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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

ΤΕΕA
ΤΕΥΧΟΣ 1798 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1 και 4
Από σήμερα οι αιτήσεις για το «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» 
Σελ 1  
Συνάντηση Κυρ. Μητσοτάκη με διοίκηση ΤΑΙΠΕΔ- Αξιοποίηση της 
δημόσιας περιουσίας με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων για 
ανάπτυξη και θέσεις εργασίας 
 Σελ 1 και 5
Αδ. Γεωργιάδης: «μετά βεβαιότητας θα πραγματοποιηθεί η επέν-
δυση στο Ελληνικό»
Σελ 1 και 7
Μέτρα για την επιτάχυνση δημοσίων έργων, συμβάσεων παρα-
χώρησης και ΣΔΙΤ
Σελ 3 
Κτηματολόγιο: Οι επίσημες παρατάσεις για 50 περιοχές 
Σελ 5
Αδ. Γεωργιάδης: Έχουν τριπλασιασθεί οι αιτήσεις για την προστα-
σία της πρώτης κατοικίας και έχει πενταπλασιασθεί ο αριθμός των 
αιτήσεων που εγκρίνονται
Σελ 6 και 7
Δελτίο ελέγχου της γραφειοκρατίας θα εκδίδει το Παρατηρητήριο 
- Συνέντευξη ΓΓ του υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης Λεωνίδας Χρι-
στόπουλος στο ΑΠΕ-ΜΠΕ
Σελ 8 ,9 και 10 
Κώστας Αχ. Καραμανλής: Οι πολίτες της Θεσσαλονίκης θέλουν και 
μετρό και αρχαία
Σελ 11
Περιφέρεια Αττικής: Διαχείριση των απορριμμάτων και ανάγκη 
ενίσχυσης των αντιπλημμυρικών έργων
Σελ 12 
Απολογισμός της 15ετούς λειτουργίας της γέφυρας Ρίου –Αντιρρί-
ου. Πάνω από 61 εκατ. οι διελεύσεις
Σελ 13 
Με πρωτοβουλία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας διασυνδέονται 
όλα τα νησιά της Ελλάδας
Σελ 14 
ΓΓ Λιμένων: «Ο λιμένας της Αλεξανδρούπολης συμπεριλαμβάνεται 
στους λιμένες προτεραιότητας» 
Σελ 15 
Έλληνες ερευνητές μελέτησαν στο Κατάρ τη θερμική καταπόνηση 
που δέχονται οι εργαζόμενοι  – Τι αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αν. 
καθηγητής του Παν. Θεσσαλίας Ανδρέας Φλουρής
Σελ 16 
Δέκα εκατ. ευρώ θα διατεθούν, μέσω ΕΣΠΑ, σε επιχειρήσεις στη 
Θεσσαλία, για πατέντες και καινοτομία   
Σελ 17 
Αυτοψία της Λ. Μενδώνη στο ξενοδοχείο «Ακροπόλ» στο πλαίσιο 
των έργων αποκατάστασης του ιστορικού κτιρίου
Σελ 18 και 19  
84η ΔΕΘ: Τι είπε στην ομιλία του ο Αλ. Τσίπρας - Είμαστε εδώ για να 
μην επιτρέψουμε να γκρεμιστούν όλα όσα χτίσαμε με κόπο
Σελ 20 
Στέλιος Πέτσας: Ο κ. Τσίπρας έχει βαθιά άγνοια για την οικονομία
Σελ 23
Prototype by TEE & Attica Region: ένας τεχνοδικτυακός (ψηφια-
κός) επιταχυντής καινοτόμων ιδεών.
Σελ 2 
Προσεχώς
Σελ 24,25
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση 
του ΤΕΕ (Newsletter) TEE: Από σήμερα 16 Σεπτεμβρίου ξεκινά τμηματικά, ανά ομάδα 

Περιφερειών, η υποβολή αιτήσεων για τον δεύτερο κύκλο του 
προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ΄ οίκον», το οποίο παρέχει 
επιχορηγήσεις και άτοκα δάνεια για την ενεργειακή αναβάθ-
μιση κατοικιών, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Οι αιτήσεις θα υπο-

βάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Προγράμματος 
https://exoikonomisi.ypen.gr/ και τη σχετική υποσελίδα για 
τον Β΄ Κύκλο https://exoikonomisi-b.ypen.gr/ όπου παρέχο-
νται αναλυτικές Οδηγίες για την υποβολή της αίτησης και άλλες 
χρήσιμες πληροφορίες. Αναλυτικά στη σελ 4

Tη βούληση της κυβέρνησης για την επιτάχυνση των δια-
δικασιών σχετικά με την αξιοποίηση της δημόσιας περιου-
σίας και την πρόοδο των ιδιωτικοποιήσεων, με κριτήριο το 
δημόσιο συμφέρον, υπογράμμισε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο 
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια 
συνάντησης που είχε την Παρασκευή στο Μέγαρο Μαξίμου 
με τον εκτελεστικό πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ ‘Αρη Ξενόφο και τον 
διευθύνοντα σύμβουλο του Ταμείου Ριχάρδο Λαμπίρη. Στόχος 
του προγράμματος αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας είναι 

η προσέλκυση επενδύσεων για τη στήριξη της ανάπτυξης και 
τη δημιουργία θέσεων εργασίας και η αναβάθμιση της ποιότη-
τας των υποδομών και υπηρεσιών προς όφελος της ελληνικής 
κοινωνίας. Παρόντες στη συνάντηση, από την πλευρά της 
κυβέρνησης, ήταν ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπε-
τρίτης, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, αρμόδιος για 
τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου, ‘Ακης Σκέρτσος, και 
η γενική γραμματέας Συντονισμού Οικονομικών και Αναπτυξι-
ακών Πολιτικών Βίκυ Λοΐζου.

Το ελληνικό Δημόσιο, μετά βεβαιότητας, μπορεί να πει ότι θα 
πραγματοποιηθεί η επένδυση στο Ελληνικό. Αυτό δήλωσε ο 
υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, 
την Παρασκευή, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Κεντρικού 
Συμβουλίου Διοίκησης (ΚΣΔ). Συγκεκριμένα, ο κ. Γεωργιάδης 
προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Μετά τη λήξη της συνε-
δρίασης του σημερινού Κεντρικού Συμβουλίου Διοίκησης 
ολοκληρώθηκε η τελευταία Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), 
όσον αφορά τη μεγάλη επένδυση στο Ελληνικό. Σήμερα γρά-
φτηκε ιστορία από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, 
καθώς επιτέλους το ελληνικό Δημόσιο μπορεί μετά βεβαιότη-

τας να πει ότι αυτή η επένδυση θα γίνει». Στο μεταξύ με το δευ-
θύνοντα σύμβουλο της Lamda Development Οδυσσέα Αθα-
νασίου συναντήθηκε την Παρασκευή ο υπουργός Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης προκειμένου να τον ενη-
μερώσει για τις εξελίξεις σχετικά με την λήψη αποφάσεων που 
αφορούν την επένδυση στο Ελληνικό. Σε  ανάρτησή του στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός συγχαίρει τους συ-
νεργάτες του που συνέβαλαν να ολοκληρωθεί η έκδοση όλων 
των απαιτούμενων ΚΥΑ και γνωστοποίησε και τη συνάντησή 
του με τον κ. Αθανασίου. Αναλυτικά στη σελ 5

Σημαντικά μέτρα για την επιτάχυνση δημοσίων έργων, συμ-
βάσεων παραχώρησης και ΣΔΙΤ περιλαμβάνει το υπο διαβού-
λευση αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο, σύμφωνα με ρεπορτάζ 
του Αχιλέα Τόπα στο economix.gr.   Διατάξεις για την επιτάχυν-
ση δημοσίων έργων και επενδύσεων που υλοποιούνται με τη 
μέθοδο των συμβάσεων παραχώρησης και των συμπράξεων 
δημοσίου ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), περιλαμβάνονται στο ανα-
πτυξιακό νομοσχέδιο που δόθηκε για διαβούλευση. Στόχος 

είναι να αλλάξει η ζοφερή εικόνα που παρατηρείται τα τελευ-
ταία έτη σε ό,τι αφορά την εκτέλεση μεγάλων έργων, δεδομέ-
νου πως ο μέσος όρος του χρόνου υλοποίησης επενδύσεων 
υποδομών ανέρχεται στην Ελλάδα σε 90 μήνες. Το αντίστοιχο 
χρονικό διάστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι περίπου το 
μισό. Αναλυτικά στη σελ 7

ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ»

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΥΡ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΜΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΙΠΕΔ
Αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων για 
ανάπτυξη και θέσεις εργασίας

ΑΔ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: «ΜΕΤΑ ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ Η 
ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ»

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΔΙΤ



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

19 - 21 Σεπτεμβρίου 2019
Συνέδριο για τις Αναπτυξιακές Προοπτικές 
της Περιφέρειας
ΠΑΤΡΑ

Εφημερίδα «Πελοπόννησος»

25 - 27 Σεπτεμβρίου 2019

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πο-
λιτιστικής Κληρονομιάς (3nd Pan-Hellenic 
Conference on Digital  Cultural Heritage-
EuroMed 2019)
ΑΘΗΝΑ 

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύ-
πρου, Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Αττικής, Πολιτιστικός Οργανι-
σμός “Δίκτυο ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ”

26 - 27 Σεπτεμβρίου 2019

Συνέδριο: «Οι Μελετητικές-Συμβουλευτικές 
Επιχειρήσεις μπροστά στις νέες απαιτήσεις 
και αγορές»
ΑΘΗΝΑ

Σύνδεσμος Ελληνικών Εται-
ρειών - Γραφείων Μελετών 
(Σ.Ε.Γ.Μ.)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ   
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ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Αργύρης Δεμερτζής, Φρόσω Καβαλάρη
ΣΎΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Θοδωρής Καραουλάνης
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Ελένη Τριάντη

press@central.tee.gr

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
MediterraNeaN resort & 
Hotel real estate ForuM 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟΥ 
ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑϊΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ   

Το 5ο συνέδριο MR&H θα διεξαχθεί για δεύτερη φορά στην Ελλά-
δα (ξενοδοχείο Athens Hilton), από 29 έως 31 Οκτωβρίου 2019.
Το συνέδριο, που διοργανώνεται από την Questex, είναι αφι-
ερωμένο σε επενδύσεις ανάπτυξης και λειτουργίας σύνθετων 
τουριστικών θέρετρων και ξενοδοχείων στην περιοχή της Μεσο-
γείου. Αυτή η εξειδικευμένη αγορά -όπως αναφέρεται σε σχετική 
ανακοίνωση- περιλαμβάνει διάφορους τομείς (πχ. ξενοδοχεία, 
μαρίνες, αθλητικές δραστηριότητες, τρόφιμα και ποτά), οι οποίοι, 
όταν συνεργάζονται αρμονικά, έχουν ως αποτέλεσμα επιτυχημέ-
να σύνθετα τουριστικά θέρετρα.
Το συνέδριο παρακολουθούν κάθε χρόνο εκπρόσωποι κορυ-
φαίων εταιρειών της τουριστικής βιομηχανίας και επενδυτικών 
ομίλων. Σημειώνεται ότι το συνέδριο υποστηρίζει ο οργανισμός 
Enterprise Greece.
Πληροφορίες: www.mrandh.com

Το 14ο Εργαστήριο –Σεμινάριο με τίτλο: «Φυσική δόμηση και 
βιοκλιματική προσέγγιση στην αρχιτεκτονική», που διοργανώ-
νει ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων για την προώ-
θηση της φιλικής στο περιβάλλον αρχιτεκτονικής, θα πραγματο-
ποιηθεί από τις 18 ως τις 24 Οκτωβρίου 2019 .
«Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκτός της θεωρητικής προ-
σέγγισης, εργαστήρια για τεχνικές χτισίματος με χώμα όπως 
rammedearth (Pisé), ωμούς πλίνθους κλπ, με χρήση τοπικών 
υλικών, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. Στο πλαίσιο του 
OPTARCH (http://optarch.ntua.gr/) προσεγγίζονται περιβαλ-
λοντικές παράμετροι που οδηγούν σε βέλτιστες αρχιτεκτονικές 
παρεμβάσεις κατά περίπτωση».
Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε νέους αρχιτέκτονες και θα 
διεξαχθεί στον Ξενώνα Στάμου Στούρνα στην Άλλη Μεριά Βό-
λου. Οι εγγραφές στο σεμινάριο θα γίνονται, κατόπιν τηλεφωνι-
κής συνεννόησης με τη Γραμματεία του ΣΑΔΑΣ –ΠΕΑ, μέχρι την 
Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019.
Πληροφορίες: www.sadas-pea.gr , τηλ. 2103215146 και 
2103215147, info@sadas-pea.gr , sadas-pea@tee.gr

Πρόσκληση σε νεοφυείς επιχειρήσεις να συμμετάσχουν στο 
συνέδριο των ευρωπαϊκών επιχειρηματικών περιφερειών, 
που θα πραγματοποιηθεί από τις 23 ως τις 25 Οκτωβρίου 
2019, στη Ρώμη, απευθύνει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακε-
δονίας. 
«Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων του συνεδρίου, όπως 
τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, οι επιλεγμένες νεοφυείς 
επιχειρήσεις θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν, να 
συναντηθούν, να συνδεθούν, να προωθήσουν τις δραστη-
ριότητές τους και να αποκτήσουν πρόσβαση σε ευκαιρίες 
χρηματοδότησης.
Πιο συγκεκριμένα, προσφέρεται η ευκαιρία σε 15 νεοφυείς 
επιχειρήσεις για συμμετοχή στο συνέδριο, ενώ τα κριτήρια 
επιλογής είναι η ενδιαφερόμενη επιχείρηση να είναι εγγε-
γραμμένη σε Περιφέρεια που έχει ανακηρυχθεί «Ευρωπαϊκή 
Επιχειρηματική Περιφέρεια», στο πλαίσιο του θερμού των 
Ευρωπαϊκών Επιχειρηματικών Περιφερειών, να μπορεί να 
παρουσιάσει την ιδέα της και να έχει τη δυνατότητα προ-
σέλκυσης της αγοράς, να επιδεικνύει στρατηγική ανάπτυξης 
και δυνατότητα εξέλιξης, να διαθέτει μια αφοσιωμένη και 

έμπειρη ομάδα διαχείρισης, να έχει επιχειρηματικό σχέδιο ή 
μια εκτενή περίληψη αυτού, να έχει λάβει, κατά προτίμηση 
(αλλά όχι υποχρεωτικά) ήδη μια προχρηματοδότηση πριν 
από την έναρξη της και να έχει σαφή ανάγκη για χρηματο-
δότηση. 
Δηλώσεις συμμετοχής (έως τις 27 Σεπτεμβρίου): 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBsyamPR-B2RdGGdx9Qn3OwWm2RAxWhgP0vja9XoCWz8s1uw/viewform


ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
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Ανακοινώθηκαν επίσημα οι παρατάσεις για 50 περιοχές όπου 
«τρέχει» η συλλογή δηλώσεων του Κτηματολογίου, που λή-
γουν μέχρι τις 29 Νοεμβρίου.  Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Μ. 
Ξυπνητού στον «Ελευθερο Τύπο», υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Φορέας βρίσκονται σε συνεχείς διαβουλεύσεις έτσι ώστε 
να κινητοποιηθεί ο κόσμος, μιας και πρόκειται για την τελευ-
ταία ευκαιρία να συμμετάσχει στη διαδικασία, αλλά και να 
μην εκτροχιαστεί ο σχεδιασμός και βρεθούν αντιμέτωποι με 
ενδεχόμενες κυρώσεις από τους θεσμούς. Εντός της εβδομά-
δας άλλωστε αναμένεται να γίνει η ενημέρωση στην Ε.Ε. για 
το πώς εξελίσσεται η κτηματογράφηση για το υπόλοιπο 63% 
της χώρας, ενώ θα παρουσιαστεί η δέσμη μέτρων που έχουν 
παρθεί.  Όπως προκύπτει από το μπαράζ παρατάσεων, η πί-
στωση χρόνου που έχουν οι πολίτες κυμαίνεται από 15 μέρες 
έως 2 μήνες, αφορά περιοχές που ήδη έχουν ξεπεράσει το 
αρχικό όριο των 3 μηνών (συν 3 που δόθηκαν από το Κτη-
ματολόγιο σε 2 δόσεις και άλλοι έως 6 από το ΥΠΕΝ) και απο-
φασίστηκαν ανάλογα με το πόσες έχουν δοθεί ανά περιοχή.

Η επίσημη ανακοίνωση του ΥΠΕΝ
Με θέμα «παρατάσεις στις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων 
στο Κτηματολόγιο» από το Γραφείο Τύπου του υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοί-
νωση: Με απόφαση του υφυπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας κ. Δημήτρη Οικονόμου δίνονται παρατάσεις στις 
προθεσμίες υποβολής δηλώσεων στο Κτηματολόγιο ως ακο-
λούθως: 
1. Δίνεται παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων 
για τους κατοίκους της ημεδαπής, της αλλοδαπής και για το 
Ελληνικό Δημόσιο από την 16 Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι την 
30 Σεπτεμβρίου 2019 επί των ακινήτων που κτηματογρα-
φούνται:
-Στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσα-
λονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
-Στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 
-Στις υπόλοιπες περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Πρέ-
βεζας και Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου και της Περιφερεια-
κής Ενότητας Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
-Στους Καλλικρατικούς Δήμους Αγιάς, Κιλελέρ, Λαρισαίων και 
Φαρσάλων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέ-
ρειας Θεσσαλίας και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών.
2. Δίνεται παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων 
για τους κατοίκους της ημεδαπής, της αλλοδαπής και για το 
Ελληνικό Δημόσιο από την 16 Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι την 31 
Οκτωβρίου 2019 επί των ακινήτων που κτηματογραφούνται: 
- Στις υπόλοιπες περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Θά-
σου και Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης.
- Στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβε-
νών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
- Στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννί-
νων της Περιφέρειας Ηπείρου.

- Στις υπόλοιπες περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ευ-
ρυτανίας και Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
- Στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αιτω-
λοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αρκα-
δίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
- Στον προκαποδιστριακό Δήμο Μεγαρέων και στην Κοινό-
τητα Οινόης της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της 
Περιφέρειας Αττικής. 
3. Δίνεται παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων 
για τους κατοίκους της ημεδαπής, της αλλοδαπής και για το 
Ελληνικό Δημόσιο από την 1 Οκτωβρίου 2019 μέχρι την 31 
Οκτωβρίου 2019 επί των ακινήτων που κτηματογραφούνται: 
- Στις υπόλοιπες περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Δρά-
μας και Ξάνθης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης.
- Στις υπόλοιπες περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Βοι-
ωτίας και Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
- Στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας 
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Στις υπόλοιπες περιοχές των Καλλικρατικών Δήμων Γόρτυ-
νας, Φαιστού, Μινώα Πεδιάδας, Αρχανών – Αστερουσίων και 
Βιάννου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέ-
ρειας Κρήτης.
- Στους προκαποδιστριακούς Δήμους Αγίου Κωνσταντίνου, 
Αγρινίου, Θεστιέων (πρώην κοινότητες Καινουργίου, Προ-
σηλίων), Νεάπολης και Παραβόλας και στις Κοινότητες Αγίου 
Νικολάου, Δοκιμίου, Καμαρούλας, Νέας Αβόρανης και Παναι-
τωλίου της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλίας και Ακαρνανίας 
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.
4. Δίνεται παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων 
για τους κατοίκους της ημεδαπής, της αλλοδαπής και για το 
Ελληνικό Δημόσιο από την 1 Οκτωβρίου 2019 μέχρι την 29 
Νοεμβρίου 2019 επί των ακινήτων που κτηματογραφούνται:  
- Στις υπόλοιπες περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Κα-
στοριάς και Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
- Στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Εύ-
βοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
- Στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας 
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λακω-
νίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
-  Στις υπόλοιπες περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Σά-
μου, Ικαρίας και Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
5. Δίνεται παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων 
για τους κατοίκους της ημεδαπής, της αλλοδαπής και για το 
Ελληνικό Δημόσιο από την 16 Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι την 29 
Νοεμβρίου 2019 επί των ακινήτων που κτηματογραφούνται 
στις υπόλοιπες περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Κοριν-
θίας και Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
6. Δίνεται παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων 
για τους κατοίκους της ημεδαπής, της αλλοδαπής και για το 
Ελληνικό Δημόσιο από την 28 Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι την 29 

Νοεμβρίου 2019 επί των ακινήτων που κτηματογραφούνται 
στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Μεσση-
νίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
7. Δίνεται παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων 
για τους κατοίκους της ημεδαπής, της αλλοδαπής και για το 
Ελληνικό Δημόσιο από την 8 Οκτωβρίου 2019 μέχρι την 31 
Οκτωβρίου 2019 στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής 
Ενότητας Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης. 
8. Δίνεται παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων 
για τους κατοίκους της ημεδαπής, της αλλοδαπής και για το 
Ελληνικό Δημόσιο από την 13 Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι την 31 
Οκτωβρίου 2019 επί των ακινήτων που κτηματογραφούνται 
στους προκαποδιστριακούς Δήμους Ιωλκού (πρώην κοινό-
τητες Αγίου Ονουφρίου, Ανακασιάς και Άνω Βόλου) και Νέας 
Ιωνίας και στις Κοινότητες Αγίου Βλασίου, Αγίου Λαυρεντίου, 
Αγριάς, Άλλης Μεριάς, Άνω Λεχωνίων, Διμηνίου, Δρακείας, 
Κάτω Λεχωνίων, Κατωχωρίου, Μακρινίτσης, Πορταριάς και 
Σταγιατών της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας της Περι-
φέρειας Θεσσαλίας. 
9. Δίνεται παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων 
για τους κατοίκους της ημεδαπής, της αλλοδαπής και για το 
Ελληνικό Δημόσιο από την 13 Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι την 29 
Νοεμβρίου 2019 επί των ακινήτων που κτηματογραφούνται 
στις υπόλοιπες περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Μα-
γνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
10. Δίνεται παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων 
για τους κατοίκους της ημεδαπής, της αλλοδαπής και για το 
Ελληνικό Δημόσιο από την 09 Οκτωβρίου 2019 μέχρι την 29 
Νοεμβρίου 2019 επί των ακινήτων που κτηματογραφού-
νται στους προκαποδιστριακούς Δήμους Αιγίου και Ερινεού 
(πρώην κοινότητες Ζήριας, Νέου Ερινεού, Καμαρών) και στις 
Κοινότητες Αγίου Κωνσταντίνου, Βαλιμιτίκων, Δημητρόπου-
λου, Διγελιωτίκων, Κουλούρας, Λόγγου, Ροδοδάφνης, Σελια-
νιτίκων, Σελινούντος και Τεμένης της Περιφερειακής Ενότητας 
Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.
11. Δίνεται παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων 
για τους κατοίκους της ημεδαπής από την 01 Οκτωβρίου 
2019 μέχρι την 14 Οκτωβρίου 2019 επί των ακινήτων που 
κτηματογραφούνται στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερει-
ακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακε-
δονίας.
12. Δίνεται παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων 
για τους κατοίκους της ημεδαπής, της αλλοδαπής και για το 
Ελληνικό Δημόσιο από την 17 Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι την 30 
Σεπτεμβρίου 2019 επί των ακινήτων που κτηματογραφού-
νται στους προκαποδιστριακούς Δήμους Αγίων Θεοδώρων 
και Λουτρακίου – Περαχώρας και στις Κοινότητες Αρχαίας 
Κορίνθου, Εξαμιλίων, Ξυλοκερίζης και Ισθμίας της Περιφε-
ρειακής Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΟΙ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 50 ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
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Από σήμερα 16 Σεπτεμβρίου ξεκινά τμηματικά, ανά ομάδα Περιφερειών, η υποβολή αιτήσεων 
για τον δεύτερο κύκλο του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ΄ οίκον», το οποίο παρέχει επιχο-
ρηγήσεις και άτοκα δάνεια για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Προγράμματος 
https://exoikonomisi.ypen.gr/ και τη σχετική υποσελίδα για τον Β΄ Κύκλο 
https://exoikonomisi-b.ypen.gr/ όπου παρέχονται αναλυτικές Οδηγίες για την υποβολή της 
αίτησης και άλλες χρήσιμες πληροφορίες.
Στην ανακοίνωση του ΥΠΕΝ παρουσιάζονται αναλυτικές πληροφορίες για το νέο πρόγραμμα, 
ως εξής: 
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Προγράμματος 
https://exoikonomisi.ypen.gr/ και την σχετική υποσελίδα για τον Β’ Κύκλο 
https://exoikonomisi-b.ypen.gr/ 
Εκεί παρέχονται αναλυτικές Οδηγίες για την υποβολή της αίτησης καθώς και άλλες χρήσιμες 
πληροφορίες μέσα από τον Οδηγό Εφαρμογής και τα Παραρτήματα του Β’ κύκλου του Προ-
γράμματος, στις Συχνές Ερωτήσεις, στα Τεχνικά Εγχειρίδια Εισαγωγής Στοιχείων στο Πληρο-
φοριακό Σύστημα.
Για ερωτήσεις που αφορούν στο πρόγραμμα και στη διαδικασία υποβολής της αίτησης, οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 210 3000877 ή στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση infoekoii@etean.com.gr 
Ειδικά για τεχνικά προβλήματα στην υποβολή της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επι-
κοινωνούν στα τηλέφωνα 211 1001616 και 2310 804004 ή στην διεύθυνση support.ekoii@
exoikonomisi2-ypen.gr 
Η έναρξη του Β’ κύκλου της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων θα γίνει τμηματικά ανά ομάδα 
περιφερειών  ξεκινώντας στις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι την κάλυψη των διαθέσιμων πόρων 
ανά Περιφέρεια.
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,
Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας 
Από 16.09.2019
Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, 
Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, 
Βορείου Αιγαίου, Κρήτης Από 19.09.2019
Αττικής, Νοτίου Αιγαίου Από 23.09.2019
O προϋπολογισμός του Β’ Κύκλου ανέρχεται σε 275 εκατ. ευρώ και αναμένεται να ενταχθούν 
πάνω από 25.000 αιτήσεις.
Ποιοι μπορούν να ωφεληθούν- Επιλέξιμες κατοικίες
Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο 
δικαίωμα σε επιλέξιμη κατοικία. 
Η επιχορήγηση του προγράμματος θα δοθεί με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια του φορολογι-
κού έτους 2018 (εκκαθαρισμένες δηλώσεις φορολογίας). 
Επιλέξιμες κατοικίες είναι η μονοκατοικία, η πολυκατοικία καθώς και το μεμονωμένο διαμέρι-
σμα, όπως αυτά ορίζονται στον Οδηγό Εφαρμογής.
Για να κριθεί μια κατοικία ως επιλέξιμη πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
-Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της δήλωσης φορολογί-
ας εισοδήματος (Ε1) του προσώπου που τη χρησιμοποιεί.
-Υφίσταται νόμιμα. 
-Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμη-
λότερη ή ίση της Δ.
-Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
Επιλέξιμες παρεμβάσεις- Προϋπολογισμός-Κίνητρα
Επιλέξιμες είναι οι παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται μετά την έκδοση της πρώτης ενεργεια-
κής επιθεώρησης (ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας).
Οι παρεμβάσεις υποβάλλονται βάσει των συστάσεων του Ενεργειακού Επιθεωρητή και αφο-
ρούν αποκλειστικά στις ακόλουθες κατηγορίες επιλέξιμων παρεμβάσεων: 
-Αντικατάσταση Κουφωμάτων

-Τοποθέτηση/αναβάθμιση θερμομόνωσης
-Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης
-Σύστημα ζεστού νερού χρήσης με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ανά αίτηση ωφελούμενου δεν μπορεί να υπερ-
βαίνει τα 250 € ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας κύριας χρήσης της κατοικίας, με μέγιστο 
κόστος παρεμβάσεων ανά κατοικία τις 25.000 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Παρέχεται η κάλυψη της δαπάνης για την αμοιβή του ενεργειακού επιθεωρητή, του συμβού-
λου έργου και κόστη τυχόν μελετών, ενώ σε περίπτωση τραπεζικού δανεισμού μέσω του προ-
γράμματος, το δάνειο είναι άτοκο.
Τα έργα των ωφελούμενων (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) θα πρέπει να ολοκληρώνο-
νται σε διάστημα δεκατριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής.
Τι αλλάζει σε σχέση με το πρώτο κύκλο
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι ίδια με αυτά του πρώτου κύκλου του «Εξοικονόμηση κατ’ 
οίκον II». Οι βασικές αλλαγές σε σχέση με αυτόν είναι ότι: 
- Η επιλογή χρηματοδοτικού σχήματος (Ίδια Κεφάλαια/δάνειο) θα δηλώνεται κατά το στάδιο 
καταχώρησης της αίτησης πριν την οριστική της υποβολή.
-  Καταργείται το άνω όριο στην έβδομη εισοδηματική κατηγορία. 
-  Για την υπαγωγή της δηλούμενης κατασκευής ή χρήσης σε νόμο τακτοποίησης αυθαίρετων 
κατασκευών θα πρέπει να αποτυπώνεται η καταβολή τουλάχιστον του 30% του συνόλου του 
ενιαίου ειδικού προστίμου.
Σημειώνεται ότι από την ημερομηνία έναρξης του πρώτου κύκλου του προγράμματος  έως 
σήμερα έχουν υπαχθεί 42.228 αιτήσεις ωφελουμένων, συνολικού προϋπολογισμού άμεσης 
ενίσχυσης ύψους 398,5 εκατ. ευρώ.
Το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. Συγ-
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) 
και από εθνικούς πόρους. Η συνολική δημόσια δαπάνη του προγράμματος (πρώτος και δεύ-
τερος κύκλος) ανέρχεται σε 778 εκατ. ευρώ.  Πρόκειται για ένα πρόγραμμα ύψιστης σημασίας 
για τη χώρα καθώς έχει αναβαθμίσει ενεργειακά πάνω από 60.000 κατοικίες κατά την περίοδο 
2007-2013. Διαδραματίζει δε κρίσιμο ρόλο στην βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, δεδο-
μένου ότι οι κατοικίες/νοικοκυριά αποτελούν έναν από τους πλέον σημαντικούς καταναλωτές 
ενέργειας στη χώρα, ενώ το 55% των κατοικιών έχουν κατασκευαστεί πριν το 1980 και είναι 
πολύ χαμηλής ενεργειακής απόδοσης.

ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ»
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Έχουν τριπλασιασθεί οι αιτήσεις για την προστασία της 
πρώτης κατοικίας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και έχει 
πενταπλασιασθεί ο αριθμός των αιτήσεων οι οποίες εγκρί-
νονται, αφότου «εκδώσαμε την ΚΥΑ για να απαλείψουμε τη 
γραφειοκρατία από την διαδικασία για την προστασία της 1ης 
κατοικίας».
   Αυτό ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Άδωνις Γεωργιάδης, σε συνέντευξή του, στον τηλεοπτικό 
σταθμό ΣΚΑΙ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ .
   «Πλέον όλες οι τράπεζες έχουν εκπαιδευμένο υπάλληλο σε 
κάθε κατάστημα για να βοηθά δωρεάν τους συμπολίτες μας 
που πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου να υποβάλλουν 
αίτηση. Απευθύνω έκκληση σε όλους να σπεύσουν και να μην 
το αφήσουν για το τέλος Δεκεμβρίου», προσέθεσε ο υπουρ-
γός.
   Για το σχεδιασμό της κυβέρνησης όσον αφορά τη μείωση 

των φόρων ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε: «Ο Αύγουστος του 
2019 υπήρξε ο καλύτερος όλων των εποχών όσον αφορά 
τα έσοδα του κράτους, ενώ σημειώθηκε ρεκόρ νέων θέσεων 
εργασίας. Εάν η καλή πορεία των εσόδων συνεχιστεί και τους 
υπόλοιπους μήνες του 2019, τότε θα έχουμε, όχι μόνο επίτευ-
ξη του στόχου 3,5% του ΑΕΠ για το πρωτογενές πλεόνασμα 
στο φετινό προϋπολογισμό -η οποία ήταν ερωτηματικό τον 
Ιούνιο, σύμφωνα με τις εκθέσεις της Τραπέζης της Ελλάδος 
και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής-,αλλά υπέρβασή του. Σ΄ αυτή 
την περίπτωση θα έχουμε νέο κύκλο φορολογικών ελαφρύν-
σεων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να μειώσει τους φόρους 
γρηγορότερα αλλά πάντοτε νοικοκυρεμένα, όσο επιτρέπουν 
τα δημόσια οικονομικά».
   Για τις πειθαρχικές ποινές που προβλέπει το αναπτυξιακό πο-
λυνομοσχέδιο σε δημοσίους υπαλλήλους όταν καθυστερούν 
επενδύσεις, ο υπουργός υπογράμμισε ότι με το νομοσχέδιο 

δεν επηρεάζεται η ανεξαρτησία της άποψης
 του δημοσίου υπαλλήλου, και επισήμανε: «Όταν, όμως, έχει 
μπροστά του ένα αίτημα, το οποίο εκ του νόμου έχει συγκε-
κριμένη προθεσμία, είναι υποχρεωμένος την όποια άποψη 
έχει, να την εκφράσει εντός της προθεσμίας».
   Τέλος, για την κινητροδότηση της πλήρους απασχόλησης 
σημείωσε ότι στο αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο προβλέ-
πονται δύο κίνητρα: «Αυξάνεται κατά 12% το κόστος της 
υπερωρίας στη μερική απασχόληση, ώστε ο εργοδότης να 
προτιμά να προσλαμβάνει εργαζόμενους με πλήρη απασχό-
ληση. Επίσης, σε περίπτωση που εντοπισθεί -και οι έλεγχοι θα 
είναι αυστηροί- επιχείρηση με αδήλωτο εργαζόμενο, θα της 
επιβάλλεται πρόστιμο 10.500 ευρώ. Αν, όμως, ο εργοδότης 
προσλάβει επί τόπου τον εργαζόμενο για 12 μήνες κατ΄ ελάχι-
στον, το πρόστιμο θα μειώνεται στις 2.000 ευρώ, άρα θα έχει 
όφελος 8.500 ευρώ».

Το ελληνικό Δημόσιο, μετά βεβαιότητας, μπορεί να πει ότι θα 
πραγματοποιηθεί η επένδυση στο Ελληνικό. Αυτό δήλωσε ο 
υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, 
την Παρασκευή, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Κεντρικού 
Συμβουλίου Διοίκησης (ΚΣΔ). Συγκεκριμένα, ο κ. Γεωργιάδης 
προέβη στην ακόλουθη δήλωση:
«Μετά τη λήξη της συνεδρίασης του σημερινού Κεντρικού 
Συμβουλίου Διοίκησης ολοκληρώθηκε η τελευταία Κοινή 
Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), όσον αφορά τη μεγάλη επένδυ-
ση στο Ελληνικό. Σήμερα γράφτηκε ιστορία από την κυβέρ-
νηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, καθώς επιτέλους το ελληνικό 
Δημόσιο μπορεί μετά βεβαιότητας να πει ότι αυτή η επένδυση 
θα γίνει».
Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδ. Γεωρ-
γιάδης ενημέρωσε τον δευθύνοντα σύμβουλο της 
lamda Οδ. Αθανασίου για την ολοκλήρωση της 
έκδοσης των απαιτούμενων ΚΥΑ
  Mε το δευθύνοντα σύμβουλο της Lamda Development 
Οδυσσέα Αθανασίου συναντήθηκε την Παρασκευή ο υπουρ-
γός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης προκει-

μένου να τον ενημερώσει για τις εξελίξεις σχετικά με την λήψη 
αποφάσεων που αφορούν την επένδυση στο Ελληνικό.
   Σε  ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουρ-
γός συγχαίρει τους συνεργάτες του που συνέβαλαν να ολο-
κληρωθεί η έκδοση όλων των απαιτούμενων ΚΥΑ και γνω-
στοποίησε και τη συνάντησή του με τον κ. Αθανασίου.
   Σημειώνεται ότι χθες εγκρίθηκε από το Κεντρικό Συμβούλιο 
Διοίκησης, η τέταρτη και τελευταία Κοινή Υπουργική Από-
φαση (ΚΥΑ), που αφορά στην πολεοδομική ωρίμανση του 
ακινήτου.
   Συγκεκριμένα η ανάρτηση του υπουργού, η οποία συνο-
δεύεται από φωτογραφίες, αναφέρει: «Στην πρώτη φωτό, 
ο χώρος και οι βασικοί συνεργάτες μου που πετύχαμε το 
αρχικά ακατόρθωτο, την έκδοση όλων των εκκρεμών ΚΥΑ, 
στην δεύτερη οι υφυπουργοί Νίκος Παπαθανάσης και Δημή-
τρης Οικονόμου και στην τρίτη και στην τρίτη ο Διευθύνων 
της Lamda κ. Αθανασίου μόλις ενημερώθηκε επισήμως ότι 
τελειώσαμε».
   Στο μεταξύ την ικανοποίηση του εξέφρασε ο υπουργός και 
για την έκδοση εγκυκλίου από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημο-

σίων Εσόδων που αφορά στους ειδικούς αντικαταχρηστικούς 
κανόνες για τους μετασχηματισμούς επιχειρήσεων και τη με-
ταφορά ζημιών.
   Όπως αναφέρει ο υπουργός: «Μία από τις πλέον ευχάριστες 
ειδήσεις ήταν και η έκδοση εγκυκλίου από την ΑΑΔΕ και τον κ. 
Πιτσιλή. Χάρη σε αυτή, και τον ευχαριστώ, πολλές επενδύσεις 
στην Χώρα μας θα ξεμπλοκάρουν καθώς αποκτούν Ασφάλεια 
Δικαίου».
 Έλεγχοι
   Τέλος με χθεσινοβραδινή ανάρτησή του ο υπουργός γνω-
στοποίησε ότι πραγματοποιήθηκε έλεγχος στο πανηγύρι του 
Εσταυρωμένου στο Αιγάλεω, κατασχέθηκαν εκατοντάδες 
αντικείμενα απομιμήσεων, επιβλήθηκαν πρόστιμα, ενώ υπο-
γραμμίζει ότι οι έλεγχοι συνεχίζονται.
   Συγκεκριμένα όπως γνωστοποίησε «κατασχέθηκαν και 
καταστράφηκαν 750 τεμάχια απομιμητικά μπλουζάκια, 307 
ζευγάρια παπούτσια Nike, 54 ζευγάρια παπούτσια Adidas, 48 
ζευγάρια παπούτσια Fila, 18 τσάντες, 123 παιχνίδια Επιβλή-
θηκαν πρόστιμα. Οι έλεγχοι συνεχίζονται».

 Ότι ο ΒΟΑΚ αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα για την Κρή-
τη και στηρίζει τον τουρισμό της, επισήμανε ο περιφερειάρχης 
Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, πριν την έναρξη της κοινής 
συνεδρίασης όλων των Συνδέσμων Ξενοδόχων της Κρήτης 
με επίκεντρο τον ΒΟΑΚ και τις υποδομές στο νησί, σύμφωνα 
εμ το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
   «Το βασικό που πρέπει να δούμε για τον τουρισμό είναι οι 
υποδομές», δήλωσε ο περιφερειάρχης και υπογράμμισε πως 
το 49% του ΑΕΠ του νησιού προκαλεί την αναγκαιότητα να 

υπάρχουν σύγχρονοι αυτοκινητόδρομοι, να υπάρξει αισθη-
τική και λειτουργική αναβάθμιση του αεροδρομίου Ηρα-
κλείου και να προχωρήσει το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι 
ενώ σε σχέση με τον Βόρειο Οδικό Άξονα τόνισε πως πρέπει 
να υπάρξει η πρωτοβουλία από την κεντρική εξουσία γιατί ο 
ΒΟΑΚ είναι ένα έργο που συζητείται πολλά χρόνια και πρέπει 
να προχωρήσει.
   Ο κ. Αρναουτάκης ανέφερε πως ενημέρωσε τον πρωθυ-
πουργό στην πρόσφατη συνάντηση στο Μαξίμου όπου κι 

έθεσε ως πρώτο θέμα της Κρήτης τον συγκεκριμένο δρόμο 
και υπογράμμισε πως περιμένουμε να δούμε τη νέα αρχιτε-
κτονική, αξιοποιώντας ότι θετικό έχει γίνει.
   «Περιμένουμε τις απαντήσεις και παράλληλα χρειάζεται να 
υπάρχει και υπάρχει συνεργασία των τοπικών φορέων και να 
κάνουμε καθένας από την πλευρά του πράξη το καλύτερο», 
σημείωσε ο περιφερειάρχης.

ΑΔ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: ΕΧΟΥΝ ΤΡΙΠΛΑΣΙΑΣΘΕΙ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
Και έχει πενταπλασιασθεί ο αριθμός των αιτήσεων που εγκρίνονται

ΑΔ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: «ΜΕΤΑ ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ»

 «Ο ΒΟΑΚ, ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ»
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Τη συνεργασία του Παρατηρητηρίου για τη γραφειοκρατία, 
που δημιουργείται, με την ΕΛΣΤΑΤ, η οποία θα εκδίδει σχε-
τικό δελτίο επεσήμανε ο Λεωνίδας Χριστόπουλος, γενικός 
γραμματέας του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε 
συνέντευξή του στο ΑΠΕ - ΜΠΕ. Όπως ανέφερε χαρακτηρι-
στικά «στο Αναπτυξιακό Πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε 
προς διαβούλευση κάνουμε τρεις βασικές παρεμβάσεις: 
πρώτον, θεσμοθετούμε το εθνικό πρόγραμμα απλούστευ-
σης των διαδικασιών υπό τον πρωθυπουργό, προκειμένου 
να κάνουμε την πολιτική των απλουστεύσεων συνεκτική και 
συντονισμένη. Δεύτερον, δημιουργούμε το Παρατηρητήριο 
για τη γραφειοκρατία, το οποίο θα μετράει συνεχώς τα απο-
τελέσματα των δράσεων μας με διεθνείς μεθοδολογίες και θα 
τα δημοσιεύει ώστε να ξέρουν οι πολίτες, οι επιχειρήσεις και 
οι επενδύτες πώς εξελίσσεται η γραφειοκρατία στην Ελλάδα. 
Μάλιστα, το Παρατηρητήριο θα συνεργαστεί με την ΕΛΣΤΑΤ 
ώστε η τελευταία να εκδίδει σχετικό δελτίο για την γραφειο-
κρατία. Τρίτον, ξεκινάμε τη διαδικασία σύνταξης ενός νέου 
Κώδικα Διοικητικών Διαδικασιών, καθώς έχουν περάσει 20 
χρόνια από τον προηγούμενο, στον οποίο θα ενσωματώσου-
με και όλους τους σύγχρονους, ψηφιακούς τρόπους με τους 
οποίους ο πολίτης συναλλάσσεται με το κράτος».
Παράλληλα, όπως δήλωσε ο γενικός γραμματέας, το υπουρ-
γείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης δίνει μεγάλο βάρος στο 
κομμάτι της κατάρτισης και της εκπαίδευσης για τις ψηφια-
κές δεξιότητες τόσο στους πολίτες όσο και στους δημοσίους 
υπαλλήλους. «Ήδη, το Επιτελικό Κράτος θεσμοθέτησε την 
ειδικότητα του Αναλυτή Ψηφιακής Πολιτικής και θα συνερ-
γαστούμε στενά με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης για 
να καταρτιστούν προγράμματα σπουδών προς αυτήν την 
κατεύθυνση». Και η στήριξη και ενίσχυση όμως των start-ups 
βρίσκεται «στο συρτάρι» του υπουργείου, καθώς «πρώτον, 
συμβάλλει στη διεθνοποίηση της ελληνικής οικονομίας, αφού 
οι start-ups απευθύνονται (ή πρέπει να απευθύνονται) στη 
διεθνή αγορά, και δεύτερον, συμβάλλει στη διατήρηση και 
δυνητικά στην αύξηση ποιοτικού εργατικού δυναμικού, περι-
ορίζοντας το braindrain».
Ακολουθεί η συνέντευξη του ΓΓ του υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης Λ. Χριστόπουλου στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και την Κάτια 
Παπαδοπούλου
ΕΡ. Έχει αναφερθεί πολλές φορές ότι προτεραιότητα του 
υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αλλά και της κυβέρ-
νησης είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Τι σημαίνει «ψη-
φιακός μετασχηματισμός» στην καθημερινότητα του πολίτη;
ΑΠ. Σημαίνει κάτι πολύ απλό. Την ένταξη της χώρας στη 

νέα εποχή των αστείρευτων δυνατοτήτων που προσφέρει 
η εξέλιξη της τεχνολογίας προστατεύοντας παράλληλα την 
κοινωνική συνοχή και την ιδιωτικότητα του πολίτη. Με άλλα 
λόγια, ο ελληνικός ψηφιακός μετασχηματισμός σημαίνει νέες 
και καλύτερες ευκαιρίες για εργασία, αναπτυξιακή δυναμική, 
ευκολία στις συναλλαγές με το κράτος, νέες δεξιότητες στους 
εργαζόμενους και, κυρίως, στους νέους. Συνεπώς, στην κα-
θημερινότητα του πολίτη αυτό αντικατοπτρίζεται με πολλούς 
τρόπους. Αυξημένα εισοδήματα από καλύτερες δουλειές, 
καλύτερες δημόσιες υπηρεσίες χωρίς ταλαιπωρία, ασφάλεια 
από πολλών ειδών «ασύμμετρων» απειλή.
ΕΡ. Πότε προσδιορίζετε χρονικά να επιτευχθεί ο στόχος σας;
ΑΠ. Προφανώς δεν είναι ένας ο στόχος αλλά μια πλειάδα 
στόχων που λειτουργούν συμπληρωματικά ο ένας προς τον 
άλλο. Υπό αυτή την έννοια τα χρονοδιαγράμματα δεν είναι 
ένα αλλά προσεκτικά δομημένα ώστε να έχουμε τα αποτελέ-
σματα που θέλουμε στο τέλος της τετραετίας. Και αυτό σημαί-
νει να βρεθεί η Ελλάδα στο μέσο όρο των χωρών μελών της 
ΕΕ, σε όλους τους υποδείκτες του δείκτη DESI. Παρόλα αυτά ο 
πολίτης θα αρχίσει να βλέπει βελτιώσεις, από πολύ νωρίτερα.
ΕΡ. Όραμα πάντως της κυβέρνησης είναι ο ανασχεδιασμός 
της δημόσιας διοίκησης, τον οποίο δουλεύατε εδώ και πολύ 
καιρό με τον πρωθυπουργό, τόσο ως σύμβουλος Κράτους 
και Δημόσιας Διοίκησης κατά τη θητεία του ως αρχηγού της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης όσο και ως σύμβουλός του στο 
υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Μπορείτε να δώσετε 
μια εικόνα αυτού του μεγάλου project; Αποτελεί θα λέγαμε 
την «ραχοκοκαλιά» του νομοσχεδίου που κατατέθηκε για το 
Επιτελικό Κράτος;
ΑΠ. Πράγματι, το μεγάλο όραμα του πρωθυπουργού είναι 
η αναδιάρθρωση της δημόσιας διοίκησης. Εξάλλου, ο ίδιος 
ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δηλώσει πως είναι η μεταρ-
ρύθμιση των μεταρρυθμίσεων, διότι χωρίς ένα λειτουργικό 
κράτος δεν μπορείς να έχεις βιώσιμες αλλαγές πουθενά. Το 
Επιτελικό Κράτος ήταν η αρχή. Το θεσμικό προαπαιτούμενο, 
αν θέλετε, για να τεθούν οι βάσεις μιας επανεκκίνησης της 
διοικητικής μηχανής και της ανάπτυξης. Και μόνο το γεγονός 
πως διάσπαρτες διατάξεις 40 ετών κωδικοποιήθηκαν και εκ-
συγχρονίστηκαν σε ένα νέο κείμενο δείχνει την πρόθεση της 
κυβέρνησης να τεθούν εκ νέου τα θεμέλια ενός σύγχρονου 
κράτους ενόψει του χρονικού ορόσημου του 2021. Από εκεί 
και πέρα, η απλούστευση και ψηφιοποίηση των διοικητικών 
διαδικασιών είναι το δεύτερο μεγάλο στοίχημα, καθώς αφο-
ρά την ποιότητα της παροχής των δημοσίων υπηρεσιών προς 
τον πολίτη. Και η βελτίωση των υπηρεσιών αυτών σημαίνει 

ένα πράγμα: ανάκτηση της εμπιστοσύνης του πολίτη στο κρά-
τος που τον υπηρετεί.
ΕΡ. Πέραν του ψηφιακού μετασχηματισμού ο πρωθυπουργός 
δήλωσε στη ΔΕΘ πως θα επενδύσει πολλά και στο κομμάτι της 
απλούστευσης των διαδικασιών, το οποίο ήρθε και αυτό στο 
νέο υπουργείο. Τι σκοπεύετε να κάνετε για αυτό;
ΑΠ. Η απλούστευση των διαδικασιών είναι μια δύσκολη δι-
αδικασία γιατί δεν πρέπει να γίνεται ποτέ άπαξ αλλά να επι-
καιροποιείται συνεχώς και με συντονισμένο τρόπο ώστε όταν 
απλουστεύεις μια διαδικασία σε έναν τομέα πολιτικής να μην 
αυξάνεις τη γραφειοκρατία σε έναν άλλο. Και επίσης πρέπει 
να υπάρχουν δείκτες και μηχανισμοί παρακολούθησης των 
μετρήσιμων αποτελεσμάτων. Γι’ αυτό στο Αναπτυξιακό Πο-
λυνομοσχέδιο που κατατέθηκε προς διαβούλευση κάνουμε 
τρεις βασικές παρεμβάσεις: πρώτον θεσμοθετούμε το εθνικό 
πρόγραμμα απλούστευσης των διαδικασιών υπό τον πρω-
θυπουργό, προκειμένου να κάνουμε την πολιτική των απλου-
στεύσεων συνεκτική και συντονισμένη. Δεύτερον, δημιουρ-
γούμε το Παρατηρητήριο για τη γραφειοκρατία, το οποίο 
θα μετράει συνεχώς τα αποτελέσματα των δράσεων μας με 
διεθνείς μεθοδολογίες και θα τα δημοσιεύει ώστε να ξέρουν 
οι πολίτες, οι επιχειρήσεις και οι επενδύτες πώς εξελίσσεται η 
γραφειοκρατία στην Ελλάδα. Μάλιστα το Παρατηρητήριο θα 
συνεργαστεί με την ΕΛΣΤΑΤ ώστε η τελευταία να εκδίδει σχε-
τικό δελτίο για τη γραφειοκρατία. Τρίτον, ξεκινάμε τη διαδι-
κασία σύνταξης ενός νέου Κώδικα Διοικητικών Διαδικασιών, 
καθώς έχουν περάσει 20 χρόνια από τον προηγούμενο, στον 
οποίο θα ενσωματώσουμε και όλους τους σύγχρονους, ψη-
φιακούς τρόπους με τους οποίους ο πολίτης συναλλάσσεται 
με το Κράτος.
ΕΡ. Ο υπουργός, Κ. Πιερρακάκης έχει δηλώσει ότι το υπουρ-
γείο ενδιαφέρεται και θέλει να «επενδύσει» στο οικοσύστημα 
των νεοφυών επιχειρήσεων. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό και 
πώς σκοπεύετε να το δρομολογήσετε;
ΑΠ. Μία από τις βασικές πολιτικές προτεραιότητες και ταυτό-
χρονα ένα από τα βασικά στοιχήματα της κυβέρνησης Μη-
τσοτάκη είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και αύξηση 
της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. H στήριξη 
των start-ups και η προσπάθεια ενίσχυσης ενός βιώσιμου 
οικοσυστήματος, προέχει για δύο ακόμη κομβικούς λόγους. 
Πρώτον, συμβάλλει στη διεθνοποίηση της ελληνικής οικονο-
μίας, αφού οι start-ups απευθύνονται (ή πρέπει να απευθύνο-
νται) στη διεθνή αγορά. 

Συνέχεια στη σελ 7

ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΘΑ ΕΚΔΙΔΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ
Συνέντευξη - ΓΓ του υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης Λεωνίδας Χριστόπουλος στο ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Σημαντικά μέτρα για την επιτάχυνση δημοσίων έργων, 
συμβάσεων παραχώρησης και ΣΔΙΤ περιλαμβάνει το υπο 
διαβούλευση αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο, σύμφωνα με 
ρεπορτάζ του Αχιλέα Τόπα στο economix.gr.   Διατάξεις για 
την επιτάχυνση δημοσίων έργων και επενδύσεων που υλο-
ποιούνται με τη μέθοδο των συμβάσεων παραχώρησης και 
των συμπράξεων δημοσίου ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), περι-
λαμβάνονται στο αναπτυξιακό νομοσχέδιο που δόθηκε για 
διαβούλευση. Στόχος είναι να αλλάξει η ζοφερή εικόνα που 
παρατηρείται τα τελευταία έτη σε ό,τι αφορά την εκτέλεση 
μεγάλων έργων, δεδομένου πως ο μέσος όρος του χρόνου 
υλοποίησης επενδύσεων υποδομών ανέρχεται στην Ελλάδα 
σε 90 μήνες. Το αντίστοιχο χρονικό διάστημα στην Ευρωπαϊ-
κή Ένωση είναι περίπου το μισό.
Δημόσιες συμβάσεις
Το αναπτυξιακό νομοσχέδιο προβλέπει πως στις διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων, θα δίνεται η δυνατότητα η 
ίδια εταιρεία να εκτελεί τη μελέτη και την κατασκευή του έρ-
γου υπό προϋποθέσεις.
Μεταξύ αυτών, είναι η ύπαρξη εγκεκριμένων περιβαλλοντι-
κών όρων, τεύχους υπολογισμού και τεκμηρίωσης για τον 
καθορισμό του προϋπολογισμού της αναθέτουσας αρχής και 

κανονισμού μελετών έργου.
Όπως αναφέρουν στελέχη της κυβέρνησης, το ζητούμενο εί-
ναι η μείωση του χρόνου ολοκλήρωσης μελετών για έργα για 
τις οποίες τώρα απαιτείται διάστημα δύο ετών κατά μέσο όρο.
Συμβάσεις παραχώρησης
Για την επιτάχυνση των μεγάλων έργων που υλοποιούνται με 
συμβάσεις παραχώρησης και εμπίπτουν στην αρμοδιότητα 
του υπουργείου Υποδομών, θα επιτρέπεται η υπογραφή 
της σύμβασης εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες 
απαλλοτριώσεις σε ποσοστό 50% και όχι 75% όπως προέ-
βλεπε ο σχετικός νόμος του 2016.
Το ποσοστό ύψους 50% ισχύει και για την εκπόνηση και υλο-
ποίηση της έκθεσης αναλυτικής αρχαιολογικής τεκμηρίωσης 
(Ε.Α.Α.Τ.).
Η υπογραφή των συμβάσεων παραχώρησης θα μπορεί να 
γίνεται μόνο με απόφαση του υπουργού Υποδομών και των 
κατά περίπτωση συναρμόδιων υπουργών και μετά από γνώ-
μη του τεχνικού συμβουλίου δημοσίων έργων της γενικής 
γραμματείας Υποδομών.
Συμπράξεις δημοσίου ιδιωτικού τομέα
Για να σταματήσουν τα φαινόμενα καθυστερήσεων που 
σημειώνονται σε πολλά έργα που υλοποιούνται με τη μέθο-

δο των ΣΔΙΤ, το σχέδιο νόμου προβλέπει ότι σε περίπτωση 
ανεύρεσης αρχαιοτήτων κατά τη διάρκεια της κατασκευής, 
η αρχαιολογική υπηρεσία εντός 60 ημερών καλείται να υπο-
δείξει τρόπους συνέχισης των εργασιών και διασφάλισης των 
αρχαιολογικών ευρημάτων.
Εάν η προθεσμία των 60 ημερών παρέλθει άπρακτη, τότε η 
σκυτάλη περνάει στις αρμόδιες γενικές διευθύνσεις αρχαιο-
τήτων και αναστήλωσης του υπουργείου Πολιτισμού. Οι δύο 
διευθύνσεις του υπουργείου Πολιτισμού έχουν στη διάθεσή 
τους διάστημα 30 ημερών για τη διασφάλιση των αρχαιοτή-
των.
Προβλέπεται επίσης δυνατότητα χρονικής παράτασης των 
συμβατικών προθεσμιών ίση με την καθυστέρηση που προ-
κλήθηκε από τη μη συμμόρφωση της αρμόδιας αρχαιολογι-
κής υπηρεσίας και την καθυστέρηση που μπορεί να προκύψει 
για την εκτέλεση των εργασιών για την προστασία των αρ-
χαιοτήτων.
Σε ό,τι αφορά την απαλλοτρίωση ιδιοκτησιών που είναι ανα-
γκαίες για την εκτέλεση έργων ΣΔΙΤ, το νομοσχέδιο ορίζει ότι 
θεωρούνται κατεπείγουσες και μείζονος σημασίας.

Λύση ζητά η ΠΟΜΙΔΑ, στο πρόβλημα χιλιάδων ιδιοκτητών ακινήτων σε όλη τη χώρα καθώς 
όπως αναφέρει «ταλαιπωρούνται κατά την πώληση των ακινήτων τους, γιατί τους ζητείται 
πρώτα να υπαχθούν αναγκαστικά στη ρύθμιση των 12 δόσεων και να πληρώσουν την πρώτη 
δόση με χρήματα που δεν έχουν, αντί να παρακρατήσει ολόκληρο το ποσό ο συμβολαιογρά-

φος, όπως γίνεται για όλα τα υπόλοιπα χρέη στο Δημόσιο».
«Το αίτημα αυτό εξυπηρετεί και το Δημόσιο γιατί θα εισπράξει τις προς αυτό οφειλές αμεσότερα 
και με απόλυτη ασφάλεια», αναφέρει σε επιστολή προς τον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστο-
λο Βεσυρόπουλο η ΠΟΜΙΔΑ, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Συνέχεια από τη σελ 6 

Και δεύτερον, συμβάλλει στην διατήρηση και δυνητικά στην 
αύξηση ποιοτικού εργατικού δυναμικού, περιορίζοντας το 
braindrain. Προϋποθέσεις για την ανάπτυξη ενός δυναμικού 
οικοσυστήματος είναι η απλοποίηση του κανονιστικού πλαι-
σίου προς μεγαλύτερη ευκολία στη δυνατότητα δημιουργίας 
νέων επιχειρηματικών δομών, η παροχή φορολογικών κι-
νήτρων κι άλλων εργαλείων χρηματοδότησης και η στήριξη 
των συνεργειών μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που 
επενδύουν σημαντικά στη νεοφυή επιχειρηματικότητα όπως 
το Equifund, μέσω του οποίου, πχ. αναμένεται να επενδυθούν 
συνολικά στην ελληνική οικονομία περίπου 500 εκατ. ευρώ. 
Τέλος, είναι σημαντικό να επικεντρωθούμε στη δημιουργία 
εξωστρεφών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, διασυνδεδεμέ-
νων με την αγορά εργασίας, ώστε να γεφυρώσουμε το χάσμα 
μεταξύ θεωρίας, έρευνας και πράξης, παραγωγής.
ΕΡ. Η Ελλάδα και ως μεμονωμένοι πολίτες και ως δημόσιοι 
οργανισμοί και υπηρεσίες, πόσο έτοιμη είναι απέναντι σε 

αυτήν την ψηφιακή «πρόκληση» και ποιες θα είναι οι κινήσεις 
του υπουργείου να καλύψει τα κενά;
ΑΠ. Σύμφωνα με τους διεθνείς δείκτες φαίνεται να μην είναι. 
Παρόλα αυτά πιστεύω πως η Ελλάδα έχει ανθρώπινο δυνα-
μικό, το οποίο και καταρτισμένο είναι και μπορεί να σηκώσει 
το βάρος του ψηφιακού άλματος που θέλουμε να επιτύχουμε 
αλλά και τη δυναμική που απαιτείται μετά από μια δεκαετία 
κρίσης. Εμείς από την άλλη, είμαστε αποφασισμένοι και αυτό 
φάνηκε και από την πρώτη μας κίνηση: τη δημιουργία του 
νέου υπουργείου. Για πρώτη φορά, μία κυβέρνηση τόλμησε 
να συγχωνεύσει τα βασικά ψηφιακά κέντρα του δημοσίου 
κάτω από ένα υπουργείο, ώστε να σχεδιάσει και να εφαρ-
μόσει πιο αποτελεσματικά τις πολιτικές, χωρίς τις παθογένειες 
του παρελθόντος, δηλαδή την πολυδιάσπαση των ψηφιακών 
κέντρων του δημοσίου. Κάτι που όπως γνωρίζετε ήταν και 
αναποτελεσματικό και δαπανηρό. Παράλληλα, θα δώσουμε 
μεγάλο βάρος στο κομμάτι της κατάρτισης και της εκπαίδευ-
σης για τις ψηφιακές δεξιότητες τόσο στους πολίτες όσο και 
στους δημοσίους υπαλλήλους. Ήδη το Επιτελικό Κράτος θε-

σμοθέτησε την ειδικότητα του Αναλυτή Ψηφιακής Πολιτικής 
και θα συνεργαστούμε στενά με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας 
Διοίκησης για να καταρτιστούν προγράμματα σπουδών προς 
αυτήν την κατεύθυνση.
ΕΡ. Τέλος, σχεδιάζετε να υπάρχει κάποιου είδους αξιολόγηση 
του έργου σας ώστε να ελέγχετε και να «τεστάρετε» τις αποδό-
σεις σας όσον αφορά τους στόχους που έχετε θέσει;
ΑΠ. Πάντα θα αξιολογούμε το έργο μας και πάντα θα αξιολο-
γούμαστε. Αυτή είναι και η έννοια του Επιτελικού Κράτους, 
την οποία και ο ίδιος ο πρωθυπουργός επικαλέστηκε όταν 
είπε στη ΔΕΘ πως του χρόνου στη ΔΕΘ θα αξιολογηθούμε. 
Σε κάθε περίπτωση, ήδη δημιουργούμε τους θεσμούς της 
αξιολόγησης μας. Για παράδειγμα το Παρατηρητήριο που 
σας ανέφερα είναι ένας τέτοιος θεσμός. Η δημοσιοποίηση των 
μετρήσεων που αφορούν την απλούστευση και ψηφιοποίηση 
των διαδικασιών είναι ένα σύστημα αξιολόγησης και αυτοδέ-
σμευσης μας.

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΔΙΤ

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΝΦΙΑ ΑΠΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥΣ ΖΗΤΑ Η ΠΟΜΙΔΑ  

ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΘΑ ΕΚΔΙΔΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ
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«Τέρμα πια τα παραμύθια, τα εγκαίνια σε μουσαμάδες 
και η εικονική πραγματικότητα με το μετρό Θεσσαλο-
νίκης» τονίζει ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών 
Κώστας Καραμανλής στη συνέντευξή του στο Αθηναϊ-
κό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων και προσθέτει: 
«Οι πολίτες της Θεσσαλονίκης θέλουν και μετρό και 
αρχαία. Επιλέξαμε αυτή τη λύση γιατί είναι η μόνη 
που συνδυάζει αρμονικά και μετρό και αρχαία. Όλες 
οι απόψεις είναι σεβαστές. Όμως οι πλέον έγκυροι αρ-
χαιολόγοι συμφωνούν με την προσέγγιση που επιλέ-
γουμε».
Απαντώντας στις κατηγορίες του αρχηγού της αξιωμα-
τικής αντιπολίτευσης από τη Θεσσαλονίκη, ο κ Καρα-
μανλής υπογραμμίζει: «Ο κ.Τσίπρας «έγραψε ιστορία» 
όταν έκανε εικονικά «εγκαίνια» στους μουσαμάδες. Με 
αυτόν τον τρόπο έχει συνδέσει μέχρι σήμερα το όνομά 
του με το μετρό Θεσσαλονίκης. Ας μην το συνδέσει και 
με νέες αχρείαστες αντιδράσεις με στόχο να εμποδιστεί 
η ολοκλήρωση του έργου, γιατί οι Θεσσαλονικείς δεν 
αντέχουν άλλο. Όχι άλλες πολιτικάντικες στείρες αντι-
δράσεις, όχι άλλο διχασμό της πόλης, όχι άλλα εγκαί-
νια σε μουσαμάδες, όχι άλλη εικονική πραγματικότη-
τα, όχι άλλα εκατομμύρια».
Στην συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ.Καραμανλής 
ξεκαθαρίζει ότι οι επεκτάσεις του μετρό Θεσσαλονίκης 
θα προχωρήσουν κανονικά ενώ αναφέρεται σε όλα τα 
μεγάλα έργα που προετοιμάζει στη χώρα αλλά και τα 
σχέδια του για τις αστικές συγκοινωνίες και τον σιδη-
ρόδρομο.
«Κεντρική θέση έχει το μετρό της Αθήνας. Η γραμμή 4 
και η ολοκλήρωση τής επέκτασης προς Πειραιά. Θα κά-
νουμε ό,τι είναι δυνατόν για να ξεκινήσει η γραμμή 4 
που σχεδιάζεται τόσα χρόνια», σημειώνει ο υπουργός 
Υποδομών και Μεταφορών, τονίζοντας πως «δυστυ-
χώς, η προηγουμένη κυβέρνηση άφησε ένα διαγωνι-
σμό στη μέση και με πολλά προβλήματα».
«Υπάρχουν όμως και πολλά έργα που έχουμε ανακοι-
νώσει προεκλογικά και τώρα προετοιμαζόμαστε για 
την υλοποίησή τους, όπως οι επεκτάσεις της Αττικής 
Οδού με έμφαση στην επέκταση της Δυτικής Περιφε-
ρειακής Λεωφόρου Υμηττού (ΔΠΛΥ) προς Ηλιούπολη, 
η σύνδεση Ελευσίνα- Θήβα (Υλίκη), η ολοκλήρωση και 
λειτουργία του τραμ στον Πειραιά, το Εμπορευματικό 
Κέντρο στο Θριάσιο και η υποθαλάσσια ζεύξη Περάμα-
τος- Σαλαμίνας», προσθέτει.
Για την Πατρών-Πύργου ανακοινώνει ότι την ερχό-

μενη εβδομάδα θα μεταβεί στις Βρυξέλλες για να συ-
ζητήσει το θέμα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενώ για 
τον ΒΟΑΚ (Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης) αναφέρει ότι 
βρήκε στο υπουργείο μόνο «ένα σκίτσο και μια ιδέα. 
Και κάποιες εταιρείες που δήλωσαν την πρόθεσή τους 
να κατασκευάσουν την ιδέα με το σκίτσο».
Ο κ. Καραμανλής εξηγεί πώς βλέπει τη συμμετοχή του 
ιδιωτικού τομέα στην παραγωγή των δημοσίων έρ-
γων για την οποία μίλησε στις προγραμματικές δηλώ-
σεις στη Βουλή. «Πιστεύω, αναφέρει, πάρα πολύ στην 
καινοτομία, αλλά και στην προσαρμογή στην ελληνική 
πραγματικότητα διεθνών καλών πρακτικών, όπως η 
δυνατότητα δημοπράτησης με καινοτόμες προτάσεις». 
«Κάπως έτσι, άλλωστε, ξεκίνησαν στην Ελλάδα και οι 
συμβάσεις παραχώρησης -που η Νέα Δημοκρατία θε-
σμοθέτησε το 2006 στα μεγάλα οδικά έργα- και στην 
πράξη αποδείχτηκαν πολύ πιο αποτελεσματικές», προ-
σθέτει.
Αναφορικά με τον σιδηρόδρομο, κάνει λόγο για «προ-
χειρότητες και απόπειρες δημιουργίας εικονικής πραγ-
ματικότητας» εκ μέρους του προκατόχου του Χρήστου 
Σπίρτζη οποίος όπως αναφέρει «έκανε δηλώσεις πολ-
λές και διάφορες αλλά η πραγματικότητα είναι ότι η 
ΕΡΓΟΣΕ δεν προκήρυξε κανένα μεγάλο σιδηροδρομικό 
έργο στα χρονιά της θητείας του». «Ο σιδηρόδρομος, 
λέει, ασφαλώς και έχει κεντρική θέση στο πρόγραμμά 
μας, αλλά με αναφορά σε έργα ρεαλιστικά και λειτουρ-
γικά».
Ο υπουργός Υποδομών μιλάει για κατάσταση «κρίσης» 
στις αστικές συγκοινωνίες και σοβαά οικονομικά προ-
βλήματα. Όπως αναφέρει: «Οι εισπράξεις του ΟΑΣΑ 
στην Αθήνα από 220 εκατ. το 2014 έπεσαν το 2018 
μετά βίας στα 150 εκατ. ευρώ. Στη Θεσσαλονίκη, στην 
απόλυτα αποτυχημένη κρατικοποίηση του ΟΑΣΘ, από 
58 εκατ. εισπράξεις το 2014 μετά βίας είμαστε στα 24 
εκατ. το χρόνο σήμερα».
Ξεκαθαρίζει πάντως ότι «δεν τίθεται θέμα ιδιωτικοποί-
ησης των αστικών συγκοινωνιών. «Ούτως ή άλλως, η 
τραγική κατάσταση που κληροδότησε η προηγουμένη 
κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να προσελκύσει ενδιαφέ-
ρον επενδυτών» σημειώνει ενώ θεωρεί πως «η συζή-
τηση κρατικές ή ιδιωτικές συγκοινωνίες είναι παρωχη-
μένη». «Το βασικό είναι ο ισχυρός ρυθμιστικός ρόλος 
του κράτους και η σωστή διαχείριση των εταιρειών».
Ολόκληρη η συνέντευξη του υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών Κώστα Καραμανλή στον Γιώργο Ψύλλια 

για το Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων 
έχει ως εξής:
Κύριε υπουργέ, να ξεκινήσουμε από το μετρό 
Θεσσαλονίκης και τα όσα ανακοίνωσε ο πρω-
θυπουργός στη ΔΕΘ για τον σταθμό της Βενιζέ-
λου και την ενιαία παράδοση του έργου στους 
Θεσσαλονικείς το 2023. Γιατί επελέγη αυτή η 
λύση και ποια είναι τα θετικά της, γιατί διατυ-
πώθηκαν κάποιες αντιδράσεις και από αρχαι-
ολόγους, αλλά και φορείς της πόλης;
-Κύριε Ψύλλια, οι Θεσσαλονικείς έχουν ταλαιπωρηθεί 
πάρα πολύ με αυτή την ιστορία και αξίζουν επιτέλους 
να τους μιλήσουμε με ειλικρίνεια και να δράσουμε με 
αποτελεσματικότητα. Επιλέξαμε αυτή τη λύση γιατί εί-
ναι η μόνη που συνδυάζει αρμονικά και μετρό και αρ-
χαία. Είναι σημαντικά φτηνότερη. Είναι πιο γρήγορη 
και παραδίδει τον Απρίλιο του 2023 το έργο ολοκλη-
ρωμένο -ενώ στην αντίθετη περίπτωση, όχι μόνο θα 
καθυστερούσε ο σταθμός Βενιζέλου, αλλά θα έκλειναν 
και οι άλλοι σταθμοί του κέντρου για πολύ μεγάλο 
χρονικό διάστημα. Επίσης, η λύση μας προστατεύει 
και αναδεικνύει καλύτερα τις αρχαιότητες, οι οποίες 
θα αποσπαστούν και θα επανατοποθετηθούν στη θέση 
τους. Είναι πιο εύκολη στην υλοποίησή της -τόσο τε-
χνικά όσο και διαδικαστικά, αφού είναι η λύση που 
σε μεγάλο βαθμό εντάσσεται στην αρχική σύμβαση. 
Κι έχει δικαιωθεί από το ΣτΕ. Με άλλα λόγια, είναι μια 
λύση καλύτερη από όλες τις πλευρές. Ξέρω φυσικά ότι 
ο ΣΥΡΙΖΑ ισχυρίζεται τα αντίθετα, αλλά πόση αξιοπι-
στία έχει ένα κόμμα που πριν λίγο καιρό, ως κυβέρ-
νηση, έκανε δήθεν «εγκαίνια» σε κάτι... μουσαμάδες; 
Ανάλογη σοβαρότητα κι αξιοπιστία έχουν και όσα λέει 
τώρα για το θέμα.
Όσο για τις άλλες αντιδράσεις που μου αναφέρετε, επι-
τρέψτε μου να σας πω το εξής: Όλες οι απόψεις είναι 
σεβαστές από εμάς. Όμως οι πλέον έγκυροι αρχαιολό-
γοι συμφωνούν με την προσέγγιση που επιλέγουμε. 
Όσο για τους φορείς που αναφέρετε; Μετά από χρόνια, 
υπάρχει επιτέλους απόλυτη σύμπνοια κυβέρνησης, 
περιφέρειας και δήμου, αλλά και των σημαντικότε-
ρων επαγγελματικών και επιστημονικών φορέων της 
πόλης, υπέρ της λύσης που επιλέγουμε. Προχωράμε 
ενωμένοι για να ολοκληρώσουμε ένα έργο που έχει 
ανάγκη η πόλη. Τέρμα τα παραμύθια. 

Συνέχεια στη σελ 9

ΚΩΣΤΑΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΛΟΥΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΑ
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Συνέχεια από τη σελ 8 

Πάντως κύριε υπουργέ, ο κ. Τσίπρας στη Θεσ-
σαλονίκη έκανε μια σκληρή δήλωση σχετικά με 
τις αποφάσεις σας για το μετρό Θεσσαλονίκης, τι 
απαντάτε;
-Της της είπα, κύριε Ψύλλια, ο κ.Τσίπρας «έγραψε ιστο-
ρία» όταν έκανε εικονικά «εγκαίνια» της μουσαμάδες. Με 
αυτόν τον τρόπο έχει συνδέσει μέχρι σήμερα το όνομά του 
με το μετρό Θεσσαλονίκης. Της μην το συνδέσει και με νέες 
αχρείαστες αντιδράσεις με στόχο να εμποδιστεί η ολοκλή-
ρωση του έργου, γιατί οι Θεσσαλονικείς δεν αντέχουν 
άλλο. Ξέρει καλά ότι η κυβέρνησή του παρέλαβε λύση για 
το σταθμό Βενιζέλου δρομολογημένη, εγκεκριμένη από το 
ΚΑΣ και το ΣτΕ και με έτοιμες μελέτες, αλλά χωρίς λόγο την 
άλλαξε και επί τόσα χρόνια δεν έκανε απολύτως τίποτα 
για την κατασκευή του σταθμού. Τώρα δήλωσε ότι θέλει 
να ενώσει της δυνάμεις του με εκείνους που επί χρόνια 
καθυστέρησαν το έργο, για ποιο λόγο αλήθεια, για να το 
καθυστερήσουν κι άλλο;
Θα της το πω για άλλη μια φορά: Αυτοί που πραγματικά 
ενώνουν της δυνάμεις της είναι οι πολίτες της Θεσσαλο-
νίκης. Γιατί θέλουν και μετρό και αρχαία. Όχι της πολιτι-
κάντικες στείρες αντιδράσεις, όχι άλλο διχασμό της πόλης, 
όχι άλλα εγκαίνια σε μουσαμάδες, όχι άλλη εικονική πραγ-
ματικότητα, όχι άλλα εκατομμύρια χωρίς αντίκρισμα, όχι 
της καθυστερήσεις. Η λύση που επιλέγουμε είναι πιο γρή-
γορη, πιο οικονομική, προστατεύει και αναδεικνύει καλύ-
τερα της αρχαιότητες.
Με της επεκτάσεις του μετρό Θεσσαλονίκης που 
είχαν ανακοινωθεί τι θα γίνει, θα προχωρήσει 
ο σχεδιασμός της ή της θεωρείτε κι αυτές «μου-
σαμάδες»; Της θα αλλάξετε κάτι στο σχέδιο της 
γραμμής 4 του μετρό της Αθήνας; Κάποια αλλαγή 
ίσως στον σταθμό των Εξαρχείων, να κατευθυν-
θεί νοτιότερα και να συνδυαστεί με την αναβάθ-
μιση του Αρχαιολογικού Μουσείου που έχει ανα-
κοινώσει ο πρωθυπουργός;
-Στη Θεσσαλονίκη, εξυπακούεται ότι παράλληλα με τη 
βασική γραμμή θα προχωρήσουμε με ταχύτητα την επέ-
κταση προς Καλαμαριά μέχρι το σταθμό Μίκρα. Αφορά 
διπλή υπόγεια γραμμή με 5 σταθμούς. Στο σχεδιασμό μας 
όμως είναι και οι νέες μελλοντικές επεκτάσεις, δηλαδή η 
Βορειοδυτική (προς Αμπελόκηπους- Μενεμένη- Εύοσμο- 
Σταυρούπολη κ.λπ.) και η επέκταση προς το αεροδρόμιο 
Μακεδονία.
Η στρατηγική μας είναι οι επεκτάσεις να εξυπηρετούν 
πρωτίστως πυκνοκατοικημένες περιοχές της πόλης με 
υψηλή ζήτηση για αστικές μετακινήσεις.

-Σχετικά με την Αθήνα και τη γραμμή 4, θα κάνουμε ό,τι 
είναι δυνατόν για να ξεκινήσει το έργο αυτό που σχεδι-
άζεται τόσα χρόνια. Βέβαια, δυστυχώς η προηγουμένη 
κυβέρνηση μας άφησε ένα διαγωνισμό στη μέση και με 
πολλά προβλήματα. Κι αυτά παρόλο που στις αρχές του 
χρόνου δήλωναν ότι δήθεν το Πάσχα του 2019 θα άρχι-
ζαν οι πρόδρομες εργασίες -ήταν κι αυτές από τις γνωστές 
«αυταπάτες» του ΣΥΡΙΖΑ...
Αυτό που αναφέρετε για το σχεδιασμό της γραμμής 4 έχει 
ενδιαφέρον, αλλά το μόνο που μπορούμε να πούμε τώρα 
είναι ότι θα εξετασθούν όλες οι δυνατότητες και επιλογές. 
Βασική αρχή στο σχεδιασμό μας είναι να σεβόμαστε τους 
μελετητές και να ακολουθούμε πιστά τις μελέτες. Εμείς δε 
θα κάνουμε μετρό χωρίς μελέτες.
-Κύριε υπουργέ, ποια είναι τα τρία-τέσσερα νέα 
μεγάλα έργα που σχεδιάζετε για την περιοχή 
της Αττικής και ευρύτερα -δεδομένου ότι είχατε 
δώσει ένα στίγμα την περασμένη άνοιξη με το 
πρόγραμμα της ΝΔ;
Κεντρική θέση έχει ασφαλώς το μετρό. Η γραμμή 4 για την 
οποία ήδη μιλήσαμε και η ολοκλήρωση της επέκτασης 
προς Πειραιά.
Υπάρχουν όμως και πολλά έργα που έχουμε ανακοινώ-
σει προεκλογικά στο Πρόγραμμά μας και τώρα προετοι-
μαζόμαστε για την υλοποίησή τους. Ξεκινώντας από το 
σχεδιασμό της επόμενης μέρας για την Αττική Οδό και 
τις επεκτάσεις της, με έμφαση στην επέκταση της Δυτικής 
Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού (ΔΠΛΥ) προς Ηλιού-
πολη. Επίσης, η σύνδεση Ελευσίνα- Θήβα (Υλίκη). Η ολο-
κλήρωση και λειτουργία του τραμ στον Πειραιά.
Παράλληλα, έχουμε στις προτεραιότητές μας να δρομο-
λογήσουμε και να ξεκινήσουμε το συντομότερο δυνατόν 
το έργο στο Εμπορευματικό Κέντρο στο Θριάσιο. Και να 
προχωρήσουμε τη διαγωνιστική διαδικασία αναφορικά 
με την υποθαλάσσια οδική ζεύξη της Σαλαμίνας με το 
Πέραμα.
Προφανώς θα ασχοληθούμε και με έργα μικρότερα αλλά 
εξίσου σημαντικά για τις υποδομές, τις μεταφορές αλλά 
και την ασφάλεια των πολιτών. Για παράδειγμα, να ολο-
κληρώσουμε την κατασκευή 6 πεζογεφυρών στο Λεκανο-
πέδιο καθώς και να σχεδιάσουμε νέες σε σημεία που χρει-
άζονται. Και βέβαια, να υλοποιήσουμε αντιπλημμυρικά 
έργα εκεί που έχουμε την αρμοδιότητα, πιστεύοντας ότι το 
προλαμβάνειν είναι καλύτερο από το θεραπεύειν.
-Έχετε πει ότι σε όλα τα μεγάλα έργα θέλετε να 
έχετε και τη σύμφωνη γνώμη των ευρωπαϊκών 
θεσμών και των αρμοδίων Υπηρεσιών της ΕΕ. 
Θα κάνετε ανακοινώσεις για την τελική λύση που 
θα δώσετε για την Πατρών-Πύργου, και υπάρχει 

περίπτωση να « ξαναζωντανέψετε» ολόκληρο 
τον οδικό άξονα μέχρι την Τσακώνα; Επίσης τι θα 
γίνει τελικά με τον ΒΟΑΚ, γιατί σας κατηγόρησε ο 
προκάτοχος σας κ.Σπίρτζης ότι στέλνετε το μεγά-
λο αυτό έργο «στις καλένδες»;
-Θέλω να θυμίσω σε όλους ότι η «Ολυμπία» Οδός λέγεται 
έτσι γιατί θα είχε κατάληξη στην Αρχαία Ολυμπία. Και είναι 
απαράδεκτο να μη συνδέεται η Αρχαία Ολυμπία, ένας από 
τους ιστορικότερους πολιτιστικά τόπους του πλανήτη μας. 
Προφανώς λοιπόν και επιθυμώ να ολοκληρωθεί ο δρόμος 
μέχρι και την Αρχαία Ολυμπία και να συνδεθεί με τον άλλο 
μεγάλο οδικό άξονα, στην Τσακώνα. Έτσι, οι δύο μεγάλοι 
άξονες της Πελοποννήσου, ο Μορέας και η Ολυμπία Οδός 
θα λειτουργούν παράλληλα και με σύνδεση.
Όταν όμως θες να κάνεις έργο, πρέπει να συνεργάζεσαι 
γόνιμα και σοβαρά και με αυτόν που δίνει τα χρήματα. 
Εμείς δεν θα κάνουμε τους καουμπόηδες της Ευρώπης. 
Θα συζητήσουμε με επιχειρήματα. Την προσεχή εβδο-
μάδα, θα μεταβώ στις Βρυξέλλες και είμαι βέβαιος ότι θα 
έχουμε μια πολύ ουσιαστική συζήτηση με την Ευρωπαϊ-
κή Επιτροπή για όλα τα έργα που έχουν προβλήματα και 
εκκρεμότητες. Τα βήματα κύριε Ψύλλια είναι: εξετάζουμε 
ένα σύνθετο πρόβλημα με σοβαρότητα, συνεννοούμαστε 
με την Ευρώπη και μετά προχωράμε με ταχύτητα στην 
υλοποίηση.
Πάμε στον ΒΟΑΚ τώρα. Με την ανάληψη των καθηκόντων 
μου ένα από τα πρώτα θέματα που ζήτησα να πληροφο-
ρηθώ ήταν η πορεία εξέλιξης αυτού του περιβόητου δια-
γωνισμού. Και ξέρετε τι βρήκα; Ένα σκίτσο και μια ιδέα. 
Και κάποιες εταιρείες που δήλωσαν την πρόθεσή τους 
να κατασκευάσουν την ιδέα με το σκίτσο. Καμία μελέτη 
δημοπράτησης, καμία μελέτη οδοποιίας, καμία αδειοδό-
τηση. Εμείς εξετάζουμε συνολικά την οριστική λύση για 
την υλοποίηση του ΒΟΑΚ. Όχι τρεις διαφορετικούς δια-
γωνισμούς, με τρεις διαφορετικές μεθόδους, για τον ίδιο 
οδικό άξονα, όπως ήθελε η προηγούμενη κυβέρνηση. 
Αυτά είναι πρωτοφανή πράγματα. Και για να ξέρει ο κό-
σμος, με την προσέγγιση ΣΥΡΙΖΑ θα είχαμε ένα έργο που 
να στηρίζεται ουσιαστικά σε επιδότηση Δημοσίου μέσω 
σκιωδών διοδίων (στο τμήμα Χανιά Ηράκλειο) ή αμοιβών 
διαθεσιμότητας (για το τμήμα Ηράκλειο- Νεάπολη). Το 
ύψος τους αγγίζει το ποσό των 100 εκατομμυρίων ευρώ 
ανά έτος και για διάρκεια 30 ετών. Σήμερα, εξετάζουμε δι-
άφορες εναλλακτικές ώστε να περιορισθεί η επιβάρυνση 
του Δημοσίου κατά τη φάση λειτουργίας του έργου.

Συνέχεια στη σελ 10

ΚΩΣΤΑΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΛΟΥΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΑ
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Συνέχεια από τη σελ 9 

-Δεδομένου ότι τα μεγάλα έργα είναι η ατμομη-
χανή της ανάπτυξης ποιες είναι οι κινήσεις που 
σχεδιάζετε για να διευκολύνετε την παραγωγή 
τους; Είχατε μιλήσει στις προγραμματικές δη-
λώσεις για σημαντική συμβολή του ιδιωτικού 
τομέα.
Έχετε δίκιο. Η συμβολή του ιδιωτικού τομέα είναι σημα-
ντική και αναγκαία για την ανάπτυξη στη χώρα. Όχι όμως 
χωρίς πλαίσιο, όρια και κανόνες. Για το λόγο αυτό έχουμε 
συγκροτήσει ομάδα εργασίας στο υπουργείο με αποκλει-
στική αρμοδιότητα την αναβάθμιση και την εναρμόνιση 
της νομοθεσίας με την πραγματικότητα και την ανάπτυ-
ξη, στα πλαίσια του εθνικού και ευρωπαϊκού Δικαίου. 
Θα φέρουμε μια σειρά από αλλαγές οι οποίες θα δώσουν 
κίνητρα και θα κάνουν πιο εύκολη και πιο διαφανή την 
υλοποίηση μελετών και έργων στο δημόσιο τομέα.
Ξέρετε, πιστεύω πάρα πολύ στην καινοτομία, αλλά και 
στην προσαρμογή στην ελληνική πραγματικότητα διε-
θνών καλών πρακτικών, όπως η δυνατότητα δημοπρά-
τησης με «καινοτόμες προτάσεις». Κάπως έτσι, άλλωστε, 
ξεκίνησαν στην Ελλάδα και οι συμβάσεις παραχώρησης 
-που η Νέα Δημοκρατία θεσμοθέτησε το 2006 στα μεγάλα 
οδικά έργα- και στην πράξη αποδείχτηκαν πολύ πιο απο-
τελεσματικές, με μικρότερο κόστος και πιο γρήγορες από 
τα «κλασσικά» δημόσια έργα.
-Κύριε υπουργέ, τι θέση έχει ο σιδηρόδρομος 
στο Πρόγραμμά σας; Τι θα γίνει με τις βαλκανικές 
συνδέσεις που είχαν εξαγγελθεί; Τη σιδηροδρο-
μική Εγνατία; Τον σιδηροδρομικό ΠΑΘΕΠ; Σας 
κατηγόρησε ο προκατοχός σας ότι δεν είπατε 
τίποτα στη Θεσσαλονίκη.
-Τι θα ήθελε να πούμε δηλαδή; Προχειρότητες και απόπει-
ρες δημιουργίας εικονικής πραγματικότητας, σαν αυτές 
που ακούγαμε τα τελευταία χρόνια; Τη μια έλεγαν ότι θα 
κάνουν τη σιδηροδρομική Εγνατία με 5 δισ. ... Την άλλη 
με 4 δισ. ... Μετά με 3 δισ. ... Τέτοιο «σχεδιασμό» από εμάς 
μην περιμένετε. Και γενικότερα, δηλώσεις του προκάτο-
χου μου κ.Σπίρτζη για τον σιδηρόδρομο είναι γνωστό ότι 
υπήρξαν πολλές και διάφορες, από την Ηγουμενίτσα μέχρι 
τα λιμάνια του Δούναβη, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι 
η ΕΡΓΟΣΕ δεν προκήρυξε κανένα μεγάλο σιδηροδρομικό 
έργο στα χρονιά της θητείας του. Εγκαινίαζε, βέβαια, κάθε 
τόσο το τελευταίο μίλι των συμβάσεων που η προηγουμέ-
νη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας υπέγραψε.

Από την πλευράς μας, ο σιδηρόδρομος ασφαλώς και έχει 
κεντρική θέση στο πρόγραμμά μας, αλλά με αναφορά σε 
έργα ρεαλιστικά και λειτουργικά. Που εξυπηρετούν τον 
πολίτη και βελτιώνουν την παρεχόμενη υπηρεσία. Έτσι ιε-
ραρχούμε ως έργα προτεραιότητας την ολοκλήρωση των 
συστημάτων στο δίκτυο, και ειδικά στον άξονα Πάτρα- 
Αθήνα- Θεσσαλονίκη- Ειδομένη- Προμαχώνας (ΠΑΘΕΠ), 
τη συντήρηση και αναβάθμιση της υποδομής με στόχο τη 
βελτίωση της χρονοαπόστασης Αθήνα- Θεσσαλονίκη, την 
προκήρυξη του έργου από Ρίο μέχρι Πάτρα και το σχεδι-
ασμό της νέας πεδινής χάραξης Θεσσαλονίκη- Καβάλα. 
Όλα αυτά, άλλωστε, τα ανακοινώσαμε λεπτομερώς στο 
Πρόγραμμά μας, το οποίο οι πολίτες με την ψήφο τους 
ενέκριναν και εμπιστεύτηκαν.
-Αστικές συγκοινωνίες. Μιλήσατε πρόσφατα για 
«τραγική οικονομική κατάσταση» και για «δι-
αχείρηση κρίσης» που αναγκαστικά κάνετε. Τι 
σχεδιάζετε; Και τι θα κάνετε με το διαγωνισμό 
για τα νέα λεωφορεία;
-Οι αστικές συγκοινωνίες είναι σε απόλυτη προτεραιότητα 
για εμάς, γιατί έχουν να κάνουν με την εύρυθμη λειτουρ-
γία των πόλεών μας και την καθημερινότητα του πολίτη. 
Και τον πολίτη πρέπει να τον σέβεσαι. Πάντα. Η κατάστα-
ση που συναντήσαμε είχε πράγματι όλα τα χαρακτηριστι-
κά της παρατεταμένης κρίσης. Καθημερινή ταλαιπωρία 
των πολιτών από τη μια, με μεγάλες καθυστερήσεις. Δεν 
χρειάζεται να σας πω λεπτομέρειες, όλοι γνωρίζουν πόσο 
έντονο έφτασε να είναι αυτό το πρόβλημα ιδίως στη Θεσ-
σαλονίκη, αλλά και στην Αθήνα. Ακόμα και τα δρομολόγια 
του μετρό έφτασαν να έχουν προβλήματα καθυστερήσε-
ων...
Και ταυτόχρονα, σοβαρότατα οικονομικά προβλήματα. 
Σκεφτείτε μόνο ότι οι εισπράξεις του ΟΑΣΑ στην Αθήνα, 
από 220 εκατ, το 2014 έπεσαν το 2018 μετά βίας στα 150 
εκατ. ευρώ. Στη Θεσσαλονίκη, στην απόλυτα αποτυχη-
μένη κρατικοποίηση του ΟΑΣΘ, από 58 εκατ. εισπράξεις 
το 2014 μετά βίας είμαστε στα 24 εκατ. το χρόνο σήμερα. 
Αναφέρομαι στις εισπράξεις από επιβάτες, ανεξάρτητα 
από τις επιδοτήσεις ή τα χρέη των υπουργείων. Προφα-
νώς, λοιπόν, βρισκόμαστε σε μια κατάσταση κρίσης και 
επιχειρούμε να την αντιμετωπίσουμε ταυτόχρονα σε οικο-
νομικό και επιχειρησιακό επίπεδο.
Στο μετρό της Αθήνας, κάναμε ορισμένες διορθωτικές 
κινήσεις και μέρα με τη μέρα η κατάσταση βελτιώνεται. 
Πλέον στις ώρες αιχμής, οι χρονοαποστάσεις θα είναι πε-
ρίπου στα 4 λεπτά ή ελάχιστα παραπάνω. Στα λεωφορεία, 

ήδη υπάρχει μια βελτίωση γιατί καταφέραμε να βγάλουμε 
περισσότερα οχήματα στους δρόμους. Και στην Αθήνα 
και στη Θεσσαλονίκη, όπου η μεγάλη βελτίωση θα φανεί 
μόλις ολοκληρωθεί η ανάθεση δρομολογίων στα ΚΤΕΛ.
Έχουμε όμως πολλή προσπάθεια να κάνουμε ακόμα για 
να ανορθώσουμε την κατάσταση -και θα το κάνουμε. Να 
ξέρετε ότι προσωπικά θα παρακολουθώ στενά το θέμα. 
Παρά τα προβλήματα, οι συμπολίτες μας να είναι βέβαιοι 
ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε για να γίνουν οι συγκοινωνίες 
μας αυτές που αξίζουν σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πρω-
τεύουσα.
Όσο για τον διαγωνισμό για τα λεωφορεία, όπως γνω-
ρίζετε κατέπεσε με απόφαση της αρμόδιας Ανεξάρτητης 
Διοικητικής Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
-ουσιαστικά για λόγους προχειρότητας, όπως είχαμε προ-
βλέψει και προεκλογικά. Ασφαλώς θα τον ξαναβγάλουμε, 
με σοβαρότητα, στους επομένους μήνες.
-Υπάρχουν, κύριε υπουργέ, σκέψεις για μερική 
ή ολική ιδιωτικοποίηση των αστικών συγκοινω-
νιών ή μέρους αυτών σε συνδυασμό ενδεχομέ-
νως και με επενδύσεις σ΄ αυτές από τους ιδιώτες 
επενδυτές;
-Δεν τίθεται από πλευράς μας θέμα ιδιωτικοποίησης. Και 
ούτως ή άλλως, η τραγική κατάσταση που κληροδότησε η 
προηγουμένη κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να προσελκύ-
σει ενδιαφέρον επενδυτών. Όμως ξέρετε κάτι; Η συζήτηση 
κρατικές ή ιδιωτικές συγκοινωνίες είναι παρωχημένη. Το 
βασικό είναι ο ισχυρός ρυθμιστικός ρόλος του κράτους 
και η σωστή διαχείριση των εταιρειών. Να σας αναφέ-
ρω απλά παραδείγματα; Με την αποκρατικοποίηση που 
εμείς σχεδιάσαμε και ο ΣΥΡΙΖΑ καθυστέρησε μέχρι να την 
αποδεχτεί τελικά, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ βελτίωσε την υπηρεσία της 
ως ιδιωτική εταιρεία. Στον κρατικό ΟΑΣΘ του κ. Σπίρτζη 
παραλάβαμε 215 λεωφορεία σε λειτουργία -λιγότερα 
από τα μισά από όσα χρειάζεται η πόλη- και σήμερα στον 
ίδιο κρατικό ΟΑΣΘ έχουμε 100 περισσότερα και θα προ-
σθέσουμε άλλα τόσα μέσω της συνεργασίας με τα ΚΤΕΛ. 
Συνεπώς, το debate ιδιωτικό δημόσιο στις συγκοινωνίες 
είναι παρωχημένο. Ισχυρή ρυθμιστική παρέμβαση του 
κράτους, καλά διοικούμενες εταιρίες δημοσιές η ιδιωτικές 
και συνεργασία ιδιωτικού και δημοσίου τομέα: αυτή είναι 
η σωστή απάντηση στις συγκοινωνίες σε όλο το κόσμο και 
φυσικά και στην Ελλάδα.

ΚΩΣΤΑΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΛΟΥΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΑ
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H διαχείριση των απορριμμάτων και η ανάγκη ενίσχυσης των 
αντιπλημμυρικών έργων, αναδείχθηκαν ως τα βασικότερα 
προβλήματα της Ανατολικής Αττικής, από την επίσκεψη που 
πραγματοποίησε ο περιφερειάρχης Αττικής, Γ. Πατούλης, στα 
γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας, στην Παλλήνη και την 
ενημέρωσή του από τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη Θανάση 
Αυγερινό, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
    Ο περιφερειάρχης χαρακτήρισε «ύψιστη προτεραιότητα» 
την αντιπλημμυρική θωράκιση της Αττικής, σημειώνοντας 
ότι θα γίνουν οι απαιτούμενες παρεμβάσεις, ενώ θα ζητηθούν 
πιστοποιήσεις από όλες τις αρμόδιες διευθύνσεις όλων των 
Περιφερειακών Ενοτήτων για τις ενέργειες καθαρισμού που 
έχουν γίνει. Αναφορικά με το ζήτημα της διαχείρισης των 
απορριμμάτων, υπογράμμισε ότι είναι ντροπή για τη χώρα 
μας να είναι ουραγός, τονίζοντας ότι «θα διαμορφωθεί ένα 
ολοκληρωμένο σχέδιο για να δοθούν ριζικές λύσεις». 
   «Στα θέματα που έχουν σχέση με την προστασία της ζωής 
των πολιτών, την προάσπιση της υγείας τους και την ασφά-
λειά τους, θα είμαστε πολύ αυστηροί και δεν θα επιτρέψουμε 
καμία χρονοτριβή σε όσες διαδικασίες απαιτούνται. Οι πολίτες 
μας ελέγχουν και οφείλουμε να σταθούμε στο ύψος των περι-
στάσεων» τόνισε χαρακτηριστικά.
   Ο κ. Πατούλης ο οποίος συνοδευόταν από τον αντιπεριφε-
ρειάρχη Οικονομικών Ν. Πέππα, ενημερώθηκε από όλα τα 

διευθυντικά στελέχη για τα προβλήματα και τις ελλείψεις που 
υπάρχουν, αλλά και τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν, 
προς όφελος των πολιτών. Διαπιστώθηκε η υποστελέχωση 
σε βασικές υπηρεσίες όπως είναι οι διευθύνσεις ανάπτυξης, 
υγειονομικών ελέγχων, περιβάλλοντος, τεχνικών έργων, η 
γραφειοκρατία και σε κάποιες περιπτώσεις η δαιδαλώδης 
νομοθεσία.
   «Όλοι μαζί θα κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα» επανέλαβε ο πε-
ριφερειάρχης λίγο αργότερα στους εργαζόμενους, σημειώνο-
ντας: «Μας ενδιαφέρει η ουσία και τα άμεσα αποτελέσματα. 
Στόχος μας είναι να ‘απογειώσουμε’ την Αττική, να αναδεί-
ξουμε τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, αλλά και να είμαστε 
λειτουργικοί και αποδοτικοί υπέρ των πολιτών». Κλείνοντας, 
ζήτησε πλήρη καταγραφή των ελλείψεων σε προσωπικό και 
των αναγκών, προκειμένου να δρομολογηθούν οι απαιτού-
μενες παρεμβάσεις και να βρεθούν «οι βέλτιστες λύσεις, ώστε 
όλοι μαζί να κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα», επεσήμανε ο κ Πα-
τούλης.  

Δρομολόγηση των έργων διευθέτησης του ρέμα-
τος Σαπφούς, στο Μαρούσι
Η δρομολόγηση των έργων διευθέτησης του ρέματος Σαπ-
φούς, στο Μαρούσι, ήταν το αντικείμενο της διευρυμένης τε-
χνικής συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του 

περιφερειάρχη Αττικής, Γιώργου Πατούλη, με την παρουσία 
στελεχών της Περιφέρειας και του μελετητή, σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
   Επισημάνθηκε ότι το έργο είναι κομβικής σημασίας για την 
αντιπλημμυρική προστασία της ευρύτερης περιοχής και απο-
φασίστηκε η άμεση επίλυση ζητημάτων που «λιμνάζουν», 
μεταξύ των οποίων το ρυμοτομικό και η μετακίνηση των 
δικτύων κοινής ωφέλειας.
   Επίσης συμφωνήθηκε να προχωρήσει η δημοπράτηση του 
έργου από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας, με πόρους 
της Περιφέρειας ή/και του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020.
   Ο Γ. Πατούλης χαρακτήρισε το ζήτημα της αντιπλημμυρικής 
θωράκισης της Αττικής «ύψιστης προτεραιότητας», σημείωσε 
ότι θα γίνουν οι απαιτούμενες παρεμβάσεις και ότι ζητήθηκαν 
ήδη από όλες τις αρμόδιες διευθύνσεις των Περιφερειακών 
Ενοτήτων, πιστοποιήσεις για τις ενέργειες καθαρισμού που 
έχουν γίνει.
    Στην σύσκεψη συμμετείχαν οι αντιπεριφερειάρχες Οικονο-
μικών Νικόλαος Πέππας και Βόρειου Τομέα Λουκία Κεφαλο-
γιάννη καθώς και οι εντεταλμένοι περιφερειακοί σύμβουλοι 
Τεχνικών και Αντιπλημμυρικών Έργων Ευρώπη Κοσμίδη και 
Αθανάσιος Κατσιγιάννης, αντίστοιχα.

Βραβείο καλύτερης επιστημονικής εργασίας στο διεθνές, 
επιστημονικό συνέδριο «IEEE CAMAD» έλαβε η επιστημονι-
κή ομάδα του έργου «H2020 SPEAR» με τίτλο «Λειτουργικό 
σύστημα ανίχνευσης απειλών στα έξυπνα δίκτυα» αποτε-
λούμενη από επιστήμονες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μα-
κεδονίας, μηχανικούς της ΔΕΗ και νεαρούς επιστήμονες της 
ευφυούς επιχειρηματικότητας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Η εργασία πραγματεύεται προηγμένους αλγόριθμους μη-
χανικής μάθησης για τον εντοπισμό απειλών ασφάλειας σε 
έξυπνα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και σύμφωνα με τον 
συντονιστή του έργου καθηγητή του τμήματος Ηλεκτρολό-
γων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Μακεδονίας, Πάνο Σαρηγιαννίδη, «η συγκε-
κριμένη επιστημονική εργασία αποτελεί προϊόν συλλογικής 

προσπάθειας, όπου οι εμπλεκόμενοι συγγραφείς προέρχο-
νται από τον ακαδημαϊκό χώρο, τη βιομηχανία αλλά και 
από μικρομεσαίες επιχειρήσεις».
Για την εκπαίδευση των αλγορίθμων, αξιοποιήθηκαν πραγ-
ματικά δεδομένα από τις δύο μονάδες παραγωγής ηλεκτρι-
κής ενέργειας Λαύριο I & II της ΔΕΗ γεγονός που, σύμφωνα 
με τον κ. Σαρηγιαννίδη, «πιστοποιεί την εγκυρότητα της ερ-
γασίας αλλά και τις δυνατότητες χρήσης του προτεινόμενου 
σχήματος σε μία ευρεία γκάμα από ενεργειακούς φορείς».
Το Ευρωπαϊκό έργο «H2020 SPEAR» που συντονίζει ο κ. 
Σαρηγιαννίδης πραγματοποιείται στο ανταγωνιστικό περι-
βάλλον του Horizon2020, όπου δεκάδες νέοι επιστήμονες 
του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 

συμμετέχουν στα ευρωπαϊκά αλλά και εθνικά έργα του 
προγράμματος προάγοντας την αριστεία στον τόπο τους. 
Επίσης συμμετέχουν 16 εταίροι από 10 χώρες της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, το 
Λουξεμβούργο κ.λπ., καθώς και τρεις ηλεκτρικές εταιρίες 
όπως η πολυεθνική Schneider Electric με έδρα την Γαλλία, η 
ισπανική Enel Group και η ΔΕΗ.
«Η συγκεκριμένη βράβευση είναι ένδειξη ποιότητας του 
ερευνητικού έργου που τιμά το τμήμα Ηλεκτρολόγων και το 
πανεπιστήμιό μας» τόνισε ο πρύτανης του Πανεπιστημίου 
καθηγητής Θεόδωρος Θεοδουλίδης και προσέθεσε ότι «θα 
σταθούμε αρωγοί και θα στηρίξουμε κάθε παρόμοια πρω-
τότυπη ερευνητική προσπάθεια που θα γίνεται στο πανεπι-
στήμιό μας».

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
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Πάνω από 61 εκατομμύρια διελεύσεις και διαρκής έλεγχος πε-
ρισσότερων από 5.700 δομικών στοιχείων, είναι μερικά από 
τα αριθμητικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν στον απολογισμό 
της 15ετούς λειτουργίας της γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου, τον οποίο 
πραγματοποίησαν σήμερα οι υπεύθυνοι της εταιρείας, «Γέφυρα 
ΑΕ» σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ..
Από σήμερα εξάλλου, οι δύο χώροι στάθμευσης στις δύο πλευ-
ρές των διοδίων της γέφυρας είναι εξοπλισμένοι με φορτιστές 
ηλεκτρικών οχημάτων, ενώ παράλληλα παρουσιάστηκε το 
πρώτο ηλεκτροκίνητο όχημα του στόλου της «Γέφυρας ΑΕ».
Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Tύπου που δόθη-
κε σήμερα στη «Στέγη Πολίτη και Πελάτη» της γέφυρας στο 
Αντίρριο, παρουσιάστηκαν στοιχεία για τη συντήρηση και την 
ασφάλεια του έργου, όπως επίσης και στοιχεία για τις διελεύσεις 
των οχημάτων. Επίσης, έγινε ιδιαίτερη αναφορά στην εξυπηρέ-
τηση των πελατών, αλλά και στις δράσεις για την προστασία του 
περιβάλλοντος.
Μιλώντας για το έργο, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος 
της εταιρείας «Γέφυρα ΑΕ», Παναγιώτης Παπανικόλας, τόνισε 
ότι «η γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου κατέχει εννέα διεθνή βραβεία για 
τη μελέτη και την κατασκευή της και είναι σχεδιασμένη ώστε να 
αντέχει φυσικά φαινόμενα, όπως είναι σεισμοί, τεκτονικές με-
τακινήσεις, και ισχυροί άνεμοι που υπερβαίνουν σε μεγέθη τα 
αντίστοιχα της περιοχής».
Σχετικά με την συντήρηση της γέφυρας, είπε ότι «περισσότερα 
από 5.700 δομικά στοιχεία ελέγχονται και επιθεωρούνται συνε-
χώς από το εξειδικευμένο προσωπικό της τεχνικής διεύθυνσης, 
αλλά και από εναερίτες, δύτες, καθώς και ειδικά μηχανήματα».
Όσον αφορά το ζήτημα της ασφάλειας, επεσήμανε ότι «ως 
συνέχεια μιας παράδοσης που δημιουργήθηκε στα χρόνια της 
κατασκευής, κανένα σημαντικό ατύχημα δεν συνέβη στη διάρ-
κεια των 15 χρόνων ζωής της γέφυρας, χάρη στην επισταμένη 
συστηματική προσπάθεια της εταιρείας».
Επίσης, ο Παναγιώτης Παπανικόλας υπογράμμισε ότι «η γέφυ-
ρα αποτελεί ένα σύγχρονο τεχνικό μνημείο για τη χώρα μας, 

λαμβάνοντας υπόψη την καινοτομία και τα πρωτοπόρα υλικά 
που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή της, αλλά και την 
τεχνολογία που χρησιμοποιείται 15 χρόνια τώρα για τη συνεχή 
συντήρησή της».
Από την πλευρά του, ο τεχνικός διευθυντής της «Γέφυρας ΑΕ», 
Άρης Σταθόπουλος-Βλάμης, σημείωσε μεταξύ άλλων ότι «μία 
εξαιρετικά καινοτόμος κατασκευή, όπως η γέφυρα Ρίου - Αντιρ-
ρίου, χρειάζεται καινοτομίες και στη συντήρησή της, για αυτό 
τηρούμε μια σειρά από αυστηρούς ελέγχους, σε καθημερινή 
βάση, με στόχο να διασφαλίζουμε την ανταπόκρισή της στο 
στοίχημα της μακροζωίας και της ασφάλειάς της».
Σχετικά με τα κυκλοφοριακά στοιχεία, ανακοινώθηκε ότι στα 15 
χρόνια λειτουργίας πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 61 
εκατομμύρια διελεύσεις, με τα ΙΧ να κατέχουν την πρώτη θέση, 
σε ποσοστό 84%.
Σύμφωνα με την «Γέφυρα ΑΕ», «τα τελευταία χρόνια καταγρά-
φεται μία σταδιακά ανοδική πορεία, που οφείλεται στην προ-
σαρμοστικότητα της τιμολογιακής πολιτικής της εταιρείας και 
στα εκπτωτικά προϊόντα που προσφέρει, όπως επίσης και στο 
γεγονός ότι πλέον η γέφυρα έχει συνδεθεί με τους αυτοκινητό-
δρομους Κορίνθου-Πατρών και Αντιρρίου- Ιωαννίνων».
Ακόμη, αναφέρθηκε ότι «το επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών 
έχει παραμείνει υψηλό από την πρώτη μέρα λειτουργίας της με 
περισσότερες από ένα εκατομμύριο απαντημένες τηλεφωνικές 
κλήσεις πελατών και καινοτόμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες που 
συμβαδίζουν με τη σημερινή εποχή».
Επίσης, όπως ειπώθηκε, «από το 2004 μέχρι σήμερα η “Γέφυρα 
ΑΕ” υποδέχθηκε 182.000 επισκέπτες στη “Στέγη Πολίτη και Πε-
λάτη”, ενώ έχει λάβει και βραβείο “Καινοτομίας στην Εμπειρία 
του Πελάτη”, στο πλαίσιο των εθνικών βραβείων του Εθνικού 
Ινστιτούτου Εξυπηρέτησης Πελατών».
Ο Παναγιώτης Παπανικόλας αναφέρθηκε «στα 10 πεδία αυτο-
δέσμευσης της Γέφυρα ΑΕ, λέγοντας ότι «η παραχωρησιούχος 
τα θεωρεί “συμβόλαιο” για περισσότερες και καλύτερες υπηρε-
σίες έναντι του “πολίτη-πελάτη”».

Όσον αφορά τις δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, 
παρουσιάστηκαν στοιχεία για τη μείωση της κατανάλωσης του 
ρεύματος και την αποφυγή εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα, 
αλλά και οι στόχοι για περαιτέρω μείωση κατανάλωσης ρεύ-
ματος κατά 11%, αποφυγή εκπομπής περίπου 42.000 τόνων 
διοξειδίου του άνθρακα.
Μάλιστα, όπως ανέφερε η προϊσταμένη ποιότητας, υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος, Ελένη Κονδύλη, «εργαζόμαστε 
με ένα συστηματικό τρόπο που βελτιώνεται χρόνο με το χρόνο, 
ενώ στους άμεσους στόχους μας είναι και το άνοιγμα στην ηλε-
κτροκίνηση των οχημάτων».
Από την πλευρά του, ο διευθυντής εταιρικής επικοινωνίας και 
αειφόρου ανάπτυξης, Γιάννης Φρέρης, προσέθεσε: «Η φρο-
ντίδα μας για την προώθηση της οικολογικής (μετριοπαθούς) 
οδήγησης ξεκινά από το 2009. Σε αυτή την κατεύθυνση, προ-
σπαθούμε μέσα από καμπάνιες ενημέρωσης να εκπαιδεύουμε 
τους πολίτες-πελάτες μας. Δέσμευσή μας είναι στα επόμενα χρό-
νια και μέσα από περισσότερες δράσεις, να την ενστερνιστούν 
περισσότεροι πολίτες».
Στο μεταξύ, από σήμερα οι δύο χώροι στάθμευσης στις δύο 
πλευρές των διοδίων της γέφυρας έχουν εξοπλιστεί με φορτι-
στές ηλεκτρικών οχημάτων, ενώ παράλληλα παρουσιάστηκε 
το πρώτο ηλεκτροκίνητο όχημα του στόλου της «Γέφυρας ΑΕ».
Επίσης, ο Γιάννης Φρέρης παρουσίασε τα στάδια ανάπτυξης της 
εταιρικής υπευθυνότητας της «Γέφυρα ΑΕ», ενώ αναφέρθηκε 
και στον «διαρκή διάλογο, μέσα από πλατφόρμες συνέργειας, 
με τους πολίτες της περιοχής και τις συλλογικότητές τους, στο 
περιβαλλοντικό, το κοινωνικό, το πολιτιστικό, αλλά και το ανα-
πτυξιακό πεδίο, με σκοπό την ενίσχυση της επισκεψιμότητας της 
περιοχής».
Τέλος, παρουσιάστηκε το νέο γαλανόλευκο λογότυπο της «Γέ-
φυρα ΑΕ», ως επιστέγασμα, όπως ειπώθηκε, «της δεκαπενταε-
τούς διαδρομής της εθνικής μας γέφυρας».

Ποσό ύψους περίπου 2,4 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα αξι-
οποιηθεί για τη φύτευση δένδρων, συγκεντρώθηκε από τους 
Δανούς που προσέφεραν χρήματα στο πλαίσιο τηλεμαραθωνί-
ου ο οποίος χαρακτηρίστηκε από τους οργανωτές του ο πρώτος 
παγκοσμίως στο πλαίσιο της προσπάθειας για την αντιμετώπιση 
της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Για κάθε δωρεά, που ανερχόταν σε 20 κορόνες (2,7 ευρώ), θα 
φυτευτεί ένα δενδρύλλιο. Το ποσό που συγκεντρώθηκε κατά 
συνέπεια θα επιτρέψει τη φύτευση 914.233 δένδρων.
Το 20% των δωρεών εξάλλου θα διατεθεί για την προστασία 
υπαρχόντων δασών, στη Δανία και στο εξωτερικό.
Διακηρυγμένος στόχος — σχεδόν επιτεύχθηκε — του τηλε-
μαραθωνίου, που διεξήχθη σε ανοικτό πάρκο κοντά στην Κο-
πεγχάγη και μεταδόθηκε απευθείας από το δημόσιο τηλεοπτικό 
δίκτυο TV2, ήταν να συγκεντρωθεί ποσό ύψους 20 εκατομμυρί-

ων κορόνων (2,7 εκατ. ευρώ), ώστε να φυτευτούν ένα εκατομ-
μύριο δένδρα στη σκανδιναβική χώρα.
Η σκέψη ήταν να βρεθεί «ένας θετικός τρόπος να εμπνεύσουμε 
τον κόσμο, δείχνοντας ότι μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά με 
μια απλή χειρονομία» στον αγώνα «εναντίον της κλιματικής αλ-
λαγής», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Κιμ Νίλσεν, διευθυντής 
του ιδρύματος Growing Trees Network, που συμμετείχε στην 
προσπάθεια.
«Είναι η πρώτη φορά που μια τηλεοπτική εκπομπή φιλανθρω-
πικού χαρακτήρα επικεντρώνεται στην προβληματική για το 
περιβάλλον, είναι πολύ συναρπαστικό», σχολίασε ο ίδιος.
Το 83% των Δανών θεωρεί ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί 
«πολύ σοβαρό πρόβλημα», κατέδειξε έρευνα ευρωπαϊκών 
θεσμών που είχε δημοσιοποιηθεί τον Απρίλιο.
Σύμφωνα με ειδικούς, η μαζική αναδάσωση θα μπορούσε να 

επιτρέψει να μειωθεί σημαντικά η συγκέντρωση διοξειδίου του 
άνθρακα στην ατμόσφαιρα.
Αυτό «το ένα εκατομμύριο δέντρα σε παγκόσμια κλίμακα δεν 
είναι πολύ, αλλά η ιδέα είναι ο κόσμος να συνειδητοποιήσει τι 
μπορεί να κάνει», τόνισε ο Νίλσεν.
Τα πρώτα δενδρύλλια σχεδιάζεται να φυτευτούν από τα τέλη 
Οκτωβρίου ως τα τέλη Νοεμβρίου σε προστατευόμενους χώ-
ρους που ανήκουν σε δήμους, στο δημόσιο και στην εκκλησία.
Στη μικρή σκανδιναβική χώρα η έκταση των δασών βρίσκεται 
σε διαρκή άνοδο από τα τέλη του δέκατου ένατου αιώνα. Τα 
δάση καλύπτουν το τρέχον διάστημα περί το 14% της επικρά-
τειας του βασιλείου.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 15ΕΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ
Πάνω από 61 εκατ. οι διελεύσεις

ΔΑΝΙΑ: 2,4 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΤΗΛΕΜΑΡΑΘΩΝΙΟ 
Για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
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Ενεργειακά διασυνδεδεμένα θα είναι –σύμφωνα με το ΑΠΕ- 
όλα τα ελληνικά νησιά μέχρι το 2030, εκτός από δύο στο Ιόνιο 
(Οθωνοί και Ερεικούσσα) και ισάριθμα στο Αιγαίο (Καστελό-
ριζο και Αγ. Ευστράτιος), με τα στελέχη της Ρυθμιστική Αρχή 
Ενέργειας (ΡΑΕ) να δηλώνουν ότι «η εξέλιξη αυτή αποτελεί 
μονόδρομο και πυλώνα ανάπτυξης της Ελλάδας, που θα 
συνδράμει τόσο στην περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς των 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), όσο και στην ενίσχυ-
ση της καινοτομίας (θαλάσσια αιολικά πάρκα), προς όφελος 
των καταναλωτών και της εθνικής οικονομίας.
Αυτά τόνισε ο ηλεκτρολόγος μηχανικός, ειδικός επιστήμονας, 
επικεφαλής τμημάτων πολιτικής ανάπτυξης ΑΠΕ και απο-
θήκευσης ενέργειας - ηλεκτρικών δικτύων & τεχνολογιών 
έξυπνων δικτύων της ΡΑΕ, Απόστολος Γκιζάς, στη διάρκεια 
εσπερίδας που διοργάνωσε η Αρχή, στο πλαίσιο της 84ης 
ΔΕΘ και πρόσθεσε ότι «με τις διασυνδέσεις αυτές, από ένα 
όριο διείσδυσης των ΑΠΕ, της τάξης του 15-20% σήμερα, θα 
επιτευχθεί καλπάζουσα αύξησή τους, στην κατεύθυνση επί-
τευξης των εθνικών στόχων του 2030, αλλά και με στόχο να 
μετεξελιχθούν τα νησιά σε πράσινα».
Αναλύοντας τις ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν δημιουργη-
θεί σε εθνικό και ευρωπαϊκό, ο κ. Γκιζάς υπογράμμισε ότι με 
βάση αυτές, σήμερα είναι πιο επιτακτική από κάθε άλλη φορά 
η ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών διασύνδεσης για τα 
Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ), με σκοπό όπως επισήμανε 
«την ελάφρυνση του τελικού καταναλωτή από τις Υπηρεσίες 
Κοινής Ωφέλειας».
Παραθέτοντας την πρόταση της ΡΑΕ για τις διασυνδέσεις των 
νησιών, ο ίδιος ανέλυσε τις πρωτοβουλίες της ΕΕ για την προ-
ώθηση εφαρμογών καθαρής ενέργειας στα νησιά της Ευρώ-
πης στο ευρύτερο πλαίσιο της μετάβασής της σε μια κοινωνία 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα και υπογράμμισε τις δυνατότη-
τες που υφίστανται, λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα των νη-
σιών, για την ανάπτυξη της καινοτομίας. Οπως διευκρίνισε, η 
ανάπτυξη καινοτομίας θα συντελέσει δυναμικά στη δημιουρ-
γία νέων θέσεων εργασίας και «θα γίνει οδηγός για τη χρήση 
της συσσωρευμένης εμπειρίας σε ευρεία κλίμακα».

Σε αυτήν την κατεύθυνση, ο κ. Γκιζάς αναφέρθηκε στο φό-
ρουμ που συνδιοργανώθηκε από τη ΡΑΕ και τη γαλλική 
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (CRE) στη Νάξο τον Ιούλιο του 
2018 και προανήγγειλε τη συνέχειά του, ανακοινώνοντας τη 
νέα διοργάνωση στη Ρόδο (3-4 Οκτωβρίου 2019) για την 
Καθαρή Ενέργεια στα ευρωπαϊκά νησιά, υπό την αιγίδα της 
ΡΑΕ, σε συνεργασία με τη Γαλλική Ρυθμιστική Αρχή και με 
τη στήριξη της ΕΕ, και άλλων ευρωπαϊκών ρυθμιστών και 
θεσμικών φορέων.
Μεταξύ άλλων, ο κ. Γκιζάς έθεσε επί τάπητος τα πιο σημαντι-
κά θέματα που άπτονται των διασυνδέσεων των ΜΔΝ με το 
ηπειρωτικό ηλεκτρικό σύστημα της χώρας και αφού υπενθύ-
μισε το ιστορικό των διασυνδέσεων και των πρωτοβουλιών, 
που έχουν αναληφθεί για την υλοποίησή τους, υπογράμμισε 
«την εξαιρετική προσπάθεια των ανθρώπων της ΡΑΕ που τρέ-
χουν τις απαιτούμενες ενέργειες».
Στα 3,5 δισ. ευρώ οι επενδύσεις δεκαετίας 2019-2022 του 
ΑΔΜΗΕ
Σε 2 δισ. ευρώ ανέρχεται το επενδυτικό πλάνο δεκαετίας 
2019-2022 του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλε-
κτρικής Ενέργειας, όπως επισήμανε στη διάρκεια της εσπερί-
δας ο διευθυντής κλάδου μελετών και ανάπτυξης συστήματος 
του ΑΔΜΗΕ, Μιχάλης Καρυστιανός, προσθέτοντας ότι για τις 
διασυνδέσεις Κρήτης-Κυκλάδων, οι επενδύσεις υπολογίζο-
νται σε 1,5 δισ. ευρώ.
Κατά την εισήγησή του, ο κ. Καρυστιανός υπογράμμισε ότι 
τρέχουν με γοργούς ρυθμούς τα έργα ηλεκτρικής διασύνδε-
σης Κυκλάδων και Κρήτης και συμπλήρωσε ότι στα επόμενα 
χρόνια και βάσει των χρονοδιαγραμμάτων «αναμένεται η 
σταδιακή ολοκλήρωσή τους».
Ο ίδιος υπογράμμισε τη «συσσώρευση εμπειρίας από τον 
ΑΔΜΗΕ για την εκτέλεση σύνθετων έργων νησιωτικών δι-
ασυνδέσεων και επισήμανε την «τεχνική ετοιμότητα» του 
φορέα, αναφορικά με σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών, 
εκπόνηση τεχνικών μελετών, διενέργεια διαγωνιστικών δια-
δικασιών, διαχείριση και εκτέλεση έργων.
Οπως τόνισε, κρίσιμος «κρίκος» για την έγκαιρη εκτέλεση των 

έργων είναι ο χρόνος για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση 
και στο πλαίσιο αυτό γνωστοποίησε ότι ο ΑΔΜΗΕ «εξετάζει 
και σκοπεύει να καταθέσει στην Πολιτεία, τις προτάσεις του 
για τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών».
Κατά την ομιλία του ο ίδιος, αναφερόμενος στη διασύνδεση 
νότιων Κυκλάδων (δ’ φάση), επισήμανε μεταξύ άλλων ότι 
ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2019 ο διαγωνισμός για 
την ανάθεση της αναλυτικής έρευνας βυθού, με τη μελέτη 
να αναμένεται να ολοκληρωθεί αρχές του 2020 και τόνισε 
ότι εντός του τρέχοντος μηνός δημοπρατείται η εκπόνηση της 
περιβαλλοντικής μελέτης για το έργο. «Στόχος η ολοκλήρωση 
και κατάθεση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
αρχές του 2020», υπογράμμισε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε 
ότι η ολοκλήρωση του έργου συνολικά «τοποθετείται χρονικά 
το 2023».
Τα έργα διασύνδεσης ΜΔΝ σε υλοποίηση, με μια ματιά είναι 
τα εξής, όπως τα παρουσίασε ο κ. Καρυστιανός:
*Διασύνδεση Κυκλάδων
Β’ Φάση
-Σύνδεση Πάρου - Νάξου
-Σύνδεση Νάξου - Μυκόνου
-Κατασκευή νέου Υ/Σ GIS επί της Νάξου
-Αντικατάσταση παλαιών Υ/Β καλωδίων ελαίου ‘Ανδρος - Λι-
βάδι (Νότια Εύβοια) και ‘Ανδρος - Τήνος
Γ’ Φάση
-Δεύτερη καλωδιακή σύνδεση Λαυρίου - Σύρου
Δ’ Φάση
-Διασύνδεση Νήσων Σαντορίνης, Μήλου, Φολέγανδρου, Σε-
ρίφου με το ΕΣΜΗΕ
*Διασύνδεση Κρήτης
Α’ Φάση
-Διασύνδεση Κρήτης - Πελοποννήσου με δύο κυκλώματα ΕΡ 
150kV
Β’ Φάση
-Διασύνδεση Κρήτης - Αττικής με διπολικό σύνδεσμο ΣΡ 
2x500 MW

Η κατάσταση της ΔΕΗ, τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο 
σχέδιο διάσωσης της επιχείρησης και η απελευθέρωση της 
αγοράς ενέργειας ήταν –σύμφωνα με το ΑΠΕ- τα βασικά θέ-
ματα συζήτησης στη συνάντηση του υφυπουργού Ενέργειας 
Γεράσιμου Θωμά με εκπροσώπους όλων των εταιρειών προ-
μήθειας ηλεκτρικού ρεύματος.
   Κυρίαρχο θέμα συζήτησης ήταν επίσης η κατάργηση των 
δημοπρασιών λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής παραγωγής 
της ΔΕΗ (ΝΟΜΕ) στις οποίες στηρίχθηκε κατά κύριο λόγο ως 
τώρα η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, αλλά επί ζημία 

της ΔΕΗ που υπολογίζεται σε 600 εκατ. ευρώ. 
   Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΕΝ:
   «Οι προμηθευτές ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του κ. 
Θωμά να συμμετάσχουν στη διαδικασία διαβούλευσης για 
το μελλοντικό τοπίο της αγοράς ενέργειας της χώρας, που θα 
σηματοδοτηθεί από το αναθεωρημένο Εθνικό Σχέδιο για την 
Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) και την υλοποίησή του. 
   Ο υφυπουργός Ενέργειας περιέγραψε τις άμεσες και με-
σο-μακροπρόθεσμες προτεραιότητες της ενεργειακής πολι-
τικής της κυβέρνησης. Ακολούθησε εποικοδομητική ανταλ-

λαγή απόψεων για τα άμεσα θέματα που συνδέονται με το 
σχέδιο διάσωσης της ΔΕΗ και επηρεάζουν την λειτουργία των 
εταιρειών και για τον οδικό χάρτη της απελευθέρωσης της 
αγοράς ενέργειας. 
   Συζητήθηκαν τέλος τα σωρευμένα προβλήματα και αιτή-
ματα του κλάδου, για τα οποία ο κ. Θωμάς δήλωσε έτοιμος 
να ξεκινήσει διάλογο με τον ΕΣΕΠΗΕ, που αποτελεί το θεσμικό 
όργανο εκπροσώπησης των προμηθευτών και εμπόρων ηλε-
κτρικής ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό, ορίστηκε νέα συνάντηση 
για την επόμενη εβδομάδα».

ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Γ. ΘΩΜΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 
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«Ο λιμένας της Αλεξανδρούπολης συμπεριλαμβάνεται 
στους λιμένες προτεραιότητας, για τον οποίο υλοποιείται 
αυτή τη στιγμή η μελέτη αξιολόγησης βιωσιμότητάς του, 
από διεθνή οίκο που έχει αναθέσει το ΤΑΙΠΕΔ. Σύντομα 
θα έχουμε τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής, η οποία 
εξετάζει όλα τα πιθανά ρεαλιστικά σενάρια αξιοποίησης, 
συνεκτιμώντας παράλληλα το νέο αυξημένο ρόλο της 
περιοχής, στη διεθνή ενεργειακή και γεωστρατηγική 
πραγματικότητα». Τα παραπάνω –σύμφωνα με το ΑΠΕ-  
δήλωσε από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, ο γενικός 
γραμματέας Λιμένων, Ευάγγελος Κυριαζόπουλος. 
   Ο κ. Κυριαζόπουλος που επισκέφθηκε, μαζί με τον 
υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Παναγιωτόπουλο, τον 
Αμερικανό πρέσβη Τζέφρι Πάιατ και τον πρόξενο των 
ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη, Γκρέγκορι Φλέγκερ, το σημείο 
ανέλκυσης της βυθοκόρου «ΟΛΓΑ», τόνισε: «Ο λιμένας και 
η πόλη της Αλεξανδρούπολης, αλλά πλέον και η ευρύτερη 
περιοχή, πρέπει να ωφεληθούν απ΄ αυτές τις εξελίξεις. Δεν 
πρέπει ν΄ αγναντεύουμε τα πλοία από μακριά. Πρέπει ο λι-

μένας να γεμίσει φορτία, ζωή και θέσεις εργασίας. Πρέπει 
να δουλέψει όλη η πόλη, βοηθώντας το λιμένα, με τροφο-
δοσίες, με την εστίαση, με τεχνικά συνεργεία. Το πρώτο 
και το αποφασιστικό βήμα, για να γίνουν αυτά, έχει γίνει 
και έγινε με την επίτευξη της ανέλκυσης της βυθοκόρου 
«ΟΛΓΑ», η οποία δημιουργούσε σοβαρά προβλήματα 
στην εύρυθμη λειτουργία του λιμένα». 
   Αναφερόμενος στη σπουδαιότητα της ανέλκυσης του 
ναυαγίου, ο κ. Κυριαζόπουλος, ευχαρίστησε εκ μέρους 
του υπουργείου τους εκπροσώπους της αμερικανικής 
διπλωματίας και προσωπικά τον πρέσβη, «διότι με την 
προσφορά τους συνέβαλαν καθοριστικά στην ανέλκυση. 
Ήταν ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα που για πολλά χρόνια 
παρέμενε άλυτο, παρόλες τις προσπάθειες. Η συμβολή 
σας ήταν καθοριστική και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ 
γι΄ αυτό». Ευχαρίστησε επίσης όλους τους εμπλεκόμενους 
φορείς και τον Οργανισμό Λιμένα και κυρίως τους εργα-
ζόμενους και τους δύτες οι οποίοι υλοποίησαν αυτό το 
δύσκολο έργο. 

   Ο γ.γ. Λιμένων μίλησε και για τη νέα εθνική λιμενική πο-
λιτική του υπουργείου Ναυτιλίας, «η οποία θα δίνει σαφείς 
ρόλους και προοπτικές σε κάθε ένα λιμένα μικρό και μεγά-
λο». Επισήμανε πως σε αντίθεση με το ναυτιλιακό κλάδο, η 
λιμενική μας δραστηριότητα κινείται σε εξαιρετικά χαμηλό 
επίπεδο. «Πλοία όλων των τύπων και όλων των σημαιών, 
ακόμα και της ελληνικής, προσπερνούν τους ελληνικούς 
λιμένες και εξυπηρετούνται κάπου αλλού... Η γεωστρατη-
γική θέση της χώρας, στο διεθνές εμπόριο και η ύπαρξη 
πολλών λιμένων, δεν αποτελούν από μόνοι τους κριτήριο 
επιλογής. Δεν σημαίνει ότι επειδή σήμερα φτιάξαμε έναν 
λιμένα ότι αυτός αύριο θα γεμίσει με πλοία, φορτία και θέ-
σεις εργασίας...». Αυτό που χρειάζεται σύμφωνα με τον κ. 
Κυριαζόπουλο είναι μεταξύ άλλων ένα πλέγμα λιμενικών 
τεχνολογιών, ενεργειών, με σύγχρονες τεχνολογίες και 
κυρίως χρειάζεται καλό μάνατζμεντ, αποδοτική οικονομι-
κή λειτουργία, διεθνείς σχέσεις και συνεργασίες. 

«Κρίσιμο δεσμό για την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια 
και την οικονομική ανάπτυξη», χαρακτήρισε –σύμφωνα 
με το ΑΠΕ- το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης ο πρέσβης των 
ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ, ο οποίος βρέθηκε στην 
ακριτική πόλη προκειμένου να διαπιστώσει ιδίοις όμμασι 
την πρόοδο των εργασιών για την ανέλκυση της βυθοκό-
ρου «ΟΛΓΑ».
Από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, το οποίο επισκέφθη-
κε από κοινού με τον υπουργό ‘Αμυνας Νίκο Παναγιωτό-
πουλο και τον Γενικό Γραμματέα Λιμένων του υπουργείου 
Ναυτιλίας, Ευάγγελο Κυριαζόπουλο, ο κ. Πάιατ υπογράμ-
μισε επίσης τις ευκαιρίες που δημιουργεί η μελλοντική 
ιδιωτικοποίηση του λιμανιού. 
«Χαίρομαι πολύ που είμαι και πάλι εδώ στην Αλεξαν-
δρούπολη και μπορώ να υπογραμμίσω τη σχέση μας 
με την πόλη, καθώς και τις ευκαιρίες που δημιουργεί η 
μελλοντική ιδιωτικοποίηση του λιμανιού», ανέφερε χα-
ρακτηριστικά ο Αμερικανός πρέσβης, εκφράζοντας την 
ελπίδα η ιδιωτικοποίηση «να γίνει με έναν τρόπο που θα 
την καταστήσει ελκυστική ώστε να συμμετάσχουν στον 
διαγωνισμό αμερικανικές εταιρείες».
Ο κ. Πάιατ, ο οποίος συνοδευόταν από τον Αμερικανό 
πρόξενο στη Θεσσαλονίκη Γκρέγκορι Φλέγκερ, στάθηκε 

ακόμα στο γεγονός ότι έχει επισκεφθεί την Αλεξανδρούπο-
λη περισσότερες φορές από κάθε άλλο Αμερικανό πρέσβη, 
γεγονός που αντικατοπτρίζει, όπως σημείωσε, την πολύ 
κρίσιμη γεωπολιτική σημασία της πόλης ως πύλης για τη 
Μαύρη Θάλασσα και τα Βαλκάνια.
«Στο καλύτερο σημείο οι διμερείς σχέσεις»
«Η Ελλάδα και οι ΗΠΑ έχουν επιλέξει να συνεργαστούν 
στενά σε αυτή την περιοχή για να προωθήσουμε τα κοινά 
μας ενδιαφέροντα και να προωθήσουμε την ασφάλεια», 
τόνισε ο κ.Πάιατ, ενώ αναφέρθηκε και στη στρατιωτική 
συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών.
«Η συνεργασία της πρεσβείας με την αμερικανική στρατιά 
στην Ευρώπη και τον ελληνικό Στρατό βοηθάει να εμβα-
θύνονται οι σχέσεις μας με την Ελλάδα», υπογράμμισε, 
επισημαίνοντας πως ανυπομονεί για την επόμενη μετα-
κίνηση στρατιωτικού εξοπλισμού και προσωπικού στο 
Στεφανοβίκειο.»Συνεργαζόμαστε ως συνεταίροι αλλά και 
ως σύμμαχοι και η σχέση μας είναι στο καλύτερο σημείο 
της», τόνισε ο Αμερικανός πρέσβης.
Νέα δυναμική στο λιμάνι από την ανέλκυση της βυθοκό-
ρου «ΟΛΓΑ»
Σε ό,τι αφορά ειδικότερα την ανέλκυση της βυθοκόρου 
«ΟΛΓΑ», ο κ.Πάιατ υπογράμμισε το γεγονός ότι, όπως 

είπε, θα καταστήσει δυνατή την πλήρη χρήση των δυνα-
τοτήτων του λιμανιού. Το έργο της ανέλκυσης του ναυα-
γίου χρηματοδοτείται με το ποσό των 2,3 εκατ. δολαρίων 
από τον αμερικανικό στρατό και, όπως εξήγησε ο Αμερι-
κανός πρέσβης, βελτιώνει τη δυνατότητα του λιμανιού για 
εμπορικές χρήσεις αλλά και για στρατιωτικές μετακινή-
σεις, ενώ συμβάλλει και στην ενίσχυση της περιφερειακής 
ασφάλειας και σταθερότητας.
Ο κ. Πάιατ έκανε επίσης ιδιαίτερη μνεία στη σημασία της 
Αλεξανδρούπολης ως ενεργειακού κόμβου, επισημαίνο-
ντας στο πλαίσιο αυτό τη σημασία του πλωτού σταθμού 
υγροποιημένου αερίου αλλά κι ενός σταθμού παραγωγής 
ενέργειας με βάση το αέριο.
«Η κοινή μας δουλειά ωφελεί την Ελλάδα, βαθαίνει τη συ-
νεργασία μας και δυναμώνει την περιοχή», ανέφερε χα-
ρακτηριστικά ο κ. Πάιατ, δίνοντας έμφαση στο έργο που 
επιτελείται στην περιοχή.
Πριν από την επιθεώρηση των εργασιών ανέλκυσης της 
βυθοκόρου «ΟΛΓΑ», ο κ. Πάιατ είχε συνάντηση με τον 
δήμαρχο Αλεξανδρούπολης, Γιάννη Ζαμπούκη, ενώ στη 
συνέχεια επρόκειτο να συναντηθεί, μεταξύ άλλων, με τον 
αντιπεριφερειάρχη Έβρου Δημήτρης Πέτροβις.

ΓΓ ΛΙΜΕΝΩΝ: «Ο ΛΙΜΕΝΑΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ 
ΣΤΟΥΣ ΛΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ» 

ΤΖ. ΠΑΙΑΤ: ΚΡΙΣΙΜΟ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑϊΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
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Τα τελευταία χρόνια οι υψηλές θερμοκρασίες στις οποίες 
δουλεύουν οι εργαζόμενοι στο Κατάρ έχουν αναφερθεί πολ-
λές φορές στα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Για να προασπίσει 
την υγεία των εργαζομένων αλλά και για να εξασφαλίσει τη 
συμμόρφωση με επικυρωμένες διεθνείς συμβάσεις εργασίας 
και θεμελιώδεις αρχές και δικαιώματα στην εργασία, η κυ-
βέρνηση του Κατάρ υπέγραψε το 2018 τριετές Μνημόνιο Συ-
νεργασίας με τον Διεθνή Οργανισμό για την Εργασία ο οποίος 
είναι τμήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Το Μνημόνιο 
αυτό περιλαμβάνει ριζικές αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο 
για την εργασία στο Κατάρ έτσι ώστε να εναρμονιστεί με τις 
διεθνείς πρακτικές.
   Για να διασαφηνιστεί το ζήτημα της θερμικής καταπόνησης 
που δέχονται οι εργαζόμενοι στο Κατάρ και για να προστα-
τευθεί η υγεία τους, ο Διεθνής Οργανισμός για την Εργασία 
κάλεσε την ομάδα του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Φυσι-
ολογίας FAME Lab της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής 
και Αθλητισμού (ΣΕΦΑΑ) του πανεπιστημίου Θεσσαλίας να 
διεξάγει μια σειρά από μελέτες το καλοκαίρι του 2019. Το ερ-
γαστήριο FAME Lab θεωρείται παγκοσμίως πρωτοπόρο στην 
έρευνα που αφορά τις επιπτώσεις του περιβάλλοντος στην 
ανθρώπινη υγεία, την εργασία και την απόδοση.   
   «Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου θα καταθέσουμε τις προτάσεις 
μας στην κυβέρνηση», εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο διευθυντής 
του Εργαστηρίου Δρ. Ανδρέας Φλουρής, ο οποίος είναι ανα-
πληρωτής καθηγητής στη ΣΕΦΑΑ και επισκέπτης καθηγητής 
στην Περιβαλλοντική Ιατρική στο Πανεπιστήμιο της Οτάβα. 

Όπως τονίζει, «συνολικά 15 ερευνητές και ερευνήτριες του 
Εργαστηρίου μας μετέβησαν στο Κατάρ το καλοκαίρι όπου 
εκτελούσαν καθημερινά μετρήσεις και ελέγχους σε διάφορους 
εργασιακούς χώρους. Χρησιμοποιήσαμε τεχνολογίες αιχμής 
και πολλές μεθόδους τις οποίες έχουμε αναπτύξει στο Εργα-
στήριό μας στα Τρίκαλα», προσθέτοντας:   
   «Για παράδειγμα, έχουμε ακριβέστατη γνώση για την έκ-
θεση τού κάθε εργαζόμενου σε θερμική καταπόνηση συν-
δυάζοντας, για πρώτη φορά, κλιματολογικά δεδομένα από 
μετεωρολογικά όργανα, δεδομένα εντοπισμού τού κάθε ερ-
γαζόμενου και πληροφορίες ανάλυσης εργασίας για τον κάθε 
εργαζόμενο. Επίσης, χρησιμοποιήσαμε λογισμικό που έχει 
αναπτυχθεί στο Εργαστήριό μας το οποίο προσομοιώνει τη 
θερμική καταπόνηση σε οποιοδήποτε περιβάλλον, έτσι ώστε 
να μπορέσουμε να μελετήσουμε πιθανές συνέπειες στην υγεία 
των εργαζομένων σε πιο ακραίες συνθήκες οι οποίες αναμέ-
νονται τα επόμενα χρόνια εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής.»   
   Όπως επίσης αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Δρ. Φλουρής, «συ-
νολικά μελετήσαμε περισσότερες από 5000 ώρες εργασίας 
χρησιμοποιώντας πολλούς αισθητήρες πάνω και μέσα στο 
σώμα των εργαζομένων, αλλά και πολλά ερωτηματολόγια 
και συνεντεύξεις για να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα της 
κατάστασης. Όλα αυτά οδήγησαν σε περισσότερα από 740 
εκατομμύρια μετρήσεις τις οποίες αναλύουμε πυρετωδώς 
αυτή την περίοδο.»
   «Τελικό αποτέλεσμα της συνεργασίας με το Διεθνή Οργανι-
σμό για την Εργασία και το Υπουργείο Εργασίας του Κατάρ», 

όπως μας αναφέρει ο Δρ. Φλουρής, «είναι να παρέχουμε τεκ-
μηριωμένες προτάσεις για νομοθεσία οι οποίες θα περιλαμ-
βάνουν και πρακτική καθοδήγηση σχετικά με την αποφυγή 
κινδύνου για την υγεία των εργαζομένων.»   
   Για να καταλήξει τονίζοντας: «Το Εργαστήριό μας είναι το 
μόνο σε ολόκληρη τη Νότια Ευρώπη που μελετά τους τρό-
πους με τους οποίους παράγοντες του περιβάλλοντος, όπως 
θερμοκρασία, ατμοσφαιρική ρύπανση, βυθός και διάστημα 
επιδρούν στη φύση και τη λειτουργία του ανθρώπινου σώμα-
τος». Οι έρευνές μας έχουν χρησιμοποιηθεί από οργανισμούς 
όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, το υπουργείο Υγείας 
των ΗΠΑ, η ΝΑΣΑ, και ο Καναδικός Οργανισμός Διαστήματος 
προκειμένου να προασπίσουν την υγεία ειδικών αποστολών 
αλλά και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου».   
   Τέλος σημειώνει: «Στόχος μας είναι να παράγουμε έρευνα με 
κοινωνικό όφελος, προστατεύοντας τους συνανθρώπους μας 
από τα προβλήματα υγείας που μπορούν να δημιουργήσουν 
διάφοροι περιβαλλοντικοί παράγοντες. Αυτή την περίοδο 
συνεργαζόμαστε με το υπουργείο Εργασίας για τη δημιουρ-
γία αντίστοιχων οδηγιών και νομοθετικών ρυθμίσεων στην 
Ελλάδα. Ευελπιστούμε ότι οι προτάσεις της ομάδας αυτής θα 
παρουσιαστούν μέσα στους επόμενους μήνες».   
   Ο Δρ. Φλουρής συμμετέχει επίσης στις ομάδες εργασίας του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας οι οποίες αυτή την περίοδο 
δημιουργούν νέες οδηγίες για την προστασία των εργαζομέ-
νων και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου από τις υψηλές 
θερμοκρασίες αλλά και από την υψηλή ακτινοβολία.

Την τεχνητή νοημοσύνη έχουν βάλει στην υπηρεσία της βιοϊ-
ατρικής δύο Έλληνες οι οποίοι, πριν από περίπου τρία χρόνια, 
ξεκίνησαν μια start up επιχείρηση καινοτομώντας στον τομέα 
της επιστήμης και μάλιστα στην βιοϊατρική και την φαρμακο-
λογία.
   Ο Νίκος Τζαγκαράκης, είναι ο συνιδρυτής και διευθύνων 
σύμβουλος της πλατφόρμας Intoolab, είναι μηχανικός τε-
χνητής νοημοσύνης και δημιουργός του Tzager, του πρώτου 
εγκεφάλου τεχνητής νοημοσύνης στον τομέα του, με ιστορικό 
στην έρευνα και πολλές δημοσιεύσεις.   
   Ο Μιχάλης Ελευθεράκης, συνιδρυτής και επικεφαλής λει-
τουργιών της start up είναι μαθηματικός και 20 χρόνια επι-
χειρηματίας.   
   Το Intoolab πρόκειται για πλατφόρμα την οποία χρησιμο-
ποιούν φαρμακευτικές εταιρίες, ερευνητικά κέντρα, πανεπι-
στήμια και ερευνητές στον τομέα της έρευνας φαρμάκων. Οι 
χρήστες της πλατφόρμας χρησιμοποιούν τον Tzager, έναν 
τεχνητό ερευνητή, που μπορεί να αναλύσει σε μερικά λεπτά 
εκατοντάδες ή και χιλιάδες έγγραφα και να απαντήσει σε ερω-
τήσεις των ερευνητών. Μέσα από αλγόριθμους τεχνητής νοη-
μοσύνης, ο Tzager όχι μόνο μπορεί να συνδυάσει πληροφορί-
ες σε δευτερόλεπτα, αλλά κατανοεί και όλη την διαδικασία και 

τα διάφορα επίπεδα στην έρευνα.   
   «Ο Tzager είναι ο πρώτος εγκέφαλος τεχνητής νοημοσύνης 
στον τομέα της βιοϊατρικής και φαρμακολογίας, ο οποίος 
κατανοεί όλη τη διαδικασία έρευνας ενός φαρμάκου διαβά-
ζοντας εκατομμύρια έρευνες και διαφόρων τύπων έγγραφα. 
Η καινοτομία στην περίπτωση του Tzager, βρίσκεται στο 
ότι, ενώ όλη η κοινότητα της τεχνητής νοημοσύνης είναι 
επικεντρωμένη στο να δημιουργηθούν απλώς πιο ακριβή 
στατιστικά μοντέλα, εμείς έχουμε επικεντρωθεί στη δημιουρ-
γία λογικής, αντίστοιχης αυτής των ανθρώπων ερευνητών. 
Στην ουσία δημιουργούμε ένα τεχνητό ερευνητή», εξηγεί στο 
ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Νίκος Τζαγκαράκης και προσθέτει: «Λόγω της 
ιδιαιτερότητας των αλγορίθμων που χρησιμοποιούμε, με τη 
συνεχή εκπαίδευση του Tzager, ευελπιστούμε πολύ σύντομα, 
ο τεχνητός ερευνητής να μπορεί όχι μόνο να βοηθάει τους 
ερευνητής σε κάποιο επίπεδο, αλλά να αρχίσει να βοηθάει σε 
βάθος τα σημερινά προβλήματα που υπάρχουν στον τομέα 
της ιατρικής. Όταν ένας τεχνητός εγκέφαλος με τη δυνατότητα 
να διαβάζει και να αναλύει εκατομμύρια έρευνες αρχίζει και 
αποκτά πιο βαθιά λογική και αντίληψη, τότε φανταστείτε τι 
προβλήματα μπορούν να λυθούν, τα οποία θα ήταν σχεδόν 
αδύνατο να λυθούν διαφορετικά».   

   Το Intoolab ξεκίνησε στα μέσα του 2016 ως μία πλατφόρμα 
η οποία είχε ως σκοπό να ενώσει όλη την παγκόσμια έρευνα 
σε πανεπιστήμια, ερευνητές, καθηγητές και φοιτητές. Στη συ-
νέχεια οι ιδρυτές του συνειδητοποίησαν ωστόσο, ότι μπορεί 
να καλύψει περισσότερες ανάγκες των ερευνητών. «Γρήγορα 
καταλάβαμε ότι υπήρχε πολύ μεγαλύτερη ανάγκη για ένα ερ-
γαλείο σαν τον Tzager, το οποίο θα βοηθούσε τους ερευνητές 
όχι στο να ενωθούν μεταξύ τους, αλλά στο να πραγματοποι-
ήσουν την έρευνά τους σε πολύ λιγότερο χρονικό διάστημα. 
Και ο πρώτος τομέας στον οποίο επικεντρωθήκαμε είναι η 
βιοϊατρική και πιο συγκεκριμένα, η έρευνα φαρμάκων», επι-
σημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Μιχάλης Ελευθεράκης.   
   Σημείωσε ακόμα ότι «ο συγκεκριμένος τομέας έχει πάρα 
πολύ μεγάλη ανάγκη για εργαλεία σαν τον Tzager, λόγω των 
μεγάλων βάσεων δεδομένων που έχουν στην διάθεση τους 
οι εταιρίες φαρμακολογίας αλλά και του πολύ μεγάλου αντα-
γωνισμού μεταξύ τους.  Το Intoolab έχει διακριθεί μέχρι τώρα 
σε διάφορους διεθνείς διαγωνισμούς και εκδηλώσεις, όπως 
στο Top 20 Startup Bootcamp στο Άμστερνταμ, στο Top 50 
StartupGrind Europe στο Λονδίνο και στο Top 10% Startups 
in WebSummit στην Πορτογαλία.

ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΡ ΤΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΠΟΥ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Τι αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αν. καθηγητής του Παν. Θεσσαλίας Ανδρέας Φλουρής

ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΕΝΑΝ ΤΕΧΝΗΤΟ «ΥΠΕΡ-ΕΡΕΥΝΗΤΗ»
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Νέα δράση του ΕΣΠΑ που ενισχύει με 10 εκατ. ευρώ νέες, νεο-
σύστατες και υπό σύσταση επιχειρήσεις της Θεσσαλίας, για την 
αξιοποίηση πατεντών ή και καινοτομιών ξεκινάει στις 17 Σεπτεμ-
βρίου 2019, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Η δράση αφορά στην ίδρυση, τον εκσυγχρονισμό ή στην 
επέκταση νέων, νεοσύστατων και υπό σύσταση επιχειρήσε-
ων μέσω τεχνολογικής και μη τεχνολογικής αναβάθμισης, με 
αξιοποίηση υποστηρικτικών τεχνολογιών ή και καινοτομίας, 
για τη βελτίωση της παραγωγικότητας, της ποιότητας και της 
καινοτομίας σε επίπεδο επιχείρησης έχοντας ως στόχο την ανά-
πτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών και τον εκσυγχρονισμό 

των επιχειρήσεων
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδί-
ου στο πλαίσιο της δράσης, κυμαίνεται από 50.000 ευρώ έως 
400.000 ευρώ. Σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο θα έχει 
προϋπολογισμό μικρότερο από 50.000 ευρώ  τότε αυτό δεν 
είναι επιλέξιμο στο πλαίσιο της παρούσας Προκήρυξης. Σε περί-
πτωση που το επενδυτικό σχέδιο θα έχει προϋπολογισμό μεγα-
λύτερο των 400.000 ευρώ το ποσό πέραν της Δημόσιας Χρημα-
τοδότησης για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού θα 
θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή για την υλοποίηση του σχεδίου. 
Στην περίπτωση αυτή, παρόλο που οι υπερβάλλουσες δαπάνες 

δεν επιχορηγούνται, αντικείμενο αξιολόγησης και παρακολού-
θησης - ελέγχου αποτελεί το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου 
συμπεριλαμβανομένου και του υπερβάλλοντος κόστους. Η δι-
άρκεια υλοποίησης των έργων δε θα μπορεί να υπερβαίνει τους 
24 μήνες από την απόφαση ένταξης.
Συγκεκριμένα, ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβο-
λής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών 
Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) έχει ορισθεί η 
17η Σεπτεμβρίου και ως καταληκτική ημερομηνία η 18η 
Οκτωβρίου.

Το ΤΑΙΠΕΔ έχει αξιολογήσει μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο πώ-
λησης της συμμετοχής του στα Ελληνικά Πετρέλαια μέσω Χρη-
ματιστηρίου, δεν έχει ληφθεί ωστόσο απόφαση για το ποσοστό 
μετοχών προς διάθεση, την τιμή, κλπ.
Αυτό επισημαίνεται σε ανακοίνωση των ΕΛΠΕ προς το Χρηματι-
στήριο, με βάση την αντίστοιχη ενημέρωση από το ΤΑΙΠΕΔ και 
με αφορμή σχετικές πληροφορίες, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη προσπάθεια για διάθεση πακέ-
του μετοχών των ΕΛΠΕ από το ΤΑΙΠΕΔ, από κοινού με τον βασικό 
μέτοχο της εταιρίας (Paneuropean του ομίλου Λάτση) απέβη 
άκαρπη.
Το ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 35,5% των μετοχών των ΕΛΠΕ, το 45,5% 
ανήκει στην Paneuropean ενώ το υπόλοιπο ποσοστό ανήκει σε 

θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές. 
Αναλυτικά τα ΕΛΠΕ επισημαίνουν τα εξής:
«1. Η πιθανή διάθεση μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 
που αναφέρεται στα εν λόγω δημοσιεύματα, θα αποτελέσει από-
φαση και ενέργεια του μετόχου μας ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. και όχι της εται-
ρείας μας. Η διάθεση αυτή θα γίνει σύμφωνα με τις διαδικασίες και 
το νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία και την αξιοποίηση του 
χαρτοφυλακίου συμμετοχών του εν λόγω μετόχου.
2. Εν όψει του ότι η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. δεν έχει μέχρι 
σήμερα λάβει ενημέρωση από τον ανωτέρω μέτοχό της για εκκί-
νηση διαδικασίας διάθεσης μετοχών της, έλαβε, μετά από σχετικό 
αίτημά μας και επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημέ-
ρωση από τον προαναφερθέντα μέτοχό της, σύμφωνα με την 

οποία «το ΤΑΙΠΕΔ έχει αξιολογήσει, μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο 
χρηματιστηριακής διάθεσης της συμμετοχής του στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.. Ανάλογα με τις τελικές αποφάσεις που θα λη-
φθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου, τα επιμέρους 
χαρακτηριστικά μιας τυχόν τέτοιας διάθεσης θα εξειδικευθούν εν 
ευθέτω χρόνω. Επισημαίνεται ότι δεν έχει ληφθεί απόφαση που 
να προσδιορίζει το ακριβές ποσοστό συμμετοχής προς διάθεση, 
την τιμή διάθεσης ή ενδεχόμενη έκπτωση (discount). Εφόσον 
προκύψει σχετική υποχρέωση βάσει της κείμενης νομοθεσίας, θα 
υπάρξει άμεση ενημέρωση του επενδυτικού κοινού».

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών στην Εκπαί-
δευση πραγματοποιείται με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας 
Κρήτης, στο πλαίσιο του στρατηγικού της σχεδιασμού για την 
ενίσχυση του κλάδου, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
   Πρόκειται για τον 2ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ανοιχτών Τεχνο-
λογιών στην Εκπαίδευση του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογι-
ών - ΕΕΛΛΑΚ και όπως εξηγεί ο εντεταλμένος σύμβουλος Του-
ρισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κυριάκος Κώτσογλου 
«η Περιφέρεια Κρήτης θα βοηθήσει τα σχολεία που θα λάβουν 
μέρος στο διαγωνισμό, εξασφαλίζοντάς τους τον απαραίτητο 
εξοπλισμό ανοιχτής τεχνολογίας προκειμένου να υλοποιήσουν 
την ιδέα τους και θα συμβάλει στην προώθηση και διάχυση των 
στόχων του διαγωνισμού αλλά και στις εκδηλώσεις που θα ορ-
γανωθούν στο πλαίσιό του». 
   Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε ομάδες μαθητών σχολείων 
της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Νη-
πιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια, ΕΠΑΛ και ΙΕΚ) με στόχο 
να δώσει την ευκαιρία σε εκατοντάδες εκπαιδευτικούς και μα-

θητές από όλη την Ελλάδα να καλλιεργήσουν τις ψηφιακές τους 
δεξιότητες, να δημιουργήσουν, να πειραματιστούν, να μάθουν 
με τις Ανοιχτές Τεχνολογίες και και να μοιραστούν τις γνώσεις 
μέσω Ανοιχτών Εκπαιδευτικών πόρων. Αφορά τη δημιουργία 
έργων με τη χρήση ανοιχτών τεχνολογιών υλικού και λογισμι-
κού (Open Design, Open Software & Open Hardware) και την 
παραγωγή σχετικών ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων. Είναι 
ένας εκπαιδευτικός διαγωνισμός, όπου τα σχολεία γίνονται δη-
μιουργικές κυψέλες γνώσης και καινοτομίας, και μοιράζονται τη 
γνώση με ανοιχτές τεχνολογίες, όπως το Arduino, το Raspberry 
Pi, και η τρισδιάστατη εκτύπωση. Στοχεύει μάλιστα, στην εισα-
γωγή σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες ανοιχτού υλικού και λο-
γισμικού και ανοιχτού εκπαιδευτικού περιεχομένου, που ανοίγει 
ορίζοντες, ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα των μαθητών, ενι-
σχύει την πειραματική άσκηση, στηρίζοντας την επινοητικότητα 
και την πρωτοβουλία τους. 
   Σύμφωνα με τη θεματική Ενότητα του 2ου Πανελλήνιου Δια-
γωνισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, αυτός θα 

επικεντρωθεί σε μια θεματική ενότητα και συγκεκριμένα την Κλι-
ματική Αλλαγή. Όπως επισημαίνεται, οι συνέπειες της κλιματικής 
κρίσης είναι πια ορατές και οι ανοιχτές τεχνολογίες μπορούν να 
διαδραματίσουν ένα σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπισή τους. 
Ήδη ένα κίνημα εξαπλώνεται σε όλο τον πλανήτη το οποίο 
συνδυάζει την συνεργατικότητα με τον σχεδιασμό ανοιχτού 
κώδικα και ανοιχτού hardware δημιουργώντας επαναχρησιμο-
ποιήσιμες και φθηνές λύσεις που μπορούν να συμβάλουν στην 
προστασία του πλανήτη. Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, 
αυτή η θεματική ενότητα μπορεί να περιλαμβάνει: «Εξοικο-
νόμησης ενέργειας - νερού, Οικολογικής Γεωργίας- Βελτίωση 
παραγωγής/ συγκομιδής, Αστικής κηπουρικής, Ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, Παρακολούθησης κλίματος, Προστασίας του 
Περιβάλλοντος, Κυκλικής Οικονομίας αλλά και άλλα θέματα που 
σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή».
   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πληροφορίες και από 
την ηλεκτρονική σελίδα https://robotics.ellak.gr/ 

ΔΕΚΑ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΘΑ ΔΙΑΤΕΘΟΥΝ, ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ, ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΓΙΑ ΠΑΤΕΝΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ   

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΠΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ 
ΤΑΙΠΕΔ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Με θέμα την κλιματική αλλαγή
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Η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη, 
προέβη σε αυτοψία στο ιστορικό κτήριο του ξενοδοχείου 
«Ακροπόλ», παρουσία του γενικού γραμματέα Σύγχρονου 
Πολιτισμού, Νικόλα Γιατρομανωλάκη, και των αρμοδίων 
υπηρεσιακών παραγόντων της διεύθυνσης Προστασίας 
Νεώτερης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς. Τα παραπάνω 
πληροφορεί –σύμφωνα με το ΑΠΕ- το υπουργείο Πολι-
τισμού και Αθλητισμού σε ανακοίνωσή του.
Το ΥΠΠΟΑ ενημερώνει επίσης ότι το έργο «Αποκατάσταση 
διατηρητέου κτηρίου «ACROPOLE PALACE» για τη δημι-
ουργία πολιτιστικών υποδομών του ΥΠΠΟΑ, εντάχθηκε 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής, 
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 στις 9-8-2011 με προ-
ϋπολογισμό 14.470.588 ευρώ. «Δεδομένου ότι το έργο 
δεν ολοκληρώθηκε εγκαίρως, από το προαναφερθέν 
ποσόν απορροφήθηκαν τα 8.235.340 ευρώ. Για την ολο-
κλήρωση των υπόλοιπων εργασιών αποκατάστασης του 
κτηρίου δημοπρατήθηκε, στις 29.12.2016, το έργο με τίτ-
λο «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ACROPOLE PALACE ΕΠΙ 
ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ, ΑΒΕΡΩΦ ΚΑΙ ΜΑΡΝΗ» ΙΔΙΟΚΤΗΣΙ-
ΑΣ ΥΠ.ΠΟ.Α. Το επιπλέον έργο ολοκληρώθηκε στις 15-2-
2019 με προϋπολογισμό 1.012.090 ευρώ», προσθέτει η 
ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ. 
Επίσης, σύμφωνα πάντα με το ΥΠΠΟΑ, «υπολείπονται 
ακόμη κάποιες συμπληρωματικές εργασίες αποκατάστα-

σης σχετικά μικρής κλίμακας στο εσωτερικό του κτηρίου. 
Δόθηκαν οι σχετικές οδηγίες να δρομολογηθούν αμέσως 
οι διαδικασίες για άμεση υλοποίηση, τόσο στη διεύθυνση 
Προστασίας Νεώτερης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς, όσο 
και στη διεύθυνση Συντήρησης. Επίσης, δόθηκαν οι ανα-
γκαίες οδηγίες να αδειάσουν αμέσως οι υπόγειοι εκμεταλ-
λεύσιμοι χώροι του κτηρίου, στους οποίους εναποτέθηκε 
προ μηνών μεγάλος αριθμός επίπλων και συσκευασιών 
με υλικά του ΟΠΕΠ, τα οποία προξένησαν κάποιες φθορές 
στους εν λόγω χώρους». 
«Πρόθεση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου είναι η 
διάθεση του «Ακροπόλ» προς χρήση το συντομότερο δυ-
νατόν, με δομές και οργάνωση που δεν θα επιβαρύνουν 
δημοσιονομικά και δεν προσθέτουν στη γραφειοκρατική 
περιπλοκότητα. Ως προς τη χρήση του, το «Ακροπόλ» θα 
φιλοξενήσει γραφεία υποστήριξης εκπροσώπων και φο-
ρέων του σύγχρονου πολιτισμού και της δημιουργικής 
οικονομίας, εργαστήρια ανάπτυξης δεξιοτήτων, που θα 
αποσκοπούν στην ενίσχυση της βιωσιμότητας των πα-
ραπάνω φορέων, εκπαιδευτικά προγράμματα, καθώς και 
χώρους παρουσίασης περιοδικών εκθέσεων. Επιπλέον, θα 
φιλοξενήσει στο ισόγειο πωλητήριο του ΤΑΠΑ, καφέ, ενώ 
στον τελευταίο του όροφο και το roof garden θα στεγαστεί 
εστιατόριο με μοναδική θέα προς το Εθνικό Αρχαιολογικό 
Μουσείο, την Ακρόπολη και τον Λυκαβηττό. Σημειώνεται, 

ότι, όταν το «Ακροπόλ» συνδεθεί εν υπογείω με το Εθνικό 
Αρχαιολογικό Μουσείο, οι συγκεκριμένες χρήσεις θα υπο-
στηρίζουν και τη λειτουργία του Μουσείου», έγινε γνωστό 
από την ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ.
Οι αρχιτεκτονικοί σχεδιασμοί του Σ. Μαγιάση για το ξε-
νοδοχείο «Ακροπόλ», της οδού Πατησίων, το ανέδειξαν 
σε αντιπροσωπευτικό δείγμα της Art Nouveau. Γι’ αυτό 
και χαρακτηρίστηκε διατηρητέο και έργο τέχνης, από το 
ΥΠΠΟΑ, το 1991. Σημειώνεται ότι στο διεθνές συνέδριο 
που οργάνωσε το 1991 στη Βιέννη, η UNESCO κατέταξε το 
«Ακροπόλ Παλάς» ανάμεσα στα σημαντικότερα δείγματα 
της art nouveau στην Ευρώπη. Όταν άνοιξε τις πύλες του 
το 1926 συμβόλιζε την κοσμοπολίτικη εκδοχή της αθηνα-
ϊκής αρχιτεκτονικής του Μεσοπολέμου. Ήταν το πρώτο 
που χτίστηκε στην οδό Πατησίων, δίπλα σε αρχοντικά 
επιχειρηματιών, θέατρα, κινηματογράφους και κέντρα 
διασκέδασης. Το συνολικό εμβαδόν του κτιρίου αγγίζει τα 
6.500 τετραγωνικά και αναπτύσσεται σε ύψος 34 μέτρων. 
Η εσωτερική διαμόρφωση και όλα τα έπιπλα σχεδιάστη-
καν από τον αρχιτέκτονα Μαγιάση που επέλεξε και τους 
εντυπωσιακούς πολυελαίους των κοινόχρηστων χώρων. 
Ωστόσο έπιπλα και πολυέλαιοι έχουν λεηλατηθεί, ενώ το 
κτήριο παραδόθηκε στη φωτιά δυο φορές, χάνοντας ση-
μαντικό μέρος από τον πολύτιμο διάκοσμό του. 

Μνημόνιο συνεργασίας υπεγράφη μεταξύ της Θερμοκοιτί-
δας νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας (ΘΕΑ) του ΕΒΕΑ, του 
Δήμου Αγίας Βαρβάρας και του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Το μνημόνιο που υπέγραψαν ο πρόεδρος του Εμπορικού 
και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών Κωνσταντίνος 
Μίχαλος, ο δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας Λάμπρος Μίχος 
και ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, 
Παναγιώτης Καλδής, έχει ως σκοπό την ανάπτυξη της 
ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και της 
οικονομίας γενικότερα, την προώθηση της επιστημονικής 
έρευνας, τη βελτίωση του κλίματος της επιχειρηματικότη-
τας και της κοινωνικής ευημερίας στην Δυτική Αττική σε 
θέματα μεταφοράς τεχνογνωσίας και αξιοποίησης των 
καινοτομικών ιδεών.
Το μνημόνιο έχει δύο σκέλη:
Α. 1. Τη στοχευμένη σύνδεση της έρευνας με την επιχειρη-
ματικότητα σε τομείς όπου υπάρχει κρίσιμη μάζα ερευνη-

τικού δυναμικού και επιχειρήσεων.
2. Τη δημιουργία νέας ροής έναρξης καινοτόμων επιχει-
ρήσεων (startup).
3. Την καλύτερη αξιοποίηση νέων χρηματοδοτικών/υπο-
στηρικτικών εργαλείων που μετασχηματίζουν ερευνητικά 
αποτελέσματα σε προϊόντα που μπορούν να διατεθούν 
στη διεθνή αγορά.
4. Στην από κοινού διοργάνωση Ημερίδων/Συνεδρίων, 
που ως στόχο θα έχουν τη διάχυση της γνώσης στην επι-
χειρηματική και ερευνητική κοινότητα.
5. Στην από κοινού συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και εθνικά 
προγράμματα: τα μέρη μπορούν να συνεργασθούν με 
σκοπό τη διαχείριση και υλοποίηση κοινοτικών και εθνι-
κών προγραμμάτων. Η τεχνογνωσία των μερών εγγυάται 
την αποτελεσματικότητά τους στον τομέα αυτό.
6. Στην από κοινού διενέργεια ερευνών για θέματα επιχει-
ρηματικότητας που άπτονται των αρμοδιοτήτων/σκοπών 
και των δύο μερών.

7. Στην υλοποίηση από κοινού δράσεων για την προσέλ-
κυση ερευνητών και επενδυτών.
 Β. Τα τρία μέρη ανακοίνωσαν την ίδρυση θερμοκοιτίδας 
πολιτιστικής καινοτομίας για την δημιουργία σύγχρονου 
πολιτιστικού προϊόντος, την ενίσχυση, προβολή και ανά-
δειξη των startups και των εταιριών πολιτιστικής δημι-
ουργίας.
Η χρηματοδότηση της ίδρυσης της θερμοκοιτίδας προ-
κύπτει από τα προγράμματα του Δήμου Αγίας Βαρβάρας: 
Α) «Δημιουργία Θερμοκοιτίδας Νέων Επιχειρήσεων» που 
εντάσσεται στο πλαίσιο της ΒΑΑ /ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας 
- ΕΠ ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 και Β) «Επανάχρηση (αλ-
λαγή χρήσης) και Αποκατάσταση Βιομηχανικού Κτηρίου 
Συγκροτήματος παλαιού εργοστασίου Βιοχρώμ σε Θερ-
μοκοιτίδα Επιχειρήσεων και Γραφείων του Δήμου Αγίας 
Βαρβάρας» που εντάσσεται στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 
Ι και η τεχνογνωσία σύστασης και λειτουργίας της παρέ-
χεται από τη ΘΕΑ.

ΑΥΤΟΨΙΑ ΤΗΣ Λ. ΜΕΝΔΩΝΗ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΑΚΡΟΠΟΛ» 
Στο πλαίσιο των έργων αποκατάστασης του ιστορικού κτιρίου

ΙΔΡΥΕΤΑΙ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ   
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Με τη φράση «είμαστε εδώ, και είμαστε εδώ για να λέμε 
τα πράγματα με το όνομά τους, για να λέμε την αλήθεια 
στον ελληνικό λαό και η ευθύνη μας σήμερα είναι να κά-
νουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να μην επιτρέψου-
με να γκρεμιστούν όλα όσα χτίσαμε με κόπο», ο Αλέξης 
Τσίπρας έδωσε το στίγμα της αντιπολιτευτικής πολιτικής 
του ΣΥΡΙΖΑ, δυο μήνες μετά τις βουλευτικές εκλογές που 
ανέδειξαν τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση. Σύμφωνα 
με το ΑΠΕ- ΜΠΕ ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έκανε μετωπική 
επίθεση στην κυβέρνηση της Ν.Δ και την κατηγόρησε για 
«υποκρισία» και «δημαγωγία», ακόμη ότι οδηγεί τη χώρα 
σε «συντηρητικό πισωγύρισμα», λέγοντας ότι ακολουθεί 
ένα νεοφιλελεύθερο αποτυχημένο μοντέλο, οικοδομεί το 
νέο κράτος της Δεξιάς και υπάρχει ο κίνδυνος να χαθούν οι 
νέες δυνατότητες και ευκαιρίες που ανοίγονται.
Ο κ. Τσίπρας υπεραμύνθηκε του έργου της κυβέρνησης 
ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι υλοποίησε «ένα προς ένα» όλα 
όσα είχε εξαγγείλει πέρυσι από το βήμα της ΔΕΘ, άσκη-
σε σκληρή κριτική στα μέχρι σήμερα πεπραγμένα της 
κυβέρνησης, παρουσίασε το εναλλακτικό, προοδευτικό 
και «πράσινο» πολιτικό σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ και απηύθυνε 
πανδημοκρατικό προσκλητήριο υπογραμμίζοντας πως ο 
ΣΥΡΙΖΑ θα μεγαλώσει και θα γίνει η μεγάλη προοδευτική 
παράταξη.
 Βγάλαμε τη χώρα από την κρίση με την κοινω-
νία όρθια
«Είμαστε εδώ, μόλις δύο μήνες μετά από μια σκληρή εκλο-
γική μάχη, αλλά και μετά από τεσσεράμισι χρόνια μάχης 
για να κρατήσουμε την Ελλάδα όρθια, για να κρατήσουμε 
τη κοινωνία όρθια. Είμαστε εδώ, λοιπόν, ξανά για τη κοι-
νωνία, για τη πρόοδο, για τη Δημοκρατία, για την Ελλά-
δα», είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης
δήλωσε πως η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ παρέλαβε μια 
«πραγματικότητα ολέθρου» το 2015 και εν τούτοις πέτυχε 
εκεί που απέτυχαν τρεις διαδοχικές κυβερνήσεις, και κα-
τάφερε να βγάλει τη χώρα από την κρίση με την κοινωνία 
όρθια.
 Υπήρξαν και λάθη και αδυναμίες
Ταυτόχρονα έκανε και αυτοκριτική λέγοντας ότι υπήρ-
ξαν λάθη και αδυναμίες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, όπως η 
ατολμία στη λήψη μέτρων ελάφρυνσης, η καθυστέρηση 
του δεύτερου πακέτου μέτρων το 2019, η μη απαραίτητη 
τόλμη για να σπάσει τα παράκεντρα εξουσίας σε όλους 
τους αρμούς της κρατικής λειτουργίας, η αδυναμία να 
επικοινωνήσει την πολιτική και το έργο της και το ότι δεν 
έκανε όσα θα μπορούσε για το περιβάλλον.
«Αυτές ήταν πραγματικές αδυναμίες και δεν πρόκειται να 

κρυφτώ πίσω από το δάχτυλο μου γι’ αυτές. Τις αναγνω-
ρίζω, τις αξιολογώ και τις θέτω δημόσια στη συζήτηση», 
δήλωσε ο κ. Τσίπρας χειροκροτούμενος.
 Η χώρα έχει μια ισχυρότατη αντιπολίτευση
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε στις βουλευτικές
εκλογές και στο αποτέλεσμά τους και υπογράμμισε: «Το 
αποτέλεσμα των εκλογών ήταν αυτό που ήταν. Το σεβό-
μαστε και προχωράμε. Η χώρα έχει νέα κυβέρνηση, αλλά 
έχει και μια ισχυρή, ισχυρότατη αντιπολίτευση. Είμαστε, 
λοιπόν, εδώ. Με το ένα τρίτο των Ελλήνων να μας δίνει 
ψήφο εμπιστοσύνης, σε μια πολύ δύσκολη εκλογική μάχη, 
από την οποία βγήκαμε μεν ηττημένοι, αλλά και ισχυροί. 
Είμαστε εδώ ως ο ισχυρός δημοκρατικός και προοδευτι-
κός πόλος. Η μεγάλη δημοκρατική και προοδευτική παρά-
ταξη, η μεγάλη παράταξη της Αριστεράς».
Ταυτόχρονα δήλωσε πως ο ΣΥΡΙΖΑ ως αξιωματική αντι-
πολίτευση δεν πρόκειται να ακολουθήσει το παράδειγμα 
της Ν.Δ και του κ. Μητσοτάκη και σημείωσε: «Ούτε από 
μένα ούτε από τους εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ δεν πρό-
κειται να ακούσετε, τώρα που είμαστε στην αντιπολίτευση 
μια ανέξοδη καταστροφολογία για μικροκομματικά οφέ-
λη, σχετικά με την κατάσταση και την πορεία της χώρας 
και της οικονομίας».
Αναφερόμενος στους δύο μήνες διακυβέρνησης από τη 
Ν.Δ. ο κ. Τσίπρας είπε πως «με το καλημέρα είδαμε να 
ξεδιπλώνεται με ταχύτητα μπροστά μας, το σχέδιο οι-
κοδόμησης του νέου κράτους της Δεξιάς, ένα καθεστώς 
αυταρχικό, αντικοινωνικό, αντεργατικό, ένα καθεστώς 
με μηδενικό σεβασμό στους κανόνες, κοινοβουλευτικούς, 
δημοκρατικούς, δικαιοκρατικούς».
 Τρώνε από τα έτοιμα που με πολύ κόπο δημι-
ουργήσαμε εμείς
«Τρώνε από τα έτοιμα που με πολύ κόπο δημιουργήσαμε 
εμείς, όχι όμως για να ελαφρύνουν τη κοινωνική πλειο-
ψηφία, αλλά για να διευκολύνουν εκείνους που κερδίζουν 
περισσότερα», είπε χαρακτηριστικά και ανέφερε μια σειρά 
από παραδείγματα, όπως:
-Η σύνθεση της κυβέρνησης με υπαλλήλους ιδιωτικών 
εταιρειών που λίγους μήνες πριν εκπροσωπούσαν ολι-
γάρχες και σήμερα βρίσκονται δήθεν να εκπροσωπούν το 
ελληνικό Δημόσιο στη διαπραγμάτευση μαζί τους.
-Στον ευαίσθητο τομέα της δημόσιας ασφάλειας όπου ένα 
πρωθυπουργικό σκάνδαλο πέρασε στα ψιλά των εφημε-
ρίδων και των δελτίων ειδήσεων, αφού ο κ. Μητσοτάκης 
επέλεξε έναν δικό του, τον κ. Κοντολέοντα, για επικεφαλής 
της ΕΥΠ χωρίς να πληροί καν τα τυπικά προσόντα που 
προέβλεπε ο νόμος. Δεν είχε δηλαδή καν πτυχίο.

-Ωμή παρέμβαση στις ανεξάρτητες αρχές και ειδικότερα 
στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.
-Αρνηση για συναινετική επιλογή της ηγεσίας της δικαι-
οσύνης
-Η τοποθέτηση του κ. Τσουβάλα στη θέση του γενικού 
γραμματέα του υπουργείου Προστασίας του πολίτη όταν 
η Ν.Δ. του είχε αποδώσει ευθύνες για την φονική πυρκα-
γιά στο Μάτι.
 Η κυβέρνηση δίνει λίγα στους πολλούς και πολ-
λά στους λίγους
Κατηγόρησε την κυβέρνηση της Ν.Δ ότι «πολύ γρήγορα 
ξέχασε τους λεονταρισμούς της για τα πρωτογενή πλεο-
νάσματα» και συνέχισε: «Ενώ, μάλιστα, είχε την επιλογή 
να προχωρήσει στη δημιουργία του ειδικού λογαριασμού 
των 5,5 δισ. που εμείς τον Μάιο ανακοινώσαμε, ώστε να 
μειώσει το στόχο κατά 1% ετησίως ως το 2022, χωρίς να 
παραβιάζει τη συμφωνία και άρα χωρίς να χρειάζεται την 
έγκριση των εταίρων. Δεν το έκανε. Και εδώ το ζήτημα 
δεν είναι τεχνικό. Τα χαμηλότερα πλεονάσματα θα άνοι-
γαν την πόρτα για μεγαλύτερες φορολογικές ελαφρύνσεις 
και πιο ευέλικτη δημοσιονομική πολιτική. Αντ’ αυτού επέ-
λεξαν για άλλη μια φορά την επικοινωνία από την ουσία. 
Δίνουν λίγα στους πολλούς και πολλά στους λίγους». 
Αναφέρθηκε στη μείωση του φόρου επιχειρήσεων από το 
28 στο 24% για το 2020, που ανακοίνωσε η κυβέρνηση 
της Ν.Δ. και παρατήρησε: «Όπως γνωρίζουν πολύ καλά οι 
παραγωγικοί φορείς, η συντριπτική πλειονότητα των επι-
χειρήσεων στην Ελλάδα είναι μικρές και πολύ μικρές επι-
χειρήσεις (...) Μιλάμε εδώ για το 90% των επιχειρήσεων 
περίπου. Μια τέτοια λοιπόν επιχείρηση θα έχει ελάφρυνση 
λιγότερο από 200 ευρώ το χρόνο. Αντίθετα οι μεγάλες 
και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις θα πάρουν την μερίδα του 
λέοντος από αυτή την φοροελάφρυνση. Καθώς μια επιχεί-
ρηση με κέρδη 1 εκατ. ευρώ θα έχει ελάφρυνση 40.000 
ευρώ το χρόνο, ενώ μια επιχείρηση με κέρδη 5.000.000 
θα έχει ελάφρυνση 200.000 ευρώ. Για πολλούς λοιπόν τα 
ψίχουλα των 200 ευρώ, για τους λίγους η ελαφρύνσεις 
των 200.000».
Κατηγόρησε επιπλέον την κυβέρνηση ότι «υποκρίνεται» 
και «δημαγωγεί» όταν μιλάει για «ανάπτυξη για όλους» 
και αναρωτήθηκε: «Πόση υποκρισία και πόση δημαγωγία 
μπορεί να κρύβεται πίσω από αυτές τις τρεις λέξεις; Αυτή 
είναι η ανάπτυξη για όλους; Αυτή είναι η ελάφρυνση της 
μεσαίας τάξης; Είναι μεσαίοι αυτοί που έχουν κέρδη 5 
εκατ. το χρόνο;».

 Συνέχεια στη σελ 19

84Η ΔΕΘ: ΤΙ ΕΙΠΕ ΣΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ Ο ΑΛ. ΤΣΙΠΡΑΣ
Είμαστε εδώ για να μην επιτρέψουμε να γκρεμιστούν όλα όσα χτίσαμε με κόπο
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Συνέχεια από τη σελ 18

 Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε στοχευμένα μέτρα στήριξης της με-
σαίας τάξης
Αντιθέτως τόνισε πως ο ΣΥΡΙΖΑ είχε προγραμματίσει τον αντί-
στοιχο δημοσιονομικό χώρο για το 2020 να τον διαθέσει με 
δικαιοσύνη και στοχευμένα μέτρα για τη μεσαία τάξη, με την 
κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και σταδιακά
του τέλους επιτηδεύματος, με τη μείωση της προκαταβολής 
φόρου από το 100% στο 50%.
«Η ΝΔ αγνοεί τη μεσαία τάξη για να κάνει πιο γενναία δώρα 
στους φίλους και χορηγούς της», επισήμανε.
Αναφερόμενος στο θέμα του ΕΝΦΙΑ παρατήρησε πως «η Ν.Δ. 
μαζί με τον κ. Στουρνάρα αμφισβητούσαν την ύπαρξη δη-
μοσιονομικού χώρου για την ελάφρυνση αυτή, αλλά τώρα, 
βέβαια, που άλλαξε η κυβέρνηση, άλλαξαν οι κανόνες των 
μαθηματικών και τα νούμερα βγαίνουν».
Η κυβέρνηση ευνοεί επιχειρηματίες φιλικά προ-
σκείμενους στη Ν.Δ.
Στο θέμα της ΔΕΗ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «από την 
πρώτη στιγμή με πρωταγωνιστή τον κ. Χατζηδάκη επιδόθηκε 
σε μια πρωτοφανή προσπάθεια απαξίωσης και υπονόμευσης 
της ΔΕΗ, για να δικαιολογήσουν την προειλημμένη απόφασή 
τους να αυξήσουν τα τιμολόγια μεταφέροντας τα βάρη στους 
καταναλωτές και να πουλήσουν σε ιδιώτες ότι έχει τη μεγα-
λύτερη αξία, όπως για παράδειγμα ο ΔΕΔΔΗΕ ή οι υδροηλε-
κτρικές μονάδες».
Σχετικά με την επένδυση στο Ελληνικό είπε ότι «για να βοη-
θήσουν τον επενδυτή επιχειρούν το μεγάλο κόλπο: με διθυ-
ραμβικά σχόλια στον Τύπο προετοιμάζουν το έδαφος για ευ-
νοϊκή δανειοδότηση της Lamda Development ώστε φυσικά 
το έργο, αν και όποτε ξεκινήσει, να χρηματοδοτηθεί από τους 
Έλληνες φορολογούμενους που ανακεφαλαιοποίησαν τις 
Τράπεζες. Και την ίδια στιγμή δίνουν και ένα ακόμη σπουδαίο 
δώρο στον ίδιο επιχειρηματία. Αποφασίζουν τη πώληση των 
μετοχών του Δημοσίου στα ΕΛΠΕ μέσω χρηματιστηρίου».
Για την επένδυση Χρυσού στη Χαλκιδική ο κ. Τσίπρας πα-
ρατήρησε: «Θέλουν με το νέο αναπτυξιακό νομοσχέδιο να 
επιδοτήσουν και από πάνω με δημόσιο χρήμα τις εξορυκτικές 
δραστηριότητες της Ελ Ντοράντο, ε, αυτό πραγματικά μας 
ξεπερνάει... Να θέλουν να εκμεταλλευτούν τους φυσικούς 
πόρους της χώρας και να εξάγουν το υλικό στο εξωτερικό 
και εμείς να τους επιδοτούμε κιόλας, ε αυτό ξεπερνάει κάθε 
φαντασία...».
Μίλησε, επίσης, για «φωτογραφικές επιδοτήσεις σε μη παρα-
γωγικούς κλάδους, όπου όμως έχουν το προνόμιο να δρα-
στηριοποιούνται επιχειρηματίες φιλικά προσκείμενοι στη ΝΔ».
 «Ούτε αρχαία ούτε μετρό»
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έστρεψε τα πυρά του εναντίον της 
κυβέρνησης και προσωπικά του πρωθυπουργού, Κυριάκου 

Μητσοτάκη, για το θέμα των αρχαίων στο σταθμό Βενιζέλου 
του Μετρό Θεσσαλονίκης και υπογράμμισε: «Γιατί ο κ. Μη-
τσοτάκης ήρθε στην ΔΕΘ και αποφάσισε να προκαταλάβει 
τις αποφάσεις αρμόδιων υπηρεσιών, όπως του ΚΑΣ και ανα-
κοίνωσε αλλαγή σχεδίων για το σταθμό Βενιζέλου; Λέγοντας 
μάλιστα ψευδώς ότι δεν υπάρχει μελέτη, ενώ αυτή είναι κα-
τατεθειμένη. Και το ερώτημα είναι γιατί το κάνει αυτό ; Γιατί 
αποφασίζει ένα βάναυσο χτύπημα στη πολιτιστική κληρονο-
μιά της πόλης και ταυτόχρονα μια αφόρητη παράταση στη 
ταλαιπωρία των Θεσσαλονικέων; Και η απάντηση βρίσκεται 
στην παραδοχή του ιδίου από αυτό εδώ το βήμα για καθυστε-
ρήσεις του έργου που όμως δεν υφίστανται. Παραδοχή από 
την οποία ο εργολάβος θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει 
δεκάδες εκατομμύρια ευρώ σε αποζημιώσεις».
Είπε πως από το ψευτοδίλημμα «αρχαία ή μετρό» η κυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑ βρήκε τη λύση «και αρχαία και μετρό» και ο κ. 
Μητσοτάκης οδηγεί στο «ούτε αρχαία ούτε μετρό».
 Αρνητικά ρεκόρ της κυβέρνησης στα εργασιακά
Για τα εργασιακά κατηγόρησε την κυβέρνηση, λέγοντας: «Ο 
κ. Μητσοτάκης, και ο κ. Βρούτσης, καθ’ υπαγόρευση του 
ΣΕΒ και των μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων, έχουν 
πραγματικά ξεπεράσει τον εαυτό τους. Μέσα σε 60 μόλις μέρες 
έχουν καταφέρει δύο αρνητικά ρεκόρ: ρεκόρ στη μερική απα-
σχόληση και ρεκόρ στις απολύσεις».
«Μέσα σε μόλις 60 μόλις μέρες, έχουν καταφέρει να καταργή-
σουν πραξικοπηματικά: Το βάσιμο λόγο απόλυσης που
έβαζε τέλος στις αυθαίρετες απολύσεις και την προστασία 
των εργολαβικών εργαζομένων με ρυθμίσεις που θέσπισε η 
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και σαν να μην έφταναν αυτά, από 
το βήμα της ΔΕΘ, ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε και την κα-
τάργηση του νόμου ΣΥΡΙΖΑ για τη δήλωση των υπερωριών. 
Έναν νόμο χάρη στον οποίο μέσα σε μία μόνο χρονιά από τη 
θέσπισή του, δηλώθηκαν 6 εκατ. ώρες υπερεργασίας, οι οποί-
ες στο παρελθόν ούτε δηλώνονταν, ούτε φυσικά και πληρώ-
νονταν στους εργαζόμενους», τόνισε ο κ. Τσίπρας. 
Είπε ακόμα ότι η κυβέρνηση δεν έκανε λόγο για αύξηση του 
κατώτατου μισθού το 2019 και αναρωτήθηκε: «Τι
έγινε άραγε με την προγραμματισμένη από εμάς αύξηση 
7%+7% τα επόμενα δυο χρόνια;».
 Το προοδευτικό σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ
Ο κ. Τσίπρας παρουσίασε παράλληλα το εναλλακτικό προ-
οδευτικό πολιτικό σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ το οποίο έχει τέσσερις 
προτεραιότητες:
1. Δίκαιη ανάπτυξη.
2. Η οικοδόμηση ενός νέου κοινωνικού κράτους
3. Η ψηφιοποίηση της Δημόσιας διοίκησης
4. Η Διεύρυνση ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών και η 
ασφάλεια για τους πολίτες
 Αδράνεια και σιωπή στην εξωτερική πολιτική της 
κυβέρνησης

Για το προσφυγικό είπε ότι και σε αυτό η κυβέρνηση έδειξε 
υποκρισία και δημαγωγία και σημείωσε πως τώρα ανακά-
λυψε πως οι προσφυγικές ροές δεν είναι αποτέλεσμα του 
«ανίκανου» ΣΥΡΙΖΑ, αλλά γεωπολιτικό ζήτημα και άφησε να 
περάσουν δυο μήνες «απόλυτης απραξίας».
Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι στην εξωτερική πολική της 
χώρας «επιστρέφει, από ό,τι φαίνεται, στην εποχή της αδρά-
νειας, αλλά και της σιωπής».
Είπε ότι δεν είδε ακόμα να αξιοποιεί τις κυρώσεις σε βάρος 
της Τουρκίας που αποφάσισε η Ε.Ε. «παρά το ότι τα τουρκικά 
ερευνητικά αλωνίζουν στη Κυπριακή ΑΟΖ και φτάνουν ως το 
Καστελόριζο» και συμπλήρωσε: «Ανεξάρτητα από το αν οφεί-
λεται στις εσωκομματικές διαφορές στη Ν.Δ. ή στην ενοχή του 
κ. Μητσοτάκη για τη στάση του στο ονοματολογικό, είναι μια 
στάση που κοστίζει στη χώρα ακριβά».
 «Εντυπωσιακή κυβίστηση» της Ν.Δ για τη Συμφω-
νία των Πρεσπών
Οι συγκεντρωμένοι στο συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης» ση-
κώθηκαν όρθιοι και επί αρκετά δευτερόλεπτα χειροκρότησαν 
παρατεταμένα τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, όταν τον άκουσαν 
να μιλάει για τη Συμφωνία των Πρεσπών και να επιτίθεται και 
προσωπικά στον κ. Μητσοτάκη.
Μίλησε για «εντυπωσιακή κυβίστηση» της Ν.Δ. και υπενθύ-
μισε τις μολότοφ που πετούσαν «αγανακτισμένοι» εναντίον 
βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, τις συγκεντρώσεις που γίνονταν στη 
Θεσσαλονίκη και αλλού, ενώ αναρωτήθηκε πού είναι σήμερα 
όλοι αυτοί οι «Μακεδονομάχοι».
Να γίνει η Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα των Βαλκα-
νίων
Ειδικότερα για τη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είπε 
ότι θέλει να γίνει η πρωτεύουσα των Βαλκανίων: Με το Μετρό 
που πρέπει και μπορεί να λειτουργήσει άμεσα μέχρι το τέλος 
του 2020 σε όλη του την έκταση. Με τα αρχαία στη θέση τους 
ώστε να αναδεικνύουν τη πολιτιστική ταυτότητα της πόλης 
που είναι ο μεγάλος της πλούτος.
-Με την ανάπλαση της ΔΕΘ, μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο 
του Μητροπολιτικού Πάρκου Θεσσαλονίκης που θα συμπερι-
λαμβάνει και την μετεγκατάσταση του 3ου Σώματος Στρατού 
ώστε ο χώρος να αποδοθεί ως δημόσιος χώρος προς χρήση 
για τους Θεσσαλονικείς.
-Με τη δημιουργία ενός μεγάλου διαμετακομιστικού κέντρου 
στο στρατόπεδο Γκόνου, που έχει ήδη ξεκινήσει. Γιατί η Θεσ-
σαλονίκη μπορεί και πρέπει να γίνει το μεγάλο hub των Βαλ-
κανίων.
-Με τη δημιουργία ενός νέου Τεχνολογικού πάρκου, πόλου 
καινοτομίας και νεανικής επιχειρηματικότητας.
-Με την ανάπλαση της Τούμπας και τη δημιουργία του νέου 
γηπέδου του ΠΑΟΚ, που εμείς ξεκινήσαμε». Μόλις είπε για το 
γήπεδο του ΠΑΟΚ ο κ. Τσίπρας σχολίασε μάλιστα πως είδε τον 
Ευκλείδη Τσακαλώτο να χειροκροτεί με ένταση.
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Σκληρή απάντηση στον Αλέξη Τσίπρα για τα όσα είπε στην 
ΔΕΘ έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, 
λέγοντας ότι «έχει βαθιά άγνοια για την οικονομία», και προ-
σέθεσε ότι είναι ο πρωθυπουργός «που την κατέστρεψε ρί-
χνοντας το βάρος στους πολίτες», σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
   Σε συνέντευξή του στην τηλεόραση OPEN Beyond και 
απαντώντας στα περί «δανειοδότησης του Ελληνικού» που 
ανέφερε ο κ. Τσίπρας στην ομιλία του, ο κ. Πέτσας είπε ότι θα 
έπρεπε να γνωρίζει ότι «η δανειοδότηση των επιχειρήσεων 
δεν είναι θέμα της εκάστοτε κυβέρνησης, αλλά των τραπεζών. 
Εμείς αυτό που κάνουμε είναι να ξεμπλοκάρουμε την επένδυ-
ση. Ο κ. Τσίπρας για 4,5 χρόνια δεν είχε κάνει τίποτε, εμείς ήδη 
βγάλαμε τις υπουργικές αποφάσεις και το έργο θα προχωρή-
σει. Το Ελληνικό θα είναι επένδυση συνολικά 8 δισ. όπου θα 
απασχοληθούν 70.000 εργαζόμενοι. Ποιός δεν το θέλει;».
   Στο θέμα των ΕΛΠΕ και της κριτικής που άσκησε ο πρόεδρος 
του ΣΥΡΙΖΑ να προχωρήσει πώληση ποσοστού ο κ. Πέτσας 
επισήμανε: «Ο κ. Τσίπρας μιλούσε για πώληση 51% των 
ΕΛΠΕ, αλλά δεν έκανε τίποτε. Τι διαφορετικό έλεγε από εμάς; 
Αυτά είναι συνθήματα,. Εμείς πιστεύουμε στις ιδιωτικοποιήσει 
για να μπουν νέα κεφάλαια στην επιχείρηση και θα προχω-
ρήσουμε».
   Για τον σταθμό Βενιζέλου του μετρό στην Θεσσαλονίκη, ο κ. 
Πέτσας είπε ότι «οι φορείς της πόλης προτείνουν την ίδια λύση 
που προτείνουμε κι εμείς. Με αυτό τον τρόπο θα δοθεί τον 
Απρίλιο του 2023, πιο γρήγορα από ό,τι με τα προηγούμενα 

σχέδια για το 2024».
   Για την υπόθεση της Novartis ο κ. Πέτσας ανέφερε ότι την 
Δευτέρα θα έλθει στην Βουλή, μετά τις καταθέσεις, των Αντώ-
νη Σαμαρά, Βαγγέλη Βενιζέλου και Δημήτρη Αβραμόπουλου 
και η Βουλή θα αποφασίσει.
   Ο κ. Πέτσας δήλωσε ότι πρόκειται για σκευωρία στο σκέλος 
που αφορά την εμπλοκή των πολιτικών προσώπων. Εξήγησε 
ότι «κανείς δεν αμφισβήτησε ότι υπάρχει διεθνώς σκάνδαλο 
όσον αφορά τα φάρμακα αλλά η δίωξη πολιτικών έγινε μόνο 
στην Ελλάδα και αποσκοπούσε σε πολιτικά κέρδη». Ανέφερε 
ότι οι οικονομικές πτυχές ερευνώνται, ενώ για το ζήτημα της 
πολιτικής σκευωρίας θα ασχοληθεί η Βουλή. Εξηγώντας τη 
δήλωση του πρωθυπουργού στην ΔΕΘ ότι «δεν θα μετα-
τρέψει την Βουλή σε βιομηχανία εξεταστικών επιτροπών», 
ανέφερε ότι βιομηχανία εξεταστικών είναι να προσπαθείς για 
ψύλλου πήδημα να βάλλεις στο στόχαστρο τους αντιπάλους 
σου και προσέθεσε «εμείς δεν το κάνουμε».
   Όσο για το πρώτο εξάμηνο του 2015 είπε ότι υπάρχει και 
το αντεπιχείρημα γιατί να γίνει εξεταστική για ένα θέμα που 
ούτως ή άλλως έχει παραγραφεί όταν υπάρχουν άλλα θέματα 
όπως η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών το 2016 που δεν 
έχουν παραγραφεί.
   Για τη Συμφωνία των Πρεσπών ο κυβερνητικός εκπρόσω-
πος σημείωσε ότι «εμείς λέμε και τώρα ότι λέγαμε και προε-
κλογικά» και συμπλήρωσε: «Λέγαμε στον κ. Τσίπρα να μην 
την υπογράψει, ότι είναι εθνικά επιζήμια, προσπαθήσαμε να 

το αποτρέψουμε και προειδοποιούσαμε ότι δεν μπορεί να 
ακυρωθεί. Το ίδιο λέμε και τώρα και ότι θα προσπαθήσουμε 
να αμβλυνθούν οι αρνητικές συνέπειες κυρίως σε ό,τι αφορά 
τα μακεδονικά προϊόντα».
   Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα είπε ότι «κανείς δεν χα-
ρακτήρισε τη Συμφωνία προδοτική, αλλά εθνικά επιζήμια» 
και επισήμανε ότι ο χαρακτηρισμός προδοτική διχάζει τους 
Έλληνες.
   Για το κοινωνικό μέρισμα και αν η κυβέρνηση το δώσει 
στο τέλος του 2019, ο κ. Πέτσας απάντησε ότι ο κ. Τσίπρας 
το έδωσε το Πάσχα για προεκλογικούς λόγους και γι’ αυτό η 
ΝΔ το είχε χαρακτηρίσει προεκλογικό επίδομα. «Το ποσό αυτό 
θα υπάρχει στον προϋπολογισμό του 2020 και θα δοθεί στο 
τέλος του επόμενου χρόνου».
   Ο κ.Πέτσας ανέφερε ακόμη σε σχέση με το επίδομα θέρμαν-
σης ότι εξετάζεται σε ό,τι αφορά το ύψος του αλλά τους δικαι-
ούχους του και ότι θα ενσωματωθεί στον προϋπολογισμό του 
2020.
   Σημείωσε επίσης ότι για το 2020 θα ισχύσουν οι φορολογικές 
ρυθμίσεις για τις οποίες έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση, όπως η 
μείωση του εισαγωγικού συντελεστή μέχρι 10.000 ευρώ. Στο 
φορολογικό που θα έλθει σύντομα θα περιλαμβάνονται οι 
δεσμεύσεις του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη και τα ζη-
τήματα που αφορούν τα φυσικά πρόσωπα και τις επενδύσεις.

«Υλοποιούμε μία στοχευμένη, διαρθρωτική αλλαγή, με 
στόχο, στο τέλος του 2020, να καταγραφεί θετική ανατροπή 
υπέρ της πλήρους απασχόλησης» δήλωσε, μεταξύ άλλων, 
ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης 
Βρούτσης, αναλύοντας τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει 
το αρμόδιο υπουργείο σχετικά με τα εργασιακά, σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
   Μιλώντας σε εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού «OPEN», ο 
κ. Βρούτσης διαπίστωσε ότι ένα νέο φαινόμενο που ξεκίνησε 
από το 2015, είναι η υποδηλωμένη εργασία, η οποία είναι πιο 
δύσκολη στον εντοπισμό της, διότι υποκρύπτει την πλήρη 
απασχόληση, ενώ σημείωσε ότι θύματα από τέτοιες καταχρη-
στικές συμπεριφορές είναι, κατά κύριο λόγο, οι εργαζόμενοι 
στις καφετέριες και οι ντελίβερι.
   Στη συνέχεια, απαρίθμησε κάποιες από τις ενέργειες που θέ-
τει σε εφαρμογή το υπουργείο Εργασίας για την αντιμετώπιση 
αυτού του φαινομένου, όπως είναι η αύξηση κατά 12% της 
επιπλέον ωρομίσθιας απασχόλησης, τα στοχευμένα πρόστιμα 

και η μείωση των εισφορών κατά πέντε μονάδες μόνο στην 
πλήρη απασχόληση. «Η γραμμή αυτής της κυβέρνησης είναι 
ότι θα μειώσει φόρους και εισφορές, το οποίο κάνει πράξη, 
δεν θα ανέχεται, όμως, παραβατικότητα εναντίον των εργα-
ζομένων. Τα πρόστιμα θα πέφτουν «βροχή» και θα είναι πιο 
αυστηρά. Δεν μπορεί να μειώνουμε φόρους και εισφορές και 
να υπάρχει ασυδοσία στην αγορά εργασίας» τόνισε ο κ. Βρού-
τσης, επισημαίνοντας ότι, όποιος εντοπιστεί με αδήλωτο εργα-
ζόμενο, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) υποχρεούται 
μέσα στον ίδιο χρόνο να προχωρήσει σε επανέλεγχο. Επίσης, 
όπως είπε, δημιουργείται για πρώτη φορά στην ιστορία του 
εργατικού δικαίου της χώρας ηλεκτρονικό μητρώο παραβα-
τών αδήλωτης εργασίας.
   «Σε αντιδιαστολή με αυτό, ετοιμάζουμε αυτό που έχουμε 
υποσχεθεί και είναι ήδη νόμος από τον Νοέμβριο του 2014, 
το λευκό μητρώο επιχειρήσεων. Ήρθε η ώρα και ο συνεπής 
επιχειρηματίας να απολαμβάνει κάποιους καρπούς της συνέ-
πειάς του» σχολίασε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, ο οποίος, στη συνέχεια, έδωσε διευκρινίσεις για 
όλα τα επίκαιρα θέματα του χαρτοφυλακίου του.
   Συγκεκριμένα, για την ηλεκτρονική κάρτα εργασίας, ο κ. 
Βρούτσης τόνισε ότι η εφαρμογή της θα ξεκινήσει πιλοτικά. 
Σύμφωνα με τον υπουργό, η δυσκολία του εγχειρήματος είναι 
ότι θα πρέπει να διασυνδεθεί ηλεκτρονικά με το πληροφορι-
ακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ». «Θα αντλήσουμε από την πιλοτική 
εφαρμογή τις αδυναμίες, για να την εφαρμόσουμε στη συνέ-
χεια καθολικά» διευκρίνισε ο ίδιος. Παράλληλα, ο κ. Βρούτσης 
υπογράμμισε ότι η ΝΔ επιβεβαιώνει τη σταθερή βούληση 
και τη διαχρονική πολιτική θέση της ότι «είμαστε υπέρ των 
ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων και, ταυτόχρονα, 
συνδυάζουμε τις καλύτερες ευρωπαϊκές πρακτικές», ξεκαθα-
ρίζοντας ότι υπερισχύουν οι κλαδικές συμβάσεις έναντι των 
επιχειρησιακών.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΕΤΣΑΣ: Ο Κ. ΤΣΙΠΡΑΣ ΕΧΕΙ ΒΑΘΙΑ ΑΓΝΟΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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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/

23/09/2019 :  Τα όρια των ευθυνών Μηχανικών κατά τις διατάξεις του Νόμου 4495/2017 (Έλεγχος και προστασία του 
Δομημένου Περιβάλλοντος), 2ος κύκλος (επαναληπτικό)
7 & 9/10/2019 :  ΚΕΝΑΚ-Ενεργειακή Επιθεώρηση - Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης - Κτίρια nZEB για αρχάριους (διάρκειας 8 ωρών)
16/10/2019 :  Κτηματολόγιο – Τοπογραφικά Διαγράμματα, 2ος κύκλος (επαναληπτικό)

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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ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η 
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 120 ΔΟΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ 
ΤΑΜΕΙΑ

Ανάσα σε χιλιάδες οφειλέτες των ασφαλιστικών τα-
μείων που χρωστούν στα πρώην ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και ΟΓΑ 
αναμένεται να δώσει η νέα διάταξη και συγκεκριμένα 
το άρθρο 64 που υπάρχει στο αναπτυξιακό νομοσχέδιο 
και δόθηκε προς δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 1 7 
Σεπτεμβρίου. Συγκεκριμένα, το άρθρο αυτό προβλέπει 
τα εξής: Η ένταξη των χρεών από ασφαλιστικές οφει-
λές των ασφαλισμένων στα πρώην ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και 
ΟΓΑ, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΚΕΑΟ μπορεί 
να γίνει μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου του 2019, υπό τη 
βασική προϋπόθεση ότι οι συγκεκριμένοι οφειλέτες 
θα υποβάλουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου την αίτηση 
προσδιορισμού της οφειλής τους στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα του ΕΦΚΑ. Άρα για τις συγκεκριμένες πε-
ριπτώσεις αυτών των οφειλετών δίνεται μια χρονική 
παράταση μέχρι το τέλος του χρόνου. 
Προσοχή! Είναι απαραίτητη η ένταξη στην ηλεκτρο-
νική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ (1ο στάδιο) μέχρι τις 30 
Σεπτεμβρίου, για να γίνει ο υπολογισμός των οφειλών 
με το «κούρεμα» των προσαυξήσεων 85%, ώστε στη 
συνέχεια να μπορούν οι συγκεκριμένοι οφειλέτες να 
ενταχθούν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου στο 2ο στάδιο της 
διαδικασίας που αφορά τη ρύθμιση των οφειλών στο 
ΚΕΑΟ. 
Αυτή είναι μια νέα διάταξη, η οποία περιλαμβάνεται 
στο υπό συζήτηση αναπτυξιακό νομοσχέδιο που κατα-
τέθηκε στη Βουλή την προηγούμενη Τετάρτη. Αξίζει να 
επισημανθεί ότι ο νόμος για τις 120 δόσεις (ν. 4611, 20 
1 9) για τις περιπτώσεις των μη μισθωτών -ελευθέρων 
επαγγελματιών, επιστημόνων, εμπόρων, αγροτών- 
προβλέπει δύο διαφορετικά στάδια. Το πρώτο στάδιο 
της διαδικασίας είναι ο υπολογισμός της οφειλής. Το 
δεύτερο στάδιο της διαδικασίας είναι η ένταξη της 
«νέας οφειλής» στο ΚΕΑΟ και η ρύθμισή της. 
Το άρθρο 64 
Το άρθρο 64 που εντάχθηκε στο αναπτυξιακό νομο-
σχέδιο προβλέπει συγκεκριμένα τα ακόλουθα: «Στο 
άρθρο 13 του ν. 4611/ 2019 όπως ισχύει, προστίθεται 
η παράγραφος 2 και διαμορφώνεται ως εξής: 
1 . Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση του παρό-
ντος υποβάλλεται έως 30.9.2019. 
2. Ειδικότερα για τους οφειλέτες των άρθρων 2 και 3, 
όπου η διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση περιλαμβά-
νει δύο στάδια, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 παρ. 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-6                                                       16/09/2019

3 του παρόντος νόμου, η ως άνω καταληκτική ημε-
ρομηνία αφορά στην υποβολή του αιτήματος για τον 
προσδιορισμό της οφειλής στην ηλεκτρονική πλατ-
φόρμα του ΕΦΚΑ (1ο στάδιο). Στις περιπτώσεις αυτές 
η υπαγωγή στη ρύθμιση μπορεί να γίνει και μετά το 
πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας, όταν διαβιβα-
στούν οι οφειλές στο ΚΕΑΟ και εφόσον υποβληθεί η αί-
τηση (2ο στάδιο) για την υπαγωγή στην ρύθμιση μέσω 
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΚΕΑΟ, η οποία σε 
καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποβληθεί μετά την 
31-12-2019». 
Ο νόμος 120 δόσεων
 Το άρθρο 11 παράγραφος 3 του νόμου 4611/2019 
που ψηφίστηκε τον περασμένο Μάιο και αφορά τις 
προϋποθέσεις ένταξης στη ρύθμιση των 120 δόσεων 
προβλέπει, ειδικά για τους μη μισθωτούς, δηλαδή για 
ελεύθερους επαγγελματίες, επιστήμονες και αγρότες τα 
εξής: 
«Για τους οφειλέτες αυτούς (των άρθρων 2 και 3 του 
ν.4611/ 2019), η διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση 
περιλαμβάνει δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο ζητείται 
ο προσδιορισμός της οφειλής μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας του ΕΦΚΑ. Στους οφειλέτες του άρθρου 2 
που επιλέγουν επανυπολογισμό της οφειλής παρέχεται 
ενημέρωση για το ύψος της οφειλής, όπως διαμορ-
φώνεται πριν και μετά τον επανυπολογισμό. Μετά την 
ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου και τη διαβίβαση 
της προσδιοριζόμενης, κατά τα προηγούμενα εδάφια, 
οφειλής στο ΚΕΑΟ, υποβάλλεται αίτηση για την υπα-
γωγή στη ρύθμιση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρ-
μας του ΚΕΑΟ». 
Οφειλές προς ΟΓΑ 
Το σύνολο των οφειλών των ασφαλισμένων προς 
τον ΟΓΑ, που δημιουργήθηκαν έως και 31.12. 2018, 
με τις πάσης φύσεως προσαυξήσεις, πρόσθετα τέλη 
και τόκους λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, μπο-
ρεί να υπαχθεί στη ρύθμιση του νόμου 4611/ 2019. 
Στους οφειλέτες που υπάγονται στη ρύθμιση παρέχε-
ται έκπτωση εκατό τοις εκατό (100%) επί των πάσης 
φύσεως προσαυξήσεων, προσθέτων τελών και τόκων 
λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, όπως έχουν δια-
μορφωθεί έως την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθ-
μιση. Η συνολική οφειλή που προκύπτει καταβάλλεται 
σε μηνιαίες δόσεις που δεν μπορούν να ξεπερνούν τις 
εκατόν είκοσι (120). Το ελάχιστο ποσό της οριζόμενης 
μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από τρι-
άντα (30) ευρώ. 
- Η υπαγωγή μη μισθωτών οφειλετών 
Το σύνολο των οφειλών των μη μισθωτών ασφαλι-
σμένων, που δημιουργήθηκαν έως και 31.12. 2018, 
με τις πάσης φύσεως προσαυξήσεις, πρόσθετα τέλη 
και τόκους λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, δύναται Συνέχεια στην Σελ 25

να υπαχθεί στη ρύθμιση του παρόντος. Κύρια οφει-
λή που δημιουργήθηκε από 1.1.2002 έως και 31.12. 
2016, επανυπολογίζεται, ανάλογα προς τον κλάδο 
ασφάλισης στον οποίο αφορά (Άρθρο 2 του νόμου 
4611/2019).
Οι πάσης φύσεως προσαυξήσεις, πρόσθετα τέλη 
και τόκοι λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής κύριας 
οφειλής που δημιουργήθηκε από 1.1.2002 έως και 
31.12.2016, επανυπολογίζονται επί του ποσού της 
κύριας οφειλής που προκύπτει. Ο επανυπολογισμός 
των προηγούμενων εδαφίων λαμβάνει χώρα κατόπιν 
επιλογής του οφειλέτη. Στους οφειλέτες που υπάγονται 
στη ρύθμιση παρέχεται έκπτωση ογδόντα πέντε τοις 
εκατό (85%) επί των πάσης φύσεως προσαυξήσεων, 
προσθέτων τελών και τόκων. Η συνολική οφειλή που 
προκύπτει καταβάλλεται σε μηνιαίες δόσεις που δεν 
μπορούν να ξεπερνούν τις εκατόν είκοσι (120), με κα-
τώτατο μηνιαίο ποσό δόσης τα 50 ευρώ. 

ΣΒΗΝΟΥΝ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΑΡΤΗ

ta ΝΕΑ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-17-19                                            16/09/2019

Τα κλειδιά της περιουσίας τους θα πρέπει να παρα-
δώσουν στο Δημόσιο έως το τέλος του 2020 οι κά-
τοικοι του Λόγιου Λακωνίας (!) Το Λόγιο (που σήμε-
ρα είναι τοπική κοινότητα της Δημοτικής Ενότητας 
Κροκεών του Δήμου Ευρώτα Λακωνίας) είναι ένα 
μικρό χωριό με μόλις 165 κατοίκους που ασχολού-
νται κατά κύριο λόγο με την καλλιέργεια της ελιάς. 
Αιτία του... κακού; Ο συνδυασμός της δημιουργίας 
Κτηματολογίου και τεκμηρίου κυριότητας υπέρ του 
Δημοσίου (!). Όπως εξηγεί, μιλώντας στα «ΝΕΑ» ο 
δικηγόρος Απόστολος Γεροντίδης (που ως δικηγό-
ρος έχει ασχοληθεί από χρόνια με την υπόθεση των 
κατοίκων) η διαδικασία κατάρτισης του Κτηματο-
λογίου από το 2004 μετέτρεψε το Λόγιο σε χωριό 
ακτημόνων, αφού τα κτήματα των κατοίκων κα-
ταχωρίστηκαν στην ιδιοκτησία του Δημοσίου κατά 
52%. 
Την ίδια ώρα, κατά τον δικηγόρο Απόστολο Γερο-
ντίδη, το υπόλοιπο 48% καταχωρήθηκε σε 42 άλ-
λους συνιδιοκτήτες «εντελώς άσχετους με το χωριό, 
οι οποίοι με τις μέχρι σήμερα κληρονομικές διαδο-
χές έχουν φτάσει τους 55». Από την έναρξη λει-
τουργίας του Κτηματολογίου μέχρι σήμερα, δεν έχει 
καταχωρηθεί στο Κτηματολογικό Γραφείο Κροκεών 
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ούτε μια πράξη που να αφορά αγροτικό ακίνητο της 
περιοχής Λόγιου, αφού οι έχοντες συμβόλαια κάτοι-
κοι του χωριού δεν αναγνωρίζονται ως ιδιοκτήτες 
στα κτηματολογικό φύλλα (!). 
Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει πως με την οριστικοποί-
ηση των κτηματολογικών εγγραφών στο τέλος του 
επόμενου έτους (μετά και την τελευταία οριζόντια 
προθεσμία διορθώσεων που δόθηκε από το υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος έως τις 3-12-2020) οι Λαγιώ-
τες είναι υποχρεωμένοι να αποδώσουν τα κτήματά 
τους στο Δημόσιο που έχει την πλειοψηφία, οπότε 
τίθεται πλέον θέμα επιβίωσής τους... 
ΝΤΟΜΙΝΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ... Επιπλέον, είναι εκτε-
θειμένοι για τις κοινοτικές επιδοτήσεις που ει-
σέπρατταν από το 2004 και μετά για τα κτήματα 
που καλλιεργούσαν ενώ οι τράπεζες θα ζητήσουν 
παροχή υποθήκης σε άλλα ακίνητα, και όποιος δεν 
μπορεί να το κάνει θα του ζητηθεί η άμεση εξόφλη-
ση του χρέους ή η κατάσχεση άλλων περιουσιακών 
στοιχείων όπως καταθέσεις, αυτοκίνητα κ.ά. Επί-
σης, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν καλά το 
θέμα, όπου το Δημόσιο προβάλλει διεκδικήσεις, οι 
πολίτες δεν μπορούν να επικαλεστούν την «έκτακτη 
χρησικτησία» του Αστικού Κώδικα. «Κανείς μέχρι 
σήμερα δεν μπόρεσε να λύσει το πρόβλημα», λέει ο 
Απόστολος Γεροντίδης. «Ετσι, λόγω της αβεβαιότη-
τας στο ιδιοκτησιακό, στα 15 χρόνια που λειτουργεί 
το Κτηματολόγιο, κανένας από τους κατοίκους δεν 
έκανε την ελάχιστη επένδυση στην περιουσία του, 
όπως περίφραξη, άνοιγμα γεώτρησης, φύτευση 
νέων ποικιλιών, αγορά μηχανημάτων κ.ά.». Και το 
πρόβλημα, σύμφωνα με τους θίγόμενους δημιουρ-
γήθηκε στην τελική φάση της κτηματογράφησης 
της περιοχής με την αποδοχή από τη δευτεροβάθ-
μια επιτροπή των ενστάσεων του Δημοσίου, κατά 
τις οποίες όλη η κτηματική περιφέρεια Λόγιου εί-
ναι τμήμα του δασοκτήματος «Λάγιο Τρίνησα». Η 
ιστορία του δασοκτήματος ξεκινά από την τουρκο-
κρατία. Στο δασόκτημα «Λάγιο - Τρίνησα» υπήρχε 
συνιδιοκτησία Ελλήνων (κοτζαμπάσηδων) και 
Τούρκων με αποτέλεσμα το νέο ελληνικό κράτος να 
υπεισέλθει στη θέση των τούρκων ιδιοκτήτων και 
να προκόψει έτσι συνιδιοκτησία, την οποία το Δη-
μόσιο δεν μπόρεσε έκτοτε να επιλύσει και το ζήτημα 
να απασχολεί για δυο αιώνες (!) την περιοχή και 
τους κατοίκους... 
ΤΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΕΓΙΝΕ ΟΡΙΣΤΙΚΟ. Ωστόσο, από τον 
19ο αιώνα και τις αρχές του 20ού, όπως αναφέρουν 
οι ενδιαφερόμενοι, Δημόσιο και ιδιώτες συνιδιο-
κτήτες διαμοίρασαν τις εκτάσεις προσωρινά ώστε 

να είναι δυνατή η καλλιέργεια, αλλά το προσωρινό 
με τα χρόνια έγινε οριστικό. 
Το ‘62 το Ελληνικό Δημόσιο διέθεσε μεγάλο μέρος 
των εκτάσεων σε ακτήμονες καλλιεργητές και στη 
συνέχεια οι ιδιώτες συνιδιοκτήτες τα πούλησαν σε 
τρίτους ή τα κληροδότησαν στα παιδιά τους. Τυπι-
κά φαίνεται πως η συνιδιοκτησία δεν έχει λυθεί με 
συμβόλαιο και έτσι έγινε πράξη η διεκδίκηση υπέρ 
του ελληνικού Δημοσίου. Τυπικά όμως δεν συντά-
χθηκαν παραχωρητήρια και έτσι το Κτηματολόγιο 
αποδέχθηκε τη διεκδίκηση υπέρ του ελληνικού Δη-
μοσίου. 
Η... ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΖΑ. Και τίθεται το ερώτημα γιατί οι 
ενδιαφερόμενοι δεν προσφεύγουν δικαστικά; Γιατί 
πρακτικά είναι αδύνατον για τους κατοίκους να δι-
εξάγουν αποτελεσματικό δικαστικό αγώνα. Μόνο η 
δαπάνη για την κοινοποίηση των δικογραφιών σε 
55 συνιδιοκτήτες σε κάθε στάδιο της δίκης κοστίζει 
περίπου 5.000 ευρώ - και με δεδομένο ότι το Δημό-
σιο κατά πάγια τακτική «τραβάει» τις σχετικές δίκες 
έως τον Αρειο Πάγο εξαντλώντας οικονομικά τους 
αντιδίκους τους. 
Επιπλέον, κατά τον Απόστολο Γεροντίδη, υπάρχουν 
και εγγενείς «δικαστικές αδυναμίες». Για παράδειγ-
μα, οι περισσότεροι από τους 42 συνιδιοκτήτες που 
αναγράφονται στο κτηματολογικό φύλλο είναι σε 
μεγάλο βαθμό άγνωστα πρόσωπα. «Τα ονόματά 
τους λήφθηκαν από μια κατάσταση που είχε συ-
ντάξει η Κτηματική Υπηρεσία Λακωνίας τη δεκαετία 
του ‘80 βάσει πληροφοριών», επισημαίνει. «Υπήρχε 
άγαμος «συνιδιοκτήτης” που άφησε κληρονόμο τη 
φιλιππινέζα υπηρέτριά του, η όποια όμως επέστρε-
ψε στην πατρίδα της και φυσικά ήταν αδύνατο να 
βρεθεί στις Φιλιππίνες για να κληθεί στη δίκη».
 ΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ. Το Λόγιο δεν είναι η μοναδική πε-
ρίπτωση. Το πρόβλημα σύμφωνα με τον πρόεδρο 
της ΠΟΜΙΔΑ δικηγόρο Στράτο Παραδιά έγκειται στο 
τεκμήριο κυριότητας υπέρ του κράτους σε όλα τα 
εκτός ακίνητα της χώρας. Αυτό με απλά λόγια ση-
μαίνει ότι σε κάθε περίπτωση αμφισβήτησης της 
ιδιοκτησίας από οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία, οι 
ιδιοκτήτες θα πρέπει να βρουν τίτλους ιδιοκτησίας 
από τον προπερασμένο αιώνα (!). Αυτός είναι ο λό-
γος που χιλιάδες ιδιοκτήτες σε όλη τη χώρα έχασαν 
- ή θα χάσουν - τον ύπνο τους και τελικά και τις πε-
ριουσίες τους. Το κράτος διεκδικεί εκτάσεις σε όλες 
τις περιοχές της χώρας που κάποτε ακόμη και πριν 
από 100 χρόνια ήταν χαρακτηρισμένες ως δασικές, 
δηλώνοντάς ης ως ιδιοκτησίες του, χωρίς κανέναν 
τίτλο ιδιοκτησίας. Πρόκειται για περιοχές που εντά-

χθηκαν κανονικά στο σχέδιο της πόλης, χτίστηκαν 
νόμιμα, αλλά έχασαν μόνο το δασικό και τον δημό-
σιο χαρακτήρα τους. 
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των Βριλησσίων 
όπου πριν από περίπου ένα χρόνο κοινοποιήθηκαν 
σε 150 ιδιοκτήτες διαμερισμάτων αγωγές από το 
υπουργείο Οικονομικών. Και το θέμα, σύμφωνα 
με τον δήμαρχο της περιοχής Ξενοφώντα Μανιατο-
γιάννη, «εκκρεμεί ακόμη». Στο μεταξύ, οι ιδιοκτήτες 
έχουν χάσει τον ύπνο τους, αλλά και την προθεσμία 
διόρθωσης των εγγραφών τους. Και αυτός είναι 
ο λόγος που από την ΠΟΜΙΔΑ ζητούν νομοθετική 
επίλυση του ιδιοκτησιακού προβλήματος των εκτός 
σχεδίου ακινήτων, όπως ισχυρίζονται, το Δημόσιο 
διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικεί οποιαδήποτε 
εκτός σχεδίου ακίνητο, αξιώνοντας από τους πολί-
τες την ανεύρεση μεταγραμμένων τίτλων μέχρι και 
το 1885. 
ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του 
Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονό-
μων - Τοπογράφων Μηχανικών Μιχάλη Καλογιαν-
νάκη «το Κτηματολόγιο τράβηξε χαλί στα ιδιοκτη-
σιακά και έτσι εμφανίστηκαν τα καλά κρυμμένα 
προβλήματα». Κατά τον ίδιο, το σημαντικότερο 
πρόβλημα στο τελευταίο πρόγραμμα κτηματογρά-
φησης είναι η συχνή ανυπαρξία ιδιοκτησιακών 
τίτλων. Και εδώ, όπως εξηγεί, έγκειται η μεγάλη 
δυσκολία του τελευταίου προγράμματος κτηματο-
γράφησης, αφού πολλά ακίνητα έχουν αποκτηθεί 
«δια λόγου» και δεν υπάρχουν έγγραφα ιδιοκτησί-
ας, ιδίως για τα αγροτεμάχια που κτηματογραφού-
νται τώρα. 
Επιπλέον, πολλοί ιδιοκτήτες έχουν ακίνητα σε πε-
ρισσότερες από μια περιοχές, ενώ πολλές ιδιοκτησί-
ες εκτός σχεδίου έχουν πολύ χαμηλή αξία, σε σχέση 
με τις αστικές ιδιοκτησίες των προηγούμενων προ-
γραμμάτων. 


