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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1 και 4
ΕΕ: εγκρίνει το ελληνικό σχέδιο προστασίας πρώτης κατοικίας - Για τη 
στήριξη των νοικοκυριών που κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους 
λόγω δυσκολιών στην αποπληρωμή ενυπόθηκων δανείων
Σελ 1 και 6
Κ. Χατζηδάκης: Νομοσχέδιο για την απλούστευση του αδειοδοτικού 
περιβάλλοντος ως το τέλος του χρόνου
Σελ 1 και 4
Σε μια ώρα εξαντλήθηκαν οι πόροι του «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ» 
για την Περιφέρεια Πελοποννήσου
Σελ 1 
Πρόσκληση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. - σύνταξη καταλό-
γου διαιτητών 2020 και 2021
Σελ 3
Ελληνική πρόταση στο τραπέζι της Συνόδου Κορυφής του ΟΗΕ για 
το Κλίμα - Συνάντηση του πρωθυπουργού Κυρ. Μητσοτάκη με τον 
ακαδημαϊκό Χρ. Ζερεφό 
Σελ 5 
Προς πλήρη αποκρατικοποίηση η ΔΕΠΑ   
Σελ 6 
Συνάντηση ΥΠΕΝ- ΕΕΣΔΑ  για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων
Σελ 7 και 8 
Τι ειπώθηκε στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο των Διμερών Γερμανικών 
Επιμελητηρίων
Σελ 9 
Στις ΑΠΕ και το υδρογόνο στρέφεται το ενδιαφέρον των επιστημό-
νων για την επόμενη ημέρα χωρίς λιγνίτη στη δυτική Μακεδονία
Σελ 10
Νομοσχέδια για τον καταδυτικό τουρισμό, την εκπαίδευση και ρυθ-
μίσεις για τη βραχυχρόνια μίσθωση   
Σελ 11
Οι προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής στέβιας στο επίκεντρο ημερί-
δας της Green Cola και της Stevia Hellas
Σελ 12
Οι πρόσφατες πυρκαγιές έκαψαν σχεδόν 7.500 στρέμματα στη Ζά-
κυνθο και 3.000 στο Λουτράκι
Σελ 13
Να επενδύσουν στην Ελλάδα κάλεσε τους συνέδρους του 14ου 
Annual Roadshow στο Λονδίνο, ο υπ. Οικονομικών, Χρήστος Στα-
ϊκούρας
Σελ 14
Διαγωνισμό για Startups στην ψηφιακή τεχνολογία ανακοίνωσε ο 
ΣΕΠΕ
Σελ 15
Ενισχύσεις ύψους 2,4 εκατ. ευρώ για το Μουσείο Μεσαράς και 1 
εκατ. ευρώ για την Κνωσό   
Σελ 16 και 17
Κοινή Διακήρυξη 32 αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων με τίτλο 
«Πρωτοβουλία για Περισσότερο Φιλόδοξους Στόχους για το Κλίμα», 
εν όψει της Συνόδου Κορυφής του ΟΗΕ
Σελ 17 
Σκόνη από την καταστροφή αστεροειδούς οδήγησε τη γη σε εποχή 
παγετώνων και ενίσχυσε τη βιοποικιλότητά της
Σελ 18 
Ενδοευρωπαϊκή συνεργασία για τις βέλτιστες πρακτικές φορολογικής 
διοίκησης
Σελ 19
Εκστρατεία ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης ενόψει 
της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 
Σελ 20 
Ξενάγηση στους θησαυρούς της Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ
Σελ 23
Prototype by TEE & Attica Region: ένας τεχνοδικτυακός (ψηφιακός) 
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:

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι ενέκρινε, σύμφωνα με 
τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, το ελληνικό σχέδιο 
προστασίας πρώτης κατοικίας για τη στήριξη των νοικοκυριών 
που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή ενυπόθηκων 
δανείων με τον κίνδυνο να χάσουν την πρώτη τους κατοικία.  Το 
σχέδιο, το οποίο διαθέτει ετήσιο προϋπολογισμό περίπου 132 εκατ. 
ευρώ, θέτει αυστηρά κριτήρια επιλεξιμότητας όσον αφορά την αξία 
της πρώτης κατοικίας και το εισόδημα του δανειολήπτη, ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι απευθύνεται σε όσους έχουν ανάγκη. Οι επιλέξι-
μοι δανειολήπτες θα λάβουν επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο 20 

% έως 50 % της μηνιαίας πληρωμής του δανείου τους ανάλογα 
με το εισόδημά τους, με την προϋπόθεση ότι: (α) τα δάνειά τους 
είναι εξασφαλισμένα έναντι της πρώτης κατοικίας και, (β) θα εξα-
κολουθήσουν να καταβάλλουν το εναπομένον ποσό της μηνιαίας 
πληρωμής του δανείου τους. Εάν ο δανειολήπτης σταματήσει να 
εξυπηρετεί το δάνειό του, προβλέπεται ότι η τράπεζα μπορεί να 
κινήσει τη διαδικασία κατάσχεσης του ακινήτου. Όλες οι τράπεζες 
θα πρέπει να αναδιαρθρώσουν τα δάνεια των επιλέξιμων δανει-
οληπτών σύμφωνα με τις ίδιες απαιτήσεις που ορίζονται από το 
κράτος. Αναλυτικά στη σελ 4

Νομοσχέδιο για την απλούστευση του αδειοδοτικού περιβάλ-
λοντος και την εκκαθάριση σειράς πολυετών εκκρεμοτήτων 
που αφορούν περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις και χρήσεις γης, 
θα κατατεθεί μέχρι το τέλος του χρόνου στη Βουλή, δήλωσε –
σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
Κωστής Χατζηδάκης μετά από συνάντηση με τη διοίκηση του 
Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Επεσήμανε 
δε την ανάγκη για τουρισμό που σέβεται το περιβάλλον προς 

όφελος και των ίδιων των επιχειρήσεων.
«Στο πλαίσιο της πολιτικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη πρέπει να 
υιοθετηθούν σύντομα μέτρα που θα διευκολύνουν την πατρίδα 
μας να έχει τουρισμό υψηλού επιπέδου. Που σημαίνει τουρισμό 
που σέβεται το περιβάλλον», τόνισε συγκεκριμένα ο κ. Χατζηδά-
κης και πρόσθεσε: «Υπάρχουν εκκρεμμότητες πολλών ετών που 
αφορούν είτε περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, είτε χρήσεις γης. 
Αναλυτικά στη σελ 6

Σε διάστημα μιας ώρας περίπου εξαντλήθηκαν οι πόροι του 
προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ» για την Περιφέρεια 
Πελοποννήσου, σύμφωνα με τα στοιχεία που γνωστοποίησε 
σήμερα το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική πλατφόρμα του 
προγράμματος για τις Περιφέρειες. Πελοποννήσου και Ιονίων 
Νήσων άνοιξε χθες στις 10 το πρωί και τα αποτελέσματα ήταν τα 
εξής: Οι πόροι για την Περιφέρεια Πελοποννήσου εξαντλήθηκαν 

σε διάστημα μιας ώρας περίπου. Υποβλήθηκαν 886 αιτήσεις 
και δεσμεύθηκαν περίπου 11,9 εκατ. ευρώ. Συνολικά για την εν 
λόγω Περιφέρεια καταχωρήθηκαν 1836 αιτήσεις. Για την Περι-
φέρεια Ιόνιων Νήσων μέχρι τις 14.30 είχαν καταχωρηθεί 594 αι-
τήσεις (και είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής για 232 εξ’ 
αυτών). Δεσμεύθηκαν πόροι περίπου 3 εκατ. ευρώ, σε σύνολο 
προϋπολογισμού 6,2 εκατ. ευρώ περίπου. Αναλυτικά στη σελ 4

ΕΕ: ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
Για τη στήριξη των νοικοκυριών που κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους λόγω 
δυσκολιών στην αποπληρωμή ενυπόθηκων δανείων

Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΟΥ 
ΑΔΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΕ ΜΙΑ ΩΡΑ ΕξΑΝΤΛΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ «ΕξΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ 
ΟΙΚΟΝ ΙΙ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙφΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., προκειμένου να προβεί στη 
σύνταξη του καταλόγου διαιτητών, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 6 του Π.Δ. 723/1979 «Περί συστάσεως παρά τω 
Τ.Ε.Ε. μονίμου διαιτησίας», καλεί τα μέλη του Τ.Ε.Ε που έχουν 
τις νόμιμες προϋποθέσεις και επιθυμούν να εγγραφούν στον πα-
ραπάνω κατάλογο, να δηλώσουν τούτο γραπτά στο Τ.Ε.Ε μέχρι 
15.11.2019.
Στον κατάλογο διαιτητών, ο οποίος θα ισχύσει από 1.1.2020 μέ-

χρι 31.12.2021 και περιλαμβάνει εκατό (100) τουλάχιστον μέλη, 
έχουν δικαίωμα να εγγραφούν τακτικά ή ομότιμα μέλη του Τ.Ε.Ε. 
με ανάλογη εμπειρία και  δεκαπενταετή τουλάχιστον επαγγελμα-
τική σταδιοδρομία ως διπλωματούχοι μηχανικοί.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο του Τ.Ε.Ε.
Πληροφορίες: Τριανταφυλάκη Παναγιώτα, Ειρήνη Δαμιανάκη  
τηλ. 210.3291605, 606.
https://web.tee.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. 
Σύνταξη καταλόγου διαιτητών 2020 και 2021

https://web.tee.gr/eidisis/syntaxi-katalogoy-diaititon-2020


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

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.)

16 - 18 Οκτωβρίου 2019

Διεθνές συνέδριο για τη Διαχείριση των Προ-
σβάσιμων Υποθαλάσσιων Περιοχών Πολι-
τιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς, “Dive in 
Blue Growth”
ΑΘΗΝΑ

Περιφέρεια Θεσσαλίας, σε συ-
νεργασία με άλλους 10 φορείς 
πέντε χωρών της Μεσογείου

20 Οκτωβρίου 2019
Ημερίδα: «Atelier Αρχιτεκτόνων»
ΑΘΗΝΑ

Ελληνικό Ινστιτούτο 
Αρχιτεκτονικής

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ   
ΤΟΥ ΓΡΑφΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ
Γιώργος Στασινός
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑξΗΣ
Αργύρης Δεμερτζής, Φρόσω Καβαλάρη
ΣΎΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Θοδωρής Καραουλάνης
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Ελένη Τριάντη

press@central.tee.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Greek 
Corporate GoverNaNCe 
Summit 2019   

«Ο ΚΟΜΒΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥξΗ»

Στις 23 Σεπτεμβρίου 2019 θα διεξαχθεί, στο ξενοδοχείο NJV 
Athens Plaza Hotel, το Συνέδριο Εταιρικής Διακυβέρνησης 
Greek Corporate Governance Summit 2019, που  διοργανώ-
νεται πρώτη φορά στην Ελλάδα, από την Ethos Events και τον 
Όμιλο Georgeson, σε συνεργασία με το οικονομικό και επιχει-
ρηματικό portal banks.com.gr και το περιοδικό ΧΡΗΜΑ.
«Με σκοπό να αναδείξει την αξία της εταιρικής διακυβέρνη-
σης στις Ελληνικές Επιχειρήσεις, μικρές ή μεγάλες, ιδιωτικές ή 
δημόσιες, εισηγμένες ή μη, το συνέδριο θα φιλοξενήσει ομιλη-
τές από τον διεθνή χώρο αλλά και από την Ελλάδα, τονίζεται 
σε ανακοίνωση. Απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων, τρα-
πεζικούς, οικονομικούς συμβούλους, στελέχη ρυθμιστικών 
αρχών, ακαδημαϊκούς, επενδυτές, διαχειριστές κεφαλαίων, 
δικηγόρους, νομικούς συμβούλους, κ.ά.».
Η θεματολογία του συνεδρίου περιλαμβάνει τις παρακάτω 
ενότητες:
• Η Ενηλικίωση του Μετοχικού Ακτιβισμού στην Ελληνική 
Κεφαλαιαγορά
• Ποιότητα και σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: ο πυρήνας 
της Εταιρικής Διακυβέρνησης
• Μέτοχοι – Oμολογιούχοι και Εταιρική Διακυβέρνηση
• Η Αξία της Εταιρικής Διακυβέρνησης για μη εισηγμένες εται-
ρίες και ΜΜΕ – πετυχημένα παραδείγματα
• Ο νέος ρόλος της Πληροφορικής και της Tεχνολογίας 
Βlockchain στην Εταιρική Διακυβέρνηση.
Δηλώσεις συμμετοχής: 
https://corporategovernance.ethosevents.eu/dilosi-simmetochis/
Πληροφορίες: https://corporategovernance.ethosevents.eu/agenda/ , 
τηλ. 210 9984917, papaspiliotopoulou.a@ethosmedia.eu

Το Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (DENE) διοργανώνει το 
ετήσιο εθνικό συνέδριο με θέμα: «Ενέργεια και Ανάπτυξη», 
το οποίο και θα πραγματοποιηθεί στο Ίδρυμα Ευγενίδου (Λ. 
Συγγρού 387, Αθήνα) στις 21 και 22 Νοεμβρίου 2019. 
Σκοπός του συνεδρίου, που τελεί υπό την αιγίδα του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είναι –όπως αναφέρεται 
σε ανακοίνωση- να αποτελέσει ένα πεδίο γόνιμου διαλόγου 
και προβληματισμού αναφορικά με τις τελευταίες εξελίξεις 
στον τομέα της ενέργειας και του περιβάλλοντος στην Ελλά-
δα και την ευρύτερη περιοχή. Φέτος το συνέδριο έχει ως ειδι-
κό θέμα: «Ο Κομβικός Ρόλος της Ενέργειας στην Οικονομική 
Ανάπτυξη» θέλοντας με αυτό τον τρόπο να υπογραμμιστεί 
η σπουδαιότητα του ενεργειακού τομέα στην οικονομική 
ανάπτυξη της χώρας, καθώς αυτή εξέρχεται από μία μακρά 
περίοδο οικονομικής ύφεσης. 
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα συζητηθούν διεξοδικά 
και τα επίκαιρα θέματα που αφορούν στην επίσπευση των 
ερευνών υδρογονανθράκων στην Ελλάδα και την Ανατολι-
κή Μεσόγειο, στην προσπάθεια διαφοροποιήσεως των εισα-
γωγών φυσικού αερίου για την κάλυψη των Ευρωπαϊκών 
αναγκών, μέσω νέων αγωγών και τερματικών σταθμών 

LNG, στον ρόλο της Ελλάδος στη διακίνηση φυσικού αερίου 
και πετρελαίου σε περιφερειακό επίπεδο, στη ραγδαία διείσ-
δυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα της χώρας και στην ΝΑ 
Ευρώπη, ενώ θα αναδειχθεί και το ζήτημα της ενεργειακής 
αποδοτικότητας. 
Πληροφορίες: 
https://www.iene.eu/el/congress/19/energy-and-development-2019?p=98
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Η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής 
στο περιβάλλον αλλά και στην πολιτιστική κληρονομιά της 
Ελλάδας, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης που είχε ο 
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον ακαδημαϊκό 
Χρήστο Ζερεφό, στο Μέγαρο Μαξίμου. Η συνάντηση με τον 
διεθνούς κύρους καθηγητή πραγματοποιήθηκε ενόψει της 
παρουσίας του πρωθυπουργού στη σύνοδο κορυφής του 
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα, σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Ο πρωθυπουργός σύμφωνα με πληροφορίες εξέφρασε στον 
κ. Ζερεφό την απόλυτη στήριξή του στην πρόταση που κατέ-
θεσε στον ΟΗΕ η Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής του υπουρ-
γείου Εξωτερικών στη βάση των εισηγήσεων του Κέντρου 
Έρευνας Φυσικής της Ατμόσφαιρας και Κλιματολογίας της 
Ακαδημίας Αθηνών, για συντονισμένες δράσεις στο συγκε-
κριμένο θέμα.
Η ελληνική πρωτοβουλία, η οποία υποστηρίζεται από τον 
Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό (WMO) και την 
UNESCO, επελέγη από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Antonio 

Guterres, και θα είναι μια από τις εννέα εμβληματικές προ-
τάσεις που θα συζητηθούν στην επικείμενη σύνοδο για την 
κλιματική αλλαγή.
Η ελληνική πρόταση στοχεύει στη λήψη μέτρων και τη δη-
μιουργία μηχανισμών για την προστασία της πολιτιστικής 
και φυσικής κληρονομιάς, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας 
και των προσαρμοστικών δυνατοτήτων της, καθώς και την 
προώθηση της έρευνας και της εκπαίδευσης.
Αξίζει να σημειωθεί πως, ειδικά για τις επιπτώσεις στην πο-
λιτιστική κληρονομιά, δεν υπήρχε άλλη πρόταση πλην της 
ελληνικής. Κατά την παρουσία του στη σύνοδο του Οργανι-
σμού, σύμφωνα με πληροφορίεςο πρωθυπουργός πρόκειται 
να αναπτύξει σε επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων 
τη σημασία της πρωτοβουλίας, η οποία έχει ήδη τη στήριξη 
σημαντικού αριθμού χωρών, ενώ ο κ. Ζερεφός, θα είναι ο 
επισπεύδων εμπειρογνώμονας εκ μέρους της ελληνικής κυ-
βέρνησης.
Στόχος του Πρωθυπουργού είναι επίσης, τον προσεχή Μάιο 
να πραγματοποιηθεί στην Αθήνα μεγάλη εκδήλωση για το 

θέμα, στην οποία θα προσκληθεί ο Γενικός Γραμματέας του 
ΟΗΕ, μαζί με άλλες προσωπικότητες από όλο τον κόσμο και 
ιδιαίτερα από χώρες που στηρίζουν την ελληνική πρόταση. 
Για τον ίδιο λόγο, στο πλαίσιο της 74ης Συνόδου της Γενικής 
Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, η χώρα μας διοργανώνει 
το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου ειδική εκδήλωση (Pre-Summit 
Event) που θα προηγηθεί της επίσημης παρουσίασης από τον 
πρωθυπουργό.
Στην εκδήλωση θα μετάσχουν η υπουργός Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, η υπουργός Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη, o Γενικός Γραμματέας του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Μετεωρολογίας, Petteri Taalas, 
η αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια της UNESCO S. Nair-
Bedouelle, o επικεφαλής του Κέντρου Βιώσιμης Ανάπτυξης 
του Παν/μιου Columbia, Καθηγητής J. Sachs, καθώς και 
εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών, επιστήμονες, μέλη της 
διεθνούς ακαδημαϊκής κοινότητας και ειδικοί σε ζητήματα 
περιβάλλοντος και πολιτισμού.

Μετά την αθρόα προσέλευση του κοινού την ημέρα της Αυ-
γουστιάτικης Πανσελήνου και το μεγάλο ενδιαφέρον για τα 
τέσσερα θραύσματα από λίθους της Σελήνης που ανήκουν 
στις Συλλογές του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και εκτέ-
θηκαν σε ειδική προθήκη, ο Καθηγητής Φυσικής Διαστήματος 
του Πανεπιστημίου Αθηνών Ξενοφών Μουσάς θα υποδεχθεί 
εκ νέου όσους θέλουν να ταξιδέψουν νοερά στη Σελήνη για 
να αποκαλύψει τα μυστικά της και τους τρόπους που οι αρ-
χαίοι Έλληνες κατανοούσαν τις κινήσεις της με τη χρήση ενός 
μοναδικού τεχνολογικού επιτεύγματος, του Μηχανισμού των 
Αντικυθήρων. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ συγκεκριμένα, την 
Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου, ημέρα της φθινοπωρινής ισημερί-
ας, θα γίνουν δύο παρουσιάσεις στις 12:00 και στις 13:00. Οι 
παρουσιάσεις θα επαναληφθούν την Κυριακή 6 Οκτωβρίου 

στις 12:00 και στις 13:00 αντίστοιχα. Με αφορμή την Πανσέ-
ληνο του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου θα διοργανωθούν 
επίσης δύο ακόμη παρουσιάσεις στις ακόλουθες ημερομηνίες: 
Δευτέρα 14 Οκτωβρίου και Τρίτη 19 Νοεμβρίου, ώρα 16:00.
Τα θραύσματα της Σελήνης, που θα εκτίθενται δίπλα στον 
Μηχανισμό των Αντικυθήρων μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου 
2019, προέρχονται από τα περίφημα Goodwill moon rocks, 
τα θραύσματα λίθων από την επιφάνεια της Σελήνης, που 
συνέλεξε το πλήρωμα του Apollo 11. Το 1970 δωρήθηκαν 
από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στην Ελλάδα και σε 
100 ακόμη χώρες. Η συμβολική τους τοποθέτηση δίπλα στον 
Μηχανισμό υπενθυμίζει τη σημασία της Σελήνης στην αρχαι-
ότητα για πολλές ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως η αλιεία 
και το κυνήγι, που εξαρτώνται από τις φάσεις της. Η ανάπτυξη 

ημερολογίων με βάση τον σεληνιακό μήνα και η μελέτη της 
κίνησης του πιο γνωστού ουράνιου σώματος με αστρονομικά 
μοντέλα αποτυπώνεται στον Μηχανισμό.
 Οι ευφυείς τεχνολογικές λύσεις που ενσωματώνει αποδίδουν 
με εξαιρετικά ακριβείς μηχανικές κινήσεις ένα εντυπωσιακό 
σύνολο επιστημονικών γνώσεων που είχε αναπτυχθεί στην 
αρχαιότητα για τη Σελήνη, τις οποίες θα αναλύσει διεξοδικά 
ο Καθηγητής Μουσάς κατά τη διάρκεια της αφήγησής του.
Σημειώνεται ότι για την παρακολούθηση της κάθε παρουσί-
ασης είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής κατά την προ-
σέλευση. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας για 25 άτομα σε 
κάθε ομάδα. Η συμμετοχή στη δράση είναι δωρεάν.

Ο πρώην αντιπρόεδρος του ΣΕΒ, Χάρης Κυριαζής, στέλεχος 
με σημαντικές γνώσεις και εμπειρία στα χρηματοοικονομικά, 
αναλαμβάνει, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ, πρόεδρος 
της ΛΑΡΚΟ, ενώ διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας τοποθε-
τείται ο Σπύρος Τζίτζος, επί χρόνια στέλεχος επιχειρήσεων του 
εξορυκτικού κλάδου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Στις επιλογές αυτές καταλήγει το ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο επιδιώκει 
να βρει λύσεις στα σοβαρά οικονομικά προβλήματα της 
εταιρίας, να εξασφαλίσει συμφωνία με την Κομισιόν για τα 
ανοιχτά θέματα της εταιρίας και να προχωρήσει τελικά σε 

ιδιωτικοποίηση.
Για τους λόγους αυτούς, εξηγούν αρμόδιες πηγές, επελέγη 
να τοποθετηθεί «μάνατζμεντ» που έχει την απαιτούμενη 
εμπειρία για τον χειρισμό των θεμάτων της εταιρείας αντί της 
τοποθέτησης πολιτικών στελεχών που ήταν στο παρελθόν η 
συνήθης επιλογή.
Η νέα διοίκηση θα κληθεί να διαπραγματευθεί την εξεύρεση 
βιώσιμης λύσης με την Κομισιόν για την ανάκτηση ποσού 
ύψους 135,8 εκατ. ευρώ που έχει καταλογισθεί με απόφαση 
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ως παράνομη κρατική ενίσχυ-

ση προς την εταιρεία.
Η ΛΑΡΚΟ χρωστά επίσης στη ΔΕΗ ποσό της τάξης των 300 
εκατ. ευρώ, ποσό που θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο να ει-
σπραχθεί.
Τελική επιδίωξη είναι η ιδιωτικοποίηση της εταιρείας, με πιθα-
νό σενάριο την επανάληψη της λύσης που είχε επιλεγεί προ 
ετών -αλλά δεν εφαρμόστηκε- για ταυτόχρονη, χωριστή πώ-
ληση των ορυχείων και του εργοστασίου της εταιρείας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΚΟΡΥφΗΣ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ
Συνάντηση του πρωθυπουργού Κυρ. Μητσοτάκη με τον ακαδημαϊκό Χρ. Ζερεφό 

ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ Η ΣΕΛΗΝΗ 
Παρουσιάζονται εκ νέου από τον καθηγητή Ξ. Μουσά

ΣΤΕΛΕΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΛΑΡΚΟ
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H Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι ενέκρινε, σύμφωνα 
με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, το ελληνικό 
σχέδιο προστασίας πρώτης κατοικίας για τη στήριξη των νοι-
κοκυριών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή 
ενυπόθηκων δανείων με τον κίνδυνο να χάσουν την πρώτη 
τους κατοικία. 
Το σχέδιο, το οποίο διαθέτει ετήσιο προϋπολογισμό περίπου 132 
εκατ. ευρώ, θέτει αυστηρά κριτήρια επιλεξιμότητας όσον αφορά 
την αξία της πρώτης κατοικίας και το εισόδημα του δανειολή-
πτη, ώστε να εξασφαλίζεται ότι απευθύνεται σε όσους έχουν 
ανάγκη. Οι επιλέξιμοι δανειολήπτες θα λάβουν επιχορήγηση 
που αντιστοιχεί στο 20 % έως 50 % της μηνιαίας πληρωμής του 
δανείου τους ανάλογα με το εισόδημά τους, με την προϋπόθεση 
ότι: (α) τα δάνειά τους είναι εξασφαλισμένα έναντι της πρώτης 
κατοικίας και, (β) θα εξακολουθήσουν να καταβάλλουν το ενα-

πομένον ποσό της μηνιαίας πληρωμής του δανείου τους. Εάν ο 
δανειολήπτης σταματήσει να εξυπηρετεί το δάνειό του, προβλέ-
πεται ότι η τράπεζα μπορεί να κινήσει τη διαδικασία κατάσχεσης 
του ακινήτου. Όλες οι τράπεζες θα πρέπει να αναδιαρθρώσουν 
τα δάνεια των επιλέξιμων δανειοληπτών σύμφωνα με τις ίδιες 
απαιτήσεις που ορίζονται από το κράτος. 
Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, όσον αφορά τα φυ-
σικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ασκούν 
οικονομική δραστηριότητα, το μέτρο δεν συνεπάγεται κρατική 
ενίσχυση. Όσον αφορά τις τράπεζες που χορήγησαν τα δάνεια, 
η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το σχέδιο θα παρέχει έμμεσο πλεο-
νέκτημα, διότι αυξάνει το ποσό αποπληρωμής που είναι πιθανό 
να λάβουν οι τράπεζες από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Ταυ-
τόχρονα, η αξιολόγηση της Επιτροπής κατέδειξε ότι η εν λόγω 
έμμεση ενίσχυση δεν θα δημιουργήσει αδικαιολόγητες στρε-

βλώσεις του ανταγωνισμού, καθότι η ενίσχυση περιορίζεται σε 
ό, τι είναι αναγκαίο για επίτευξη του στόχου της εξασφάλισης ότι 
οι δανειολήπτες δεν θα χάσουν το σπίτι τους. Επιπλέον, δεδομέ-
νου ότι όλες οι τράπεζες που εδρεύουν στην Ελλάδα θα συμμε-
τέχουν στο σχέδιο, δεν θα υπάρχουν διακρίσεις μεταξύ τους. Ως 
εκ τούτου, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το σχέδιο 
είναι ορθά στοχευμένο και περιορισμένο ως προς τον χρόνο και 
το πεδίο εφαρμογής, όπως απαιτείται από τους ενωσιακούς κα-
νόνες. Τέλος, αναμένεται ότι το σχέδιο θα συμβάλει στη μείωση 
του υψηλού επιπέδου των μη εξυπηρετούμενων δανείων στον 
ελληνικό τραπεζικό τομέα. 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο 
της Επιτροπής για θέματα ανταγωνισμού, στο δημόσιο μητρώο 
υποθέσεων με αριθμό υπόθεσης SA.53520.

Σε διάστημα μιας ώρας περίπου εξαντλήθηκαν οι πόροι του 
προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ» για την Περιφέρεια 
Πελοποννήσου, σύμφωνα με τα στοιχεία που γνωστοποίησε 
χθες το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αναφέρει το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος 
για τις Περιφέρειες. Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων άνοιξε 
χθες στις 10 το πρωί και τα αποτελέσματα ήταν τα εξής:
Οι πόροι για την Περιφέρεια Πελοποννήσου εξαντλήθηκαν σε 
διάστημα μιας ώρας περίπου. Υποβλήθηκαν 886 αιτήσεις και 
δεσμεύθηκαν περίπου 11,9 εκατ. ευρώ. Συνολικά για την εν 

λόγω Περιφέρεια καταχωρήθηκαν 1836 αιτήσεις.
 Για την Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων μέχρι τις 14.30 είχαν κατα-
χωρηθεί 594 αιτήσεις (και είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία υπο-
βολής για 232 εξ’ αυτών). Δεσμεύθηκαν πόροι περίπου 3 εκατ. 
ευρώ, σε σύνολο προϋπολογισμού 6,2 εκατ. ευρώ περίπου.
 Για τις υπόλοιπες περιφέρειες, οι ημερομηνίες έναρξης υποβο-
λής των αιτήσεων διαμορφώνονται ως εξής:
- Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου: Στερεά Ελλάδα, Βόρειο Αιγαίο
- Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου: Αττική
- Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου: Κρήτη, Νότιο Αιγαίο
- Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου: Δυτική Μακεδονία

 Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων στην κάθε Περιφέρεια/
ομάδα Περιφερειών θα ξεκινά στις 10.00 το πρωί της οριζόμε-
νης ημερομηνίας. Το YΠΕΝ επαναλαμβάνει ότι καταβάλλονται 
προσπάθειες για να εξασφαλιστούν πρόσθετοι πόροι για το 
«Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ». Στο πλαίσιο αυτό, τα συναρμό-
δια Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων θα εξαντλήσουν τις δυνατότητες συγχρηματοδό-
τησης από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ (τομεακού ΕΠΑνΕκ και τα 
13 Περιφερειακά Προγράμματα).

Η προσπάθεια για την ανακούφιση και τη στήριξη των ευάλω-
των νοικοκυριών συνεχίζεται μεθοδικά και αποφασιστικά, ενώ, 
παράλληλα, η κυβέρνηση έχει καλέσει τις τράπεζες να επιβραβεύ-
σουν τους συνεπείς δανειολήπτες και ήδη τα πρώτα προγράμματα 
επιβράβευσης έχουν δημιουργηθεί, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Αυτό δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας με 
αφορμή την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του αιτήματος 

για την κρατική επιδότηση των δανείων που θα κριθούν επιλέξιμα 
προς ρύθμιση στο νέο σχήμα που διαδέχθηκε τον «νόμο Κατσέ-
λη» για την προστασία της α’ κατοικίας. Σημειώνεται ότι η επιδότη-
ση ανέρχεται έως 50% για τα στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια 
και 30% για τα επιχειρηματικά δάνεια, με μέγιστο ποσό ενίσχυσης 
τις 200 χιλιάδες ευρώ στην 3ετία, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό 
Κανονισμό de minimis.

Ο κ. Σταϊκούρας επισημαίνει ότι βασική προτεραιότητα για την κυ-
βέρνηση και το υπουργείο Οικονομικών συνιστά η προστασία της 
πρώτης κατοικίας. Και ότι, ήδη, μετά τις απαραίτητες ενέργειες, σε 
εξαιρετική συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδι-
ωτικού Χρέους, η ηλεκτρονική πλατφόρμα ένταξης στη ρύθμιση 
λειτουργεί αποτελεσματικά και έχουν ολοκληρωθεί οι πρώτες 10 
ρυθμίσεις, ενώ απλοποιήθηκαν και οι διαδικασίες ένταξης σε αυτή.

«Η σημερινή έγκριση από την DG Comp του νόμου για την προ-
στασία της κύριας κατοικίας, που διαμόρφωσε εξ ολοκλήρου, 
ψήφισε και υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή -ως όφειλε με 
βάση το ευρωπαϊκό δίκαιο- η προηγούμενη κυβέρνηση, είναι 
αδιαμφισβήτητα μια θετική εξέλιξη», δηλώνει ο Ευκλείδης Τσα-
καλώτος σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ..
Ο τομεάρχης Οικονομικών και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος 

της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι αυτή η εξέλιξη «αποδεικνύει ότι 
υπήρχε σχέδιο και σαφής στόχευση να ενισχυθούν όσες και 
όσοι πραγματικά έχουν ανάγκη για την αποπληρωμή των δα-
νειακών τους υποχρεώσεων». Έτσι, συνεχίζει, όσοι πληρούν 
τα κριτήρια λαμβάνουν από το Δημόσιο επιχορήγηση που 
αντιστοιχεί στο 20% έως 50% της μηνιαίας καταβολής για την 
αποπληρωμή του δανείου, ανάλογα με το εισόδημά τους. Επι-

σημαίνει επίσης ότι «όπως σημειώνεται και στην επίσημη ανα-
κοίνωση της Επιτροπής, το πρόγραμμα αναμένεται να συμβάλει 
στη μείωση του υψηλού ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα».
«Ελπίζουμε να μην προσπαθήσει η ΝΔ και ο κ. Σταϊκούρας να 
παρουσιάσουν και αυτή την επιτυχία ως δική τους», σχολιάζει 
ο κ. Τσακαλώτος.

ΕΕ: ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
Για τη στήριξη των νοικοκυριών που κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους λόγω δυσκολιών στην αποπληρωμή ενυπόθηκων δανείων

ΣΕ ΜΙΑ ΩΡΑ ΕξΑΝΤΛΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕξΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΙΙ» ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΕΡΙφΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Βασική προτεραιότητα για την κυβέρνηση είναι η προστασία της πρώτης κατοικίας τόνισε ο Χρήστος Σταϊκούρας

Ευ. Τσακαλώτος: Η έγκριση του νόμου για την προστασία της κύριας κατοικίας αποδεικνύει ότι υπήρχε σχέδιο και σαφής 
στόχευση να ενισχυθούν όσοι πραγματικά έχουν ανάγκη
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Η πλήρης (100%) αποκρατικοποίηση των δικτύων και της 
εμπορίας φυσικού αερίου περιλαμβάνεται στις επιλογές που 
εξετάζει η κυβέρνηση στο πλαίσιο του προγράμματος απο-
κρατικοποιήσεων, αναφέρει σε δημοσίευμά του το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Η ΔΕΠΑ θα είναι χρονικά η πρώτη επιχείρηση του ενεργεια-
κού τομέα που θα αποκρατικοποιηθεί, θα ακολουθήσουν τα 
Ελληνικά Πετρέλαια στα οποία το Δημόσιο θα διατηρήσει μια 
μετοχική συμμετοχή και στη συνέχεια η μερική αποκρατικο-
ποίηση του ΔΕΔΔΗΕ αφού κλείσουν όλες οι νομικές εκκρε-
μότητες. Σύμφωνα με πληροφορίες από αρμόδιες πηγές του 
υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η ΔΕΠΑ θα διαχω-
ριστεί σε τρεις δραστηριότητες που είναι: αφενός τα δίκτυα 
διανομής φυσικού αερίου και οι εμπορικές δραστηριότητες, 
τομείς από τους οποίους το Δημόσιο θα αποχωρήσει και τα 

διεθνή πρότζεκτ των αγωγών τα οποία με τα μέχρι στιγμής 
δεδομένα θα παραμείνουν υπό τον έλεγχο του Δημοσίου.
Η ΔΕΠΑ ανήκει κατά 65% στο Δημόσιο (ΤΑΙΠΕΔ) και 35% στα 
Ελληνικά Πετρέλαια τα οποία έχουν δηλώσει ενδιαφέρον για 
την αγορά φυσικού αερίου αλλά μέσω ενός σχήματος στο 
οποίο θα έχουν τον επιχειρηματικό έλεγχο και όχι μειοψηφική 
συμμετοχή όπως συμβαίνει σήμερα με το 35%. 
Επίσης με τα μέχρι στιγμής δεδομένα φαίνεται πως εγκατα-
λείπονται τα σχέδια είτε για δημιουργία εταιρίας συμμετοχών 
(holding) στην οποία θα υπάγονταν οι δραστηριότητες της 
ΔΕΠΑ είτε για πώληση πλειοψηφικού πακέτου μετοχών και 
διατήρηση συμμετοχής του Δημοσίου στα δίκτυα και την 
εμπορία φυσικού αερίου. 
Οι οριστικές αποφάσεις θα αποτυπωθούν στο νομοσχέδιο 

που αναμένεται να κατατεθεί τον Οκτώβριο, με το οποίο θα 
καταργείται το μοντέλο αποκρατικοποίησης που είχε θεσπίσει 
η προηγούμενη κυβέρνηση. Στο ίδιο νομοσχέδιο θα περιλη-
φθούν οι διατάξεις για τη ΔΕΗ (κατάργηση των δημοπρασιών 
ΝΟΜΕ, μείωση του κρατικού ελέγχου στις λειτουργίες της επι-
χείρησης, κ.α.) Σε ό,τι αφορά τα Ελληνικά Πετρέλαια οι ίδιες 
πηγές αναφέρουν ότι δεν έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις 
για την μέθοδο ιδιωτικοποίησης και το ποσοστό των μετοχών 
που θα διατεθεί, ωστόσο το Δημόσιο θα διατηρήσει μετοχική 
συμμετοχή στα ΕΛΠΕ. Η μερική αποκρατικοποίηση του ΔΕΔ-
ΔΗΕ για την οποία αναμένονται οι προτάσεις των συμβούλων 
θα προχωρήσει αφού υλοποιηθεί το (πολύπλοκο νομικά) εγ-
χείρημα της μεταφοράς της ιδιοκτησίας του δικτύου διανομής 
από τη ΔΕΗ στον Διαχειριστή.

Κίνητρα για ηλεκτροκίνητα ταξί και εταιρικά αυτοκίνητα πε-
ριλαμβάνει το σχέδιο για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης, 
όπως –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ανέφερε η Γενική Γραμματέας 
Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Αλεξάνδρα Σδούκου, 
κατά την ομιλία της στο Συνέδριο Connected Cars 2019. Επί-
σης πολλά από τα νέα αστικά λεωφορεία της Αθήνας και της 
Θεσσαλονίκης, όπως δήλωσε και ο πρωθυπουργός κ. Κυριά-
κος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, θα είναι ηλεκτροκίνητα.
Ο κυβερνητικός σχεδιασμός περιλαμβάνει πιο ρεαλιστικούς 
στόχους για το στόλο των ηλεκτρικών οχημάτων καθώς οι 
επιδόσεις μέχρι στιγμής είναι μηδαμινές και οι ελλείψεις ση-
μαντικές. Όπως ανέφερε η κυρία Σδούκου η διείσδυση των 
ηλεκτρικών οχημάτων δεν έχει ξεπεράσει στη χώρα μας το 
0,23%. Την ιδια ώρα το Εθνικό Σχέδιο Πλαίσιο Πολιτικής 
για την ανάπτυξη της αγοράς των εναλλακτικών καυσίμων 
που εκπονήθηκε το 2017 προβλέπει  15.000 επιβατικά ηλε-
κτροκίνητα οχήματα  το 2030 ενώ το Εθνικό Σχέδιο για την 
Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) που συνέταξε η προηγούμενη 
κυβέρνηση το 2018 θέτει ως στόχο το 10% των επιβατικών ΙΧ 
που θα κυκλοφορούν το 2030 να είναι ηλεκτροκίνητα. «Εάν 
υποθέσουμε δηλαδή  ότι το 2030 θα κυκλοφορούν 6 εκατομ-

μύρια επιβατικά ΙΧ (με δεδομένο ότι σήμερα κυκλοφορούν 
περί τα 5,6 εκατ.) αυτό σημαίνει 600.000 ηλεκτροκίνητα ΙΧ. 
‘Αρα  θα πρέπει να πωλούνται 50.000 αυτοκίνητα τον χρόνο 
για τα επόμενα 11 χρόνια, ενώ πέρυσι πουλήθηκαν μόλις 315 
ηλεκτροκίνητα ΙΧ». Πρόσθεσε ότι τα βασικά προβλήματα είναι 
η ανεπαρκής ενημέρωση των καταναλωτών, η έλλειψη υπο-
δομών φόρτισης, οι υψηλές τιμές απόκτησης ηλεκτροκίνητων 
οχημάτων, καθώς και η ανυπαρξία καθαρού εθνικού σχεδίου 
για την ηλεκτροκίνηση. 
Ο οδικός χάρτης για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης περι-
λαμβάνει τα εξής:
 1.Αναθεώρηση του στόχου του ΕΣΕΚ για το 2030 ώστε αυτός 
να είναι ρεαλιστικός, βασιζόμενος στα εθνικά και τα διεθνή 
χαρακτηριστικά της αγοράς  ηλεκτροκίνητων οχημάτων
2. Εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδίου για την Ανάπτυξη της 
Ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα για το 2030 που θα μπορεί να 
αναθεωρείται δυναμικά ανάλογα με τον βαθμό επίτευξης των 
στόχων.
3. Έκδοση άμεσα Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τη λει-
τουργία των Φορέων Εκμετάλλευσης των Υποδομών Φόρτι-
σης Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων που θα ρυθμίσει την αγορά 

ηλεκτροκίνησης, προκρίνοντας το «ανταγωνιστικό» μοντέλο 
ανάπτυξης δημόσιων υποδομών επαναφόρτισης, με σαφή 
καθορισμό ρόλων: Του ιδιοκτήτη της υποδομής επαναφόρ-
τισης, του φορέα εκμετάλλευσης των υποδομών, του παρό-
χου υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης, του φορέα διεκπεραίωσης 
συναλλαγών και του φορέα σωρευτικής εκπροσώπησης 
φορτίου ηλεκτροκίνητων οχημάτων 
 4.Υποχρεωτική υποδομή για εγκατάσταση σταθμών φόρ-
τισης στα κτίρια και ένταξη της ηλεκτροκίνησης στο δίκτυο 
ηλεκτρικής ενέργειας. 
5.Κίνητρα σε ιδιώτες, επιχειρήσεις, επαγγελματίες για αγορά 
ηλεκτροκίνητων οχημάτων και ανάπτυξη δικτύου υποδο-
μών. Ιδιαίτερη στόχευση θα υπάρξει σε επαγγελματικές ομά-
δες όπως τα ταξί και τα εταιρικά αυτοκίνητα
6.Αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργα-
λείων (ΕΣΠΑ, Πράσινο Ταμείο, Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων)
7. Υποστήριξη του έργου άλλων υπουργείων για την έκδοση 
υπουργικών αποφάσεων και τεχνικών οδηγιών που αφο-
ρούν εξειδικευμένα θέματα εγκατάστασης και εκπαίδευσης 
εξοπλισμού ηλεκτροκίνησης.

Με τη διαβεβαίωση από τον διευθύνοντα σύμβουλο των 
Κτιριακών Υποδομών (ΚΤΥΠ ΑΕ) Γιάννη Χαρωνίτη ότι τα δη-
μόσια κτίρια της Αττικής, μεταξύ των οποίων και τα σχολικά 
συγκροτήματα, «άντεξαν πολύ καλά στη σεισμική δόνηση 
του περασμένου Ιουλίου και οι όποιες ζημιές εμφανίστηκαν 
στα τελευταία αποκαταστάθηκαν πλήρως και διατέθηκαν 
άμεσα με κάθε ασφάλεια προς διδασκαλία», άνοιξε η βασική 
συζήτηση της προχθεσινής συνεδρίασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου, με θέμα τους ελέγχους και την αντισεισμική θω-
ράκιση των σχολείων, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
   Το γεγονός επιβεβαίωσε και ο δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος 
Βρεττός, καθώς η «προβληματική ασφάλεια» των σχολικών 
μονάδων, όπως δήλωναν στη προηγούμενη συνεδρίαση 
διαμαρτυρόμενοι εκπρόσωποι ενώσεων γονέων της περιο-

χής, στάθηκε αφορμή να προταθεί το θέμα προς συζήτηση, 
εκτάκτως, από τον επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Γ. 
Πρωτούλη.
   Ο δήμαρχος παρέθεσε λεπτομερώς τις άμεσες ενέργειες των 
τεχνικών υπηρεσιών και των μηχανικών του δήμου ως προς 
τον έλεγχο και την επιδιόρθωση των προβλημάτων. «Στις 2 
Σεπτεμβρίου ελέγχθηκαν όλα τα σχολεία σε Ζεφύρι, Μενίδι, 
Λιόσια, Θρακομακεδόνες. ‘Αμεσα συστάθηκαν συνεργεία 
αποκατάστασης για τις μικροζημιές που παρουσίαζαν, κυρί-
ως σε εξωτερικές τοιχοποιίες και σοβάδες. Στις 11 Σεπτεμβρί-
ου αποδόθηκαν με πλήρη ασφάλεια προς χρήση πλην ενός, 
στο οποίο οι ελαιοχρωματισμοί ολοκληρώθηκαν στις 12-13 
του μηνός», ανέφερε ο κ. Βρεττός διευκρινίζοντας πως η κα-
ταγγελία των κατοίκων για «ρωγμή σε κολώνα σχολείου» δεν 

υφίστατο και ότι αφορούσε σε μια καμινάδα, η οποία αποκα-
ταστάθηκε και αυτή. 
   Τέλος, η εισηγήτρια Ευρώπη Κοσμίδου αναφερόμενη στο 
θέμα τόνισε ότι η Περιφέρεια δεν έχει καμία αρμοδιότητα επί 
του ζητήματος της επισκευής και συντήρησης των σχολικών 
κτιρίων. Τόνισε ότι αφορούν αποκλειστικά την ΚΤΥΠ ΑΕ, 
ωστόσο επανέλαβε την μέριμνα της Περιφερειακής Αρχής γι΄ 
αυτό το τόσο ευαίσθητο ως προ την προστασία και ασφάλεια 
των μαθητών ζήτημα, υπενθυμίζοντας την πρόταση του Γ. 
Πατούλη προς το ΤΕΕ. μέσω προγραμματικής σύμβασης. να 
ελέγξουν μηχανικοί του Επιμελητηρίου τα σχολικά κτίρια της 
Αττικής.

ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Η ΔΕΠΑ 

ΥΠΕΝ: ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΤΑξΙ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ   

ΑΣφΑΛΕΙΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Βεβαίωσαν οι αρμόδιοι φορείς το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής
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Δέσμη 11 προτάσεων για τη διαχείριση των στερεών απο-
βλήτων συζητήθηκαν  σε συνάντηση αντιπροσωπείας του ΔΣ 
της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης  Στερεών Αποβλήτων 
(ΕΕΔΣΑ)  με το νέο Γ.Γ. Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων 
του ΥΠΕΝ κ. Μ. Γραφάκο την Τρίτη 10/9/2019.
Από πλευράς ΕΕΔΣΑ συμμετείχαν ο Πρόεδρος Α. Κατσιάμπου-
λας, ο πρώην Πρόεδρος και μέλος της Εκτελεστικής Επιτρο-
πής καθ. Α. Ανδρεόπουλος, ο Αντιπρόεδρος Γ. Ηλιόπουλος, 
ο Εντεταλμένος Αντιπρόεδρος Βιομηχανικής Συμβίωσης Α. 
Λουκάτος και ο Γενικός Γραμματέας Α. Παπαδάκης.
Σχετικά ανακοινώθηκε από την ΕΕΣΔΑ ότι στην πολύ ου-
σιαστική συνάντηση αναπτύχθηκαν συνοπτικά οι βασικές 
προτάσεις της ΕΕΔΣΑ για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. 
Στα ειδικότερα θέματα διαπιστώθηκε η συμφωνία των θέσε-
ων της ΕΕΔΣΑ με τις προτεραιότητες που ανέπτυξε ο Γ.Γ. του 
ΥΠΕΝ:
•  Άμεση ενσωμάτωση των νέων οδηγιών ΕΕ περί Κυκλικής 
Οικονομίας στο Εθνικό Δίκαιο με εκτιμώμενο ορίζοντα τις 
αρχές του 2020.
•  Η αναθεώρηση του ΕΣΔΑ με δράσεις που αφορούν σε όλο 
το φάσμα της κυκλικής οικονομίας, σύμφωνα με την Ευρω-
παϊκή & Εθνική Στρατηγική ώστε να λειτουργεί ενισχυτικά για 
το σύνολο της οικονομίας αλλά και της κοινωνίας.

•  Αναθεώρηση των 13 ΠΕΣΔΑ,  όχι ως μια συνοπτική και τυ-
πική υπόθεση διαδικαστικής φύσης, αλλά ως μια ουσιαστική 
ευκαιρία για τις Περιφέρειες/ΦΟΔΣΑ να αναβαθμίσουν τις 
δράσεις των υφιστάμενων ΠΕΣΔΑ με τεχνική και οικονομική 
βιωσιμότητα, λαμβάνοντας υπ’ όψη τα διαφορετικά και ιδιαί-
τερα χαρακτηριστικά κάθε περιφέρειας.
•  Έμφαση στη Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ) των βιοαποβλήτων.
•  Ενίσχυση της βιομηχανικής συμβίωσης και της δημιουργίας 
δευτερογενών αγορών μέσω της ανάπτυξης προτύπων δευ-
τερογενών α’ υλών και του αποχαρακτηρισμού αποβλήτων.
•  Προώθηση της ενεργειακής αξιοποίησης στο πλαίσιο της 
αναθεώρησης του ΕΣΔΑ μέσω της σύνταξης ενός συγκεκρι-
μένου σχεδίου υπό τη μορφή master plan με βάση τις προτε-
ραιότητες της ΕΕ, με έμφαση στην εφαρμογή της συν-επεξερ-
γασίας στην εγχώρια βιομηχανία, αλλά και στις νέες μονάδες 
ενεργειακής αξιοποίησης υπολειμμάτων όπου απαιτείται.
•  Τo υφιστάμενο πλαίσιο που αφορά στην τιμολογιακή πο-
λιτική και την περιβαλλοντική εισφορά είναι σε θετική κατεύ-
θυνση. Παρ’ όλα αυτά υπάρχει ανάγκη άμεσης θεσμοθέτησης 
κατάλληλου ειδικού τέλους ταφής αλλά και διεύρυνσης του 
πεδίου εφαρμογής της περιβαλλοντικής εισφοράς και στα 
υπολείμματα των ΜΕΑ/ΜΕΒΑ. Με τον τρόπο αυτό θα ενθαρ-
ρύνονται λύσεις ΔσΠ και υψηλής ανάκτησης/χαμηλού υπο-

λείμματος σύμφωνα με τις νέες οδηγίες ΕΕ περί περιορισμού 
της ταφής στο 10%.
•  Προώθηση της εφαρμογής συστημάτων επιβράβευσης 
ανακύκλωσης (reward as you recycle) από πλευράς Δήμων 
με τελικούς ωφελούμενους τους πολίτες/επιχειρήσεις που 
ανακυκλώνουν στην πηγή.
•  Ανάγκη για μεγάλη καμπάνια ευαισθητοποίησης των πολι-
τών για την προώθηση της ανακύκλωσης.
•  Επανασχεδιασμός των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρι-
σης π.χ. συσκευασιών ώστε να βελτιωθεί η ανταποδοτικότη-
τα των εισφορών των υπόχρεων προς όφελος της κοινωνίας 
και της οικονομίας.
•  Όσον αφορά στα Εθνικά πρόστιμα για τους εν ενεργεία ΧΑΔΑ 
το στοίχημα είναι η εξάλειψη τους με ταυτόχρονη δημιουργία 
υποδομών ασφαλούς διάθεσης και κυρίως με απαρέγκλιτη 
τήρηση της νομοθεσίας & επιβολής προστίμων προς τους 
εκάστοτε υπαιτίους αν επιχειρηθεί να δημιουργηθούν νέοι.
Κλείνοντας τη συνάντηση, ο κ. Γραφάκος και η αντιπροσω-
πεία της ΕΕΔΣΑ συμφώνησαν να συνεχιστεί η συστηματική 
συνεργασία ενώ εκφράστηκε η ικανοποίηση της ΕΕΔΣΑ για 
την υπαγωγή της Γ.Γ. Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων 
στο ΥΠΕΝ, καθώς η ανάγκη ύπαρξης κεντρικού συντονισμού 
αποτελεί πάγια θέση του φορέα μας.

Νομοσχέδιο για την απλούστευση του αδειοδοτικού περιβάλ-
λοντος και την εκκαθάριση σειράς πολυετών εκκρεμοτήτων 
που αφορούν περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις και χρήσεις 
γης, θα κατατεθεί μέχρι το τέλος του χρόνου στη Βουλή, 
δήλωσε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο υπουργός Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης μετά από συνάντηση με 
τη διοίκηση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχει-
ρήσεων. Επεσήμανε δε την ανάγκη για τουρισμό που σέβεται 
το περιβάλλον προς όφελος και των ίδιων των επιχειρήσεων.
«Στο πλαίσιο της πολιτικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη πρέπει 
να υιοθετηθούν σύντομα μέτρα που θα διευκολύνουν την πα-
τρίδα μας να έχει τουρισμό υψηλού επιπέδου. Που σημαίνει 
τουρισμό που σέβεται το περιβάλλον», τόνισε συγκεκριμένα ο 
κ. Χατζηδάκης και πρόσθεσε: «Υπάρχουν εκκρεμμότητες πολ-

λών ετών που αφορούν είτε περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, 
είτε χρήσεις γης. Συμφωνήσαμε με τον ΣΕΤΕ να τα αντιμετω-
πίσουμε γρήγορα, χωρίς καθυστερήσεις. Πιστεύω ότι μέχρι το 
τέλος του έτους σε ένα νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας που θα αφορά στην απλούστευση του 
αδειοδοτικού περιβάλλοντος και στην εκκαθάριση μιας σειράς 
τέτοιων ζητημάτων που έρχονται από το παρελθόν, θα αντι-
μετωπίσουμε με σφαιρικό τρόπο μια σειρά από ζητήματα που 
ταλαιπωρούν την επιχειρηματική κοινότητα του τουρισμού 
εδώ και πολλά χρόνια. Φυσικά, μακρυά από αγριότητες του 
παρελθόντος, μακρυά από υπερβολές διότι έτσι κι αλλιώς ο 
ΣΕΤΕ συνειδητοποιεί απόλυτα πως οτιδήποτε γίνεται αγνοώ-
ντας το περιβάλλον, ζημιώνει και την ίδια τη δουλειά τους».
Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ Γιάνης Ρέτσος δή-

λωσε: «Είναι ανάγκη να περάσουμε στο στάδιο της ωρίμαν-
σης, δηλαδή να διαχειριστούμε καλύτερα τους προορισμούς 
μας. Να τους κάνουμε καλύτερους και φιλικότερους για τους 
κατοίκους και για τους επισκέπτες και να δημιουργήσουμε 
προϋποθέσεις του νέου αναπτυξιακού ρεύματος για τον του-
ρισμό. 
Στα πλαίσια αυτά πρέπει να είναι πάρα πολύ στενή η συνεργα-
σία με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Υπάρχουν 
πολλά θέματα από το παρελθόν που πρέπει να λυθούν. Πρέπει 
με αλλαγή νοοτροπιών και υιοθέτηση νέων πρακτικών πλέον 
να δημιουργήσουμε καλύτερες προϋποθέσεις για βιώσιμη και 
αειφόρο ανάπτυξη. Που σημαίνει επενδύσεις με προστασία 
του περιβάλλοντος και δημιουργία ενός καλύτερου και ποιο-
τικότερου προϊόντος». 

Ανοίγει ο δρόμος για την έναρξη των αρχαιολογικών ανασκα-
φών στους χώρους εκτέλεσης των έργων του νέου Διεθνούς 
Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης και του αυτοκινητοδρόμου 
Πάτρα - Πύργος με τα Μνημόνια Συναντίληψης που υπε-
γράφησαν, σήμερα, μεταξύ των Υπουργείων Υποδομών και 
Μεταφορών και Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών, τα 

μνημόνια υπεγράφησαν σήμερα και αφορούν:
• Την εκτέλεση του έργου: «Μελέτη, κατασκευή, χρηματοδό-
τηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του Νέου Δι-
εθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης και μελέτη, κατασκευή 
και χρηματοδότηση των Οδικών του Συνδέσεων».
• Την ολοκλήρωση του έργου: «Αυτοκινητόδρομος Πάτρα 
- Πύργος», εξασφαλίζοντας την έναρξη των εργασιών σε 
τμήματα του έργου που είχαν δεσμευτεί από την αρμόδια 

Αρχαιολογική Υπηρεσία.
Τα Μνημόνια Συναντίληψης υπεγράφησαν από τους Γενικούς 
Γραμματείς Υποδομών, κ. Γ. Καραγιάννη και  Πολιτισμού κ. 
Γ. Διδασκάλου,  καθώς και από τους καθ΄ ύλην αρμοδίους 
Γενικούς Διευθυντές των Υπουργείων Υποδομών και Μετα-
φορών και Πολιτισμού και Αθλητισμού.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΥΠΕΝ- ΕΕΣΔΑ  ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΔΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΩΣ 
ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΣΥΝΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΜΕΤΑξΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑφΟΡΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
Για το Νέο Διεθνή Αερολιμένα Κρήτης και τον Αυτοκινητόδρομο Πάτρα Πύργος
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«Θέλουμε να γίνουμε η πιο φιλική χώρα στις επιχειρήσεις στο 
τέλος της τετραετίας. Όσα λέμε τα εννοούμε». Αυτό υπογράμ-
μισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωρ-
γιάδης στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο των Διμερών Γερμανικών 
Επιμελητηρίων με θέμα «Το Όραμα της Ευρώπης», σύμφωνα 
εμ το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
   Ο υπουργός συνέχισε αναφέροντας ότι η επένδυση στο Ελ-
ληνικό, «η εμβληματικότερη όλων των επενδύσεων, όχι μόνο 
ξεκόλλησε αλλά ακολουθείται ένα σκληρό χρονοδιάγραμμα 
όπου μέχρι τέλος του χρόνου θα γίνει η μεταβίβαση του ακι-
νήτου, και τη νέα χρονιά αναμένεται να ξεκινήσουν τα έργα».
   Ο υπουργός σημείωσε ότι ίδιο ισχύει και για άλλα έργα. «Τον 
πρώτο μήνα του 2020 θα είναι στον αέρα ο διαγωνισμός για 
το Σκαραμαγκά, ήδη στον αέρα είναι η πώληση του 30% του 
«Ελ.Βενιζέλος», ετοιμάζεται ο διαγωνισμός για την ΕΛΒΟ, και 
ό,τι διαγωνισμός υπήρχε για μαρίνες λιμάνια και μεγάλες 
ιδιοκτησίες έχουμε πει να προκηρυχθεί το συντομότερο δυ-
νατόν- γιατί η Ελλάδα δεν έχει χρόνο για χάσιμο». Προσέθεσε 
ότι βρίσκεται ήδη σε διαβούλευση το αναπτυξιακό πολυνομο-
σχέδιο όπου έχει ένα μεγάλο κεφάλαιο για το ΓΕΜΗ, καθώς 
την κυβέρνηση, όπως είπε, δεν την ενδιαφέρουν μόνο οι ιδι-
ωτικοποιήσεις αλλά και οι ΜμΕ.
   «Θέλουμε να αποδείξουμε σε κάθε κακόπιστο το νέο πνεύ-
μα που επικρατεί στις ελληνογερμανικές σχέσεις» τόνισε ο 
υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων και συνέχισε:
   «Θέλουμε να αποδείξουμε και κάτι άλλο. Ότι δεν είναι κακό 
μια επιχείρηση να έχει κέρδος. Γι΄ αυτό εκσυγχρονίζουμε το 
πλαίσιο για αδειοδοτήσεις. Τώρα είναι οι ώρα για επενδύσεις. 
Του χρόνου όποιος θελήσει να επενδύσει θα βγάλει πολύ 
λιγότερα. Το πνεύμα που κυριαρχούσε ήταν ότι κάνουμε με-
ταρρυθμίσεις επειδή μας το ζητούν οι θεσμοί. Εμείς κάνουμε 
μεταρρυθμίσεις γιατί το πιστεύουμε. Δεν μπορεί να υπάρξει 

καμία ανησυχία ότι θα προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις και 
είμαι βέβαιος ότι η μόνη ανησυχία που υπάρχει είναι αν θα 
γίνουν γρήγορα, και τουλάχιστον το μισό της απώλειας του 
25% του ΑΕΠ μπορούμε να το καλύψουμε στην τετραετία, 
δηλαδή να έχουμε ρυθμό ανάπτυξης κοντά στο 4% τον επό-
μενο ένα ή ενάμιση χρόνο».
   «Θα φροντίσουμε να φτιάξουμε ένα επιχειρηματικό περιβάλ-
λον σύγχρονο, διάφανο, ισότιμο, γρήγορο κι ευέλικτο που 
θα αφήνει τους επιχειρηματίες να δουλεύουν» κατέληξε ο κ. 
Γεωργιάδης.
   Ο πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ Άρης Ξενόφος ανέφερε ότι μια από 
τις βασικές προκλήσεις της κυβέρνησης είναι το πρόγραμμα 
ιδιωτικοποιήσεων. «Το περιβάλλον στην Ελλάδα αλλάζει και 
γυρίζει σελίδα η χώρα. Βλέπουμε τις τράπεζες και τις διοική-
σεις τους να θέλουν να αντιμετωπίσουν με αποφασιστικότητα 
τα θέματα των κόκκινων δανείων» σημείωσε και προσέθεσε 
ότι «το θέμα δεν είναι να πωλήσουμε ένα στοιχείο που θα πάει 
στο χρέος, αλλά ένα πρόγραμμα που θα συνοδεύεται από 
υποχρεωτικές επενδύσεις και θα έχει ισχυρό αποτύπωμα για 
την κοινωνία. Στο στόχο αυτό το Ταμείο έχει συσσωρεύσει μια 
σημαντική τεχνογνωσία».
   Το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ομίλου TUI, Τόμας 
Έλμπεκ, είπε ότι στην Ελλάδα ο όμιλος δραστηριοποιείται 40 
χρόνια στην έχει 600 πτήσεις την εβδομάδα, περισσότερα από 
40 ξενοδοχεία, ενώ συνεργάζεται με πολλούς ομίλους αλλά 
και πολλές ΜμΕ.
   Σημείωσε ότι στα δύσκολα χρόνια της ύφεσης δόθηκε έμφα-
ση σε δράσεις διττής εκπαίδευσης στον κλάδο του τουρισμού- 
ξεκίνησε κι ένας συνεταιρισμός στην Κρήτη και σήμερα είναι 
200 παραγωγοί στο πρόγραμμα με εκπαίδευση σε διαδικασί-
ες παραγωγής, προβολής και εμπορικής προώθησης.
   «Έχουμε δυο προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε. Το θέμα της 

σεζόν και της επέκτασής της. Δεν μπορεί να χτίσει κανείς μια 
αλυσίδα αξίας από μόνος του, χρειάζεται συνέργιες. Όλοι ξε-
νοδόχοι, εστιατόρια να συνεργαστούν, δεν φτάνει μόνο ένα 
αεροδρόμιο να είναι ανοικτό, π.χ. τα μουσεία να είναι ανοικτά. 
Υπάρχει και το θέμα του υπέρ-τουρισμού, ειδικά σε Μύκονο 
και Σαντορίνη» είπε σχολιάζοντας τα προβλήματα που υπάρ-
χουν, ενώ υπογράμμισε ότι μπορεί η τοπική αυτοδιοίκηση να 
αναλάβει πρωτοβουλίες,
   Ο διευθύνων σύμβουλος της Fraport, Αλεξάντερ Ζίνελ, υπο-
γράμμισε την καλή συνεργασία με το ΤΑΙΠΕΔ, «μας βοήθησε 
να ξεπεράσουμε τον αρχικό σκεπτικισμό» είπε. «Πιστέψαμε 
στην Ελλάδα ως τόπο επενδύσεων παρά τις δυσκολίες π.χ. 
που υπήρχαν για την επένδυση του ΔΑΑ. Τότε θύμιζα στους 
συναδέλφους τι έγινε εκεί. Στο τέλος είχαμε μια ιστορία ευρω-
παϊκής επιτυχίας».
   Είπε πως «η μεγαλύτερη πρόκληση για μας που διαχειριζό-
μαστε αεροδρόμια είναι ότι εδώ παραλάβαμε 14 αεροδρόμια 
που για δεκαετίες είχαν ξεχαστεί, όχι μόνο στα έργα αλλά και 
για τη λειτουργία τους» και ανέφερε: «Έχουμε προσλάβει 700 
υπαλλήλους ιδρύσαμε εταιρία από το μηδέν. Είχαμε αντιστά-
σεις εν μέρει, αλλά μας έδωσαν δύναμη οι εργαζόμενοι. Κατά 
99,5% είμαστε ελληνική επιχείρηση μόνο 4 δεν είναι Έλληνες 
από τους 700. Ήταν μια ιστορία μετασχηματισμού».
   Τέλος, ο Χριστιανός Χατζημηνάς, πρόεδρος EFA Group & 
αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (EENE), 
σημείωσε ότι με σωστή όσμωση μπορεί να δέσει το οικοδό-
μημα της Ευρώπης, και προσέθεσε ότι «οι νέες τεχνολογίες 
μπορεί να επιτρέψουν σε χώρες που έχουν μείνει πίσω, όπως 
η Ελλάδα, να κάνουν catch up καθώς δεν απαιτούνται πλέον 
μεγάλες επενδύσεις». «Το πιο ανταγωνιστικό το engineering 
στην Ελλάδα. Ήταν ένα βυζάντιο η Ελλάδα και πλέον με την 
κυβέρνηση αλλάζει», σημείωσε.

Έχουμε στόχο να γίνει η Ελλάδα ο πιο φιλοεπενδυτικός  προο-
ρισμός στην Ευρώπη, με σεβασμό στα κοινωνικά δικαιώματα 
και το περιβάλλον, όμως το διακύβευμα είναι αν η ΕΕ θα είναι 
ισχυρή έχοντας πολλαπλές ταχύτητες, ή μια μόνο, σημείωσε 
ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιος για τη 
βιομηχανία, το εμπόριο και την προστασία του καταναλωτή 
Νίκος Παπαθανάσης στο ευρωπαϊκό συνέδριο των διμερών 
γερμανικών επιμελητηρίων με θέμα: «To όραμα της Ευρώ-
πης». 
Ο ίδιος συνέχισε λέγοντας ότι όπως δείχνει η πραγματικότητα, 

η ενσωμάτωση σε μια ταχύτητα είναι δύσκολη. «Δεν μπο-
ρούν όλες οι οικονομίες να μπουν σε ένα καλούπι. Οι διαφορές 
αναμένεται να μείνουν ανάμεσα σε βορρά και νότο. Βέβαια οι 
συνεχείς διαφοροποιήσεις σε σχηματισμούς γεννούν δυσκο-
λίες που δύσκολα ξεπερνιούνται, Αν είχαμε μια ΕΕ με λιγότερες 
ανισότητες τα σύννεφα θα μπορούσαμε νε τα διώξουμε πιο 
εύκολα». 
Σε ό,τι αφορά στη χώρα μας, τόνισε ότι βρισκόμαστε σε ιστο-
ρική συγκυρία, όπου όλοι δουλεύουμε για να ανατάξουμε τη 
χώρα. «Η Ελλάδα όπως ειπώθηκε από τον πρωθυπουργό, 

θα είναι η ευχάριστη έκπληξη της ΕΕ». Γενικότερα για την ΕΕ, 
σημείωσε ότι όλοι οι ηγέτες των κρατών μελών θα πρέπει να 
συνεργαστούν για την άρση των ανισοτήτων μεταξύ βορρά 
και νότου. «Αυτό που πρέπει να γίνει, είναι να προχωρήσει η 
δημοσιονομική εναρμόνιση και να βάζουμε ψηλά στην ατζέ-
ντα τα κοινωνικά θέματα. Σήμερα το όραμά μας είναι μια ΕΕ 
που θα εμπνέεται από το χτες και θα ονειρεύεται το μέλλον» 
όπως είπε. Συνέχεια στη σελ 8

ΤΙ ΕΙΠΩΘΗΚΕ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΩΝ ΔΙΜΕΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ
Άδωνις Γεωργιάδης: Θέλουμε να γίνουμε η πιο φιλική χώρα στις επιχειρήσεις στο τέλος της τετραετίας

Νίκος Παπαθανάσης: Όλοι οι ηγέτες των κρατών μελών θα πρέπει να συνεργαστούν για την άρση των ανισοτήτων μεταξύ βορρά 
και νότου
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Συνέχεια από τη σελ 7
 
O Γιώργος Μαρκοπουλιώτης, επικεφαλής της αντιπροσωπείας 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα είπε ότι η ΕΕ στην κρί-
ση βρέθηκε αντιμέτωπη με μια δύσκολη σειρά προκλήσεων. Να 
διαχειριστεί κλυδωνισμούς και να αντιμετωπίσει σε μακροπρό-
θεσμη βάση τη βιωσιμότητα του ευρώ. «Βρέθηκαν απαντήσεις 
και στα δύο, συνέχισε ο ίδιος και πρόσθεσε ότι, υπάρχει συνεχής 
ανάπτυξη, δραστική μείωση της ανεργίας, ενώ έχουν γίνει σειρά 
κινήσεων στην κατεύθυνση της βιωσιμότητας του ενωσιακού 
κεκτημένου. Υπάρχει πρόοδος στην τραπεζική ένωση, έχει ανα-
νεωθεί το ευρωπαϊκό εξάμηνο, τα περιθώρια ελιγμών στο σύμ-
φωνο σταθερότητας εκτιμάται ότι αύξησαν το ΑΕΠ κατά 0.8%. 
Επίσης προωθήθηκε το πακέτο Γιούνκερ όπου η Ελλάδα είναι 
πρωταθλήτρια: Στην Ελλάδα το πακέτο Γιούνκερ θα δημιουρ-
γήσει επενδύσεις της τάξης του 12 δισεκ. ευρώ».
Επίσης, όπως είπε ο ίδιος, «η εκλεγμένη πρόεδρος δεσμεύτηκε 
να διαμορφώσει ένα όργανο δημοσιονομικού συντονισμού. 
Γιατί όπως είπε, το κοινό μας νόμισμα δεν είναι μόνο τα κέρματα 

αλλά η δέσμευση μας στην κοινή ευημερία και ανάπτυξη». 
Η υφυπουργός του ομοσπονδιακού υπουργείου Οικονομίας 
και Ενέργειας, Κλαούντια Ντερ Φος, σημείωσε ότι η κλιματική 
αλλαγή, η μετανάστευση και οι εμπορικοί πόλεμοι είναι οι με-
γάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. «Αν κοιτάξει κανείς την 
Ελλάδα θα δει μια ανοδική πορεία. Το ίδιο και στην Ευρώπη, γι’ 
αυτό και θεωρώ ότι είμαστε αρκετά προετοιμασμένοι. Όμως τα 
σύννεφα στον ορίζοντα μας κάνουν να σκεφτούμε ότι θα πρέπει 
να επανατοποθετηθούμε στο πώς βλέπουμε την ΕΕ» όπως είπε. 
Η ίδια πρόσθεσε: «Η νέα πρόεδρος της Επιτροπής έχει μια σειρά 
από νέες ιδέες για βιομηχανία, ψηφιακή στρατηγική  στήριξη 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων κτλ.. Θέλουμε μια ανταγω-
νιστική Ευρώπη με ισχυρές μεσαίες επιχειρήσεις. Θέλουμε μια 
ισχυρή ψηφιακή Ευρώπη, χρειαζόμαστε έναν καλό ενεργειακό 
εφοδιασμό της ΕΕ και θέλουμε να εμφανιζόμαστε με μια ενιαία 
φωνή προς τα διεθνή φόρα, ώστε να διεκδικήσουμε ένα επαρ-
κές σχέδιο διεθνούς εμπορίου. Στην Ελλάδα έχετε κάνει πολλά 
και η νέα κυβέρνηση θέλει να κάνει περισσότερα. Στην Ευρώπη 
θέλουμε να είμαστε τεχνικά κυρίαρχοι. 3 δισεκ θα επενδυθούν 

μέχρι το 2025 στην τεχνητή νοημοσύνη και αναμένουμε αυτό 
να είναι το κυρίαρχο θέμα στην ΕΕ. Η Κίνα και η ΗΠΑ έχουν με-
γάλες επιδόσεις σε αυτά κι εμείς δεν μπορούμε να υστερούμε». 
Επίσης, η κ. Ντερ Φος σημείωσε ότι για λόγους προστασίας του 
περιβάλλοντος, πρέπει να κινηθούμε στην ηλεκτροκίνηση. «Το 
60% της αλυσίδας αξίας στην ηλεκτροκίνηση είναι από τις ΗΠΑ 
και την Κίνα και αν δεν κάνουμε κάτι απειλούνται πολλές θέσεις 
εργασίας στην Ευρώπη. Γι’ αυτό τασσόμαστε υπέρ της ενίσχυ-
σης της κατασκευής μπαταριών. Η Ελλάδα δεν έχει παρουσία 
εκεί, αλλά θα θέλαμε να είναι παρούσα». 
Πρέπει να είμαστε υπέρ του ανοικτού διεθνούς εμπορίου, κατά 
του προστατευτισμού κι ενός μηχανισμού διαιτησίας ώστε π.χ. 
να μην μπορεί η Κίνα να εκμεταλλεύεται διάφορα κενά, πρόσθε-
σε η υφυπουργός. 
«Το κύριο μήνυμά μας είναι ότι πρέπει να συνεργαστούμε. Πρέ-
πει να μείνουμε ενωμένοι στην ΕΕ. Ως προεδρία του Συμβουλίου 
του χρόνου είμαστε υπέρ των πολυμερών σχέσεων όχι μόνο με 
τους μεγάλους. Τους συμπεριλαμβάνουμε όλους ώστε η Ευρώ-
πη αυτή να έχει επιτυχία» κατέληξε η κυρία Ντερ Φος.

Το ενδιαφέρον της Γερμανίας να επενδύσει στην Ελλάδα 
επεσήμανε ο κοινοβουλευτικός υφυπουργός του Ομοσπον-
διακού υπουργείου Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, 
εντεταλμένος της Καγκελαρίου για την Ελληνογερμανική 
Συνέλευση, Norbert Barthle, μιλώντας, χθες, στο Ευρωπαϊκό 
Συνέδριο των Διμερών Γερμανικών Επιμελητηρίων, με θέμα: 
«Το Όραμα της Ευρώπης», το οποίο ολοκληρώνει τις εργασίες 
του σήμερα στην  Αθήνα, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Σε ανακοίνωση του επιμελητηρίου αναφέρεται ότι απευθυ-
νόμενος σε 150 εκπροσώπους της Ελληνικής Πολιτείας, της 
Γερμανικής κυβέρνησης και της διεθνούς επιμελητηριακής 
και επιχειρηματικής κοινότητας, ο Norbert Barthle τόνισε 
κατά την εναρκτήρια ομιλία του ότι «σημαντικός παράγοντας 
στο πλαίσιο των οικονομικών σχέσεων μεταξύ των χωρών 
είναι, πέραν των επιχειρήσεων, και τα επιμελητήρια. Ιδιαίτε-
ρα σημαντικά στο πλαίσιο των οικονομικών σχέσεων μεταξύ 
των χωρών είναι τα Επιμελητήρια για το εξωτερικό εμπόριο» 
και πρόσθεσε «η Ελλάδα έχει ανάγκη από επενδύσεις! Αυτό 
επισημάνθηκε από τον νέο Πρωθυπουργό της Ελλάδας πριν 
από δύο εβδομάδες, στην Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Από την 
άλλη πλευρά, υπάρχει και από γερμανικής πλευράς ενδιαφέ-
ρον για την πραγματοποίηση επενδύσεων. Έτσι, θα πρέπει 

τώρα να αντιμετωπίσουμε από κοινού τις προκλήσεις».
Νωρίτερα, στον εναρκτήριο χαιρετισμό του ο γενικός διευ-
θυντής και μέλος Δ.Σ. του Ιταλογερμανικού Εμπορικού και 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και Ευρωπαϊκός Εκπρόσωπος 
των Διμερών Γερμανικών Επιμελητηρίων, Jörg Buck, ανα-
φέρθηκε στον ρόλο των Ευρωπαϊκών Διμερών Γερμανικών 
Επιμελητηρίων και στο θέμα του φετινού Ευρωπαϊκού Συ-
νεδρίου: «Το Όραμα της Ευρώπης», τις θεματικές ενότητες: 
Γεωστρατηγική για την Ευρώπη, γεωστρατηγικές πτυχές της 
οικονομίας και ψηφιοποίηση, η οποία αποτελεί παράγοντα 
που επιταχύνει τα πράγματα και είναι σημαντική για τον επι-
χειρηματικό κόσμο και τα μέλη των Επιμελητηρίων.
Ο Επικεφαλής Εξωτερικού Εμπορίου της Κεντρικής Ένωσης 
Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Γερμανίας, 
Dr. Volker Treier δήλωσε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε ανοδική 
πορεία και γι’ αυτό δεν θα μπορούσε να υπάρχει καλύτερη 
επιλογή για το φετινό συνέδριο. «Ζούμε σε εποχές εθνικισμού, 
προστατευτισμού και λαϊκισμού, γι’ αυτό είναι σημαντικό που 
βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να ορίσουμε μια Ευρώπη, να 
δημιουργήσουμε εταιρικές σχέσεις και να ολοκληρώσουμε το 
ευρωπαϊκό εγχείρημα με βιώσιμο τρόπο». Ιδιαίτερα τη χρονι-
κή αυτή περίοδο, με φόντο τις αλλαγές στο Ευρωπαϊκό Κοινο-

βούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και τις εξελίξεις 
στην Παγκόσμια Οικονομία, με την εμπορική διαμάχη ΗΠΑ 
- Κίνας, τους δασμούς και τις επιβολές κυρώσεων, οι οποίες 
μειώνουν τη δυναμική της, οι συζητήσεις και οι απόψεις, που 
θα ακουστούν στο πλαίσιο αυτού του Ευρωπαϊκού συνεδρί-
ου, αποκτούν μία ιδιαίτερη σημασία.
Όπως σημειώνεται το συνέδριο πραγματοποιείται με τη συμ-
μετοχή κορυφαίων εκπροσώπων από τον επιχειρηματικό, 
τραπεζικό, διπλωματικό και πολιτικό κόσμο της Ελλάδας, 
της Γερμανίας και άλλων χωρών της Ευρώπης, καθώς και 
εκπροσώπων 29 Διμερών Γερμανικών Επιμελητηρίων και 14 
Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων της Γερμανίας, 
στελεχών της διοίκησης της Κεντρικής Ένωσης Εμπορικών 
και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Γερμανίας, υπουργικών 
στελεχών και εκπρόσωπων του Ομοσπονδιακού υπουργείου 
Οικονομίας και Ενέργειας και του Ομοσπονδιακού υπουργείου 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, καθώς και υπουρ-
γικών στελεχών της ελληνικής κυβέρνησης. Η διοργάνωση 
περιλαμβάνει 8 θεματικές ενότητες, στις οποίες τοποθετούνται 
32 ομιλητές από Γερμανία και 16 από Ελλάδα. 

ΤΙ ΕΙΠΩΘΗΚΕ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΩΝ ΔΙΜΕΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ

Η Γερμανία ενδιαφέρεται να επενδύσει στην Ελλάδα
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«Η δυτική Μακεδονία βρίσκεται στο επίκεντρο του σχεδίου 
για τις τεχνολογίες ανάπτυξης παραγωγής και αποθήκευσης 
υδρογόνου, όπου η ελληνική κυβέρνηση έχει εκδηλώσει το 
ενδιαφέρον της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και που στις 9 
Οκτωβρίου θα καταθέσει την σχετική πρόταση της στις Βρυ-
ξέλλες» ανέφερε ο περιφερειάρχης Γιώργος Κασαπίδης, στην 
διάρκεια της ομιλίας του στο διεθνές συνέδριο με θέμα την 
«Μετάβαση των Βαλκανίων στην Καθαρή Ενέργεια» που ξε-
κίνησε χθες και ολοκληρώνεται την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 
στην Κοζάνη, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Απευθυνόμενος σε υψηλόβαθμα στελέχη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και της Παγκόσμιας Τράπεζας, που ασχολούνται 
με θέματα ενέργειας μεταφορών και βιομηχανικών αλλαγών 
και τελευταία με την διαδικασία μετάβασης των οικονομιών 
με λιγότερο άνθρακα η λιγνίτη σε περιφέρειες της Ευρώπης, 
ο κ. Κασαπίδης ανέπτυξε την πρόταση για την χρήση του 
υδρογόνου ως ενεργειακού καυσίμου για τις τηλεθερμάν-
σεις που υπάρχουν στην δυτική Μακεδονία και που σήμερα 
λειτουργούν χάρις στην ύπαρξη του λιγνίτη, καθώς και σε 
άλλες εφαρμογές, όπως στην αγροτική παραγωγή και στην 
μεταποίηση προϊόντων.
Σε άλλο σημείο ανάφερε ότι στην πορεία της απολιγνοιτοποί-
ησης της περιοχής χρειάζεται «να προχωρήσει άμεσα ο οικο-
νομικός μετασχηματισμός της δυτικής Μακεδονίας» και ότι 
αυτό μπορεί να επιτευχθεί «μόνο με ένα γιγάντιο αναπτυξιακό 
πρόγραμμα για την μετάβαση της περιοχής στην νέα εποχή». 
Ανέφερε ότι σύμφωνα με το ενεργειακό σχέδιο, που είχε συ-
ντάξει η προηγούμενη κυβέρνηση, ο λιγνίτης θα συμμετέχει 
στο μίγμα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κατά 17%, πράγ-
μα που σημαίνει ότι «η περιοχή θα απωλέσει περί τα 2500 mw 
που με την σειρά τους θα προκαλέσουν την απώλεια 12.500 
θέσεων εργασίας». Επεσήμανε επίσης ότι η περιοχή θα εκμε-
ταλλευτεί τους φυσικούς της πόρους, τον ήλιο, τα νερά και τα 
εδάφη που διαθέτει στην κατεύθυνση της πράσινης ανάπτυ-
ξης και υποσχέθηκε ότι «η περιφέρεια με τους επιστήμονες 
που διαθέτει, θα είναι παρούσα σε κάθε θεσμικό όργανο εντός 
και εκτός Ελλάδος όπου συζητούνται τα θέματα της μετάβα-
σης των περιοχών σε οικονομίες χωρίς λιγνίτη».
Η πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής βιομηχανικών 
Αλλαγών (CCMI) Lucie Studnicna δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή 
και κοινωνική Επιτροπή (EESC) ενθαρρύνει και συμμετέχει 
στην διοργάνωση τέτοιων συζητήσεων για την ενημέρωση 
γύρω από την διαδικασία μετάβασης των κοινωνιών χωρίς 
λιγνίτη και σημείωσε ότι «επιδιώκουμε να έχουμε στις συνα-
ντήσεις αυτές όσων το δυνατόν περισσοτέρους εκπροσώπους 
συνδικάτων φορέων και εκπροσώπων πολιτών για να ακού-
σουμε τις σκέψεις τους». Μάλιστα σχολιάζοντας την παρουσία 
ομάδας του ΠΑΜΕ που διαδήλωναν με σημαίες έξω από το 

χώρο του συνεδρίου η κ. Studnicna σημείωσε ότι «αυτοί οι 
πολίτες θα έπρεπε να βρίσκονται εντός της αίθουσας για να 
ακούσουμε τις προτάσεις τους».
Ο Jaroslaw Pietras Γενικός διευθυντής Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας της Γραμματείας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, 
διαπίστωσε ότι «η δυτική Μακεδονία συγκαταλέγεται στο 
σκληρό πυρήνα των 40 περιφερειών της Ευρώπης που εξαρ-
τώνται από τον λιγνίτη και οι άνθρωποί τους αντιμετωπίζουν 
κοινά προβλήματα» και πρόσθεσε ότι «οι εργαζόμενοι της 
περιοχής συμπεριλαμβάνονται στους 250. 000 και πλέον ερ-
γαζόμενους στα ορυχεία αυτών των περιφερειών της Ευρώ-
πης που επηρεάζονται, ή στο άμεσο μέλλον θα επηρεαστούν 
αρκετά, από την ανθρακοποίηση των περιοχών τους». Έκανε 
ξεχωριστή αναφορά στο θέμα της χρηματοδότησης του 
οποιουδήποτε σχεδίου θα υπάρξει και τόνισε ότι δεν μπορεί να 
αντιμετωπιστεί η μετάβαση χωρίς χρηματοδότηση. Εν αντιθέ-
σει με άλλους ομιλητές που έδωσαν βαρύτητα στην ύπαρξη 
σημαντικών κτιριακών εγκαταστάσεων που υπάρχουν στην 
περιοχή ως κληρονομιά από την ΔΕΗ έδωσε βαρύτητα στους 
ανθρώπους και την δυνατότητά τους να προσαρμοστούν στις 
νέες αλλαγές. «Χωρίς την υποστήριξη και την ενεργή παρου-
σία των ανθρώπων δεν μπορούμε να περιμένουμε και πολλά 
πράγματα στο μέλλον για όσα σήμερα συζητάμε» κατέληξε.
Ο Klaus Dieter Borcardt εκ μέρους της Ευρωπαϊκής επιτροπής, 
αρμόδιος για τον συντονισμό της Ενεργειακής πολιτικής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπενθύμισε ότι όλοι «οι συμμετέχοντες 
στην διαδικασία μετάβασης, δεν ξεκινούν από το ίδιο σημείο» 
αλλά τόνισε ότι πρέπει οπωσδήποτε «να καταλήξουμε στο 
ίδιο στόχο» και ανέφερε την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία «Coal 
Regions in Transition Platform» μια πλατφόρμα που αναμέ-
νεται να διευκολύνει την ανάπτυξη και υλοποίηση έργων και 
τη χάραξη μακροπρόθεσμων στρατηγικών στις Περιφέρειες 
που οι οικονομίες τους βρίσκονται υπό διαδικασία μετάβασης.
«Η απασχόληση θα πρέπει να βρίσκεται στο προσκήνιο όλων 
των πρωτοβουλιών που θα παρθούν στο άμεσο μέλλον», τό-
νισε ο Jonothan Walters από το Ινστιτούτο Ενεργειακών μελε-
τών της Οξφόρδης και σύμβουλος της Παγκόσμιας Τράπεζας 
και περιέγραψε εμπειρίες από την διαδικασία μετάβασης πε-
ριοχών της Μ. Βρετανίας «που δεν ήταν δίκαιη και που μετά 
από 40 χρόνια ο κόσμος συνεχίζει να συζητά αυτό που βίωσε 
ως γεγονός». Το γεγονός ότι σε μερικές χώρες η αποθήκευση 
ενέργειας είναι πιο φτηνή από την χρήση ορυκτών καυσίμων 
το χαρακτήρισε επαναστατικό και ότι θα μπορούσε να συμβεί 
και στην Ελλάδα. «Όλες οι επαναστάσεις που βασίζονται στην 
τεχνολογία αλλάζουν την ζωή των οικονομιών και των κατοί-
κων» τόνισε ο κ. Walters.
Ο Πρύτανης του πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Θεόδω-
ρος Θεοδουλίδης τόνισε η εμπειρία και από άλλες περιοχές της 

Ευρώπης που πέρασαν από βίαιη απολιγνιτοποίηση δείχνει 
ότι «η εστίαση στην εκπαίδευση με την ισχυροποίηση του πα-
νεπιστημίου μπορεί να συγκρατήσει τους νέους να παραμεί-
νουν στο τόπο τους είτε να σπουδάσουν, είτε να αναπτύξουν 
τις επιστημονικές δεξιότητες τους» και πρόσθεσε ότι προς αυτή 
την κατεύθυνση θα στραφούν οι προσπάθειες της Ακαδημαϊ-
κής κοινότητας το επόμενο διάστημα.
Ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ Γιώργος Αδαμίδης δήλωσε ότι «στο 
άμεσο μέλλον τα πράγματα για τον λιγνίτη και την δυτική Μα-
κεδονία θα γίνουν χειρότερα» και προανήγγειλε ότι το ενερ-
γειακό σχέδιο που επεξεργάζεται η κυβέρνηση «θα προβλέπει 
ότι η συμμετοχή του λιγνίτη στο ενεργειακό μίγμα της χώρας 
το 2030 δεν θα ξεπερνά το 10%».
«Δίκαιη μετάβαση χωρίς τους εργαζόμενους της ΔΕΗ δεν γί-
νεται, γιατί οι πρώτοι που θα δεχθούν το πλήγμα της βίαιης 
απολιγνιτοποίησης είναι οι εργαζόμενοι της επιχείρησης» τό-
νισε ο κ Αδαμίδης και αυτοί θα πρέπει «να συμμετέχουν και να 
εκπροσωπούνται σε όλα τα επίπεδα συζήτησης για την επόμε-
νη ημέρα». Τέλος απευθυνόμενος στα στελέχη της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής, έκρουσε το καμπανάκι για την επένδυση των 
1,5 δις ευρώ που ολοκληρώνεται με την νέα μονάδα της ΔΕΗ 
στην Πτολεμαΐδα και που κινδυνεύει, λόγω μη χορήγησης 
των ΑΔΙ, να μείνει εκτός ανταγωνισμού.
Ο δήμαρχος Κοζάνης Λάζαρος Μαλούτας τόνισε ότι «η ομαλή 
μετάβαση στην καθαρή ενέργεια είναι ένα κρίσιμο θέμα που 
μας αφορά όλους» και εξέφρασε αμφιβολίες και επιφυλάξεις 
ως προς την απουσία λιγνίτη για την επόμενη ημέρα «γεγονός 
που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην ενεργειακή 
επάρκεια της χώρας».
Ο Νίκος Μάντζαρης εκπρόσωπος του «The Green Tank» ανέ-
φερε την εμπειρία της Γερμανίας ως προς την συμμετοχή των 
πολιτών στην κατάρτιση του σχεδίου για την επόμενη μέρα 
της μετάβασης και την λήψη αποφάσεων και τόνισε την ανά-
γκη «να δημιουργηθεί ένας περιφερειακός φορέας όπου θα 
συμμετέχουν χωρίς αποκλεισμούς εκπρόσωποι πολιτών και 
κάθε παραγωγικής μονάδας της περιοχής, όπου σε διάστημα 
έξι μηνών να έχει καθοριστεί το σχέδιο και οι πολιτικές για την 
μετάβαση της περιοχής στην επόμενη ημέρα χωρίς λιγνίτη». 
Μάλιστα έδωσε έμφαση στο γεγονός ότι από ενα τέτοιο σχήμα 
δεν μπορεί να απουσιάζει η ΔΕΗ.
Αργά το μεσημέρι ο περιφερειάρχης Γιώργος Κασαπίδης 
εγκαινίασε τον εκθεσιακό χώρο που λειτουργεί πλησίον του 
συνεδριακού κέντρου όπου παρουσιάζονται καινοτομίες και 
προϊόντα από το Πανεπιστήμιο και τοπικές επιχειρήσεις γύρω 
από την ανάπτυξη της προϊόντων και τεχνολογιών καθαρής 
ενέργειας.

ΣΤΙΣ ΑΠΕ ΚΑΙ ΤΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟ ΣΤΡΕφΕΤΑΙ ΤΟ ΕΝΔΙΑφΕΡΟΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ ΧΩΡΙΣ ΛΙΓΝΙΤΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
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Στην κατεύθυνση της αναβάθμισης του ελληνικού τουριστι-
κού προϊόντος αλλά και της αύξησης της ανταγωνιστικότητας 
του κινούνται οι δράσεις της πολιτικής ηγεσίας του υπουργεί-
ου Τουρισμού, όπως αυτές –σύμφωνα με το ΑΠΕ- παρου-
σιάστηκαν σε χθεσινή συνάντηση του αρμόδιου υπουργού 
Χάρη Θεοχάρη και του υφυπουργού Μάνο Κόνσολα με 
δημοσιογράφους. Δίνοντας το στίγμα της πολιτικής που θα 
ακολουθήσει η ηγεσία του τουρισμού το επόμενο διάστημα, ο 
κ. Θεοχάρης σημείωσε ότι «θέλουμε την ουσία πίσω από την 
απλή ανάγνωση των αριθμών». Όπως εξήγησε ο υπουργός 
Τουρισμού δεν θα είναι αυτοσκοπός της πολιτικής του υπουρ-
γείου τα νούμερα των αφίξεων και η εναγώνια αύξηση αυ-
τών, καθώς η προσπάθεια για συνεχή άνοδο (όπως γινόταν 
στο παρελθόν) ουσιαστικά αποσπά την προσοχή για δράσεις 
βελτίωσης των υποδομών και εντέλει των προσπαθειών για 
αναβάθμιση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.
   Προς την κατεύθυνση αυτή, σε πλήρη εξέλιξη είναι το νο-
μοθετικό έργο του υπουργείου, με τον κ. Θεοχάρη να ανα-
κοινώνει ότι είναι έτοιμη η νομοθετική πρωτοβουλία για 
τον καταδυτικό τουρισμό, προκειμένου να ξεκλειδώσουν οι 
επενδύσεις στο μέτωπο των καταδυτικών πάρκων. Μάλιστα 
ο κ. υπουργός εξέφρασε τη βεβαιότητα, ότι τα οφέλη για τις 
τοπικές κοινωνίες θα είναι πολλαπλά, όπως επίσης και για την 
ανάπτυξη της καταδυτικής κρουαζιέρας.
   Ο κ. Θεοχάρης σημείωσε ότι προτεραιότητα για το υπουρ-
γείο είναι η αποτύπωση ακριβών στοιχείων για τον τουρισμό 
μέσω δορυφόρου λογαριασμού, για τον οποίο είπε ότι είναι 
αδιανόητο να μην έχει υλοποιηθεί εδώ και 15 χρόνια.
   Στο μέτωπο της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών 
επιχειρήσεων και της αποκλιμάκωσης της φορολογίας, ο 

υπουργός Τουρισμού, ανέφερε ότι το ζήτημα αυτό είναι αρ-
μοδιότητας του υπουργείου Οικονομίας, προσθέτοντας ότι 
το υπουργείο Τουρισμού, από την πλευρά του, θα δώσει τα 
κατάλληλα επιχειρήματα ώστε να επιτευχθεί χωρίς να διατα-
ραχθεί δημοσιονομική τάξη της χώρας. Και επισήμανε ότι θα 
πρέπει να αναγνωριστεί ο εξαγωγικός χαρακτήρας του κλά-
δου του τουρισμού, ως ένα πολύ βασικό επιχείρημα για την 
μείωση της φορολογίας. 
   Μέχρι τα τέλη της σαιζόν, αναμένεται και παρέμβαση του 
υπουργείου και στο μέτωπο των βραχυχρόνιων μισθώσεων. 
Όπως δήλωσε ο κ. Θεοχάρης, το υπουργείο μέχρι τώρα έχει 
τηρήσει «σιγή ιχθύος» για αυτό το ζήτημα και κατηγόρησε 
την προηγούμενη κυβέρνηση για υποκρισία στο θέμα αυτό. 
Σκιαγραφώντας τι μελετάται για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, 
ο υπουργός Τουρισμού τόνισε ότι πλέον θα υπάρχουν κανό-
νες ασφάλειας και υγιεινής στα προσφερόμενα καταλύματα, 
όπως επίσης θα διασφαλιστεί η ισοτιμία του ανταγωνισμού 
ανάμεσα στα καταλύματα που προσφέρονται στη βραχυ-
χρόνια μίσθωση και σε αυτά που δεν είναι, θέτοντας ως πα-
ράδειγμα το ερώτημα αν τα καταλύματα στη βραχυχρόνια 
μίσθωση θα πρέπει να έχουν φόρο διαμονής ή όχι. Σε αυτό, κι 
άλλα ερωτήματα θα απαντά η πρωτοβουλία του υπουργείου 
για τη ρύθμιση της αγοράς, συμπλήρωσε ο κ. υπουργός.
   Εστιάζοντας ο κ. υπουργός στην εξέλιξη της τουριστικής χρο-
νιάς, επανέλαβε ότι αναμένεται αύξηση των εσόδων σε σχέση 
με πέρυσι, σημειώνοντας ότι αυτό έρχεται ως συνέπεια της 
αύξησης της κατά κεφαλήν δαπάνης των ξένων επισκεπτών. 
Μάλιστα, όπως τονίστηκε, η αναβάθμιση των τουριστικών 
υποδομών, με τα πεντάστερα νέα ξενοδοχεία φαίνεται πως 
έχουν συμβάλλει στην προσέλκυση επισκεπτών υψηλής οι-

κονομικής στάθμης. 
   Κάνοντας, τέλος, έναν μικρό απολογισμό των πεπραγμένων 
του υπουργείου, ο κ. Θεοχάρης σημείωσε ότι μετά τη ΔΕΘ ο 
τουρισμός μπαίνει σε μια νέα πορεία με στόχο την αναβάθμι-
ση του. Πρώτη δράση υπήρξε το Περιφερειακό Συμβούλιου 
Τουρισμού, ενώ πολλά είναι τα μηνύματα που άντλησε η 
τουριστική ηγεσία, από τα δυο γεγονότα του καλοκαιριού, 
την κακοκαιρία στη Χαλκιδική αλλά και το ακτοπλοϊκό θέμα 
της Σαμοθράκης. Για τη Σαμοθράκη ο υπουργός ανάφερε 
ότι μέχρι τώρα έχει ανακτήσει μέρος του χαμένου εδάφους, 
εκφράζοντας την αισιοδοξία του ότι του χρόνου θα υπάρξει 
σημαντική ανάκαμψη.
   Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Τουρισμού Μάνος Κόν-
σολας σημείωσε, ότι αυτή τη στιγμή το ελληνικό τουριστικό 
προϊόν δεν είναι ανταγωνιστικό, ελέω φορολογίας. Και έκανε 
λόγο για πλέγμα δράσεων του υπουργείου, προς την κατεύ-
θυνση της αποκλιμάκωσης των φορολογικών συντελεστών, 
της υλοποίησης χωροταξικού για τον τουρισμό, αλλά και της 
άμβλυνσης της εποχικότητάς του, προκειμένου νέα τουριστι-
κά προϊόντα να εμπλουτίσουν το προσφερόμενο χαρτοφυλά-
κιο της χώρας.
   Ανέφερε επίσης ότι μετά καταδυτικό τουρισμό θα ακολου-
θήσει και νομοθετική παρέμβαση για την τουριστική εκπαί-
δευση. Τόνισε ότι στόχος θα είναι οι ξενοδοχειακές σπουδές 
να είναι αντάξιες με αυτές του εξωτερικού. Το σχέδιο του 
υπουργείου προβλέπει την ανωτατοποίηση των ξενοδοχεια-
κών σπουδών, με τον κ. υφυπουργό να επισημαίνει μεταξύ 
άλλων ότι η υπάρχουσα τουριστική εκπαίδευση δεν είναι 
ανταγωνιστική.

Το θέμα της αντικατάστασης του αναβατορίου και η πρότα-
ση βελτίωσης και επαναφοράς του φωτισμού των μνημείων 
και του Βράχου της Ακρόπολης -στο επίπεδο της μελέτης του 
Πιέρ Μπιντό, ο οποίος το 2004 είχε αναλάβει τον φωτισμό 
του αρχαιολογικού χώρου- θα εισαχθούν στο Κεντρικό Αρ-
χαιολογικό Συμβούλιο την 1η Οκτωβρίου 2019, αναφέρει το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ. Ως προς το έργο της βελτίωσης και αναβάθμισης 
της αντικεραυνικής προστασίας των μνημείων του αρχαιολο-
γικού χώρου της Ακρόπολης, επί της οποίας γνωμοδότησε το 

ΚΑΣ στη συνεδρίασή του στις 17 Σεπτεμβρίου, προβλέπεται 
να έχει υλοποιηθεί μέχρι τη 15η Νοεμβρίου 2019.
 Τα παραπάνω δρομολογήθηκαν -σύμφωνα με ανακοίνωση 
του ΥΠΠΟΑ- στη σύσκεψη των αρμοδίων υπηρεσιών του 
υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με αντικείμενο την 
επίλυση προβλημάτων του αρχαιολογικού χώρου της Ακρό-
πολης, την οποία συγκάλεσε η υπουργός, Λίνα Μενδώνη, 
παρουσία του γγ Πολιτισμού, Γιώργου Διδασκάλου.
 «Όσον αφορά στην πορεία του έργου της κτιριακής αναβάθ-

μισης του παλαιού μουσείου στον Βράχο της Ακρόπολης, που 
εκτελείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Περιφερειακό 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής, ζητήθηκε οι μελέτες και 
τα τεύχη δημοπράτησης, τα οποία υλοποιούνται με μέριμνα 
της Εφορείας Αρχαιοτήτων της πόλης των Αθηνών, να έχουν 
ολοκληρωθεί ως τις 30 Σεπτεμβρίου τ.έ., προκειμένου να επι-
ταχυνθούν οι διαδικασίες δημοπράτησης του έργου», κατα-
λήγει η ανακοίνωση του υπουργείου.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ   

ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ, ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 
ΠΑΛΑΙΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΒΡΑΧΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 
Στο επίκεντρο σύσκεψης υπό τη Λ. Μενδώνη



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

11

Οι προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής στέβιας, η «γεωγρα-
φία» της ευρωπαϊκής στέβιας καθώς και το μοντέλο συνερ-
γασίας της Stevia Hellas με την εταιρεία Green Cola βρέθηκαν 
στο επίκεντρο ημερίδας με τίτλο «Ελληνική Στέβια: Συνερ-
γασία από τη γη στο ράφι» που συνδιοργανώθηκε από τον 
πρότυπο Αγροτικό Συνεταιρισμό Στέβια Ελλάς και την Green 
Cola, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Το δικό μας παράδειγμα, αυτό της συνεργασίας της Stevia 
Hellas με την Green Cola, πιστεύω ότι μπορεί να αποτελέσει 
ένα θετικό δείγμα, μια αισιόδοξη αλλά και πλήρως πρακτική 
αφήγηση για την Ελλάδα των επόμενων χρόνων. Εμείς που 
έχουμε παραμείνει εδώ, που συνεχίζουμε να παράγουμε 
στη χώρα μας δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι επιτελούμε έναν 
πολλαπλό ρόλο που εκτείνεται από την οικονομία έως την 
κοινωνική συνοχή. Όλες οι ελληνικές επιχειρήσεις πρέπει να 
συνεχίζουμε να στηρίζουμε τη χώρα μας», τόνισε ο Περικλής 
Βενιέρης, Πρόεδρος της Green Cola.
Από την πλευρά του, ο Χρήστος Σταμάτης, Διευθύνων Σύμ-
βουλος της Stevia Hellas, σημείωσε ότι «το μέλλον του αγρο-
τικού τομέα, της πρωτογενούς παραγωγής, πρέπει να έχει στη 
βάση της τρία βασικά χαρακτηριστικά: τη συνεργασία, κάτι 
που αποτελεί για εμάς στη Stevia Hellas βασική κατεύθυνση, 
την τεχνολογία και την καινοτομία στην παραγωγή, για να 

μπορούμε να εξελίσσουμε τις τεχνικές μας και να δημιουργού-
με ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, καθώς και τη δημιουργία 
υπεραξίας στα ίδια μας τα προϊόντα, έτσι ώστε να είναι πλή-
ρως βιώσιμη η δουλειά μας».
Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, για τις προοπτι-
κές της ευρωπαϊκής στέβιας τοποθετήθηκε ο Joel Perret, Πρό-
εδρος της γαλλικής εταιρείας Stevia Natura, ο οποίος ανέφερε, 
μεταξύ άλλων, ότι η παραγωγή της στέβιας στην Ευρώπη 
δεν έχει ακόμη την πορεία της αντίστοιχης παραγωγής στην 
Ασία. Εντούτοις, το στοίχημα της ανάπτυξης της στέβιας στην 
Ευρώπη σε επίπεδο παραγωγής είναι πολύ σημαντικό. Πρό-
κειται για έναν τομέα που δημιουργεί μεγάλο αριθμό θέσεων 
εργασίας, τονώνει την αγροτική παραγωγή και συνδέει την 
πρωτογενή παραγωγή με την καινοτομία.
Η Ilanit Kabessa, Επικεφαλής Καινοτομίας, Επιχειρηματικής 
Ανάπτυξης και Επενδυτικών Σχημάτων της Dole Packaged 
Food, επεσήμανε ότι πλέον το έδαφος είναι πρόσφορο για την 
ανάπτυξη της στέβιας. Πρόσθεσε ότι υπάρχει μια σημαντική 
τάση, διεθνώς, για φυσικά προϊόντα, οι νέοι κανονισμοί ευνο-
ούν πλέον την ανάπτυξή της στην Ευρώπη ενώ η βιομηχανία 
έχει και τη δυνατότητα και τη θέληση να δεχτεί την καινοτομία.
Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο γενικός διευθυντής της Venus 
Growers, Στέλιος Θεοδουλίδης, χρειάζεται μελέτη και σχέδιο. 

Όπως είπε, η παραγωγή υψηλού επιπέδου και η ποιότητα στα 
προϊόντα είναι σίγουρα η βάση αλλά δεν αρκεί από μόνη της. 
Απαιτείται η μελέτη των αγορών, η ερμηνεία και η πρόβλεψη 
των διεθνών τάσεων, η δημιουργία προϊόντων που έχουν 
ευθεία σχέση με τη ζήτηση των καταναλωτών.
Από την πλευρά του, ο Δρ. Φίλιππος Παπαδόπουλος -Διευ-
θυντής Στρατηγικών Έργων, της Αμερικάνικης Γεωργικής 
Σχολής επεσήμανε ότι πρέπει να γίνουμε μέρος των μεγάλων 
ευρωπαϊκών αφηγημάτων, αυτό της υγιεινής διατροφής και 
αυτό της βιωσιμότητας, έτσι ώστε να δημιουργούμε προϊόντα 
τα οποία έχουν πραγματικό νόημα για τον καταναλωτή. Πρέ-
πει ταυτόχρονα να εισάγουμε στην παραγωγή την ψηφιακή 
τεχνολογία και την καινοτομία ως βασικά οχήματα για να 
βρισκόμαστε στην επόμενη ημέρα.
Η επιτυχία της ανάπτυξης της στέβιας εξαρτάται άμεσα από 
τους καταναλωτές, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Μάνος Ελευ-
θερίου, VP Business Development της Green Cola. Όπως 
υποστήριξε, για να δημιουργηθεί μια σημαντική ζήτηση στην 
αγορά πρέπει να προτείνουμε προϊόντα που συνδυάζουν 
φυσικά συστατικά, απαντώντας στην απαίτηση του κατανα-
λωτή για υγιεινή διατροφή, με τη γεύση, η οποία πάντοτε θα 
αποτελεί την προτεραιότητα του καταναλωτή. Και αυτό είναι 
το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της στέβιας.

Την εκπόνηση μελέτης για τα μέσα μαζικής μεταφοράς της 
Θεσσαλονίκης, η οποία θα καθορίσει το μέλλον των μετακινή-
σεων στην πόλη και θα περιορίσει τυχόν παλινωδίες, εκκίνη-
σε ο Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης Α.Ε 
(ΟΣΕΘ), όπως επισημαίνεται σε σημερινή ανακοίνωσή του, 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. όπου τονίζεται: «Έχοντας ως βασι-
κή αρμοδιότητά του και προτεραιότητα τον στρατηγικό σχεδι-
ασμό της επόμενης ημέρας των συγκοινωνιών στην περιοχή 
ευθύνης του, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη την πραγματική 
εικόνα, δηλαδή το γεγονός πως οι δημόσιες συγκοινωνίες της 
Περιφερειακές Ενότητας Θεσσαλονίκης βασίζονται εδώ και 
δεκαετίες αποκλειστικά στο λεωφορείο, το οποίο βρίσκεται 
την παρούσα χρονική στιγμή σε μια οριακή κατάσταση ανα-
φορικά με την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο Οργανι-
σμός σχεδιάζει για το μέλλον».
«Βασική επιλογή αποτελεί το Μετρό, ενώ η θαλάσσια συγκοι-
νωνία, για την οποία υπάρχει σχεδιασμός τόσο για την κατα-

σκευή στάσεων, όσο και για την ανάπτυξή της, συντελείται 
σήμερα σε τουριστική βάση, με χαρακτηριστικά επιβατικής. 
Ο δυτικός αστικός σιδηρόδρομος βρίσκεται σε στάδιο μελέ-
της, ενώ έχουν εκπονηθεί μελέτες για διαδρομές επίγειων 
μέσων σταθερής τροχιάς (τραμ). Παράλληλα, πρόσφατα η 
πόλη κατακλύστηκε από ιδιωτικά μέσα μικρομετακίνησης 
και συγκεκριμένα ηλεκτρικά πατίνια, ενώ υπάρχουν και τα 
κοινόχρηστα ποδήλατα αν και δεν απολαμβάνουν ευρείας 
χρήσης. Κι όλα αυτά καθώς διανύουμε την Ευρωπαϊκή Εβδο-
μάδα Κινητικότητας με δράσεις απ’ άκρη σ’ άκρη της Ελλάδας 
και με τους πολίτες της Θεσσαλονίκης συστηματικά να ανα-
δεικνύουν το συγκοινωνιακό ως ένα από τα σημαντικότερα 
προβλήματα» υπογραμμίζεται.
Ήδη έγινε η αρχική καταγραφή των κριτηρίων για την αξιο-
λόγηση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Οι άξονες αξιολόγη-
σης αφορούν την κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική 
βιωσιμότητα τους αλλά και τη δυνατότητα τους να συμβάλ-

λουν στο να παρέχονται ποιοτικές υπηρεσίες με ασφάλεια 
(ελκυστικότητα) σε όλους, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες 
(ανθεκτικότητα). Έτσι οι άξονες αξιολόγησης αφορούν: την 
κοινωνία, το περιβάλλον, την οικονομία, τη λειτουργία σε 
έκτακτες καταστάσεις και την ελκυστικότητα.
«Μετά την εγκυροποίηση της μεθοδολογίας από το Πανεπι-
στήμιο Μακεδονίας με το οποίο συνεργάζεται (ο ΟΣΕΘ), έπεται 
η εγκυροποίηση (validation) των κριτηρίων με διαδικασίες 
δημοσιότητας και ειδικευμένων εργαστηρίων. Μετά την ορι-
στικοποίηση των κριτηρίων ακολουθεί η απόδοση βαρών 
(σημαντικότητας) σε καθένα από αυτά. Έτσι προκύπτει ένα 
αντικειμενικό, στρατηγικό εργαλείο το οποίο με τη βαθμολό-
γηση των μέσων ανά κριτήριο παρέχει διαρκή αξιολόγηση 
για κάθε μέσο και επιτρέπει τη διατύπωση προτάσεων για τα 
μελλοντικά μέσα μεταφοράς που να αποδίδουν το μέγιστο ως 
προς τους άξονες αξιολόγησης και τις ανάγκες του επιβατικού 
κοινού» καταλήγει η ανακοίνωση.

ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥξΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΕΒΙΑΣ 
Στο επίκεντρο ημερίδας της Green Cola και της Stevia Hellas

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑφΟΡΑΣ ΕΚΠΟΝΕΙ Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ 
ΕΡΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
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Η καμένη έκταση στη Ζάκυνθο από την πρόσφατη πυρκαγιά 
εκτιμάται σε 7.470 στρέμματα, ενώ η αντίστοιχη στο Λουτράκι 
σε 3.020 στρέμματα, όπως δείχνει η δορυφορική παρακολού-
θηση των πυρκαγιών από την Υπηρεσία FireHub του Κέντρου 
Αριστείας BEYOND του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών 
(ΕΑΑ), σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Στη Ζάκυνθο προέκυψε ότι 
τα καμένα εδάφη αφορούσαν κυρίως οικοσυστήματα σκλη-
ροφυλλικής βλάστησης (θαμνώδη-ποώδη), ελαιόδεντρα και 
δάσος κωνοφόρων δέντρων, με μικρές ευτυχώς επιπτώσεις 
σε καλλιέργειες που σχετίζονται με οικονομική δραστηριότη-
τα. Συγκεκριμένα, η φωτιά κατέκαψε κατά κύριο λόγο 5.800 
στρέμματα σκληροφυλλικής βλάστησης (78% της καμένης 
έκτασης), 890 στρέμματα ελαιόδεντρων (12%) που απο-
τελούν σημαντική πηγή εισοδήματος στην περιοχή, καθώς 
και 610 στρέμματα δάσους κωνοφόρου δέντρων (8% της 
καμένης έκτασης). Στο Λουτράκι η καμένη έκταση αφορούσε 
κυρίως θαμνώδη βλάστηση. Η πυρκαγιά έκαψε 1.690 στρέμ-
ματα θαμνώδους βλάστησης (το 56% της συνολικής καμένης 

γης) και 1.330 στρέμματα σκληροφυλλικής βλάστησης όπως 
φρύγανα (44%). Ένα μέρος της συγκεκριμένης περιοχής της 
Ζακύνθου είχε καεί άλλη μια φορά το 2012, ενώ η συγκεκρι-
μένη περιοχή του Λουτρακίου, που ανήκει στη ζώνη Natura 
2000, είχε καεί ξανά το 1986.
Το Κέντρο δορυφορικής παρακολούθησης φυσικών κατα-
στροφών BEYOND και αυτό το καλοκαίρι κατέγραψε την 
εξέλιξη όλων των μεγάλων πυρκαγιών από την έναρξή τους 
μέχρι την ολοκλήρωση τους, παρέχοντας στη συνέχεια στην 
πολιτεία χάρτες αποτίμησης των καμένων εκτάσεων.
Η εφαρμογή FireHUB του Κέντρου Αριστείας BEYOND του 
ΕΑΑ προσφέρει την έγκαιρη ανίχνευση δασικών πυρκαγιών 
οπουδήποτε στον ελλαδικό χώρο, την παρακολούθηση της 
εξέλιξης του πύρινου μετώπου με νέες παρατηρήσεις κάθε 
πέντε λεπτά της ώρας και σε χωρική ανάλυση 500 μέτρων, 
την μοντελοποίηση και την πρόγνωση της διασποράς του 
καπνού, καθώς και την οριοθέτηση των καμένων εκτάσεων 
μετά την καταστροφή και την αποτίμηση των ζημιών σε 

υποδομές, περιουσίες πολιτών και στο φυσικό περιβάλλον. 
Η τελευταία υπηρεσία δίνεται σε ημερήσια βάση με χρήση 
δορυφορικών δεδομένων μέσης ανάλυσης, σε μια προσπά-
θεια γρήγορης αποτίμησης της καταστροφής. Μετά από λίγες 
ημέρες ακολουθεί λεπτομερής χαρτογράφηση των καμένων 
εκτάσεων με χρήση δορυφορικών δεδομένων υψηλής χωρι-
κής ανάλυσης.
Οι δύο πυρκαγιές σε Ζάκυνθο και Λουτράκι ανιχνεύθηκαν 
από το σύστημα FireHub σε πραγματικό χρόνο από τα πρώ-
τα κιόλας λεπτά, μέσω των δορυφόρων Metsosat Second 
Generation 2, 3, και 4, τα στοιχεία των οποίων συνέλεξε το 
Κέντρο BEYOND στις κεραίες του. Η ομάδα ταχείας χαρτογρά-
φησης του BEYOND ενεργοποιήθηκε άμεσα και παράλληλα με 
την παρακολούθηση τη εξέλιξης των πυρκαγιών μέσω του 
συστήματος FireHub, μελέτησε τις συγκεκριμένες περιοχές 
ως προς το είδος βλάστησης και την ιστορικότητα τους σε 
πυρκαγιές. Στη συνέχεια με τη χρήση δορυφορικών εικόνων 
Sentinel 2A αποτιμήθηκε η καμένη έκταση των περιοχών.

Ο δήμαρχος Μυτιλήνης Στρατής Κύτελης, με δήλωση του χαρα-
κτηρίζει «άδικη» την απόφαση του υπουργού Εσωτερικών να 
χρηματοδοτήσει τον δήμο μέσω του προγράμματος «Φιλόδημος 
ΙΙ» με 1 εκατομμύριο ευρώ «σε αντίθεση με τα διπλάσια ή και τρι-
πλάσια ποσά με τα οποία χρηματοδοτήθηκαν οι άλλοι δήμοι που 
προέκυψαν από διάσπαση» σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Ο κ. Κύτελης υποστηρίζει ότι παρά το ότι ενημέρωσε προσωπικά 
τον υφυπουργό Εσωτερικών, «το υπουργείο δεν έλαβε υπόψη 
τις πραγματικές και αυξημένες ανάγκες του νεοσύστατου δήμου 

Μυτιλήνης». Ο δήμαρχος Μυτιλήνης κάνει έκκληση «για αποτε-
λεσματικότερη αντιμετώπιση των επιπτώσεων του προσφυγικού 
στον δήμο μας, ο οποίος επιβαρύνεται πολύ περισσότερο από 
κάθε άλλο δήμο στη χώρα μας, αφού στο ΚΥΤ Μόριας και στις 
άλλες δομές, οι φιλοξενούμενοι πρόσφυγες και μετανάστες από 
το 2015, συχνά αγγίζουν και ξεπερνούν τον αριθμό των 10.000. 
Σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από την εξέλιξη της προσφυγι-
κής χρήσης, η κεντρική κυβέρνηση οφείλει να χρηματοδοτεί την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση δίκαια και με βάση τις πραγματικές ανάγκες 

κάθε δήμου». «Η άδικη αυτή απόφαση του υπουργείου σε βάρος 
του δήμου μας, θα αποτελέσει θρυαλλίδα για έντονες αντιδράσεις 
από την κοινωνία μας, αλλά και από εμάς τους εκπροσώπους της 
τοπικής αυτοδιοίκησης. Ελπίζουμε ότι με την παρέμβαση του κυ-
ρίου πρωθυπουργού, θα αρθεί άμεσα η άνιση αντιμετώπισή και 
θα τροποποιηθεί η απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών για την 
εύρυθμη λειτουργία του δήμου Μυτιλήνης».

Με επιστολές του στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και σε 
όλες τις συναρμόδιες αρχές, ο δήμαρχος Δυτικής Λέσβου Ταξιάρ-
χης Βέρρος, ζητά άμεση ανταπόκριση στο ζήτημα της περισυλλο-
γής σωσιβίων από τους χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες που 
φτάνουν στις ακτές της βόρειας Λέσβου που ανήκει στη δικαιο-
δοσία του. Ο κ. Βέρρος τονίζει τον περιβαλλοντικό κίνδυνο, αφού 
όπως σημειώνει, τα σωσίβια αυτά δεν αποτελούν ανακυκλώσιμο 
υλικό. Αναφέρει μάλιστα και το οξύμωρο της υπόθεσης να δέχεται 
10 μέρες μετά τη λειτουργία του νεοϊδρυμένου δήμου, πρόστιμα 
- όπως αυτό το πρόσφατο της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου - για 

την ρύπανση των ακτών από τα απόβλητα της μεταναστευτικής 
και προσφυγικής κρίσης που έχουν συσσωρευτεί στη θέση Καρά 
Τεπές στο Μόλυβο σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Ο δήμαρχος δυτικής Λέσβου καλεί τις αρμόδιες αρχές να φρο-
ντίσουν για την άμεση απομάκρυνση περίπου 12.000 κυβικών 
μέτρων σωσιβίων από το νησί, αλλά και την ουσιαστική βοήθεια 
στο θέμα της καθημερινής περισυλλογής των σωσιβίων αλλά και 
των πλαστικών λέμβων που φθάνουν σχεδόν καθημερινά πλέον, 
στη βόρεια Λέσβο.
Όσον αφορά τη δομή της προσωρινής διαμονής στο δρόμο με-

ταξύ Σκάλας Συκαμνιάς και του χωριού Συκαμνιά, ο κ. Βέρρος 
αναφέρει πως η δομή λειτουργεί χωρίς τις απαραίτητες εγκρίσεις 
και τις απαραίτητες προς τούτο άδειες από το δήμο και τη διεύ-
θυνση Δόμησης, αλλά και χωρίς σχετικές αποφάσεις, ούτε του 
τέως δημοτικού συμβουλίου του δήμου Λέσβου, ούτε φυσικά 
του δημοτικού συμβουλίου του νεοσυσταθέντος δήμου Δυτικής 
Λέσβου. Ο δήμαρχος αναφέρει πως αν δεν διευθετηθεί άμεσα το 
θέμα, θα προβεί (μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών του δήμου) 
στην καθαίρεση των παρανόμων κατασκευών.

Την σύμβαση για το έργο της πρώτης φάσης ενεργειακής αναβάθμισης του Ειδικού Αντικαρκινι-
κού Νοσοκομείου Πειραιά «Μεταξά», υπέγραψε την Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2019, ο διευθύνων 
σύμβουλος της ΚΤΥΠ ΑΕ, Γιάννης Χαρωνίτης σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ..
Το έργο, αξίας 1.040.837,91 ευρώ (με ΦΠΑ), αφορά στην ανακατασκευή δικτύων και εξοπλισμού 

ειδικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας-διανομής νερού και αποχετεύσεων και θα υλοποιηθεί από 
την εταιρεία «ΒΜ ΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΙΚΕ» εντός χρονικής προθεσμίας 880 ημερολογιακών ημερών. Το 
έργο χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις της Περιφέρειας Αττικής.

ΟΙ ΠΡΟΣφΑΤΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΕΚΑΨΑΝ ΣΧΕΔΟΝ 7.500 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ ΚΑΙ 3.000 ΣΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ
Όπως δείχνει η δορυφορική παρακολούθηση από το Κέντρο BEYOND του Εθνικού Αστεροσκοπείου

ΔΥΣφΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ 
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «φΙΛΟΔΗΜΟΣ» 
Ζητά παρέμβαση του πρωθυπουργού

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΣΩΣΙΒΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣφΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 
Διαπιστώνει ο δήμαρχος Δυτικής Λέσβου, Ταξιάρχης Βέρρος

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΜΕΤΑξΑ»
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Τις βασικές προτεραιότητες του οικονομικού σχεδίου τής 
κυβέρνησης παρουσίασε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος 
Σταϊκούρας κατά την ομιλία του στο 14ο Annual Roadshow 
στο Λονδίνο, καλώντας τους συμμετέχοντες να επενδύσουν 
σήμερα στην Ελλάδα σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Στην τοποθέτησή του, ο υπουργός αναφέρθηκε στα πε-
πραγμένα της κυβέρνησης κατά τους δύο πρώτους μήνες 
διακυβέρνησης τής χώρας, και έθεσε ως προτεραιότητες της 
οικονομικής πολιτικής την επίτευξη των συμφωνημένων δη-
μοσιονομικών στόχων και την υλοποίηση των δεσμεύσεων 

της χώρας, την ενίσχυση της σταθερότητας του τραπεζικού 
συστήματος, την ολοκλήρωση ενός νέου, σταθερού φο-
ρολογικού πλαισίου με έντονη αναπτυξιακή διάσταση, την 
προώθηση των αποκρατικοποιήσεων, την ενίσχυση της 
ρευστότητας στην πραγματική οικονομία, την υλοποίηση 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, τη διαχείριση του ιδιωτικού 
χρέους και την αποπληρωμή του ακριβού μέρους του δανεί-
ου της χώρας από το ΔΝΤ.  Όπως τόνισε ο κ. Σταϊκούρας, η 
υλοποίηση αυτού του σχεδίου θα αυξήσει την ποσότητα του 
εγχώριου προϊόντος, θα βελτιώσει τη σύνθεση και την ποιό-

τητά του και θα ενισχύσει την παραγωγικότητα, τη διαρθρω-
τική ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια της ελληνικής 
οικονομίας.  Σημειώνεται ότι το «14ο Annual Roadshow» 
διοργανώνεται στη βρετανική πρωτεύουσα από το Χρημα-
τιστήριο Αξιών Αθηνών, σε συνεργασία με διεθνούς κύρους 
επενδυτικές τράπεζες και χρηματιστηριακές εταιρείες της Ελ-
λάδας και του εξωτερικού, και ο υπουργός Οικονομικών ήταν 
σήμερα ο κεντρικός ομιλητής.

Συνάντηση στο υπουργείο Τουρισμού με τον πρέσβη των 
ΗΠΑ Τζέφρι Πάιατ, είχε χθες ο υπουργός Τουρισμού Χάρης 
Θεοχάρης σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Στη συνάντηση συζητήθηκαν ζητήματα όπως η ενίσχυση 
των απευθείας αεροπορικών συνδέσεων ώστε να αυξηθεί 
ο αριθμός των Αμερικανών επισκεπτών στην Ελλάδα, και η 
προσέλκυση μεγάλων κινηματογραφικών παραγωγών. 

Ο υπουργός αναφέρθηκε στο στρατηγικό σχεδιασμό για την 
περαιτέρω ανάπτυξη των τουριστικών σχέσεων μέσα από 
την ενίσχυση των ειδικών εναλλακτικών μορφών τουρισμού 
όπως ο καταδυτικός λόγω του σημαντικού πλούτου προς εξε-
ρεύνηση στους βυθούς των ελληνικών θαλασσών. 
Στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκε η πρόταση συνερ-
γασίας με την Google ώστε να προβληθεί ψηφιακά ο ελληνι-

κός τουρισμός. 
Ο πρέσβης αναφέρθηκε στην τουριστική σημασία της Αστυ-
πάλαιας ως το πρώτο smoke free νησί παγκοσμίως καθώς και 
στο ενδιαφέρον αμερικανικών επιχειρήσεων να επενδύσουν 
σε τουριστικές υποδομές στην ελληνική επικράτεια.

H όσο το δυνατόν καλύτερη προς όφελος των Αθηναίων αξι-
οποίηση του κτιρίου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας, που εκκε-
νώθηκε χθες , ήταν το αντικείμενο της συνάντησης που είχαν 
το μεσημέρι ο δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, 
και ο πρόεδρος της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας «Αρσακείων - 
Τοσιτσείων Σχολείων», καθηγητής Γεώργιος Μπαμπινιώτης 

σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ..
Συγκεκριμένα, συζητήθηκε η δυνατότητα αξιοποίησης του κτι-
ρίου, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αχαρνών, Σουρ-
μελή και Μάγερ, για πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, 
ώστε να βοηθήσει στην αναβάθμιση της περιοχής.
Ήδη, ο Δήμος Αθηναίων, αμέσως μετά την εκκένωση, όπως 

τονίζεται, «προχώρησε στον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού 
του κτιρίου, το σφράγισε και ξεκίνησε παρεμβάσεις αναβάθ-
μισης του εξωτερικού χώρου με ενίσχυση του φωτισμού της 
περιοχής για να είναι πιο ασφαλής και φιλική».

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 14ο Συνέδριο 
Ελληνικών Επιχειρήσεων (14th Annual Greek Roadshow) στο 
Λονδίνο, κατά τη διάρκεια του οποίου εισηγμένες εταιρείες του 
Ελληνικού Χρηματιστηρίου παρουσίασαν στη διεθνή επενδυτι-
κή κοινότητα τα επιχειρηματικά τους πλάνα και τις προοπτικές 
τους σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Για πρώτη φορά ύστερα από 
πολλά χρόνια, στις συναντήσεις με διεθνείς επενδυτές, κυριάρ-
χησε σαφές κλίμα αισιοδοξίας για το μέλλον της Ελληνικής οικο-
νομίας και τις επενδυτικές προοπτικές της χώρας. Σε επίπεδο πα-
ρουσίας των επενδυτών, τα φετινά μεγέθη προσέγγισαν αυτά 
του 2013, μίας χρονιάς η οποία χαρακτηρίστηκε από σημαντική 
άντληση κεφαλαίων.
Συνολικά πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 600 κατ  ́ιδίαν 
συναντήσεις με τις εισηγμένες εταιρείες, στις οποίες συμμετείχαν 
100 επενδυτικά funds και 140 αναλυτές και διαχειριστές χαρτο-
φυλακίων. Συγκεκριμένα, συμμετείχαν οι παρακάτω τριάντα 
εισηγμένες εταιρείες: ΑΔΜΗΕ, Aegean Airlines, Alpha Bank, 
EXAE, Autohellas, Cenergy Holdings, Ελλάκτωρ, Ελβάλ-Χαλ-
κόρ, Eurobank, Fourlis, ΓΕΚ Τέρνα, Terna Energy, ΕΛΠΕ, ΟΤΕ, 

Ικτίνος, Intralot, Κρι-Κρι, Lamda Development, Motor Oil, 
Μυτιληναίος, Εθνική Τράπεζα, Εθνική Πανγαία, ΟΠΑΠ, Τράπεζα 
Πειραιώς, ΟΛΠ, Profile, ΔΕΗ, Σαράντης, Τιτάν και Βιοχάλκο. Η 
πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κα Βασιλική Λαζαρά-
κου επεσήμανε ότι «οι προτεραιότητες που έχουν τεθεί από την 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αφορούν στην ενίσχυση της προλη-
πτικής εποπτείας, στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και 
στην υποβολή νομοθετικών προτάσεων για τη διευκόλυνση της 
χρηματοδότησης μέσω των κεφαλαιαγορών, την τροποποίηση 
διατάξεων της υφιστάμενης νομοθεσίας, όπως η εταιρική δια-
κυβέρνηση, την ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών πρωτοβου-
λιών για βιώσιμη ανάπτυξη και ψηφιακές υπηρεσίες, καθώς και 
την υποστήριξη ενός περιβάλλοντος φιλικού προς την καινοτο-
μία και την τεχνολογία.» Ο πρόεδρος του Ομίλου Χρηματιστηρί-
ου Αθηνών, κ. Γιώργος Χαντζηνικολάου τόνισε ότι «για πρώτη 
φορά ύστερα από πολλά χρόνια, στις συναντήσεις με διεθνείς 
επενδυτές, κυριαρχεί σαφές κλίμα αισιοδοξίας για το μέλλον της 
Ελληνικής οικονομίας και τις επενδυτικές προοπτικές της χώρας. 
Σε αυτήν τη συγκυρία, ο ελληνικός χρηματοπιστωτικός κλάδος 

ανακάμπτει με σταθερά και γοργά βήματα και είναι έτοιμος να 
χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη της εγχώριας οικονομίας. Το ίδιο 
ισχύει και με την Ελληνική κεφαλαιαγορά, με το Χρηματιστήριο 
Αθηνών να βρίσκεται στο επίκεντρο. Το Χρηματιστήριο έχει τη 
δυνατότητα να στηρίξει τις εισηγμένες εταιρείες κατά τη συγκέ-
ντρωση των κεφαλαίων που απαιτούνται για την ανάπτυξη και 
ισχυροποίησή τους. Η νέα αυτή δυναμική που αναπτύσσεται, 
αναμένεται να δημιουργήσει ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες, 
τόσο για τους Έλληνες όσο και για τους ξένους επενδυτές».
Ο διευθύνων σύμβουλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κ. 
Σωκράτης Λαζαρίδης, επεσήμανε: «Σε επίπεδο παρουσίας των 
επενδυτών, τα φετινά μεγέθη προσέγγισαν αυτά του 2013, 
μίας χρονιάς η οποία χαρακτηρίστηκε από σημαντική άντληση 
κεφαλαίων. Επιπρόσθετα, η αίσθηση που αποκομίσαμε από 
τις συζητήσεις μας με τους συμμετέχοντες είναι πως πλέον η 
προσοχή των ξένων επενδυτών εστιάζεται στις μεσομακροπρό-
θεσμες προοπτικές των ελληνικών εισηγμένων επιχειρήσεων, 
στοιχείο που επιβεβαιώνει την αναγνώριση της δυναμικής που 
αναπτύσσει η Ελληνική οικονομία».

ΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛΕΣΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΟΥΣ ΤΟΥ 14ΟΥ aNNuaL roaDSHoW ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ
Ο υπ. Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗ ΘΕΟΧΑΡΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΕΣΒΗ ΤΩΝ ΗΠΑ ΤΖΕφΡΙ ΠΑΙΑΤ 

ΤΡΟΠΟΥΣ ΑξΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ «ΤΟΣΙΤΣΕΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» , ΣΥΖΗΤΗΣΑΝ Κ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ Γ. ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ

ΚΛΙΜΑ ΑΙΣΙΟΔΟξΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 
Στο 14ο Συνέδριο Ελληνικών Επιχειρήσεων στο Λονδίνο
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Διαγωνισμό για Startups στην ψηφιακή τεχνολογία ανακοί-
νωσε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοι-
νωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ). Συγκεκριμένα, το Startups d.Day 
είναι ένας σύγχρονος διαγωνισμός για νεοφυείς επιχειρήσεις, 
ο οποίος διοργανώνεται από τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) και ο οποί-
ος υλοποιείται στο πλαίσιο του digital economy forum 2019: 
Leading Greece to Growth, το οποίο θα διεξαχθεί στις 31 
Οκτωβρίου 2019 σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Στόχος 
του Startups d.Day 2019 είναι να αναδείξει και να βραβεύσει 
καινοτόμες ελληνικές, νεοφυείς επιχειρήσεις, οι οποίες αξιο-
ποιούν την ψηφιακή τεχνολογία και δημιουργούν πρωτοπο-
ριακά προϊόντα και λύσεις, τα οποία απευθύνονται στη διεθνή 
αγορά, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Σε ποιους απευθύνεται
Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος ελληνικές νεοφυ-
είς επιχειρήσεις που αξιοποιούν την ψηφιακή τεχνολογία. Οι 
εταιρείες θα πρέπει να έχουν προϊόν/λύση είτε έτοιμο/η είτε 
σε πιλοτική λειτουργία (proof of concept), προκειμένου να 
συμμετάσχουν.
Οι συμμετέχοντες οι οποίοι θα επιλεγούν, θα έχουν τη δυνα-
τότητα να παρουσιάσουν το προϊόν/λύση τους σε επενδυτές, 
funds, επιχειρηματίες, συμβούλους επιχειρήσεων, πελάτες, 
κ.ά., στο πλαίσιο του συνεδρίου, να δικτυωθούν με ανθρώ-
πους και εταιρείες που μπορούν να τους βοηθήσουν στην 
προσπάθειά τους, ενώ για τις διακριθείσες εταιρείες θα υπάρ-
χουν επιπλέον οφέλη, κυρίως όσον αφορά στην προβολή 
τους.
Διαδικασία αξιολόγησης

Όλες οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο ΣΕΠΕ, θα εξετα-
στούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού, η 
οποία θα επιλέξει τις 10 καλύτερες, οι οποίες και θα έχουν τη 
δυνατότητα να προβληθούν με stand (π.χ. roll up, Η/Υ, υλικό 
προώθησης δικής τους παραγωγής), στο πλαίσιο του digital 
economy forum 2019.
Οι 10 εταιρείες που θα επιλεγούν, θα κληθούν, στη συνέχεια, 
να παρουσιάσουν την πρόταση τους σε πάνελ επιχειρηματιών 
και στελεχών του κλάδου ψηφιακής τεχνολογίας για την αξι-
ολόγησή τους (σύντομη παρουσίαση διάρκειας, μέχρι πέντε 
λεπτών, που θα προηγηθεί της διεξαγωγής του συνεδρίου, 
σε τόπο και χρόνο που θα ανακοινωθεί, μετά τη διαδικασία 
επιλογής). Η παρουσία τους στο συνέδριο θα δώσει την ευκαι-
ρία δικτύωσης με εξειδικευμένα στελέχη σε διάφορους τομείς, 
ώστε να λάβουν χρήσιμες συμβουλές (τεχνικές, χρηματοδο-
τικές, διοικητικές, οργανωτικές, κ.λπ.) για την επιχειρηματική 
ανάπτυξή τους.
Από αυτές τις 10 εταιρείες, θα προκριθούν οι πέντε πρώτες σε 
σειρά κατάταξης, οι οποίες θα παρουσιάσουν τη λύση/προϊόν 
που έχουν, σε συγκεκριμένη θεματική ενότητα στη διάρκεια 
του digital economy forum 2019.
Οι τρεις πρώτες σε σειρά κατάταξης θα βραβευθούν στο επί-
σημο δείπνο του digital economy forum 2019, παρουσία του 
πρωθυπουργού Κυριακού Μητσοτάκη.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού θα στελεχωθεί 
από επιχειρηματίες και εξειδικευμένα στελέχη από τον χώρο 
των επιχειρήσεων ψηφιακής τεχνολογίας.
Τρόπος και δυνατότητα συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν ξεκινήσει 

να δραστηριοποιούνται την τελευταία πενταετία και μπορούν 
να υποβάλουν την αίτησή τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
startups@sepe.gr, μέχρι τις 20 Οκτωβρίου 2019.
Η αίτηση περιλαμβάνει κείμενο μεγέθους έως 2.500 λέξεις, 
που θα αναφέρεται στα εξής θέματα:
- Τα κύρια στοιχεία της εταιρείας (δραστηριότητα, αποτελέ-
σματα, δομή, κ.λπ.).
- Τα καινοτόμα προϊόντα/υπηρεσίες που έχουν δημιουργήσει 
και η διαφοροποίησή τους από τον ανταγωνισμό.
- Στοιχεία που να αποδεικνύουν την αναπτυξιακή πορεία και 
δυναμική της εταιρείας εντός ή/ και εκτός Ελλάδας (πελάτες, 
πωλήσεις, συνεργασίες, κ.λπ.).
- Στοιχεία των βασικών στελεχών της εταιρείας.
- Διακρίσεις της εταιρείας/ομάδας, τα τελευταία δύο-τρία 
χρόνια.
- Προγραμματισμός ανάπτυξης για την επόμενη διετία.
Αίτηση συμμετοχής
Τι θα κερδίσουν οι διακριθείσες εταιρείες
Δωρεάν εγγραφή στο ΣΕΠΕ.
Δωρεάν συνδρομή στο ΣΕΠΕ για το έτος 2020.
Δυνατότητα συμμετοχής σε διεθνείς εκθέσεις σε συνεργασία 
με το ΣΕΠΕ.
Ευκαιρίες δικτύωσης με επιχειρήσεις-μέλη του ΣΕΠΕ για μελ-
λοντικές συνεργασίες.
Ευκαιρίες δικτύωσης με εξειδικευμένους επενδυτές και σχετι-
κά funds.
Συμμετοχή σε πρωτοβουλίες που υποστηρίζουν startups από 
επιχειρήσεις-μέλη του ΣΕΠΕ.

«Μνημείο οικουμενικό, που θα μπορούσε να καταστεί πόλος 
ανάπτυξης για ολόκληρη την περιοχή», χαρακτήρισε –σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ- τον τύμβο Καστά της Αμφίπολης, η πρώην 
ανασκαφέας του, η αρχαιολόγος Αικατερίνη Περιστέρη, μιλώ-
ντας χθες το βράδυ στην κατάμεστη αίθουσα του Μουσείου 
Μακεδονικού Αγώνα της Θεσσαλονίκης.
H κ. Περιστέρη, αφού εισήγαγε το κοινό στην ιστορία της περι-
οχής την περίοδο της μεγάλη ακμής της, στα χρόνια του Μ.Αλε-
ξάνδρου, αλλά και στα ρωμαϊκά και βυζαντινά χρόνια, αναφέρ-
θηκε στο ιστορικό των ανασκαφών στην περιοχή (αρχικά απο 
τον αρχαιολόγο Δημήτριο Λαζαρίδη και απο το 2011 απο την 
ίδια), ενώ επανέλαβε αναλυτικά το ιστορικό των αποκαλύψεων 
(απο το καλοκαίρι του 2011 με τον εντοπισμό του περιβόλου 
του λόφου, ο οποίος οπως είπε χαρακτηριστικά «τυμβοποιήθη-
κε με εντολή του Μ.Αλεξάνδρου, προκειμένου να συμπεριλάβει 
όλους τους τάφους που βρίσκονταν στην περιοχή) και τις υπό-
λοιπες μνημειώδεις αποκαλύψεις, μέχρι το 2015, οπότε και η 
ανασκαφή διακόπηκε... 
Στη διάλεξή της, με θέμα «Μνημειακό ταφικό συγκρότημα Τύμ-
βου Καστά Αμφίπολης», η κ.Περιστέρη αναφέρθηκε :
-Στους δόμους του μνημειακού περιβόλου, που εντοπίστηκε 
αρχικά και όπως διαπιστώθηκε ήταν ίδιοι με αυτούς στη βάση 
του Λέοντα, γεγονός που οδήγησε στη συσχέτιση των δυο μνη-
μείων και την άποψη πως ο Λέοντας βρισκόταν στην κορυφή 

του τύμβου. 
-Στη μνημειακή μορφή της Σφίγγας, που εντοπίστηκε στην εί-
σοδο του τάφου («στον μακεδονικό χώρο η τέχνη είναι ενιαία. 
Σφίγγες υπάρχουν σε ολη τη Μακεδονία- Τη δική μας εννοώ 
- μην μπερδευόμαστε με τους βόρειους γείτονες μας» είπε χα-
ρακτηριστικά )
-Στην αρχική εικόνα του τύμβου, που δεν είχε κυκλικό σχήμα, 
αλλά ...τραπέζιο (είναι χαρακτηριστικό πως σε χάρτη που σχε-
δίασε Βρετανός στρατιώτης χαρτογράφος στην περίοδο του 
Α΄Παγκοσμίου Πολέμου απεικονίζεται η περιοχή των εκβολών 
του ποταμού Στρυμώνα και της Αρχαίας Αμφίπολης και τα χα-
ρακώματα των Βουλγάρων με τοπωνύμιο «Hovis hill», καθώς 
το σχήμα του τύμβου Καστά, θύμισε στον Βρετανό χαρτογράφο 
το σχήμα των φημισμένων καρβελιών άρτου ολικής άλεσης 
της βρετανικής εταιρείας (Hovis) κι εδωσε στον τύμβο αυτή την 
ονομασία.. Ο χάρτης μάλιστα εκτίθεται αυτή την περίοδο στον 
ίδιο χώρο του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα στο πλαίσιο της 
εκθεσης «Χαρτογραφικές Ιστορίες της Μακεδονίας στις αρχές 
του 20ού αιώνα», που εγκαινιάστηκε την περασμένη εβδομάδα 
και η κ.Περιστέρη είχε την ευκαιρία να τον δει μόλις χθες το βρα-
δυ, με αφορμή τη διάλεξη της). 
Όπως μάλιστα είπε η κ.Περιστέρη, η περιοχή είχε υποστεί πολλές 
τοπογραφικές μεταλλάξεις λόγω των πολέμων, τα υψώματα 
είχαν πολλάκις χρησιμοποιηθεί ως χαρακώματα και στη δι-

άρκεια της ανασκαφής εντοπίστηκαν χιλιάδες οβίδες, για την 
απενεργοποίηση των οποίων χρειάστηκε να κληθούν ειδικές 
υπηρεσίες του στρατού. 
Στην ίδια διάλεξη, την οποία διοργάνωσε του Σωματείο των 
Φίλων του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα, η κ. Περιστέρη, η 
οποία εξελέγη πρόσφατα ως τομεάρχης Πολιτισμού της Περι-
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, δεν έκρυψε την πικρία της για 
τη διακοπή της ανασκαφής και την απομάκρυνση της από αυτή 
(«Εγώ δεν εχω πλέον πρόσβαση το μουσείο», «το μνημείο θα 
μπορούσε να είναι επισκέψιμο αυτα τα τέσσερα χρόνια», «έγινε 
προσπάθεια τουλάχιστον η κεφαλή της Σφίγγας να εκτεθεί στο 
μουσείο της Αμφίπολης, αλλα όλα έγιναν με άσχημο-πρόχειρο 
τρόπο και με κείμενα που περιείχαν πολλές ανακρίβειες», «δεν 
βρήκαν τον χρόνο για τη συγκόλληση των βοτσαλωτών αυτα 
τα τέσσερα χρόνια» επανέλαβε τουλάχιστον τρείς φορές στη δι-
άρκεια της ομιλίας της και κατέληξε με την ευχή «να μπορέσουμε 
σε δύο χρόνια απο σήμερα να καταστήσουμε το μνημείο επισκέ-
ψιμο στο κοινό - να κάνουμε το σήμερα χθες». 
Στο τέλος της διάλεξης της κ. Περιστέρη οι διοργανωτές δεν 
επέτρεψαν στο κοινό ερωτήσεις κοινό, καθώς -όπως είπαν- 
επρόκειτο για αμιγώς πολιτιστική διοργάνωση και ...»υπάρχουν 
πολλές διχόνοιες στο θέμα αυτό». 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ StartupS ΣΤΗΝ ΨΗφΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Ο ΣΕΠΕ

ΜΝΗΜΕΙΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ Η ΑΜφΙΠΟΛΗ, ΣΥΜφΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ
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Δύο σημαντικά έργα στήριξης και ανάδειξης του πολιτιστι-
κού αποθέματος της περιοχής εντάχθηκαν –σύμφωνα με το 
ΑΠΕ- στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Κρήτης 2014-2020 μετά 
την υπογραφή τους από τον περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρο 
Αρναουτάκη. Το ένα αφορά το Μουσείο Μεσαράς με προ-
ϋπολογισμό 2,4 εκατ. ευρώ και το άλλο τη συντήρηση και 
αποκατάσταση χώρων της Κνωσού, προϋπολογισμού ενός 
εκατομμυρίου ευρώ. 
«Με την ολοκλήρωση του Μουσείου Μεσαράς θα αποδοθεί 
στους κατοίκους και στους επισκέπτες του νησιού ένα ση-
μαντικό έργο. Μαζί προχωρά κι ένα σημαντικό έργο για την 
Κνωσό. Δύο έργα που δίνουν σημαντική βοήθεια στις αρ-
χαιολογικές υπηρεσίες», δήλωσε ο περιφερειάρχης μετά την 
υπογραφή, και πρόσθεσε: «Μετά τα Αρχαιολογικά Μουσεία 
Χανίων και Αγίου Νικολάου, ολοκληρώνουμε τον κύκλο των 
Μουσείων σε αυτή την προγραμματική περίοδο στην Κρήτη. 
Έργα ιδιαίτερα σημαντικά για την αναβάθμιση του πολιτιστι-
κού αποθέματος του νησιού μας. Η καλή συνεργασία με τις 
αρχαιολογικές υπηρεσίες αποδίδει καρπούς». 
Για δύο «πολύ σημαντικά έργα» για την Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Ηρακλείου, έκανε λόγο η Βάσω Συθιακάκη, προϊσταμένη της 
υπηρεσίας, εκφράζοντας την ικανοποίησή της για την ένταξη 

των έργων στο Περιφερειακό Πρόγραμμα. Η επικεφαλής της 
ΕΦΑΗ, ευχαρίστησε θερμά την Περιφέρεια Κρήτης, που μόνι-
μα, όπως είπε, συμπαραστέκεται στις προσπάθειες, τις υπηρε-
σίες του υπουργείου Πολιτισμού και τους συναδέλφους της 
που βοήθησαν καθοριστικά στην ωρίμανση και ένταξη των 
δύο μεγάλων έργων. 
Σε ό,τι αφορά το Μουσείο Μεσαράς, το έργο έχει προϋπο-
λογισμό 2,4 εκατ. ευρώ και προβλέπει όλες τις εργασίες που 
απαιτούνται για να εγκατασταθεί το επιλεγμένο αρχαιολογι-
κό υλικό από την περιοχή της Μεσαράς στο κτίριο του νέου 
Αρχαιολογικού Μουσείου Μεσαράς στον Αμπελούζο Δήμου 
Γόρτυνας και να οργανωθεί η μόνιμη έκθεσή του. 
Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη, πρόκειται να διαμορφωθούν 
οι εκθεσιακοί χώροι του Μουσείου (760 τ.μ.) και ο εσωτερικός 
αύλειος χώρος (1.060 τ.μ.). Θα μεταφερθούν και θα συντη-
ρηθούν τα εκθέματα και θα γίνει προμήθεια και εγκατάστα-
ση προθηκών και ειδικών μουσειοκατασκευών με ειδικό 
φωτισμό και κατάλληλες στηρίξεις. Επίσης, προβλέπεται ο 
σχεδιασμός και η τοποθέτηση του απαραίτητου εποπτικού και 
πληροφοριακού υλικού. 
Σε ό,τι έχει να κάνει με την Κνωσό, το έργο προϋπολογισμού 
ενός εκατομμυρίου ευρώ προβλέπει εργασίες συντήρησης 

και αποκατάστασης, οι οποίες θα γίνουν στην «Αίθουσα των 
Διπλών Πελέκεων» (Μέγαρο του Βασιλέως), έναν από τους 
σημαντικότερους και πλέον δημοφιλείς χώρους του Ανακτό-
ρου, στον «Βασιλικό δρόμο», την κύρια οδική αρτηρία της 
πόλης της Κνωσού και στον περιβάλλοντα χώρο της βίλας 
«Αριάδνη», τόπο κατοικίας του ανασκαφέα του Ανακτόρου 
Sir A. Evans.
Υπενθυμίζεται πως το Ανάκτορο της Κνωσού είναι το μεγα-
λύτερο και σημαντικότερο της μινωικής Κρήτης, χτίστηκε 
για πρώτη φορά το 2000 π.Χ. πάνω σε λείψανα εκτεταμένου 
νεολιθικού οικισμού, ανοικοδομήθηκε το 1700 π.Χ. και κατα-
στράφηκε οριστικά γύρω στο 1380 π.Χ.
Παρόντες στην υπογραφή των συμβάσεων ήταν ο εντε-
ταλμένος σύμβουλος Πολιτισμού, Κώστας Φασουλάκης, η 
προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Περι-
φερειακού Προγράμματος Κρήτης, Μαρία Κασσωτάκη, το 
στέλεχος της υπηρεσίας, Μαρία Γιατρομανωλάκη, καθώς και 
ο σύμβουλος Δημήτρης Μιχελογιάννης. 
Από την Αρχαιολογική Υπηρεσία παραβρέθηκαν ο Φλάβιο 
Ζανόν, προϊστάμενος του Τμήματος Έργων και Μελετών και 
οι αρχαιολόγοι Ελίζα Καβουλάκη και Καλλιόπη Γαλανάκη. 

Tρεις εβδομάδες έχουν απομείνει για την συμμετοχή στον 10ο 
επετειακό διαγωνισμό Καινοτομίας & Τεχνολογίας του προ-
γράμματος NBG Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας, που 
έχει ως στόχο να αναδείξει και να επιβραβεύσει πρωτότυπες 
ιδέες βασισμένες στις νέες τεχνολογίες και να προωθήσει την 
καινοτομία στην Ελλάδα, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Ο Διαγωνισμός αποσκοπεί στην ενίσχυση και τη στήριξη της 
δημιουργικότητας, ειδικά των νέων, και στην καλλιέργεια 
κουλτούρας καινοτομίας. Η αξιολόγηση των προτάσεων θα 
πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τα Πανεπιστημιακά Ιδρύ-
ματα: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αριστοτέλειο Πανεπι-
στήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Πειραιά καθώς και τα 
Πανεπιστήμια Πατρών, Κρήτης, Μακεδονίας, Πελοποννήσου, 
Θεσσαλίας και το Πολυτεχνείο Κρήτης.
Οι νικητές κερδίζουν χρηματικά βραβεία συνολικής αξίας 

49.000 ευρώ και μεγάλη προβολή στον έντυπο και ηλεκτρο-
νικό τύπο. Η υποβολή είναι ηλεκτρονική και αφορά σε ένα 
κείμενο έως 1.000 λέξεις στο www.nbg.gr/competition. Η 
συμμετοχή στον Διαγωνισμό μπορεί να είναι ατομική ή ομα-
δική με αντικείμενο που εντάσσεται σε μία από τις παρακάτω 
θεματικές ενότητες: ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα, περι-
βάλλον και τεχνολογία και πολιτισμός και τεχνολογία. 
Πέρα από τη διαγωνιστική φάση και τη βράβευση των προ-
τάσεων μέσα από τον ετήσιο Διαγωνισμό Καινοτομίας & 
Τεχνολογίας, έμφαση δίνεται στην υποστήριξη της υλοποίη-
σης επιλεγμένων προτάσεων που έχουν διακριθεί. Έμφαση 
δίνεται επίσης στην καθοδήγηση (mentoring) των ομάδων 
και από έμπειρα στελέχη της Εθνικής Τράπεζας, τα οποία, με 
επαγγελματική εμπειρία άνω των είκοσι ετών και σε διαφορε-
τικούς κλάδους προτείνουν στοχευμένες λύσεις για τη βελτίω-
ση κάθε καινοτόμου προσπάθειας.

 Σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
εκπρόσωποι επιλεγμένων προτάσεων παρακολουθούν προ-
γράμματα εκπαίδευσης σε θέματα επιχειρηματικότητας και 
λαμβάνουν δωρεάν υπηρεσίες και προϊόντα της Amazon και 
του Facebook. Επίσης, για την οικονομική στήριξη εταιρειών, 
προβλέπονται στοχευμένες δράσεις οικονομικής στήριξης σε 
συνεργασία με τον οργανισμό The People’s Trust, δράσεις δα-
νεισμού και συμμετοχής στο μετοχικό τους κεφάλαιο καθώς 
και δράσεις καθοδήγησης και δικτύωσης σε συνεργασία με 
τη Google, Grant Thornton, Watson, Farley & Williams, Israel 
Advanced Technology Industries (IATI), Ελληνο-Αμερικάνικο 
Εμπορικό Επιμελητήριο, Census, ΜcKinsey, KEMEΛ, Endeavor 
Greece, InnoEnergy, KiNNO, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και 
το Ίδρυμα Ωνάση.

Σε σημαντική ενίσχυση του χαρτοφυλακίου αιολικών πάρκων 
του Ομίλου Τέρνα Ενεργειακή στις ΗΠΑ οδηγεί –σύμφωνα με το 
ΑΠΕ- η ολοκλήρωση δύο σημαντικών επενδύσεων στην περιοχή 
του Τέξας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.
Συγκεκριμένα, σε εμπορική λειτουργία έχει τεθεί πλέον το αιολικό 
πάρκο «Gopher Creek» (Fluvanna 2) στην περιοχή Borden County 
του Τέξας, η ισχύς του οποίου ανέρχεται σε 158 MW. Η ανάπτυξη 
του έργου ξεκίνησε το δεύτερο εξάμηνο του 2018, ολοκληρώθηκε 
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που είχε τεθεί και πλέον βρίσκε-
ται σε πλήρη εμπορική λειτουργία. Παράλληλα, ολοκληρώθηκαν 
επιτυχώς οι διαδικασίες για την εξαγορά του αιολικού πάρκου 
«Bearkat», στο Glasscock County του Τέξας. Υπενθυμίζεται ότι το 

συγκεκριμένο αιολικό πάρκο, εγκατεστημένης ισχύος 200 MW, 
βρίσκεται σε λειτουργία ήδη από τον Ιανουάριο του 2018. Τα δύο 
νέα αιολικά πάρκα ανεβάζουν τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ 
του Ομίλου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ στις ΗΠΑ στα 651 MW. Υπενθυμί-
ζεται ότι η εταιρεία λειτουργεί ακόμα δύο αιολικά πάρκα στις ΗΠΑ, 
ένα ισχύος 138 MW στην περιοχή Elmore County του Idaho κι ένα 
ισχύος 155 MW στην περιοχή Scurry County του Τέξας (Fluvanna 
1). Ο Πρόεδρος της Τέρνα Ενεργειακή, Γιώργος Περιστέρης δή-
λωσε σχετικά: «Ανταποκρινόμενοι απολύτως στις δεσμεύσεις που 
είχαμε αναλάβει απέναντι στους μετόχους και τους συνεργάτες μας 
ολοκληρώσαμε με επιτυχία κι εντός του καθορισμένου χρονοδι-
αγράμματος δύο ακόμα σημαντικές επενδύσεις στην αγορά των 

ΗΠΑ. Η συνολική ισχύς των αιολικών πάρκων που λειτουργούμε 
στις ΗΠΑ ανέρχεται πλέον σε 651 MW. Η Τέρνα Ενεργειακή απο-
τελεί τον μεγαλύτερο επενδυτή σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας στην Ελλάδα, αλλά και τη μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία 
διεθνώς στον τομέα της παραγωγής καθαρής ενέργειας. Είμαστε 
αποφασισμένοι να συνεχίσουμε δυναμικά τις επενδύσεις μας τόσο 
στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, ώστε σύντομα να ξεπεράσου-
με και τον στόχο των 2.000 MW, που έχουμε πλέον θέσει».

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΨΟΥΣ 2,4 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕΣΑΡΑΣ ΚΑΙ 1 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΝΩΣΟ   

NBG BuSiNeSS SeeDS: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ 10Ο ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
Του προγράμματος της Εθνικής Τράπεζας

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟφΥΛΑΚΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΤΙΣ ΗΠΑ   
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Με τίτλο «Πρωτοβουλία για Περισσότερο Φιλόδοξους 
Στόχους για το Κλίμα», εν όψει της Συνόδου Κορυφής του 
ΟΗΕ
Με Κοινή Διακήρυξή τους, 32 αρχηγοί κρατών και κυβερ-
νήσεων, μεταξύ των οποίων και ο Πρόεδρος της Ελληνι-
κής Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, ενώνουν τις 
φωνές τους, ζητώντας «Πρωτοβουλία για Περισσότερο 
Φιλόδοξους Στόχους για το Κλίμα» εν όψει της Συνόδου 
Κορυφής των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη (21-23 
Σεπτεμβρίου).
Υπό το φως των συμπερασμάτων της Ειδικής Έκθεσης 
της Διακυβερνητικής Ομάδας για την Κλιματική Αλλαγή 
και των αποτελεσμάτων της COP 24, οι 32 ηγέτες καλούν 
όλα τα Μέρη που προσέρχονται στη Διάσκεψη Κορυφής 
των Ηνωμένων Εθνών να αντιμετωπίσουν το 2019 ως 
έτος φιλόδοξων στόχων για το κλίμα και τάσσονται υπέρ 
συγκεκριμένων σχεδίων και πρωτοβουλιών, με στόχο τη 
σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκη-
πίου, πέρα από τους σημερινούς στόχους που έχουν τεθεί 
για το 2030. Παράλληλα, ζητούν την άμεση λήψη μέτρων, 
υπογραμμίζοντας ότι η κλιματική αλλαγή είναι η βασική 
πρόκληση της εποχής μας και σημειώνουν την ανάγκη 
να κληροδοτήσουμε στα παιδιά μας και στις μελλοντικές 
γενιές έναν κόσμο στον οποίο αξίζει να ζει κανείς.
Ειδικότερα, στην Κοινή Διακήρυξή τους, με τίτλο «Πρω-
τοβουλία για Περισσότερο Φιλόδοξους στόχους για το 
Κλίμα», οι 32 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων τονίζουν:
1. Η κλιματική αλλαγή είναι η βασική πρόκληση της επο-
χής μας. Η γενιά μας είναι η πρώτη που βιώνει την ταχεία 
αύξηση των θερμοκρασιών σε ολόκληρο τον κόσμο και, 
πιθανότατα, η τελευταία που έχει την ευκαιρία για απο-
τελεσματική καταπολέμηση της επικείμενης παγκόσμιας 
κλιματικής κρίσης.
2. Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι επαρκώς 
τεκμηριωμένες και γίνονται αισθητές σε ολόκληρο τον 
κόσμο: Η δραματική αύξηση των κυμάτων καύσωνα, των 
πλημμυρών, των ξηρασιών και των λασπορροών, η τήξη 
των παγετώνων και η άνοδος της στάθμης της θάλασσας. 
Η λειψυδρία και οι κακές σοδειές είναι μερικές μόνο από τις 
άμεσες συνέπειες, με καταστροφικές επιπτώσεις, όπως η 
πείνα και ο αναγκαστικός εκτοπισμός ανθρώπων.
3. Στη διάρκεια του προηγούμενου αιώνα, η μέση παγκό-
σμια θερμοκρασία έχει ήδη αυξηθεί κατά περίπου 1 βαθμό 
Κελσίου σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα. Αυτή η 

αύξηση είναι πρωτοφανής στην ιστορία της ανθρωπότη-
τας.
4. Η κλιματική κρίση προκαλεί ανησυχία σε όλους μας. 
Η κλιματική αλλαγή βλάπτει την παγκόσμια οικονομία. 
Απειλεί διάφορους τομείς, όπως η γεωργία, η δασοκομία, 
ο τουρισμός, η ενέργεια, οι υποδομές και οι υδάτινοι πόροι 
και, αναπόφευκτα, αποτελεί σοβαρή απειλή για την ειρήνη 
και τη σταθερότητα σε όλο τον κόσμο.
5. Τον Δεκέμβριο του 2015, ο κόσμος βίωσε μια σημα-
ντική στιγμή ελπίδας και εμπιστοσύνης: Στην COP 21, η 
Παγκόσμια Κοινότητα υιοθέτησε τη Συμφωνία-ορόσημο 
των Παρισίων, με στόχο να διατηρηθεί η αύξηση της πα-
γκόσμιας μέσης θερμοκρασίας σε επίπεδα κάτω από τους 
2 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα 
και να συνεχισθεί η προσπάθεια να περιοριστεί περαιτέρω 
η άνοδος στους 1,5 βαθμούς Κελσίου.
6. Η Διακυβερνητική Ομάδα για την Κλιματική Αλλαγή, 
στην έκθεσή της σχετικά με τον αντίκτυπο της υπερθέρ-
μανσης του πλανήτη κατά 1,5 βαθμούς Κελσίου, επιβεβαι-
ώνει σαφώς ότι βιώνουμε ήδη τις αρνητικές επιπτώσεις 
της κλιματικής αλλαγής• δείχνει επίσης σαφώς τα τρωτά 
σημεία, τις επιπτώσεις και τους κινδύνους που συνεπάγε-
ται η περαιτέρω αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη 
για τις ανθρώπινες κοινωνίες και τα φυσικά συστήματα, 
συμπεριλαμβανομένων και των επιπτώσεων ως προς την 
επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης και των Στόχων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης (ΣΒΑ).
7. Τα τρέχοντα μέτρα που έλαβε η Διεθνής Κοινότητα, 
όπως εκφράζονται στις Εθνικά Καθορισμένες Συνεισφορές 
(ΕΚΣ) στη Συμφωνία των Παρισίων, δεν επαρκούν για 
την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων που καθο-
ρίζονται στη Συμφωνία των Παρισίων. Πρέπει να γίνουν 
περισσότερα -και η δράση πρέπει να είναι γρήγορη, απο-
φασιστική και κοινή.
8. Μετά την επιτυχή έγκριση του κανονισμού του Κατο-
βίτσε στην COP 24 και μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 
Διαλόγου «Talanoa», είναι πια η στιγμή να ενισχυθεί η 
δράση και οι φιλοδοξίες.
9. Εμείς, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων και όσοι 
άλλοι υπογράφουμε αυτή τη Διακήρυξη, είμαστε πεπει-
σμένοι ότι τα αποτελεσματικά μέτρα για την καταπολέμη-
ση της κλιματικής αλλαγής είναι όχι απλώς αναγκαία από 
μόνα τους, αλλά θα δημιουργήσουν πρόσθετα αμοιβαία 
οφέλη και νέες ευκαιρίες για τις οικονομίες και τις κοινω-

νίες μας. Είμαστε πεπεισμένοι ότι τα ουσιαστικά μέτρα θα 
μας βοηθήσουν να οδηγήσουμε τον πλανήτη μας σε ένα 
μέλλον ασφάλειας, ειρήνης και ευημερίας.
10. Βάσει της επιστημονικής και τεχνικής εμπειρογνωμο-
σύνης καθώς και των οικονομικών μέσων που διαθέτει 
σήμερα ο κόσμος, έχουμε συλλογικά την υποχρέωση 
έναντι των μελλοντικών γενεών να κάνουμε ό,τι είναι 
ανθρωπίνως δυνατό για να σταματήσουμε την κλιματική 
αλλαγή και να προσαρμοστούμε στις δυσμενείς επιπτώ-
σεις της, σεβόμενοι την ανάγκη για μια δίκαιη μετάβαση 
των κοινωνιών μας.
11. Απευθύνουμε έκκληση προς τη Διεθνή Κοινότητα και 
προς όλα τα Συμβαλλόμενα Μέρη της Συμφωνίας των 
Παρισίων: Ας ενεργήσουμε από κοινού, αποφασιστικά και 
γρήγορα για να σταματήσουμε την παγκόσμια κλιματική 
κρίση.
12. Υπό το φως των συμπερασμάτων της Ειδικής Έκθε-
σης της Διακυβερνητικής Ομάδας για την Κλιματική Αλ-
λαγή και των αποτελεσμάτων της COP 24, καλούμε όλα 
τα Μέρη να αντιμετωπίσουν το 2019 ως έτος φιλόδοξων 
στόχων για το κλίμα, προσερχόμενα στη Διάσκεψη Κορυ-
φής των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα τον Σεπτέμβριο 
του 2019 με συγκεκριμένα σχέδια και πρωτοβουλίες για 
τη σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμο-
κηπίου, πέρα από τους σημερινούς στόχους που έχουν 
τεθεί για το 2030, στο βαθμό που αυτοί οι στόχοι δεν είναι 
σύμφωνοι με τους σκοπούς της Συμφωνίας των Παρισί-
ων, και ο στόχος να τεθεί στο μηδέν μέχρι το 2050, με αφε-
τηρία ενισχυμένες, εθνικά καθοριζόμενες συνεισφορές το 
επόμενο έτος.
13. Τονίζουμε ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι 
όλες οι χρηματοπιστωτικές ροές συνάδουν με την πορεία 
προς τις χαμηλές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και 
με τη φιλική προς το κλίμα ανάπτυξη, και ζητούμε από 
όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να ευθυγραμμίσουν 
τις επενδύσεις τους με τους μακροπρόθεσμους στόχους 
της Συμφωνίας των Παρισίων, να αυξήσουν τις επενδύ-
σεις στην ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, καθώς και να αποεπενδύσουν το συντομότερο 
δυνατόν από την οικονομία των ορυκτών καυσίμων. 

Συνέχεια στη σελ 17
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Η συντριβή ενός τεράστιου αστεροειδούς γέμισε ολόκληρο το 
ηλιακό μας σύστημα με μεγάλες ποσότητες σκόνης προκαλώ-
ντας μια σπάνια εποχή των παγετώνων και ενισχύοντας έτσι τη 
βιοποικιλότητα, σύμφωνα με νέα σουηδική έρευνα, αναφέρει 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Μέχρι σήμερα είχαν ήδη γίνει προσπάθειες να ερευνηθεί το 
κατά πόσο τα διαστημικά συμβάντα επηρεάζουν την εξέλιξη 
της ζωής στη Γη. Η μελέτη αυτή, όμως, που δημοσιεύτηκε στην 
επιστημονική επιθεώρηση «Science Advances» και διεξήχθη 
από το Πανεπιστήμιο του Λουντ στη Σουηδία είναι η πρώτη που 
κατάφερε να δείξει ότι πριν από 450 εκατομμύρια χρόνια ένας 
αστεροειδής, κάπου μεταξύ του Άρη και του Δία, συνετρίβη και 
η σκόνη από τη θραύση του εξαπλώθηκε παντού στο ηλιακό 
μας σύστημα. 
Αυτή η συσσώρευση σκόνης εμπόδιζε ένα μέρος του ηλιακού 
φωτός να φτάνει στη Γη, με αποτέλεσμα η θερμοκρασία της να 
μειωθεί δραματικά τα επόμενα 2 εκατομμύρια χρόνια οδηγώ-
ντας έτσι σε μια εποχή των παγετώνων.
Το κλίμα άλλαξε ριζικά και αναδιαμορφώθηκε μεταπηδώντας 
από τη σχετική ομοιογένεια στη σχεδόν πλήρη διαίρεση της 
Γης σε δύο κλιματικές ζώνες, μια αρκτική στους πόλους και 
μια τροπική κοντά στον ισημερινό. Τα ζωικά είδη εξελίχθηκαν 
κατ’ αντιστοιχία με το κλίμα, με αποτέλεσμα πολλά από αυτά 
να παραμένουν ανεπηρέαστα στις ζεστές θερμοκρασίες και 
άλλα να μπορούν να επιβιώνουν στις νέες παγωμένες περιοχές. 
Παράλληλα, η αυξημένη βιοποικιλότητα μεταξύ των ασπόνδυ-
λων αποτέλεσε ακόμη μια προσπάθεια προσαρμογής στις νέες 
κλιματικές συνθήκες. 
«Είναι η πρώτη φορά που διαπιστώθηκε ότι η σκόνη από τη 

συντριβή ενός αστεροειδούς μπορεί να προκαλέσει σημαντική 
πτώση της θερμοκρασίας η οποία πυροδοτεί μια εποχή των 
παγετώνων στη Γη», δήλωσε ο Μπίργκερ Σμιτς, καθηγητής 
πυρηνικής φυσικής και γεωλογίας στο Πανεπιστήμιο του Λουντ.
Ο ίδιος μάλιστα συμπλήρωσε ότι αυτό που συνέβη με τον αστε-
ροειδή είναι ανάλογο με το να σπάσουμε μια ηλεκτρική σκούπα 
μέσα σε ένα δωμάτιο. «Πρόκειται απλά για μια θραύση μεγαλύ-
τερης κλίμακας», λέει ο Σμιτς.
Οι μελετητές στην προσπάθειά τους να ρίξουν φως στην υπόθε-
ση γι’ αυτή την εποχή των παγετώνων έψαξαν για στοιχεία σε 
αρχαίους ασβεστόλιθους σε περιοχές της νότιας Σουηδίας και 
κοντά στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας. Στην πραγματικότη-
τα, έψαξαν για απομεινάρια του αστεροειδούς που καταστρά-
φηκε. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας χρησιμοποιήθηκαν 
οξέα για να διαλύσουν πάνω από έναν τόνο ασβεστόλιθους 
διαφορετικών εποχών. 
Βρέθηκε ότι μετά την καταστροφή του αστεροειδούς η συσσώ-
ρευση κόκκων που ταίριαζαν με τη χημική του σύνθεση αυ-
ξήθηκε 1.000 έως 10.000 φορές. Τα επίπεδα αυτά παρέμειναν 
υψηλά για περίπου 2 έως 4 εκατομμύρια χρόνια. 
Ο Σμιτς εξηγεί ότι οι κόκκοι έρχονται με τη σκόνη επομένως, όταν 
είναι αυτοί αυξημένοι, μπορεί κανείς εύλογα να συμπεράνει ότι 
υπήρχαν και αυξημένα επίπεδα σκόνης. 
Παράλληλα, μια σημαντική μέθοδος που οδήγησε τους ερευ-
νητές στην παρούσα ανακάλυψη ήταν η μέτρηση του ηλίου 
σε απολιθωμένα ιζήματα στον θαλάσσιο πυθμένα στην νότια 
Σουηδία. Η σκόνη που ταξίδευε στο ηλιακό σύστημα ‘βομβαρ-
δίστηκε’ από τον ηλιακό άνεμο με αποτέλεσμα να εμπλουτιστεί 
με ήλιο. 

Συνοπτικά, στοιχεία από τους σχηματισμούς των βράχων 
δείχνουν ότι η Γη γνώρισε μια ασυνήθιστη, βραχύβια εποχή 
παγετώνων περίπου 466 εκατομμύρια χρόνια πριν. Η πτώση 
της θερμοκρασίας παγίδευσε το νερό κάτω από τον πάγο που 
κάλυπτε μεγάλο μέρος του πλανήτη, προκαλώντας παγκόσμια 
πτώση της στάθμης της θάλασσας. Η περίοδος συνέπεσε με μια 
αύξηση στην ποικιλομορφία της ζωής στον πλανήτη, καθώς τα 
περισσότερα από τα τότε υπάρχοντα είδη ζούσαν ακόμα στους 
ωκεανούς.
Σύμφωνα με τους ερευνητές αυτή η απρόσμενη ανακάλυψη 
μπορεί να ανοίξει νέους δρόμους στην καταπολέμηση της 
υπερθέρμανσης του πλανήτη, αν τελικά δεν καταφέρουμε να 
μειώσουμε τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. 
Η υπερθέρμανση του πλανήτη συνεχίζεται ως συνέπεια των 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και η αύξηση της θερμοκρα-
σίας είναι μεγαλύτερη σε μεγάλα γεωγραφικά πλάτη. Σύμφωνα 
με την Διακυβερνητική Ομάδα για την Αλλαγή του Κλίματος, 
πλησιάζουμε σε μια κατάσταση που θυμίζει τις συνθήκες που 
επικρατούσαν πριν από τη σύγκρουση με αστεροειδή 470 εκα-
τομμύρια χρόνια πριν.
Την τελευταία δεκαετία περίπου, οι ερευνητές συζητούν διαφο-
ρετικές τεχνητές μεθόδους για την ψύξη της Γης σε περίπτωση 
μείζονος καταστροφής του κλίματος. Έχει δειχθεί ότι θα ήταν 
δυνατό να τοποθετηθούν αστεροειδείς, όπως οι δορυφόροι, 
σε τροχιές γύρω από τη Γη κατά τέτοιο τρόπο ώστε να απελευ-
θερώνουν συνεχώς λεπτή σκόνη και κατά συνέπεια να εμποδί-
ζουν εν μέρει το θερμό φως του Ηλίου.

Συνέχεια από τη σελ 16

14. Ας εκμεταλλευτούμε τις πολλαπλές ευκαιρίες και τα μέτρα 
για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και ας διαμορ-
φώσουμε ένα θετικό μέλλον για τον πλανήτη μας. Ας κληροδο-
τήσουμε στα παιδιά μας και στις μελλοντικές γενιές έναν κόσμο 
στον οποίο αξίζει να ζει κανείς.
Alexander Van der Bellen
Ομοσπονδιακός Πρόεδρος της Δημοκρατίας της 
Αυστρίας
Željko Komšić, Šefik Džaferović, Milorad Dodik
Προεδρία της Βοσνίας & Ερζεγοβίνης
Νίκος Αναστασιάδης
Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας
Α.Μ. Βασιλιάς Mswati III
Βασίλειο του Εσουατίνι
Sauli Niinistö
Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Φινλανδίας
Emmanuel Macron
Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας
Nana Addo Dankwa Akufo - Addo
Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Γκάνας
Adama Barrow
Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Γκάμπιας

Frank-Walter Steinmeier
Πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της 
Γερμανίας
Προκόπιος Παυλόπουλος
Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας
János Áder
Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας
Guðni Thorlacius Jóhannesson
Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Ισλανδίας
Michael D. Higgins
Πρόεδρος της Ιρλανδίας
Reuven Rivlin
Πρόεδρος του Κράτους του Ισραήλ
Sergio Mattarella
Πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας
Moon Jae-in
Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Κορέας
Egils Levits
Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Λεττονίας
Στρατηγός Michel Aoun
Πρόεδρος της Δημοκρατίας του Λιβάνου
Igor Dodon
Πρόεδρος της Μολδαβίας
Πρίγκιπας Αλβέρτος Β’
Πριγκιπάτο του Μονακό

Milo Djukanovic
Πρόεδρος Μαυροβουνίου
Filipe Jacinto Nyusi
Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Μοζαμβίκης
Nanda Bahadur Pun
Αντιπρόεδρος του Νεπάλ
Tommy E. Remengesau
Πρόεδρος της Δημοκρατίας του Παλάου
Marcelo Rebelo de Sousa
Πρόεδρος της Πορτογαλικής Δημοκρατίας
Aleksandar Vučić
Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Σερβίας
Zuzana Čaputová
Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Σλοβακίας
Borut Pahor
Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Σλοβενίας
Mette Frederiksen
Πρωθυπουργός της Δανίας
Mark Rutte
Πρωθυπουργός της Ολλανδίας
Pedro Sánchez Pérez-Castejón
Πρωθυπουργός της Ισπανίας
Stefan Löfven
Πρωθυπουργός της Σουηδίας

ΣΚΟΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟφΗ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΕ ΤΗ ΓΗ ΣΕ ΕΠΟΧΗ ΠΑΓΕΤΩΝΩΝ 
ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΤΗΣ
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Τρία πολύ σημαντικά θέματα για την ελληνική φορολογική δι-
οίκηση, έθεσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, κατά τη συνεδρίαση του 1ου Εκτε-
λεστικού Συμβουλίου του Ενδο-Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Φορολογικών Διοικήσεων (ΙΟΤΑ), υπό την ελληνική προε-
δρία, που πραγματοποιήθηκε στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου, στη 
Βουδαπέστη της Ουγγαρίας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Πρόκειται,όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, για την ηλεκτρονική 
τιμολόγηση, τις online ταμειακές μηχανές και τη μέτρηση της 
απόδοσης των αποτελεσμάτων της φορολογικής διοίκησης. 
Για τα θέματα αυτά, η Ελλάδα θα υποβάλει ερώτημα τεχνικής 
βοήθειας προς τις άλλες 43 φορολογικές διοικήσεις, μέλη του 
ΙΟΤΑ. Τα ερωτήματα τεχνικής βοήθειας αποτελούν ένα βασικό 
εργαλείο συνεργασίας, καθώς το μέλος, που τα υποβάλλει, 
ενημερώνεται για τις βέλτιστες πρακτικές που έχουν ακολου-
θήσει τα υπόλοιπα μέλη του ΙΟΤΑ επί συγκεκριμένων θεμάτων 
φορολογικού ενδιαφέροντος, ώστε να αξιολογήσει τα αποτε-
λέσματά τους και, βάσει των δικών του αναγκών, να υιοθετή-
σει αυτές που κρίνει ότι θα το βοηθήσουν στο σχεδιασμό του 
δικού του έργου.
Στο συμβούλιο συζητήθηκαν ακόμα τα θέματα που θα τε-
θούν σε προτεραιότητα κατά τη θητεία του νέου εκτελεστικού 
συμβουλίου, πρόεδρος του οποίου είναι ο κ. Πιτσιλής, όπως 
η αναθεώρηση της στρατηγικής του οργανισμού (όπως έχει 
συμφωνηθεί για την περίοδο 2018-2022), το πρόγραμμα 
εργασίας για το 2020, η διεθνής στρατηγική του ΙΟΤΑ, καθώς 
και η απαραίτητη αναθεώρηση του καταστατικού του οργα-
νισμού.
Άρθρο των Financial Times για τις πρώτες ημέρες διακυβέρ-
νησης της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη 
- «Οι προοπτικές είναι ευοίωνες»
«Υπάρχουν λόγοι για μετρημένη αισιοδοξία στο θέμα της Ελ-
λάδας», είναι ο τίτλος του άρθρου των Financial Times, όπου 

συγκρίνουν την περίοδο της κρίσης χρέους που συγκλόνισε τη 
χώρα με την κατάσταση σήμερα αλλά και το πρόγραμμα της 
κυβέρνησης υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, η 
οποία όπως γράφουν χαρακτηριστικά «έκανε μια πολλά υπο-
σχόμενη αρχή» σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ..
Στο άρθρο τονίζεται ότι «το πολιτικό σύστημα αποδείχθηκε 
ανθεκτικό όμως ο ρυθμός των μεταρρυθμίσεων δεν πρέπει 
να χαλαρώσει» και ο αρθογράφος της βρετανικής εφημερίδας 
Τόνι Μπάρμπερ γράφει χαρακτηριστικά:
«Σήμερα, η κατάσταση έκτακτης ανάγκης δεν υφίσταται και οι 
προοπτικές είναι ευοίωνες. Οι αρχές προχώρησαν στην άρση 
των capital controls, που είχαν επιβληθεί πριν από τέσσερα 
χρόνια. Το 10ετές ελληνικό ομόλογο έφθασε σε ιστορικά χα-
μηλά επίπεδα τον Ιούλιο. Η καταναλωτική εμπιστοσύνη βρί-
σκεται στο υψηλότερο επίπεδό της από το 2000. Οι εκλογές 
του Ιουλίου οδήγησαν στην άνετη κοινοβουλευτική πλειοψη-
φία για τη Νέα Δημοκρατία, το συντηρητικό κόμμα που έχει 
δεσμευθεί υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη σε ένα 
καλοσχεδιασμένο πρόγραμμα οικονομικών μεταρρυθμίσεων, 
δημοσιονομικής ευθύνης και διοικητικού εκσυγχρονισμού».
Σύμφωνα μάλιστα με τους Financial Times:
«Η εντυπωσιακότερη πτυχή της επιστροφής της Ελλάδας στη 
σταθερότητα είναι η ανθεκτικότητα της δημοκρατίας της. 
Πολλοί ξένοι υποστήριξαν ότι, στο απόγειο της κρίσης, η Ελλά-
δα κινδύνευε να υποκύψει στον ακραίο εξτρεμισμό.. Κι όμως 
το ακροδεξιό κόμμα Χρυσή Αυγή δεν κέρδισε ούτε μια έδρα 
στις εκλογές του Ιουλίου.. Η Ελλάδα θεωρείται ορθώς πόλος 
σταθερότητας στα ταραγμένα Βαλκάνια και την ανατολική 
Μεσόγειο».
Η βρετανική εφημερίδα σημειώνει επίσης:
«Όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η ποιότητα της ελλη-
νικής δημοκρατίας εξαρτάται περισσότερο από τη διενέργεια 
τακτικών και ελεύθερων εκλογών. Εξίσου σημαντική είναι η 
ανεξαρτησία των κρατικών θεσμών, όπως του δικαστικού 

συστήματος και της Κεντρικής Τράπεζας.. Παρομοίως, ο κύ-
ριος Μητσοτάκης δεν πρέπει να χαλαρώσει στις προσπάθειές 
του να αναδιαμορφώσει τον δημόσιο τομέα, ενός τομέα που 
προκαλεί βαθιά ανησυχία στους ξένους πιστωτές και τους 
επενδυτές, η υποστήριξη των οποίων θα είναι απαραίτητη για 
να οδηγηθεί η Ελλάδα στην οικονομική ανάκαμψη».
Ο αρθρογράφος επισημαίνει εντούτοις ότι «είναι ατυχές που 
η ανάκαμψη ξεκινάει την ώρα που η παγκόσμια οικονομία 
βρίσκεται σε κόντρα άνεμο. Ακόμα, ωστόσο, και πριν εμφα-
νιστούν τα σύννεφα στον ορίζοντα, η Ελλάδα δεν ανέκαμπτε 
από την κρίση χρέους με το σθένος άλλων πληγεισών οικο-
νομιών της Ευρωζώνης όπως της Ιρλανδίας, της Πορτογαλίας 
και της Ισπανίας».
Ωστόσο, οι Financial Times υπογραμμίζουν:
«Η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη έκανε μια πολλά 
υποσχόμενη αρχή ανακοινώνοντας περικοπές φόρων στις 
επιχειρήσεις και άλλα μέτρα που αποσκοπούν στη βελτίωση 
του επενδυτικού κλίματος. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται 
η προώθηση του «Ελληνικού», ύψους 8 δισεκατομμυρίων 
ευρώ με στόχο την ανάπτυξη της περιοχής γύρω από τον 
πρώην διεθνή αερολιμένα της Αθήνας».
Και η βρετανική εφημερίδα καταλήγει:
«Δεδομένου ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα εμμείνει στα μεταρ-
ρυθμιστικά σχέδιά του, οι πιστωτές της Ευρωζώνης θα πρέπει 
να προσφέρουν ένα χέρι βοηθείας μειώνοντας τους στόχους 
για τα πρωτογενή πλεονάσματα που απαιτούνται από την 
κυβέρνηση, αφού η χώρα εξήλθε πέρυσι από το τρίτο πρό-
γραμμα διάσωσης. Είναι προς το συμφέρον όλων η Ελλάδα να 
βρεθεί σε μια βιώσιμη πορεία μεγαλύτερης μακροπρόθεσμης 
ανάπτυξης. Ένα αμοιβαίος συνδυασμός μεταρρυθμίσεων από 
την Ελλάδα και βοήθειας των πιστωτών είναι ο καλύτερος 
τρόπος για να φθάσει εκεί».

Αύξηση 4,3% σημείωσε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο γενικός 
δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας 
και εξωτερικής αγοράς) τον Ιούλιο εφέτος σε σύγκριση με τον 
αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2018, έναντι αύξησης 16,6% 
που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2018 με 
το 2017.
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση αυτή στον τζίρο των εγ-
χώριων βιομηχανιών προήλθε:

1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της 
βιομηχανίας:
*Αύξηση κατά 4,7% του δείκτη κύκλου εργασιών μεταποίη-
σης. 
*Μείωση κατά 22,4% του δείκτη κύκλου εργασιών ορυχεί-
ων- λατομείων. 
2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:
*Αύξηση κατά 5,8% του δείκτη κύκλου εργασιών εγχώριας 

αγοράς. 
*Αύξηση κατά 1,4% του δείκτη κύκλου εργασιών εξωτερικής 
αγοράς.
Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 14,9% τον 
Ιούλιο 2019 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 
2019.

ΕΝΔΟΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ φΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τρία θέματα θέτει η ελληνική προεδρία υπό τον Γ. Πιτσιλή της ΑΑΔΕ

ΑΥξΗΣΗ 4,3% ΣΗΜΕΙΩΣΕ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ   
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Εκστρατεία ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης 
διοργανώνει –όπως αναφέρει το ΑΠΕ- το Ινστιτούτο Οδικής 
Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» ενόψει της Ευρωπαϊκής Εβδομά-
δας Κινητικότητας (16-22/9) και της Ευρωπαϊκής Ημέρας χωρίς 
θάνατο από τροχαίο.
Τα μότο «Περπάτησε μαζί μας!» (Walk with us!) και «Περπατάμε 
και Ποδηλατούμε με ασφάλεια» είναι τα μηνύματα για το 2019 
και η φετινή δράση φέρνει στο προσκήνιο το περπάτημα και τη 
μετακίνηση με ποδήλατο, με τα οφέλη των εναλλακτικών τρόπων 
μετακίνησης να κάνουν καλό στην υγεία, στο περιβάλλον αλλά και 
στην τσέπη μας. 
Μελέτες έχουν δείξει ότι οι ποδηλάτες ζουν κατά μέσο όρο 2 
χρόνια περισσότερο από τους μη ποδηλάτες, ενώ ένα γρήγορο 
περπάτημα 25 λεπτών την ημέρα μπορεί να μας χαρίσει έως και 
7 χρόνια ζωή παραπάνω. Ταυτόχρονα, οι πόλεις μας γίνονται πιο 
φιλικές και πιο ελκυστικές, όταν περπατάμε περισσότερο ή και όταν 
μετακινούμαστε με ποδήλατο, συμβάλλοντας στη μείωση της κυ-
κλοφοριακής συμφόρησης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. 
Όμως οι πεζοί και οι ποδηλάτες, μαζί με τους μοτοσικλετιστές, 

αποτελούν το 70% των θυμάτων από τροχαία δυστυχήματα στις 
αστικές οδούς σε όλη την Ευρώπη (Πηγή: ETSC), άρα τους πιο 
ευάλωτους χρήστες της οδού. Γι’ αυτόν το λόγο, το ΙΟΑΣ «Πάνος 
Μυλωνάς» δημιούργησε ένα ενημερωτικό βίντεο με σαφείς οδη-
γίες για το πώς πρέπει να κινούμαστε πεζή στο δρόμο, σε ποια
σημεία πρέπει να προσέχουμε περισσότερο, πού πρέπει να περ-
πατάμε και με ποια φορά προς τα αυτοκίνητα, πώς να είμαστε 
ορατοί τη νύχτα κ.ά. Η καμπάνια θα προβληθεί σε όλα τα κανά-
λια επικοινωνίας του ΙΟΑΣ και τα κοινωνικά δίκτυα, με στόχο την 
ενημέρωση των πολιτών, μικρών και μεγάλων, με ευχάριστο και 
δημιουργικό τρόπο.
Στο πλαίσιο της Εβδομάδας Κινητικότητας, στο Δήμο Ρεθύμνης 
από την προηγούμενη Δευτέρα μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκ-
παίδευσης εκπαιδεύτηκαν από τους εμψυχωτές του ΙΟΑΣ με τα 
προγράμματα «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» και «Ασφαλώς Ποδη-
λατώ» και της Δευτεροβάθμιας με το βιωματικό πρόγραμμα για 
την οδική ασφάλεια με τη χρήση προσομοιωτών τελευταίας τε-
χνολογίας, που απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων, 
με στόχο να γίνουν υπεύθυνοι οδηγοί και χρήστες της οδού, και εν 

τέλει υπεύθυνοι πολίτες.
Εξάλλου, το Σάββατο 21/9, από τις 10.00 το πρωί έως τις 2.00 
το μεσημέρι, στο Άλσος Περιστερίου (Πάρκο Κυκλοφοριακής 
Αγωγής) θα υπάρξει ενημέρωση για το πώς οι πεζοί θα πρέπει να 
κυκλοφορούν στο δρόμο με ασφάλεια και πώς να μετακινούνται 
με το πρώτο τους όχημα, το ποδήλατο. Η είσοδος είναι ελεύθερη. 
Η εκδήλωση υλοποιείται σε συνεργασία με το Δήμο Περιστερίου.
«Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής εβδομάδας κινητικότητας το ινστι-
τούτο συνεχίζει τα εκπαιδευτικά του προγράμματα για παιδιά, 
εφήβους και εκπαιδευτικούς, σε όλη την Ελλάδα. Στόχος πρώτα 
από όλα η ασφάλεια των παιδιών όταν περπατούν στο δρόμο και 
όταν μετακινούνται με το ποδήλατό τους», δήλωσε η πρόεδρος 
του ΙΟΑΣ «Πάνος Μυλωνάς», Βασιλική Δανέλλη-Μυλωνά για να 
συνεχίσει: «Φέτος εστιάζουμε στους πεζούς και τους ποδηλάτες, 
τους πιο ευάλωτους χρήστες του δρόμου, καθώς οι μετακινήσεις 
μας μπορούν να γίνουν πιο ευχάριστες και βιώσιμες, εφόσον
όλοι μας ακολουθούμε κάποιους βασικούς κανόνες για να είμαστε 
ασφαλείς, και εμείς και οι άλλοι γύρω μας».

Ξεκίνησε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο καθαρισμός των βαγονιών του 
δεύτερου συρμού του Μετρό Θεσσαλονίκης, μετά τον βανδαλι-
σμό τους από αγνώστους, οι οποίοι εισήλθαν στο φυλασσόμενο 
χώρο του αμαξοστασίου του έργου, στην περιοχή της Πυλαίας και 
έγραψαν συνθήματα με σπρέι. «Είναι ήδη (στο αμαξοστάσιο) το 
συνεργείο του αναδόχου και καθαρίζει με τα μέσα που διαθέτει τα 
βαγόνια. Θέλω να εξηγήσω στους νέους που έχουν αυτό το χόμπι 
ότι είναι πολύ επικίνδυνο και ότι στο μέλλον τα μέτρα ασφαλείας 
θα είναι υψηλά, ώστε να μην υπάρξουν άλλα τέτοια περιστατικά» 
δήλωσε στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο 
νέος πρόεδρος της Αττικό Μετρό ΑΕ, Νίκος Ταχιάος.
Ο κ. Ταχιάος επισήμανε ότι τα «αυτά τα περιστατικά στους σταθ-
μούς του ΜΕΤΡΟ διεθνώς είναι συνήθη, όσο και αν ακούγεται πα-

ράξενο. Υπάρχουν ομάδες που κάνουν γκράφιτι και βάζουν στοι-
χήματα στο Ιντερνετ για το πού και πώς θα βάψουν συρμούς και 
αυτό γίνεται και εδώ. Αυτό όμως δεν θα επιτραπεί στην πορεία της 
λειτουργίας του έργου». Ο πρόεδρος της Αττικό Μετρό επισήμανε 
ακόμη ότι, κατά την άποψή του, «δίνεται μεγαλύτερη σημασία στο 
γεγονός από ό,τι αυτή έχει» και πως «η ευθύνη ανήκει απόλυτα 
στον ανάδοχο του έργου, ο οποίος οφείλει να παραδώσει σε εξαι-
ρετική κατάσταση τους συρμούς, καθώς δεν έχει παραδοθεί ακό-
μα το αμαξοστάσιο, ούτε και οι συρμοί στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ.».
«Πρέπει επίσης να αναφέρω ότι σε δύο μήνες θα έχει ηλεκτροδο-
τηθεί η γραμμή μέσα στο αμαξοστάσιο και αυτό σημαίνει ότι τα 
πράγματα θα είναι πολύ επικίνδυνα (για όσους εισέρχονται στον 
χώρο χωρίς άδεια)» διευκρίνισε πρόεδρος της Αττικό Μετρό ΑΕ.

Επιπρόσθετα υπογράμμισε ότι «είναι λάθος να αντιμετωπίζουμε 
χωρίς σοβαρότητα το Μετρό. Η πρώτη εντολή που έχουμε λάβει 
από τον πρωθυπουργό και τον υπουργό, τον κ. Καραμανλή, είναι 
ότι πρέπει με απόλυτα τεχνοκρατικά κριτήρια να αντιμετωπιστεί 
το Μετρό, καθώς συνήθως προσπαθεί να παρουσιαστεί ως τρα-
γωδία είτε ως ανέκδοτο. Αυτό πρέπει να το θεραπεύσουμε και το 
δεύτερο είναι ότι η εντολή που υπάρχει από την πολιτική ηγεσία 
και από την Αττικό Μετρό προς τον ανάδοχο, είναι ότι τα πάντα 
πρέπει να προχωρήσουν με μεγάλη ρυθμούς και όχι με τους πα-
λιούς αργούς ρυθμούς του παρελθόντος».
Ο νέος πρόεδρος της Αττικό Μετρό ΑΕ, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, 
απηύθυνε έκκληση στους Θεσσαλονικείς «ν’ αντιληφθούν ότι το 
ΜΕΤΡΟ είναι μια σοβαρή υπόθεση».

Η Νότια Κορέα ανακηρύχθηκε η χώρα με το μεγαλύτερο όγκο 
δημιουργίας νέων ιδεών παγκοσμίως, ενώ μεταξύ των 20 κο-
ρυφαίων χωρών κυριαρχούν οι χώρες της Ανατολικής Ασίας και 
της Βόρειας Ευρώπης, σύμφωνα –όπως αναφέρει το ΑΠΕ- με τη 
μελέτη Global Economy Watch της PwC.
Λαμβάνοντας υπόψη τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που χορηγού-
νται ανά εκατομμύριο κατοίκων, στις υψηλότερες θέσεις κατα-
τάσσονται οι σκανδιναβικές χώρες. Συγκεκριμένα, η Σουηδία, η 
Φινλανδία και η Δανία βρίσκονται στην κορυφαία δεκάδα ενώ η 
Νορβηγία κατατάσσεται 16η. Τα ευρωπαϊκά κράτη καταλαμβά-
νουν 13 θέσεις μεταξύ των κορυφαίων 20, με τη Γερμανία και τη 

Γαλλία να κατατάσσονται 8η και 13η αντίστοιχα.
Η Ανατολική Ασία επίσης καταγράφει υψηλές επιδόσεις, με την 
Ιαπωνία στην 4η και τη Σιγκαπούρη στην 14η θέση. Η Κίνα εμφα-
νίζεται στην πρώτη 20αδα για πρώτη φορά, με τον μεγαλύτερο 
απόλυτο αριθμό χορηγούμενων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.
Τα αποτελέσματα της ανάλυσης της PwC βασίζονται στην μελέτη 
δεδομένων του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτη-
σίας (World Intellectual Property Organisation-WIPO) που αφο-
ρούν στα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που χορηγήθηκαν το 2017, με 
τις αντίστοιχες προσαρμογές στο μέγεθος του πληθυσμού. Επίσης, 
η ανάλυση αναδεικνύει έναν ισχυρό συσχετισμό μεταξύ της έντα-

σης ιδεών με τις δαπάνες για Ε&Α, καθώς στις 20 πρώτες θέσεις 
κυριαρχούν τα κράτη που δαπανούν το μεγαλύτερο ποσοστό του 
ΑΕΠ στην έρευνα. 
Το Ηνωμένο Βασίλειο σημείωσε την πρώτη είσοδό του στις κορυ-
φαίες 20 χώρες, με 311 διπλώματα ευρεσιτεχνίας να χορηγούνται 
ανά εκατομμύριο κατοίκων. Ωστόσο, υστερεί ακόμα έναντι πολ-
λών ευρωπαϊκών κρατών, μεταξύ των οποίων και η Ιρλανδία 
ενώ σε απόλυτο αριθμό χορηγούμενων διπλωμάτων ευρεσιτε-
χνίας κατατάσσεται 8ο στον κόσμο.

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΟΨΕΙ 
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΑΓΟΝΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΙ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΗΓΕΤΕΣ 
Αναφορικά με το ρυθμό και την ανάπτυξη νέων ιδεών, σύμφωνα με την PwC  
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Αποτελεί τον ομφαλό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), ως πηγή γνώσης, έρευνας, τεκμη-
ρίωσης. Το πλήθος των αρχείων και σπάνιων συλλογών 
της την κατατάσσει ως τη μεγαλύτερη πανεπιστημιακή βι-
βλιοθήκη της Ελλάδας, εφάμιλλη βιβλιοθηκών των πλέον 
καταξιωμένων πανεπιστημίων του κόσμου, σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Σε μια περίοδο που η υποχρηματοδότηση 
έπληξε το δημόσιο πανεπιστήμιο, η αυτοσυνείδηση του 
μεγέθους και της σπουδαιότητας του ρόλου της Βιβλιο-
θήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του ΑΠΘ ενέπνευσε 
τους εργαζομένους σε αυτήν -καθηγητές και υπαλλή-
λους- μέσα σε λίγα χρόνια να πετύχουν ένα μικρό θαύμα. 
Εκθέσεις με διεθνή απήχηση, εκδόσεις βιβλίων, συνεργα-
σίες με διεθνείς οργανισμούς και κράτη, παγκόσμια συνέ-
δρια, καινοτόμες υπηρεσίες ψηφιακής βιβλιοθήκης είναι 
κάποιες μόνο από τις δράσεις, που περιλαμβάνονται στον 
απολογισμό της ΒΚΠ-ΑΠΘ από το 2016 μέχρι σήμερα. 
Πιο πρόσφατη κατάκτηση η δημιουργία -με αξιοποίηση 
ιδίων χρηματικών και ανθρωπίνων πόρων- εκθεσιακού 
χώρου, εντός του κτιρίου της, για να παρουσιάζεται στο 
κοινό το σπάνιο υλικό των συλλογών της.
Η προϊσταμένη διεύθυνσης της Κεντρικής Βιβλιοθήκης 
του ΑΠΘ, Κατερίνα Νάστα, έπειτα από σχεδόν τρεις δεκαε-
τίες εργασίας στο ΑΠΘ, παραμένει ανεξάντλητη σε σχέδια 
και αποφασισμένη πως ό,τι ωραίο επιτεύχθηκε είναι μόνο 
η αρχή. Σε συνέντευξη στο περιοδικό freepress «ΠΡΑΚΤΟ-
ΡΕΙΟ» του ΑΠΕ-ΜΠΕ μιλάει για όσα πρωτοπόρα προγραμ-
ματίζονται τη νέα χρονιά και ξεναγεί τους αναγνώστες 
του σε ένα θησαυροφυλάκιο γνώσης και ιστορίας, όπου 
η ψηφιακότητα συναντά την πολιτιστική κληρονομία και 
η διεπιστημονικότητα αναπτύσσει νέα ερευνητικά πεδία.
Κατεβαίνοντας στα υπόγεια της Βιβλιοθήκης, όπου βρί-
σκονται οι σπάνιες συλλογές, από τη Συλλογή Ιωάννη Τρι-
κόγλου -την «κιβωτό της μνήμης του ελληνισμού»- βγάζει 
πρώτη φορά στο φως της δημοσιότητας, αποκλειστικά για  

 

το περιοδικό του Αθηναϊκού Μακεδονικού Πρακτορείου 
Ειδήσεων, μια φωτογραφία του Παρθενώνα του Φρεντε-
ρίκ Μπουασονά (1911) και μία χαλκογραφία επιδρομικού 
σκάφους υπό τη διοίκηση του Κανάρη (1827), ενώ από τη 
Συλλογή Μέγα ένα Χαρακτικό του 1897 του Fetzer και μια 
επιχρωματισμένη φωτογραφία του Σουλτάνου Μεχμέτ Ε’ 
Ρεσάντ στη Θεσσαλονίκη το 1911.
 
(Ακολουθεί η συνέντευξη με την κ.Νάστα)

Ερ: Ποιες είναι οι σημαντικότερες αλλαγές που 
συντελέστηκαν τα τελευταία χρόνια στην πανε-
πιστημιακή βιβλιοθήκη του ΑΠΘ;
Τα τελευταία 20 χρόνια έγινε η μετάβαση συλλογών και 
υπηρεσιών από το έντυπο στο ηλεκτρονικό. Φυσικά οι τε-
χνολογικές εξελίξεις έχουν επηρεάσει πολύ τον τρόπο λει-
τουργίας και οργάνωσης της βιβλιοθήκης και καθημερινά 
θέτουν νέες προκλήσεις. Παράλληλα, η Βιβλιοθήκη ΑΠΘ 
συνεργάζεται με διάφορους φορείς με στόχο το άνοιγμά 
της στην κοινωνία και τη συμμετοχή της σε δίκτυα συνερ-
γασιών --βιβλιοθηκονομικά και μη. Ενδεικτικά αναφέρο-
νται οι συνεργασίες με το Εργαστήριο Χαρτογραφίας ΑΠΘ 
για την αξιοποίηση του χαρτογραφικού αποθέματος της 
Τρικογλείου Βιβλιοθήκης, με τον Δήμο Θεσσαλονίκης για 
τις βιβλιοθήκες, με πέντε Μουσεία της Θεσσαλονίκης, με 
τη Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού, με το Πατριαρχικόν 
Ίδρυμα Πατερικών Μελετών.
Ερ: Πώς μπορεί μια βιβλιοθήκη που στηρίζεται 
στη δημόσια χρηματοδότηση να είναι αυτάρκης, 
όταν ιδιωτικές πρωτοβουλίες επενδύουν πολλά 
εκατομμύρια ευρώ;
Αν και η χρηματοδότηση λύνει αρκετά προβλήματα και 
είναι πάντα ευπρόσδεκτη, μην ξεχνάμε τη δύναμη του 
ΑΠΘ, το οποίο διαθέτει έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό, 
που παράγει ερευνητικά αποτελέσματα, προσελκύοντας 
πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης. Η βι-

βλιοθήκη του ΑΠΘ δεν έχει να ζηλέψει τίποτε από τα ιδιω-
τικά ιδρύματα και μπορεί να αντεπεξέλθει με επιτυχία στον 
«ανταγωνισμό». Όμως, στην Ελλάδα του 21ου αιώνα θα 
πρέπει να ξαναθυμηθούμε τις έννοιες της ευεργεσίας, της 
δωρεάς και της χορηγίας, που ήταν από τις θετικές παρα-
δόσεις της χώρας... Οι βιβλιοθήκες και οι δράσεις τους τις 
περιμένουν! 
Ερ: Πώς προχωρά η συντήρηση και ψηφιοποίη-
ση των συλλογών σπανίων;
Περιμένουμε μέσα από το οργανόγραμμα την ίδρυση 
τμήματος συντήρησης, να συντηρούμε το υλικό μας με 
ίδια μέσα, εκτός βέβαια από ειδικές περιπτώσεις. Χάρη 
σε ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης έχουν 
ολοκληρωθεί τρία μεγάλα έργα ψηφιοποίησης. Ως πα-
ράδειγμα «καλής πρακτικής» θα ήθελα να αναφερθώ 
στη συνεργασία με το Εργαστήριο Χαρτογραφίας και 
Γεωγραφικής Ανάλυσης του ΑΠΘ, με την οποία έγινε και 
συνεχίζεται η ψηφιοποίηση και επιστημονική τεκμηρίωση 
χαρτών μέσα από τα βιβλία της Τρικογλείου Βιβλιοθήκης. 
Ψηφιοποιούμε υλικό από τις σπάνιες συλλογές της Βιβλι-
οθήκης και από τη δωρεά Μέγα και Χριστιανόπουλου, 
ενώ άμεσα σχεδιάζουμε να αναδείξουμε το ανενεργό δι-
οικητικό αρχείο του ΑΠΘ. Νέοι ορίζοντες άνοιξαν και θα 
διευρυνθούν με τη δημιουργία του Τμήματος Εκδόσεων 
της Βιβλιοθήκης. 
Ερ: Οι βιβλιοθήκες των Σχολών του ΑΠΘ λειτουρ-
γούν ενιαία με την Κεντρική Βιβλιοθήκη;
Η ΒΚΠ-ΑΠΘ αποτελείται από την Κεντρική Βιβλιοθήκη και 
τα παραρτήματά της. Υπάρχει ενιαία πολιτική, κοινός κα-
τάλογος και κοινές υπηρεσίες. Στις δράσεις που αναπτύσ-
σουμε εμπλέκονται όλες οι βιβλιοθήκες, αναλαμβάνοντας 
ανάλογα με τη συλλογή και το διαθέσιμο προσωπικό τον 
ρόλο που τους αναλογεί. Το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 
κατατέθηκε ολοκληρωμένη πρόταση για το οργανόγραμ-
μα της ΒΚΠ. Μετά την έγκρισή του η ΒΚΠ θα λειτουργεί σε 
όλα τα επίπεδα ενιαία.
Ερ:Ποιες είναι οι διεθνείς τάσεις εξέλιξης των 
ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών; Τις ακολουθείτε;
Σταδιακά αρχίζει να εφαρμόζεται ένα πρότυπο που πε-
ρικλείει όλων των ειδών τις ακαδημαϊκές δράσεις: Το 
πρότυπο “GLAM” από τα αρχικά των λέξεων Galleries/
Πινακοθήκες ‒ Libraries/Βιβλιοθήκες ‒ Archives/Αρ-
χεία ‒ Museums/Μουσεία. Το ΑΠΘ κατέχει συλλογές και 
δραστηριοποιείται και στους τέσσερις αυτούς τομείς, των 
οποίων όμως η ανάδειξη, αν και όταν υπάρχει, παραμέ-
νει αποσπασματική και χρειάζεται η χάραξη μιας ενιαίας 
στρατηγικής για την ανάπτυξή τους.

ξΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΘΗΣΑΥΡΟΥΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΑΠΘ



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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ΔΙΟΡΘΩΣΤΕ ΤΟ Ε9 ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ 
ΤΟΝ ΕΝφΙΑ

Χιλιάδες φορολογούμενοι οι οποίοι χρεώθηκαν άδικα 
με επιπλέον ποσά ΕΝΦΙΑ εξαιτίας λαθών ή παραλείψεων 
στα στοιχεία των ακινήτων τους, όπως αυτά αποτυπώ-
νονταν στα εκκαθαριστικά σημειώματα του φόρου που 
εκδόθηκαν τον Αύγουστο, έχουν πλέον τη δυνατότητα 
να εξαλείψουν τις άδικες αυτές χρεώσεις, υποβάλλοντας 
τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 για να δηλώσουν ορθά τα 
ακίνητα που κατείχαν την 1η-1-2019. Η ηλεκτρονική 
εφαρμογή για την υποβολή τροποποιητικών-διορθωτι-
κών δηλώσεων Ε9 έτους 2019 τέθηκε ξανά σε λειτουρ-
γία από χθες, στην ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
Οσοι φορολογούμενοι διαπίστωσαν παραλείψεις ή λάθη 
σε Ε9 προηγούμενων ετών (2014-2018) θα χρειαστεί 
να υποβάλουν διορθωτικές δηλώσεις και για τα παλαι-
ότερα έτη. Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν 
ότι η υποβολή των διορθωτικών αυτών δηλώσεων δεν 
συνεπάγεται την επιβάρυνσή τους με το αυτοτελές πρό-
στιμο εκπρόθεσμης υποβολής των 100 ευρώ, τουλάχι-
στον μέχρι να ολοκληρωθεί η ένταξη των περιοχών των 
ακινήτων τους στο Κτηματολόγιο.
Η υποβολή διορθωτικών δηλώσεων στοιχείων ακινή-
των (Ε9) είναι δυνατή μέσω της εφαρμογής «Ε9 Περιου-
σιολόγιο» που βρίσκεται στο Taxisnet
(www.aade.gr).
Νέα εκκαθάριση 
Σε κάθε περίπτωση, μετά την ηλεκτρονική υποβολή δι-
ορθωτικής δήλωσης με σκοπό τη μείωση του αρχικώς 
βεβαιωθέντος ΕΝΦΙΑ για ένα ή περισσότερα από τα έτη 
2014-2019, θα εκδοθεί νέο εκκαθαριστικό σημείωμα 
ΕΝΦΙΑ μόνο για κάθε έτος για το οποίο προκύπτει μείω-
ση του φόρου μέχρι 300 ευρώ. Αν από την υποβολή της 
διορθωτικής δήλωσης προκύψει μείωση του αρχικώς 
βεβαιωθέντος ΕΝΦΙΑ πάνω από 300 ευρώ, τότε ο φορο-
λογούμενος θα κληθεί να προσέλθει στην αρμόδια ΔΟΥ 
προκειμένου να γίνει έλεγχος και να οριστικοποιηθεί το 
αποτέλεσμα της εκκαθάρισης.
Τα πιο συχνά λάθη στη συμπλήρωση του Ε9 που προ-
καλούν άδικες υπερχρεώσεις, με σημαντικού ύψους 
επιπλέον ποσά ΕΝΦΙΑ, καθώς και οι οδηγίες για να δι-
ορθωθούν με την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων 
Ε9, έχουν αναλυτικά ως εξής: 
1. Μη ορθή συμπλήρωση στοιχείων για ημιτελή κτί-
σματα. Οι φορολογούμενοι που έχουν στην κατοχή 
τους κενά ημιτελή κτίσματα, τα οποία δεν έχουν ακόμη 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-18-23                                             20/09/2019

ηλεκτροδοτηθεί ή ηλεκτροδοτούνται με εργοταξιακό 
ρεύμα, δικαιούνται έκπτωση 60% στον ΕΝΦΙΑ που ανα-
λογεί στα συγκεκριμένα κτίσματα.
Προκειμένου να υπολογιστεί η έκπτωση κατά 60% στον 
ΕΝΦΙΑ που αναλογεί σε κενό ημιτελές κτίσμα το οποίο 
δεν έχει ποτέ ηλεκτροδοτηθεί ή ηλεκτροδοτείται με 
εργοταξιακό ρεύμα, ο φορολογούμενος πρέπει να έχει 
συμπληρώσει στον πίνακα 1 του Ε9, οπωσδήποτε, και 
τις ακόλουθες ενδείξεις: 
‒ Στη στήλη 10 του πίνακα 1 θα πρέπει να έχει ανα-
γράψει τον κωδικό αριθμό 99, που σημαίνει «ημιτελές 
κτίσμα».
‒ Στη στήλη 30 του πίνακα 1 πρέπει να έχει συμπλη-
ρώσει την ένδειξη «ΟΧΙ» εάν το ημιτελές κτίσμα είναι 
«μη ηλεκτροδοτούμενο», ή την ένδειξη «ΝΑΙ» εάν το 
ημιτελές κτίσμα ηλεκτροδοτείται με εργοταξιακό ρεύμα. 
Σε περίπτωση συμπλήρωσης της ένδειξης «ΝΑΙ» στη 
στήλη 30 θα πρέπει να έχει αναγραφεί και ο αριθμός της 
εργοταξιακής παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στη στήλη 
31 του πίνακα 1.
‒ Στη στήλη 32 «ειδική κατηγορία» του πίνακα 1 θα 
πρέπει να έχει αναγράψει τον κωδικό 8, που σημαίνει ότι 
το δηλούμενο κτίσμα είναι «κενό».
Εάν στο Ε9 δεν εμφανίζεται συμπληρωμένη έστω μία 
από τις τρεις αυτές ενδείξεις, τότε η προβλεπόμενη 
έκπτωση 60% στον αναλογούντα ΕΝΦΙΑ δεν έχει υπο-
λογιστεί στο εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ του 2019 και ο 
φορολογούμενος πρέπει να υποβάλει τροποποιητική-δι-
ορθωτική δήλωση Ε9.
2. Παραλείψεις στη συμπλήρωση των στοιχείων για τα 
εμπράγματα δικαιώματα. Υπάρχουν περιπτώσεις φορο-
λογουμένων που έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επι-
καρπία επί ακινήτων και χρεώθηκαν με επιπλέον ΕΝΦΙΑ 
επειδή στο Ε9 δεν δήλωσαν ψιλή κυριότητα ή επικαρ-
πία αλλά πλήρη κυριότητα, αναγράφοντας τον κωδικό 
1 αντί των κωδικών 2 ή 3 στις σχετικές στήλες του Ε9, 
ή παραλείποντας να αναγράψουν κάποιον κωδικό στις 
συγκεκριμένες στήλες. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, κατά 
την εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ δεν υπολογίστηκε η έκπτω-
ση επί της φορολογητέας αξίας του ακινήτου, η οποία 
προβλέπεται σε περίπτωση ψιλής κυριότητας ή επικαρ-
πίας, ανάλογα με την ηλικία του επικαρπωτή, καθώς 
θεωρήθηκε αυτόματα ότι το ακίνητο ανήκει στον δη-
λούντα κατά πλήρη κυριότητα. Το λάθος αυτό μπορεί να 
εντοπιστεί και να εξαλειφθεί με έναν απλό έλεγχο στον 
κωδικό που αναγράφεται στη στήλη 15 ή στη στήλη 19 
του πίνακα 1 του Ε9 του 2019 αν πρόκειται για κτίσμα 
ή οικόπεδο εντός σχεδίου, ή στη στήλη 18 του πίνακα 
2 του Ε9 αν πρόκειται για αγροτεμάχιο. Αν εντοπιστεί 
κάποιο λάθος σε μία από τις στήλες αυτές, θα πρέπει να 
υποβληθεί τροποποιητική-διορθωτική δήλωση Ε9.
3. Παραλείψεις και λάθη στα στοιχεία για τα ποσοστά 

συνιδιοκτησίας. Σε περίπτωση μη αναγραφής ποσοστού 
συνιδιοκτησίας ή αναγραφής λανθασμένου ποσοστού 
συνιδιοκτησίας, το μηχανογραφικό σύστημα της ΑΑΔΕ 
υπολογίζει τον ΕΝΦΙΑ θεωρώντας ότι το ποσοστό συνι-
διοκτησίας είναι 100%, δηλαδή ότι όλο το ακίνητο ανή-
κει στο φορολογούμενο, οπότε του καταλογίζει ολόκλη-
ρο τον ΕΝΦΙΑ του ακινήτου. Για να εξαλειφθεί μια τέτοια 
άδικη υπερχρέωση, θα πρέπει ο φορολογούμενος να 
ανατρέξει στο Ε9 που αποτυπώνει την περιουσιακή του 
κατάσταση την 1 η1 -2019 και να ελέγξει εάν έχει παρα-
λείψει εντελώς να αναγράψει το ποσοστό συνιδιοκτησί-
ας ή εάν έχει αναγράψει λάθος ποσοστό. Σε περίπτωση 
εντοπισμού παράλειψης ή λάθους πρέπει να υποβάλει 
τροποποιητική-διορθωτική δήλωση Ε9 στην οποία το 
ακίνητο πρέπει να δηλωθεί ξανά με συμπληρωμένο το 
σωστό ποσοστό συνιδιοκτησίας στην αντίστοιχη στήλη 
(στη στήλη 16 του πίνακα 1 αν πρόκειται για κτίσμα, στη 
στήλη 19 του πίνακα 1 αν πρόκειται για οικόπεδο εντός 
σχεδίου, ή στη στήλη 20 του πίνακα 2 αν πρόκειται για 
εδαφική έκταση εκτός Σχεδίου Πόλεως ή οικισμού).
4. Λανθασμένη αναγραφή των στοιχείων για τις επι-
φάνειες των κύριων και των βοηθητικών χώρων του 
ακινήτου. Συνηθέστερο λάθος που διαπράττουν οι φο-
ρολογούμενοι είναι η καταχώριση βοηθητικών χώρων 
ως κύριων. Στις περιπτώσεις αυτές χρεώνεται κανονικός 
φόρος ανά τετραγωνικό μέτρο και όχι ο μειωμένος κατά 
90% σε σχέση με το φόρο που αναλογεί σε χώρο κύριας 
χρήσης.
Συχνά, επίσης, έχει παρατηρηθεί η δήλωση των υπό-
γειων επιφανειών ακινήτων ως χώρων κύριας χρήσης 
ή του παταριού που επικοινωνεί με εσωτερική κλίμακα 
μαζί με τους κύριους χώρους του ακινήτου. Επιπλέον, 
έχουν παρατηρηθεί λάθη που αφορούν στην αναγραφή 
περισσότερων τετραγωνικών μέτρων για τις επιφάνει-
ες των κύριων ή και των βοηθητικών χώρων. Σε όλες 
αυτές τις περιπτώσεις είναι αναγκαία η υποβολή τροπο-
ποιητικής δήλωσης Ε9 για την αποκατάσταση των λα-
θών. Συγκεκριμένα, το ακίνητο για το οποίο έχουν γίνει 
τα λάθη θα πρέπει να ξαναδηλωθεί με αναγραφή του 
σωστού αριθμού τετραγωνικών μέτρων τόσο για τους 
κύριους όσο και για τους βοηθητικούς χώρους.
5. Λοιπά λάθη ή παραλείψεις στο Ε9. Οι φορολογούμενοι 
θα πρέπει να ελέγξουν εάν υπάγονται σε μία ή περισσό-
τερες από τις παρακάτω περιπτώσεις:
 ‒ Σε περίπτωση κατά την οποία έχει δηλωθεί ψιλή 
κυριότητά ή επικαρπία, αλλά στη στήλη όπου έπρεπε να 

Συνέχεια στη Σελ. 25
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tΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ 
ΠΑΡΚΟ ΔΕΛΤΑ ΑξΙΟΥ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΣΕΛΙΔΑ   7                                                           20/09/2019

Είναι δυνατόν να αρθεί το καθεστώς προστασίας ενός 
Εθνικού Πάρκου και να επιτραπεί η δόμηση βιομη-
χανιών, αποθηκών και κατοικιών μέσα σε αυτό; Και 
όμως, αυτό τον κίνδυνο διατρέχει πλέον σοβαρά το 
Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού, Λουδία και Αλιάκμονα, 
εξαιτίας της απροθυμίας του υπουργείου Περιβάλλο-
ντος επί σχεδόν μία δεκαετία να θεσπίσει νέο πλαίσιο 
προστασίας. 
Στα μέσα Σεπτεμβρίου ο φορέας διαχείρισης των 
προστατευόμενων περιοχών του Θερμαϊκού Κόλπου 
έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου. «Για πολλοστή 
φορά επανερχόμαστε στο θέμα της επείγουσας ανά-
γκης για άμεση έκδοση του Προεδρικού Διατάγμα-
τος, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική 
προστασία της περιοχής. Ειδάλλως, δεν θα είναι πλέ-
ον εφικτή η απαγόρευση νέων δραστηριοτήτων που 
η λειτουργία τους θέτει σε κίνδυνο την ακεραιότητα 
του Εθνικού Πάρκου και μπορεί να επιφέρει ανεπα-
νόρθωτες βλάβες στο προστατευτέο αντικείμενο της 
περιοχής, ούτε η επιβολή πρόσθετων περιβαλλοντι-
κών όρων σε υφιστάμενες δραστηριότητες», αναφέ-
ρει ο φορέας, προειδοποιώντας ότι η υπόθεση αυτή 
μπορεί να οδηγήσει τη χώρα ενώπιον του Ευρωπαϊ-
κού Δικαστηρίου. 
Σύμφωνα με τον επίτιμο πρόεδρο του φορέα, Θεμ. 
Κουιμτζη, ο κίνδυνος είναι τόσο σοβαρός όσο και 
πραγματικός. «Από το 2017 έχει εκδοθεί αναστολή 
κάθε οικοδομικής δραστηριότητας, η οποία ανανεώ-
θηκε και ισχύει έως τον Αύγουστο του 2020. Η ανα-
στολή αυτή προσεβλήθη ενώπιον του ΣτΕ από επι-
χειρηματίες και έναν οικοδομικό συνεταιρισμό και, 
σύμφωνα με την πληροφόρηση που υπάρχει από το 
ΣτΕ, η προσφυγή θα γίνει δεκτή γιατί η πολιτεία έχει 
καθυστερήσει πολύ την έκδοση ενός νέου πλαισίου 
προστασίας», λέει ο κ. Κουιμτζης. 
«Οι συνέπειες θα είναι μη αναστρέψιμες: χωρίς υπερ-
βολή, είμαστε αντιμέτωποι με την τσιμεντοποίηση. 
Υπάρχουν σε εκκρεμότητα οικοδομικές άδειες που 
με πολύ κόπο συγκρατούσαμε για χρόνια ώστε να 
μη μετατραπεί σε νέα βιομηχανική περιοχή το Εθνι-
κό Πάρκο. Εξήγησα τον κίνδυνο στη νέα ηγεσία του 
υπουργείου, μου είπαν ότι θα το εξετάσουν σοβαρά. 

έχει δηλωθεί το έτος γέννησης επικαρπωτή για το συ-
γκεκριμένο δικαίωμα δεν έχει συμπληρωθεί τίποτε, τότε 
το ακίνητο θεωρείται ότι ανήκει κατά πλήρη κυριότητα 
στο φορολογούμενο και ο φόρος υπολογίζεται χωρίς 
καμία έκπτωση.
‒Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του αριθμού ορό-
φου ή συμπλήρωσης ορόφου ακινήτου ως δώματος, για 
τον υπολογισμό του φόρου λαμβάνεται ο συντελεστής 
που αντιστοιχεί στον 6ο όροφο, οπότε ο φόρος υπολογί-
ζεται με προσαύξηση λόγω υψηλού ορόφου.
‒Σε περίπτωση μη αναγραφής ή αναγραφής λανθα-
σμένου έτους γέννησης επικαρπωτή, με εξαίρεση την 
προηγούμενη περίπτωση, λαμβάνεται υπόψη το δυσμε-
νέστερο για τον φορολογούμενο έτος.
6. Εντοπίζουμε τα λάθη από την…αρχή. Σε όλες τις πα-
ραπάνω περιπτώσεις, αν τα λάθη ξεκινούν από δηλώ-
σεις Ε9 παρελθόντων ετών (2014-2018), τότε θα πρέπει 
οι διορθώσεις να ξεκινήσουν από το πρώτο εκ των ετών 
αυτών, ώστε ο ΕΝΦΙΑ να μειωθεί αναδρομικά για τα συ-
γκεκριμένα έτη. 
-  Η «παγίδα» με τα κτίσματα σε χωράφια 
Οι ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ θα πρέπει να ελέγξουν για παρα-
λείψεις και λάθη στην αναγραφή των στοιχείων των χτι-
σμάτων πού βρίσκονται μέσα σε αγροτεμάχια. Υπάρχει 
πιθανότητα ο φορολογούμενος να έχει χρεωθεί με υπέ-
ρογκο φόρο για ένα αγροτεμάχιο με κτίσμα που κατέχει 
και δήλωσε στο Ε9. Για να εξαλείψει το λάθος και να δι-
αγραφεί η άδικη χρέωση, θα πρέπει να προσέξει τι στοι-
χεία έχει δηλώσει στο Ε9 για το συγκεκριμένο κτίσμα. Η 
νομοθεσία για τον ΕΝΦΙΑ προβλέπει ότι, σε περίπτωση 
κατά την οποία μέσα σε ένα αγροτεμάχιο υφίσταται κτί-
σμα το οποίο χρησιμοποιείται ως κατοικία, ο φόρος του 
αγροτεμαχίου πενταπλασιάζεται! Αν το κτίσμα δεν είναι 
κατοικία αλλά γεωργικό κτίσμα ή αποθήκη ή επαγγελ-
ματική στέγη, ο φόρος δεν πενταπλασιάζεται.
Σε περίπτωση κατά την οποία στον πίνακα 2 του Ε9 έχει 
συμπληρωθεί η στήλη της συνολικής επιφάνειας κτι-
σμάτων που βρίσκονται στο αγροτεμάχιο (η στήλη 17) 
αλλά δεν έχει συμπληρωθεί η κατηγορία του ακινήτου 
(στη στήλη 17α ή 17β ή 17γ), τότε θεωρείται ότι επί του 
αγροτεμαχίου βρίσκεται κατοικία! Συνεπώς, αν ο φορο-
λογούμενος έχει αγροτεμάχιο μέσα στο οποίο υπάρχει 
κάποιο κτίσμα το οποίο δεν είναι κατοικία αλλά γεωρ-
γικό κτίσμα ή αποθήκη ή κτίριο επαγγελματικής στέγης, 
πρέπει να ελέγξει εάν στο Ε9 έχει συμπληρώσει μια από 
τις στήλες 17α ή 17β ή 17γ. Αν αυτό δεν συμβαίνει, τότε 
το κτίσμα έχει θεωρηθεί «κατοικία», ο ΕΝΦΙΑ του αγρο-
τεμαχίου πενταπλασιάστηκε και ο φορολογούμενος πρέ-
πει να υποβάλει τροποποιητική-διορθωτική δήλωση Ε9.

Φοβάμαι όμως τις πιέσεις που θα τους ασκηθούν από 
τους έχοντες συμφέροντα στην περιοχή». 
Αξίζει να σημειωθεί ότι μία από τις προσφυγές κα-
τατέθηκε από οικοδομικό συνεταιρισμό στον Κορινό 
Πιερίας που προσπαθεί εδώ και χρόνια να χτίσει έναν 
υγρότοπο. Πριν από λίγα χρόνια, μάλιστα, το υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος έδωσε περιβαλλοντική άδεια, η 
οποία έχει προσβληθεί στο ΣτΕ από ομάδα περιβαλ-
λοντικών οργανώσεων και παρότι η υπόθεση έχει εκ-
δικαστεί από τον Οκτώβριο του 2018, δεν έχει εκδο-
θεί απόφαση (η υπόθεση, επίσης, παρακολουθείται 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή). Χαρακτηριστικό του 
παραλογισμού της όλης υπόθεσης είναι ότι η συγκε-
κριμένη περιοχή έχει συμπεριληφθεί στο Σχέδιο Δια-
χείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Δυτικής Μακεδονίας 
ως «κόκκινη» ζώνη, καθώς πρόκειται για τη λεκάνη 
απορροής των Πιερίων και του Ολύμπου. 
Το υπουργείο Περιβάλλοντος ενημερώθηκε πρόσφα-
τα για το πρόβλημα που έχει ανακύψει στο Εθνικό 
Πάρκο. Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου, η αρχική 
σκέψη ήταν να αναμένει την ολοκλήρωση της ειδικής 
περιβαλλοντικής μελέτης (ΕΠΜ) που βρίσκεται υπό 
εκπόνηση (να σημειωθεί ωστόσο ότι το μεγαλύτερο 
μέρος του Εθνικού Πάρκου καλύπτεται ήδη από ΕΠΜ, 
μία από τις πρώτες που είχαν εκπονηθεί). Με δεδο-
μένο όμως ότι η υπόθεση αυτή μπορεί να χρειαστεί 
ακόμα 2-3 έτη για να ολοκληρωθεί και ότι το σχέδιο 
Προεδρικού Διατάγματος είναι απολύτως έτοιμο, η 
υπόθεση πρόκειται το επόμενο διάστημα κατ’ εξαί-
ρεσιν να εξεταστεί, χωρίς να είναι γνωστό τι τελικά 
θα συμβεί.


