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ΔΙΑβΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1 και 3 
Στασινός: Πέντε προτάσεις άμεσης εφαρμογής για 
την πρόληψη των ζημιών από σεισμούς στα κτίρια
Σελ 1, 9, 10,11,12,13,14,15,16 και 17 
Τριήμερη συζήτηση επί των Προγραμματικών 
Δηλώσεων της Κυβέρνησης 
- Ανακοινώσεις Κ. Μητσοτάκη, για φορολογικό, 
ΕΝΦΙΑ, οικοδομή, ΔΕΗ, ιδιωτικοποιήσεις, έργα 
αναπλάσεων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη 
– Οι τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών 
Σελ 3 
Αυξάνονται τα όρια για την ηλεκτρονική χορήγηση 
Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας   
Σελ 4, 5,6 και 7 
Οι εξελίξεις μετά τον σεισμό της Αττικής 
Σελ 8 
Μάτι, ένας χρόνος μετά: Μνημόσυνο για τα θύματα
- Μ. Χρυσοχοΐδης: Μια τέτοια τραγωδία δεν πρέπει 
να ξαναγίνει ποτέ και πουθενά
Σελ 18 
Γεράσιμος Θωμάς, υφυπουργός Περιβάλλοντος: 
Κατεπείγουσα προτεραιότητά μας η αντιμετώπιση 
της δεινής οικονομικής κατάστασης της ΔΕΗ
Σελ 19 
Κ. Πιερρακάκης: Στοίχημα οι φιλικές υπηρεσίες 
στον πολίτη και τις επιχειρήσεις
Σελ 20
Γ. Πλακιωτάκης: Η χώρα μας πρέπει να έχει τον 
πρώτο λόγο στη διαμόρφωση της ατζέντας της 
Ναυτιλίας σε παγκόσμιο επίπεδο
Σελ 23
Prototype by TEE & Attica Region: ένας τεχνο-
δικτυακός (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:

Πέντε προτάσεις για την πρόληψη των ζημιών από σεισμούς στα 
κτίρια καταθέτει ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 
Γιώργος Στασινός, με αφορμή το σεισμό των 5,1 Ρίχτερ στην Αττι-
κή.  Ο κ. Στασινός προτείνει τον έλεγχο όλων των δημόσιων κτιρί-
ων εντός εξαμήνου, τον έλεγχο όλων των ιδιωτικών κτιρίων μέσα 
από την εφαρμογή της Ταυτότητας Κτιρίου, την ανακατασκευή κε-
νών, παλιών ή διατηρητέων κτιρίων, την καθιέρωση μηχανισμού 
μέσω του οποίου θα μπορεί ο δήμος να παραχωρήσει ένα τέτοιο 
κτίριο σε ιδιώτη που θα κάνει τις απαραίτητες εργασίες, καθώς και 

την δημιουργία μηχανισμού ανακατασκευής των προσόψεων 
των κτιρίων, μέσα από τη λειτουργία της Ψηφιακής Τράπεζας Γης.
-«Για τις πέντε προτάσεις άμεσης εφαρμογής για την πρόληψη 
των ζημιών από σεισμούς στα κτίρια καταθέτουμε άμεσα στην 
Κυβέρνηση συγκεκριμένες νομοθετικές προτάσεις» τόνισε ο Πρόε-
δρος του ΤΕΕ σε δήλωση του, και υπογράμμισε ότι: «Επανέρχομαι 
σήμερα με συγκεκριμένες προτάσεις που πρέπει να υιοθετηθούν 
άμεσα, ιδίως ενόψει των προγραμματικών δηλώσεων της νέας 
κυβέρνησης». Αναλυτικά στη σελ 3 

Άρχισε  το απόγευμα του Σαββάτου η ανάγνωση και συζήτηση 
επί των Προγραμματικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης, στην 
Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Η συζήτηση συνεχίστηκε 
την Κυριακή και θα ολοκληρωθεί με την ψηφοφορία για την πα-
ροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην Κυβέρνηση, τα μεσάνυχτα της 
Δευτέρας, 22 Ιουλίου 2019. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η συνε-
δρίαση ξεκίνησε με την ομιλία του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου 
Μητσοτάκη, ο οποίος μεταξύ άλλων ανακοίνωσε: 
-Μείωση κατά 22% του ΕΝΦΙΑ από τον φετινό Αύγου-
στο: Σημαντικές μειώσεις φόρων ξεκινούν από το 2019 και όχι 
από το 2020 είπε ο πρωθυπουργός. Τόνισε ότι μεσοσταθμικά θα 
υπάρξει 22% μείωση του ΕΝΦΙΑ από τον φετινό Αύγουστο. Οι 
μικρές ιδιοκτησίες θα δουν μειώσεις 30%.Συγκεκριμένα, θα είναι 
30% για τις μικρές ιδιοκτησίες, 20% για τη μεσαία τάξη και 10% 
για τη μεγάλη ακίνητη περιουσία. Αυτό σημαίνει ότι αντί για το 
2020, η μείωση στον ΕΝΦΙΑ, θα φανεί ήδη σε λίγες εβδομάδες 
στα εκκαθαριστικά 6,4 εκατομμυρίων ιδιοκτητών ακινήτων.
-Ο φορολογικός συντελεστής για εισοδήματα μέχρι 
10.000 ευρώ πέφτει από το 22% στο 9%: Αναστέλλεται 
ο ΦΠΑ στην οικοδομή και ο φόρος υπεραξίας σε αγορές και πω-
λήσεις.
-Καθιερώνεται έκπτωση φόρου 40% στις δαπάνες 
για την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική ανα-
βάθμιση των κτιρίων.
- Ο πρώτος φορολογικός συντελεστής για εισοδήματα μέχρι 
10.000 ευρώ πέφτει από το 22% στο 9%, ενώ μειώνεται και ο 
ανώτατος.
- Καταργούνται σταδιακά η Εισφορά Αλληλεγγύης και το Τέλος 
Επιτηδεύματος.
- Σταδιακά μειώνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές από 20% 
στο 15%, κι ο ΦΠΑ περιορίζεται από το 13% στο 11% και από 
το 24% στο 22%.
-Διάσωση  της ΔΕΗ, χωρίς νέες επιβαρύνσεις για 

τους καταναλωτές: Η κυβέρνηση θα κάνει ότι χρειάζεται 
για να σώσει τη ΔΕΗ, χωρίς νέες επιβαρύνσεις για τους κατα-
ναλωτές. Όπου απαιτείται θα ιδιωτικοποιηθούν δίκτυα και θα 
εντοπιστούν οι στρατηγικοί κακοπληρωτές που θα υποστούν τις 
συνέπειες του νόμου είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πρόσθε-
σε «αφού εξυγιανθεί η επιχείρηση θα αναζητηθεί στρατηγικός 
επενδυτής».
 -Πωλείται το 30% του Αεροδρομίου Ελευθέριος βενι-
ζέλος και ιδιωτικοποιούνται τα Ελληνικά Πετρέλαια, 
ανέφερε ακόμη ο πρωθυπουργός, ενώ μίλησε για αξιοποίηση 
της περιουσίας του Δημοσίου, ενώ για τις ιδιωτικές επενδύσεις, 
τα γραφειοκρατικά εμπόδια που τις καθηλώνουν θα σαρω-
θούν. Η επένδυση στο Ελληνικό θα ξεκινήσει άμεσα και θα γίνει 
το σύμβολο της νέας Ελλάδας, τόνισε ο ίδιος.
-Πέντε έργα στο κέντρο της Αθήνας και τη Θεσσαλο-
νίκη: Συμφωνα με τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού, 
συγκεκριμένα: 1. Ενοποιείται το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 
με το Μετσόβιο Πολυτεχνείο δίνοντας νέα ζωή στα Εξάρχεια 
και την ευρύτερη περιοχή. Ο Πρωθυπουργός ευχαρίστησε το 
ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος που ανέλαβε το κόστος της μελέτης. 
2. Κατεδαφίζονται οι φυλακές Κορυδαλλού και στη θέση τους 
δημιουργείται πάρκο και πολυχώρος πολιτισμού για τους νέους 
και τους δημότες της περιοχής. 3. Ο απρόσωπες εγκαταστάσεις 
της ΔΕΘ μεταμορφώνονται σε ένα πρότυπο εκθεσιακό κέντρο 
με χώρους πρασίνου και τη συνολική αναβάθμιση της εμπειρίας 
του επισκέπτη. 4. Το Βασιλικό Κτήμα στο Τατόι μετατρέπεται σε 
αγροδιατροφική μονάδα με περιπατητικές διαδρομές ανοιχτό σε 
όλους τους επισκέπτες. 5. Δημιουργείται Διεθνές Κέντρο Καινο-
τομίας στο Κερατσίνι και συγκεκριμένα στο χώρο των παλαιών 
λιπασμάτων στη Δραπετσώνα. Η ομιλία του πρωθυπουργού 
και οι τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών .
Αναλυτικά στις σελ 9 έως 17 

ΣΤΑΣΙΝΟΣ: ΠΕΝΤΕ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΜΕΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 
ΤΗΣ ΚΥβΕΡΝΗΣΗΣ
Ανακοινώσεις Κ. Μητσοτάκη, για φορολογικό, ΕΝΦΙΑ, οικοδομή, ΔΕΗ, 
ιδιωτικοποιήσεις, έργα αναπλάσεων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη



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

23 Ιουλίου 2019

Ημερίδα: «Δημόσιος Διάλογος για τη διαμόρ-
φωση ενός αποτελεσματικού Εθνικού Σχεδίου 
Πολιτικής Προστασίαςαπό τους Φυσικούς Κιν-
δύνους και την Κλιματική Αλλαγή. Η Ανατολι-
κή Αττική ένα χρόνο μετά»
ΡΑΦΗΝΑ

Κεντρική Ένωση Δήμων 
Ελλάδας, Δήμος Ραφήνας – 
Πικερμίου 

24 - 30 Αυγούστου 2019 

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

Διεθνής Ομοσπονδία Βιβλιοθη-
κονομικών Ενώσεων (IFLA)

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

press@central.tee.gr

«Architecture iN the erA 
of chANge»
Εκδήλωση με τίτλο: Architects Talk by ARCHISEARCH 
διοργανώνεται στο πλαίσιο της επαγγελματικής έκθεσης 
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019, το Σάββατο 19 Οκτωβρίου, στο 
εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo.
Το θέμα της εκδήλωσης: «Architecture in the era of 
change», θα  παρουσιαστεί από αρχιτέκτονες κορυφαίων 
γραφείων της χώρας, οι οποίοι θα αναπτύξουν τον προ-
βληματισμό που επί χρόνια απασχολεί: την αρχιτεκτονική 
ως κινητήριο μοχλό της υγιούς επιχειρηματικότητας και 
της οικονομικής ανάπτυξης.
Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση, «σε όλο τον πλανήτη, 
σήμερα, η αρχιτεκτονική διατηρεί τον πρωταγωνιστικό 
ρόλο στα νέα μονοπάτια της ανάπτυξης: στη Νέα Υόρκη 
οι starchitects φτιάχνουν από μία πόλη μέσα στην πόλη, 
με κοινό - στόχο τους διεθνείς πολυεκατομμυριούχους. 
Στην Κίνα, τα εισαγόμενα concepts παραγκωνίζονται 
προς χάριν μιας «νεογέννητης», τοπικής αρχιτεκτονικής 
γλώσσας. Στο Λονδίνο, οι κλασικές αλλά και οι άλλοτε 
υποβαθμισμένες γειτονιές αποκτούν το δικό τους σύγχρο-
νο branding, με σκοπό να προσελκύσουν τους ανάλογους 
ταξιδιώτες, κατοίκους και επιχειρηματίες. Στη Μεσόγειο, 
ο ανταγωνισμός μεταξύ των παραδοσιακών παιχτών 
στον τουριστικό χάρτη αλλάζει, με τη δύναμη να συγκε-
ντρώνεται στα χέρια των ασφαλέστερων χωρών. Σε όλες 
τις δημοφιλείς πρωτεύουσες, το air bnb ανατρέπει τα 
γνωστά δεδομένα στο real estate. Στην Ελλάδα και την 
Αθήνα, που τα τελευταία χρόνια συνέρχονται από την οι-
κονομική κρίση, η αρχιτεκτονική καλείται να διασφαλίσει 
τη βιώσιμη ανάπτυξη». Πληροφορίες: 
http://buildexpogreece.com/ekdiloseis/architects-talk/

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ & 
ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ»     

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «cities oN VolcANoes 11»

Ο Σύνδεσμος EASN , το Πανεπιστήμιο Πατρών και το 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο διοργανώνουν το 9ο δι-
εθνές συνέδριο EASN για την «Καινοτομία στην Αερο-
πορία & το Διάστημα», που θα πραγματοποιηθεί στην 
Αθήνα, από τις 3 έως τις 6 Σεπτεμβρίου 2019.
Πρόκειται όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, 
για μια σημαντική ευρωπαϊκή εκδήλωση διάδοσης και 
αξιοποίησης της έρευνας σχετικά με την αεροπορία και 
το διάστημα. 
 Βασικές θεματικές ενότητες:
Τεχνικές κατασκευής
Αεροσκαφές: Υλικά
 CFD πτήσης φυσικής
Προωθητική
Αεροναυπηγική, Συστήματα Πιλοτικών Συστημάτων 
Διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας και διαχείριση 
των αεροδρομίων 

Ανθρώπινοι παράγοντες 
Καινοτόμες ιδέες και σενάρια 
Βιομηχανία 4.0 & Εργοστάσια του Μέλλοντος 
Επιστήμη και εξερεύνηση 
Τεχνολογίες Διαστημικών Τεχνολογιών , Διαδικασίες 
Παραγωγής για Διαστημικές Εφαρμογές, Τεχνολογίες 
Διαστημικής
Διαστημικές Εφαρμογές και Λειτουργίες 
Πολιτικές διαστήματος 
Στρατηγικές περιβαλλοντικής διαχείρισης, ανακύκλω-
σης και διάθεσης
Ασφάλεια, Κανονισμοί και Πρότυπα Κανονισμοί 
Συνεργασίες και Μεταφορά Τεχνολογίας με την Αερο-
δυναμική της Αυτοκινητοβιομηχανίας 
Δράσεις ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα της αερο-
πλοΐας και του διαστήματος.
Πληροφορίες: http://easnconference.eu/home

Το διεθνές συνέδριο με τίτλο: «Cities on Volcanoes 11»(CoV11), 
θα πραγματοποιηθεί από τις 23 ως τις 27 Μαΐου 2020 στο 
Ηράκλειο της  Κρήτης, από το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπερι-
βάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Κατα-
στροφών και Κρίσεων» και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του 
Πανεπιστημίου Κρήτης.
 «Η σειρά συνεδρίων με τίτλο «Cities on Volcanoes» σκοπό 

έχει τη σύνδεση της κοινότητας των επιστημόνων της γεω-
λογίας/ηφαιστειολογίας με τα επιτελεία διαχείρισης κρίσεων 
και εκτάκτων αναγκών και την προβολή της διακλαδικής 
εφαρμοσμένης έρευνας, με τη συμμετοχή και τη συνεργασία 
εκπροσώπων των Φυσικών και Κοινωνικών Επιστημών και 
της Πολιτικής Προστασίας», υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση.
Πληροφορίες: https://citiesonvolcanoes11.com , 
evinom@geol.uoa.gr
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Με αφορμή τη σεισμική ακολουθία στην Αττική, ο Πρόεδρος 
του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Γιώργος Στασινός έκανε 
την ακόλουθη δήλωση:
«Μετά από έναν ακόμη σεισμό, ευτυχώς αυτή τη φορά δεν 
θρηνήσαμε θύματα. Ωστόσο είχαμε και πάλι ζημιές εμφανείς 
και οφείλουμε να ελέγξουμε αν υπάρχουν και ζημιές μη-εμ-
φανείς.
Η Πολιτεία έχει πρωταρχική υποχρέωση, πριν από οποιαδή-
ποτε άλλη προτεραιότητα, να διασφαλίζει την προστασία της 
Ζωής και της Περιουσίας των πολιτών.
Και δυστυχώς ο σεισμός δεν προβλέπεται και οι επιπτώσεις 
του μπορούν να αντιμετωπισθούν επιτυχώς μόνο με πρόλη-
ψη – και όχι κατόπιν καταστροφής….
Για αυτό τον λόγο το ΤΕΕ έχει μελετήσει ενδελεχώς το ζήτημα 
και έχει διατυπώσει μέσα στο πέρασμα του χρόνου αναλυτικά 
τι πρέπει να γίνει.
Επανέρχομαι σήμερα με συγκεκριμένες προτάσεις που πρέπει 
να υιοθετηθούν άμεσα, ιδίως ενόψει των προγραμματικών 
δηλώσεων της νέας κυβέρνησης.
1. Έλεγχος όλων των δημοσίων κτιρίων με άμεσο πρωτοβάθ-
μιο προσεισμικό έλεγχο δομικής τρωτότητας. Ενώ θα έπρεπε 
να έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος για το σύνολο των δημοσίων 
κτιρίων, μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιηθεί για λιγότερο 
από το 25% των δημοσίων κτιρίων. Το μοναδικό θετικό είναι 
ότι έχουν ελεγχθεί όλες οι σχολικές μονάδες που κατασκευά-
στηκαν μέχρι το 1959, περίοδο κατά την οποία δεν υπήρχε 
κανένας αντισεισμικός κανονισμός. Είναι αναγκαίο όμως, 

να γίνουν έλεγχοι άμεσα για σχολεία, νοσοκομεία και γενικά  
χώρους συνάθροισης κοινού  που κατασκευάστηκαν μέχρι 
το 1985, χρονική στιγμή που αρχίζει να εφαρμόζεται νέος 
αντισεισμικός κανονισμός. Στη συνέχεια θα πρέπει φυσικά να 
ελεγχθούν και τα κτίρια από το 1985 μέχρι το 1995 και κατό-
πιν μέχρι σήμερα. Εφιστούμε ιδιαιτέρως την προσοχή σε μη 
εμφανείς ζημιές και σε σοβαρές βλάβες χωρίς κατάρρευση. Το 
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας δεσμεύεται ότι, με συγκεκριμέ-
νο σχέδιο, μπορούμε να βοηθήσουμε την Πολιτεία να ελέγξει 
το σύνολο των δημοσίων κτιρίων μέσα σε ένα εξάμηνο.
2. Για τα ιδιωτικά κτίρια, μέσα από την Ταυτότητα Κτιρίου, η 
οποία προβλέπεται σε πολλούς νόμους και θα πρέπει να ξεκι-
νήσει άμεσα, είναι αναγκαίο να γίνει αντίστοιχος προσεισμικός 
έλεγχος δομικής τρωτότητας. Προτεραιότητα και πάλι πρέπει 
να είναι όσα κτίρια έχουν κατασκευαστεί με προηγούμενους 
αντισεισμικούς κανονισμούς – η χωρίς καθόλου αντισεισμι-
κές προδιαγραφές. Ταυτόχρονα όμως η Πολιτεία οφείλει να 
μεριμνήσει για να γίνουν οι επεμβάσεις που θα κριθούν ανα-
γκαίες από τον έλεγχο αυτόν. Προτείνουμε, όπως ακριβώς 
συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, να δοθούν μόνιμα 
οικονομικά κίνητρα για την ενίσχυση ιδιωτικών κτιρίων που 
διατρέχουν κίνδυνο βλαβών από σεισμό. Κατά το πρότυπο 
της Ιταλίας θα μπορούσε να εφαρμοστεί έκπτωση φόρου 
50% για τις δαπάνες επεμβάσεων με συγκεκριμένο μέγιστο 
φορολογικό όφελος (στην Ιταλία το όριο είναι 96.000 Ευρώ 
ανά κτήριο).
3. Για κενά κτίρια ή παλαιά ή διατηρητέα, που έχουν αυξηθεί 

ιδίως στα κέντρα των πόλεων τα τελευταία χρόνια, οφείλουμε 
να προχωρήσουμε σε ανακατασκευή τους. Διαχωρίζουμε 
την έννοια της ανακατασκευής από την αποκατάσταση. Απο-
κατάσταση, στα περισσότερα από αυτά, με τον τρόπο και τα 
υλικά της αρχικής τους μορφής είναι πολλές φορές αδύνατον 
ή εξαιρετικά κοστοβόρο να γίνει. Μπορεί όμως να γίνει ανα-
κατασκευή, σε μορφή εξαιρετικά κοντινή και συμβατή με την 
αρχική τους τυπολογία και μορφή, με νέες εφαρμόσιμες λύ-
σεις και σύγχρονες μεθόδους και υλικά. 
4. Ειδικά για τα εγκαταλελειμμένα κτίρια και κενά κτίρια, ο 
τρόπος υλοποίησης τέτοιων παρεμβάσεων θα μπορούσε να 
περνά μέσα από τους δήμους, αρκεί να τους δοθούν τα θεσμι-
κά εργαλεία. Προτείνουμε να καθιερωθεί μηχανισμός μέσω 
του οποίου θα επιτρέπεται, σε τέτοιες περιπτώσεις, ο δήμος να 
αναλάβει ένα κτίριο, να το παραχωρήσει σε ενδιαφερόμενο 
ιδιώτη που θα κάνει τις απαραίτητες εργασίες, θα το εκμε-
ταλλευτεί για μια περίοδο και εν συνεχεία θα επιστρέψει στον 
νόμιμο ιδιοκτήτη του αποκατεστημένο – ή στο δημόσιο, αν 
είναι αγνώστου ιδιοκτήτη.
5. Επιπλέον, ειδικά για τα πολλά διατηρητέα που χρήζουν 
εργασιών, έχω προτείνει συγκεκριμένο μηχανισμό ανακα-
τασκευής των προσόψεων, με χρηματοδότηση μέσα από τη 
λειτουργία της Ψηφιακής Τράπεζας Γης που πρέπει επιτέλους 
το κράτος να προχωρήσει.
Για όλα τα ανωτέρω καταθέτουμε άμεσα στην Κυβέρνηση 
συγκεκριμένες νομοθετικές προτάσεις»

Περισσότεροι από 10.000 χρήστες έχουν ξεκινήσει τη διαδι-
κασία αίτησης για την προστασία της πρώτης κατοικίας στις 
τρεις εβδομάδες λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Υπενθυμίζεται ότι εφόσον συντρέ-
χουν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις η Ειδική Γραμματεία 
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους μέσω της πλατφόρμας εγκρίνει 
εντός προθεσμίας 15 ημερολογιακών ημερών το ποσοστό και 

το ενδεικτικό ποσό της συνεισφοράς του Δημοσίου και προω-
θεί στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης 
(ΗΔΙΚΑ Α.Ε.) την εγκεκριμένη αίτηση.
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Ειδικής Γραμματείας 
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, για τη λειτουργία της ηλεκτρο-
νικής πλατφόρμας σχετικά με την προστασία της πρώτης 
κατοικίας και την ευνοϊκή ρύθμιση και επιδότηση των στε-

γαστικών, καταναλωτικών και επιχειρηματικών δανείων, με 
υποθήκη στην κύρια κατοικία αθροιστικά, από 1η Ιουλίου 
2019 μέχρι 19 Ιουλίου 2019, προκύπτει ότι:
- Έχουν εισέλθει στην πλατφόρμα 36.688 χρήστες.
- Έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία ετοιμασίας της αίτησης 
10.483 χρήστες.

Διευρύνονται τα όρια για την ηλεκτρονική χορήγηση Αποδει-
κτικού Φορολογικής Ενημερότητας. Αυτό προβλέπει –σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ- απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή, η οποία αναμέ-
νεται να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με 
την απόφαση τροποποιείται το πλαίσιο έκδοσης αποδεικτικού 
ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου και διευρύνονται οι 
περιπτώσεις χορήγησης του αποδεικτικού μέσω διαδικτύου. 

Στόχος, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΑΑΔΕ, είναι η 
καλύτερη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων και τη διευ-
κόλυνση των συναλλαγών, με ταυτόχρονη διασφάλιση των 
συμφερόντων του Δημοσίου.
Ειδικότερα, με την απόφαση καθίσταται δυνατή η ηλεκτρο-
νική χορήγηση του αποδεικτικού ενημερότητας για μεταβί-
βαση ακινήτου στις περιπτώσεις, που ο αιτών το αποδεικτικό 
έχει: α) συνολικές βεβαιωμένες μη ληξιπρόθεσμες οφειλές έως 

και 5.000 ευρώ, εφόσον δεν εκκρεμεί εντολή ελέγχου για τον 
αιτούντα και β) συνολικές βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες 
οφειλές έως και 30 ευρώ. Στις περιπτώσεις αυτές, δεν απαιτεί-
ται η αναγραφή του ακινήτου, το οποίο θα μεταβιβαστεί ή επί 
του οποίου θα συσταθεί εμπράγματο δικαίωμα, στην αίτηση 
και το αποδεικτικό ενημερότητας. Η απόφαση αυτή ισχύει από 
την 1η Σεπτεμβρίου 2019.

ΣΤΑΣΙΝΟΣ: ΠΕΝΤΕ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΜΕΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ 
ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ 10.000 ΧΡΗΣΤΕΣ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
Στις τρεις εβδομάδες λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας

ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ   
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Ολοκληρώθηκε τα μεσάνυχτα της Παρασκευής  η συνεδρίαση της 
Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου στα γραφεία του Ορ-
γανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) στο 
Ψυχικό η οποία εκτίμησε την σεισμική δόνηση που σημειώθηκε 
στην Αττική. Ο πρόεδρος της Επιτροπής καθηγητής Κώστας Μα-
κρόπουλος ανέγνωσε το πόρισμα της Επιτροπής και ανέφερε πως 
τα μέλη της συγκλίνουν στην άποψη πως η σεισμική δραστηριό-
τητα εξελίσσεται ομαλά. Ο σεισμός, ανέφερε, προήλθε κατά πάσα 
πιθανότητα από το δυτικό άκρο του ρήγματος της Πάρνηθας που 
δεν είχε ενεργοποιηθεί στο σεισμό του 1999. Οι κάτοικοι της ευρύ-

τερης περιοχής, σύμφωνα με τον κ. Μακρόπουλο, θα πρέπει να 
ακολουθούν μόνον τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 
Προστασίας, του ΟΑΣΠ και των άλλων αρμόδιων φορέων. Πρέπει 
να αποφεύγουν να παραμένουν πλησίον ετοιμόρροπων και εγκα-
ταλελειμμένων κτιρίων. Σε περίπτωση που εντοπίζουν βλάβες 
στις οικίες ή στους χώρους εργασίας τους να απευθύνονται στους 
οικείους δήμους οι οποίοι βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα.
Ο κ. Μακρόπουλος παρέδωσε το πόρισμα της επιτροπής στον 
πρόεδρο του ΟΑΣΠ καθηγητή Ευθύμιο Λέκκα ο οποίος ανέφερε 
πως οι κάτοικοι θα πρέπει να παραμένουν ήρεμοι και να ακολου-

θούν τις οδηγίες της ΓΓΠΠ, του ΟΑΣΠ και των άλλων φορέων.
Ο κ. Λέκκας ανέφερε πως τα μέλη της επιτροπής συγκλίνουν στην 
άποψη ότι μέχρι τώρα υπάρχει εκτόνωση της σεισμικής δραστη-
ριότητας και σημείωσε πως μέχρι αργά το βράδυ σημειώθηκαν 
περίπου 40 μετασεισμοί. Συνέστησε ψυχραιμία και όχι πανικό και 
επανέλαβε πως οι πολίτες θα πρέπει να δίνουν βάση μόνον στις 
ανακοινώσεις των οργάνων της Πολιτείας. Στη συνεδρίαση της 
επιτροπής συμμετείχε και ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προ-
στασίας Νίκος Χαρδαλιάς.

Στο μεταξύ η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και ο ΟΑΣΠ καλούν τους πολίτες που έχουν 
πάθει ζημιές τα σπίτια τους να επικοινωνήσουν σήμερα με τους δήμους στους οποίους ανήκουν 
για να ζητήσουν να σταλούν συνεργεία μηχανικών για έλεγχο.

Ήδη όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υποδομών έχουν διατεθεί περισσότεροι από 50 μηχανικοί 
για τη συγκρότηση των συνεργείων που θα κάνουν αυτοψίες.

Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστι-
κού Σώματος επισκέφθηκε την Παρασκευή ο πρωθυπουργός 
Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο κ. Μητσοτάκης –σύμφωνα με το 
ΑΠΕ- ενημερώθηκε για τις ενέργειες που έκανε από την πρώτη 
στιγμή ο κρατικός μηχανισμός μετά το σεισμό, από τον Αρχηγό 
του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγο Βασίλειο Ματθαιό-
πουλο και από τον Διευθυντή του Κέντρου Επιχειρήσεων Πολι-
τικής Προστασίας Αρχιπύραχο Ιωάννη Καραμαλίκη.
Παράλληλα ενημερώθηκε για την μετασεισμική ακολουθία από 
τον πρόεδρο του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και 
Προστασίας (ΟΑΣΠ) Καθηγητή Ευθύμιο Λέκκα παρουσία του 

υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και του 
Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκου Χαρδαλιά.Ο 
πρωθυπουργός ευχαρίστησε όλους τους ανθρώπους της Πο-
λιτικής Προστασίας αλλά και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς 
για την άμεση επιχειρησιακή ετοιμότητα που επέδειξαν.
Αμέσως μετά ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε την ακόλουθη 
δήλωση: «Επισκέφθηκα το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχει-
ρήσεων με σκοπό να συγχαρώ τις γυναίκες και τους άντρες που 
εργάζονται εδώ, για την άμεση ανταπόκρισή τους στον σεισμό 
που έπληξε σήμερα την Αθήνα. Θέλω για άλλη μια φορά να πω 
ένα μεγάλο μπράβο στον κρατικό μηχανισμό ο οποίος κινητο-

ποιήθηκε πολύ γρήγορα, ακολουθώντας όλα τα επιχειρησιακά 
σχέδια και πιστεύω ότι ανταποκρίθηκε πολύ ικανοποιητικά σε 
αυτό το έκτακτο περιστατικό. Η Ελλάδα είναι μια σεισμογενής 
χώρα, έχουμε μάθει να ζούμε με σεισμούς. Αυτός ήταν ένας 
ακόμα -θα γίνουν και άλλοι στο μέλλον- δεν υπάρχει καμία 
αμφιβολία γι’ αυτό και το πρώτο μέλημα του κράτους είναι να 
προστατεύει τις ζωές και τις περιουσίες των πολιτών. Δεν έχω 
να πω κάτι περισσότερο η δική μας η δουλειά δεν είναι να μπλε-
κόμαστε στα πόδια των επιχειρησιακών την ώρα της κρίσης. 
Ένα μόνο μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κρατικό μηχανισμό που 
ανταποκρίθηκε με μεγάλη ταχύτητα σε αυτό το περιστατικό».

Άμεση ήταν η κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού και της 
Περιφέρειας Αττικής για την αντιμετώπιση πιθανών συνεπειών 
του σεισμού, που σημειώθηκε στην Αττική. 
Συγκεκριμένα ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος, 
επικοινώνησε με τον γγ Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Χαρδα-
λιά, προκειμένου να ενημερωθεί περαιτέρω, και στη συνέχεια 

επικοινώνησε με εκπροσώπους δήμων κοντά στην εστία του 
σεισμού. Όπως διαπιστώθηκε, δεν προκλήθηκαν ιδιαίτερες 
ζημιές και συνέστησε ψυχραιμία και ετοιμότητα. Επίσης, η πε-
ριφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου, μετά τις πρώτες οδηγίες 
προς της υπηρεσίες και την Πολιτική Προστασία της Περιφέ-
ρειας, μετέβη στο Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής 

Προστασίας, το οποίο συγκάλεσε ο κ. Χαρδαλιάς. 
Παράλληλα, συγκλήθηκαν τα Συντονιστικά Όργανα σε κάθε 
Περιφερειακή Ενότητα, προκειμένου να εξετάσουν πιθανές 
ζημιές ή απώλειες στις πληγείσες περιοχές και εάν χρειάζεται 
αποστολή βοήθειας ή κοινοποίηση των χώρων διαφυγής και 
διαμονής.

Μικρές ζημιές καταγράφονται στην Αθήνα από τον σεισμό. 
Κομμάτια από μάρμαρα έπεσαν στο δρόμο μπροστά από την 
εκκλησία της Αγίας Ειρήνης επί της οδού Αιόλου, καθώς μπρο-
στά και από το δημαρχείο της Αθήνας, στην πλατεία Κοτζιά. 
Όπως αναφέρθηκε επίσης έπεσε και παλιό κτίριο στην οδό 

Ερμού 90, χωρίς να τραυματιστεί κανείς, εκτός από υλικές ζη-
μιές σε αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο από κάτω. Σοφάδες 
όμως έχουν πέσει και στο κτίριο της Βουλής αλλά και στους 
διαδρόμους του κτιρίου όπου στεγάζεται η Εισαγγελία Πρω-
τοδικών Αθηνών.

 Η ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 14:15. Το μέγεθός 
του προσδιορίστηκε αρχικά στους 5,3 βαθμούς της κλίμακας 
Ρίχτερ, ενώ στη συνέχεια αναθεωρήθηκε στους 5,1 βαθμούς 
της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Κέντρο.

Διακοπές ρεύματος στο κέντρο της Αθήνας, σε περιοχές του 
Πειραιά και στο Αιγάλεω προκάλεσε ο σεισμός. Οι βλάβες, σύμ-
φωνα με πληροφορίες από αρμόδιες πηγές, εντοπίστηκαν στα 
δίκτυα μέσης και χαμηλής τάσης, ενώ στην υψηλή τάση (που 
θα επηρέαζε περισσότερες περιοχές) κατά τις ίδιες πληροφορί-
ες δεν εντοπίστηκαν προβλήματα.
Ενημέρωση εκπροσώπων των φορέων του τουρι-

σμού από τον Χ. Θεοχάρη και τον Μ. Κόνσολα   
Σε επαφή με τους εκπροσώπους των φορέων του τουρισμού 
ώστε να τους ενημερώσουν για τις εξελίξεις μετά τον σεισμό 
που σημειώθηκε στην Αττική ήρθαν ο υπουργός Τουρισμού 
κ. Χάρης Θεοχάρης και ο υφυπουργός κ. Μάνος Κόνσολας. 
Ταυτόχρονα τους απέστειλαν ενημερωτικό σημείωμα για να 
το προωθήσουν στα μέλη τους προκειμένου οι τουρίστες που 

βρίσκονται στην Αθήνα να πληροφορηθούν επίσημα για το 
συμβάν και να λάβουν οδηγίες σχετικά με τις ενέργειες στις 
οποίες πρέπει να προβούν σε ενδεχόμενο σεισμού. Η σχετική 
οδηγία αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του υπουργείου.

Προβλήματα υπήρξαν στις τηλεπικοινωνίες λόγω υπερφόρτωσης όλων των δικτύων αφού αμέσως 
μετά τη σεισμική δόνηση όλοι προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν με τους δικούς τους ανθρώπους. 

Οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών συνέστησαν στο καταναλωτικό κοινό να καλούν μόνο επείγουσες κλή-
σεις και να επικοινωνούν μέσω εφαρμογών, όπως viber, WhatsApp και μέσα δικτύωσης. 

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  Η Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου 
εκτίμησε πως η σεισμική δραστηριότητα εξελίσσεται ομαλά και υπάρχει εκτόνωση του φαινομένου

Στους Δήμους οι δηλώσεις για τις ζημιές

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κρατικό μηχανισμό που ανταποκρίθηκε με μεγάλη ταχύτητα»   

 Άμεση κινητοποίηση

Μικρές ζημιές στην Αθήνα από τον σεισμό

Διακοπές ρεύματος σε Αθήνα και Πειραιά

Λόγω υπερφόρτωσης δικτύων προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες
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Ο κρατικός μηχανισμός παρέμενε σε πλήρη ετοιμότητα. Για 
την ασφάλεια των πολιτών, που ενδεχομένως δεν ήθελαν να 
κοιμηθούν σπίτι τους, και την ασφάλεια των περιουσιών τους, 
η Αστυνομία είχε αναπτύξει δυνάμεις σε όλες τις περιοχές, που 
περιπολούσαν όλο το βράδυ και η επιφυλακή συνεχίστηκε 
κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, όπως άλλωστε είχε 
δηλώσει ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυ-
σοχοΐδης σε ενημέρωση για τον ισχυρό σεισμό στην Αττική 
που έκανε στο Συντονιστικό Κέντρο της Πυροσβεστικής στο 
Χαλάνδρι.  Το πλήρες κείμενο της δήλωσης του υπουργού 
Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, που έκανε την 
Παρασκευή, είχε ως εξής:
 «Στις 14:13 εκδηλώθηκε σεισμός ισχύος 5.1 Ρίχτερ που έγινε 
ιδιαίτερα αισθητός στο λεκανοπέδιο Αττικής και στις όμορες 
περιοχές. Το επίκεντρο ήταν 23 χλμ Βορειοδυτικά του κέντρου 
Αθήνας, στην περιοχή της Μαγούλας. Το εστιακό βάθος του 
σεισμού ήταν 13 χλμ.
Αμέσως κινητοποιήθηκαν, σύμφωνα με τον σχεδιασμό της 

Πολιτικής Προστασίας, δυνάμεις χερσαίες και εναέριες της 
Πυροσβεστικής, Αστυνομίας, Ε.Μ.Α.Κ., της Περιφέρειας και 
των Δήμων.
Το πρώτο ημίωρο παρατηρήθηκε συμφόρηση των τηλε-
πικοινωνιών στα κινητά τηλέφωνα λόγω υπερφόρτωσης, 
καθώς και διακοπές ρεύματος που οδήγησαν κυρίως σε 
εγκλωβισμούς σε ανελκυστήρες. Η πυροσβεστική δέχτηκε 
200 κλήσεις και πραγματοποίησε 30 απεγκλωβισμούς.
Για αρκετές ώρες υπήρξε κυκλοφοριακή συμφόρηση. Η Τρο-
χαία επικουρούμενη από την Άμεση Δράση αναπτύχθηκε και 
διευκόλυνε στην αποσυμφόρηση. Ελικόπτερα της Αστυνομί-
ας και της Πυροσβεστικής κατηύθυναν την επιχείρηση.
Ο κρατικός μηχανισμός παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα. Για 
την ασφάλεια των πολιτών, που ενδεχομένως δεν θέλουν να 
κοιμηθούν σπίτι τους, και την ασφάλεια των περιουσιών τους, 
η Αστυνομία έχει αναπτύξει δυνάμεις σε όλες τις περιοχές, που 
θα περιπολούν όλο το βράδυ.
Οι Γενικοί Γραμματείς όλων των Υπουργείων, η Περιφερειακή 

Διοίκηση και οι Δήμοι έχουν κινητοποιήσει τις εμπλεκόμενες 
υπηρεσίες τους υπό τον συντονισμό της Πολιτικής Προστασί-
ας. Η επιφυλακή θα συνεχισθεί κατά τη διάρκεια του Σαββα-
τοκύριακου.
Όπου υπάρχει πρόβλημα με παιδιά, ηλικιωμένους, άτομα σε 
ευπαθείς ομάδες, δίνουμε προτεραιότητα. 
Η μετασεισμική ακολουθία είναι φυσιολογική, γεγονός που 
είναι θετικό. Από αύριο το πρωί θα αρχίσει καταγραφή και 
εκτίμηση των ζημιών. Απευθύνομαι τώρα στον καθένα και 
στην καθεμιά σας προσωπικά.
Με εντολή του Πρωθυπουργού είμαστε εδώ κι είμαστε δίπλα 
σας. Δεν θα φύγουμε, δεν θα κοιμηθούμε πριν περάσει κάθε 
κίνδυνος. Σας ζητώ να είστε ψύχραιμοι, για κάθε πρόβλημά 
σας η τοπική Αστυνομία, οι Δημοτικές Υπηρεσίες, οι Πυροσβέ-
στες είναι αρωγοί. Μαζί θα ξεπεράσουμε κι αυτή τη δυσκολία. 
Καλό βράδυ, ψηλά το κεφάλι , η ζωή συνεχίζεται, όπου υπάρ-
χει πρόβλημα να μας το λέτε. Καλή σας νύχτα»

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, η πολιτική ηγεσία 
του, το σύνολο των υπηρεσιών και του προσωπικού του βρί-
σκονταν σε διαρκή ετοιμότητα και επιφυλακή από την πρώτη 
στιγμή που έγινε αισθητή η ισχυρή σεισμική δόνηση στην 
Αθήνα. 

Μεταξύ άλλων: 
 • Ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας 
(Ο.Α.Σ.Π.) ενεργοποιήθηκε άμεσα και ήδη έχουν ολοκληρω-
θεί οι πρώτοι έλεγχοι. 
 • Η διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Κατα-

στροφών (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) έχει συγκροτήσει κλιμάκιο αποτελού-
μενο από 50 μηχανικούς για να προβούν σε αυτοψίες. 
 • Οι Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. (Κτ.Υπ. Α.Ε.) έχουν ξεκινήσει τη 
διενέργεια ελέγχων σε δημόσια νοσοκομεία και σχολεία, κα-
θώς και στις δικαστικές υποδομές.

Σε γενική επιφυλακή βρέθηκε αμέσως η Πυροσβεστική 
Υπηρεσία λόγω του σεισμού στην Αττική. Συνεδρίασαν το 
Συμβούλιο Διαχείρισης Κρίσεων με διευρυμένη σύνθεση με 
εισήγηση του αρχηγού της Πυροσβεστικής και τη συμμετοχή 
του υπουργού Μιχάλη Χρυσοχοϊδη καθώς και το Κεντρικό 
Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας το οποίο συγκά-

λεσε ο Γενικός Γραμματέας Νίκος Χαρδαλιάς. 
Αντικείμενο των συσκέψεων ήταν να γίνει αποτίμηση της 
κατάστασης μέχρι στιγμής και να πραγματοποιηθεί ο απαραί-
τητος σχεδιασμός για τις επόμενες ώρες.
Όπως ανακοινώθηκε από την Πυροσβεστική βρέθηκαν σε 
επιφυλακή το σύνολο του πυροσβεστικού προσωπικού στις 

περιφερειακές πυροσβεστικές διευθύνσεις της Αττικής και των 
όμορων περιφερειών. Έτοιμοι για παροχή βοήθειας ήταν 350 
πυροσβέστες με 150 οχήματα και 80 επιχειρησιακοί αξιω-
ματικοί, ενώ σε επιφυλακή είναι και η δεύτερη ΕΜΑΚ από τη 
Θεσσαλονίκη εάν χρειαστεί.

Την πύλη Ε1 στο λιμάνι του Πειραιά όπου κατέρρευσε από 
τον σεισμό μέρος του ταινιοδιάδρομου, μήκους περίπου 100 
μέτρων, επισκέφθηκε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής Ιωάννης Πλακιωτάκης, μαζί με τον αρχηγό του Λ.Σ. 
-ΕΛ.ΑΚΤ. αντιναύαρχο Σταμάτη Ράπτη και τον κεντρικό λιμε-
νάρχη Πειραιά αρχιπλοίαρχο Τσελίκη Αλέξανδρο.
Ο κ. Πλακιωτάκης ενημερώθηκε από τον διοικητή των Πυ-
ροσβεστικών Υπηρεσιών Πειραιά αρχιπύραρχο Ιωάννη 
Σταμούλη για τις έρευνες που ήδη είχαν ξεκινήσει, για τον 

εντοπισμό τυχόν θυμάτων, μιας και το συγκεκριμένο σημείο 
είναι ιδιαίτερα προσφιλές στους Πειραιώτες καθ όλη τη διάρ-
κεια της ημέρας.
Όπως ανέφερε ο Διοικητής της Πυροσβεστικής προς τον 
κ. Πλακιωτάκη στο σημείο επιχειρούσαν ήδη δυνάμεις της 
ΕΜΑΚ με ειδικό εξοπλισμό και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά. 
Στη συνέχεια και προκειμένου να διασφαλιστεί κάθε ενδεχό-
μενο μη ύπαρξης θυμάτων σε συνεργασία με τον Οργανισμό 
Λιμένα Πειραιά χρησιμοποιήθηκαν βαριά οχήματα για την 

μεταφορά των χαλασμάτων.
 Ο κ. Πλακιωτάκης ζήτησε να ασφαλιστεί όλη η περιοχή ώστε 
να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο να κινδυνεύσει ανθρώπινη 
ζωή σε μία ενδεχόμενη νέα σεισμική δόνηση.
Επίσης εξαιτίας του ιδιαίτερα αυξημένου φόρτου του οδικού 
δικτύου ζήτησε να υπάρξει ειδική μέριμνα ώστε τα πλοία της 
ακτοπλοΐας να τροποποιήσουν τα δρομολόγια τους, ενώ ενη-
μερώθηκε ότι το λιμάνι του Πειραιά δεν αντιμετώπιζε κανένα 
άλλο λειτουργικό πρόβλημα.

Τόσο η Βουλή όσο και όλα κτίρια που είναι ιδιοκτησίας της, 
έχουν ελεγχθεί από τα ειδικά τεχνικά κλιμάκια και διαπιστώ-
θηκε ότι είναι απολύτως λειτουργικά και μπορούν να συνε-
χιστούν κανονικά οι προγραμματιζόμενες εργασίες. Αυτό 
διαβεβαίωσε ο πρόεδρος της Βουλής, Κώστας Τασούλας, 
πριν την έναρξη της συζήτησης επί των προγραμματικών 

δηλώσεων της κυβέρνησης, επικαλούμενος σχετικό έγγραφο 
της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας της Βουλής.
Όπως τόνισε ο κ. Τασούλας, «τόσο η Εθνική Υπηρεσία Δια-
χείρισης Εκτάκτων Αναγκών όσο και η τεχνική υπηρεσία της 
Βουλής ανταποκρίθηκαν άμεσα στο καθήκον τους αμέσως 
μετά το πρόσφατο σεισμό στη Πάρνηθα και το συμπέρασμα 

είναι ότι η Βουλή δεν έχει το παραμικρό άξιο λόγου».
Ακόμα, επεσήμανε ότι μετά από τεχνικό έλεγχο που έγινε από 
4 μηχανικούς της Βουλής δεν διαπιστώθηκε κάποιο ανησυχη-
τικό εύρημα ούτε έγιναν αναφορές για σοβαρές ζημιές.

Σύσκεψη στο δημαρχείο Ελευσίνας πραγματοποιήθηκε το Σάββατο  για να γίνει αποτύπωση 
της κατάστασης.  Στη σύσκεψη στην οποία συμμετείχαν ο υφυπουργός Εσωτερικών, Θεόδω-
ρος Λιβάνιος, ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς και οι εμπλεκό-

μενοι φορείς τέθηκαν οι προτεραιότητας για τον καλύτερο συντονισμό των ενεργειών στην 
αντιμετώπιση κάθε ανάγκης που προέκυψε από την σεισμική δόνηση.

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Μ. Χρυσοχοΐδης: Σε πλήρη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός και επιφυλακή κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου

Σε επιφυλακή το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και οι υπηρεσίες του

Συνεδρίασε το Συμβούλιο Διαχείρισης Κρίσεων με συμμετοχή του Μ. Χρυσοχοϊδη   

Ο Ι.Πλακιωτάκης ζήτησε να ασφαλιστεί η περιοχή στο λιμάνι του Πειραιά όπου κατέρρευσε από τον σεισμό μέρος του ταινιοδιάδρομου

Απολύτως λειτουργικά τα κτίρια της Βουλής, καμία σοβαρή ζημιά από τον σεισμό της Πάρνηθας διαβεβαίωσε ο πρόεδρος Βουλής

Σύσκεψη στο δημαρχείο Ελευσίνας 
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Σε μια πρώτη αποτύπωση της κατάστασης σε μουσεία 
και αρχαιολογικούς χώρους της Αττικής, μετά τον 
σεισμό των 5,1 Ρίχτερ που σημειώθηκε με επίκεντρο 
τον ορεινό όγκο της Πάρνηθας, προέβη το Υπουργείο 
Πολιτισμού και Αθλητισμού. Σύμφωνα με τη σχετι-
κή ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ, «οι αρμόδιες υπηρεσίες 
του Υπουργείου Πολιτισμού ελάχιστα λεπτά μετά τη 
σεισμική δόνηση ήταν έτοιμες να αντιμετωπίσουν την 
έκτακτη κατάσταση. Με ευθύνη των Γενικών Διευθυ-
ντριών Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
και Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων 
συγκεντρώνονται οι αναφορές για την καταγραφή των 
τυχόν ζημιών».
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ΥΠΠΟΑ, «η Υπουργός 
Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, πραγματοποίησε σύντομη 
αυτοψία στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο» και «ενη-
μερώθηκε από την Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων 
και από τους Προϊσταμένους των Συλλογών ότι δεν 
παρουσιάστηκαν προβλήματα στα εκθέματα του Μου-
σείου». 
«Σημειώθηκαν μόνον περιορισμένης τάξεως μετακινή-
σεις μικροαντικειμένων εντός των προθηκών. Κάποια, 
πιθανώς επιφανειακά προβλήματα παρατηρήθηκαν 
-στους σοβάδες- στο κτίριο του Εθνικού Αρχαιολο-
γικού Μουσείου. Οι μηχανικοί του Υπουργείου έχουν 
επιληφθεί σχετικά. Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 

πανικόβλητος επισκέπτης φαίνεται ότι χτύπησε άθελα 
του με τον αγκώνα του επισκέπτρια σε προχωρημένη 
εγκυμοσύνη. Ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο έφτασε 
αμέσως στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, προκει-
μένου να υπάρξει η κατάλληλη μέριμνα στην τουρί-
στρια», συμπληρώνει η ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ.
Ως προς τα υπόλοιπα μνημεία και μουσεία της Αθήνας 
και της Αττικής, το ΥΠΠΟΑ αναφέρει ότι:
• Στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών «δεν 
φαίνεται να υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα, παρά 
μόνον μικρές μετακινήσεις μικρών αντικειμένων και 
πτώσεις νομισμάτων. Κάποια προβλήματα παρατηρή-
θηκαν στο κτίριο της Δουκίσσης Πλακεντίας. Οι μηχα-
νικοί του Υπουργείου έχουν επιληφθεί σχετικά». 
• Στο Νομισματικό Μουσείο, «στο κτήριο του Μουσεί-
ου και στις Συλλογές δεν υπάρχουν προβλήματα». 
• Στο Επιγραφικό Μουσείο, «στο κτήριο του Μουσείου 
και στις Συλλογές δεν υπάρχουν προβλήματα», ενώ 
«σύμφωνα με την ενημέρωση του Προέδρου του ΔΣ 
του Μουσείου Ακροπόλεως δεν υπάρχει κανένα πρό-
βλημα στις αρχαιότητες. Τα ανωτέρω μουσεία θα πα-
ραμείνουν κλειστά για το υπόλοιπο του ωραρίου για 
λόγους πρόληψης», υπογραμμίζει η σχετική ανακοί-
νωση του ΥΠΠΟΑ.
• Ως προς τον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης, 
«δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Μικρό πρό-

βλημα καταγράφηκε στην ανακαινισμένη Στοά του 
Αττάλου», ενώ «σύμφωνα με την ενημέρωση της Εφό-
ρου Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων δεν υπάρχουν 
προβλήματα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά, κα-
θώς και στο Μουσείο και στον αρχαιολογικό χώρο της 
Κολώνας στην Αίγινα».
• «Σύμφωνα με την ενημέρωση της Εφόρου Αρχαι-
οτήτων Δυτικής Αττικής σοβαρότερα προβλήματα 
καταγράφονται στην Μονή Δαφνίου. Σημειώθηκε 
κατακρήμνιση του ανατολικού τμήματος του βορείου 
εξωτερικού περιβόλου. Αυτοψία έγινε στο Καθολικό 
και υπάρχουν προβλήματα μόνον στους σοβάδες. Η 
πρώτη εικόνα είναι ότι δεν υπέστησαν ζημίες τα ψη-
φιδωτά. Στον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο της 
Ελευσίνας δεν φαίνεται να υπάρχουν προβλήματα».
• Στους χώρους και τα μουσεία αρμοδιότητας της Εφο-
ρείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής «δεν υπάρ-
χουν προβλήματα». 
Τέλος, η ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ καταλήγει ότι «μη-
χανικοί της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μου-
σείων και Τεχνικών Έργων πραγματοποιούν αυτοψίες 
στα κτίρια που στεγάζονται υπηρεσίες του Υπουργείου 
για την καταγραφή τυχόν ζημιών. Για ό,τι νεώτερο θα 
υπάρξει ενημέρωση».

Τον γύρο του κόσμου, μέσω των μεγάλων ειδησεο-
γραφικών πρακτορείων και τηλεοπτικών δικτύων, 
έκανε την Παρασκευή η είδηση για τον ισχυρό σεισμό 
των 5,1 βαθμών που την Αθήνα και την ευρύτερη πε-
ριοχή της Αττικής.
Το Γαλλικό Πρακτορείο, σε εκτενές ρεπορτάζ του, 
αναφέρθηκε στα προβλήματα που προκλήθηκαν στην 
ηλεκτροδότηση και στα δίκτυα τηλεπικοινωνιών, ενώ 
μετέφερε και το κλίμα στο κέντρο της πρωτεύουσας, 
όπου, όπως γράφει, «πολλοί κάτοικοι και τουρίστες 
βγήκαν από τα κτίρια και συγκεντρώθηκαν στους δρό-
μους».
Δεύτερο θέμα στην ιστοσελίδα του BBC ήταν ο σει-
σμός στην Αθήνα. Ο ανταποκριτής του βρετανικού 
δικτύου σημείωσε ότι «ισχυρός σεισμός ταρακούνησε 
την ελληνική πρωτεύουσα διακόπτοντας τα τηλεφω-
νικά δίκτυα και την ηλεκτροδότηση σε τμήματα της 
πόλης» ενώ «οι Αθηναίοι έτρεξαν στους δρόμους και 
εκκένωσαν τα ψηλά κτίρια». Επισήμανε ότι δεν έχουν 
αναφερθεί σοβαροί τραυματισμοί, παρά μόνο καμιά 
δωδεκαριά εγκλωβισμοί σε ανελκυστήρες, λόγω της 

διακοπής του ρεύματος.
Το πρακτορείο Reuters ανέφερε επίσης ότι ο κόσμος 
εγκατέλειψε τα πολυώροφα κτίρια της πόλης αμέσως 
μετά τον σεισμό, τον πρώτο που σημειώνεται στην 
Αθήνα από το 1999.
Για «περιορισμένες διακοπές στην ηλεκτροδότηση» και 
προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες έκανε λόγο το CBS 
News ενώ το CNN, που στον ιστότοπό του δημοσιεύει 
φωτογραφίες του κόσμου στην πλατεία Κολωνακίου, 
μεταφέρει μαρτυρίες κατοίκων, όπως τις κατέθεσαν 
στο Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, ότι 
ο σεισμός ήταν ισχυρός αλλά σύντομος, με αποτέλεσμα 
να πέσουν διάφορα αντικείμενα από τους τοίχους και 
από ράφια. Επισημαίνει επίσης ότι δύο ελικόπτερα πε-
τούν στην περιοχή για να γίνει καλύτερη εκτίμηση της 
έκτασης των ζημιών.
Το ABC, που αναπαρήγαγε το ρεπορτάζ του Associated 
Press, επισήμανε ότι δεν αναφέρθηκαν σοβαρές ζημίες 
ή τραυματισμοί και πληροφορεί ότι το Μουσείο της 
Ακρόπολης παραμένει ανοιχτό.
Το Al Jazeera στον ιστότοπό του αναφέρθηκε επίσης 

στα μικροπροβλήματα στις τηλεπικοινωνίες και μετα-
φέρει τις δηλώσεις που έκανε λίγο μετά τον σεισμό ο 
κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Στέλιος Πέτσας, καλώ-
ντας τον κόσμο να διατηρήσει την ψυχραιμία του.
Η γερμανική Deutsche Welle, η οποία ανέφερε ότι ο 
σεισμός ήταν μεγέθους 5 βαθμών, μεταφέρει τις δηλώ-
σεις του σεισμολόγου Γεράσιμου Παπαδόπουλου στην 
ΕΡΤ που είπε ότι ο σεισμός έγινε αισθητός μέχρι την 
Πελοπόννησο και χαρακτήρισε θετική ένδειξη για την 
εξέλιξη του φαινομένου ότι ακολούθησαν τουλάχιστον 
τρεις μικρότεροι μετασεισμοί. Στις δηλώσεις του Έλλη-
να σεισμολόγου, Διευθυντή Ερευνών στο Γεωδυναμι-
κό Ινστιτούτο, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, 
αναφέρθηκε επίσης η βρετανική εφημερίδα Guardian 
ενώ ο σεισμός στην Αθήνα απασχόλησε πολλά ακόμη 
μέσα ενημέρωσης σε όλον τον κόσμο, όπως την αυ-
στραλέζικη εφημερίδα Brisbane Times, το κινεζικό 
πρακτορείο Xinhua και τα ρωσικά Tass και Sputnik, 
που όλα επισήμαναν ότι δεν έχουν αναφερθεί σοβαρές 
ζημίες ή θύματα.

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Χωρίς προβλήματα ή μικροπροβλήματα άνευ σημασίας στα Μουσεία

Τα ξένα ΜΜΕ για τον σεισμό στην Αθήνα  
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Ψυχραιμία και όχι πανικό συνιστούν οι καθηγητές Ευ-
θύμης Λέκκας και Παναγιώτης Καρύδης μιλώντας στο 
Αθηναϊκό- Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων σχετικά 
με τα μέτρα που πρέπει να λάβουν οι πολίτες τις επόμενες 
ημέρες έπειτα από τον σεισμό 5,1 Ρίχτερ που σημειώθηκε 
χθες στην Αττική. 
«Την ώρα του σεισμού πρέπει να μένουμε ψύχραιμοι, αν 
είμαστε μέσα στο σπίτι, να μένουμε εκεί και γενικότερα 
να μην φεύγουμε από εκεί που βρισκόμαστε εκτός και αν 
αρχίσει να καταρρέει , που τότε πρέπει να ανέβουμε στον 
τελευταίο όροφο ή αν είμαστε κάτω στο ισόγειο με μεγά-
λη προσοχή να βγούμε έξω. Τρέχοντας και πανικόβλητοι 
μπορεί να τραυματίσουμε ο ένας τον άλλο», επισημαίνει 
μεταξύ άλλων στο Αθηναϊκό- Μακεδονικό Πρακτορείο 
Ειδήσεων ο καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών του 
ΕΜΠ, Παναγιώτης Καρύδης. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με 
τον κ. Καρύδη , μέτρα θα πρέπει να λάβουν και όσοι δι-
αθέτουν και χειρίζονται εγκαταστάσεις όπου συγκεντρώ-
νεται πολύς κόσμος. «Είναι διεθνής προδιαγραφή να δι-
αθέτουν ένα καταφύγιο (shelter) για κάθε είδους φυσική 
καταστροφή», αναφέρει χαρακτηριστικά στο ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Όπως υποστηρίζει ο καθηγητής του ΕΜΠ, όταν ένα κτίριο 
διαθέτει αντισεισμική προστασία, προστατεύεται και από 
άλλου είδους φυσικές καταστροφές. «Αυτά τα πράγματα 
είναι αλληλένδετα, δεν είναι άσχετη η μία προστασία με 
την άλλη», προσθέτει. 
«Ιδιαίτερα έχουμε υποχρέωση προς τους τουρίστες μας. 
Εμείς οι Έλληνες γνωρίζουμε αρκετά καλά τι θα πει σει-
σμός , έχουμε ζήσει αρκετές φορές σεισμούς. Ξέρουμε τι 
είναι 5 και 6 Ρίχτερ. Οι τουρίστες όμως δεν γνωρίζουν τι 
είναι. Δεν πρέπει να ενημερωθούν, να τους δίνεται μία 
οδηγία; Το χω πει κατ΄ επανάληψη για τα ξενοδοχεία. Η 
απάντηση των αρμοδίων ήταν ότι αν το κάνουμε αυτό 
θα φανεί ότι έχουμε σεισμούς και θα πανικοβληθεί ο κό-
σμος», σημειώνει ο κ. Καρύδης.
«Να μην πανικοβαλλόμαστε» συμβουλεύει ο Δρ. Ευθύμης 
Λέκκας, καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής, Εφαρμοσμέ-
νης Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, 

και πρόεδρος της Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλ-
λοντος στο ΕΚΠΑ, καθώς και πρόεδρος του Οργανισμού 
Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας.
«Θεωρώ ότι ο δομημένος ιστός της Αθήνας είναι πολύ 
ισχυρός και αντέχει πολύ πιο μεγάλες σεισμικές δονήσεις. 
Σε ενδεχόμενο μικρού σεισμού που μπορεί να ακολου-
θήσει και θα ακολουθήσει θα πρέπει να ακολουθούμε τις 
οδηγίες του ΟΑΣΠ, να μην μετακινούμαστε, να μην τρέ-
χουμε , να μην καθόμαστε στις προσόψεις των κτιρίων. 
Να είμαστε μακριά από κτίρια ασυντήρητα ή ετοιμόρρο-
πα», υπογραμμίζει μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Λέκκας. 
Ακόμη, αναφέρει ότι θα πρέπει να ακολουθούμε κάποιους 
‘’κοινωνικούς’’ κανόνες, όπως «να μην παίρνουμε όλοι 
τα αυτοκίνητά μας και βγαίνουμε στους δρόμους και δεν 
μπορούν να περάσουν τα επείγοντα οχήματα».
Οι πολίτες μπορούν να βρουν ειδικές οδηγίες σχετικά με 
το τι θα πρέπει να κάνουν κατά τη διάρκεια του σεισμού 
και μετά την σεισμική δόνηση στην ιστοσελίδα της γενικής 
γραμματείας της Πολιτικής Προστασίας. Ακολουθούν οι 
οδηγίες:
Όταν γίνεται σεισμός
Αν είστε μέσα στο σπίτι
-Διατηρείστε την ψυχραιμία σας.
-Καλυφθείτε κάτω από κάποιο ανθεκτικό έπιπλο (τραπέζι, 
γραφείο, θρανίο), γονατίστε και κρατήστε με τα χέρια σας 
το πόδι του.
-Αν δεν υπάρχει ανθεκτικό έπιπλο, γονατίστε στο μέσον 
του δωματίου, μειώνοντας όσο γίνεται το ύψος σας και 
προστατέψτε με τα χέρια το κεφάλι και τον αυχένα σας. 
Απομακρυνθείτε από μεγάλες γυάλινες επιφάνειες (παρά-
θυρα, γυάλινα χωρίσματα) ή έπιπλα και αντικείμενα που 
μπορεί να σας τραυματίσουν.
-Μην προσπαθήσετε να απομακρυνθείτε από το σπίτι.
-Μην βγείτε στο μπαλκόνι.
Αν είστε σε ψηλό κτίριο
-Απομακρυνθείτε από τζάμια και εξωτερικούς τοίχους.
Αν είστε σε χώρο ψυχαγωγίας, εμπορικό κέντρο ή μεγάλο 
κατάστημα

-Διατηρείστε την ψυχραιμία σας.
-Μείνετε στο χώρο μέχρι να τελειώσει η δόνηση.
-Μην παρασυρθείτε από το πανικόβλητο πλήθος που 
κινείται άτακτα προς τις εξόδους γιατί κινδυνεύετε να πο-
δοπατηθείτε.
Αν βρίσκεστε σε ανοιχτό χώρο 
-Απομακρυνθείτε από χώρους που βρίσκονται κάτω από 
κτίρια, τηλεφωνικά ή ηλεκτρικά καλώδια.
-Αν έχετε μαζί σας τσάντα ή χαρτοφύλακα, καλύψτε το 
κεφάλι σας με αυτά.
Αν βρίσκεστε μέσα στο αυτοκίνητο 
-Καταφύγετε σε ανοιχτό χώρο και σταματήστε με προσο-
χή το αυτοκίνητο ώστε να μην εμποδίζει την κυκλοφορία.
-Αποφύγετε να περάσετε από σήραγγες, γέφυρες ή υπέρ-
γειες διαβάσεις.

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ
Αν είστε μέσα στο σπίτι
-Προετοιμαστείτε για τυχόν μετασεισμούς.
-Ελέγξτε προσεκτικά τον εαυτό σας και τους γύρω σας για 
πιθανούς τραυματισμούς.
-Αν υπάρχουν βαριά τραυματισμένοι μην τους μετακινεί-
τε.
-Εκκενώστε το κτίριο από το κλιμακοστάσιο (μην χρησι-
μοποιείτε τον ανελκυστήρα), αφού πρώτα κλείσετε τους 
διακόπτες του ηλεκτρικού ρεύματος, του φυσικού αερίου 
και του νερού.
-Καταφύγετε σε ανοιχτό και ασφαλή χώρο.
-Ακολουθείστε τις οδηγίες των Αρχών και μην δίνετε ση-
μασία σε φημολογίες.
-Μην χρησιμοποιείτε άσκοπα το αυτοκίνητό σας ώστε να 
μην γίνετε εμπόδιο στο έργο των συνεργείων διάσωσης.
-Χρησιμοποιείστε το σταθερό ή κινητό τηλέφωνό σας σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις, γιατί προκαλείται υπερφόρτωση 
των τηλεφωνικών δικτύων.
-Αποφύγετε να μπείτε στο σπίτι σας αν βλέπετε βλάβες, 
κομμένα καλώδια, διαρροή υγραερίου ή φυσικού αερίου.

Ο ΟΑΣΠ έχει 35 χρόνια ιστορία και μεγάλη αναγνώριση 
του έργου του από την Ελληνική. Κοινωνία δήλωσε ο 
πρόεδρος του Οργανισμού, καθηγητής Ευθύμιος Λέκ-
κας απαντώντας στις καταγγελίες του διευθυντή του 
Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, καθηγητή Άκη Τσελέντη, 
ότι ο «ΟΑΣΠ δεν έπαιξε χθες το ρόλο του», σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ.   Μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ ο κ. 
Λέκκας ανέφερε ότι ο κ Τσελέντης θα πρέπει να είναι πιο 

προσεκτικός γιατί από τη διοίκηση του ΟΑΣΠ πέρασαν 
κορυφαίοι καθηγητές και επιστήμονες της χώρας όπως ο 
Ι. Δρακόπουλος, ο Β.Παπαζάχος, ο Δ. Παπανικολάου, ο Κ . 
Μαρκόπουλος και ο Γ. Σταυρακάκηs.
   Ανέφερε επίσης ότι «ο κ. Τσελέντης ήταν 20 χρόνια μέλος 
της επιτροπής σεισμικής επικινδυνότητας και δεν πήγαινε 
ποτέ στις συνεδριάσεις της» και υποστήριξε ότι ο πρώην 
υπουργός υποδομών Χρήστος Σπίρτζης δεν τον συμπε-

ριέλαβε στην παρούσα σύνθεση της επιτροπής «γιατί 
εκκρεμούσε εισαγγελική έρευνα σε βάρος του σχετικά με 
δηλώσεις που είχε κάνει για επικείμενο σεισμό στη Δυτι-
κή Ελλάδα». Ανταπαντώντας ο κ. Τσελέντης ανέφερε ότι 
«ποτέ δεν ασκήθηκε ποινική δίωξη εναντίον του».

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Οι καθηγητές Ευ. Λέκκας και Π. Καρύδης μιλούν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ για τα μέτρα που πρέπει να λάβουν οι πολίτες μετά τη σεισμική δόνηση

Λέκκας: Ο ΟΑΣΠ έχει 35 χρόνια ιστορία και αναγνώριση από την κοινωνία
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Μνημόσυνο στη μνήμη των 102 θυμάτων της καταστροφικής 
πυρκαγιάς στο Μάτι πριν ένα χρόνο, πραγματοποιήθηκε σήμε-
ρα με πρωτοβουλία της Εκκλησίας, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως 
της Θεοτόκου, στην περιοχή. Παρόντες, άνθρωποι που έζησαν 
από κοντά τον εφιάλτη της 23ης Ιουλίου 2018, συγγενείς των 
θυμάτων και πολλοί που θέλησαν να αποτίσουν φόρο τιμής 
σε όσους χάθηκαν στην ανείπωτη τραγωδία που συγκλόνισε 
την Ελλάδα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.Παρών και ο υπουργός 
Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης που μετέφερε 
και τη συμμετοχή του πρωθυπουργού στο πένθος για τους 
ανθρώπους που χάθηκαν τόσο άδικα. «Για ένα πράγμα θέλω 
να σας διαβεβαιώσω. Μια τέτοια τραγωδία, ανείπωτη, δεν 
πρέπει και δεν νοείται να ξαναγίνει ποτέ και πουθενά. Θα εργα-
στούμε για να το επιτύχουμε αυτό», δήλωσε ο κ. Χρυσοχοΐδης, 
που χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα «μέρα μνήμης για ένα 
δράμα του οποίου οι πληγές είναι ανοιχτές».«Εκ μέρους του 
πρωθυπουργού μεταφέρω τη συμμετοχή του στο πένθος για 

τους ανθρώπους που χάθηκαν άδικα» είπε. «Στο πένθος των 
ανθρώπων που έχασαν τους δικούς τους, τους οικείους τους, 
τα παιδιά τους. Είμαστε κοντά σε αυτούς που είναι εγκαυματίες 
και αναζητούν περίθαλψη. Υπάρχουν μια σειρά από ζητήματα 
που είναι ανοιχτά. Από πολεοδομικά μέχρι θέματα υγείας, όπως 
προανέφερα».Τη δέσμευση ότι η Περιφέρεια Αττικής θα κάνει 
τα πάντα για να μην ξαναζήσουμε τέτοια γεγονότα, έδωσε από 
την πλευρά του ο νεοεκλεγείς περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος 
Πατούλης, ο οποίος επίσης παραβρέθηκε στην επιμνημόσυνη 
δέηση για τα θύματα της φονικής πυρκαγιάς.«Είναι μέρα τιμής 
και θλίψης για αυτούς που χάθηκαν. Στενοχωριόμαστε που δεν 
τους έχουμε κοντά μας» είπε ο κ. Πατούλης. «Είμαι κοντά στην 
περιοχή, κοντά στους συνανθρώπους μου. Θα κάνουμε τα 
πάντα για τη γρήγορη αποκατάσταση από την 1η Σεπτεμβρίου 
που θα αναλάβουμε. Αλλά και συγχρόνως θα θωρακίσουμε 
την Αττική μας να μην ξαναζήσει τέτοια γεγονότα» είπε και συ-
μπλήρωσε: «Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τους σκεπάζει και ας 

είμαστε όλοι συντονισμένοι να κάνουμε μια άλλη Ελλάδα».Στο 
μνημόσυνο στο Μάτι χοροστάτησε ο μητροπολίτης Κηφισίας, 
Αμαρουσίου και Ωρωπού Κύριλλος, ο οποίος χρησιμοποιώντας 
ένα ρητό του David Lawrence ανέφερε: «Η τραγωδία είναι σαν 
το οξύ: καθαρίζει τα πάντα εκτός από το καθαρό χρυσάφι της 
αλήθειας» και συμπλήρωσε ότι από εδώ και πέρα καλούμαστε 
όλοι να αναλογιστούμε το παρελθόν, να σκεφθούμε το παρόν 
και να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μέλλον. Την Τρίτη, 23 
Ιουλίου 2019 ανήμερα της επετείου, στις 12:00 το μεσημέρι, 
η ΚΕΔΕ και ο Δήμος Ραφήνας- Πικερμίου συνδιοργανώνουν 
ημερίδα σε ξενοδοχείο της Ραφήνας με θέμα «Δημόσιος Διάλο-
γος για τη διαμόρφωση ενός αποτελέσματος εθνικού σχεδίου 
Πολιτικής Προστασίας από τους φυσικούς κινδύνους και τη 
Κλιματική Αλλαγή. Η Ανατολική Αττική ένα χρόνο μετά», όπου 
έχουν κληθεί εκπρόσωποι της κυβέρνησης και φορείς που 
εμπλέκονται με το συγκεκριμένο θέμα.

Τη Δευτέρα 22 Ιουλίου, στις 10 το πρωί, αναμένεται να πάνε στο 
υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο Μάνος και ο Τάκης 
Δομαζάκης, για να συνυπογράψουν το «MOU» με τις τέσερις 
τράπεζες και να προχωρήσει η διαδικασία εξεύρεσης στρατηγι-
κού επενδυτή για την Creta Farm, προκειμένου να εξασφαλιστεί 
η ομαλή λειτουργία της εταιρίας, σύμφωνα με ρτο ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Αυτό γνωστοποιήθηκε με ανακοίνωση του υπουργείου Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων.
Όπως σημειώνεται, κατόπιν πρωτοβουλίας του, ο υπουργός 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Αδωνις Γεωργιάδης, είχε επικοι-

νωνία σήμερα, Σάββατο 20 Ιουλίου, με τον κ Μάνο Δομαζάκη 
ο οποίος δεσμεύτηκε ότι θα υπογράψει το «Memorandum of 
Understanding» (MOU) μεταξύ της εταιρίας «Creta Farm» και 
των τεσσάρων ελληνικών τραπεζών. Στη συνέχεια ο υπουργός 
συναντήθηκε με τον Τάκη Δομαζάκη και εκπροσώπους των 
τεσσάρων τραπεζών. «Οι τράπεζες υπέγραψαν ήδη το MOU, το 
οποίο εξασφαλίζει τη συνέχιση και σωτηρία της εταιρίας Creta 
Farm» όπως αναφέρει η ανακοίνωση.
Τη Δευτέρα 22 Ιουλίου, στις 10 το πρωί, αναμένεται να έρθουν 
στο υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο Μάνος και ο Τά-

κης Δομαζάκης για να συνυπογράψουν και οι ίδιοι το MOU και 
να προχωρήσει η διαδικασία εξεύρεσης στρατηγικού επενδυτή 
που θα εξασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της εταιρίας.
«Κατά συνέπεια, συνεχίζει η ανακοίνωση, όποιος εκ των δύο 
αδερφών δεν υπογράψει, θα αναλάβει και την ευθύνη για ό,τι 
επακολουθήσει για την εταιρία «Creta Farm». Ελπίζουμε ότι θα 
επικρατήσει η λογική και η εταιρία, από τη Δευτέρα το πρωί, θα 
έχει γυρίσει σελίδα και οι εργαζόμενοι της θα ατενίζουν το μέλ-
λον με απόλυτη αισιοδοξία».

Θα κατατεθεί μετά την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης το νομο-
σχέδιο για το επιτελικό κράτος και στη συνέχεια το φορολογικό 
που θα έχουν ψηφιστεί εντός του Αυγούστου γνωστοποίησε ο 
κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, μιλώντας στον τ/σ 
Σκάι, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
   Επισήμανε ότι οι δανειστές δεν εκφράζουν αντίρρηση για το 
φορολογικό, τονίζοντας ότι για την κυβέρνηση αυτό δεν είναι 
απλώς ένα νομοσχέδιο που μειώνει συντελεστές αλλά είναι με-
ταρρυθμιστική τομή για να δώσει αναπτυξιακή κατεύθυνση.   Ο 
κ. Πέτσας υπογράμμισε τη δέσμευση για μείωση του ΕΝΦΙΑ σε 
δύο φάσεις, άμεσα με 20% για τον πρώτο χρόνο και 10% τον 
δεύτερο, και θα αφορά και τον κύριο φόρο και τον συμπλη-
ρωματικό. Όπως εξήγησε το σχέδιο για την φορολογία είναι η 
μείωση συντελεστών σταδιακά σε βάθος τετραετίας, είπε ότι 
θα διατηρηθεί το αφορολόγητο και θα υπάρξει διεύρυνση της 
φορολογικής βάσης με εντοπισμό της φορολογητέας ύλης. Με 
ηλεκτρονικά βιβλία και ηλεκτρονικά τιμολόγια και έκπτωση 
στον ΦΠΑ καθώς και τις ηλεκτρονικές συναλλαγές μπορεί να δι-

ευρυνθεί η φορολογική βάση, είπε ο κ. Πέτσας. Δίνουμε κίνητρο 
για έκπτωση φόρου 40% για έξοδα επισκευής σπιτιού, και έτσι 
αυξάνουμε το διαθέσιμο εισόδημα, και διευρύνουμε την φορο-
λογητέα ύλη, είπε μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.   
Σημείωσε ότι το αφορολόγητο θα μείνει στα ίδια επίπεδα και θα 
αυξάνεται για κάθε παιδί που αποκτά μία οικογένεια.   Το σχέδιο 
της ΝΔ κοστολογείται συνολικά σε 6 δισ., είπε ο κ. Πέτσας. Θα 
σταματήσουμε την υπερφορολόγηση ανέφερε και συμπλή-
ρωσε πως «δεν θέλουμε 3,5 δισ. υπερπλεόνασμα, όπως είχε 
σχεδιάσει η προηγούμενη κυβέρνηση» ενώ σημείωσε ότι τα 
υπόλοιπα θα εξοικονομηθούν από μείωση δαπανών -από κάτω 
προς τα πάνω-στο Δημόσιο. Τόνισε πάντως πως θα προχωρή-
σουν οι προσλήψεις στην Υγεία και στην ΕΛΑΣ που ανακοίνωσε 
η κυβέρνηση.
   Είπε ότι η ρύθμιση για τις 120 δόσεις θα βελτιωθεί και πρό-
σθεσε πως οι 120 δόσεις είναι ρύθμιση που επιβάλλεται για την 
ιδιωτική οικονομία, για να δουλέψει η οικονομία, γί  αυτό και 
σκοπός είναι να εφαρμοστεί και στις επιχειρήσεις. Τόνισε πως 

στόχος είναι να μειωθεί το επιτόκιο στο 3% από το 5%.
   «Εφόσον δείξουμε δείγματα γραφής οι δανειστές θα αποφασί-
σουν μείωση στόχων για πρωτογενή πλεονάσματα», τόνισε και 
πρόσθεσε πως η μείωση των πλεονασμάτων θα συζητηθεί με 
την κ. Μέρκελ στη συνάντηση που θα έχει στις 25 Αυγούστου 
ο κ. Μητσοτάκης.
   Όσον αφορά την εγκληματικότητα εντός πανεπιστημιακών 
χώρων εξέφρασε την άποψη πως τα πανεπιστήμια θα γίνουν 
ξανά όπως πρέπει να είναι όλοι οι δημόσιοι χώροι με την αστυ-
νομία να μπορεί να παρεμβαίνει.
   «To πρόβλημα δεν είναι στο κράτος. Υπάρχει το κράτος, όπως 
αποδείχθηκε και στη Χαλκιδική και στο σεισμό της Αθήνας και 
λειτουργεί. Ο κάθε υπηρεσιακός παράγοντας ζητεί όμως πολιτι-
κή καθοδήγηση από τους ηγέτες του. Αυτοί δίνουν το παράδειγ-
μα και την κατεύθυνση» είπε ο κ. Πέτσας κληθείς να σχολιάσει 
την αντίδραση του κρατικού μηχανισμού σε έκτακτα γεγονότα.

ΜΑΤΙ, ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑ: ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ
Μ. Χρυσοχοΐδης: Μια τέτοια τραγωδία δεν πρέπει να ξαναγίνει ποτέ και πουθενά

ΠΡΩΤΟβΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΔΩΝΙ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 
ΤΗΣ cretA fArM
Αναμένεται να υπογραφεί MOU με τις τράπεζες την προσεχή Δευτέρα

ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΨΗΦΙΣΤΕΙ ΤΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ
Δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας
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Η ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη 
Βουλή, στη συζήτηση για τις Προγραμματικές Δηλώσεις 
της Κυβέρνησης έχει ως εξής:  βΚύριε Πρόεδρε, Κυρίες και 
κύριοι βουλευτές, Παίρνω σήμερα τον λόγο με την ελπί-
δα να κάνω μία νέα αρχή στην πολιτική μας ζωή. Γιατί οι 
εκλογές της 7ης Ιουλίου έκλεισαν μία δεκαετία οικονομικής, 
κοινωνικής και πολιτισμικής οπισθοδρόμησης. Έκλεισαν 
τον κύκλο της κρίσης μαζί με τους οδυνηρούς μύθους, αλλά 
και τα κρίσιμα διδάγματά της. Ταυτόχρονα, όμως, οι Έλλη-
νες άνοιξαν ένα παράθυρο σε μια νέα εποχή. Διότι με την 
ψήφο τους δεν άλλαξαν, απλώς, μία κυβέρνηση. Ξεπέρα-
σαν μία ολόκληρη ιστορική φάση. Δεν καταδίκασαν μόνον 
το ψεύδος της αντιμνημονιακής προσδοκίας. Απαίτησαν 
τη θεμελίωση μίας νέας πραγματικότητας, που θα απαντά, 
επιτέλους, στα αληθινά ζητούμενα της πατρίδας μας, συγ-
χρονίζοντάς την με την ανεπτυγμένη Ευρώπη.  
Και η λαϊκή εντολή υπήρξε σαφής και πεντακάθαρη. Είναι 
καιρός η αυτοδύναμη Ελλάδα να πάει μπροστά.  Με ενό-
τητα, πρόγραμμα και σκληρή δουλειά. Η κυβέρνησή μου 
-και εγώ προσωπικά- θα τιμήσουμε στο ακέραιο την εντολή 
αυτή. Ανταποκρινόμαστε στην επιθυμία που πολλοί αποκα-
λούν «νέα κανονικότητα». Την εννοούμε, όμως, ως πρόοδο 
κι όχι ως επιστροφή σε παλαιές παθογένειες. Δεν θα μετρη-
θούμε με τους αντιπάλους μας. Αλλά με τα προβλήματα και 
τις ανάγκες της κοινωνίας. Άλλωστε ο ελληνικός λαός απο-
φάσισε στις εκλογές. Πυξίδα μας παραμένει η «Συμφωνία 
Αλήθειας», που συνυπογράψαμε με τον λαό. Ό,τι είπαμε, 
θα το κάνουμε και θα το κάνουμε μαζί με τους πολίτες. Και 
θα το κάνουμε πιο γρήγορα. Γιατί το μέλλον δεν μπορεί να 
περιμένει. Γιατί η κοινωνία δεν θέλει να ακούσει άλλα λόγια. 
Θέλει να δει αποτελέσματα. Όπλο μας, το καθαρό σχέδιο. 
Και διαρκής στόχος μας, η Ανάπτυξη για πολλές και καλές 
δουλειές. Για την αναγέννηση της μεσαίας τάξης και την πα-
ραγωγή νέου πλούτου υπέρ όλων.   
Aυτά δεν θα τα φέρει κανένας πολιτικός «Μεσσίας». Φι-
λοδοξία μου είναι να λειτουργήσω ως καταλύτης απε-
λευθερώνοντας τις δημιουργικές δυνάμεις της ελληνικής 
κοινωνίας.  Γιατί μόνο έτσι -και μόνον τότε- θα απελευθε-
ρωθούμε πραγματικά από τα Μνημόνια. Αντιμετωπίζοντας 
τις αληθινές αιτίες της κρίσης, όχι μόνο την κορυφή του 
παγόβουνου. Με τολμηρές κεντρικές επιλογές. Αλλά και με 
πολλές μικρές, καθημερινές επαναστάσεις που πρέπει να τις 
κάνει κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνας. Και θα τις κάνει με 
αγάπη για την πατρίδα.  Aυτός ο νέος πατριωτισμός θα είναι 
η σημαία μας για την Ελλάδα του 21ου αιώνα. Ένα ρεύμα 
προόδου που, χωρίς να υποτιμά τις διαφορές, θα προτάσσει 
την ενότητα. Που θα κοιτά λιγότερο αριστερά ή δεξιά και πε-

ρισσότερο μπροστά. Ξέρουμε ότι οι Έλληνες θέλουν πάνω 
από όλα τη ρήξη με το παρελθόν. Θέλουν μια κυβέρνηση 
που μπορεί να αποδείξει στην πράξη και όχι μόνο στα λόγια 
ότι η Ελλάδα μπορεί. 
Γιατί θα το ξαναπώ: Ως πρωθυπουργός, θα επιδιώξω -και 
νομίζω ότι πρέπει να το επιδιώξουμε όλοι σε αυτήν την αί-
θουσα- η πολιτική να αναβαθμιστεί στα μάτια των εκατομ-
μυρίων συμπολιτών μας, που απείχαν από τις κάλπες στα 
χρόνια της κρίσης. Και ως αρχηγός της παράταξής μου, θα 
εξακολουθώ να διεκδικώ την εμπιστοσύνη όλων. Να τιμώ 
όσους μας ψήφισαν. Να δικαιώσω τους πολλούς συμπολί-
τες μας που μας εμπιστεύτηκαν για πρώτη φορά. Αλλά και 
να πείθω, με το έργο μου, όσους είναι ακόμη επιφυλακτικοί 
απέναντί μας. Γιατί η πρόοδος της χώρας είναι υπόθεση 
εθνική.  
Σε αυτήν την προσπάθεια θέλω όσο το δυνατόν περισσότε-
ρους δίπλα μου. Το βάρος της ευθύνης που αναλαμβάνω 
είναι μεγάλο.  Έχω όμως την τιμή να ηγούμαι ενός λαού 
πολυμήχανου, προκομμένου, περήφανου, που δεν λύγισε 
μπροστά σε πρωτοφανείς δυσκολίες. Και που τώρα είναι 
έτοιμος να κάνει το μεγάλο άλμα στο μέλλον. Να αφήσει 
πίσω του τις δυσκολίες και να ατενίσει έναν κόσμο που αλ-
λάζει με σιγουριά και αυτοπεποίθηση. Σε κάποιους το έργο 
μπορεί να φαντάζει τιτάνιο.  Κάποιοι ίσως να αναπολούν 
την επιστροφή σε ένα παρελθόν πλαστής ευδαιμονίας, στο 
οποίο ούτε μπορούμε ούτε πρέπει να επιστρέψουμε. Πολλοί 
ακόμα θα σπεύσουν να πούνε ότι αυτά απλά δεν γίνονται. 
Τους λέω να αφήσουν στην άκρη την καχυποψία και την 
γκρίνια. Δεν μας ταιριάζουν ως λαός. Ας κάνουμε ο καθένας 
αυτό που μας αναλογεί. Και ας βάλουμε όλοι ένα λιθαράκι 
στο οικοδόμημα της Ελλάδας που αξίζουμε. 
 
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 
Μέσα σε λιγότερο από δύο εβδομάδες, η κυβέρνησή μας 
έδειξε δείγματα γραφής σε ό,τι αφορά το χαρακτήρα της, 
την ετοιμότητά της, τη διάθεσή της για δουλειά. Η σύνθεσή 
της έγινε χωρίς πολιτικές αναστολές και κομματικές παρω-
πίδες.  Για να είναι μια κυβέρνηση όλων των Ελλήνων. Μια 
κυβέρνηση που γεφυρώνει την πείρα με την ανανέωση και 
την πολιτική με τον επαγγελματισμό του τεχνοκράτη που 
ξέρει να δίνει λύσεις σε προβλήματα. Οικοδομήσαμε μέσα 
σε λίγες μέρες αυτό για το οποίο άλλοι χρειάστηκαν μήνες 
ολόκληρους. Κυβερνητικό σχήμα, Γενικές Γραμματείες, 
κρατική πυραμίδα, αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς. Όλα 
αυτά έχουν ήδη στελεχωθεί αξιοκρατικά, πέρα και πάνω 
από κομματικές ταμπέλες. Και, ήδη, αρχίζουν να παράγουν 
αποτελέσματα. Η λειτουργία της κυβέρνησης σέβεται τη δι-

άκριση των εξουσιών. Και υποτάσσεται στο σχέδιο το οποίο 
ενέκρινε ο ελληνικός λαός. Είναι ομαδική και διαφανής. Ενώ 
οι επιδόσεις της θα ελέγχονται συνεχώς, ώστε να μπορεί να 
τις αξιολογεί και ο κάθε πολίτης.  
Η αντιμετώπιση του χθεσινού σεισμού, αλλά και της πρό-
σφατης θεομηνίας στη Χαλκιδική, δείχνει ότι το κράτος 
μπορεί να γίνει καλύτερο. Και ότι τελικά τα πρόσωπα που 
στελεχώνουν τις κρίσιμες θέσεις του κρατικού μηχανισμού 
έχουν μεγάλη σημασία. Η πετυχημένη έξοδος μας στις αγο-
ρές τεκμηριώνει ότι μπορούμε να κερδίσουμε το στοίχημα 
της εμπιστοσύνης.  Και οι πρώτες κινήσεις στο μέτωπο της 
ασφάλειας αποδεικνύουν ότι αυτό που έλειπε τελικά δεν 
ήταν ούτε το προσωπικό, ούτε τα μέσα. Αλλά η πολιτική 
βούληση και η καλή γνώση του αντικειμένου.   
Αυτές οι πρώτες ημέρες είναι λίγες μόνο γραμμές από τον 
πρόλογο ενός νέου εθνικού κεφαλαίου στην ιστορία της 
χώρας. Δείχνουν όμως την αντίληψη που έχει η κυβέρνηση 
για τα καθήκοντά της. Δεν μας ενδιαφέρει η εξουσία για την 
εξουσία. Αποστολή μας είναι να φέρουμε επενδύσεις. Να 
μειώσουμε τους φόρους. Να συνδέσουμε τους μισθούς με 
την ανάπτυξη. Να έχουν όλοι μερίδιο στην ευημερία. Να 
δώσουμε πολλές ευκαιρίες στους νέους μέσω της Παιδείας.  
Να βάλουμε τάξη και κανόνες στην αγορά εργασίας και να 
προστατεύσουμε τους εργαζόμενους, ειδικά τους χαμη-
λόμισθους. Να πολεμήσουμε το φόβο μέσα από μια απο-
τελεσματική πολιτική ασφάλειας. Να προσφέρουμε καλή 
δημόσια Υγεία σε αυτούς που τη χρειάζονται. Όλα αυτά, θα 
τα υπηρετήσουμε με γρήγορες ενέργειες, απαντώντας σε 
πολλές και διαφορετικές ανάγκες. Από τη σωστή συλλογή 
και αξιοποίηση των σκουπιδιών έως την ελεύθερη ενημέ-
ρωση και την πολιτιστική μας αναβάθμιση.  
Στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα η χώρα, δεν ξέρω 
πραγματικά τι ιδεολογικό πρόσημο θα έβαζε κανείς σε όλα 
τα παραπάνω. Εγώ θα την αποκαλούσα «πολιτική του μέ-
τρου, της λογικής και του αποτελέσματος». Και σε αυτήν 
πιστεύω. Γι’ αυτό και, στο εξής, ο κυβερνητικός λόγος θα 
είναι λιτός και αληθινός. Θα αποφεύγει τα πολλά επίθετα, 
επιμένοντας στα ουσιαστικά. Και από τον μέλλοντα χρόνο, 
θα προτιμά τον ενεστώτα. Τον ενεστώτα της δράσης και 
του αποτελέσματος. Αυτή την πρόθεση εξάλλου δηλώνει 
και η νέα δομή της κυβέρνησης. Το Υπουργικό Συμβούλιο 
δεν είναι πλέον ένα όργανο που νομιμοποιεί αποφάσεις. Το 
Υπουργικό Συμβούλιο δεν φιλοδοξώ να είναι ένα όργανο 
το οποίο απλά θα νομιμοποιεί αποφάσεις προειλημμένες. 
Αλλά πρέπει και θα λειτουργεί τακτικά, διαμορφώνοντας το 
κεντρικό επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο θα εφαρμόζουν τα 
υπουργεία. Συνέχεια στη σελ10 

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΣΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ  
ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥβΕΡΝΗΣΗΣ
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Συνέχεια από τη σελ 9 
 
Το σχέδιο αυτό θα το παρακολουθεί στενά η Προεδρία της 
Κυβέρνησης, όπως συμβαίνει σε όλα τα σύγχρονα δυτικά 
πολιτικά συστήματα, μέσω ενός προηγμένου ηλεκτρονικού 
συστήματος, ώστε να καταπολεμώνται καθυστερήσεις και 
συναρμοδιότητες. Αντιμετωπίζουμε την κακονομία και την 
πολυνομία, εισάγοντας ένα ευρύ πλέγμα κανόνων καλής νο-
μοθέτησης. Και εμπιστευόμαστε τη Διοίκηση, καθιερώνοντας 
θέση Υπηρεσιακού Γενικού Γραμματέα σε κάθε υπουργείο. Θα 
είναι δημόσιος υπάλληλος υποχρεωτικά, θα επιλέγεται από το 
ΑΣΕΠ και θα επιβλέπει τις δαπάνες και το προσωπικό του κάθε 
Υπουργείου. Και προχωράμε στην πραγματική αποκομματι-
κοποίηση που κανείς δεν τόλμησε έως σήμερα, επιστρέφο-
ντας το δικαίωμα υπογραφής εκεί που ανήκει: στους Γενικούς 
Διευθυντές, τους άξιους δημοσίους υπαλλήλους.
 
Κυρίες και κύριοι βουλευτές,
Στην καρδιά του κυβερνητικού μας σχεδίου βρίσκεται η αλλα-
γή του μείγματος οικονομικής πολιτικής, που ακολουθήθηκε 
μέχρι σήμερα. Η προσήλωσή μας σε τολμηρές μεταρρυθμί-
σεις. Αλλά και η αξιοπιστία μας απέναντι στους εταίρους και 
το διεθνές οικονομικό περιβάλλον. Στο Προσχέδιο Προϋπολο-
γισμού για το 2020 που θα κατατεθεί το Σεπτέμβριο δεν δια-
ταράσσεται η δεδομένη  δημοσιονομική ισορροπία. Ούτε και 
αμφισβητούνται οι στόχοι των πρωτογενών πλεονασμάτων 
που έχουν δυστυχώς συμφωνηθεί από την προηγούμενη 
κυβέρνηση. Επιτυγχάνοντας, ωστόσο, τους στόχους του 
2019 και τους στόχους του 2020, δρομολογούμε ταυτόχρονα 
και ένα ευρύ πλάνο αλλαγών, τολμηρών αλλαγών σε όλα τα 
επίπεδα της οικονομίας. Οι λέξεις-κλειδιά είναι αξιοπιστία και 
αποτελεσματικότητα. Ό,τι λέμε το υλοποιούμε εντός συμ-
φωνημένων χρονοδιαγραμμάτων. Με ένα φιλόδοξο σχέδιο 
εθνικής ανασυγκρότησης δικής μας ιδιοκτησίας. 
Ως πρωθυπουργός της Ελλάδος αρνούμαι να αποδεχτώ ότι 
δεν μπορούμε, πρώτα από όλα εμείς οι ίδιοι, να βάλουμε σε 
τάξη τα του οίκου μας. Θα κάνουμε την Ελλάδα την ευχάριστη 
έκπληξη της Ευρωζώνης. Η εποχή που θα μας μνημονεύουν 
μόνο ως τα προβληματικά παιδιά της Ευρώπης τελείωσε 
οριστικά. Έτσι, μέσα στο 2020 θα έχουμε -τεκμηριωμένα πλέ-
ον- την δυνατότητα να διεκδικήσουμε τη μείωση των πρω-
τογενών πλεονασμάτων σε πιο ρεαλιστικά επίπεδα. Και αυτή, 
όπως έχω πει πολλές φορές, θα είναι προς το κοινό συμφέρον 
Ελλάδας και εταίρων.  Όχι μόνο γιατί θα προσφέρει μεγαλύτε-
ρη ευελιξία στην κοινωνική μας πολιτική. Αλλά γιατί θα υπο-
στηρίξει ακόμα υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης μέσα από 
ακόμα πιο τολμηρές περικοπές φόρων. Και ακριβώς αυτή η 
ισχυρή ανάπτυξη, δηλαδή η αλλαγή του παρονομαστή στο 
κλάσμα χρέος προς ΑΕΠ, θα είναι αυτή που θα πείσει τελικά 
τους πάντες ότι η Ελλάδα γυρνά οριστικά σελίδα. Θα αποπλη-
ρώσουμε τα χρέη μας από το πλεόνασμα της ανάπτυξης και 

όχι από το υστέρημα της μεσαίας τάξης. 
Το κυβερνητικό μας σχέδιο έχει συζητηθεί εδώ και καιρό, 
έχει λάβει την έγκριση του ελληνικού λαού. Εξάλλου και οι 
υπουργοί θα το αναπτύξουν διεξοδικά στην τριήμερη συζή-
τηση που ξεκινά σήμερα.  Θα αποφύγω, λοιπόν, σήμερα την 
παράδοση των Προγραμματικών Δηλώσεων με ατελείωτες 
λίστες μέτρων που χάνονται, μετά, στον χρόνο. Γι’ αυτό και 
από το βήμα της Βουλής σήμερα θα περιγράψω 6 συγκεκρι-
μένες δέσμες ενεργειών. Είναι οι στόχοι που είχα θέσει από την 
Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης για να γίνουν, αργότερα, 
προγραμματικές δεσμεύσεις.  Και τώρα, μετατρέπονται, πλέ-
ον, σε πραγματικότητα με στόχο να αποτελούν στοιχείο της 
καθημερινότητας όλων των Ελλήνων.
Αλήθεια πρώτη: Οι Έλληνες πληρώνουν λιγότερους φόρους 
και η Οικονομία παίρνει μπροστά. Με νέες επενδύσεις και 
πολλές καλά αμειβόμενες νέες θέσεις εργασίας. Προχωράμε 
σε βαθιές τομές στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την φο-
ρολογική μας πολιτική. Η φορολογία δεν είναι μόνο μια πηγή 
εσόδων, πρέπει να μετατραπεί επιτέλους σε μοχλό ανάπτυξης. 
Ο φόρος στις επιχειρήσεις μειώνεται στο 20% σε δύο φάσεις. 
Ειδικότερα, τον Σεπτέμβριο θα ψηφιστεί η μείωση από το 
28% στο 24% για τα εισοδήματα του 2019 και για τα μερί-
σματα, από 10% στο 5%. Αυξάνεται, όμως και η φορολογική 
ευθύνη των επιχειρήσεων. Διευρύνεται η φορολογική βάση 
με την ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, επιτέλους, 
την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση και την τήρηση 
ηλεκτρονικών βιβλίων. Προσφέρουμε σημαντικά κίνητρα για 
επενδύσεις κεφαλαίου, ενώ γίνεται ελκυστική και η φορολογι-
κή εγκατάσταση στην πατρίδα μας. Αναστέλλεται ο ΦΠΑ στην 
οικοδομή και ο φόρος υπεραξίας σε αγορές και πωλήσεις ακι-
νήτων. Καθιερώνεται έκπτωση φόρου 40% στις δαπάνες για 
την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση των 
κτιρίων. Ο πρώτος φορολογικός συντελεστής για εισοδήματα 
μέχρι 10.000 ευρώ θα πέσει από το 22% στο 9%. Ταυτόχρονα 
μειώνεται και ο ανώτατος φορολογικός συντελεστής. Σταδι-
ακά καταργούμε Εισφορά Αλληλεγγύης και Τέλος Επιτηδεύ-
ματος. Και κατά τη διάρκεια της θητείας μας, οι ασφαλιστικές 
εισφορές μειώνονται από το 20% στο 15%. Ενώ προϊόντα και 
υπηρεσίες θα κοστίζουν τελικά φθηνότερα. Σταδιακά οι δύο 
συντελεστές ΦΠΑ πλην του υπερκατώτατου, ο οποίος προφα-
νώς διατηρείται, θα καταλήξουν στο 11% και στο 22% από το 
13% και 24% που είναι σήμερα.
Επιτρέψτε μου στο σημείο αυτό να ανακοινώσω και την 
πρώτη, θα έλεγα, «ασυνέπεια» της κυβέρνησής μας. Την 
«αναίρεση» μιας προγραμματικής μας δέσμευσης. Πράγματι, 
είχα υποσχεθεί ότι όλες οι φοροελαφρύνσεις θα περιληφθούν 
στον προϋπολογισμό  του φθινοπώρου και θα ισχύσουν από 
το 2020. Σήμερα, αθετώ την δέσμευσή μου. Σημαντικές μει-
ώσεις των φόρων δεν θα αφορούν το 2020. Αλλά ξεκινούν 
από τώρα. Από το 2019. Πείτε το και μια «κωλοτούμπα», από 
την ανάποδη. 

Έτσι: Τα εκκαθαριστικά που θα λάβουν σε λίγες μέρες οι 
πολίτες για τον φετινό ΕΝΦΙΑ, θα είναι μεσοσταθμικά 22% 
χαμηλότερα. Το είχαμε προαναγγείλει για το 2020. Το εφαρ-
μόζουμε από τώρα. Ώστε να ανακουφιστούν αμέσως εκα-
τομμύρια ιδιοκτήτες. Αλλά και να τονωθεί η αγορά ακινήτων. 
Συγκεκριμένα, για μικρές ιδιοκτησίες η ανακούφιση θα είναι 
της τάξης του 30%. Ο φόρος για όλες τις μεσαίες ιδιοκτησίες, 
δηλαδή τη μεσαία τάξη της χώρας μας, θα μειωθεί κατά 20%.  
Και οι πολύ μεγάλες ιδιοκτησίες, με αντικειμενική αξία άνω 
του ενός εκατομμυρίου, θα δουν μείωση της τάξης του 10%. 
Αμέσως όμως θα αλλάξει και η ρύθμιση των 120 δόσεων για 
οφειλές στο Δημόσιο:
 
•Η ελάχιστη μηνιαία καταβολή μειώνεται από τα 30 στα 20 
ευρώ, όπως είχαμε δεσμευτεί.
 
•Το επιτόκιο που βαρύνει σήμερα νοικοκυριά και επιχειρήσεις 
μειώνεται από 5 σε 3%.
 
•Διευρύνεται η ρύθμιση με την υπαγωγή όλων των επιχειρή-
σεων και των νομικών προσώπων που έχουν βασική οφειλή 
μέχρι 1 εκατομμύριο ευρώ.
 
•Και για όσους εντάσσονται και παραμένουν στη ρύθμιση, 
αναστέλλονται οι κατασχέσεις και τα αναγκαστικά μέτρα εί-
σπραξης.
 
Θέλω όμως να το τονίσω, στην πρώτη ομιλία την οποία κάνω 
ως Πρωθυπουργός της χώρας, και θέλω να το ακούσουν όλοι 
πολύ καλά:  πρόκειται για την τελευταία φορά που το ελλη-
νικό Δημόσιο πραγματοποιεί μια τέτοια ρύθμιση. Και καλώ 
όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις που έχουν δυσκολίες, 
να την αξιοποιήσουν. Διότι ο στόχος της νέας κυβέρνησης θα 
είναι διττός: Πρώτον να ελαφρύνουμε από τα χρέη όσους θέ-
λουν, αλλά δεν μπορούν να αποπληρώσουν τις οφειλές τους. 
Και δεύτερον, αυτό να γίνει χωρίς να πλήξει την κουλτούρα 
πληρωμών στη χώρα μας που έχει τόσο ταλαιπωρηθεί από 
την αντιαναπτυξιακή φορολόγηση και τις αλλεπάλληλες ρυθ-
μίσεις.
Οι παρεμβάσεις αυτές θα κατατεθούν άμεσα στη Βουλή στο 
πρώτο φορολογικό μας νομοσχέδιο που θα ψηφιστεί ως κα-
τεπείγον την επόμενη εβδομάδα. Ώστε η ανακούφιση των πο-
λιτών να μην αργήσει ούτε μια μέρα. Θα ακολουθήσει αμέσως 
μετά τη διακοπή του Αυγούστου το δεύτερο φορολογικό μας 
νομοσχέδιο, που συνιστά μεταρρυθμιστική τομή και θα φέρει 
ισχυρή ανάπτυξη. Όπως διαπιστώνετε, αγαπητοί συνάδελ-
φοι, γίνονται τελικά και θετικές κυβερνητικές «κυβιστήσεις», 
όταν υπάρχει σχέδιο, σοβαρότητα και αξιοπιστία. 

Συνέχεια στη σελ 11
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Συνέχεια από τη σελ 10

Και κάτι επίκαιρο και κρίσιμο για το οποίο θα μιλήσει, βεβαί-
ως, πιο αναλυτικά και ο αρμόδιος υπουργός Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, ο κύριος Χατζηδάκης. Θα κάνουμε ό,τι χρειάζε-
ται για να σώσουμε τη ΔΕΗ από τη βέβαιη καταστροφή στην 
οποία την οδήγησαν οι προκάτοχοί μας.  Και αυτό θα γίνει 
χωρίς να επιβαρύνουμε άλλο τους καταναλωτές ηλεκτρικού 
ρεύματος. Όπου χρειαστεί θα ιδιωτικοποιήσουμε δίκτυα για 
να ενισχύσουμε την επιχείρηση. Θα εντοπίσουμε τους στρα-
τηγικούς κακοπληρωτές που θα υποστούν τις συνέπειες του 
νόμου. Και, αφού εξυγιάνουμε την επιχείρηση θα αναζητή-
σουμε στρατηγικό επενδυτή. Όπως, λοιπόν, σώθηκαν και 
αναπτύχθηκαν ο ΟΤΕ κι η Ολυμπιακή, έτσι και καλύτερα θα 
προχωρήσει και η ΔΕΗ. Ενώ αποφασιστικά προχωρούμε στην 
πώληση του 30% του Αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος και 
σε νέα προσπάθεια ιδιωτικοποίησης των Ελληνικών Πετρε-
λαίων. Ενώ παράλληλα προχωρούμε με γρήγορα βήματα 
στην αξιοποίηση της περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου.
Για τις ιδιωτικές επενδύσεις δεν θα πω πολλά. Τα γραφειοκρα-
τικά εμπόδια που τις καθηλώνουν θα σαρωθούν. Και το Ελ-
ληνικό θα αρχίσει σύντομα να γίνεται το σύμβολο της νέας Ελ-
λάδας της ποιότητας, της εξωστρέφειας και της καινοτομίας. 
Για τις τράπεζες και το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων, προχωράμε ταχύτατα και τα δύο σχέδια που έχουν 
εκπονηθεί από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 
και την Τράπεζα της Ελλάδας. Ώστε οι τράπεζες να επιτελέ-
σουν την κεντρική τους αποστολή, που δεν είναι άλλη από την 
χρηματοδότηση των ελληνικών επιχειρήσεων. 
Αλήθεια δεύτερη: Η κοινωνία μας αντιπαλεύει τις ανισότητες. 
Όλοι έχουν πρόσβαση στο νέο δημόσιο σύστημα Υγείας. Και 
κανείς αδύναμος δεν μένει απροστάτευτος. Προσλαμβάνο-
νται 2.000 γιατροί και -κυρίως- νοσηλευτές. Εκεί που πονάνε 
σήμερα τα ελληνικά νοσοκομεία. Η τελευταία ειδικότητα, μά-
λιστα, θα παρέχεται μαζί με το πτυχίο, ώστε μεσοπρόθεσμα 
1.500 νοσηλευτές ετησίως να στελεχώνουν τα νοσοκομεία. 
Εφαρμόζεται, ξεκινώντας από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, κύ-
ριε Πρόεδρε,  αμέσως, ο αντικαπνιστικός νόμος παντού στην 
επικράτεια. Πρόσεξα ότι το χειροκρότημά σας ήταν λίγο λιγό-
τερο θερμό. Καταγράφονται οι ανάγκες του συστήματος δη-
μόσιας υγείας ανά την επικράτεια. Δίνουμε, όμως ξεκάθαρη 
προτεραιότητα στις ακτινοθεραπείες για τους καρκινοπαθείς 
συμπολίτες μας. Αξιοποιούμε τους υπάρχοντες γραμμικούς 
επιταχυντές, αλλά καθιερώνουμε και δεύτερη βάρδια με 
προκήρυξη θέσεων για τεχνολόγους-ακτινολόγους. Και, 
επιτέλους, σταματάμε τις ουρές ντροπής! Τα φάρμακα των 
βαρέως πασχόντων θα διανέμονται ή κατ’ οίκον ή από το 
φαρμακείο της επιλογής τους αντί για τα φαρμακεία του ΕΟ-
ΠΥΥ. Και σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα καλύπτονται 
όλες οι ανάγκες των πρωτοβάθμιων μονάδων Υγείας. Τέλος, 

η νέα κυβέρνηση δρομολογεί άμεσα την καταβολή των συ-
ντάξεων  χηρείας, που κάποιοι, αφού τις μείωσαν, ξέχασαν να 
τις δώσουν.
Αλήθεια τρίτη: Το πολιτικό μας σύστημα γίνεται λειτουργικό. 
Και το κράτος πολεμά τη γραφειοκρατία με μεγάλο όπλο του 
την τεχνολογία. Σε δύο μήνες, ξεκινά η συζήτηση για τη συ-
νταγματική αναθεώρηση. Ανάμεσα στα άλλα, θα οδηγήσει 
επιτέλους τη χώρα σε σταθερούς εκλογικούς κύκλους, απε-
μπλέκοντάς τους απ’ τη διαδικασία  ανάδειξης Προέδρου της 
Δημοκρατίας. Καθιερώνουμε άμεσα, επιτέλους, νομοθετικά 
τη ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού. Και κάνω έκκληση 
στην Εθνική Αντιπροσωπεία, να βρούμε και με το παραπάνω 
τους 200 βουλευτές που χρειαζόμαστε για να ισχύσει αυτή η 
μεγάλη καινοτομία. Να μπορέσουν επιτέλους οι συμπολίτες 
μας που έχουν δικαίωμα να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαί-
ωμα, να το ασκούν από τον μόνιμο τόπο διαμονής τους και να 
μην αναγκάζονται να επιστρέψουν την πατρίδα. Ταυτόχρονα, 
ψηφίζουμε και νέο εκλογικό νόμο, που θα συνδυάζει την ανα-
λογικότητα με την κυβερνησιμότητα. Δεν θα αφήσουμε τη 
χώρα έρμαιο στην απλή αναλογική. 
Και μέσα στο 2020 το κράτος θα αρχίσει επιτέλους να αποκτά 
πραγματική ψηφιακή υπόσταση. Κάθε γέννηση θα δηλώνε-
ται μόνο μία φορά στη Δημόσια Διοίκηση. Και κάθε παιδί θα 
εγγράφεται μόνο την πρώτη φορά στην εκπαίδευση. Έκτοτε, 
θα προχωρεί αυτόματα στην επόμενη βαθμίδα. Οι γονείς θα 
έχουν πρόσβαση στις επιδόσεις του και δεν
θα χρειάζεται να εξεταστεί η γνησιότητα των τίτλων σπου-
δών του. Κάθε πολίτης θα ενημερώνεται ηλεκτρονικά για την 
ασφαλιστική του κατάσταση και θα επικοινωνεί με το Δημό-
σιο με εργαλείο επικοινωνίας τη νέα ψηφιακή ηλεκτρονική 
του ταυτότητα. Με αυτήν θα εισάγεται και στο νοσοκομείο, αν 
χρειαστεί, και με αυτήν θα εξυπηρετείται συνολικά από το δη-
μόσιο. Οι υπεύθυνες δηλώσεις και οι υπογραφές, μετατρέπο-
νται σε ηλεκτρονικές. Η επικοινωνία του πολίτη  με το Δημόσιο 
θα γίνεται μόνο μία φορά. Μετά, είναι χρέος των υπηρεσιών 
του να ενημερώνονται εσωτερικά χωρίς να ταλαιπωρούν τον 
πολίτη. Κάθε πολίτης -το ξαναλέω- θα κάνει τα πάντα με τη 
νέα ψηφιακή του ταυτότητα. Ο σχετικός διαγωνισμός που 
δρομολογούσε η προηγούμενη κυβέρνηση, έχει ήδη ακυρω-
θεί και θα επαναπροκηρυχθεί αμέσως.
Αλήθεια τέταρτη: Η Παιδεία ξαναγίνεται ο ανελκυστήρας για 
την πρόοδο κάθε νέου. Συνδέεται με την οικονομία και δεν 
παράγει πια άνεργους πτυχιούχους με πτυχία χωρίς αντίκρι-
σμα. Αλλά καλούς επιστήμονες και ικανούς επαγγελματίες. 
Αμέσως δρομολογούμε τη διαδικασία την οποία ξεκίνησε 
η προηγούμενη Κυβέρνηση και προσλαμβάνουμε  4.500 
εκπαιδευτικούς στην Ειδική Αγωγή, ενώ σταδιακά θα αντι-
μετωπίσουμε οριστικά και το ζήτημα των αναπληρωτών 
καθηγητών. Οι διδάσκοντες, και όχι το υπουργείο, θα έχουν 
τελικά τον πρώτο λόγο για το περιεχόμενο των σπουδών. 

Και είναι τα Πανεπιστήμια αυτά τα οποία και θα καθορίζουν 
στο τέλος τον ετήσιο αριθμό των εισακτέων. Είναι δουλειά 
των πανεπιστημίων και όχι του Υπουργείου Παιδείας. Το 
άσυλο της ανομίας και της παραβατικότητας καταργείται, στο 
πρώτο μας νομοσχέδιο.  Και τα πανεπιστήμια αδειάζουν από 
μολότοφ, από μπαχαλάκηδες, από εμπόρους ναρκωτικών και 
επιστρέφουν στους φοιτητές, στους καθηγητές και στους ερ-
γαζομένους τους. Εκεί που πραγματικά ανήκουν. Και από το 
επόμενο έτος ξεκινά η πολιτική ενίσχυσης της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης, της χρήσης της τεχνολογίας και της ανάπτυξης 
πρότυπων αλλά και πειραματικών σχολείων. Το πρώτο πρό-
τυπο σχολείο της νέας γενιάς προτύπων σχολείων από τη νέα 
μας Κυβέρνηση, όπως έχω δεσμευτεί, ιδρύεται στο Περιστέρι, 
στην Δυτική Αττική.
Αλήθεια πέμπτη: Η ασφάλεια -αυτό το βασικό δημοκρατικό 
δικαίωμα- επιστρέφει και πάλι στις γειτονιές. Η κυβέρνηση 
έβγαλε ήδη πολλούς αστυνομικούς  από τα γραφεία στον 
δρόμο. Και ο νόμος, το καταφύγιο του πιο αδύνατου, επι-
βάλλεται παντού. Αίρονται αμέσως προβληματικές διατάξεις 
του Ποινικού Κώδικα. Αποτρέπεται η αποφυλάκιση δολοφό-
νων ισοβιτών και τρομοκρατών. Αλλάζει το καθεστώς των 
αδειών. Και ιδρύονται φυλακές Υψίστης Ασφαλείας τύπου Γ. 
Μέχρι το τέλος του έτους θα έχουν προσληφθεί 1.500 νέοι 
αστυνομικοί.  Θα στελεχώσουν την ομάδα ΔΙΑΣ και την ομάδα 
ΔΕΛΤΑ την οποία θα επανασυστήσουμε. Και εντός εξαμήνου 
θα αντικατασταθεί ο εξοπλισμός και τα αλεξίσφαιρα γιλέκα της 
Ελληνικής Αστυνομίας. Και μέσα στο 2020 θα εξασφαλίσου-
με νέα περιπολικά και νέες μηχανές. Εντατικοποιούνται στα 
σύνορα, αλλά και στο εσωτερικό, οι έλεγχοι της παράνομης 
μετανάστευσης. Η διαδικασία παροχής ασύλου αλλάζει και 
θα ολοκληρώνεται πια με μεγάλη ταχύτητα. Πάντα, όμως, με 
σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. 
Και βέβαια δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στην Πολιτική Προ-
στασία, στην πρόληψη, στη συνεργασία, στο συντονισμό 
των αρμόδιων φορέων. Η κλιματική αλλαγή, οι τεχνολογικές 
εξελίξεις, μα πάνω απ’ όλα οι τραγωδίες που ζήσαμε το προ-
ηγούμενο διάστημα και μας πλήγωσαν όλους βαθιά, επιβάλ-
λουν ένα διαφορετικό τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας στο 
πεδίο αυτό.
Η Δικαιοσύνη, τέλος, αποκτά νέα ηγεσία που ορίζουμε με σε-
βασμό στην επετηρίδα και την αξιοκρατία. Και στα δικαστήρια 
ιδρύονται ειδικά τμήματα για ειδικού χαρακτήρα υποθέσεις με 
εξειδικευμένους δικαστές. Παρατηρητήριο Δικαιοσύνης επε-
ξεργάζεται τα δεδομένα της λειτουργίας της. Και για τη γρή-
γορη απονομή της, επεκτείνεται επιτέλους η ηλεκτρονική κα-
τάθεση δικογράφων και η αποθήκευση πρακτικών παντού. 

Συνέχεια στη σελ 12

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ, ΣΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥβΕΡΝΗΣΗΣ
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Συνέχεια από τη σελ 11

Αλήθεια έκτη: Η  χώρα μας δεν ανήκει, απλά, στην Ευρώπη 
και στο ΝΑΤΟ. Αλλά συμμετέχει ισότιμα στη διαμόρφωσή τους 
με βάση τις εθνικές μας προτεραιότητες. Αναβαθμίζουμε την 
παρουσία μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πέρα από τις πολύ 
θετικές επαφές που ήδη είχα σε επίπεδο κορυφής, κυρίως για 
τα ζητήματα της οικονομίας, δίνουμε το «παρών» σε κάθε 
συζήτηση. Με πρώτη, την πολιτική συζήτηση που θα γίνει  
για τη νέα κοινή Αγροτική Πολιτική. Προτείνουμε για Έλληνα 
επίτροπο στην επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Μαργαρίτη 
Σχοινά, έναν άξιο Έλληνα που γνωρίζει όσο λίγοι τον τρόπο 
λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και στην επόμενη 
Επιτροπή η πατρίδα μας θα διεκδικήσει σημαντικό παραγω-
γικό χαρτοφυλάκιο. Μετά την ευρεία μας εκλογική νίκη, και 
με την προεδρία της Ευρωπαϊκής επιτροπής να ανήκει στο 
Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το 
πετύχουμε. 
Στα Βαλκάνια, όπως έχουμε πει επανειλημμένως, προτεραιό-
τητα αποτελεί η άμβλυνση των αρνητικών συνεπειών από την 
εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών. Και αιχμή εδώ απο-
τελεί το αναπτυξιακό μας πρόγραμμα για την Βόρεια Ελλάδα, 
η απόλυτη προτεραιότητα την οποία δίνω στην προστασία 
των Μακεδονικών μας προϊόντων και μια μεγάλη διεθνής 
επικοινωνιακή καμπάνια για την Μακεδονία μας.  Και θέλω 
να ξαναστείλω ένα μήνυμα εντός και εκτός Ελλάδας: Από την 
συμπεριφορά και την καλή συνεργασία των γειτόνων μας θα 
κριθεί τελικά και η πορεία τους προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Σε ό,τι αφορά την γειτονική μας Τουρκία θα είμαι λιτός. Πυξίδα 
για τις σχέσεις μας παραμένει το Διεθνές Δίκαιο και η διάθεση 
φιλικής συνεργασίας. Χωρίς όμως ρητορικούς παροξυσμούς 
όπως δυστυχώς αυτούς που ακούσαμε και σήμερα και με 
ισχυρή εθνική αυτοπεποίθηση. Στο πλαίσιο αυτό δεν διστά-
ζω να καλέσω τον Πρόεδρο Ερντογάν να επιχειρήσουμε μια 
αμοιβαία προσέγγιση. Να κάνουμε μαζί ένα τολμηρό βήμα 
μπροστά. Είμαστε υποχρεωμένοι από την γεωγραφία να 
ζούμε μαζί.  Η αχρείαστη ένταση, οι κούρσες εξοπλισμών 
στερούν και από τις δύο χώρες πολύτιμους πόρους που μπο-
ρούν να αξιοποιηθούν τελικά προς όφελος των πολιτών μας. 
Η διπλωματία μας, όμως, συνεισφέρει κι αυτή στην εθνική 
προσπάθεια ανάπτυξης. Στο Υπουργείο Εξωτερικών ενισχύ-
ουμε τις δομές για την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρή-
σεων, αλλά και για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Και, 
τέλος, εντός της επόμενης εβδομάδος, θα ανακοινώσουμε 
τη συγκρότηση ενός ευέλικτου φορέα που θα αναλάβει την 
προετοιμασία της πατρίδας μας για να γιορτάσουμε, το 2021, 
τα 200 χρόνια, από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. 

Θεωρώ ορόσημο αυτήν τη χρονιά. Διότι θα είναι μια μοναδική 
ευκαιρία να επανασυστήσουμε την Ελλάδα στον κόσμο. Την 
Ελλάδα της δημιουργίας, την Ελλάδα της εξωστρέφειας, την 
Ελλάδα του αύριο που με αυτοπεποίθηση βρίσκει τη θέση της 
σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία. Την Ελλάδα που αξίζου-
με. Την Ελλάδα που μπορεί να μας κάνει όλους υπερήφανους. 
Όπως έκανε στην καλύτερη στιγμή της σύγχρονης ιστορίας 
της. Στους Ολυμπιακούς αγώνες του 2004.
 
Κυρίες και κύριοι βουλευτές,
Τις έξι αυτές χειροπιαστές αλήθειες υπηρετούν 10 νομοσχέδια 
της κυβέρνησης που είναι ήδη έτοιμα. Και θα προωθηθούν σε 
δύο φάσεις: μέσα στο καλοκαίρι και μέχρι το τέλος του 2019. 
Τα νομοθετήματα αυτά αφορούν:
Το νέο επιτελικό κράτος και την οργάνωσή του.
Το νέο φορολογικό πλαίσιο. Όπως σας εξήγησα θα έρθει σε 
δύο φάσεις,  που θα συνδυάζει μεταρρυθμιστική τομή με ελα-
φρύνσεις για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. 
Την Ανάπτυξη με στόχο εθνικές και διεθνείς επενδύσεις. Την 
απλοποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου, για να μπορέσει η 
χώρα να γίνει ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις.
Τον εκσυγχρονισμό της πτωχευτικής και προ-πτωχευτικής 
διαδικασίας. 
Το δικαίωμα ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού και τη νέα 
τοπική αυτοδιοίκηση. 
Την ανεξάρτητη Δικαιοσύνη, τη Διαφάνεια και την Προστασία 
του Πολίτη.
Την εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες της.
Τον εκσυγχρονισμό και την ψηφιοποίηση της Δημόσιας Διοί-
κησης.
Την αγροτική ανάπτυξη και την οργάνωση του πρωτογενούς 
τομέα.
Και, τέλος, τις μεγάλες τομές που πρέπει να γίνουν στην δη-
μόσια Υγεία.
Όπως διαπιστώνετε, η νομοθετική αυτή δέσμη απλώνεται σε 
όλους τους τομείς της κυβερνητικής δράσης. Όμως, αυτή η 
κυβερνητική δράση δεν αφορά μόνο νομοθετήματα και θέλω 
να αποτυπωθεί και σε 5 εμβληματικά έργα στην Αττική και στη 
Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για παρεμβάσεις που θα ανακουφί-
σουν εκατομμύρια κατοίκους, δημιουργώντας, ταυτόχρονα 
νέες θέσεις εργασίας. Έργα που θα αλλάξουν πλήρως την 
εικόνα και της Αττικής αλλά και της Θεσσαλονίκης.
Έργο πρώτο: H Αθήνα αποκτά σύντομα έναν νέο πόλο πο-
λιτισμού και διεθνούς τουριστικού ενδιαφέροντος. Το Εθνικό 
Αρχαιολογικό Μουσείο επεκτείνεται και ενοποιείται με το 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο, αναγεννώντας τα Εξάρχεια, την Πα-
τησίων και την Ομόνοια. Και θέλω να ευχαριστήσω το Ίδρυμα 

Σταύρος Νιάρχος που προσφέρθηκε ήδη να χρηματοδοτήσει 
τις πρώτες μελέτες για αυτό το εμβληματικό έργο που θα αλ-
λάξει την όψη του κέντρου της Αθήνας.
Έργο δεύτερο: Οι φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρονται εκτός 
αστικού ιστού και φεύγουν από την Δυτική Αθήνα. Οι παλαιές 
εγκαταστάσεις κατεδαφίζονται. Και στη θέση των φυλακών 
θα δημιουργηθεί ένα μεγάλο πάρκο με χώρους άθλησης και 
καλλιτεχνικής δημιουργίας. Ο Κορυδαλλός και οι γύρω γει-
τονιές, επιτέλους, θα ανασάνουν. Δυτική Αθήνα είναι και ο 
Πειραιάς.
Έργο τρίτο: Το πρώην Βασιλικό Κτήμα στο Τατόι αξιοποιείται 
πολύπλευρα, σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. Μπορού-
με να διαμορφώσουμε πρότυπες αγροδιατροφικές μονάδες. 
Να καταστήσουμε τους χώρους επισκέψιμους. Να ιδρύσου-
με μικρές ξενοδοχειακες μονάδες. Να διαμορφώσουμε τους 
κήπους. Να αποκτήσουμε καινούριες καθαρές διαδρομές 
περιπάτου για όλους τους Αθηναίους. Και η Βόρεια Αττική θα 
αποκτήσει έτσι καινούριο τουριστικό ενδιαφέρον.
Έργο τέταρτο: Ένα έργο στο οποίο -θέλω να είμαι δίκαιος- 
έχει αναφερθεί και ο πρώην Πρωθυπουργός. Στο Κερατσίνι, 
και σε συνεργασία με τον δήμο, τα 204 στρέμματα στο Δήμο 
Κερατσινίου-Δραπετσώνας μετατρέπονται σε Μητροπολιτικό 
πάρκο με αθλητικές αλλά και καλλιτεχνικές δράσεις. Στο ίδιο 
σημείο, όμως, ιδρύεται και ένα διεθνές κέντρο καινοτομίας σε 
συνεργασία με μεγάλες επιχειρήσεις τεχνολογίας του εξωτερι-
κού. Στον χώρο των παλαιών Λιπασμάτων, λοιπόν, ανθίζουν 
πλέον ο πολιτισμός, αλλά και η τεχνολογική πρόοδος.
Έργο πέμπτο: Στην Θεσσαλονίκη, ο χώρος της Διεθνούς Έκ-
θεσης αλλάζει πλήρως και αναβαθμίζεται. Οι εγκαταστάσεις 
της εκσυγχρονίζονται και πλαισιώνονται από πράσινο. Στόχος 
είναι η πρωτεύουσα της Μακεδονίας να γίνει φωτεινή εξαίρε-
ση στην τάση οι εκθέσεις να απομονώνονται σε απρόσωπες 
εγκαταστάσεις εκτός του αστικού ιστού. Ο χώρος της έκθεσης 
εντάσσεται, έτσι, όλο το χρόνο, στην εμπορική και πολιτιστική 
ζωή της πόλης.
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Οι πέντε αυτές καίριες παρεμβάσεις στα δύο μεγάλα κέντρα 
της χώρας απαντούν ταυτόχρονα σε τοπικές, αλλά και εθνικές 
ανάγκες. Συνδυάζουν τη βελτίωση της ζωής των πολιτών με 
την ανάπτυξη της χώρας. Και προβάλλουν, τελικά, την εικό-
να της Ελλάδας του 21ου αιώνα. Μιας χώρας που στρέφεται 
στην πρόοδο, στην ανάπτυξη και στις επενδύσεις.
Και αυτό θέλω να το τονίσω και προς τους Υπουργούς. Δεν 
αφορά μόνο τα  λεγόμενα «οικονομικά» υπουργεία. Αλλά 
κάθε χαρτοφυλάκιο μπορεί να καταθέσει και πρέπει να κατα-
θέσει τη δική του συμβολή. 
Συνέχεια στη σελ 13 

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ, ΣΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥβΕΡΝΗΣΗΣ
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Συνέχεια από τη σελ 12
 
Για παράδειγμα: Το Υπουργείο Τουρισμού προωθεί ένα ευρύ 
δίκτυο για μαρίνες σε νησιά και επιλεγμένες τοποθεσίες της 
ηπειρωτικής Ελλάδας. Και δίνει κίνητρα για την νηολόγηση 
σκαφών αναψυχής που θα παραμένουν και θα συντηρούνται 
στην Ελλάδα. Το Υπουργείο Πολιτισμού δίνει μεγάλους βαθ-
μούς αυτονομίας στο ταμείο αρχαιολογικών πόρων και με 
ειδικό σχέδιο τα έσοδα των Μουσείων μας μπορούν να διπλα-
σιαστούν μέχρι το 2021. Το υπουργείο Άμυνας αξιοποιεί επιτέ-
λους τη σημαντική ακίνητη περιουσία του. Ενώ, σε ένα άλλο 
επίπεδο, διεκδικεί, μέσω ΝΑΤΟ και μέσω της Frontex, επενδυ-
τικά προγράμματα για την δημιουργία ευρωπαϊκών κέντρων 
εκπαίδευσης στην Ελλάδα.  Ήδη υπάρχει πρόταση για Ακαδη-
μία πιλότων και Μηχανικών. Το Υπουργείο Παιδείας στηρίζει 
την ίδρυση αγγλόφωνων τμημάτων στην Ελλάδα σε συνερ-
γασία με τα δημόσια πανεπιστήμιά μας. Μπορούμε να φέρου-
με στην Ελλάδα 10.000 ξένους φοιτητές στην τετραετία, που 
θα πληρώνουν δίδακτρα στα ελληνικά πανεπιστήμια. Μπορεί 
όμως να προχωρήσει και στη δημιουργία καλοκαιρινών τμη-
μάτων για την προσέλκυση μαθητών γυμνασίου και λυκείου 
από όλο τον κόσμο. Το Υπουργείο Υγείας, τέλος, έχει την δική 
του συμβολή στον ιατρικό και ιαματικό τουρισμό. Μαζί με τα 
άλλα συναρμόδια Υπουργεία μπορούν να ιδρύουν Κέντρα 
Παραθερισμού υψηλών προδιαγραφών για ξένους πολίτες 
τρίτης ηλικίας. Να συμμετέχει στην παραγωγή και εξαγωγή 
προϊόντων από θεραπευτικά και αρωματικά φυτά της ελλη-
νικής γης. Η Ελλάδα επιβάλλεται και μπορεί να γίνει πρωτα-
γωνίστρια σε αυτό που αποκαλείται διεθνώς silver economy 
και να μετατραπεί σε ένα παγκόσμιο κέντρο ευεξίας και καλής 
ζωής. Αυτές οι ενδεικτικές αναφορές σηματοδοτούν επαρκώς, 
πιστεύω, την πρόθεση της κυβέρνησης να διεκδικήσει επεν-
δύσεις σε όλα τα επίπεδα. Γιατί μόνον έτσι θα παραχθεί νέος 
πλούτος προς όφελος όλων. Και μόνον έτσι θα έχουμε πολλές 
νέες και καλοπληρωμένες δουλειές.
 
Κυρίες και κύριοι βουλευτές,
Από τις μεγάλες οριζόντιες πολιτικές μας θέλω να σταθώ 
λίγο περισσότερο  στην πράσινη ατζέντα μας. Μία ατζέντα 
την οποία προσωπικά δεν εκχωρώ σε κανέναν που αυτοα-
ποκαλείται «πράσινος». Η ανάπτυξη στην πατρίδα μας ή θα 
σεβαστεί το περιβάλλον ή απλά δεν θα είναι βιώσιμη.  Και η 
βιωσιμότητα, ως οριζόντια έννοια, πρέπει να διατρέχει το σύ-
νολο της πολιτικής μας. Το δικό μας ειδικό πρόγραμμα δεν πε-
ριορίζεται στην ανάπτυξη των ήπιων μορφών ανανεώσιμης 
ενέργειας. Ούτε μόνο στην επιβεβλημένη διαχείριση και αξι-
οποίηση απορριμμάτων με τις σύγχρονες τεχνολογίες κυκλι-
κής οικονομίας που πρέπει, επιτέλους, να γίνει πράξη και στη 

χώρα μας. Εκτείνεται και σε μια σειρά από άλλες πρωτοβου-
λίες. Από το 2021 στην Ελλάδα θα απαγορευτούν εντελώς τα 
πλαστικά μιας χρήσης. Η χώρα με την πιο όμορφη φύση οφεί-
λει να την προστατέψει. Έμπρακτα. Και στις επιχειρήσεις του 
χώρου θα δοθούν κίνητρα για την προσαρμογή τους στην 
κυκλική οικονομία με εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού τους 
και επανακατάρτιση των εργαζομένων τους. Σε συγκεκριμέ-
νο χρονοδιάγραμμα, τα μικρά νησιά μας γίνονται ενεργειακά 
αυτόνομα με την ανάπτυξη Υβριδικών Σταθμών Παραγωγής 
Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέ-
ρον και πολλή χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
αλλά και πάρα πολύ σοβαρή τεχνογνωσία σε ελληνικά εκπαι-
δευτικά και ερευνητικά ιδρύματα. Και σε ορίζοντα τετραετίας 
υλοποιείται ένα Στρατηγικό Σχέδιο Ηλεκτρικής Κινητικότητας 
στις μεγάλες πόλεις αλλά και στα μικρά νησιά. Πρώτος στό-
χος, η ανανέωση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς με αστικά 
ηλεκτρικά λεωφορεία. Η προστασία του περιβάλλοντος δεν 
αποτελεί απλά μια ηθική υποχρέωση απέναντι στις επόμενες 
γενιές.  Αλλά και μια μεγάλη ευκαιρία να αξιοποιήσει η Ελλάδα 
το σημαντικότερο συγκριτικό της πλεονέκτημα που δεν είναι 
άλλο από την απαράμιλλη φυσική της ομορφιά και τον μονα-
δικό πολιτιστικό της πλούτο.
  
Κυρίες και κύριοι βουλευτές,
Δεν με ακούσατε, μέχρι στιγμής, να παραθέτω τα προβλήμα-
τα τα οποία εγκατέλειψε πίσω της η απελθούσα κυβέρνηση. 
Δυστυχώς οι νάρκες αυτές υπάρχουν. Μάλιστα, είναι πολ-
λές και επικίνδυνες. Δεν ωφελεί, όμως, η συνεχής επίκλησή 
τους. Πολύ περισσότερο, όταν είναι ακόμα νωπή η κρίση 
του ελληνικού λαού, όταν είναι ακόμα νωπή η βροντερή του 
απόφαση. Είναι καιρός να κοιτάξουμε μπροστά, είναι καιρός 
να πάμε μπροστά. Και εύχομαι και ελπίζω η Βουλή αυτή να 
είναι η καλύτερη της μεταπολίτευσης. Αυτό όμως δεν εξαρ-
τάται μόνο από την κυβερνητική πλειοψηφία, δεν εξαρτάται 
μόνο από τους 158 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ανα-
μένω και επιζητώ τη σκληρή προγραμματική αντιπαράθεση 
και τις ζωντανές συζητήσεις. Είναι εξάλλου χαρακτηριστικό 
του κοινοβουλευτικού πολιτεύματος. Δεν πρόκειται, όμως σε 
καμία περίπτωση, να κάνω καμία έκπτωση ως προς το ήθος 
και το ύφος του πολιτικού διαλόγου. Και ας θυμηθούμε τα λό-
για του Δημήτρη Τσάτσου τα οποία μνημόνευσε και προχθές 
ο νέος πρόεδρος, ο Κώστας ο Τασούλας, τον οποίο θέλω να 
συγχαρώ για την πανηγυρική εκλογή του. Έλεγε ο Δημήτρης 
Τσάτσος:  «Η αντιπαράθεση των αντιπάλων στεριώνει τη Δη-
μοκρατία, η σύγκρουση εχθρών μέσα στον χώρο της είναι η 
αρχή του τέλους». Είμαστε αντίπαλοι πολιτικοί, δεν είμαστε 
εχθροί και δεν επιζητούμε ο ένας τον πολιτικό αφανισμό του 
άλλου. Ας σηματοδοτήσουμε και σε αυτήν εδώ την αίθουσα 

ότι η εποχή του θυμού, της οργής και της βίας πέρασε. Και ας 
χειροκροτήσουμε όλοι μαζί το γεγονός ότι το αποκρουστικό 
ναζιστικό μόρφωμα εξοβελίστηκε οριστικά από το ναό της 
δημοκρατίας. Γιατί δεν άνηκε ποτέ εδώ. 
 
Κυρίες και κύριοι βουλευτές,
Σε 20 μήνες από σήμερα, οι Έλληνες, όπου γης, θα γιορτάσου-
με τα 200 χρόνια από την έναρξη της ελληνικής Επανάστασης. 
Είναι μία ευκαιρία να αναλογιστούμε πώς μπορούμε να φέ-
ρουμε μία δεύτερη αναγέννηση στην πατρίδα μας. Τον δρόμο 
τον δείχνουν οι πρόγονοί μας που σμίλεψαν και τα χαρακτηρι-
στικά μας. Είμαστε έθνος βαθιά δημοκρατικό. Η καθολική ψη-
φοφορία καθιερώθηκε στην Ελλάδα πολύ πριν από μεγάλες 
ευρωπαϊκές χώρες. Και στις δημοκρατικές διαδικασίες εντά-
χθηκαν, παρά τους κλυδωνισμούς, όλοι οι πληθυσμοί, γηγε-
νείς αλλά και πρόσφυγες. Είναι χρέος μας, τώρα, να ενισχύ-
σουμε τη δημοκρατική λειτουργία μέσα από μια επανάσταση 
διαφάνειας, λογοδοσίας αλλά κυρίως  αποτελεσματικότητας. 
Είμαστε ένα έθνος προοδευτικό. Γιατί, παρά τα κατά καιρούς 
πισωγυρίσματα, πάντα βρίσκαμε τη νεωτερικότητα και τον 
τρόπο να προχωρήσουμε μπροστά. Το κράτος, αλλά και η 
αγορά αναπτύχθηκαν νωρίς. Δυστυχώς όμως, όχι στο βάθος 
και με την ποιότητα άλλων χωρών. Γι΄ αυτό και το σημερινό 
μας στοίχημα εξακολουθεί να είναι ο ριζικός εκσυγχρονισμός! 
Είμαστε ένα έθνος με μια γεωπολιτική θέση που ορίζει συχνά 
τη μοίρα του. Για το καλό ή για το χειρότερο. Στις γονιμότερες 
στιγμές της, η χώρα κέρδισε από τη θέση της. Αξιοποίησε τα 
πλεονεκτήματά της. Με ενότητα, υπερηφάνεια και πολυδι-
άστατη εξωτερική πολιτική. Όταν διχάστηκε, υπέστη εθνικές 
καταστροφές. Ας αποδείξουμε, λοιπόν, όλοι, ότι μάθαμε από 
την Ιστορία μας. Με αυτά τα χαρακτηριστικά προχωράμε, 
αυτές τις παραδόσεις ανανεώνουμε, έτσι συμμετέχουμε 
στις παγκόσμιες αλλαγές. Γιατί, ναι, ο σημερινός κόσμος δεν 
σταματά να αλλάζει. Η κλιματική αλλαγή και η ανεξέλεγκτη 
μετανάστευση παραμονεύουν ως διαρκείς απειλές. Η τεχνη-
τή νοημοσύνη πολλαπλασιάζει την παραγωγή αγαθών και 
υπηρεσιών.  Αλλάζει όμως και τον τρόπο με τον οποίο είναι 
οργανωμένες οι κοινωνίες και η αγορά εργασίας. Και αυτές 
οι μεταβολές ανατρέπουν όλα όσα ξέραμε. Δημιουργούν νέες 
ανισότητες, αλλά ταυτόχρονα και νέες ευκαιρίες. Δεν μπορού-
με, συνεπώς, να ασχολούμαστε άλλο με τα προβλήματα του 
περασμένου ή και του προπερασμένου αιώνα δίνοντας μάχες 
οπισθοφυλακής, ενώ ο υπόλοιπος κόσμος τρέχει προς το μέλ-
λον. Αρκετά μείναμε πίσω. 

Συνέχεια στη σελ 14
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ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥβΕΡΝΗΣΗΣ
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Συνέχεια από τη σελ 13 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνω λέγοντάς σας ότι 
εμπιστεύομαι τους Έλληνες, αλλά πιστεύω βαθιά και στην 
παράταξη της οποίας έχω την μεγάλη τιμή να ηγούμαι.  Στη 
Νέα Δημοκρατία. Στη μεγάλη πολιτική δύναμη του μέτρου, 
της Δημοκρατίας και της δημιουργικότητας του ατόμου. Της 
ελευθερίας αλλά και της αλληλεγγύης. Κυρίως, όμως, την πα-
ράταξη της σύνθεσης. Τα ψέματα και η δημαγωγία ανήκουν 
στην Ελλάδα της κρίσης.  Το «ή εμείς ή αυτοί» ανήκει στην Ελ-
λάδα του διχασμού. Και το «πολλοί και οι λίγοι» ανήκουν στην 
Ελλάδα των επιδομάτων φτώχειας. Όλα αυτά είναι παρελθόν. 

Και στην Πατρίδα μας δεν αξίζει να βαλτώνει στο χθες. Οι Έλ-
ληνες κουράστηκαν από τα πολλά λόγια και από τα μεγάλα 
λάθη. Δοκιμάστηκαν από τη δημαγωγία και την ανικανότητα. 
Ζητούν λιγότερες υποσχέσεις και περισσότερα χειροπιαστά 
αποτελέσματα. Ζητούν ασφάλεια, δουλειές, χαμηλότερους 
φόρους, μια καλύτερη καθημερινότητα. Ζητούν κυρίως να 
ξαναπάρουν στα χέρια τους τον έλεγχο της ζωής τους.  Να 
ελπίζουν βάσιμα ότι τα παιδιά τους θα ζήσουν καλύτερα από 
τους ίδιους. Από το πολιτικό τους σύστημα απαιτούν ήθος, 
επαγγελματισμό και ωριμότητα. Και κυρίως αποτελεσματικό-
τητα. Σε αυτά τα αιτήματα θα ανταποκριθεί η κυβέρνηση της 
Νέας Δημοκρατίας. Γύρω από αυτούς τους στόχους καλεί σε 

συμπόρευση όλους τους πολίτες. 
Στον δρόμο για την Ελλάδα που αξίζουμε, ας κάνουμε πρώ-
το σταθμό προόδου την επέτειο των 200 χρόνων από την 
Επανάσταση του 1821. Και όπως λέει και ο Κίπλινγκ, σε ένα 
από τα αγαπημένα μου ποιήματα, το «Αν»: «ας εμπιστευτού-
με τον εαυτό μας όταν ο κόσμος δεν μας πιστεύει … και ας 
ονειρευτούμε χωρίς να γίνουμε σκλάβοι των ονείρων μας». 
Ας ξεκινήσουμε τη δική μας Επανάσταση για την φωτεινή Ελ-
λάδα του 21ου αιώνα. Ενωμένοι, το μπορούμε! Το αξίζουμε!  
Αλλά είναι στο χέρι μας να τα καταφέρουμε. Σας καλώ, λοιπόν, 
να υπερψηφίσετε τις Προγραμματικές μας Δηλώσεις που οδη-
γούν όλους τους Έλληνες σε ένα καλύτερο αύριο.

Σε «έξι ένοχες σιωπές» του πρωθυπουργού, κατά την ανά-
γνωση των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης, 
μίλησε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Αλέξης 
Τσίπρας, τονίζοντας ότι τα πρώτα δείγματα γραφής της κυ-
βέρνησης προκαλούν ανησυχία, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Μας μιλήσατε για έξι αλήθειες, αλλά εγώ θα σας μιλήσω για 
τις έξι ένοχες σιωπές σας» είπε, απευθυνόμενος στον Κυριάκο 
Μητσοτάκη.
«Δεν είπατε κουβέντα για το ασφαλιστικό, ποιος θα καλύψει τη 
δημοσιονομική τρύπα που προκύπτει» είπε ο Αλ. Τσίπρας και 
συνέχισε: «Δεύτερον, τα επιδόματα. Δεν μας είπατε εάν θα τα 
διατηρήσετε, είπατε μόνο ότι είναι επιδόματα φτώχειας. Ποια 
είναι επιδόματα φτώχειας; Το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγ-
γύης; Το επίδομα ανεργίας; Το επίδομα στέγασης; Το οικο-
γενειακό επίδομα; Τα αναπηρικά επιδόματα είναι επιδόματα 
φτώχειας; Θα διατηρηθούν ή θα καταργηθούν; Τρίτη ένοχη 
σιωπή, δεν είπατε κουβέντα αν θα διατηρήσετε το δώρο Πά-
σχα που δώσαμε ως μόνιμη παροχή 13ης σύνταξης. Τέταρτη 
ένοχη σιωπή σας, δεν είπατε κουβέντα για το αφορολόγητο 
που ζητούν να περικοπεί οι δανειστές. Πέμπτη ένοχη σιωπή, η 
εισφορά αλληλεγγύης που εμείς είπαμε πως θα την καταργή-
σουμε για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ και θα τη μειώσουμε 
δραστικά για εισοδήματα πάνω από αυτά και τέλος η προκα-
ταβολή φόρου, που από το 2020 είχαμε δεσμευθεί πως θα 
πάει από το 100% στο 50%».
Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε σε επαναφορά κομματικών επιτε-
τραμμένων σε θέσεις γενικών γραμματέων στα υπουργεία και 
συγκέντρωση υπερεξουσιών στο πρωθυπουργικό γραφείο 
«όσο κανένας άλλος πρωθυπουργός στα χρονικά. Την ΕΥΠ, 
την ΕΡΤ και το ΑΠΕ να λειτουργούν απευθείας με βάση τις 

δικές σας υποδείξεις», όπως είπε, κάνοντας λόγο για «συγκε-
ντρωτικό μοντέλο, με στρατιές συμβούλων» που θα λογοδο-
τούν, απευθείας στον πρωθυπουργό.
Επιπλέον, είπε, «την πρώτη κιόλας μέρα έπαυσαν τον αρχηγό 
της Αστυνομίας και τοποθέτησαν διορισμένο γενικό γραμμα-
τέα στο υπουργείο ‘Αμυνας, με αρμοδιότητα να συντονίζει 
τα γενικά επιτελεία. Έτσι όμως υποβαθμίζεται με πρωτοφα-
νή τρόπο ο ρόλος του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ», κάνοντας λόγο για 
«αναστήλωση του γαλάζιου κομματικού κράτους».
Ο Αλ. Τσίπρας τόνισε ότι η κυβέρνηση είναι η πρώτη στη μετα-
πολίτευση που δεν μπορεί «ούτε καν για αστείο» να ισχυριστεί 
το παλιό ρητό «παραλάβαμε χάος». «Παραλαμβάνετε μια 
χώρα εκτός μνημονίων» τόνισε και αναφέρθηκε στα 37 δισ. 
στα δημόσια ταμεία, στα 9 συνεχόμενα τρίμηνα θετικών ρυθ-
μών ανάπτυξης, στο ρυθμισμένο χρέος με διάδρομο 15ετίας, 
στο φθηνότερο κόστος δανεισμού από τις αγορές και στο εξα-
σφαλισμένο δημοσιονομικό χώρο για ελαφρύνσεις, τόσο για 
το 2019 όσο και για το 2020.
Γιατί ρίχνετε λευκή πετσέτα στη μείωση πλεονασμάτων, κ. 
Μητσοτάκη;
Μιλώντας για τα πρωτογενή πλεονάσματα, είπε στον πρωθυ-
πουργό, ότι «η κυβέρνηση Μητσοτάκη παραπέμπει τη μείωση 
των πρωτογενών πλεονασμάτων σε ένα αβέβαιο μέλλον και 
πρόσθεσε: «Τι σας λείπει τώρα και θα το αποκτήσετε το 2021; 
Λαϊκή εντολή έχετε. Δημοσιονομική σταθερότητα έχετε. Φρο-
ντίσαμε εμείς. Χαμηλότερο ιστορικά επιτόκιο δανεισμού έχετε. 
Και για αυτό εμείς. Στήριξη από την αντιπολίτευση έχετε. Σας 
το λέμε ανοιχτά. Γιατί δε προσπαθείτε; Γιατί σηκώνετε λευκή 
πετσέτα από τη πρώτη μέρα;», διερωτήθηκε ο Αλ. Τσίπρας και 
συνέχισε: «Όταν προεκλέχτηκα εγώ, από όλα τα παραπάνω, 

είχα μόνο το πρώτο. Τη λαϊκή εντολή. Ούτε σταθερότητα, ούτε 
ρευστότητα, ούτε στήριξη. Είχε φροντίσει ο κύριος Σαμαράς 
για αυτό. Εσείς τα έχετε όλα. Γιατί δεν διεκδικείτε;».
«Η πρώτη δέσμευσή σας ήταν ότι θα τηρήσετε συμφωνία με 
εταίρους και τα πρωτογενή πλεονάσματα για το 2019 και το 
2020. Αυτή η δέσμευση σημαίνει ότι για το 2020 θα πρέπει 
να εξοικονομηθεί τουλάχιστον 1% του ΑΕΠ, δηλαδή 2 δισ. 
ευρώ. Πού θα τα βρείτε;» τόνισε ο Αλ. Τσίπρας, σημειώνοντας 
ότι «η άλλη ανάγνωση της ομιλίας σας είναι για αυτά που δεν 
είπατε. Για τις ένοχες σιωπές σας. Είτε θα αναγκαστείτε να μην 
υλοποιήσετε τις δεσμεύσεις σας για ελαφρύνσεις, είτε θα προ-
χωρήσετε σε ισοδύναμα μέτρα επιβάρυνσης της κοινωνίας».
«Γιατί απορρίπτετε εσείς, μόνοι σας, πριν καν τοποθετηθούν 
οι θεσμοί τη πρωτοβουλία που αναλάβαμε για την κατάθεση, 
5,5 δισ. από το μαξιλάρι ρευστότητας σε escrow account ώστε 
να μειωθούν κατά 1% τα πλεονάσματα χωρίς να παραβια-
στεί η συμφωνία; Γιατί το απορρίπτετε ; Εμείς με βάση αυτό 
το σχέδιο, σας θυμίζω ότι είχαμε ξεκινήσει να ψηφίζουμε 
και να υλοποιούμε από τον περασμένο Μάιο μια σειρά από 
φοροελαφρύνσεις και μέτρα στήριξης των αδυνάμων» είπε, 
θέτοντας το ερώτημα: « Θα ακυρώσετε τα μέτρα ελάφρυνσης 
που είχαμε ξεκινήσει να ψηφίζουμε και να υλοποιούμε από 
τον περασμένο Μάιο;».
Είσθε περήφανος για την επιλογή Τσουβάλα, κύριε Μητσο-
τάκη;
Επίθεση στον πρωθυπουργό για την επιλογή του να τοποθε-
τήσει στη θέση του γγ Δημόσιας Τάξης, τον πρώην αρχηγού 
της Ελληνικής Αστυνομίας, εξαπέλυσε ο αρχηγός της αξιωμα-
τικής. Συνέχεια στη σελ 15 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΤΙ ΕΙΠΑΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΡΧΗΓΟΙ
Αλ. Τσίπρας Οι έξι ένοχες σιωπές Μητσοτάκη
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Συνέχεια από τη σελ 14 

«Κύριε Μητσοτάκη, επιλέξατε να κερδίσετε πολιτικά 
και εκλογικά οφέλη από μια εθνική τραγωδία, στην 
Ανατολική Αττική. Στοχοποιήσατε εμένα, την κυβέρ-
νηση, τους κρατικούς λειτουργούς. Εγώ ανέλαβα την 
πολιτική ευθύνη και μόλις τελείωσε επιχειρησιακά η 
τραγωδία, έκανα δεκτή την παραίτηση του υπουργού, 
Νίκου Τόσκα, που την έθεσε από τη πρώτη ημέρα και 
ζήτησα τις παραιτήσεις των αρχηγών της αστυνομίας 
και της πυροσβεστικής», θύμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙ-
ΖΑ και πρόσθεσε: «Τότε μάλιστα εσείς με δηλώσεις σας 
είχατε επιτεθεί ονομαστικά στον τότε αρχηγό της ΕΛΑΣ, 
στον κύριο Τσουβάλα. Και μάλιστα είχατε πει: «Πραγ-
ματικά αναρωτιέμαι πώς κάποιοι άνθρωποι κοιμού-
νται σήμερα και συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά 
τους. Κανείς Έλληνας δεν νιώθει ασφάλεια ότι μπορεί 
να διαχειριστούν μια άλλη φυσική καταστροφή». Και 
σήμερα, τον άνθρωπο που ηγείτο τότε της Ελληνικής 
Αστυνομίας, τον κύριο Τσουβάλα, και αναρωτιόσα-
σταν αν κοιμάται τα βράδια και αν είναι δυνατόν να 
διαχειριστεί άλλες φυσικές καταστροφές, τον κάνατε 
γγ Δημόσιας Τάξης. Δηλαδή πολιτικό προϊστάμενο 
της αστυνομίας. Τον επιστρέψατε αναβαθμισμένο. Να 
σας αντιστρέψω το ερώτημα λοιπόν. Εσείς τώρα πώς 
κοιμάστε τα βράδια; Είστε υπερήφανος και ευτυχής για 
αυτό;».
Επίσης, στηλίτευσε την επιλογή για την θέση του υφυ-
πουργού Περιβάλλοντος, με βασική αρμοδιότητα να 
τρέξει την επένδυση στο Ελληνικό, τον κ. Οικονόμου, 
στέλεχος μέχρι πρότινος της Lamda Development, της 
εταιρίας που έχει αναλάβει την επένδυση στο Ελληνικό 
και διαπραγματεύονταν με την ελληνική κυβέρνηση. 
«Δεν σας κατηγορούμε που φέρνετε ανθρώπους από 
την αγορά σε θέσεις κυβερνητικές, σας κατηγορού-
με που αναθέτετε καθήκοντα και αρμοδιότητες που 
αφορούν συγκεκριμένες εταιρίες σε υπαλλήλους των 
εταιριών αυτών» είπε ο Αλ. Τσίπρας, τονίζοντας ότι 
σε «καμία ευρωπαϊκή χώρα δε θα μπορούσε αυτός ο 
υπουργός να καθίσει ούτε μια μέρα» λόγω σύγκρου-
σης συμφερόντων, ενώ είναι πρωτόγνωρο, όπως είπε, 
να γίνεται «απευθείας ανάθεση κυβερνητικών θέσεων 
στην οικονομική εξουσία».
Τώρα είναι καλή η Συμφωνία των Πρεσπών;
«Πρωτοστατήσατε στα περί προδοτικής συμφωνίας» 

είπε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης μιλώ-
ντας για το «Μακεδονικό» προσθέτοντας, διερωτώ-
μενος: «Τώρα είναι καλή η Συμφωνία των Πρεσπών; 
Αυτό λέει ο υπουργός ‘Αμυνας και ο υπουργός επί των 
ευρωπαϊκών υποθέσεων. Το πιο σημαντικό είναι ότι το 
λέτε και εσείς. Σύμφωνα με την ενημέρωση του Λονδί-
νου, μετά την επικοινωνία σας με την κ. Μέι, δεσμευ-
θήκατε να τηρήσετε στο ακέραιο τη Συμφωνία. Λογο-
κρίνατε το ΑΠΕ, είναι fake news της Ντάουνινγκ Στριτ 
και αυτό; Καλά ξεμπερδέματα λοιπόν, με αυτούς που 
παραπλανήσατε και εξαπατήσατε εσείς και η ακροδεξιά 
πτέρυγα του κόμματος σας» τόνισε.
Ανοίγετε με δυο λόγια διάπλατα την πόρτα σε ένα κρά-
τος ‘Αγριας Δύσης.
Εξάλλου, κατηγόρησε τον κ. Μητσοτάκη ότι με την κα-
τάργηση της αυτοτέλειας του ΣΕΠΕ, των Επιθεωρητών 
Περιβάλλοντος και του ΣΔΟΕ, «η επιβολή της νομιμό-
τητας τελικά γίνεται πολυτέλεια».
«Ανοίγετε με δυο λόγια διάπλατα την πόρτα σε ένα 
κράτος ‘Αγριας Δύσης» είπε, σημειώνοντας ότι οι ερ-
γαζόμενοι είναι απροστάτευτοι και η φοροδιαφυγή 
«μπορεί και πάλι να ανθίσει».
«Είστε τελικά περί πολλού στην τάξη και την ασφάλεια, 
αλλά με την αυθαιρεσία είστε κάπως πιο δεκτικοί» ανέ-
φερε.
Σας το λέμε καθαρά, η ενέργεια είναι δημόσιο αγαθό: 
Σταματήστε τα παιχνίδια με τη ΔΕΗ
Ο Αλ. Τσίπρας μίλησε και για τη ΔΕΗ, τονίζοντας ότι 
η ιδιωτικοποίησή της είναι ένα από τα δύο «μεγάλα 
projects» που έχει η κυβέρνηση στα σκαριά, όπως και 
του ασφαλιστικού.
«Για τη ΔΕΗ, εφαρμόζετε μια παραδοσιακή συνταγή. 
Δημιουργία κλίματος απαξίωσης και μετά φυσικά το 
ξεπούλημα. Το γνωρίζει πολύ καλά αυτό ο αρμόδιος 
υπουργός που διαχειρίστηκε την Ολυμπιακή. Ξεχνάτε 
τα πεπραγμένα σας το 2010-2014. Όταν εκτοξεύσατε 
τόσο τις τιμές του ρεύματος κατά 60% όσο και τον δα-
νεισμό της ΔΕΗ στα 5 δισ. ευρώ, με συνέπεια να μην 
υπάρχει η δυνατότητα να πληρώσουν πολλοί τους 
λογαριασμούς. Σήμερα οι ίδιοι που ευθύνονται για τα 
προβλήματα της εταιρίας εμφανίζονται ως σωτήρες».
Συνεχίζοντας τόνισε: «Σας το λέμε καθαρά, η ενέργεια 
είναι δημόσιο αγαθό: Σταματήστε τα παιχνίδια με τη 
ΔΕΗ. Μην διανοηθείτε να φέρετε νέα βάρη στους λο-
γαριασμούς του ρεύματος και να μην υλοποιήσετε το 

σχέδιο εκποίησης της δημόσιας περιουσίας».
Σε ό,τι αφορά το ασφαλιστικό, «για το οποίο δεν είπατε 
τίποτα» υπογράμμισε: «Μήπως σχεδιάζετε να βρείτε 
από το ασφαλιστικό, περιθώριο για τις φορολογικές 
μειώσεις; Μη διανοηθείτε να φέρετε μειώσεις που εμείς 
αποτρέψαμε στις αρχές του 2019, οι συνταξιούχοι 
αγωνιούν. Ελπίζω στις προγραμματικές δηλώσεις να 
ακούσουμε τι έχετε σκοπό να κάνετε».
Επίσης, χαρακτήρισε φειδωλό τον Κ. Μητσοτάκη, στα 
εθνικά θέματα, κατά την ομιλία του στη Βουλή. «Ποιος 
δε θέλει καλή γειτονία, ποιος δε θέλει ειρήνη. Όμως δεν 
είπατε κουβέντα για την τουρκική προκλητικότητα. 
Δεν είπατε κουβέντα για την τήρηση του διεθνούς δι-
καίου. Δεν είπατε κουβέντα για το Κυπριακό την ημέρα 
της επετείου της εισβολής του Αττίλα στην Κύπρο» είπε 
ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
Εξάλλου, ο Αλ. Τσίπρας σημείωσε κατά την έναρξη 
της τοποθέτησή του, ότι η μία σημαντική αλλαγή στη 
νέα Βουλή, είναι ότι δεν έχει «την προσβλητική για τη 
δημοκρατία παρουσία των νεοναζί της Χρυσής Αυγής, 
που επίσης αποτελεί μια νίκη, νίκη του αντιφασιστικού 
κινήματος και της δημοκρατίας» 
Μιλώντας δε για την αντιπολιτευτική τακτική της αξι-
ωματικής αντιπολίτευσης, ο κ. Τσίπρας είπε: «Δεν πρό-
κειται εγώ να ζητήσω εκλογές μόλις πέντε μήνες μετά 
την εκλογή σας κύριε Μητσοτάκη, όπως κάνετε εσείς 
από τις αρχές του 2016. Ούτε πρόκειται να ζητήσω από 
τους εταίρους να είναι πιο αυστηροί και πιο σκληροί 
μαζί σας».
«Θα είμαστε εδώ για να διαφυλάξουμε όλα εκείνα που 
με αγώνες πετύχαμε». Υπογράμμισε ότι η πορεία της 
χώρας «δεν μπορεί και δεν πρέπει να ανακοπεί» και 
απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό και τόνισε: «Θα 
μας βρείτε αρωγούς σε κάθε προσπάθεια που μειώνει 
τα βάρη και ενισχύει την αναπτυξιακή προοπτική της 
χώρας. Θα μας βρείτε σκληρά απέναντι σε κάθε προ-
σπάθεια παλινόρθωσης πρακτικών και πολιτικών που 
οδήγησαν τη χώρα στη χρεοκοπία και τους Έλληνες 
στην οικονομική λεηλασία. Και τα σχέδια αυτά, αν θα 
επιχειρήσετε, θα τα αποτρέψουμε. Γιατί η λαϊκή ψήφος 
δεν είναι λευκή επιταγή», είπε ο κ. Τσίπρας. 

Συνέχεια στη σελ 16 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΤΙ ΕΙΠΑΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΡΧΗΓΟΙ
Αλ. Τσίπρας Οι έξι ένοχες σιωπές Μητσοτάκη
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Συνέχεια από τη σελ 15 

Αόριστες, ατεκμηρίωτες και γενικόλογες, που συντηρούν την 
ίδια την προεκλογική ρητορική χαρακτήρισε η πρόεδρος του 
Κινήματος Αλλαγής τις προγραμματικές δηλώσεις της κυ-
βέρνησης ασκώντας παράλληλα αυστηρή κριτική εφ όλης 
της ύλης και δίνοντας το στίγμα της αντιπολίτευσης που θα 
ασκήσει το ΚΙΝΑΛ. «Θα ασκήσουμε μαχητική, υπεύθυνη και 
προγραμματική αντιπολίτευση σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ..
Με πίστη στην Εθνική Συνεννόηση για τα μεγάλα θέματα που 
αφορούν τον τόπο και τον λαό. Για τα Εθνικά Θέματα, την 
απαραίτητη αλλαγή των δεσμεύσεων Τσίπρα για τα υπερ-
πλεονάσματα και το Υπερταμείο, για την ολοκλήρωση της 
Συνταγματικής Αναθεώρησης.
Είμαστε το προοδευτικό αντίβαρο στην υπεράσπιση των λα-
ϊκών συμφερόντων, των δημόσιων αγαθών και του κοινω-
νικού κράτους.
Το Κίνημα Αλλαγής θα είναι στη Βουλή η φωνή του λαού, των 
ανθρώπων της παραγωγής, της εργασίας, της επιστήμης, των 
πιο αδύναμων, των γυναικών, των νέων ανθρώπων.
Προβάλλοντας πάντα την δική μας τεκμηριωμένη εναλλακτι-
κή πρόταση για αυτό που πρέπει να γίνει, για αυτό που εξυπη-
ρετεί τις ανάγκες του λαού και του τόπου.
Το Κίνημα Αλλαγής είναι εδώ. Η δημοκρατική παράταξη είναι 
εδώ και δίνει το δικό της στίγμα στην πολιτική και στις εξελίξεις 
, το στίγμα της σύγχρονης ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας», 
υπογράμμισε η Φώφη Γεννηματά.
«Το πολύ νέο που εμφανίσατε κ. Μητσοτάκη κρύβει το βαθύ 
παρελθόν σας», είπε η κ. Γεννηματά κατηγορώντας τον πρω-
θυπουργό ότι με όσα ανέφερε για την μείωση των υπερπλεο-
νασμάτων από το 2021. «Παραδοθήκατε στους δανειστές και 
δεν αλλάζετε τις δεσμεύσεις του κ. Τσίπρα, που δεν μπορεί να 
ασκεί κριτική γιατί έχει βάλλει την υπογραφή του», τόνισε η 
πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ. Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση της ΝΔ έχει 
αναλάβει ίδιες δεσμεύσεις , ακολουθώντας την ίδια πολιτική 
με τη συντηρητική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ.
Όπως είπε η Φώφη Γεννηματά απευθυνόμενη στον πρω-
θυπουργό «εγγυηθήκατε ότι θα τηρήσετε απόλυτα -και για 
μεγάλο διάστημα - τις δεσμεύσεις για τα δυσβάσταχτα πρω-
τογενή πλεονάσματα και φυσικά ούτε κουβέντα για την εκ-
χώρηση του Εθνικού Πλούτου για 99 χρόνια στο Υπερταμείο 
και συμπλήρωσε :«Η θηλιά παραμένει και η μη αναφορά σας 
στις νάρκες που παραλάβατε δεν είναι από καλή πρόθεση. Σας 
βολεύει γιατί θέλετε να ακολουθήσετε τις ίδιες πολιτικές. Το Κί-
νημα Αλλαγής επιμένει στη μείωση των στόχων από το 3,5% 
στο 2% του ΑΕΠ, και στην ανάκτηση του εθνικού ελέγχου με 
τη ριζική αλλαγή του ρόλου του Υπερταμείου. Μόνο έτσι θα 
υπάρξει δημοσιονομικός χώρος για ανάπτυξη και κοινωνική 
δικαιοσύνη».
Η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη 
για υποκρισία στο θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών, σχολι-
άζοντας τις δηλώσεις των υπουργών ‘Αμυνας, Ν. Παναγιωτό-
πουλου και αναπληρωτή Εξωτερικών , Μ. Βαρβιτσιώτη.

«Όλο και πιο πολύ μοιάζετε με τον αρχηγό της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης. Εμείς επιμένουμε σταθερά στην θέση μας.
Η συμφωνία των Πρεσπών είναι κακή συμφωνία, εθνικά επι-
ζήμια, ανοίγει τον δρόμο για νέους αλυτρωτισμούς.
Ξεκαθαρίστε και σεις κυρίες και κύριοι βουλευτές της ΝΔ, 
ποια είναι η δικιά σας θέση», υπογράμμισε η κ. Γεννηματά 
εφιστώντας την προσοχή στις σχέσεις με την Τουρκία. «Μου 
έκανε πάρα πολύ κακή εντύπωση να μην βρείτε δυο λόγια να 
πείτε για την προκλητικότητα ιδιαίτερα σήμερα που κλείνουν 
σαράντα πέντε χρόνια από την τουρκική εισβολή και κατοχή 
της Κύπρου.
Ο «Αττίλας», αποτελεί διαρκή, βάναυση παραβίαση του Διε-
θνούς Δικαίου. Η αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων, 
είναι προϋπόθεση κάθε δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Κυ-
πριακού.
Η πλήρης εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου στην Κύπρο γίνεται 
ακόμα πιο επιτακτική, καθώς η Τουρκία κλιμακώνει τις παρά-
νομες διεκδικήσεις της, σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμά-
των και της ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Δεν θα παραιτηθούμε ποτέ από τον αγώνα για την ανατρο-
πή των δεδομένων της εισβολής και κατοχής του 1974. Δεν 
ξεχνάμε και δεν θα επιτρέψουμε τη δημιουργία νέων τετελε-
σμένων σε βάρος της Κύπρου.
Με ενότητα και αποφασιστικότητα, αξιοποιώντας και τις διε-
θνείς συμμαχίες μας, αντιμετωπίζουμε την Τουρκική προκλη-
τικότητα», τόνισε η Φώφη Γεννηματά .
 
Σχολίασε αρνητικά την παράνομη , όπως είπε, τοποθέτηση 
γενικών γραμματέων , αφού ο νόμος απαιτεί προκήρυξη , 
καθώς τον είχε στηρίξει και η ΝΔ . «Μας αποδείξατε κύριε 
Μητσοτάκη ότι είστε δέσμιος των πελατειακών αντιλήψεων 
της παράταξής σας, αυτής που δεν δίσταζε να υπονομεύσει το 
ΑΣΕΠ με τις γνωστές «γαλάζιες» συνεντεύξεις και έκανε όργιο 
διορισμών στο δημόσιο» και ανεβάζοντας τους τόνους επέ-
κρινε έντονα τον πρωθυπουργό πως μιμείται« τον κ. Τσίπρα 
στις άθλιες πρακτικές της εξαγοράς στελεχών και τις συναλλα-
γές με αντίτιμο καρέκλες εξουσίας».
 
Επικριτική ήταν η αναφορά της Φώφης Γεννηματά στη 
κυβέρνηση για το ασφαλιστικό κατηγορώντας την ότι έχει 
πρόθεση να μετατρέψει το ασφαλιστικό σύστημα σε κεφα-
λαιοποιητικό για κύρια και επικουρική σύνταξη για τους νέους 
εργαζόμενους.
Σύμφωνα με την πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ για να σταματήσει η 
πορεία απόκλισης της χώρας, για να μπούμε σε τροχιά σύ-
γκλισης με την υπόλοιπη Ευρώπη, χρειάζεται να πετύχουμε 
ιδιαίτερα ψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, να γίνουν μεγάλες 
επενδύσεις στην χώρα. Στο σημείο αυτό απευθυνόμενη η κ. 
Γεννηματά στον πρωθυπουργό είπε:
«Καθαρές κουβέντες κ.Μητσοτάκη.
1. Η χώρα χρειάζεται επενδύσεις. Σήμερα έχουμε υψηλά πρω-
τογενή και χαμηλό ΠΔΕ.
Εμείς προτείνουμε χαμηλά πρωτογενή , υψηλό ΠΔΕ. Το 

1,50% του ΑΕΠ για επενδύσεις και μείωση φόρων.
Έχει ανοίξει μια συζήτηση στην Ευρώπη για την έκδοση ευ-
ρωομολόγου. Πρέπει να την παρακολουθήσουμε σοβαρά, 
γιατί η αξιοποίηση του από τη χώρα μας σε συνδυασμό με τη 
μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων μπορεί να συντελέ-
σει σε ακόμα μεγαλύτερη χρηματοδότηση των επενδύσεων.
2. Σεβασμός στον κόσμο της εργασίας. Κύριε Μητσοτάκη, 
δεν είπατε τίποτα σήμερα για τον κόσμο της εργασίας όμως οι 
δικές σας περσινές δηλώσεις στον ΣΕΒ δημιουργούν σοβαρά 
ερωτηματικά. Και σήμερα δεν ακούσαμε τίποτα.
Χρειάζονται απαντήσεις.
Θα σεβαστείτε τις συλλογικές συμβάσεις, την επέκταση και 
την υποχρεωτική εφαρμογή τους, ώστε να εξασφαλισθούν 
αξιοπρεπείς αμοιβές;
Θα αυξηθεί ο κατώτερος μισθός και θα καθορίζεται όπως 
πρέπει από τους ίδιους τους κοινωνικούς εταίρους, μέσω της 
Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης;
Ποιο είναι το μέλλον τους Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας; 
Θεωρώ αδιανόητο να μην εφαρμόζεται απόλυτα η εργασιακή 
και ασφαλιστική νομοθεσία από τις επιχειρήσεις. Τίποτα και 
για όλα αυτά
Για την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, μην περιμένετε 
μοιρολατρικά να το λύσει η αγορά.
Εφαρμόστε την πρότασή μας. Για κάθε 100 ευρώ που ξοδεύει 
για μια επιπλέον νέα θέση εργασίας που δημιουργεί η επιχεί-
ρηση, φοροαπαλλάσσεται για 150.
Μέτρο δημοσιονομικά ουδέτερο μια και το κόστος θα καλυ-
φθεί από το ΦΠΑ της αυξημένης κατανάλωσης».
 
Η κ. Γεννηματά μίλησε για άμεση εξυγίανση της ΔΕΗ, που 
απαξίωσε ο ΣΥΡΙΖΑ και την οδήγησε σε οικονομικό αδιέξοδο, 
με συστημικό κίνδυνο για όλη την οικονομία. Κάλεσε την κυ-
βέρνηση να φέρει ολοκληρωμένο σχέδιο για την διάσωσή της 
διασφαλίζοντας τον δημόσιο έλεγχο και τα δικαιώματα των 
εργαζομένων.
Οσο αφορά το άσυλο στα Πανεπιστήμια η Φώφη Γεννηματά 
κάλεσε την κυβέρνηση να επαναφέρει τη ρύθμιση του άρ-
θρου 3 του νόμου Διαμαντοπούλου .
Τέλος για την αλλαγή του εκλογικού νόμου η πρόεδρος του 
ΚΙΝΑΛ τόνισε:
«Εμείς έχουμε καταθέσει τη πρότασή μας που συμβάλλει στην 
πολιτική σταθερότητα.Για την πολιτική σταθερότητα δεν αρ-
κεί η κατάργηση της απλής αναλογικής.
Η πραγματική πολιτική σταθερότητα απαιτεί κυβερνήσεις ευ-
ρύτερης λαϊκής και κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.
Όχι αδύναμες κυβερνήσεις που στηρίζονται στο bonus των 
50 εδρών.
Κύριε Μητσοτάκη τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Είναι ώρα 
υπεύθυνα και ξεκάθαρα τώρα στην αρχή της θητείας σας να 
καταθέσετε τις δικές σας θέσεις.
Περιθώρια για παιχνίδια με τους θεσμούς δεν υπάρχουν γι’ 
αυτό δεν υπάρχει και λευκή επιταγή».
 Συνέχεια στη σελ 17 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΤΙ ΕΙΠΑΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΡΧΗΓΟΙ
Φ.Γεννηματά : Οι 6 αλήθειες σας κρύβουν αντίστοιχα ψέματα κ.Μητσοτάκη
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Συνέχεια από τη σελ 16 

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στην ομιλία 
του στη Βουλή επί των προγραμματικών δηλώσεων της κυ-
βέρνησης, ανέφερε καταρχήν ότι αυτές ήταν ήδη γνωστές 
από την προεκλογική περίοδο και πρόσθεσε «δεν περιμένα-
με με καμία αγωνία τις προγραμματικές δηλώσεις σας, όπως 
δεν περίμενε και η Κομισιόν να σχηματιστεί η κυβέρνησή 
σας, για να ανακοινώσει τις συστάσεις της για την Ελλάδα 
στις 8 του Ιουλίου» σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Είπε ότι η κυβέρνηση δεν θα έχει μεγάλη δυσκολία στη 
Βουλή να περάσει την αντιλαϊκή πολιτική της καθώς εκτός 
από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία που διαθέτει « ο 
ΣΥΡΙΖΑ όσο και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα, στηρίζουν 
τα προαπαιτούμενα, τις μεταμνημονιακές δεσμεύσεις και 
προβάλλουν μαζί με την κυβέρνηση το γνωστό παραμύθι 
ότι η κοινωνική ευημερία σε αυτό το τόπο θα έρθει με την 
ενίσχυση των κερδών του μεγάλου κεφαλαίου». «Όλοι μαζί, 
προσπαθείτε να κρύψετε, ότι ο κοινός στόχος σας να γίνει 
«πιο φιλική η χώρα στην επιχειρηματικότητα», ισοδυναμεί 
με πολιτικές και μέτρα που ξεζουμίζουν τους εργαζόμενους, 
αυξάνουν το βαθμό εκμετάλλευσης, θυσιάζουν κοινωνικές 
ανάγκες, αφαιρούν λαϊκό εισόδημα για να χρηματοδοτή-
σουν πλουσιοπάροχα εγχώριους και ξένους ομίλους» είπε.
«Όμως, δυστυχώς για εσάς» τόνισε στη συνέχεια, «υπάρχει 

και στέκεται απέναντί σας το ΚΚΕ και το εργατικό, λαϊκό κί-
νημα. Υπάρχει και θα ενισχυθεί παραπέρα η δύναμη της λα-
ϊκής αντιπολίτευσης που αγωνίζεται καθημερινά για να μην 
περάσουν νέα αντιλαϊκά μέτρα. Η δύναμη που πιέζει οργα-
νώνει αγώνες για να ανακουφιστούν και να βελτιώσουν τη 
θέση τους οι εργαζόμενοι, η δύναμη που μπαίνει μπροστά 
για να ανοίξει ο δρόμος της πραγματικής ανατροπής, που 
για εμάς βέβαια ξέρετε και ο ελληνικός λαός γνωρίζει, είναι 
συνώνυμο του σοσιαλισμού».
Ο Δ. Κουτσούμπας είπε ότι οι νέες εξαγγελίες της κυβέρνη-
σης οι οποίες αξιοποιούν όλο το αντιλαϊκό οπλοστάσιο με το 
οποίο την εφοδίασε ο ΣΥΡΙΖΑ επιβεβαιώνουν ότι θα κλιμα-
κωθεί η αντιλαϊκή επίθεση και σημείωσε ότι το φορολογικό 
πρόγραμμα της κυβέρνησης «φωνάζει» για τους στόχους 
της.
Αναφέροντας ότι η κυβέρνηση διαγκωνίζεται με τον ΣΥΡΙΖΑ 
για το ποιός είναι αποτελεσματικότερος υπέρ του μεγάλου 
κεφαλαίου, πρόσθεσε ότι για κάθε μέτρο υπέρ των επιχει-
ρηματικών ομίλων που πρότεινε ο ΣΥΡΙΖΑ, η ΝΔ προσθέτει 
και κάτι ακόμα.
Είπε ότι με τις φορολογικές ρυθμίσεις που προτείνει η κυβέρ-
νηση το μεγάλο κεφάλαιο το οποίο πληρώνει σήμερα μόνο 
3 δισ. ευρώ από τα 55 δισ. ευρώ του προϋπολογισμού με 
τον λαό να πληρώνει το 95% των φορολογικών εσόδων 
και το μεγάλο κεφάλαιο μόλις το 5% «θα πληρώνει λιγότερα 

από τα ελάχιστα που πληρώνει τώρα».
Σημείωσε ότι στο ζήτημα της μείωσης φορολογίας επιχει-
ρήσεων και εργαζομένων με ταυτόχρονη την δέσμευση 
για το πρωτογενές πλεόνασμα, η κυβέρνηση απαντά με την 
υπόσχεση για θεαματική αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης «η 
οποία, όμως, ακόμα και αν επιτευχθεί, θα προκύψει μέσα 
από μισθούς πείνας και από τσάκισμα των δικαιωμάτων 
των εργαζομένων».
«Η όποια μείωση των φορολογικών συντελεστών, θα συ-
νοδευτεί με την πολυπόθητη «διεύρυνση της φορολογικής 
βάσης», την επανεξέταση του αφορολόγητου και των εκ-
πτώσεων φόρου, δηλαδή απλά με μια μεταφορά των φο-
ρολογικών βαρών απ’ τη μια τσέπη του λαού, σε μια άλλη» 
πρόσθεσε.
«Όμως, κύριοι της ΝΔ, εάν θέλατε να πρωτοτυπήσετε, θα 
μπορούσατε να διευρύνετε πραγματικά τη φορολογική 
βάση. Φορολογήστε σας λέμε τους εφοπλιστές που δεν 
πληρώνουν σχεδόν καθόλου φόρο» ανέφερε στη συνέχεια.
Αναφορικά με τις αλλαγές στην λειτουργία της κρατικής δι-
οίκησης είπε, ότι «μπορούν να περιγραφούν με την φράση 
υπέρτατος νόμος η διασφάλιση του μέγιστου κέρδους», ενώ 
μοναδικός στόχος του «νέου επιτελικού κράτους» είναι το 
ξήλωμα όλων των προσκομμάτων που βρίσκουν οι επεν-
δυτές μπροστά τους

Να καλέσει τους πολιτικούς αρχηγούς ώστε να ορισθεί η 
εθνική γραμμή στις σχέσεις της Ελλάδος με την Τουρκία, 
ζήτησε από τον πρωθυπουργό κατά την παρθενική του 
ομιλία ως αρχηγός κόμματος στην Βουλή, ο πρόεδρος της 
Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Είμαστε άνθρωποι που αγαπάμε την πατρίδα, δεν μισούμε 
κανέναν λαό. Δεν διαπραγματευόμαστε όμως τα κυριαρχικά 
μας δικαιώματα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Βελόπουλος.
Αναφέρθηκε επίσης σε παλαιότερες τοποθετήσεις του στο 

Ελληνικό Κοινοβούλιο αναφορικά με την ύπαρξη κοιτασμά-
των πετρελαίου στο Αιγαίο, σημειώνοντας:
«Όταν σας έλεγα για τα κοιτάσματα, ήμουν γραφικός. Τότε 
ήμουν γραφικός, τώρα είμαι περιγραφικός της κατάστασης. 
Δεν με πιστεύατε. Και σήμερα κινδυνεύει η Ελλάδα λόγω 
αυτών των κοιτασμάτων». Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύ-
σης κάλεσε τους πολιτικούς αρχηγούς να «συμφωνήσουμε 
επιτέλους για το ποια είναι η εθνική μας γραμμή. Κάποια 
στιγμή θα πρέπει να πούμε ποιες είναι οι δικές μας «κόκκινες 
γραμμές», ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι καλλι-

εργείται απέναντι στην Τουρκία, ένα «φοβικό σύνδρομο το 
οποίο οδηγεί σε ηττοπάθεια και η καλλιέργεια της ηττοπά-
θειας σε ήττα».
«Είναι η πρώτη φορά όπου πρωθυπουργός, τάζει περισσό-
τερα στις προγραμματικές του δηλώσεις, από όσα είχε πει 
προεκλογικά» είπε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης και 
υποστήριξε ότι ο πρωθυπουργός όφειλε να αφιερώσει πε-
ρισσότερο χρόνο στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.
«Σαράντα λεπτά ομιλίας, 39 λεπτά παροχολογίας και μόνο 
ένα για τα ελληνοτουρκικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Την 7η Ιουλίου έκλεισε ένα κεφάλαιο της μνημονιακής 
Ελλάδας, της αποικίας χρέους, της χρεοδουλοπαροικίας μας 
και άνοιξε ένα άλλο, ένα σκληρότερο και πολύ φοβάμαι μα-
κροβιότερο, που θεμελιώνεται στο 4ο μνημόνιο της προη-
γούμενης κυβέρνησης σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.. Όπου και 
να κοιτάξουμε βλέπουμε τη συνέχεια νυν και προηγούμενης 
διακυβέρνησης». Αυτό υποστήριξε στη Βουλή ο επικεφαλής 
του «ΜέΡΑ25», Γιάνης Βαρουφάκης, κατά τη συζήτηση των 
προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης.

«Στο καιρό του 4ου μνημονίου, ποτέ τόσο λίγοι δεν πλού-
τισαν τόσο γρήγορα όσο οι πολλοί καταβαραθρώνονται», 
είπε ο κ. Βαρουφάκης, ενώ υποστήριξε ότι η νέα κυβέρνηση 
αυτό που υπόσχεται στον ελληνικό λαό είναι «θεάματα χω-
ρίς άρτο και καταστολή, αντί για ανάκαμψη». Ο κ. Βαρου-
φάκης, αμφισβήτησε τη δυνατότητα υλοποίησης των προ-
γραμματικών εξαγγελιών του πρωθυπουργού, Κυριάκου 
Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι «αυτές απαιτούν τη ρήξη 
με τους δανειστές», τις οποίες όμως δεν θα κάνει.

Παράλληλα, εξαπέλυσε αιχμηρά βέλη και για την προη-
γούμενη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. «Ο πρωθυπουργός 
ονειρεύεται ότι οι δανειστές θα τον εκτιμήσουν περισσότερο 
από τους προκατόχους του, τους οποίους εξευτέλιζαν κατ’ 
εξακολούθηση. Υπόσχεται ότι θα τους κερδίσει με την αξιο-
πιστία του, ώστε να του μειώσουν τον στόχο πρωτογενούς 
πλεονάσματος. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΤΙ ΕΙΠΑΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΡΧΗΓΟΙ
Δ. Κουτσούμπας: Το ΚΚΕ καταψηφίζει μια ακόμα αντιλαϊκή κυβέρνηση, από αυτές που έχει γνωρίσει ο τόπος μας όλα αυτά τα χρόνια

Κ.Βελόπουλος: Ακυρώστε την Συμφωνία των Πρεσπών και ο ελληνικός λαός θα σας ευγνωμονεί

Γιάνης Βαρουφάκης:Η κυβέρνηση υπόσχεται στον ελληνικό λαό θεάματα χωρίς άρτο και καταστολή, αντί για ανάκαμψη
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Μέχρι τέλος του χρόνου θα κατατεθεί το τελικό Εθνικό Σχέδιο 
για την Ενέργεια και το Κλίμα, διαβεβαίωσε ο υφυπουργός Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιος για θέματα Ενέργειας και 
Φυσικών Πόρων, Γεράσιμος Θωμάς, τονίζοντας ότι θα είναι ένα 
φιλόδοξο σχέδιο ως προς τον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας, την εξοικονόμηση ενέργειας, τις καινοτομίες και τις 
νέες τεχνολογίες. «Η κυβέρνηση δεσμεύεται η εθνική ενεργειακή 
στρατηγική να είναι κοινωνικά δίκαιη», τόνισε ο κ. Θωμάς κατά 
τη συζήτηση στη Βουλή επί των προγραμματικών δηλώσεων 
της κυβέρνησης. Παράλληλα, χαρακτήρισε ως πρώτη κατεπεί-
γουσα προτεραιότητα την αντιμετώπιση της δεινής οικονομικής 
κατάστασής της ΔΕΗ. «Θα γίνουν παρεμβάσεις εξορθολογισμού 
της λειτουργίας της. Θα ληφθούν δομικά μέτρα που θα προ-
ωθήσουν την εξυγίανση της συνολικής θέσης της ΔΕΗ στην 
αγορά και θα διασφαλίσουν πηγές ανάπτυξης για τη μελλοντική 
ΔΕΗ», ανέφερε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος, ενώ σημείωσε 
ότι το ολοκληρωμένο σχέδιο διάσωσης της Επιχείρησης θα πα-
ρουσιάσει τη Δευτέρα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
Κωστής Χατζηδάκης.
«Δεσμευόμαστε για μια εθνική ενεργειακή πολιτική που θα εξα-
σφαλίζει την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, με στόχο τη στα-
διακή μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον 
συντομότερο δυνατό χρόνο.
Στόχος μας είναι η ενεργειακή μετάβαση να γίνει με τρόπο που 
να προσελκύσει επενδύσεις, να επωφεληθούμε στο μέγιστο από 
κοινοτικούς πόρους, να αποκτήσουμε εξωστρέφεια και να φέρει 
την ανάπτυξη δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας», ανέφερε.
Έμφαση έδωσε τόσο «στην εκμετάλλευση όλων των δυνητικών 

κοιτασμάτων της χώρας», τονίζοντας ότι «είναι καθοριστικής 
σημασίας για την αναπτυξιακή και τη γεωπολιτική προοπτική 
της πατρίδας μας», όσο και στην «επιτάχυνση των διαδικασιών 
για την αξιοποίηση των υδρογονανθράκων».
«Ολοκληρώνουμε όλες τις εκκρεμότητες στην υπογραφή των 
συμβάσεων για τις παραχωρήσεις στις θαλάσσιες περιοχές: 
στην Κρήτη, τη Δυτική και τη Νοτιοδυτική Ελλάδα. Θα φέρουμε 
άμεσα τις σχετικές νέες συμβάσεις στη Βουλή», πρόσθεσε.
Μίλησε ακόμα για μέτρα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και 
της ενεργοβόρου βιομηχανίας της χώρας, ενώ υπογράμμισε ότι 
ως προς τις υποδομές ηλεκτρισμού, δίνεται προτεραιότητα στα 
μεγάλα έργα διασύνδεσης της Νησιωτικής με την Ηπειρωτική 
Ελλάδα.
«Δεσμευόμαστε για ταχεία ανάπτυξη της αγοράς στις Ανανεώ-
σιμες Πηγές Ενέργειας, με στόχο να ξεπεράσουμε τους στόχους 
διείσδυσης των ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα που έχει θέσει η ΕΕ 
και να τραβήξουμε επενδύσεις. Ο Ελληνικός Οργανισμός για 
την Ενεργειακή Οικονομία προβλέπει δυνατότητα επενδύσεων 
ύψους 9-10 δισ. στις ΑΠΕ μέχρι το 2030», επισήμανε.
«Θα διαμορφώσουμε σαφές θεσμικό πλαίσιο για την επέκταση 
του χρόνου λειτουργίας των παρόντων πάρκων ΑΠΕ. Ξεκινά-
με στρατηγική μελέτη ειδικού πλαισίου για αιολικά πάρκα off 
shore», τόνισε.
«Η αποθήκευση ενέργειας, που μπορεί να μετατρέψει ενέρ-
γεια ΑΠΕ σε αποθηκεύσιμα καύσιμα, θα βρεθεί στην απόλυτη 
προτεραιότητα επενδυτικών και ερευνητικών κονδυλίων που 
διαχειριζόμαστε, εθνικά και κοινοτικά, όπως τα προγράμματα 
Horizon Europe.

Στόχος μας είναι η συνέχιση του Προγράμματος «Εξοικονόμηση 
Κατ’ Οίκον» με εξορθολογισμό των όρων του ώστε:
- να ωφεληθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι συμπολίτες μας, 
φθάνοντας σταδιακά στις 100.000 κατοικίες ετησίως,
- να διευκολυνθεί η πιστοποίηση και
- να υπάρχει πρωτοπορία στην εγχώρια κατασκευαστική και 
μεταποιητική βιομηχανία», υπογράμμισε.
Τέλος, αναφερόμενος στον τομέα της αγοράς του φυσικού αερί-
ου, τόνισε: «Αναδιοργανώνουμε τη ΔΕΠΑ ώστε να είναι σε θέση 
να εξασφαλίζει προμήθεια φυσικού αερίου, με όρους όσο το δυ-
νατόν πιο ανταγωνιστικούς, προς όφελος των καταναλωτών».
«Στόχος μας είναι να κάνουμε τις αναγκαίες αναθεωρήσεις 
του νόμου της προηγούμενης κυβέρνησης, ώστε πλέον το 
εγχείρημα της αποκρατικοποίησης να αποδώσει και να είναι 
προσοδοφόρο για το Δημόσιο. Δεσμευόμαστε για την έγκαιρη 
υλοποίηση μακρόπνοων σχεδίων υποδομής στο φυσικό αέριο 
όπως η ολοκλήρωση του TAP και του IGB, αλλά και τη δυναμική 
προώθηση νέων υποδομών εισαγωγής Υγροποιημένου Φυσι-
κού Αερίου και νέων αγωγών που θα βοηθήσουν την Ελλάδα 
να εμβαθύνει περαιτέρω τις διεθνείς στρατηγικές συνέργειες», 
ανέφερε.
«Η εθνική ενεργειακή πολιτική μας, με πολυπληθείς δράσεις και 
καινοτομίες, θα εξασφαλίσει ενεργειακή ασφάλεια, ανάπτυξη 
και κοινωνική δικαιοσύνη στους Έλληνες πολίτες. Παράλληλα 
θα δώσει όραμα στον Έλληνα πολίτη και στη νέα γενιά που ονει-
ρεύεται μια Ελλάδα πρωταγωνιστή και νικητή στη μάχη με την 
κλιματική αλλαγή και τη διάσωση του πλανήτη μας», κατέληξε ο 
υφυπουργός Περιβάλλοντος.

«Βαριά βιομηχανία για την Ελλάδα», χαρακτήρισε τον τουρισμό 
ο αρμόδιος υπουργός Χάρης Θεοχάρης, τονίζοντας ότι η επιτυ-
χία του είναι αποτέλεσμα συλλογικής και συνεχούς προσπάθειας 
εργαζομένων, ιδιωτών και Πολιτείας που αποδείχθηκε περίτρα-
να στα χρόνια της κρίσης σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ..
«Από το 2009 ως το 2018 ο τουρισμός έχει παράξει άμεσα 125 
δισ. ευρώ, με πολλαπλάσια συμβολή στην οικονομική δραστη-
ριότητα και το ΑΕΠ της χώρας ενώ 230 εκατ. άνθρωποι έχουν 
ταξιδέψει στη χώρα μας. H κρίση θα ήταν πολύ χειρότερη χωρίς 
τον τουρισμό», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Θεοχάρης, κατά τη 
συζήτηση στη Βουλή επί των προγραμματικών δηλώσεων της 
κυβέρνησης.
Παράλληλα, επεσήμανε την ανάγκη να παρθούν πρωτοβου-
λίες για να αυξηθεί το τουριστικό ΑΕΠ, κρατώντας σταθερές τις 
αφίξεις, καθώς όπως είπε, «η ευνοϊκή συγκυρία που ευνόησε τη 
χώρα μας να αυξήσει το τουρισμό της έφτασε στο τέλος της».
«Τα τελευταία 10 χρόνια ο αριθμός των τουριστών αυξήθηκε 
περισσότερο από όσο αυξήθηκε το τουριστικό εισόδημα και 
αυτό είναι απόδειξη πως η πολιτεία δεν άσκησε σωστή πολιτική 
και απλώς παρακολούθησε τη συγκυρία που ευνόησε τη χώρα 
μας», τόνισε ο υπουργός Τουρισμού και πρόσθεσε:
«Για εμάς, τουρισμός δεν είναι μόνο ποσοστά και αριθμοί αλλά 

σημαίνει φιλοξενία, με έμφαση στον άνθρωπο και στην εμπειρία 
που βιώνει. Τουρισμός για την ηγεσία του Υπουργείου αλλά και 
για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει στρατηγι-
κή για μια βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. Σημαίνει ισορροπία 
προσφοράς, ζήτησης και υποδομών, αποφυγή του υπερτου-
ρισμού».
Σημείωσε δε, ότι «φέτος τον Αύγουστο θα φθάσουν στη Σαντο-
ρίνη κρουαζιερόπλοια χωρητικότητας 18.372 επιβατών αλλά 
το νησί δεν αντέχει τόσους ανθρώπους και αυτό είναι αποτέλε-
σμα μιας άναρχης και χωρίς στρατηγικό σχεδιασμό τουριστικής 
ανάπτυξης».
«Πρέπει να κάνουμε ανάλυση δεδομένων για το ποιους θέλουμε 
να προσελκύσουμε, πότε τους θέλουμε και γιατί» είπε επισημαί-
νοντας ότι η κυβέρνηση προχωρά στη λειτουργία ενός νέου 
ΕΟΤ, με νέα εργαλεία στα χέρια του και με νέα ψηφιακή στρα-
τηγική», ανέφερε.
Ανάμεσα στις προτεραιότητες και τους στόχους της κυβέρνησης 
όπως τους ανέπτυξε ο κ. Θεοχάρης είναι:
-Ποιοτικά καταλύματα και συγκροτήματα με χαμηλό περιβαλ-
λοντικό αποτύπωμα.
-Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουριστικού 
προϊόντος, της ποιότητας, της αυθεντικότητας, της ανθεκτικότη-

τας και της βιωσιμότητάς του.
Ο κ.Θεοχάρης, τόνισε την ανάγκη καλύτερου συντονισμού 
μεταξύ Πολιτείας και Αυτοδιοίκησης, και πρόσθεσε ότι θα επιδι-
ωχθεί με τη δημιουργία ομάδας υλοποίησης των δράσεων του 
Εθνικού Σχεδίου για τον Τουρισμό και με τη θέσπιση Τουριστι-
κού Περιφερειακού Συμβουλίου.
Μίλησε ακόμα για πέντε άξονες πάνω στους οποίους θα κινηθεί 
το Υπουργείο που είναι:
-Η δημιουργία Υποδομών, η βελτίωση του αδειοδοτικού πλαι-
σίου και η χωροθέτηση του Τουρισμού.
-Η κοινωνική και περιβαλλοντική ευαισθησία.
-Η προσβασιμότητα και η διασυνδεσιμότητα της χώρας με ενί-
σχυση των αεροπορικών και άλλων διασυνδέσεων της χώρας 
και επέκταση και αναβάθμιση των μαρίνων.
-Η διαχείριση της εμπειρίας ώστε αυτή να είναι ποιοτική και 
ελκυστική με ενίσχυση του ρόλου της τουριστικής Αστυνομίας.
-Ο επανασχεδιασμός του τουριστικού προϊόντος και ο επανα-
προσδιορισμός της εικόνας του με την άμεση επαναφορά της 
ανταγωνιστικότητας του τουρισμού, μέσω της μείωσης του 
ΦΠΑ στο τουριστικό πακέτο στο 13% από 24% και στο 11% στο 
τέλος της τετραετίας.

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΘΩΜΑΣ, ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙβΑΛΛΟΝΤΟΣ: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΜΑΣ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΕΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΗ

Χ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ: «Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥβΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΝΔ ΚΑΙ ΤΟΥ Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ»
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«Στοίχημα» αποτελεί για την κυβέρνηση η απλούστευση και οι 
φιλικές υπηρεσίες του Δημοσίου προς τον πολίτη, τις επιχειρή-
σεις και τα στελέχη του Δημοσίου. Όπως ανέφερε ο υπουργός 
Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρα-
κάκης, στη συζήτηση των προγραμματικών δηλώσεων της 
κυβέρνησης, «απλούστευση των διαδικασιών δεν είναι μόνο η 
ψηφιοποίησή τους, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Είναι μια παλέτα 
ενεργειών που σκοπό έχουν να μετασχηματίσουν πλήρως την 
εμπειρία του πολίτη όταν συναλλάσσεται με το Δημόσιο». Με 
αυτό λοιπόν τον στόχο, το υπουργείο θα αναλάβει την πρω-
τοβουλία για την ανάπτυξη Εθνικού Πλαισίου Απλούστευσης 
Διαδικασιών και Μείωσης της Γραφειοκρατίας. Το σχέδιο αυτό 
θα περιλαμβάνει τη δημιουργία μητρώου διοικητικών διαδι-
κασιών του Δημοσίου, προσβάσιμο από τους πολίτες, ώστε να 
ξέρουν ποιες διαδικασίες ισχύουν και για ποια υπόθεσή τους και 
την έναρξη οριζόντιου προγράμματος μέτρησης και μείωσης δι-
οικητικών βαρών της νομοθεσίας προς επιχειρήσεις και πολίτες, 
παρόμοιο με εκείνο που είχε «τρέξει» το 2014 ο τότε υπουργός 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και σημερινός πρωθυπουργός, με 
τον ΟΟΣΑ.
Φιλικές υπηρεσίες στον πολίτη και τις επιχειρήσεις
Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση ξαναφέρνει στο προσκήνιο τα ΚΕΠ, 
θα τα ενδυναμώσει και θα τα εκσυγχρονίσει. «Τα ΚΕΠ είναι από 
τους πιο επιτυχημένους θεσμούς του ελληνικού κράτους και 
γι’ αυτό απολαμβάνουν της εμπιστοσύνης των Ελλήνων πο-
λιτών. Παρόλα αυτά, τα τελευταία χρόνια έχουν παραμεληθεί. 
Ξαναφέρνουμε στο προσκήνιο αυτό τον εξαιρετικό θεσμό. Τον 
ενδυναμώνουμε και τον αξιοποιούμε. Στο πλαίσιο αυτό θα κά-
νουμε μια εκ νέου αξιολόγηση των υπηρεσιών που παρέχουν, 
θα ξαναδούμε το πλαίσιο λειτουργίας τους ώστε να το εκσυγ-
χρονίσουμε. Θα αναβαθμίσουμε τις υποδομές τους στα πρότυ-
πα των καλύτερων δομών εξυπηρέτησης του ιδιωτικού τομέα», 
ανακοίνωσε ο κ. Πιερρακάκης.
Ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανέφε-
ρε επίσης ότι μια από τις πρώτες ενέργειες της κυβέρνησης θα 
είναι αποτύπωση όλων των γραφειοκρατικών βημάτων για 
πολίτες και επιχειρήσεις. «Από τη γέννηση μέχρι την απώλεια 
της ζωής, κάθε γεγονός συνεπάγεται μια σειρά από ενέργειες ή 
«ουρές». Η διαλειτουργικότητα θα κατοχυρώσει την ελαχιστο-
ποίηση αυτών των ενεργειών. Στόχος μας είναι να χρειάζεται, 
για παράδειγμα, μόνο μια ενέργεια από τους γονείς ενός παιδιού 
όταν αυτό γεννιέται και όχι πολλαπλές. Και ειδικά αυτό τον στόχο 
θεωρούμε ότι θα τον έχουμε πετύχει μέσα σε λίγους μήνες», είπε 
ο υπουργός και ενημέρωσε ότι «η κυβέρνηση προβαίνει στον 
μετασχηματισμό της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 
Συστημάτων σε Κέντρο Δεδομένων, συνολικά της Δημόσιας 
Διοίκησης, για την αδιάλειπτη παροχή ψηφιακών υπηρεσιών. 
Για τον σκοπό αυτό, θα πραγματοποιηθεί επέκταση της G-Cloud 
υποδομής της ΓΓΠΣ ώστε να μεταφερθεί εκεί μεσοπρόθεσμα το 
σύνολο των δεδομένων και μητρώων του δημοσίου».
 
βίβλος Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, απέναντι στον κατα-

κερματισμό αρμοδιοτήτων για την ψηφιακή διακυβέρνηση θα 
αντιτάξει τη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού, έναν πρακτικό 
οδηγό που θα προσδιορίζει στόχους μετρήσιμους της ψηφιακής 
στρατηγικής. Η Βίβλος θα επικαιροποιείται ετησίως προκειμέ-
νου να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της δημόσιας διοίκησης, θα 
υποστηρίζει τις προτεραιότητες ψηφιακής στρατηγικής και θα 
ακολουθεί τις θεσμικές και τεχνολογικές εξελίξεις.
«Η Βίβλος θα είναι η απάντηση στον κατακερματισμό αρμοδιο-
τήτων για την ψηφιακή διακυβέρνηση, στις επικαλυπτόμενες ή 
αποσπασματικές δράσεις και στην έλλειψη μετρήσιμης στόχευ-
σης στους φορείς που υλοποιούν ψηφιακές υπηρεσίες», είπε ο 
Κυριάκος Πιερρακάκης.
 
Το gov.gr
Αναφερόμενος στις βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις, ο υπουργός 
Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ενημέρωσε την 
εθνική αντιπροσωπεία ότι θα αφορούν βελτιώσεις σε υπάρχο-
ντα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου που υλοποιού-
νται σε 3- 12 μήνες, από ομάδες στελεχών του δημόσιου τομέα, 
των εταιρειών που τα υποστηρίζουν και ομάδες εξειδικευμένων 
στελεχών.
«Βασική αρχή του σχεδιασμού αποτελεί επίσης η παροχή κάθε 
ψηφιακής υπηρεσίας από ένα κεντρικό σημείο. Για τον σκοπό 
αυτό δημιουργείται μία κεντρική Διαδικτυακή Πύλη, το gov.gr, 
ένα κεντρικό σημείο εισόδου και ψηφιακής εξυπηρέτησης, όπου 
θα είναι συγκεντρωμένες όλες οι ψηφιακές λύσεις και όλα όσα 
πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι πολίτες και λοιποί συναλλασσόμε-
νοι με το Δημόσιο», είπε ο υπουργός.
Oι μακροπρόθεσμες παρεμβάσεις θα αφορούν, όπως επισή-
μανε, μια σειρά από μεγάλα έργα που θα υποστηρίζουν τα 
κεντρικά πληροφοριακά συστήματα σε σημαντικούς τομείς πο-
λιτικής -και τα οποία βρίσκονται σε εκκρεμότητα εδώ και αρκετά 
χρόνια. Συστήματα όπως αυτό της διαχείρισης του ανθρωπίνου 
δυναμικού- HRMS, του ενδοεπιχειρησιακού σχεδιασμού του 
δημοσίου τομέα- ERP, και της διαχείρισης των σχέσεων του 
δημοσίου με τους πολίτες- CRM, θα σχεδιασθούν και θα προ-
κηρυχτούν άμεσα. «Ο στόχος μας είναι να προβούμε στις σχε-
τικές αναγγελίες σύντομα, ώστε να είμαστε σε θέση να έχουμε 
προκηρύξει τα πρώτα σχετικά έργα μέχρι το τέλος του τρέχοντος 
έτους», είπε ο κ. Πιερρακάκης.
 
Το σύστημα 112
Ο υπουργός ανέφερε ότι το σύστημα 112 θα είναι διαθέσιμο στο 
τέλος του έτους. «Θυμηθήκαμε, ήδη από τις πρώτες ημέρες του 
βίου της νέας κυβέρνησης -μέσα από τη θεομηνία της Χαλκιδι-
κής και τον προχθεσινό σεισμό της Αθήνας- το ότι η πρόσβαση 
στις τηλεπικοινωνίες αποτελεί βασική ανθρώπινη ανάγκη. 
Έχουμε ήδη δεσμευτεί πως το σύστημα 112 θα είναι διαθέσιμο 
στο τέλος του τρέχοντος έτους. Η βασική υποδομή του συστή-
ματος είναι ήδη λειτουργική και αυτό που τώρα προσπαθούμε 
να κατοχυρώσουμε είναι ότι σε συνεργασία με τους κατασκευ-
αστές τηλεφώνων η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη σε όλους τους 
πολίτες και για όσο το δυνατόν περισσότερες συσκευές. Έχουμε 

επίσης ήδη δεσμευτεί πως μέσα σε λίγες εβδομάδες, σε συνερ-
γασία με τους παρόχους, η ΓΓ Πολιτικής Προστασίας θα έχει στη 
διάθεσή της μια «ενδιάμεση λύση». Αυτή θα αφορά τη δυνα-
τότητα αποστολής SMS σε επιλεγμένες περιοχές, σε περίπτωση 
που υπάρξει η σχετική αναγκαιότητα», είπε ο υπουργός.
 
Τα ασύρματα δίκτυα
Ο κ. Πιερρακάκης, αναφέρθηκε στα ασύρματα δίκτυα. Όπως 
είπε, το νομοσχέδιο αδειοδότησης των κεραιών είναι κορυφαίας 
σημαντικότητας για τις επενδύσεις σε ασύρματα δίκτυα, ειδικά 
όσον αφορά τα επερχόμενα δίκτυα 5G και γί αυτό «ένα χρονίζον 
θέμα τριών δεκαετιών θα κλείσει τάχιστα ακόμα πιο βελτιωμένο, 
ώστε με συντεταγμένο και απόλυτα προβλέψιμο τρόπο να εν-
θαρρυνθούν οι επενδύσεις, αναβαθμίζοντας τις υπηρεσίες προς 
όφελος τον πολιτών».
Σχετικά με τα δίκτυα 5G, τα επόμενα βήματα περιλαμβάνουν τη 
συγκρότηση ενός εθνικού πλάνου, «οριοθετώντας το σχετικό 
οικοσύστημα, προσφέροντας σε όλους τους συμμετέχοντες 
πλήρη εικόνα και προβλεψιμότητα, ενώ  στο τέλος του 2020 
αναμένεται η δημοπράτηση του σχετικού φάσματος από την 
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων- αλλά 
με έναν καινοτόμο τρόπο που θα ενθαρρύνει τις παραγωγικές 
επενδύσεις σε δίκτυα νέας γενιάς».

Υπεργρήγορο internet
Σχετικά με τα ενσύρματα δίκτυα υπερυψηλών ταχυτήτων, στό-
χος της κυβέρνησης είναι το υπεργρήγορο internet να φτάσει 
και στο τελευταίο νοικοκυριό, με απλές διαδικασίες επιδότησης 
των τελικών χρηστών, είπε ο κ. Πιερρακάκης.

tα ΕΛΤΑ
Για τα ΕΛΤΑ, ο υπουργός είπε ότι «η εταιρεία δείχνει να έχει αρ-
νητικά οικονομικά αποτελέσματα, απόρροια έλλειψης ιδιαίτερης 
μέριμνας και αποφασιστικότητας αρκετών ετών». Όπως ανέφε-
ρε, τα δεδομένα αναλύονται και ο σχεδιασμός που θα προχωρή-
σει θα έχει ως γνώμονα την εξυγίανση, την βιωσιμότητα και την 
ανάπτυξη της εταιρείας και των συγκριτικών της πλεονεκτημά-
των. «Η ανάγκη για να υπάρξει βιώσιμη παρέμβαση είναι αδή-
ριτη και δεν μπορούν να υπάρξουν πρόσθετες χρονοτριβές», 
είπε ο κ. Πιερρακάκης.
 
Η πολιτική για το Διάστημα
Σχετικά με την πολιτική για το Διάστημα, ο υπουργός είπε ότι 
αφορά την εθνική ασφάλεια της χώρας, αφορά την αναπτυξια-
κή της πολιτική, όπως στα προγράμματα της έξυπνης γεωργίας, 
αφορά την πολιτική προστασία της χώρας, αφορά την ενίσχυση 
της εγχώριας βιομηχανίας υψηλής τεχνολογίας. «Δεν πρέπει να 
είναι πεδίο για υπερβολές, ή για αμετροέπεια. Είναι δεδομένο 
ότι αποτελεί έναν χώρο στον οποίο οφείλουμε να επενδύσουμε 
αλλά με σχέδιο, πρακτική προσέγγιση, διεθνείς συμμαχίες και 
σίγουρα χωρίς επιφανειακές προσεγγίσεις», είπε ο κ. Πιερρα-
κάκης.

Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΟΙ ΦΙΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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Με στόχο να έχει η χώρα μας, όπως είπε, τον πρώτο λόγο 
στη διαμόρφωση της ατζέντας της Ναυτιλίας σε παγκόσμιο 
επίπεδο και να διαδραματίσει το ρόλο που της αναλογεί ως 
ειρηνική δύναμη προόδου και ανάπτυξης στην ευρύτερη πε-
ριοχή της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης, ο υπουργός Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, παρουσίασε 
τη στρατηγική, τους στόχους και τις προτεραιότητες της κυ-
βερνητικής πολιτικής στον τομέα της ευθύνης του, σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Ο κ. Πλακιωτάκης, ταυτοχρόνως καταλόγισε στην προη-
γούμενη κυβέρνηση μονομερή και εν πολλοίς ιδεοληπτική 
προσέγγιση στα ζητήματα της Ναυτιλίας και της νησιωτικής 
πολιτικής, με αποτέλεσμα την απώλεια πολύτιμου χρόνου και 
ισχύος της χώρας, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι αυτή η κυβέρνηση 
δεν έχει την πολυτέλεια, ούτε την επιλογή της πολιτικής ομ-
φαλοσκόπησης. «Για εμάς ο δρόμος της νέας κανονικότητας 
και της επαναφοράς της χώρας στο επίκεντρο των εξελίξεων 
σημαίνει σχέδιο, τόλμη, δημιουργικότητα και πάνω από όλα 
σκληρή δουλειά», είπε παρουσιάζοντας τη στρατηγική της 
κυβέρνησης για τη Ναυτιλία, στο σύνολό της, και τη ναυτική 
εκπαίδευση, τα λιμάνια, το Λιμενικό Σώμα, την Ακτοπλοΐα, τον 
θαλάσσιο τουρισμό την νησιωτικής πολιτικής. 
Ναυτιλία - Ναυτική Εκπαίδευση
Ειδικότερα, στον Τομέα της Ναυτιλίας, ο κ. Πλακιωτάκης αφού 
ανέφερε ότι το εθνικό νηολόγιο φθίνει συνεχώς, ενώ την ίδια 
ώρα ο ελληνόκτητος εμπορικός στόλος αναπτύσσεται - εξί-
σου - συνεχώς, τόνισε την «εθνική και επείγουσα ανάγκη» 
να ανακοπεί άμεσα και να αναστραφεί η πτωτική πορεία του 
εθνικού νηολογίου «πριν η κατάσταση αυτή εξελιχθεί σε μη 
αναστρέψιμη, με δραματικές συνέπειες τόσο στην εθνική μας 
οικονομία όσο και την απασχόληση των Ελλήνων ναυτικών».
«Κρίνεται επιτακτική η ανάγκη αναβάθμισής του σε ένα πε-
ριβάλλον όπου η Ναυτιλία μας καλείται να αντιμετωπίσει 
σημαντικές προκλήσεις, ένα διεθνές κανονιστικό πλαίσιο πιο 
σύνθετο, συνεχείς διακυμάνσεις της ναυλαγοράς, προβλήμα-
τα στην χρηματοδότηση, εμπορικούς «πολέμους»
καθώς και ένα ευρύ πλέγμα νέων περιβαλλοντικών κανονι-
σμών», τόνισε ο αρμόδιος υπουργός και προσέθεσε ότι για να 
επιτευχθεί ο στόχος αυτός απαιτείται η ουσιαστική αναβάθμι-
ση του ελληνικού νηολογίου με βάση τα διεθνή πρότυπα ορ-
γάνωσης και λειτουργίας των κυριότερων ανταγωνιστών του 
με την πλήρη ψηφιοποίησή του. «Μόνο έτσι θα επιτύχουμε 
ένα flag-drain. Θα ανακόψουμε δηλαδή την έξοδο των πλοί-
ων από το εθνικό νηολόγιο και συνάμα θα δημιουργήσουμε 
τις προΫποθέσεις εκείνες που θα ανοίξουν τον δρόμο για την 
επιστροφή των πλοίων των Ελλήνων, πίσω στην ελληνική 
σημαία», είπε ο κ. Πλακιωτάκης.
Ακόμη ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει άμεση αξιολόγηση του 
εθνικού πλαισίου Ναυτιλίας, κωδικοποίηση των ναυτιλιακών 
νομοθετημάτων και θα προχωρήσουν καινοτόμες νομοθε-
τικές πρωτοβουλίες συμβατές με τις εξελίξεις, όπως είναι η 
προώθηση ειδικής νομοθεσίας για τις εξορύξεις πετρελαίου 
στις ελληνικές θάλασσες. 
«Όμως, το νηολόγιο της νέας εποχής που οραματιζόμαστε δεν 
είναι αυτοσκοπός. Εντάσσεται σε μια ολοκληρωμένη ναυτι-

λιακή πολιτική που λαμβάνει υπόψη της τη βελτίωση των 
όρων απασχολησιμότητας των Ελλήνων ναυτικών καθώς και 
την αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης», σημείωσε ο κ. 
Πλακιωτάκης και ανακοίνωσε ότι θα επαναπροσδιοριστεί το 
δομικό πλαίσιο της ναυτικής εκπαίδευσης, ώστε να εξαλειφθεί 
η δυσαναλογία μεταξύ των απαιτήσεων της αγοράς εργασίας 
και των αναγκαίων γνώσεων και δεξιοτήτων που χρειάζονται 
πλέον.
Όπως ενημέρωσε το Σώμα, άμεσα η κυβέρνηση προχωρά:
* Στη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου 
κανονιστικού- νομοθετικού πλαισίου που διέπει την ναυτική 
εκπαίδευση εισάγοντας Νόμο - πλαίσιο για την οργάνωση και 
λειτουργία της στο σύνολό της.
* Στην άμεση ενεργοποίηση και λειτουργία του ΚΕΣΕΝ Νέας 
Μηχανιώνας στην Μακεδονία.
* Στην ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση του ανθρώπινου 
κεφαλαίου της ναυτικής μας εκπαίδευσης τόσο σε επίπεδο 
εκπαιδευτών, όσο και σε επίπεδο εκπαιδευομένων.
«Ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση της ναυτικής εκπαί-
δευσης θα προέλθει μέσα από την στήριξη της υλικοτεχνικής 
υποδομής των σχολών, τη διεθνοποίηση των προγραμμά-
των σπουδών και την διασφάλιση σταθερού και έμπειρου 
εκπαιδευτικού προσωπικού. Στρατηγική μας επιλογή και κε-
ντρικός στόχος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας είναι 
μια νέα αρχιτεκτονική του Συστήματος Ναυτικής Εκπαίδευσης 
στην Ελλάδα. 
Λιμενική πολιτική
Στον τομέα της λιμενικής πολιτικής, ο αρμόδιος υπουργός επι-
σήμανε ότι απαιτείται άμεσα «αλλαγή πλεύσης» και ανακοί-
νωσε ότι θα προχωρήσει με ταχείς ρυθμούς η επικαιροποίηση 
της Εθνικής Στρατηγικής Λιμένων, λαμβάνοντας υπόψιν μας 
και τους στόχους της περιφερειακής ανάπτυξης. Αναφέρθηκε 
στις εξής προτεραιτότητες:
- Για τα δέκα λιμάνια ανώνυμες εταιρίες, βέλτιστη αξιοποίηση 
κάθε λιμένα ξεχωριστά μετά από αξιολόγηση και μελέτη βιω-
σιμότητας σε συνεργασία με το ΤΑΙΠΕΔ.
- Εκσυγχρονισμός και βελτίωση των λιμενικών υποδομών
- Μόχλευση χρηματοδότησης με κινητοποίηση δημοσίων, 
ιδιωτικών και κοινοτικών πόρων 
- Επιτάγχυνση της ολοκλήρωσης των επενδυτικών και ανα-
πτυξιακών σχεδίων των λιμένων του Πειραιά και της Θεσσα-
λονίκης
- Εξορθολογισμός του συστήματος των δημοσίων φορέων 
και δομών που ασχολούνται με τα λιμάνια.
Θαλάσσιος Τουρισμός
Στον τομέα του θαλάσσιου τουρισμού ο κ. Πλακιωτάκης 
ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει η αναδιάρθρωση και επί-
λυση προβλημάτων στο Μητρώο Πλοίων, στην κρουαζιέρα 
σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία προχωρήσει η 
διεύρυνση του homeporting στα ελληνικά λιμάνια και την 
συμμετοχή επιχειρήσεων στην αλυσίδα αξίας του κλάδου.
Λιμενικό Σώμα
 «Προτεραιότητά μας είπε είναι η αναβάθμιση των προ-
σόντων των στελεχών του Λιμενικού Σώματος, μέσα από 
κατάλληλα, διαρκή και εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμ-

ματα και στόχος μας είναι η ενίσχυση των επιχειρησιακών 
δυνατοτήτων του Λιμενικού Σώματος», τόνισε και προσέθεσε 
ότι ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση των κανόνων εσωτε-
ρικής λειτουργίας του Λιμενικού Σώματος, η επαναφορά της 
αξιοκρατίας και η θέσπιση αντικειμενικών κριτηρίων για την 
ομαλή λειτουργία του είναι μονόδρομος και ιστορική ευθύνη.
Ακτοπλοΐα
Στον τομέα της Ακτοπλοΐας, όπως είπε ο υπουργός Ναυτιλίας, 
προτεραιότητα μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων θα είναι η 
εξέλιξη και αναβάθμιση του υφιστάμενου ακτοπλοϊκού δι-
κτύου, με τον παράλληλο εκσυγχρονισμό του ακτοπλοϊκού 
στόλου, με γνώμονα πάντα την αξιολόγηση των σύγχρονων 
μεταφορικών δεδομένων και την αντιμετώπιση των προκλή-
σεων που θα αντιμετωπίσει από την υποχρεωτική προσαρ-
μογή της στις νέες απαιτήσεις της διεθνούς περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας από το 2020 και μετά.
Νησιωτική Πολιτική
Ως άμεσες προτεραιότητες στον τομέα της Νησιωτικής Πολι-
τικής στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ο κ. 
Πλακιωτάκης έθεσε:
*Το συντονισμό και την κατάρτιση Εθνικής Στρατηγικής για τη 
Γαλάζια Ανάπτυξη.
* Την προώθηση και συμμετοχή στη διαμόρφωση της ευρω-
παϊκής νησιωτικής ατζέντας, σε τομείς όπως η αλιεία, η ενέρ-
γεια, οι συνδυασμένες μεταφορές και ο ανταγωνισμός. Όπως 
είπε χαρακτηριστικά ο κ. Πλακιωτάκης, η εδαφική συνοχή, 
σύμφωνα με τις επιταγές της Συνθήκης της Λισαβόνας ως έν-
νοια, απασχολεί Κράτη Μέλη της ΕΕ με όμοια ζητήματα περι-
φερειακών ανισοτήτων και η Ελλάδα οφείλει να συνεργαστεί 
και να πρωτοστατήσει στον ευρωπαϊκό διάλογο για τα νησιά 
για τη διεκδίκηση ειδικών προγραμμάτων χρηματοδότησης.
* Διατήρηση και επέκταση εφαρμογής της ρήτρας Νησιωτικό-
τητας σε υπό ψήφιση νομοσχέδια που αναφέρονται σε τομείς 
που συνδέονται με τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ειδικά χαρα-
κτηριστικά των νησιών
* Αξιολόγηση και Εξορθολογισμός του Μεταφορικού Ισο-
δύναμου με παράλληλη υιοθέτηση κινήτρων ή ενισχύσεων 
για βελτίωση της νησιωτικής ανταγωνιστικότητας. «Το αντι-
στάθμισμα λόγω νησιωτικότητας, θα πρέπει να βελτιώνει την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και όχι να δημιουργεί 
επιδοματικά εξαρτώμενες οικονομίες», υπογράμμισε επίσης.
* Προώθηση της διυπουργικής συνεργασίας για θέματα Θα-
λάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού και λήψη στοχευμένων 
θεσμικών και επιχειρησιακών πρωτοβουλιών για την ανά-
δειξη της «νησιωτικής ατζέντας» στο πλαίσιο της εκπόνησης 
Εθνικής πολιτικής για το θαλάσσιο χώρο. 
* Προώθηση σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων για την 
υλοποίηση μείζονων νησιωτικών επενδύσεων με μόχλευση 
πόρων για την υλοποίηση αναγκαίων έργων μεταφορικών 
υποδομών, ενέργειας, περιβάλλοντος και διαχείρισης υδάτων 
υπό το πρίσμα της κυκλικής οικονομίας, ενώ παράλληλα επι-
διώκεται η άμεση κινητοποίηση πόρων μέσω ολοκληρωμέ-
νων χωρικών επενδύσεων των Διαρθρωτικών Ταμείων για 
την περίοδο 2021-2027.

Γ. ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ: Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΛΟΓΟ 
ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΑΤΖΕΝΤΑΣ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ



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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ΑΝΑΣΑ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Στην εξειδίκευση των εξαγγελιών του πρωθυπουργού Κυριά-
κου Μητσοτάκη από τον υπουργό Οικονομιών Χρήστο Σταϊ-
κούρα, αλλά κυρίως στις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές, 
προκειμένου να προκύψει εάν υπάρχει ο δημοσιονομικός χώ-
ρος για τη χρηματοδότηση των μέτρων που εξαγγέλθηκαν, 
επικεντρώνεται πλέον το ενδιαφέρον μετά την ανάγνωση των 
προγραμματικών δηλώσεων από τον πρωθυπουργό. Η κυ-
βέρνηση, με τα μέτρα που ανακοίνωσε προχθές στη Βουλή ο 
κ. Μητσοτάκης, χρειάζεται δημοσιονομικό χώρο περίπου 270 
εκατ. ευρώ για φέτος, ενώ το ποσό μπορεί να ανέβει ακόμη 
και στο 1,3 με 1,6 δισ. ευρώ, ή στο 1% του ΑΕΠ, για το 2020.
Το μέτρο με δημοσιονομικό κόστος που επιβαρύνει τον φε-
τινό προϋπολογισμό είναι ο διπλασιασμός της έκπτωσης του 
ΕΝΦΙΑ. Ήδη έχει προβλεφθεί μείωση 10% με δημοσιονομικό 
κόστος 265 εκατ. ευρώ. Αυτό το ποσό αντιστοιχεί στη με-
σοσταθμική μείωση 10% που είχε ψηφίσει η προηγούμενη 
κυβέρνηση. Τώρα το ποσοστό μείωσης ανεβαίνει στο 22%, 
οπότε και το δημοσιονομικό κόστος διαμορφώνεται στα 580 
εκατ. ευρώ. Η διαφορά δεν είναι μεγάλη, αλλά τόσο οι θεσμοί 
όσο και η Τράπεζα της Ελλάδος επιμένουν ότι φέτος όχι μόνο 
δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, αλλά -αντίθετα- προ-
βλέπεται και δημοσιονομικό κενό. Ο αστάθμητος παράγοντας 
είναι η ρύθμιση των 120 δόσεων. Με την ένταξη του συνόλου 
των επιχειρήσεων στις 120 δόσεις (πρακτικά θα εξαιρεθούν 
μόνο όσες χρωστούν πάνω από 1 εκατ. ευρώ), αλλά και τη 
βελτίωση των κριτηρίων για τα φυσικά πρόσωπα (από 30 
ευρώ σε 20 ευρώ η ελάχιστη δόση και από 5% στο 3% το 
επιτόκιο) μένει να φανεί αν ο αναμενόμενος πλέον αυξημένος 
ρυθμός αιτήσεων θα φέρει και περισσότερα χρήματα στα 
κρατικά ταμεία.
Ο προϋπολογισμός του 2020 
Για το 2020 η κατάσταση είναι πιο πολύπλοκη σε δημοσιονο-
μικό επίπεδο: 
1. Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι η μείωση στον συντελεστή 
φορολόγησης των επιχειρήσεων από το 28% θα μειωθεί στο 
24% για τα κέρδη του 2019, κάτι που σημαίνει ότι αυτό το 
δημοσιονομικό βάρος θα το σηκώσει ο προϋπολογισμός της 
επόμενης χρονιάς. Στον προϋπολογισμό του 2020 έχει εγγρά-
φει αυτή τη στιγμή ποσό της τάξεως των 145 εκατ. ευρώ, κα-
θώς έχει ήδη ψηφιστεί η μείωση του συντελεστή από το 29% 
στο 28%. Ωστόσο, η μείωση στο 24% ανεβάζει το δημοσιονο-
μικό κόστος στα 700 με 750 εκατ. ευρώ. Στην πραγματικότη-
τα ο «λογαριασμός» θα είναι μεγαλύτερος, καθώς θα υπάρξει 
επίπτωση και στα έσοδα από την προκαταβολή φόρου (σ.σ.: 
λόγω της μείωσης του συντελεστή, το 2020 θα παρακρατη-

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
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θούν λιγότερα απ’ ό,τι είχαν παρακρατηθεί το 2019), αλλά 
και στις εισπράξεις από τη φορολόγηση των μερισμάτων με 
συντελεστή 5% αντί για 10%
2. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξήγγειλε τη μείωση του πρώτου 
συντελεστή της φορολογικής κλίμακας από το 22% στο 9% 
για το τμήμα του εισοδήματος έως τα 10.000 ευρώ. Δεν διευ-
κρίνισε εάν αυτή η μείωση αφορά τα εισοδήματα του 2020 ή 
άλλης χρονιάς. Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και τα εισοδήματα 
του 2020 να αφορά η μείωση, θα προκύψει δημοσιονομικό 
κόστος στον προϋπολογισμό του 2020 λόγω του ότι θα μει-
ωθεί η παρακράτηση φόρου σε όλους τους μισθωτούς και 
συνταξιούχους από την 1η Ιανουαρίου 2020. Συνολικά, το 
δημοσιονομικό κόστος της θέσπισης χαμηλού συντελεστή 9% 
θα ανέλθει στα 700 με 800 εκατ. ευρώ, αλλά θα «μοιραστεί» 
σε δύο προϋπολογισμούς (πιθανότατα στον προϋπολογισμό 
του 2020 και του 2021). Για την ελάφρυνση των μισθωτών 
και των συνταξιούχων θα χρειαστούν το 2020 τουλάχιστον 
500 εκατ. ευρώ, ενώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες και 
τους επιτηδευματίες θα απαιτηθούν περίπου 300 εκατ. ευρώ 
το 2021, δεδομένου ότι το όφελος θα φανεί στο εκκαθαριστικό 
της συγκεκριμένης χρονιάς.
3. Το δημοσιονομικό κόστος από τη φετινή μείωση του ΕΝ-
ΦΙΑ θα μεταφερθεί και στον προϋπολογισμό του 2020. Αν η 
κυβέρνηση αποφασίσει να εφαρμόσει το 2020 το πρόσθετο 
10% μείωσης που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός, τότε θα χρεια-
στούν επιπλέον 270 εκατ. ευρώ.
Μόνο από αυτά τα τρία μέτρα, προκύπτει δημοσιονομικό κό-
στος που προσεγγίζει το 1,3 με 1,5 δισ. ευρώ για τον προϋπο-
λογισμό του 2020. Ο προϋπολογισμός του 2020 «κουβαλάει» 
επίσης το κόστος διατήρησης του αφορολόγητου στα 8.600 
ευρώ για μισθωτούς, συνταξιούχους και αγρότες (μέτρο που 
κοστίζει περίπου 1,92 δις. ευρώ), τις μειώσεις που έγιναν φέ-
τος στον ΦΠΑ και οι οποίες θα επιβαρύνουν τον προϋπολογι-
σμό του 2020 με 667 εκατ. ευρώ (σ.σ.: ο πρωθυπουργός δεν 
αναφέρθηκε χθες τελικώς στην εφαρμογή χαμηλού συντελε-
στή 13% και στον σερβιριζόμενο καφέ που απαιτεί επιπλέον 
100 έως 130 εκατ. ευρώ), αλλά και τις αυξήσεις στις συντάξεις 
χηρείας που κοστίζουν επιπλέον 150 εκατ. ευρώ.
Επίσης, η 13η σύνταξη έχει ψηφιστεί ως μόνιμο μέτρο, οπότε 
αν διατηρηθεί και το 2020 -δεν υπήρξε καμία αναφορά στο 
συγκεκριμένο θέμα και διατυπώθηκε ως ερώτημα από τον 
αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης- θα απαιτήσει δημο-
σιονομικό χώρο 830 εκατ. ευρώ.
Σειρά άλλων μέτρων 
Ο πρωθυπουργός συμπεριέλαβε στις προγραμματικές δηλώ-
σεις του και μια σειρά άλλων μέτρων, με τα οποία το συνολικό 
δημοσιονομικό κόστος ανεβαίνει στα 6 δισ. ευρώ. Ωστόσο, 
δεν υπήρξε μεγαλύτερη εξειδίκευση όσον αφορά τον χρόνο 
εφαρμογής. Τα μέτρα αυτά είναι: 1. Η δεύτερη φάση μείωσης 
του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων από το 24% 
στο 20%. Το δημοσιονομικό κόστος και της δεύτερης φάσης 
υπολογίζεται τουλάχιστον στα 600 εκατ. ευρώ. Συνέχεια στη Σελ. 25

2. Η θέσπιση έκπτωσης φόρου 40% στις δαπάνες για την 
ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση των 
κτηρίων. Το δημοσιονομικό κόστος εξαρτάται από την αντα-
πόκριση που θα έχει το μέτρο, αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό 
θεωρείται δημοσιονομικά ουδέτερο, καθώς μπορεί να «απο-
καλύψει» συναλλαγές στον χώρο της οικοδομής που σήμερα 
πραγματοποιούνται χωρίς τιμολόγια. Εκτιμάται ότι το μέτρο 
θα εφαρμοστεί άμεσα.
3. Η μείωση του ανώτατου συντελεστή της φορολογικής κλί-
μακας από το 45% που είναι σήμερα για τους έχοντες εισόδη-
μα άνω των 40.000 ευρώ. Ο πρωθυπουργός δεν ανακοίνωσε 
τον νέο συντελεστή ούτε και το χρονοδιάγραμμα μείωσης.
4. Η σταδιακή κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, αλλά 
και του τέλους επιτηδεύματος. Η κατάργηση της εισφοράς 
αλληλεγγύης μειώνει τα φορολογικά έσοδα κατά περίπου 
650 εκατ. ευρώ και η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος 
χρειάζεται 380 εκατ. ευρώ.
5. Η μείωση του ΦΠΑ από το 24% που είναι σήμερα στο 22% 
και από το 13% στο 11% με ταυτόχρονη διατήρηση του 
υπερχαμηλού συντελεστή με τον οποίο φορολογούνται ηλε-
κτρική ενέργεια, βιβλία κ.λπ.
6. Η μείωση του συντελεστή υπολογισμού των ασφαλιστικών 
εισφορών για την κύρια σύνταξη από το 20% που είναι σήμε-
ρα στο 15%, με την ελάφρυνση να αφορά και στον εργοδότη 
και στον εργαζόμενο. Και αυτό το μέτρο αναφέρθηκε ότι θα 
υλοποιηθεί σταδιακά, καθώς το δημοσιονομικό του κόστος 
υπολογίζεται στα 2 δισ. ευρώ.
• Τι θα ισχύσει για ιδιοκτήτες ακινήτων 
 Τη θέσπιση κλίμακας με μειωτικούς συντελεστές τόσο για 
τον κύριο όσο και για τον συμπληρωματικό φόρο επί των 
ακινήτων θα προβλέπει η διάταξη για τη μείωση του ΕΝΦΙΑ 
μεσοσταθμικά κατά 22% από φέτος. Σύμφωνα με τα όσα 
ανέφερε χθες ο υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για τη 
φορολογική πολιτική, Απόστολος Βεσυρόπουλος, ως «μικρή 
ιδιοκτησία» -η οποία και θα έχει έκπτωση 30%- νοείται αυτή 
έως τα 60.000 ευρώ.
Για ατομική περιουσία από τα 60.000 ευρώ έως και το 1 εκατ. 
ευρώ η έκπτωση θα διαμορφωθεί μεσοσταθμικά στο 20%, 
ενώ από το 1 εκατ. ευρώ και πάνω θα υπάρξει μείωση 10%. 
Η διάταξη υπολογισμού της έκπτωσης που είναι αυτή τη στιγ-
μή σε ισχύ (μείωση 30% για περιουσία έως 60.000 ευρώ και 
μηδενισμό της ελάφρυνσης για περιουσίες άνω των 200.000 
ευρώ) θα καταργηθεί. Επίσης, ο υφυπουργός Οικονομικών 
κατέστησε σαφές ότι φέτος δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή στις 
αντικειμενικές αξίες των ακινήτων, καθώς η εξίσωση των 
εμπορικών με τις αντικειμενικές μετατίθεται για το 2020.
Η εξαγγελία του πρωθυπουργού αφορούσε τη μείωση του 
ΕΝΦΙΑ μεσοσταθμικά κατά 30% σε δύο χρόνια. Η «έκπλη-
ξη» που επιφύλαξε για την ανάγνωση των προγραμματικών 
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Πριν δημιουργηθεί η οποιαδήποτε ανησυχία, οι σεισμο-
λόγοι είναι ξεκάθαροι (και καθησυχαστικοί): ο σεισμός 
της Παρασκευής δεν ενεργοποίησε τα γειτονικά ρήγμα-
τα, ούτε, όπως προαναφέρθηκε, βορειοδυτικά του Θρια-
σίου, είτε βορειότερα προς τη Βόρεια Πάρνηθα αλλά και 
ούτε δυτικά προς τον Κορινθιακό.
 Τίθεται έτσι εύκολα το ερώτημα: τότε γιατί οι ειδικοί 
έχουν τα βλέμματά τους στραμμένα στον Κορινθιακό; Αν 
και οι απαντήσεις στο ερώτημα αυτό είναι φειδωλές (και 
έχοντας υπόψη μας ότι οι σεισμολόγοι είναι υποχρεωμέ-
νοι να βλέπουν πολλά χρόνια μπροστά ακόμη και στην 
περίπτωση που δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ότι 
επίκειται μεγάλος σεισμός), η κατάσταση έχει ως εξής: 
οι σεισμολόγοι γνωρίζουν ότι για περιοχές που είναι 
σεισμικά ήσυχες για μεγάλο διάστημα, προβλέπεται θε-
ωρητικά η διέγερση περιφερειακών ζωνών αρκετά πριν 
από τους μεγάλους σεισμούς. Αυτός είναι και ο λόγος 
που το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο έχει εγκαταστήσει ειδι-
κούς μετρητικούς σταθμούς και εκτελεί σειρά ερευνητι-
κών προγραμμάτων στην περιοχή. Το «στοίχημα» για 
τους σεισμολόγους είναι να μην τους πιάσει στον ύπνο 
ένας μεγάλος σεισμός, όποτε κι αν γίνει αυτός.
 Μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο υπάρχουν και τα ντόνατς. 
Οχι, δεν πρόκειται για τα πιο γνωστά και ευρέως διαδε-
δομένα γλυκίσματα παγκοσμίως (είναι στρογγυλά και 
γεμιστά με μαρμελάδα ή κρέμες), αλλά για μια θεωρία 
(!). Ναι, για μια θεωρία (που λέει μέσες - άκρες) πως πριν 
αρχίσει να διεγείρεται σεισμικά μια περιοχή διεγείρονται 
οι γύρω από αυτήν. Και σε αυτό το πλαίσιο σκέψης, από 
τη μνήμη των ειδικών δεν έχουν σβήσει ο σεισμός με-
γέθους 5,3 βαθμών που σημειώθηκε στις 7 Ιανουαρίου 
2018 στο Γαλαξίδι, ούτε αυτός με μέγεθος 4,7 βαθμών 
της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε στον Κορινθιακό 
Κόλπο τα ξημερώματα της τελευταίας ημέρας του 2017. 
ΚΑΚΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ. Για πολλούς επιστήμονες - ιδίως - ο 
ανατολικός δεν είναι μια καλή γειτονιά (από σεισμολο-
γικής άποψης) επειδή έχει μεγάλα ρήγματα. Και εκεί ας 
μην ξεχνάμε βρίσκονται οι Αλκυονίδες που έδωσαν τους 
τρεις καταστροφικούς σεισμούς του 1981. Πρόκειται για 
τη λεγάμενη ζώνη των Αλκυονίδων, και έχουν περάσει 
38 χρόνια χωρίς να δώσει σοβαρό (σοβαρούς) σεισμό 
(σεισμούς). Οι Αλκυονίδες αποτελούν ένα νησιωτικό σύ-
μπλεγμα στο ανατολικό τμήμα του Κορινθιακού Κόλπου, 
του λεγάμενου κόλπου του Λειβαδάστρου, απέναντι από 
το ακρωτήριο Ολμιών στον Νομό Κορινθίας. 
Το νησιωτικό αυτό σύμπλεγμα αποτελούν τέσσερα 
νησιά: η Ζωοδόχος Πηγή (νησίδα), το Δασκαλειό, το 
Γλαρονήσι και το Πρασονήσι. Και είναι γνωστό πως ο 
Κορινθιακός είναι η περιοχή με την υψηλότερη παρα-

μόρφωση του φλοιού της Γης σε όλη την Ελλάδα. Επίσης 
είναι γνωστό πως η βόρεια και η νότια ακτή του Κορινθι-
ακού απομακρύνονται μεταξύ τους με ετήσιο ρυθμό έως 
15 χιλιοστών. 
Ο καθηγητής Σεισμολογίας και διευθυντής στο Γεω-
δυναμικό Ινστιτούτο Ακης Τσελέντης το λέει ξεκάθαρα 
απαντώντας σε σχετική ερώτηση των «ΝΕΩΝ». «Υπάρχει 
πιθανός κίνδυνος στις Αλκυονίδες» επισημαίνει. Οπως ο 
ίδιος αναφέρει, ο φόβος του έγκειται στο γεγονός πως 
αν γίνει ένας ανάλογος σεισμός με αυτούς του 1981 
, πολλά σπίτια δεν θα αντέξουν. «Από το 2000 έπρεπε 
να εξεταστούν από μηχανικούς 80.000 δημόσια κτίρια. 
Μέχρι σήμερα είναι ζήτημα αν έχουν εξεταστεί 17.000» 
υποστηρίζει. 
ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ. Κατά τους ειδικούς, οι σεισμοί στις Αλ-
κυονίδες το 1981 ήταν μια ακολουθία, αποτελούμενη 
από τρεις κύριους σεισμούς, οι όποιοι προκλήθηκαν το 
χρονικό διάστημα από τις 24 Φεβρουάριου μέχρι τις 4 
Μαρτίου του προαναφερόμενου έτους. Ένα λεπτό πριν 
από τις έντεκα το βράδυ της Τρίτης 24 Φεβρουαρίου 
σημειώθηκε ο πρώτος σεισμός, ο οποίος είχε μέγεθος 
6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και προκάλεσε μεγάλες 
καταστροφές σε Λουτράκι, Περαχώρα, Αγ. Θεοδώρους, 
Κινέτα, Μέγαρα, Νέα Πέραμο, Ελευσίνα, Μάνδρα και 
Ασπρόπυργο. 
Στη συνέχεια, μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα της Τέταρ-
της 25/2 ακολούθησε δεύτερος σεισμός, ο οποίος είχε 
μέγεθος 6,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και προκάλε-
σε ζημιές σε χτίσματα που είχαν πληγεί από τον πρώ-
το σεισμό. Το πρωί φάνηκαν οι τραγικές συνέπειες του 
σεισμού: το 10% των σπιτιών στα Μέγαρα δεν ήταν κα-
τοικήσιμο, ενώ τεράστιες ήταν οι ζημιές σε Κόρινθο και 
Λουτράκι (όπου κατέρρευσαν δύο ξενοδοχεία που λόγω 
εποχής ήταν - ευτυχώς - άδεια από κόσμο). 
Την Τετάρτη 4 Μαρτίου, ένα λεπτό μετά τις τέσσερις το 
απόγευμα σημειώθηκε και τρίτος σεισμός μεγέθους 6,3 
βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Από αυτόν τον σεισμό, 
οι μεγαλύτερες ζημιές προκλήθηκαν στην Ανθούπολη 
Περιστεριού. Αξίζει να σημειωθεί πως οι μετασεισμοί 
συνεχίστηκαν για πολύ μεγάλο διάστημα, έως και τα 
μέσα του Σεπτεμβρίου 1981 (!). Από αυτήν την ιδιαί-
τερα έντονη σεισμική ακολουθία, 20 άνθρωποι έχασαν 
τη ζωή τους και γύρω στους 500 τραυματίστηκαν. Οι 
ζημιές ανυπολόγιστες: 22.500 (πάνω - κάτω) οικοδομές 
καταστράφηκαν ή υπέστησαν μη επισκευάσιμες βλάβες, 
πάνω από 11.000 οικοδομές έπαθαν σοβαρές βλάβες 
και άλλες 50.222 ελαφρότερες. Η εκτίμηση που υπάρχει 
είναι ότι έως τις 31 Δεκεμβρίου 1983 δόθηκαν 60 δισ. 
δραχμές για την αποκατάσταση των σεισμόπληκτων. 

ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΟΙ ΑΝΗΣΥΧΟΥΝ ΤΩΡΑ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ

Μόλις βεβαιώθηκε πως ο σεισμός της περασμένης Πα-
ρασκευής προκλήθηκε από ένα κομμάτι στο δυτικό άκρο 
του ρήγματος της Πάρνηθας το όποιο δεν έσπασε στον 
σεισμό του ’99, τα βλέμματα των ειδικών έπαψαν να εί-
ναι στραμμένα στον εθνικό δρυμό και πλέον στρέφονται 
προς τον Κορινθιακό Κόλπο.... 

ΤΑ ΝΕΑ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-16-41                                               22/07/2019

δηλώσεων αφορούσε το γεγονός ότι το μεγαλύτερο ποσοστό 
της έκπτωσης (22%) θα αφορά τη φετινή χρήση, ενώ το υπό-
λοιπο 8% με 10% θα δοθεί με τα εκκαθαριστικά του 2020.
Μετά την ψήφιση της νομοθετικής διάταξης μέσα στην εβδο-
μάδα, θα αρχίσει ο αγώνας ταχύτητας για την έκδοση των 
φετινών ειδοποιητηρίων. Ο στόχος είναι, παρά τη νομοθετική 
αλλαγή, η έκδοση των εκκαθαριστικών να γίνει μέσα στον 
Αύγουστο ώστε οι φορολογούμενοι να μπορούν να αποπλη-
ρώσουν τον φετινό φόρο σε τουλάχιστον τέσσερις ή και πέντε 
μηνιαίες δόσεις.
Το πιθανότερο είναι ότι και φέτος θα δοθεί η δυνατότητα η τε-
λευταία δόση να καταβληθεί τον Ιανουάριο του 2020, κάτι για 
το οποίο θα πρέπει να υπάρξει σχετική νομοθετική ρύθμιση.
Με την κλίμακα υπολογισμού των εκπτώσεων και τους 
αντίστροφα προοδευτικούς συντελεστές -όσο μεγαλύτερη η 
ατομική περιουσία τόσο μικρότερο το ποσοστό της ελάφρυν-
σης- οι έχοντες μικρή ατομική περιουσία θα έχουν μεγαλύτε-
ρη ποσοστιαία μείωση, αλλά μικρότερο όφελος σε απόλυτους 
αριθμούς σε σχέση με τη μεσαία και την υψηλή ιδιοκτησία.
Για παράδειγμα, ιδιοκτήτης διαμερίσματος 15ετίας, 2ου 
ορόφου και επιφάνειας 60 τ.μ σε περιοχή με τιμή ζώνης 
1.200 ευρώ/τ.μ., πλήρωσε το 2018 το ποσό των 249 ευρώ. 
Με την έκπτωση του 30% (η οποία θα ισχύσει επειδή η αξία 
του ακινήτου διαμορφώνεται στα 54.000 ευρώ) θα κερδίσει 
74,7 ευρώ και θα καταβάλει 174,4 ευρώ σε τέσσερις ή πέντε 
μηνιαίες δόσεις.
Ιδιοκτήτης διαμερίσματος 5ετίας, 5ου ορόφου, σε περιοχή με 
τιμή ζώνης 1.800 ευρώ, πλήρωσε το 2018 ΕΝΦΙΑ 851 ευρώ, 
καθώς το ακίνητο έχει επιφάνεια 150 τ.μ. και 30 τετραγωνικά 
βοηθητικούς χώρους.
Ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης θα γλιτώσει περίπου 170 ευρώ, 
καθώς το ποσοστό της έκπτωσης θα διαμορφωθεί περίπου 
στο 20%.
Όσον αφορά τον συμπληρωματικό φόρο, σήμερα πληρώνει 
22,5 ευρώ (επειδή η αξία του ακινήτου είναι 265.000 ευρώ 
και ξεπερνά το αφορολόγητο των 250.000 ευρώ), οπότε θα 
εξοικονομήσει επιπλέον πέντε ευρώ.
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Σε σταυροδρόμι κρίσιμων αποφάσεων για το μέλλον 
του βρίσκεται το λιμάνι του Βόλου (τρίτο λιμάνι της 
χώρας), συμπιεσμένο αφενός ανάμεσα σε αυτά του 
Πειραιά και της Θεσσαλονίκης και αφετέρου διεκδι-
κώντας τον δικό του αυτόνομο ρόλο ως κόμβου διακί-
νησης ανθρώπων και εμπορευμάτων. Ο απολογισμός 
των τελευταίων τεσσάρων χρόνων, όπως απεικονίζε-
ται στο ενημερωτικό σημείωμα που δόθηκε στα μέλη 
του Συμβουλίου Χρηστών Λιμένα Βόλου κατά την 
πρώτη συνεδρίαση του «θεσμού» πριν από μία εβδο-
μάδα είναι ενδεικτικός. 
Τα θετικά μηνύματα αφορούν κυρίως τις προοπτικές 
ανάπτυξης της εμπορικής δραστηριότητας του λιμένα 
καθώς προβλέπεται μεγάλη αύξηση τόσο της ζήτησης 
τροφίμων από αραβικές, κυρίως, χώρες και δομικών 
υλικών για την ανοικοδόμηση Συρίας και Ιράκ όσο και 
της τουριστικής δραστηριότητας, ιδιαίτερα όσον αφο-
ρά την κρουαζιέρα. Παράλληλα, όμως, όπως τονίζεται 
στο σημείωμα, «η χρόνια έλλειψη επενδύσεων στις 
υποδομές και τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό 
επηρεάζουν αρνητικά την ανταγωνιστικότητα του 
λιμένα παρά την αυταπάρνηση των εργαζομένων. Η 
συνύπαρξη εμπορικών και τουριστικών δραστηριοτή-
των φαίνεται να έχει φθάσει στα όριά της χωρίς, όμως, 
να μπορεί να εγκαταλειφθεί ούτε η μια ούτε η άλλη 
δραστηριότητα καθώς και οι δύο συμβάλλουν στην 

ανάπτυξη της τοπικής και περιφερειακής οικονομίας». 
Η διοίκηση εκτιμά ότι το μειονέκτημα του μεγέθους 
του Λιμένα Βόλου, που δεν επαρκεί για να ανταγωνι-
στεί ευθέως με τα λιμάνια του Πειραιά και της Θεσσα-
λονίκης, μπορεί να μετατραπεί σε πλεονέκτημα καθώς 
ευνοεί την σε σύντομο χρονικό διάστημα η μετατροπή 
του «σε «έξυπνο” και “πράσινο” λιμάνι που θα προ-
σφέρει ανταγωνιστικές υπηρεσίες προσελκύοντας 
νέους πελάτες» ιδίως αφού «με τον πρόσφατο νόμο 
(Ν. 4597/2019) δίνεται η δυνατότητα υπο-παραχω-
ρήσεων δραστηριοτήτων και λειτουργιών σε εξειδι-
κευμένους παραχωρησιούχους που θα προβούν σε 
επενδύσεις για την ανάπτυξή τους».
 Η διαδικασία αξιοποίησης του Λιμένα Βόλου οφείλει 
να συμβαδίσει με τα πορίσματα της μελέτης που έχει 
ανατεθεί στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για την ανάπτυ-
ξη των πολυτροπικών μεταφορών στην Π.Ε. Μαγνησί-
ας, στο πλαίσιο της οποίας θα εξεταστεί η σκοπιμότητα 
δημιουργίας νέου λιμένα στον Αλμυρό, με μεταφορά 
εκεί του εμπορικού τμήματος του λιμένα. Σε αυτή την 
περίπτωση, «τότε αφενός θα πρέπει να συνταχθεί ένα 
νέο master plan για τη νέα θέση, αλλά και να γίνουν οι 
σχετικές προσαρμογές αναθεωρήσεις στο υφιστάμενο 
/ εγκεκριμένο masterplan για τις νέες χρήσεις που θα 
παραμείνουν εντός του λιμένα Βόλου (επιβατικές, γιώ-
τινγκ, κρουαζιέρα)». 
Έμφαση δίνεται παράλληλα στην προστασία των 
εργασιακών σχέσεων και δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας, την προστασία και αναβάθμιση του περι-
βάλλοντος και την ενδυνάμωση της σχέσης λιμένα και 
πόλης του Βόλου. 
Τα οικονομικά στοιχεία της τελευταίας τριετίας (2015-
2018) είναι πάντως ενθαρρυντικά αφού τα καθαρά 
κέρδη από 1.199.035 ευρώ το 2015 έφτασαν το 
1.472.149 ευρώ το 2018, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα 
από 1.612.998 ευρώ το 2015 εκτοξεύτηκαν κυριολε-
κτικά στα 5.571.581 ευρώ το 2018. 

- Η Πάρνηθα δεν μπορεί να δώσει μεγαλύτερο σεισμό 
Εβδομήντα μετασεισμοί προκλήθηκαν τα δύο πρώτα 
24ωρα μετά τον σεισμό της περασμένης Παρασκευής με-
γέθους 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που προκάλεσε 
ιδιαίτερη ανησυχία στους κατοίκους του Λεκανοπέδιου 
αλλά και των γύρω περιοχών. Οι σεισμολόγοι κάνουν 
λόγο για ομαλή μετασεισμική ακολουθία, ωστόσο, θα 
ήταν ακόμη πιο ήσυχοι αν σημειώνονταν περισσότεροι 
σεισμοί μεσαίου μεγέθους. Στο προαναφερόμενο χρονι-
κό διάστημα, ο μεγαλύτερος σεισμός που προκλήθηκε 
είχε μέγεθος 4,3 βαθμών, ενώ σημειώθηκαν δυο σει-
σμοί με μέγεθος πάνω από τρεις βαθμούς (3,2 και 3,6). 
Συνολικά οι 20 είχαν μέγεθος πάνω από δύο βαθμούς 
της κλίμακας Ρίχτερ. 
Τρία είναι μέχρι στιγμής τα στοιχεία, σύμφωνα με τον 
γεωλόγο/σεισμολόγο διευθυντή ερευνών στο Γεωδυνα-
μικό Ινστιτούτο Αθηνών Θανάση Γκανά: 
1) Ο σεισμός είναι πιθανό να προκλήθηκε από το δυτικό 
άκρο του ρήγματος της Πάρνηθας (που έδωσε τον σει-
σμό του ’99 μεγέθους 5,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ) 
ή από ένα γειτονικό ρήγμα μήκους πέντε χιλιομέτρων 
σε κοντινή απόσταση, βορειοδυτικά της εστίας του ‘99. 
Αυτό ακόμη είναι υπό εξέταση και αναμένεται να διευ-
κρινιστεί με βάση τα νεωτέρα δεδομένα. 
2) Τυπικά είναι πολύ δύσκολο αυτό το ρήγμα να δώσει 
μεγαλύτερο σεισμό.
 3) Η μετασεισμική ακολουθία εξελίσσεται ομαλά και δεν 
έχουν ενεργοποιηθεί τα γύρω ρήγματα βορειοδυτικά 
του Θριασίου (όπως αυτό στα βόρεια του όρους Πατέ-
ρα), βορειότερα προς τη Βόρεια Πάρνηθα και δυτικά 
προς τον Κορινθιακό. 
«Ενα κομμάτι 4-5 χιλιόμετρα ενός μεγάλου ρήγματος 
μήκους 20 -25 χιλιομέτρων μπορεί να σπάσει ύστερα 
από 20 χρόνια και να δώσει νέο σεισμό», συμπληρώνει 
ο Θανάσης Γκανάς. «Και αυτό διότι κατά τον πρώτο σει-
σμό δεν έχει απελευθερωθεί από την πρώτη στιγμή όλη 
η ενέργεια που συγκεντρώνεται». 
Οπως προαναφέρθηκε, το ρήγμα της Πάρνηθας δεν 
αναμένεται (τυπικά τουλάχιστον) να δώσει μεγαλύτερο 
σεισμό. Αυτό το επιβεβαιώνει και ο καθηγητής σεισμο-
λογίας Νίκος Βούλγαρης. «Πρόκειται για μικρό ρήγμα 
όχι μεγάλης δυναμικότητας», αναφέρει. Ομως οϋτε το 
‘99 περίμεναν σεισμό από αυτό το ρήγμα οι σεισμολό-
γοι. Αυτός είναι και ο λόγος που ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ 
Ευθύμιος Λέκκας επισημαίνει χαρακτηριστικά πως «το 
ρήγμα της Πάρνηθας μας εκπλήσσει συνεχώς». 
ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ. Η κυκλοφοριακή συμφό-
ρηση στους δρόμους της Αθήνας αμέσως μετά την εκδή-
λωση του σεισμού της περασμένης Παρασκευής αλλά, 
και ο πανικός που προκλήθηκε το πρώτο διάστημα εξαι-
τίας στα προβλήματα των δικτύων κινητής τηλεφωνίας 

οδηγεί τον ακαδημαϊκό και καθηγητή αντισεισμικών 
κατασκευών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) 
Παναγιώτη Καρύδη στο συμπέρασμα ότι από την πρω-
τεύουσα λείπουν χώροι ασφαλούς συγκέντρωσης κα-
τοίκων σε περίπτωση σεισμών ή άλλων καταστροφών. 
Για τον λόγο αυτό, ο ίδιος, μιλώντας στα «ΝΕΑ» προτεί-
νει στην κατεδάφιση υπό προϋποθέσεις μέρους των πε-
ρίπου 1.500 εγκαταλελειμμένων σπιτιών και ανάλογα με 
τη θέση και την έκταση να δημιουργηθούν χώροι πρα-
σίνου και καταφυγής. Επιπλέον, σε ό,τι αφορά τα υπάρ-
χοντα καταφύγια, η κατασκευή των οποίων ήταν υπο-
χρεωτική την εποχή του μεσοπολέμου να αξιοποιηθούν 
με σωστό αρχιτεκτονικό σχεδίασμά. «Τα καταφύγια 
αυτά είναι πανίσχυρα και θα μπορούσαν να ενταθούν σε 
κάποιο ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρηματοδότησης προ-
κειμένου να αξιοποιηθούν για την ασφάλεια του κόσμου 
ώστε να μην τρέχουν στους «δρόμους με ό,τι κινδύνους 
αυτό συνεπάγεται», επισημαίνει χαρακτηριστικά. 


