
Τμήμα Μαθηματικών και Διδάκτορας του ιδίου Πανεπιστημίου. 
Έχει διατελέσει επισκέπτης Ερευνητής Πανεπιστημίων των ΗΠΑ 
(ενδεικτικά του University of Maryland, SUNY Buffalo), της Αγ-
γλίας, της Τσεχίας, της Τουρκίας κλπ. Έχει διατελέσει επί αρκετά 
χρόνια Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων και Ειδικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης του 
ίδιου Υπουργείου. Επιπλέον διετέλεσε σύμβουλος Εταιρειών, 
Ιδρυμάτων και Οργανισμών, σε θέματα εκπαίδευσης και κατάρ-
τισης. Έχει υπάρξει Εθνικός Εκπρόσωπος σε Ευρωπαϊκούς και 
Διεθνείς Οργανισμούς. Έχει δημοσιεύσει μεγάλο αριθμό ερευ-
νητικών εργασιών και άρθρων σε διεθνή και ελληνικά περιο-
δικά, έχει συγγράψει τέσσερις μονογραφίες και έξι επιστημονικά 
συγγράμματα, ενώ έχει συμμετάσχει ενεργά σε μεγάλο αριθμό 
συνεδρίων και ημερίδων.
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής, 
Υποδοχής και Ασύλου: Πάτροκλος Γεωργιάδης
Είναι Πτυχιούχος του Τμήματος Θεολογίας του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακές 
σπουδές στην Ιστορία στο Α.Π.Θ. και διαχείρισης κρίσεων στο 
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Από το 2015 μέχρι σήμερα εργάζεται 
ως Ειδικός εμπειρογνώμωνας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δη-
μοσίου Δικαίου (EPLO) και ως Σύμβουλος σε θέματα διοίκησης 
και διαχείρισης του Μεταναστευτικού ζητήματος. Επίσης, έχει 

διατελέσει μεταξύ άλλων, Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (2014 - 2015), Γενικός 
Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας στο Υπουργείο Δημόσιας 
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (2012-2014), Επικεφαλής της 
Ελληνικής Προεδρίας της Ε.Ε. (2014) στον τομέα του Υπουργεί-
ου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και αρμόδιος για 
την Μεταναστευτική Πολιτική και επικεφαλής των αντιστοίχων 
υπηρεσιών, Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο Εσωτερικών 
με αρμοδιότητες τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ 
και β  ́βαθμού, τις κρατικές περιφέρειες, τη μεταναστευτική πο-
λιτική, την ιθαγένεια και τα προγράμματα κοινωνικής συνοχής 
2006-2009 και Ειδικός Γραμματέας του Εθνικού Τυπογραφεί-
ου (2004-2006). Έχει διδάξει στη Σχολή Εθνικής ‘Αμυνας και 
τη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας και συμμετάσχει σε αποστολές 
εκπροσώπησης της Ελλάδας σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς ορ-
γανισμούς, ως Εθνικός Εκπρόσωπος Πολιτικής Προστασίας, 
ενώ είναι και Ειδικός εμπειρογνώμωνας της Ευρωπαίκής Οικο-
νομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για το νέο σύστημα Πολιτικής 
Προστασίας (RescEU). Ομιλεί την Αγγλική.
Ειδικός Γραμματέας Πρώτης Υποδοχής: Μάνος Λογο-
θέτης
Ο Μάνος Λογοθέτης γεννήθηκε το 1976 στην Αθήνα. Αφού 
αποφοίτησε με την ανώτερη τιμητική διάκριση του «Βρα-
βείου Αντώνης Μωραΐτης» από τη Σχολή Μωραΐτη, συνέ-
χισε τις σπουδές του στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου 
Semmelweis της Βουδαπέστης. Αποφοίτησε από την Ιατρική 
με βαθμό «‘Αριστα» και επέστρεψε στην Ελλάδα. Συνέχισε τις 
σπουδές του σε μεταπτυχιακό επίπεδο και είναι κάτοχος Με-
ταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην «Οργάνωση και Διοίκηση 
Υπηρεσιών Υγείας» με βαθμό 9,5 «‘Αριστα» καθώς και Διδά-
κτωρ της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών με βαθμό «‘Αριστα». Είναι μόνιμος ιατρός 
του ΕΟΔΥ (πρώην ΚΕΕΛΠΝΟ) ενώ έχει διατελέσει Σύμβουλος 
στο Υπουργείο Οικονομίας σε θέματα Κοινοβουλευτικού Ελέγ-
χου(2007-2009), καθώς και Σύμβουλος στο Γραφείο Προέδρου 
του ΚΕΕΛΠΝΟ. Από το 2015 έχει διατεθεί από το ΚΕΕΛΠΝΟ στη 
Σάμο ως Συντονιστής Πεδίου Ιατρικού και Ψυχοκοινωνικού 
Κλιμακίου ΚΥΤ Σάμου για τη μεταναστευτική κρίση, ενώ από 
το 2019 καταλαμβάνει τη θέση του Γενικού Συντονιστή Πεδίου 
Ιατρικού και Ψυχοκοινωνικού Κλιμακίου 2ης ΥΠΕ Νήσων (ΚΥΤ 
Σάμου, Μυτιλήνης , Χίου, Κω, Λέρου). Έχει παρακολουθήσει και 
συμμετάσχει σε πλήθος Σεμιναρίων και Εκδηλώσεων σχετικά 
με τη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος, αλλά και ειδι-
κότερα σχετικά με την Προστασία Ανηλίκων και Ασυνόδευτων 
Ανηλίκων, την Προστασία και Αντιμετώπιση Θυμάτων Έμφυ-
λης Σεξουαλικής Βίας και του σχετικού Νομικού Πλαισίου και την 
Ιατρική και Νομική Διερεύνηση Βασανιστηρίων. Συμμετέχει ως 
«LEADING EXPERT» σε Ομάδες Εργασίας της FRONTEX για την 
Μεταναστευτική Κρίση καθώς και σε διυπουργικές συσκέψεις 
για την αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικά με τις διαδικασίες 
ευαλωτότητας.
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Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης: Κωνσταντί-
νος Τσουβάλας
Γεννήθηκε στους Ραφταναίους Τζουμέρκων του Νομού Ιω-
αννίνων, το έτος 1962. Αποφοίτησε από το Πρότυπο Λύκειο 
Πατρών το έτος 1980. Κατατάχθηκε στο Σώμα της πρώην Ελ-
ληνικής Χωροφυλακής, το έτος 1981 και αποφοίτησε από τη 
Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, το έτος 1986. 
Είναι πτυχιούχος της Μαρασλείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας 
Αθηνών (1988). Παρακολούθησε το Τμήμα Επαγγελματικής 
Μετεκπαίδευσης Επιτελών Στελεχών της Αστυνομικής Ακα-
δημίας (1999). Κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 παρα-
κολούθησε, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το πρό-
γραμμα «Διοίκηση - Διαχείριση Ασφαλιστικών Οργανισμών», 
του οποίου είναι κάτοχος πιστοποιητικού Επαγγελματικής Εκ-
παίδευσης και Κατάρτισης . Φοίτησε στη Σχολή Εθνικής Ασφα-
λείας της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το εκπαιδευτικό έτος 
2004 - 2005. Υπηρέτησε ως Αξιωματικός σε μάχιμες Υπηρεσί-
ες της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, σε Υπηρεσίες Τάξης της 
Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής και ως Επιτελής στη 
Διεύθυνση Οργάνωσης - Νομοθεσίας, του Αρχηγείου της Ελ-
ληνικής Αστυνομίας. Από το έτος 2001 έως το έτος 2008 υπη-
ρέτησε στο Ταμείο Αρωγής Αστυνομικών, ως Υποδιευθυντής 
και Διευθυντής του Ταμείου. Από το έτος 2009, που προήχθη 
στο βαθμό του Ταξιάρχου και εν συνεχεία ως Υποστράτηγος 
διετέλεσε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ενοποι-
ημένου ασφαλιστικού φορέα της Ελληνικής Αστυνομίας και 
του Πυροσβεστικού Σώματος Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. Τον Ιούλιο του 
2012, ως Υποστράτηγος τοποθετήθηκε Προϊστάμενος του 
Κλάδου Οικονομικοτεχνικών και Πληροφορικής του Αρχηγεί-
ου της Ελληνικής Αστυνομίας. Την 23/9/2013 τοποθετήθηκε 
στη θέση του Προϊσταμένου Επιτελείου του Αρχηγείου της 
Ελληνικής Αστυνομίας. Την 23/10/2013 προήχθη στο βαθμό 
του Αντιστρατήγου. Την 5/3/2015 τοποθετήθηκε στη θέση 
του Υπαρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας. Την 16/02/2016 
επελέγη απο το ΚΥ.Σ.Ε.Α. ως Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνο-
μίας. Διετέλεσε Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας έως την 
05-08-2018.
Γενική Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής: 
Σοφία Νικολάου
Η Σοφία Νικολάου γεννήθηκε το 1979 και μεγάλωσε στο Πυρ-
γί Αυλωναρίου, στην Εύβοια. Το 1996 άρχισε τη φοίτησή της 
στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών, από όπου αποφοίτησε το 2001. Επίσης, το 
2001, σπούδασε Διεθνές Ποινικό Δίκαιο και Διεθνείς Οικονομι-
κές Σχέσεις στο Πανεπιστήμιο Paris X - Nanterre, στη Γαλλία. 
Το 2004 έγινε μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και 

το 2005 ίδρυσε τη Δικηγορική Εταιρεία Σοφία Νικολάου και 
Συνεργάτες, εταιρεία η οποία ειδικεύεται στο Ποινικό Δίκαιο, 
τo Εμπορικό και Φορολογικό Δίκαιο. Από το 2013 είναι δικη-
γόρος παρ’ Αρείω Πάγω.
Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας: Νίκος Χαρδαλιάς
Ο Νίκος Χαρδαλιάς γεννήθηκε το 1968 στον Βύρωνα. Είναι 
αριστούχος απόφοιτος της Βαρβακείου Προτύπου Σχολής. 
Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες και Διεθνείς Σχέσεις στο Πα-
νεπιστήμιο του KENT της Αγγλίας και ειδικεύτηκε σε θέματα 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. 
Ήταν δήμαρχος Βύρωνα για 12 χρόνια καθώς και πρόεδρος 
του Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ) 
(2003-2014) και στη συνέχεια Εκτελεστικός Γραμματέας της 
περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (2014-2016). Είναι εκλεγμένος 
περιφερειακός σύμβουλος Αττικής. Μιλάει αγγλικά και γαλλι-
κά.
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προ-
στασίας: Γιώργος Μάριος Καραγιάννης
Γεννήθηκε το 1980 και μεγάλωσε στην Πάτρα. Απέκτησε 
Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιστήμη και Μηχανική Περι-
βάλλοντος από την Ανώτατη Εθνική Σχολή Μεταλλείων του 
Σαιντ-Ετιέν της Γαλλίας, με αντικείμενο διδακτορικής έρευ-
νας τον σχεδιασμό αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών. Είναι 
Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός και έχει μεταπτυχιακά 
διπλώματα στη διαχείριση καταστροφών και στη διοίκηση 
επιχειρήσεων. Εργάστηκε ως σύμβουλος σε θέματα αντιμε-
τώπισης καταστροφών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με-
ταξύ άλλων, ήταν επικεφαλής ομάδας ειδικών για τη σύνταξη 
της Εθνικής Ανάλυσης Επικινδυνότητας της Μάλτας. Ήταν 
Συνεργάτης Ερευνητής στο Εργαστήριο Φυσικών Καταστρο-
φών του Πολυτεχνείου Κρήτης. Από το 2016 ήταν Ερευνητής 
στο Ενιαίο Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπου 
διαχειρίστηκε θέματα διαχείρισης καταστροφών, προστασίας 
υποδομών ζωτικής σημασίας και υβριδικών απειλών. Έχει δι-
ατελέσει Επισκέπτης Καθηγητής σε Πανεπιστήμια της Γαλλίας 
και έχει δημοσιεύσει εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά, συλ-
λογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων. Ομιλεί την αγγλική, 
τη γαλλική και την ιταλική.
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού 
Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού: Γιώργος Μαυρω-
τάς
Γεννήθηκε το 1967 στην Αθήνα. Έπαιξε πόλο στον Ν.Ο. Βου-
λιαγμένης και συμμετείχε με την εθνική ομάδα σε 5 Ολυμπιά-
δες, 4 Παγκόσμια και 8 Πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Από 
το 1995 ως το 2000 ήταν αρχηγός της εθνικής ομάδας με την 
οποία έχει 511 συμμετοχές (ρεκόρ συμμετοχών για ομαδικά 
αθλήματα στην Ελλάδα). Το 1999 έγινε ο πρώτος Έλληνας πο-

λίστας που έπαιξε στη Μικτή Κόσμου, ενώ το 2001 βραβεύθη-
κε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την προσφορά του 
στον αθλητισμό. Παράλληλα με την αθλητική του καριέρα, 
ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη Σχολή Χημικών Μηχανικών 
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Το 2000 πήρε 
το διδακτορικό του από το ΕΜΠ στο αντικείμενο της Επιχειρη-
σιακής Έρευνας με εφαρμογές στη λήψη αποφάσεων, στην 
ενέργεια, στην οικονομία και στο περιβάλλον. Σήμερα είναι 
Αναπληρωτής Καθηγητής στη Σχολής Χημικών Μηχανικών 
του ΕΜΠ με πλούσιο ερευνητικό έργο (Scopus h-index: 25). 
Τον 2010 έγραψε το πρώτο του μυθιστόρημα «Το θεώρημα 
της επτάδας» (εκδόσεις Πατάκη) που περιέχει αρκετά αυτο-
βιογραφικά στοιχεία από το χώρο του αθλητισμού και του 
Πολυτεχνείου. Είναι μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονι-
κών και από το 2003 ως το 2010 ήταν ενεργό μέλος του Εθνι-
κού Συμβουλίου Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Σ.ΚΑ.Ν.). 
Από το Φεβρουάριο του 2014 δραστηριοποιείται πολιτικά με 
«Το Ποτάμι» και από τον Ιανουάριο του 2015 είναι Βουλευτής 
Αττικής. Στη συνέχεια το 2017 εκλέχθηκε Γραμματέας Κοινο-
βουλευτικού Έργου και τον Νοέμβριο του 2018 Αντιπρόεδρος 
του Ποταμιού. Στη Βουλή είναι μέλος της Διαρκούς Επιτροπής 
Μορφωτικών Υποθέσεων και της Διαρκούς Επιτροπής Κοι-
νωνικών Υποθέσεων. Από το 2016 συμμετέχει στις εργασίες 
της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευ-
ρώπης και τo 2018 εκλέχθηκε Πρόεδρος της επιτροπής «Εκ-
παίδευσης, Νεολαίας και Αθλητισμού» της Κοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Γενικός Γραμματέας: Αντώνης Οικονόμου
Ο κύριος Αντώνιος Οικονόμου αποφοίτησε από την Γερμα-
νική Σχολή Θεσσαλονίκης και ακολούθως από την Νομική 
Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 
Ολοκλήρωσε τις νομικές του σπουδές στο Ruprecht - Karls - 
Universitat της Χαϊδελβέργης. Από το έτος 1987 μέχρι σήμερα 
διατελεί δικηγόρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονί-
κης ενώπιον Αρείου Πάγου και Σ.τ.Ε., διατηρώντας γραφείο 
στην Θεσσαλονίκη ενώ παράλληλα είναι νομικός σύμβουλος 
στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Κατά τα έτη 2012-2015 διετέλεσε Ειδικός και 
κατόπιν Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής ‘Αμυ-
νας. Ομιλεί την αγγλική και γερμανική γλώσσα. Επίσης έχει 
διατελέσει μέλος του Δ.Σ. του Νοσοκομείου Δερματολογικών 
Παθήσεων Θεσσαλονίκης, μέλος του Δ.Σ. της Δημοτικής Εται-
ρίας Επαγγελματικής Κατάρτισης και Μελετών του Δήμου 
Θεσσαλονίκης και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Ψυχιατρικού 
Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.
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Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος 
και Υδάτων: Κωνσταντίνος Αραβώσης
Ο Δρ. Κωνσταντίνος Αραβώσης είναι απόφοιτος της Γερ-
μανικής Σχολής Αθηνών, Μηχανολόγος Μηχανικός (Πο-
λυτεχνείο Aachen Γερμανίας) με M.Sc. in Management 
Science από το Imperial College του Πανεπιστημίου 
του Λονδίνου και διδακτορική διατριβή στο Ε.Μ.Π. σε 
θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας. Είναι Αναπληρωτής 
Καθηγητής «Σχεδιασμού Διαχείρισης και Αξιολόγη-
σης Τεχνολογικών και Περιβαλλοντικών Επενδύσεων 
στο ΕΜΠ , Kαθηγητής στο ATHENS MBA (ΕΜΠ - ΟΠΑ) 
(1997 έως σήμερα) καθώς και επισκέπτης καθηγητής 
στο Imperial College και συνεργαζόμενος Ερευνητής 
στο Πανεπιστήμιο Columbia-Earth Engineering Center. 
Είναι συντονιστής της «Ερευνητικής Μονάδας Οικονομι-
κής Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» του Τομέα 
Βιομηχανικής Διοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας της 
Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών. Διδάσκει μαθήματα 
σχετικά με την Περιβαλλοντική Διαχείριση ,τις Επενδύ-
σεις και την Επιχειρηματικότητα. Είναι Πρόεδρος του 
Συμβουλίου Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων-ΣΥ-
ΝΕΡΓΕΙΑ. Είναι Σύμβουλος του Προέδρου της Νέας 
Δημοκρατίας για θέματα Περιβάλλοντος. Έχει μεγάλη 
μελετητική και ερευνητική εμπειρία (ως συντονιστής ή 
μέλος ομάδας έργου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων) σε 
θέματα διαχείρισης και αξιολόγησης επενδύσεων, επι-
χειρησιακής έρευνας και ανάλυσης περιβαλλοντικών 
επενδύσεων, ενώ είναι συγγραφέας σχετικών βιβλίων 
και μεγάλου αριθμού επιστημονικών δημοσιεύσεων σε 
διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά διεθνών 
συνεδρίων. Εχει διοργανώσει 11 διεθνή συνέδρια.
Γενικός Γραμματέας Χωροταξίας και Αστικού 
Περιβάλλοντος: Ευθύμιος Μπακογιάννης
Ο Ευθύμιος Μπακογιάννης είναι Επίκουρος Καθηγητής 
στη Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας του Ε.Μ.Π, Δρ. 
Πολεοδόμος - Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός με 15 χρό-
νια εμπειρίας στο συντονισμό και την υλοποίηση πολε-
οδομικών και κυκλοφοριακών μελετών, την επίβλεψη 
κατασκευής έργων και τις διαδικασίες χρηματοδότησης 
τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους χρηματο-
δοτικούς οργανισμούς. Έχει συντονίσει δεκάδες Μελέτες 
Σχεδιασμού-Διαχείρισης, Οριστικές Μελέτες, Μελέτες 
Εφαρμογής, και Τεύχη Δημοπράτησης και έχει διατελέ-
σει σύμβουλος σε έργα Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού 
Συμβούλου για κυκλοφοριακά και πολεοδομικά έργα. 
Ενδεικτικά, έχει μετάσχει σε πλήθος μελετών και ερευ-
νητικών προγραμμάτων χρηματοδοτούμενες από την 

Ε.Ε. ή Εθνικού Πόρους (Υπουργεία - Δήμους) σε περισ-
σότερους από 40 Φορείς. Έχει εμπειρία στις διαδικασίες 
της Δημόσιας Διοίκησης, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και 
τον ιδιωτικό τομέα, με εξειδίκευση σε θέματα μελέτης 
- παροχής υπηρεσιών συμβούλου και συντονισμού τε-
χνικών έργων και διαχείρισης ερευνητικών προγραμμά-
των στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Είναι ένας έμπειρος 
ερευνητής που έχει συμβάλει από το 2001 στην επιστή-
μη με τη συγγραφή δεκάδων άρθρων και κεφαλαίων σε 
βιβλία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, ενώ έχει συμμε-
τάσχει σε περισσότερα από 50 συνέδρια ως ομιλητής με 
σχετική θεματολογία. Αξιοποιώντας τη διεθνή εμπειρία 
του έχει συμβάλει από διάφορες θέσεις στην προώθηση 
προγραμμάτων και δράσεων στην Ελλάδα. Κατά την 
περίοδο 2009 -2010 διετέλεσε Μέλος του ΔΣ του Οργα-
νισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας και Πρόεδρος 
του Τεχνικού Συμβουλίου του Οργανισμού, το 2013 
διετέλεσε Πρόεδρος του Μητροπολιτικού Φορέα Ανά-
πλασης και Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 
Αττικής (Κηφισός Ποταμός, Πάρκο Τρίτση και Ελαιώ-
νας) το 2015 στην υπηρεσιακή κυβέρνηση Δ/ντης του 
Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης και σήμερα 
είναι μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών 
Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ) του ΥΠΕΚΑ. 
Στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έχει συντονίσει 
μεγάλο αριθμό ευρωπαϊκών και άλλων προγραμμάτων 
στο Δήμο Κηφισιάς, ενώ έχει διατελέσει Διευθυντής της 
Δημοτικής Επιχείρησης την περίοδο 2001 - 2002, Ειδι-
κός Σύμβουλος Δημάρχου την περίοδο 2007-2010 και 
Αντιπρόεδρος του ΔΣ της Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου 
Κηφισιάς «Μένανδρος ΑΕ» την περίοδο 2010 - 2014.
Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Φυσικών Πό-
ρων: Αλεξάνδρα Σδούκου
Η Αλεξάνδρα Σδούκου είναι δικηγόρος και κατέχει μόνι-
μη θέση στη Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Ανα-
πτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ Α.Ε.) του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης. Από το 2004 εργάζεται ως 
νομικός σύμβουλος στη δημόσια διοίκηση σε διάφορες 
θέσεις των Υπουργείων Οικονομίας, Ανάπτυξης, Περι-
βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ενώ έχει 
απασχοληθεί και στον ιδιωτικό τομέα. Έχει εξειδικευθεί 
στο σχεδιασμό, εφαρμογή και παρακολούθηση ενεργει-
ακών πολιτικών ως Σύμβουλος όλων των Υπουργών 
Ενέργειας από το 2007 έως το 2015. Από το 2012 έως 
2015 διετέλεσε Διευθύντρια του γραφείου Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής. Σή-
μερα εργάζεται ως Σύμβουλος Ενέργειας και Φυσικών 
Πόρων του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Κατέχει 

πτυχίο Νομικής, Μεταπτυχιακό στο Ευρωπαϊκό Εμπορι-
κό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ, Μεταπτυ-
χιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Διεθνείς & Οικονομικές 
Σπουδές από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών κα-
θώς και Δίπλωμα Επιμόρφωσης Στελεχών για Ηγεσία, 
Καινοτομία και Διαπραγματεύσεις του Kennedy School 
of Government του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ.
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
και Απλούστευσης Διαδικασιών: Λεωνίδας Χρι-
στόπουλος
Ο Λεωνίδας Χριστόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 
1978. Είναι κάτοχος πτυχίου στις Διεθνείς και Ευρωπα-
ϊκές Σπουδές από το Πάντειο Πανεπιστήμιο, καθώς και 
μεταπτυχιακού τίτλου στη Διεθνή Πολιτική Οικονομία 
από το Πανεπιστήμιο του Warwick, ενώ σήμερα είναι 
υποψήφιος διδάκτωρ στο Τμήμα Πολιτικών Επιστη-
μών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι αριστούχος 
απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και 
μόνιμος υπάλληλος του υπουργείου Οικονομικών, ενώ 
έχει εργαστεί και στα υπουργεία Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ανάπτυ-
ξης και Ανταγωνιστικότητας, Παιδείας και Θρησκευμά-
των και Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Υπήρξε ειδικός 
σύμβουλος του προέδρου της ΝΔ κατά τη διάρκεια της 
θητείας του ως υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε θέματα μεταρρύθ-
μισης του δημοσίου τομέα, συμμετέχοντας ενεργά στις 
διαπραγματεύσεις με την Τρόικα. Κατά την περίοδο 
2012-2014 υπήρξε υπεύθυνος για σημαντικά έργα όπως 
η αναδιοργάνωση της κεντρικής δημόσιας διοίκησης και 
η κατάρτιση του νέου μισθολογίου του δημοσίου τομέα, 
ενώ συμμετείχε και στην υλοποίηση διαρθρωτικών 
αλλαγών στο πεδίο της δημοσιονομικής διαχείρισης. 
Από το 2016 ανήκει στο δυναμικό του γραφείου του 
προέδρου ως σύμβουλος για θέματα κράτους-δημόσιας 
διοίκησης. Το ενδιαφέρον του για το αντικείμενο της δη-
μόσιας διοίκησης χαρακτηρίζει την επαγγελματική του 
πορεία μέχρι σήμερα και σηματοδοτεί το όραμά του και 
την πρόκληση για ένα νέο κεφάλαιο στη διοικητική και 
δημοσιονομική μεταρρύθμιση. Έχει δημοσιεύσει πλή-
θος άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά για τα θέματα 
της καλής νομοθέτησης και απλούστευσης διαδικασι-
ών, ενώ έχει διατελέσει και εισηγητής σε σεμινάρια και 
ημερίδες για τη δημόσια διοίκηση. Μιλάει αγγλικά και 
γερμανικά.
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Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημά-
των: Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος
Ο Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος είναι Καθηγητής στο 
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκοπείου 
Πανεπιστημίου στο αντικείμενο των Πληροφοριακών Συ-
στημάτων και Προσομοίωσης. Διατέλεσε Πρύτανης του 
Χαροκοπείου Πανεπιστημίου με τετραετή θητεία (9/2011 
έως 1/2016) Είναι Κοσμήτορας της Σχολής Ψηφιακής Τε-
χνολογίας (1/2016 έως σήμερα). Εξελέγη Προεδρεύων 
της Συνόδου Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων 
(1/2014 έως 6/2014). Είναι Επισκέπτης Καθηγητής στο 
Πανεπιστήμια του Sussex, UK και Manchester, UK. Είναι 
Πτυχιούχος και Διδάκτορας του Τμήματος Πληροφορικής 
και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διε-
τέλεσε Εθνικός Εκπρόσωπος στην ΕΕ για ICT στο Horizon 
2020 (2014 έως 2015). Διετέλεσε Γενικός Γραμματέας 
Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονο-
μίας και Οικονομικών (2004 έως 2009). Κατά τη θητεία 
του δημιουργήθηκαν τα πληροφοριακά συστήματα φο-
ρολογίας ακινήτων (ΕΤΑΚ) και περιουσιολογίου (E9), νέο 
TAXISNet, ηλεκτρονικό τελωνείο (ICISNet), ελεγκτικών 
υπηρεσιών (ELENXIS), ηλεκτρονικής ενημέρωσης και 
εξυπηρέτησης συνταξιούχων, ενημέρωσης μέσω κινητής 
τηλεφωνίας (Μ-Taxis). Διετέλεσε επίσης επιστημονικός 
υπεύθυνος για την εκπόνηση μελετών σχεδίασης και από-
δοσης Πληροφοριακών Συστημάτων σε φορείς όπως η 
Εθνική Τράπεζα και ο όμιλος ΙΑΣΩ.
Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Δι-
κτύων: Αντώνης Τζωρτζακάκης
Ο κ. Τζωρτζακάκης είναι στέλεχος με πολυετή και ση-
μαντική εμπειρία στην ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά 
τηλεπικοινωνιών όπου και έχει αναλάβει με επιτυχία θέ-
σεις αυξημένης ευθύνης σε εταιρείες όπως η Siemens, η 
Vodafone, η Forthnet, η Tellas και η Hellas on Line. Από 
το 2010 έως το Φεβρουάριο του 2019 κατείχε ανώτατες 
διοικητικές θέσεις στην Wind, όπως αυτή του Γενικού 
Διευθυντή Εμπορικών Θεμάτων και αυτή του Γενικού 
Διευθυντή Στρατηγικής. Παράλληλα ήταν μέλος του Ευ-
ρωπαϊκού Διοικητικού Συμβουλίου της ECTA (European 
Competitive Telecommunications Association) από το 
2015 μέχρι και τον Νοέμβριο του 2018 καθώς και μέ-
λος του Διοικητικού Συμβουλίου στου ΣΕΠΕ. Ο Αντώνης 
Τζωρτζακάκης κατέχει δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχα-
νικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών από την Πολυτεχνική 
Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών και International MBA 
από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
Γενικός Γραμματέας Υποδομών: Γιώργος Καρα-
γιάννης
Ο Γιώργος Καραγιάννης γεννήθηκε και μεγάλωσε στη 
Θεσσαλονίκη. Είναι πτυχιούχος Νομικής (LLB) απο το 
Neapolis University με μεταπτυχιακές σπουδές στο Οικο-
νομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στη Διοίκηση Υπηρεσιών 
(MSc in services management). Σήμερα, είναι στέλεχος 
της Αττικό Μετρό Α.Ε. Έχει διατελέσει Γενικός Γραμματέας 
Επικοινωνίας και Ενημέρωσης με ευθύνη την εικόνα της 
ελληνικής κυβέρνησης στο εξωτερικό καθώς και τη δι-
οικητική λειτουργία των 36 γραφείων τύπου σε όλο τον 
κόσμο καθώς και σύμβουλος Διοίκησης στην ΕΤΑ Α.Ε Στο 
παρελθόν παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες στον ιδιωτι-
κό τομέα. Ομιλεί την αγγλική γλώσσα.
Γενικός Γραμματέας Μεταφορών: Νίκος Σταθό-
πουλος
Ο Νίκος Σταθόπουλος είναι Πολιτικός Μηχανικός και 
κάτοχος δύο μεταπτυχιακών: Management από το Πα-
νεπιστημίο Paris IX Dauphine και Σχεδιασμού Δικτύων 
και Μεταφορών από την École Nationale des Ponts et 
Chaussées. Επίσης, είναι κάτοχος διδακτορικού Οικονομί-
ας και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Paris 
IX- Dauphine. Ως ακαδημαϊκός διετέλεσε καθηγητής στην 
Πολυτεχνική του Μιλάνου, την Πολυτεχνική Λωζάννης 
(EPFL), τη Σχόλη Μηχανικών Τηλεπικοινωνιών Παρισίων 
(ENSPTT) και τη Σχόλη Πολιτικών Μηχανικών Παρισίων 
(ENPC). Για είκοσι έτη υπήρξε Διευθυντής Ερευνών σε 
θέματα Υποδομών, Δικτύων και Σχεδιασμού στο Εθνικό 
Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας (CNRS) Γαλλίας, έναν 
από τους σημαντικότερους επιστημονικούς φορείς στον 
κόσμο. Με μεγάλη βιομηχανική εμπειρία στον τομέα των 
μεταφορών, έχει διατελέσει εκτελεστικός Αντιπρόεδρος 
και Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Μεταφορών 
Παρισίων (RATP) για τις χώρες της Ανατολικής Μεσογεί-
ου, των Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης. Εκτελε-
στικός πρόεδρος της EQUIVAL (νέες τεχνολογίες μεταφο-
ρών) και σύμβουλος μεγάλων δικτυακών επιχειρήσεων 
(ταχυδρομεία, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες και εφοδιαστική 
αλυσίδα). Στην Ελλάδα διετέλεσε πρόεδρος της ΤΡΑΜ ΑΕ, 
των οργανισμών ποιότητας (ΕΛΟΤ-ΕΣΥΔ-ΕΙΜ) καθώς και 
γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υποδομών μεταφο-
ρών και δικτύων. Η τριακονταετής εμπειρία του συνοδεύ-
εται από πρωτότυπες διεθνείς επιστημονικές δημοσιεύσεις 
σε χωροταξικό σχεδιασμό, μεταφορές, δίκτυα και νέες 
τεχνολογίες.
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων: Γεώργιος Στρατάκος
Ο Γιώργος Στρατάκος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1978 με 
καταγωγή από το Δήμο Ανατολικής Μάνης, είναι έγγαμος 
με τη Μαρή Οβακιμιάν και έχει ένα τέκνο, το Φίλιππο. Εί-
ναι απόφοιτος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
κάτοχος Μεταπτυχιακού στον τομέα «Γενετική Βελτίωση, 
Αναπαραγωγή και Διατροφή Αγροτικών Ζώων» και Διδα-
κτορικού με γνωστικό αντικείμενο «Μικροκλιματικές συν-
θήκες και Φυσιολογία Αναπαραγωγής Αγροτικών Ζώων». 
Ασκεί το επάγγελμα του Γεωπόνου από το 2007. Έχει δι-
ατελέσει μέλος του ΔΣ του Ελληνικού Ινστιτούτο Παστέρ 
και του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών. Έχει διατελέσει 
μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του παραρτήματος Αν. 
Στερεάς του ΓΕΩΤΕΕ. Συμμετείχε σε πλήθος επιτροπών 
όπως «Υλοποίηση των RIS3 στο πλαίσιο της Έξυπνης Εξει-
δίκευσης για τις Περιφέρειες Πελοποννήσου και Θεσσαλί-
ας», «Εθνικός Σχεδιασμός Δράσης για την Έρευνα, Τεχνο-
λογία και Καινοτομία 2014-2020». Έχει διατελέσει επίσης 
μέλος ομάδας εργασίας για την υποστήριξη της Γενικής 
Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας στην προετοιμασία 
και οργάνωση εκδηλώσεων της Ελληνικής Προεδρίας του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και 
Κοινοτικών Πόρων: Κωνσταντίνος Μπαγινέτας
Ο Κων/νος Ν. Μπαγινέτας γεννήθηκε στη Λαμία το 1977. 
Σπούδασε Γεωπόνος στο ΑΠΘ και συνέχισε τις μεταπτυ-
χιακές και διδακτορικές του σπουδές του στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, σε θέματα Αειφορικής Γεωργίας και Αγροτικής 
Ανάπτυξης. Από το 2007 εργάζεται στη Διεύθυνση Αγρο-
τικών Υποθέσεων Στερεάς Ελλάδας (Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας), όπου ασχολείται 
κυρίως με θέματα ανάπτυξης αγροτικών επενδύσεων. 
Έχει διατελέσει συνεργάτης του Υφυπουργού Ανάπτυξης 
& Ανταγωνιστικότητας και του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών, την περίοδο 2013-2014. Έχει συμμετάσχει 
στη Θεματική Ομάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού «Καινο-
τομία-Έρευνα-Κατάρτιση» (ΘΟΣΣ1) του ΥπΑΑΤ για την 
Προγραμματική Περίοδο 2014-2020. Έχει συμμετάσχει σε 
πλήθος επιμορφωτικών προγραμμάτων κατάρτισης. Έχει 
παρακολουθήσει μεγάλο αριθμό ημερίδων, σεμιναρίων, 
εθνικών και διεθνών συνεδρίων. Έχει διατελέσει Εμπειρο-
γνώμονας-Αξιολογητής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 
Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020». Έχει συγγράψει το βιβλίο 
με τίτλο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 & 
Πρόταση Αγροτικής Ανάπτυξης για τον Δήμο Λαμιέων». 
Γνωρίζει αγγλικά και γαλλικά.

ΟΙ 28 ΝΕΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥβΕΡΝΗΣΗΣ



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)
12/09/2019 :  Αποτίμηση και Επεμβάσεις σε Κτήρια & Έργα Υποδομής  με βάση την Επιτελεστικότητα (ΚΑΝΕΠΕ / ΕΝ 1998-3)
23/09/2019 :  Τα όρια των ευθυνών Μηχανικών κατά τις διατάξεις του Νόμου 4495/2017 (Έλεγχος και προστασία του 
Δομημένου Περιβάλλοντος), 2ος κύκλος (επαναληπτικό)
16/10/2019 :  Κτηματολόγιο – Τοπογραφικά Διαγράμματα, 2ος κύκλος (επαναληπτικό)
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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ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ

Οι θεσμοί ζητούν από την Ελλάδα να παραμείνει πιστή 
στην τήρηση των μεταρρυθμίσεων, αλλά και στην επί-
τευξη των δημοσιονομικών στόχων, τουλάχιστον για τα 
επόμενα δύο χρόνια, αφήνοντας ένα μικρό παράθυρο, 
σε δεύτερο χρόνο και εφόσον επιταχυνθεί η ανάπτυξη, 
να μειωθούν οι στόχοι των πλεονασμάτων. 
Έτσι, ο πρώτος γύρος επαφών, που ολοκληρώθηκε χθες 
με τις συναντήσεις του υπουργού Οικονομικών Χρήστου 
Σταϊκούρα στο Καβούρι και με τη συνάντηση των κ.κ. 
Μητσοτάκη και Ρέγκλινγκ στο Μέγαρο Μαξίμου, κλείνει 
με «συμφωνία επί της αρχής»: η ελληνική κυβέρνηση 
θα εκτελέσει τον φετινό προϋπολογισμό με στόχο να 
παραχθεί πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ, ενώ 
με βάση το ίδιο ακριβώς ποσοστό θα σχεδιάσει και τον 
προϋπολογισμό του 2020. 
Με αυτό το δεδομένο, αλλά και με τη δεδηλωμένη πλέον 
πρόθεση της ελληνικής πλευράς να επιταχύνει στο μέ-
τωπο των μεταρρυθμίσεων, η όποια συζήτηση για τη 
μείωση του στόχου των πρωτογενών πλεονασμάτων θα 
αφορά τον σχεδιασμό του προϋπολογισμού του 2021, 
αλλά και των επόμενων ετών. Αντίστοιχος θα είναι και 
ο προγραμματισμός για τις μειώσεις των φόρων που 
έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση. Πρακτικά, το «πακέτο», το 
οποίο έχει συνολικό δημοσιονομικό κόστος της τάξεως 
των 6 δισ. ευρώ, θα «σπάσει» σε τρεις ή τέσσερις προϋ-
πολογισμούς, αρχής γενομένης από τον προϋπολογισμό 
του 2020. 
Κλείνοντας την ομιλία του στο συνέδριο του Economist, 
ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότη-
τας Κλάους Ρέγκλινγκ υποστήριξε ότι κατά τη συνάντησή 
του με τον Χρήστο Σταϊκούρα ο υπουργός Οικονομικών 
τον διαβεβαίωσε ότι η νέα κυβέρνηση έχει δεσμευτεί 
για την εφαρμογή πολιτικών ενίσχυσης της ανάπτυξης 
σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, αλλά και για τον σεβασμό 
των συμφωνημένων δημοσιονομικών στόχων κατά την 
κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2020. «Αυτό είναι 
ελπιδοφόρο για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας» 
σχολίασε ο κ. Ρέγκλινγκ, κλείνοντας την ομιλία του. Βέ-
βαια, ο επικεφαλής του ESM υπενθύμισε ότι εξακολουθεί 
να ανησυχεί για την καθυστέρηση που παρατηρήθηκε 
προεκλογικά στην προώθηση των μεταρρυθμίσεων, 
ενώ άφησε (ξανά) αιχμές για τα μέτρα ελάφρυνσης που 
ψηφίστηκαν πριν από τις εκλογές. Σε κάθε περίπτωση, 
η θέση της ελληνικής κυβέρνησης -διατυπώθηκε ξανά 
προχθές το βράδυ από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ  1-4-5                                                  17/07/2019

Στέλιο Πέτσα στη συνέντευξη που παραχώρησε στην 
ΕΡΤ- είναι ότι το 201 9 θα κλείσει με πρωτογενές πλε-
όνασμα 3,5%.
 Χαμηλότερα πλεονάσματα πιθανώς σε δεύτερο χρόνο 
Οι στόχοι στα πρωτογενή πλεονάσματα συνδέονται 
με την ελάφρυνση του χρέους και για να τους μειώσει 
κανείς θα πρέπει προηγουμένως να πετύχει υψηλότερη 
ανάπτυξη. Το μήνυμα αυτό έστειλε ο επικεφαλής του 
Euro Working Group Χανς Φάιλμπριφ. Ο Ολλανδός αξι-
ωματούχος εξέφρασε την εκτίμηση ότι δεν είναι τώρα η 
ώρα να συζητεί η χαλάρωση των δημοσιονομικών στό-
χων. Ωστόσο, δεν την απέκλεισε στο προσεχές μέλλον. 
«Θα συμβούλευα την ελληνική κυβέρνηση: Εφαρμόστε 
τις μεταρρυθμίσεις, κάντε αυτά που πρέπει και η μείωση 
των στόχων μπορεί να ακολουθήσει. Για την ώρα δεν 
βλέπω τον ώστε να αλλάξουν» ανέφερε χαρακτηριστι-
κά. Ο κ. Φάιλμπριφ πρόσθεσε ότι οι υψηλοί δημοσιονο-
μικοί στόχοι «δεν είναι τιμωρία για την Ελλάδα». Αντιθέ-
τως, «στοχεύουν να καταστήσουν βιώσιμο το χρέος της, 
είναι για το καλό της». 
Χουλιαράκης: Ευπρόσδεκτη η μείωση πλεονασμάτων 
«Οι χαμηλότεροι στόχοι στα πρωτογενή πλεονάσματα 
χρειάζονται και μεγαλύτερη ελάφρυνση χρέους. Αυτά 
τα δύο πηγαίνουν μαζί» επεσήμανε ο μέχρι πρότινος 
αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χου-
λιαράκης, ο οποίος σε κάθε περίπτωση χαρακτήρισε 
καλοδεχούμενη την όποια μείωση των δημοσιονομικών 
στόχων. Όπως είπε ο κ. Χουλιαράκης, «η κυβέρνηση ΣΥ-
ΡΙΖΑ είχε ήδη μειώσει τους στόχους στα πρωτογενή πλε-
ονάσματα, που αρχικά ήταν 4,5% του ΑΕΠ. Στη συνέχεια 
τους υπερβήκαμε, στέλνοντας το μήνυμα ότι η Ελλάδα 
γυρίζει σελίδα». Ο ίδιος εξέφρασε την εκτίμηση ότι η δη-
μοσιονομική πολιτική είναι μεν πολύ σημαντικό στοιχείο 
για την ανάπτυξη, αλλά μόνο βραχυπρόθεσμα. «Όταν, 
για παράδειγμα, μειώνεις κατά 1% του ΑΕΠ τον δημο-
σιονομικό στόχο, περιμένεις πράγματι να έχεις πρόσθε-
τη ανάπτυξη, αλλά για τα επόμενα 4-6 τρίμηνα, όχι για 
περισσότερο. Για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη χρειάζεσαι 
καλό δημογραφικό, καινοτομία, μεταρρυθμίσεις, κρά-
τος, δικαιοσύνη» σημείωσε ο κ. Χουλιαράκης. 
Τήρηση δεσμεύσεων σημαίνει μακροπρόθεσμη ανάπτυ-
ξη
 «Προτού αρχίσουμε τη συζήτηση για τη μείωση των 
στόχων στα πρωτογενή πλεονάσματα, ας δούμε πρώ-
τα τι μπορούμε να αλλάξουμε εντός των υφιστάμενων 
στόχων» ανέφερε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της 
αποστολής του ESM στην Ελλάδα Νικολά Τζιαμαρόλι, ο 
οποίος έφερε το παράδειγμα της υλοποίησης του προ-
γράμματος των δημοσίων επενδύσεων, σε αντίθεση με 
ό,τι συνέβη τα τελευταία χρόνια. «Όλες οι προϋποθέσεις 
για βιώσιμη ανάπτυξη δείχνουν να πληρούνται, ωστό-

ΔΕΗ: ΕΙΚΟΝΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΔΕΙΧΝΕΙ Η 
ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

Με μπλακάουτ στο κέντρο της Αθήνας, τον Πειραιά και 
σε πολλούς άλλους δήμους της πρωτεύουσας συνεχί-
στηκε χθες το θρίλερ των διακοπών ρεύματος από ένα 
δίκτυο που έχει φθάσει στα όριά του λόγω της μείωσης 
των επενδύσεων, της κακής κατάστασης των μονάδων 
και της απουσίας επαρκούς τεχνικού προσωπικού που 
μαζί με τις ελλείψεις υλικών συνθέτουν την εικόνα 
απαξίωξης της ΔΕΗ. 
Και μπορεί το χθεσινό μπλακάουτ για μισή περίπου 
ώρα να αποδόθηκε από τον ΑΔΜΗΕ σε εσφαλμένο 
χειρισμό στον υποσταθμό του Ρουφ, ωστόσο η πρώ-

ΤΑ ΝΕΑ
ΣΕΛΙΔΕΣ  1-22-35                                             17/07/2019

Συνέχεια στη Σελ. 25

σο, υπάρχουν ρίσκα, τόσο εγχώρια όσο και διεθνή», 
σύμφωνα με τον κ. Τζιαμαρόλι, ο οποίος στάθηκε στο 
«πισωγύρισμα που είδαμε πρόσφατα» ως προς τις δε-
σμεύσεις της Ελλάδας απέναντι στους εταίρους. Σημείω-
σε δε ότι τις προεκλογικές νομοθετικές παρεμβάσεις της 
απελθούσας κυβέρνησης στήριξαν και ψήφισαν και τα 
υπόλοιπα κόμματα. Τέλος, είπε ότι «η Ελλάδα θα πρέπει 
να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις» και πως η ανάπτυξη 
και η πρόσβαση στις αγορές είναι το ζητούμενο. «Αν η 
Ελλάδα τηρήσει τις δεσμεύσεις της, θα επιτύχει μακρο-
πρόθεσμη ανάπτυξη» κατέληξε ο κ. Τζιαμαρόλι. 
Οι προκλήσεις για την ελληνική οικονομία
 «Όσο δεν βλέπουμε άλμα στη μεγέθυνση της ελληνικής 
οικονομίας, η αξιολόγηση του ελληνικού κράτους θα 
παραμένει σταθερή» τόνισε ο Chief Credit Officer του δι-
εθνούς οίκου Μοody΄s Κόλιν Έλις, ο οποίος κράτησε χα-
μηλά τον πήχη των προσδοκιών στο πεδίο των αναβαθ-
μίσεων της ελληνικής οικονομίας μέσα στους επόμενους 
δώδεκα μήνες. Όπως είπε, η υφιστάμενη βαθμολόγηση 
(Β1) ) της πιστοληπτικής δυνατότητας της Ελλάδας αντι-
κατοπτρίζει από τη μία πλευρά την πρόοδο η οποία έχει 
επιτευχθεί και από την άλλη πλευρά την απόσταση από 
τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης. «Όσο η Ελλάδα 
διατηρεί την καλή στάση της απέναντι στους θεσμούς, η 
πιστοληπτική της ικανότητα θα ενισχύεται» συμπλήρω-
σε ο κ. Έλις, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα επωφελείται 
ιδιαίτερα από το πολύ χαμηλό κόστος εξυπηρέτησης του 
χρέους, «χάρη στους εταίρους της». Αναφερόμενος στις 
προκλήσεις, μίλησε για μεγάλα περιθώρια μεταρρύθ-
μισης της οικονομίας και για ιδιαίτερα υψηλό απόθεμα 
«κόκκινων» δανείων.
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τη απογραφή της κατάστασης της ΔΕΗ από τη νέα 
ηγεσία του υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος 
αποτυπώνει αφενός την κακή κατάσταση του δικτύου, 
αφετέρου τη σοβαρή επιδείνωση των οικονομικών της 
επιχείρησης λόγω των λανθασμένων επιλογών και της 
πολιτικής που εφαρμόστηκε στην περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ. 
Αυτό, άλλωστε, δείχνουν οι ζημιές προ φόρων ύψους 
230 εκατ. ευρώ που εμφάνισε η ΔΕΗ το πρώτο τρίμηνο 
και οι λειτουργικές ζημιές ύψους 51,3 εκατ. ευρώ που 
παρουσίασε το ίδιο διάστημα, την ώρα που τα ληξι-
πρόθεσμα χρέη προς την επιχείρηση ανέρχονται σε 2,4 
δισ. ευρώ και καλύπτουν το 50 του τζίρου της. 
Ειδικότερα η εικόνα που προκύπτει από μια πρώτη 
απογραφή της κατάστασης της εταιρείας συνοψίζεται 
στα εξής: 
▪ Οι επενδύσεις στο δίκτυο το 2018 μειώθηκαν στα 
150 εκατ. ευρώ, δηλαδή στο μισό σε σχέση με το 2012 
λαδή στο μισό σε σχέση με το 2012 (304 εκατ. ευρώ). 
▪ Στο ίδιο διάστημα υπερδιπλασιάστηκε ο μέσος 
χρόνος εξυπηρέτησης για απλές νέες συνδέσεις, από 
16 ημέρες σε 34 ημέρες. 
▪ Σε μια χρονιά, το 2018, αυξήθηκε κατά 21% η μέση 
διάρκεια των διακοπών ρεύματος, από 98 σε 119 λεπτά 
ανά πελάτη τον χρόνο. Επίσης αυξήθηκε η συχνότητα 
των διακοπών από 1,5 σε 1,6 τον χρόνο ανά πελάτη. 
▪ Ο στόλος των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής είναι 
πεπαλαιωμένος. Ο κορμός των λιγνιτικών μονάδων 
ηλεκτροπαραγωγής εντάχθηκε τις δεκαετίες του 70 και 
του ‘80. Είναι παλιές, αντιοικονομικές και ρυπογόνες. 
Η ΔΕΗ έμεινε έξω από την ανάπτυξη των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας.
 ▪ Ο Διαχειριστής αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις 
υλικών. Οχι μόνο στυλών (κίνδυνος αν γίνουν κατα-
στροφές να μην υπάρχει δυνατότητα αποκατάστασης 
του δικαίου) αλλά και άλλων υλικών που απαιτούνται 
για επισκευές στο δίκτυο: μετρητές, ασφάλειες, καλώ-
δια παροχών. Οι καταναλωτές κάνουν αιτήσεις για νυ-
χτερινό και περιμένουν επί μήνες επειδή δεν υπάρχουν 
τα αντίστοιχα ρολόγια. 
 ▪ Ο ΔΕΔΔΗΕ ο οποίος είναι 100% θυγατρική της 
ΔΕΗ, έχει 2.142 τεχνίτες για 7,5 εκατομμύρια παροχές. 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Τα ληξιπρόθεσμα χρέη 
προς τη ΔΕΗ από κατανάλωση ρεύματος ξεπερνούν τα 
€2,4 δισ., χωρίς σε αυτά να περιλαμβάνονται τα χρέη 
που έχουν μπει σε διακανονισμό. Το ποσό αυτό αντι-
στοιχεί στο 50% του ετήσιου τζίρου της ΔΕΗ. ‘
Όπως σημειώνουν αρμόδιοι παράγοντες του υπουρ-
γείου Ανάπτυξης, η ΔΕΗ εμφανίζεται να είναι η μονα-
δική επιχείρηση στον κόσμο που επιδιώκει να χάσει 
μερίδιο αγοράς με βάση τη συμφωνία που υπέγραψε η 
προηγούμενη κυβέρνηση (ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ) με τους δα-
νειστές. Η συμφωνία αυτή προβλέπει ότι το μερίδιο της 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ βΗΜΑΤΑ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΕ 
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Ένα πρώτο βήμα για την επίλυση μίας από τις ση-
μαντικές εκκρεμότητες ως προς την αξιοποίηση του 
πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού ήρθε χθες μετά 
από πολύ καιρό, αυτή τη φορά από το Συμβούλιο της 
Επικρατείας. 
H χθεσινή εξέλιξη, όπου η Ολομέλεια του Ανωτάτου 
Ακυρωτικού Δικαστηρίου απέρριψε τις αιτήσεις ακύ-
ρωσης του Προεδρικού Διατάγματος, με το οποίο 
είχε εγκριθεί τον Φεβρουάριο του 2018 το «Σχέδιο 
Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ) του Μητροπολι-
τικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά, συνολικής 
εκτάσεως 6.008.076 τ.μ.», ήταν –λίγο πολύ- αναμε-
νόμενη, δεδομένου ότι για το ΠΔ είχε υπάρξει εκτενής 
προεργασία με ουκ ολίγες σχετικές εισηγήσεις, γνω-
μοδοτήσεις και διατυπώσεις. 
Παρόλ’ αυτά, δεν παύει να δημιουργεί ‘’κλίμα’’ επί 
τα βελτίω, για την πολυσυζητημένη -ειδικά τις τελευ-
ταίες εβδομάδες πριν και μετά τις εκλογές- επένδυση, 
η οποία στο σύνολό της μαζί με τα κεφάλαια που έχει 

λαμβάνειν το ελληνικό Δημόσιο αναμένεται να φθά-
σει τα 8 δισ. ευρώ. Παρέμβαση υπέρ του επίμαχου 
Προεδρικού Διατάγματος είχαν κάνει το Ταμείο Αξι-
οποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, 
η Ελληνικό Α.Ε., η εταιρεία Hellinikon Global με το 
επενδυτικό σχήμα υπό την Lamda Development, 
ενώ οι αιτήσεις ακύρωσης είχαν γίνει από 550 πε-
ρίπου κατοίκους της περιοχής του Ελληνικού (Κάτω 
και Άνω Ελληνικό, Άγιος Κοσμάς, Αργυρούπολης και 
όμοροι δήμοι), όπως και νομικά πρόσωπα (Πανελλή-
νιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων, Οικολογική 
Συνεργασία, Πανελλήνια Ένωση Δασολόγων Δημο-
σίων Υπαλλήλων, Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση 
WWF Ελλάς, Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης) 
κ.α.. 
Για την επένδυση, υφίστανται και άλλες δικαστικού 
χαρακτήρα εκκρεμότητες, όπως για παράδειγμα στο 
διοικητικό δικαστήριο του Πειραιά για τις περιοχές 
του αεροδρομίου που από ορισμένες πλευρές χαρα-
κτηρίζονται δασικές. 
Τα επόμενα βήματα
Οσον αφορά τώρα τα επόμενα βήματα, είναι δεδομέ-
νη η πολιτική βούληση να προχωρήσουν γρήγορα οι 
διαδικασίες, με τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη να υπογραμμίζει σε κάθε 
ευκαιρία την πρόθεση της κυβέρνησης «να ξεπεράσει 
κάθε εμπόδιο, ώστε οι μπουλντόζες να μπουν στο 
έργο ως το τέλος της χρονιάς». Οι διαδικασίες ωστό-
σο παραμένουν πολύπλοκες και χρονοβόρες, τόσο 
για τις δύο νέες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ- 
η μία για το Ολοκληρωμένο Τουριστικό Συγκρότημα 
(IRC) που είναι απαραίτητη ώστε να προχωρήσει και 
ο διαγωνισμός για την άδεια του καζίνο και η δεύ-
τερη για τη Ζώνη πολεοδόμησης που θα περιλαμβά-
νουν και το οικιστικό κομμάτι- όσο και για την ΚΥΑ 
για το πάρκο που δημοσιοποιήθηκε προ εκλογών και 
αποτέλεσε αντικείμενο προεκλογικής αντιπαράθεσης. 
Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο κ. Γεωργιάδης 
δηλώνει ότι καταβάλλεται κάθε προσπάθεια ώστε οι 
ΚΥΑ να έχουν εκδοθεί μέσα στον Αύγουστο, ώστε να 
γίνει ένα μεγάλο, κρίσιμο βήμα.
Οι ΚΥΑ αποτελούν προαπαιτούμενο και για το δια-
γωνισμό για το καζίνο, για τον οποίο η καταληκτική 
ημερομηνία έχει μετατεθεί (για τρίτη φορά) στο τέ-
λος Ιουλίου. Στο σημείο που βρίσκεται τώρα η όλη 
διαδικασία φαίνεται ότι το χρονικό ορόσημο της 31ης 
Ιουλίου οδεύει εκ νέου προς τα πίσω, κάτι το οποίο 
φαίνεται ότι το περιμένουν και οι ενδιαφερόμενοι 
επενδυτές. Στο ίδιο συμπέρασμα συγκλίνουν και πη-
γές προσκείμενες στη διαγωνιστική διαδικασία, την 

ΔΕΗ στη λιανική πρέπει να συρρικνωθεί κάτω από το 
50% ως το τέλος του 2019, που σημαίνει ότι σε πέντε 
μήνες πρέπει να πέσει από το 75% στο 49%!
 Η ίδια συμφωνία προβλέπει ότι η ΔΕΗ διαθέτει υπο-
χρεωτικά μέρος της λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής 
παραγωγής στους ανταγωνιστές της προμηθευτές με 
δημοπρασίες, προκειμένου να ανοίξει η αγορά λιανι-
κής. Η αγορά δεν άνοιξε αλλά οι δημοπρασίες (ΝΟΜΕ) 
κατέληξαν να διαθέτει η ΔΕΗ το σύνολο της λιγνιτικής 
και υδροηλεκτρικής παραγωγής και ακόμη παραπά-
νω, σε τιμές που η ίδια λέει ότι είναι κάτω του κόστους 
(η ζημιά το 2018 ήταν 150 εκατ. ευρώ). Το ρεύμα από 
τις δημοπρασίες αντί να πάει στους έλληνες κατανα-
λωτές εξάγεται, δηλαδή η ΔΕΗ που είναι στο χείλος 
της χρεοκοπίας κατέληξε με τη συμφωνία αυτή να 
επιδοτεί τους καταναλωτές των γειτονικών χωρών με 
φθηνή ενέργεια. Ολα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα οι εξα-
γωγές μέσω των βορείων διασυνδέσεων το 2018 να 
αυξηθούν κατά 75%! Εμφανίζεται κατ’ επανάληψη το 
φαινόμενο, οι εισαγωγές ρεύματος να έχουν το μεγα-
λύτερο μερίδιο στην κάλυψη των αναγκών. Τον Μάιο 
του 2019 η μεγαλύτερη πηγή ηλεκτρικής ενέργειας για 
τη χώρα ήταν οι εισαγωγές που κάλυψαν το 26% των 
αναγκών (ακολουθούν οι μονάδες φυσικού αερίου με 
24%, λιγνίτες 19% κ.λπ.). 

Συνέχεια στη Σελ. 26
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ΔΙΠΛΗ ΠΑΡΕΜβΑΣΗ ΓΙΑ 
ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑβΙβΑΣΕΙΣ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΕΠΤΑ ΣΤΟΥΣ ΔΕΚΑ ΕΛΛΗΝΕΣ 
ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΟΤΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
βΡΙΣΚΕΤΑΙ ΑΚΟΜΑ ΣΕ ΥΦΕΣΗ

Διπλή παρέμβαση έρχεται για τη διευκόλυνση των 
μεταβιβάσεων ακινήτων. Στην κυβέρνηση θεωρούν 
την κινητικότητα στην κτηματαγορά ως μια από τις 
προϋποθέσεις για την επιτάχυνση της ανάπτυξης και 
στο πλαίσιο αυτό θεωρούν ότι οι μεταβιβάσεις ακινή-
των πρέπει να γίνονται ταχύτερα και ευκολότερα σε 
σχέση με ότι ισχύει μέχρι σήμερα.
Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα απαιτούνται έως 
και 20 ξεχωριστά δικαιολογητικά για την ολοκλήρω-
ση μιας μεταβίβασης ακινήτου. Έτσι για την πραγ-
ματοποίησή της απαιτείται χρόνος αλλά και χρήμα, 
παράγοντες που δρουν αποτρεπτικά για τις μεταβι-
βάσεις.
Για τη μείωση του αριθμού των δικαιολογητικών που 
απαιτούνται για τις μεταβιβάσεις προωθείται η δημι-
ουργία ειδικής επιτροπής που θα μελετήσει το ζήτη-
μα και θα κάνει τις σχετικές προτάσεις στην πολιτική 
ηγεσία των συναρμόδιων υπουργείων.

Βελτιωμένος, αλλά σημαντικά χαμηλότερος σε σχέ-
ση με την υπόλοιπη Ευρώπη, εμφανίζεται ο δείκτης 
καταναλωτικής εμπιστοσύνης στην Ελλάδα κατά το 
δεύτερο τρίμηνο του 2019. Κι αυτό διότι, παρά το γε-
γονός ότι οι επίσημοι δείκτες δείχνουν ότι η ελληνική 
οικονομία βρίσκεται σε ανάπτυξη, η πλειονότητα των 
ελληνικών νοικοκυριών εκτιμά ότι αυτή είναι ακόμη 
σε ύφεση. Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε 
χθες η εταιρεία ερευνών αγοράς Nielsen, o δείκτης 
καταναλωτικής εμπιστοσύνης στο δεύτερο τρίμηνο 
του 2019 στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στις 72 μο-
νάδες, σημειώνοντας αύξηση κατά δύο μονάδες σε 
σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2019. Ωστόσο, 
παραμένει σημαντικά χαμηλότερος από τον αντίστοι-
χο ευρωπαϊκό δείκτη που διαμορφώθηκε κατά το 
δεύτερο τρίμηνο του 2019 στις 87 μονάδες.
Σύμφωνα με τα επιμέρους στοιχεία της έρευνας της 
Nielsen για την κατάρτιση του δείκτη, 7 στους 10 
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Ελληνες (71%) πιστεύουν ότι η χώρα βρίσκεται σε 
οικονομική ύφεση. Επιπλέον, το 63% των ερωτωμέ-
νων αμφιβάλλει ότι η Ελλάδα θα καταφέρει να βγει 
από την οικονομική κρίση μέσα στους επόμενους 12 
μήνες.
Μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, η Ελλάδα κατα-
λαμβάνει την έβδομη θέση αναφορικά με την εργα-
σιακή ανασφάλεια, τρεις στους δέκα Ελληνες ανησυ-
χούν για την οικονομία (34%), ενώ ακολουθούν οι 
ανησυχίες για την εργασία (32%) και την προσωπική 
υγεία (22%).
Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2019 η έρευνα έδειξε 
ότι δύο στους δέκα Ελληνες ανησυχούν για τα χρέη 
του νοικοκυριού τους, αναδεικνύοντάς την ως την 
τέταρτη σημαντικότερη ανησυχία, με πολύ υψηλότε-
ρα ποσοστά σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσον όρο 
(10%).
Η μη σημαντική ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδή-
ματος έχει ως συνέπεια να συνεχίζουν οι Ελληνες 
να κάνουν σημαντικές περικοπές των δαπανών του 
νοικοκυριού τους. Σύμφωνα με τη Nielsen το 70% 
προσπαθεί σε σταθερή βάση να περικόψει δαπάνες. 
Αυτό το καταφέρνουν κυρίως μέσω των περικοπών 
των εξόδων για διασκέδαση εκτός σπιτιού (68%), 
μέσω της αγοράς φθηνότερων βασικών ειδών σού-
περ μάρκετ (68%), και μείωσης των δαπανών για 
την αγορά ειδών ένδυσης. Η έρευνα καταναλωτικής 
εμπιστοσύνης της Nielsen πραγματοποιείται σε 64 
χώρες με τη συμμετοχή 32.000 καταναλωτών, που 
πρόκειται για χρήστες του Διαδικτύου. Η τελευταία 
μέτρηση πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2019.
Ο βασικός δείκτης της έρευνας (Consumer Confidence 
Index) υπολογίζεται από τρεις επιμέρους μεταβλη-
τές: α) εκτίμηση για την προσωπική οικονομική κα-
τάσταση τους επόμενους 12 μήνες, β) αξιολόγηση 
περιόδου για την αγορά αγαθών που χρειάζεται το 
νοικοκυριό και γ) εκτίμηση για την ανεργία τους επό-
μενους 12 μήνες.

Παράλληλα, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 
βρίσκεται στην τελική ευθεία για την ηλεκτρονικο-
ποίηση των μεταβιβάσεων ακινήτων. Χθες η ΑΑΔΕ 
παρουσίασε στους εμπλεκόμενους φορείς τα βασικά 
χαρακτηριστικά της νέας εφαρμογής. Η εφαρμογή 
αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία μέσα στο τελευταίο 
τρίμηνο του έτους. Αγοραστής και πωλητής θα πα-
ραδίδουν στον συμβολαιογράφο όλα τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά και αυτός θα προχωρά στην συμπλή-
ρωση της ηλεκτρονικής φόρμας της δήλωσης φόρου 
μεταβίβασης. Η εφαρμογή θα υπολογίζει τον φόρο 
μεταβίβασης και θα παράγει μια ταυτότητα οφει-
λής με την οποία ο αγοραστής θα εξοφλεί τον φόρο 
μέσω του τραπεζικού συστήματος.  Αφού πληρωθεί 
ο φόρος ο συμβολαιογράφος θα προχωρά στην ορι-
στικοποίηση της δήλωσης και θα συντάσσει το σχε-
τικό συμβόλαιο. Τέλος, θα ενημερώνει την εφαρμογή 
περιουσιολογίου αγοραστή και πωλητή μέσω της 
υποβολής δήλωσης Ε9.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι όλη η διαδικασία υποβο-
λής των δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου πραγμα-
τοποιείται σήμερα χειρόγραφα. Η ηλεκτρονική εφαρ-
μογή θα ξεκινήσει από τις μεγάλες εφορίες και εντός 
του 2020 θα επεκταθεί σε όλες.

οποία έχει αναλάβει για λογαριασμό του ελληνικού 
Δημοσίου η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνί-
ων. Όπως αναφέρουν στο protothema.gr «πέραν του 
παραχωρησιούχου, (σ.σ. της Lamda Development), 
που έχει ήδη γνωστοποιήσει ότι απαιτούνται δύο 
εβδομάδες προκειμένου να μελετήσει το περιεχόμενο 
των ΚΥΑ, το ίδιο χρονικό διάστημα κατ’ ελάχιστον, 
θα απαιτηθεί και για τους ξένους επενδυτές που θα 
ενδιαφερθούν για το IRC, ώστε να μελετήσουν και 
αυτοί το περιεχόμενο των ΚΥΑ. Ο …διάβολος, ως 
γνωστόν, κρύβεται στις λεπτομέρειες και αυτές οι 
λεπτομέρειες είναι που θα κρίνουν, για τους ενδια-
φερομένους του καζίνο, και την ουσία, που δεν είναι 
άλλη από την απόδοση της επένδυσής τους». 
Σημειώνεται ότι με βάση τη διεθνή εμπειρία, η επέν-
δυση για το Oλοκληρωμένο Τουριστικό Συγκρότημα 
με το καζίνο, ξεπερνά το μισό δισ. ευρώ, με ορισμέ-
νες εκτιμήσεις να ανεβάζουν τον πήχη ακόμη και 
πάνω από τα 700 εκατ. ευρώ. Για το IRC, το «παρών» 
δηλώνουν το δίδυμο της αμερικανικής Mohegan 
Gaming & Entertainment (MGE), η οποία έχει συνα-
σπιστεί με τον εγχώριο όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, οι Μαλαι-
σιανοί της Genting, ενώ παραμένει στο παιχνίδι και η 
επίσης αμερικανική Hard Rock.


