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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1 και 3
Φορολογικό νομοσχέδιο - Ελεύθεροι επαγγελματίες οι με-
γάλοι κερδισμένοι του νέου φορολογικού - Τριπλό όφελος 
για τις επιχειρήσεις από το νέο φορολογικό νομοσχέδιο
Σελ 1
Η NASA παρουσίασε το πρώτο ηλεκτρικό αεροπλάνο 
της Χ-57 που θα πετάξει το 2020
Σελ 4 
ΑΑΔΕ: Ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 5,9 δισ ευρώ εντά-
χθηκαν στη ρύθμιση των 120 δόσεων 
Σελ 5 
Δάνειο 100 εκατ. στην Cosco από ΕΤΕπ για έργα στον ΟΛΠ
Σελ 6 
Κ.Α. Καραμανλής: Επικίνδυνα γερασμένος ο στόλος των αυτοκι-
νήτων. Επεξεργαζόμαστε κίνητρα για καθαρά αυτοκίνητα.
Σελ 7 
Αναμόρφωση του Συστήματος Πολιτικής Προστασίας 
και την αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος 
προανήγγειλε ο γ.γ. Πολιτικής Προστασίας
Σελ 8 
Τα παθητικά και βιοκλιματικά κτίρια είναι απολύτως κα-
τάλληλα για το κλιματικό περιβάλλον της Κρήτης
Σελ 9 
Πρόσθετα κεφάλαια ύψους 3 εκατ. ευρώ θα δοθούν 
μέσω δράσης του ΕΣΠΑ για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις
Σελ 10 και 11
Οι νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία της πρόληψης του 
επαγγελματικού κινδύνου 
Σελ 11
Πρωτιά για επιστήμονες του ΙΤΕ στους πανευρωπαϊκούς 
αγώνες κατασκευών και πειραμάτων, φυσικών επιστημών   
Σελ 12
Το ΕΜΠ αποκτά ρόλο στη χάραξη πολιτικής στον κλάδο 
των πρώτων υλών στην Ευρώπη
Σελ 13 
Διεθνές Βραβείο στην καθηγήτρια του ΕΜΠ, Αντωνία 
Μοροπούλου για το έργο της στον Πανάγιο Τάφο
Σελ 14 
Η Αλεξανδρούπολη «θωρακίζεται» απέναντι στην κλι-
ματική αλλαγή
Σελ 15 και 16 
 Η φυγή των κατοίκων του κέντρου της Αθήνας και η 
έλευση των τουριστών
Σελ 16 
Ποσοστό 78,5% των νοικοκυριών έχει πρόσβαση στο 
διαδίκτυο σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ   
Σελ 17 
Νέες τράπεζες στην αγορά μετά από μία δεκαετία μεγάλης 
συρρίκνωσης του εγχώριου τραπεζικού συστήματος
Σελ 18 και 19  
Ernst & Young :Σημαντικό ενδιαφέρον για επενδύσεις στην Ελλάδα
Σελ 19 και 20 
ΠτΔ: «Η Ελλάδα μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα με-
ταξύ Ανατολής και Δύσης και να συμβάλλει στην αμοι-
βαία κατανόηση Κίνας-ΕΕ»
Σελ 22 
BLUE Prototype by TEE, ΕΛΚΕΘΕ & Attica Region: ένας 
τεχνοδικτυακός (ψηφιακός) επιταχυντής καινοτόμων 
ιδεών για τη θαλάσσια οικονομία
Σελ 3 
Προσεχώς
Σελ 23,24
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου
Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση 
του ΤΕΕ (Newsletter) TEE:

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
Ελεύθεροι επαγγελματίες οι μεγάλοι κερδισμένοι του νέου φορολογικού
Τριπλό όφελος για τις επιχειρήσεις από το νέο φορολογικό νομοσχέδιο

Η NASA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ ΤΗΣ Χ-57 
ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΤΑΞΕΙ ΤΟ 2020

Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που αναμένεται να κατατε-
θεί στα μέσα Νοεμβρίου στη Βουλή θα προβλέπει εισαγω-
γικό συντελεστή 9% για εισοδήματα έως 10.000 ευρώ και 
22% για τις επόμενες 10.000 ευρώ. Σύμφωνα με ρεπορτάζ 
του Π. Χατζηνικολάου στην «Καθημερινή» σημαντικές ελα-
φρύνσεις θα έχουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες βάσει των 
όσων προβλέπει το φορολογικό νομοσχέδιο. Από το 2020 
θα διαπιστώσουν τη μείωση των φορολογικών επιβα-
ρύνσεων η οποία ανέρχεται σε 108 ευρώ μηνιαίως. Αυτό 
θα συμβεί εξαιτίας της σημαντικής μείωσης του πρώτου 
φορολογικού συντελεστή από 22% σε 9%. Συγκεκριμένα, 
όσοι δηλώνουν εισοδήματα έως 10.000 θα δουν τον φόρο 
να μειώνεται κατά περίπου 60% ή διαφορετικά κατά 1.300 
ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι οι αυτοαπασχολούμενοι που δεν 
έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας ή έως τρεις εργοδότες 
φορολογούνται από το πρώτο ευρώ του ετήσιου καθαρού 
εισοδήματος που εμφανίζουν στην εφορία, καθώς γι’ αυ-
τούς δεν ισχύει αφορολόγητο όριο εισοδήματος.  Ωστόσο, 
με στόχο να περιοριστεί η φοροδιαφυγή, από το νέο έτος 
οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα πρέπει να συγκεντρώνουν 
αποδείξεις ίσες με το 30% του εισοδήματος με ηλεκτρονικό 
τρόπο, ενώ θα πρέπει όλες οι συναλλαγές τους πάνω από 
300 ευρώ να γίνονται με «πλαστικό χρήμα» ή e-banking. 
Ταυτόχρονα, από το νέο έτος θα πρέπει, προκειμένου να 
αναγνωρίζει η εφορία τη δαπάνη ενοικίου, να καταβάλλε-
ται με ηλεκτρονικό τρόπο.

-Για τις επιχειρήσεις: Παράλληλα τριπλό το όφελος 
για τις επιχειρήσεις με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, οι 
οποίες θα πληρώσουν το 2020 μειωμένους φόρους κατά 
περίπου 30%. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Π. Χατζηνικολά-
ου στην «Καθημερινή» η  μείωση του φορολογικού συντε-
λεστή από το 28% στο 24%, της προκαταβολής φόρου στο 
95% και του φόρου στα μερίσματα στο 5% από 10% σήμε-
ρα οδηγούν σε σημαντικές ελαφρύνσεις που συνδυαστικά 
με άλλα μέτρα που περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου, 
μπορούν να συμβάλουν στην επιτάχυνση του ρυθμού 
ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Βέβαια, η μείωση 
της προκαταβολής φόρου στο 95% γίνεται εφάπαξ, δηλα-
δή θα ισχύει μόνο για μία χρονιά. Ωστόσο, η κυβέρνηση 
έχει ήδη ανακοινώσει ότι στην περίπτωση που το επόμενο 
έτος διαπιστωθεί ότι δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος 
μεγαλύτερος των εκτιμήσεων, τότε αυτός θα αξιοποιηθεί 
είτε για μείωση του τέλους επιτηδεύματος είτε για μείωση 
της προκαταβολής φόρου. Πάντως, το 2020 ένα νομικό 
πρόσωπο με κέρδη για παράδειγμα 100.000 ευρώ πληρώ-
νει σήμερα φόρους ύψους 30.000 ευρώ (προσμετρείται η 
προκαταβολή φόρου προηγουμένων ετών, και το τέλος 
επιτηδεύματος κ.λπ.). Το 2020 η εταιρεία με τα ίδια κέρδη 
θα κληθεί να πληρώσει φόρο 21.450 ευρώ, δηλαδή μειω-
μένο κατά 28,5%. 
Αναλυτικά στη σελ 3

Η Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία, η NASA παρουσίασε 
στην αεροπορική βάση Έντουαρντς στην Καλιφόρνια το 
πρώτο πλήρως ηλεκτρικό πειραματικό αεροσκάφος της 
Χ-57 Μάξγουελ, το οποίο προορίζεται να κάνει τις πρώτες 
πτήσεις του μέσα στο 2020, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Το Χ-57 αποτελεί προσαρμογή του ιταλικού δικινητήριου 
Tecnam R2006T και βρίσκεται υπό ανάπτυξη από το 2015. 
Θα διαθέτει 14 ηλεκτρικούς κινητήρες που θα τροφοδο-
τούνται αποκλειστικά από μπαταρίες ιόντων λιθίου.
Κατά καιρούς η NASA πειραματίζεται με αεροπλάνα για 
διάφορους λόγους. Μεταξύ άλλων, έχει αναπτύξει το Bell 
X-1, που πρώτο έσπασε το φράγμα του ήχου, και το Χ-17, 
με το οποίο πέταξε ο Νιλ ‘Αρμστρονγκ προτού γίνει αστρο-

ναύτης του προγράμματος Απόλλων.
Το Χ-57 θα είναι το πρώτο αεροπλάνο με πιλότο της NASA 
εδώ και δύο δεκαετίες. Ενώ οι ιδιωτικές εταιρείες αναπτύσ-
σουν πλήρως ηλεκτρικά αεροσκάφη εδώ και χρόνια, το 
Χ-57 θα δοκιμάσει νέες τεχνολογίες πτητικότητας, ασφά-
λειας, ενεργειακής αποδοτικότητας, μείωσης θορύβου 
κ.α., που αργότερα μπορούν να αξιοποιηθούν από τον 
ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με το πρακτορείο Ρόιτερς.
Λόγω των περιορισμών που θέτουν οι μπαταρίες, τέτοια 
αεροπλάνα μπορούν να χρησιμοποιηθούν κυρίως ως αε-
ροταξί ή μικρά επιβατικά.



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

20 - 23 Νοεμβρίου 2019

Συνέδριο: «Προστασία συντήρηση και απο-
κατάσταση μνημείων πολιτισμού - 20 χρόνια 
Δ.Μ.Π.Σ.» 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ. 

11 - 13 Δεκεμβρίου 2019

3ο Συνέδριο Γεωγραφικών Πληροφοριακών 
Συστημάτων και Χωρικής Ανάλυσης στη Γε-
ωργία και στο Περιβάλλον
ΑΘΗΝΑ

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, Ελληνική Εταιρεία 
Γεωγραφικών Συστημάτων 
Πληροφοριών 

17 - 18 Δεκεμβρίου 2019
5η Διημερίδα: «Ευφυή Συστήματα Μεταφο-
ρών και εξελίξεις στην Ελλάδα»
AΘHNA

Ελληνικός Οργανισμός Συ-
στημάτων Ευφυών Μεταφο-
ρών (ITS Hellas)

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 90 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ 
ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
Με αφορμή τα 90 χρόνια (1929-2019) από τα Εγκαίνια 
των σπουδαίων έργων κατασκευής του Φράγματος, κα-
θώς και της τεχνητής Λίμνης του Μαραθώνα, η ΕΥΔΑΠ για 
πρώτη φορά εκθέτει τεκμήρια από το Ιστορικό της Αρχείο, 
παρουσιάζοντας αδημοσίευτο υλικό. Η Επετειακή Έκθεση 
«Η Μεγάλη Πρόκληση» για την ιστορία του Φράγματος 
του Μαραθώνα πραγματοποιείται στο Κέντρο Πολιτισμού 
«Ελληνικός Κόσμος» (Πειραιώς 254, Ταύρος), από τις 12 
Νοεμβρίου 2019 έως 7 Φεβρουαρίου 2020. 
Η έκθεση περιλαμβάνει:
- Αρχιτεκτονικά Σχέδια και Χάρτες (σε έντυπη και ψηφιακή 
παρουσίαση).
- Φωτογραφικό υλικό (σε έντυπη και ψηφιακή παρουσίαση).
- Έγγραφα τεκμήρια (Συμβάσεις, επιστολές και άλλα επίση-
μα έγγραφα, βιβλία).
- Αντικείμενα, όπως εργαλεία χρήσης της κατασκευής και 
της καθημερινής ζωής του Φράγματος του Μαραθώνα στα 
τέλη της δεκαετίας 1920. 
- Τρισδιάστατη αναπαράσταση της κατασκευής του Φράγ-
ματος του Μαραθώνα.
- Κινηματογραφική ταινία μικρού μήκους της εποχής με 
πλάνα από τις φάσεις του εργοταξίου του Φράγματος του 
Μαραθώνα. Τα πλάνα είχαν γυριστεί με την τεχνική του 
βωβού κινηματογράφου, έχουν μονταριστεί για το σκοπό 
της έκθεσης και έχουν επενδυθεί ηχητικά. 
Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. 
Ώρες και ημέρες λειτουργίας Έκθεσης: Δευτέρα Κλειστά / 
Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη 9:00-13:30 / Παρασκευή 9:00-
20:00 / Σάββατο 11:00-14:00 / Κυριακή 10:00-18:00

«ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ: ΤΑ ΕΥΡΩΠΑϊΚΑ ΜΟΥΣΕΙΑ 
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ψΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ»
Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 10 χρόνων από την έναρ-
ξη λειτουργίας του Μουσείου Ακρόπολης, η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM Europe) 
και το Ελληνικό Τμήμα του ICOM συνδιοργανώνουν – στις 21 
και 22 Νοεμβρίου 2019, στο Μουσείο Ακρόπολης- επιστημο-
νική διημερίδα με αντικείμενο την ενσωμάτωση ψηφιακών 
πρακτικών στα μουσεία. Η διεθνής συνάντηση με τίτλο: «Στην 
εποχή του εικονικού: τα ευρωπαϊκά μουσεία ανταποκρίνονται 
στην ψηφιακή πρόκληση» στοχεύει στην ανάδειξη των δυνα-
τοτήτων, αλλά και των προκλήσεων, οι οποίες προκύπτουν 
από την εφαρμογή νέων τεχνολογιών και μεθόδων (π.χ. 3D 
αναπαραστάσεις, εικονική κι επαυξημένη πραγματικότητα, 
«πολυτροπικά» διαδραστικά συστήματα) στον χώρο των 
μουσείων και του πολιτισμού γενικότερα.
«Οι ψηφιακές πρακτικές και εφαρμογές, καθώς και οι εικονικές 
εμπειρίες, γίνονται αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότη-
τας, αναφέρεται σε ανακοίνωση. Για τα μουσεία η «ψηφιακή 
στροφή» δεν αποτελεί μια απλή διαδικασία, αλλά μια σύνθετη 
προσαρμογή σε συνθήκες πρωτοφανούς αλλαγής. Τα μου-
σεία σε όλη την Ευρώπη ανταποκρίνονται σε αυτή την πρό-
κληση με διαφορετικό ρυθμό και τρόπους».
Κατά τη διάρκεια της διημερίδας, μέλη του ICOM, επαγγελμα-
τίες των μουσείων, πολιτιστικοί οργανισμοί, πανεπιστημιακοί 
και ειδικοί θα συνομιλήσουν για τις δυνατότητες, τις ανάγκες 
και τις επιπτώσεις της «ψηφιακής στροφής» στα μουσεία. 

 
Συγκεκριμένα θα εξεταστούν:
• Ψηφιακές στρατηγικές, ψηφιοποίηση και διαφύλαξη από 
μουσεία και πολιτιστικούς οργανισμούς
• Ζητήματα αυθεντικότητας και αναπαράστασης
• Ο αντίκτυπος της «ψηφιακής στροφής» των μουσείων σε 
θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο
• Η ψηφιακή/εικονική μουσειακή εμπειρία: προοπτικές και 
δυνατότητες
• Παραδείγματα και περιπτώσεις
• Αποτελέσματα αξιολόγησης.
Η επιστημονική εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με Στρογγυλή 
τράπεζα και συμπεράσματα.

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
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Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που αναμένεται να κα-
τατεθεί στα μέσα Νοεμβρίου στη Βουλή θα προβλέπει 
εισαγωγικό συντελεστή 9% για εισοδήματα έως 10.000 
ευρώ και 22% για τις επόμενες 10.000 ευρώ. Σύμφωνα με 
ρεπορτάζ του Π. Χατζηνικολάου στην «Καθημερινή» ση-
μαντικές ελαφρύνσεις θα έχουν οι ελεύθεροι επαγγελματί-
ες βάσει των όσων προβλέπει το φορολογικό νομοσχέδιο. 
Από το 2020 θα διαπιστώσουν τη μείωση των φορολογι-
κών επιβαρύνσεων η οποία ανέρχεται σε 108 ευρώ μη-
νιαίως. Αυτό θα συμβεί εξαιτίας της σημαντικής μείωσης 
του πρώτου φορολογικού συντελεστή από 22% σε 9%. 
Συγκεκριμένα, όσοι δηλώνουν εισοδήματα έως 10.000 θα 
δουν τον φόρο να μειώνεται κατά περίπου 60% ή διαφο-
ρετικά κατά 1.300 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι οι αυτοαπα-
σχολούμενοι που δεν έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας ή 
έως τρεις εργοδότες φορολογούνται από το πρώτο ευρώ 
του ετήσιου καθαρού εισοδήματος που εμφανίζουν στην 
εφορία, καθώς γι’ αυτούς δεν ισχύει αφορολόγητο όριο 
εισοδήματος.  Ωστόσο, με στόχο να περιοριστεί η φορο-
διαφυγή, από το νέο έτος οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα 
πρέπει να συγκεντρώνουν αποδείξεις ίσες με το 30% του 
εισοδήματος με ηλεκτρονικό τρόπο, ενώ θα πρέπει όλες 
οι συναλλαγές τους πάνω από 300 ευρώ να γίνονται με 
«πλαστικό χρήμα» ή e-banking. Ταυτόχρονα, από το νέο 
έτος θα πρέπει, προκειμένου να αναγνωρίζει η εφορία τη 
δαπάνη ενοικίου, να καταβάλλεται με ηλεκτρονικό τρόπο.
Μείωση των συντελεστών
Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που αναμένεται να κατα-
τεθεί στα μέσα Νοεμβρίου στη Βουλή θα προβλέπει εισα-
γωγικό συντελεστή 9% για εισοδήματα έως 10.000 ευρώ 
και 22% για τις επόμενες 10.000 ευρώ. Από εκεί και πάνω 
οι υφιστάμενοι φορολογικοί συντελεστές μειώνονται κατά 
μία ποσοστιαία μονάδα. Για παράδειγμα:
– Ελεύθερος επαγγελματίας με εισόδημα 10.000 ευρώ 
πληρώνει σήμερα στην εφορία 2.200 ευρώ. Με τις αλ-
λαγές που επέρχονται ο φόρος μειώνεται στα 900 ευρώ, 
δηλαδή θα έχει όφελος ύψους 1.300 ευρώ.  Σημειώνεται 
ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες φορολογούνται από το 
πρώτο ευρώ.
– Ελεύθερος επαγγελματίας με ετήσιο εισόδημα 40.000 
ευρώ πληρώνει σήμερα 11.000 ευρώ στην εφορία. Το 
επόμενο έτος οι φόροι που θα κληθεί να καταβάλει περιο-
ρίζονται κατά 1.500 ευρώ. Το τελικό ποσό που θα πληρώ-
σει ανέρχεται στις 9.500 ευρώ.
Αποδείξεις
Από το νέο έτος οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα υποχρε-
ωθούν να συλλέγουν ηλεκτρονικά αποδείξεις (μέσω 
e-banking ή με κάρτες) το 30% του εισοδήματός τους. 
Το 30% αντιστοιχεί στα καθαρά έσοδα του επαγγελματία, 
δηλαδή μετά την αφαίρεση των εξόδων της επιχειρηματι-
κής του δραστηριότητας. 
Για παράδειγμα:

Ελεύθερος επαγγελματίας έχει ακαθάριστα έσοδα 10.000 
ευρώ τον χρόνο και έξοδα  3.000 ευρώ. Δηλαδή φορολο-
γείται για εισόδημα 7.000 ευρώ. Το ποσό των αποδείξεων 
που πρέπει να καλύψει με «πλαστικό χρήμα» ανέρχεται σε  
2.100 ευρώ (7.000 χ 30%).
Παροχές σε είδος
Τη μείωση της φορολογίας των παροχών σε είδος περι-
λαμβάνει το φορολογικό νομοσχέδιο, αναμορφώνοντας 
σημαντικά  το υφιστάμενο πλαίσιο. Συγκεκριμένα όλες 
οι παροχές, είτε σε χρήμα είτε σε είδος, φορολογούνται 
ως εισόδημα από μισθωτή εργασία. Οι παροχές σε είδος 
συμπεριλαμβάνονται στο φορολογητέο εισόδημα των 
εργαζομένων και στα συγγενικά τους πρόσωπα εφόσον 
υπερβαίνουν  το ποσό των 300 ευρώ. Οι ελαφρύνσεις που 
θα θεσπιστούν και θα συμπεριληφθούν στο φορολογικό 
νομοσχέδιο στοχεύουν στην ελάφρυνση των εργαζομέ-
νων που λαμβάνουν τέτοιους είδους παροχές. Συγκεκρι-
μένα, παρέχεται δυνατότητα έκπτωσης από τα ακαθάρι-
στα έσοδα για:
–  Δαπάνη αγοράς μηνιαίων ή ετήσιων καρτών απεριορί-
στων διαδρομών μέσων μαζικής μεταφοράς προσαυξη-
μένη κατά 30%.
–  Δαπάνη παροχής ηλεκτρικών ή υβριδικών οχημάτων 
προσαυξημένη κατά 30%. Συγκεκριμένα, προβλέπεται 
αύξηση του ορίου λιανικής τιμής μέχρι του οποίου τα εται-
ρικά αυτοκίνητα δεν φορολογούνται ως παροχές σε είδος 
στις 17.000 ευρώ από 12.000 που είναι σήμερα το όριο 
αξίας (λιανική τιμή προ φόρων), έτσι ώστε ένα αυτοκίνητο 
που παραχωρείται σε εργαζόμενο από την επιχείρηση για 
επαγγελματικούς σκοπούς (εταιρικά αυτοκίνητα) να μη 
φορολογείται ως παροχή σε είδος.
Τριπλό όφελος για τις επιχειρήσεις από το νέο 
φορολογικό νομοσχέδιο
Τριπλό το όφελος για τις επιχειρήσεις με το νέο φορολογι-
κό νομοσχέδιο, οι οποίες θα πληρώσουν το 2020 μειωμέ-
νους φόρους κατά περίπου 30%. Σύμφωνα με ρεπορτάζ 
του Π. Χατζηνικολάου στην «Καθημερινή» η  μείωση 
του φορολογικού συντελεστή από το 28% στο 24%, της 
προκαταβολής φόρου στο 95% και του φόρου στα μερί-
σματα στο 5% από 10% σήμερα οδηγούν σε σημαντικές 
ελαφρύνσεις που συνδυαστικά με άλλα μέτρα που περι-
λαμβάνονται στο σχέδιο νόμου, μπορούν να συμβάλουν 
στην επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονομίας. Βέβαια, η μείωση της προκαταβολής φόρου 
στο 95% γίνεται εφάπαξ, δηλαδή θα ισχύει μόνο για μία 
χρονιά. Ωστόσο, η κυβέρνηση έχει ήδη ανακοινώσει ότι 
στην περίπτωση που το επόμενο έτος διαπιστωθεί ότι 
δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος μεγαλύτερος των 
εκτιμήσεων, τότε αυτός θα αξιοποιηθεί είτε για μείωση 
του τέλους επιτηδεύματος είτε για μείωση της προκατα-
βολής φόρου. Πάντως, το 2020 ένα νομικό πρόσωπο με 
κέρδη για παράδειγμα 100.000 ευρώ πληρώνει σήμερα 

φόρους ύψους 30.000 ευρώ (προσμετρείται η προκα-
ταβολή φόρου προηγουμένων ετών, και το τέλος επιτη-
δεύματος κ.λπ.). Το 2020 η εταιρεία με τα ίδια κέρδη θα 
κληθεί να πληρώσει φόρο 21.450 ευρώ, δηλαδή μειωμέ-
νο κατά 28,5%.
Στελέχη της αγοράς αναφέρουν ότι το όφελος για το σύ-
νολο των επιχειρήσεων θα φθάσει στην επόμενη διετία 
στο 1,3 δισ. ευρώ (το 2020 εξετάζεται η μείωση του συ-
ντελεστή από το 24% στο 20%). Κίνητρο το οποίο συνδυ-
αζόμενο με τη μείωση του φόρου στα διανεμόμενα κέρ-
δη, θα οδηγήσει όλες τις επιχειρήσεις να παρουσιάσουν 
υψηλότερα κέρδη και να επενδύσουν στις επιχειρήσεις 
τους με στόχο την αύξηση των κερδών τους. Η εξέλιξη 
αυτή αναμένεται να λειτουργήσει θετικά και στην αγορά 
εργασίας αλλά και στο να αυξηθεί ο ρυθμός ανάπτυξης 
της ελληνικής οικονομίας από τον χαμηλό ρυθμό 1,4% 
του 2018, και μάλιστα με ιδιαίτερα συρρικνωμένη την 
ιδιωτική κατανάλωση.
Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα την τελευταία διετία, κό-
ντρα σε όλες τις τάσεις, αυξήθηκαν υπέρμετρα φόροι και 
εισφορές, με αποτέλεσμα να κατατάσσεται πρώτη στις 
αυξήσεις φόρων μεταξύ των 34 χωρών-μελών του ΟΟΣΑ. 
Μάλιστα, οι περισσότερες χώρες του κόσμου προχώρη-
σαν την τελευταία δεκαετία σε σημαντικές μειώσεις των 
φορολογικών συντελεστών για τις επιχειρήσεις πλην της 
Ελλάδας, η οποία αντίθετα αύξησε τους συντελεστές κατά 
3 ποσοστιαίες μονάδες.
Παραδείγματα
Επιχείρηση με φορολογητέα κέρδη 100.000 ευρώ πλη-
ρώνει σήμερα στην εφορία 28.000 ευρώ. Για το ποσό 
που απομένει (72.000 ευρώ), εφόσον διανεμηθεί, θα κα-
ταβληθούν επιπλέον 7.200 ευρώ. Δηλαδή, η επιχείρηση 
θα πληρώσει συνολικά 35.200 ευρώ. Με τις αλλαγές που 
επέρχονται ο φόρος θα μειωθεί στις 24.000 ευρώ, ενώ ο 
φόρος στα διανεμόμενα (μέρισμα που θα κοπεί το 2020) 
στις 3.600 ευρώ. Συνολικά θα πληρώσει 27.600 ευρώ. 
Το όφελος ανέρχεται σε 7.600 ευρώ. Η ίδια επιχείρηση το 
2020 (με τη μείωση του συντελεστή στο 20%) και εφόσον 
διανείμει μέρισμα θα πληρώσει 24.000 ευρώ, δηλαδή θα 
γλιτώσει 11.200 ευρώ σε σχέση με σήμερα.
Επιχείρηση με φορολογητέα κέρδη 500.000 ευρώ πλη-
ρώνει σήμερα στην εφορία 140.000 ευρώ. Για το ποσό 
που απομένει (360.000 ευρώ), εφόσον διανεμηθεί, θα κα-
ταβληθούν επιπλέον 36.000 ευρώ. Δηλαδή, η επιχείρηση 
θα πληρώσει συνολικά 176.000 ευρώ. Με τις αλλαγές που 
επέρχονται ο φόρος θα μειωθεί στις 120.000 ευρώ, ενώ 
ο φόρος στα διανεμόμενα στις 19.000 ευρώ. Συνολικά 
θα πληρώσει 139.000 ευρώ. Το όφελος ανέρχεται στις 
37.000 ευρώ.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
Ελεύθεροι επαγγελματίες οι μεγάλοι κερδισμένοι του νέου φορολογικού 
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Ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 5,9 δισ ευρώ εντάχθηκαν στη ρύθ-
μιση των 120 δόσεων, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Από το συνο-
λικό ποσό που ρυθμίστηκε, τα 4,3 δισ ευρώ αφορούν κεφάλαιο 
και το υπόλοιπο 1,4 δισ ευρώ αφορά προσαυξήσεις εκπρόθεσμης 

καταβολής. 
   Πρόκειται συνολικά για 580.609 φορολογούμενους και επιχειρή-
σεις που υπήχθησαν στη ρύθμιση των οφειλών τους σε έως 120 
δόσεις. Από αυτούς, οι 543.923 ήταν φυσικά πρόσωπα και 36.676 
επιχειρήσεις. Αξιοσημείωτο είναι ότι από τον συνολικό αριθμό των 

ρυθμίσεων στο 14,31% το ποσό καταβλήθηκε εφάπαξ, ενώ στο 
30% σε 120 δόσεις. Από το συνολικό ύψος των οφειλών που ρυθ-
μίστηκαν, στο 73,29% η εξόφληση θα γίνει σε 120 δόσεις.

ΑΑΔΕ: ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΥψΟΥΣ 5,9 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 120 ΔΟΣΕΩΝ

Συνολικά 327.537 αποφάσεις ρύθμισης για οφειλές 3,94 δισ. 
ευρώ εκδόθηκαν, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας για υπαγωγή στη 
ρύθμιση των 120 δόσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία, σύμφωνα 
με την τρίτη τριμηνιαία έκθεση προόδου (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 
2019) του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).
Μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο 
υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρού-
τσης, δηλώνει: «Τηρήσαμε τη δέσμευσή μας με την καλύτερη 
ρύθμιση, που υπήρξε ποτέ. Η ρύθμιση των 120 δόσεων ξεπέρασε 
κάθε προσδοκία, με τη συμμετοχή, μέχρι τέλος του χρόνου, πάνω 
από 450.000 οφειλετών και ρυθμισμένο ποσό πάνω από 4,5 δισ. 
ευρώ (δηλαδή ένας στους τρεις οφειλέτες στα ασφαλιστικά τα-
μεία)». «Από εδώ και πέρα, επειδή δεν θα υπάρξει νέα ρύθμιση, 
οφείλουν όλοι να παραμείνουν συνεπείς στις ασφαλιστικές τους 
υποχρεώσεις» τονίζει ο κ. Βρούτσης.
Όπως επισημαίνεται στην έκθεση του ΚΕΑΟ, με την εφαρμογή 
της ρύθμισης, καταγράφηκε πολύ μεγάλη αύξηση στο πλήθος 

των ενεργών ρυθμίσεων και στο ρυθμισμένο ποσό. Ενδεικτικά, 
αναφέρεται ότι, στο τέλος του Ιουνίου 2019, οι ενεργές ρυθμίσεις 
ήταν συνολικά 143.942 και το ρυθμισμένο ποσό 2.601.356.762 
ευρώ, ενώ, στο τέλος του Σεπτεμβρίου, οι ενεργές ρυθμίσεις ήταν 
συνολικά 296.359 και το ρυθμισμένο ποσό 4.122.738.451 ευρώ. 
Οι ενεργές και ολοκληρωμένες ρυθμίσεις έφτασαν, στο τέλος του 
Σεπτεμβρίου 2019, τις 249.898 για οφειλές 2,76 δισ. ευρώ, ενώ, 
μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υπαγωγής στη ρύθμιση, στις 7 
Οκτωβρίου 2019, είχαν εκδοθεί 327.537 αποφάσεις ρύθμισης για 
οφειλές 3,94 δισ. ευρώ.
 Οι συνολικές εισπράξεις του ΚΕΑΟ, εντός του τριμήνου (Ιούλι-
ος-Σεπτέμβριος 2019), ανήλθαν σε 385.166.116 ευρώ. Σημει-
ώνεται ότι, από την έναρξη της λειτουργίας του ΚΕΑΟ, έχουν ει-
σπραχθεί συνολικά 5.252.361.140 ευρώ. Επίσης, εντός του τρίτου 
τριμήνου του 2019, στο ΚΕΑΟ εντάχθηκαν 28.489 οφειλέτες του 
τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, 10.582 οφειλέτες από τον τ. ΟΑΕΕ, 4.329 οφειλέτες 
από το τ. ΕΤΑΑ, 44 οφειλέτες από το τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και 8.833 οφει-

λέτες από φορείς εκτός του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης 
(ΕΦΚΑ). Συνολικά, στο τρίτο τρίμηνο του 2019, εντάχθηκαν οφει-
λές, ύψους 965.899.073 ευρώ.
Αναλυτικότερα, με βάση τα στοιχεία του ΚΕΑΟ, προκύπτουν τα 
εξής:
«- Υπάρχει συγκέντρωση πλήθους οφειλετών στις χαμηλότερες 
κλίμακες οφειλών, με 1.500.406 οφειλέτες (79,02% των οφειλε-
τών) να έχουν οφειλή έως 15.000 ευρώ ο καθένας.
- Το 88,24% των οφειλετών (1.675.469 οφειλέτες) έχουν οφειλή 
έως 30.000 ευρώ ο καθένας.
- Μεγάλο μέρος του υπολοίπου οφειλών αφορά 87.179 οφειλέτες 
που έχουν οφειλή από 50.000-100.000 ευρώ (16,96% του τρέ-
χοντος υπολοίπου).
- Το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών αφορά λίγους μεγαλοοφειλέ-
τες με οφειλές άνω του 1 εκατ. ευρώ (1.901 οφειλέτες συγκεντρώ-
νουν το 23,27% του υπολοίπου οφειλών)».

Με κοινή ανακοίνωσή τους, ο Ενιαίος Σύλλογος Υπαλλήλων 
Υπουργείου Πολιτισμού Αττικής, Στερεάς και Νήσων, η Πανελ-
λήνια Ένωση Συντηρητών Αρχαιοτήτων (ΠΕΣΑ) και ο Σύλλογος 
Ελλήνων Αρχαιολόγων(ΣΕΑ), ενημερώνουν –όπως σημειώνει το 
ΑΠΕ- ότι κατέθεσαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), «αίτηση 
ακύρωσης και αίτηση αναστολής κατά του πέμπτου άρθρου της 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄145/30.9.2019) και κατά 
της ερειδόμενης σε αυτήν Κοινής Υπουργικής Απόφασης έγκρισης 
πολεοδομικών μελετών του Ελληνικού (Β’ 3687/3.10.2019)». Η 

κατάθεση της προσφυγής έγινε, σύμφωνα με τους συλλόγους, 
την 1η Νοεμβρίου, από κοινού με εκπροσώπους της Ευρείας Επι-
τροπής Υπεράσπισης του Ελληνικού.
«Οι Σύλλογοι, οδηγηθήκαμε σε αυτήν την κίνηση, καθώς, μετα-
ξύ των κοινόχρηστων χώρων, παράνομα συγκαταλέχθηκε με 
την παραπάνω ΚΥΑ και το ακρωτήρι του Αγίου Κοσμά, τμήμα 
του ομώνυμου οριοθετημένου αρχαιολογικού χώρου όπου 
έχουν πραγματοποιηθεί συστηματικές ανασκαφικές έρευνες, με 
ρητή πρόβλεψη στο ΠΔ έγκρισης του Σχεδίου Ολοκληρωμένης 

Ανάπτυξης (ΣΟΑ) να διαμορφωθεί σε επισκέψιμο αρχαιολογικό 
χώρο», αναφέρουν, μεταξύ άλλων οι σύλλογοι, συμπληρώ-
νοντας: «Με την αγνόηση και παράκαμψη του αρχαιολογικού 
χαρακτήρα του χώρου, ωστόσο, του επιφυλάσσεται κοινή μοίρα 
με τους κοινόχρηστους χώρους, με αποτέλεσμα την παραχώ-
ρηση της διοίκησης, διαχείρισης και χρήσης του επ’ αόριστον σε 
ιδιωτική εταιρεία, αντί του μόνου αρμόδιου Ελληνικού Δημοσίου, 
σύμφωνα με το άρθρο 7 του αρχαιολογικού νόμου».

Η αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχουν τα ΚΕΠ αποτε-
λεί στόχο της κυβέρνησης, σύμφωνα με τα όσα είπε ο Υπουρ-
γός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, σε 
συνέντευξη του στην εφημερίδα «Παραπολιτικά», σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ
«Στόχος μας είναι όχι μόνο να μην τα καταργήσουμε (σ.σ. τα 
ΚΕΠ), αλλά αντίθετα, να τα καταστήσουμε το μοναδικό σημείο 
που θα χρειάζεται να προσέλθουν για μια συναλλαγή τους με 

το κράτος οι πολίτες, ιδίως εκείνοι που δεν είναι εξοικειωμένοι 
με την τεχνολογία», τόνισε.
Αναφερόμενος στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της διαλει-
τουργικότητας όλων των υπηρεσιών και των μητρώων του 
Δημοσίου είπε ότι «είναι ένα έργο το οποίο χρονικά καλύπτει 
το σύνολο του βίου της κυβέρνησης, είναι ένα έργο τετραετίας 
- και αυτό γιατί απαιτεί τον σχεδιασμό, την προκήρυξη και την 
υλοποίηση μεγάλων έργων».

Τέλος, σχετικά με το ενιαίο e-pass στους ελληνικούς αυτο-
κινητόδρομους, ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε: «Η λύση έχει 
ήδη αποφασιστεί και συμφωνηθεί. Τις τεχνικές λεπτομέρειές 
της τις εξετάσουμε από κοινού με τον υπουργό Υποδομών, 
Κώστα Καραμανλή, με τους παραχωρησιούχους, ώστε σύ-
ντομα να ανακοινώσουμε και το ακριβές χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης».

Γ. ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕ-ΜΠΕ: ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΟΛΟΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ 
Δεν θα υπάρξει νέα ρύθμιση

ΣΤΟ ΣΤΕ ΤΡΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Κατά της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και της Υπουργικής Απόφασης Πολεοδόμησης του Ελληνικού

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΕΠ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
Δήλωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κ. Πιερρακάκης
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Τα κεφάλαια της ΕΤΕπ θα διοχετευθούν για την πρώτη φάση 
του έργου της επέκτασης του επιβατικού λιμένα κρουαζιέρας, 
του νέου τερματικού σταθμού υποδοχής επισκεπτών του 
επιβατικού λιμένα, του σταθμού στάθμευσης αυτοκινήτων 
και της νέας περιοχής logistics στον χώρο του πρώην ΟΔΔΥ. 
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Η. Μπέλλου στην «Καθημερινή» 
δάνειο ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ για τη χρηματοδότη-
ση του επενδυτικού προγράμματος του Οργανισμού Λιμένος 
Πειραιώς ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Οι 
σχετικές ανακοινώσεις αναμένεται να γίνουν τις επόμενες 
ημέρες, ενδεχομένως και κατά την επίσκεψη του Κινέζου προ-
έδρου στην Αθήνα.
Τα 100 εκατομμύρια θα χρηματοδοτήσουν το τμήμα των 
ιδίων κεφαλαίων που απαιτεί η πρώτη φάση του έργου της 
επέκτασης του επιβατικού λιμένα κρουαζιέρας, του νέου 
τερματικού σταθμού υποδοχής επισκεπτών του επιβατικού 
λιμένα, του σταθμού στάθμευσης αυτοκινήτων και της νέας 
περιοχής logistics στον χώρο του πρώην ΟΔΔΥ.
Υπενθυμίζεται πως, ιστορικά, τις επενδύσεις της Cosco στον 
Πειραιά έχει χρηματοδοτήσει κυρίως η China Development 
Bank, η οποία αναμένεται επίσης να συμμετάσχει στο χρημα-
τοδοτικό σχήμα του master plan του ΟΛΠ, συνολικού προϋ-

πολογισμού της τάξης των 612 εκατομμυρίων ευρώ (εκ των 
οποίων τα 70 εκατ. περίπου έχουν ήδη δαπανηθεί σε έργα 
που εκτελέστηκαν).
Καθώς το ύψος του προϋπολογισμού είναι μεγάλο και προο-
πτικά αναμένεται να περιλάβει και επιπλέον 300 εκατομμύρια 
ευρώ όταν εγκριθεί και η κατασκευή τέταρτου προβλήτα 
εμπορευματοκιβωτίων, στο χρηματοδοτικό σχήμα πρόκειται 
να συμμετάσχουν και άλλες κινεζικές τράπεζες, όπως η Bank 
of China και η Industrial & Commercial Bank of China (ICBC), 
που έλαβαν πρόσφατα άδεια εγκατάστασης στην Ελλάδα από 
την ΤτΕ.
Να σημειωθεί πως το έργο της επέκτασης του επιβατικού 
λιμένα κρουαζιέρας έχει και κοινοτική χρηματοδότηση (Πε-
ριφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής 2014-2020) 
και μάλιστα σε ποσοστό της τάξης του 95%. Το συγκεκριμένο 
έργο ανέλαβε έπειτα από σχετικό διαγωνισμό η κατασκευα-
στική εταιρεία ΤΕΚΑΛ Α.Ε., με οικονομική προσφορά 103 εκα-
τομμυρίων ευρώ πλέον ΦΠΑ.
Ετσι, η Cosco μαζί με το δάνειο των 100 εκατομμυρίων της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων εμφανίζεται να έχει 
εξασφαλίσει ήδη χρηματοδότηση για το 40% τουλάχιστον 
του επενδυτικού προγράμματος των 612 εκατ. ευρώ (εάν 

αφαιρεθούν τα 70 εκατομμύρια των εκτελεσθέντων), με το 
υπόλοιπο να αναμένεται να καλυφθεί από κινεζικές τράπεζες. 
Επιπλέον, χρηματοδότηση θα απαιτηθεί για τον 4ο προβλήτα 
εμπορευματοκιβωτίων.
Η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στο 
χρηματοδοτικό σχήμα της Cosco για τον ΟΛΠ έχει πάντως και 
μια σημειολογική σημασία, δεδομένης της επιφυλακτικότητας 
που έχουν επιδείξει απέναντι στις κινεζικές επενδύσεις σε ευ-
ρωπαϊκές υποδομές κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης. 
Αν και η «Κ» είναι σε θέση να γνωρίζει πως η απόφαση του 
διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύ-
σεων δεν ήταν «αβασάνιστη», γεγονός παραμένει πως εντέλει 
εγκρίθηκε.
Σημειώνεται πως οι υποδομές του λιμανιού του Πειραιά 
παραμένουν στην κυριότητα του ελληνικού Δημοσίου και ο 
ΟΛΠ που ελέγχεται σε ποσοστό 51% από την Cosco, η οποία 
θα αποκτήσει επιπλέον 16% όταν ολοκληρώσει συγκριμένες 
«δεσμευτικές» επενδύσεις ύψους 300 εκατ. περίπου (εκ των 
οποίων τα 70 έχουν ήδη, όπως προαναφέρθηκε, δαπανηθεί 
και τώρα «τρέχει» και τον λιμένα και σταθμό κρουαζιέρας άλ-
λων 125 εκατ. περίπου), είναι απλώς παραχωρησιούχος που 
τις διαχειρίζεται.

Η ενίσχυση των χρηματοδοτικών εργαλείων για δράσεις 
ανακύκλωσης και διαλογής στερεών αποβλήτων στην 
πηγή, ήταν το αντικείμενο της συνάντησης εργασίας του 
περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη με την Ειδική Γραμμα-
τέα Διαρθρωτικών Προγραμμάτων του υπ. Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων Νίκη Δανδόλου, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
 Ο κ. Πατούλης χαρακτήρισε το ζήτημα της διαχείρισης 
των απορριμμάτων «εθνική υπόθεση» και επισήμανε ότι η 
νέα Διοίκηση θα δώσει λύσεις, με υπευθυνότητα, ειλικρινή 
συνεργασία, σχέδιο και συνέπεια. Υπογράμμισε επίσης, την 
ανάγκη επίσπευσης των διαδικασιών για την κατασκευή 
των απαραίτητων υποδομών, που θα βοηθήσουν την Πε-
ριφέρεια να υλοποιήσει αποτελεσματικά το ολοκληρωμένο 

σχέδιο της για τη διαχείριση των απορριμμάτων.
 Από την πλευρά της η κα Δανδόλου αναγνώρισε την κρι-
σιμότητα του ζητήματος και βεβαίωσε για την στήριξή της, 
με στόχο την επίσπευση των διαδικασιών υλοποίησης του 
σχεδίου της Περιφέρειας όσο και τη διασφάλιση της χρημα-
τοδότησης από πόρους των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών 
ταμείων.
Στη συνάντηση μετείχαν επίσης ο εκτελεστικός γραμματέας 
της Περιφέρειας, Γιάννης Σελίμης, ο αντιπεριφερειάρχης Πο-
λιτικής Προστασίας, Βασίλης Κόκκαλης, ο γεν. γραμματέας 
ΕΔΣΝΑ Σ. Γιαννούλης και υπηρεσιακά στελέχη της διαχειρι-
στικής αρχής της Περιφέρειας.
Ο κ. Πατούλης τόνισε πως «δεν υπάρχει ούτε λεπτό για χάσι-

μο» και ανακοίνωσε ότι σύντομα θα παρουσιαστεί αναλυτι-
κά όλο το σχέδιο της Περιφέρειας, πάνω στο οποίο θα γίνει 
διαβούλευση. «Αιρετοί και κεντρική διοίκηση θα πρέπει να 
συνεργαστούν με κεντρικό στόχο τη μείωση του όγκου των 
απορριμμάτων που θάβονται, με την ταυτόχρονη αύξηση 
του όγκου των ανακυκλώσιμων υλικών» ανέφερε. Παράλ-
ληλα θα ξεκινήσουν στοχευμένες καμπάνιες ενημέρωσης 
των κατοίκων της Αττικής, η συμμετοχή των οποίων στην 
προσπάθεια αυτή, όπως τόνισε, είναι απαραίτητη. «Πρόκει-
ται για ένα θέμα που αφορά την υγεία των παιδιών μας, το 
περιβάλλον, την εθνική ανάπτυξη. Η ανακύκλωση πρέπει 
να γίνει συνείδηση για όλους τους πολίτες. Κανείς δεν πρέπει 
να είναι αμέτοχος», σημείωσε.

Τη βούληση να υποστηρίξει έργα που θα βελτιώσουν την 
εικόνα, αλλά και τη λειτουργικότητα των Δήμων έναντι των 
πολιτών, εξέφρασε -σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο περιφερειάρχης 
Αττικής, Γ. Πατούλης, στο δήμαρχο Ηρακλείου Αττικής, Νι-
κόλαο Μπάμπαλο, κατά τη συνάντηση τους στα γραφεία της 
Περιφέρειας. 
Κατά τη συζήτηση αναφέρθηκαν έργα και υποδομές που 
απαιτούνται να υλοποιηθούν στην περιοχή, όπως η υπογειο-
ποιήσης της οδού Μ. Μερκούρη, στη διάνοιξη της Λ. Κύμης, η 

ανάπλαση της Λ. Ηρακλείου, καθώς και η ανέγερση κλειστών 
προπονητηρίων σε σχολεία του δήμου. 
Ο περιφερειάρχης ζήτησε από τα στελέχη της Περιφέρειας να 
είναι σε στενή συνεργασία με τον δήμο για να προχωρήσουν 
τα έργα, βεβαιώνοντας πως στόχος της Περιφέρειας είναι να 
υλοποιήσει και στους 66 δήμους δράσεις και πρωτοβουλίες 
για την υγεία, τη πρόληψη, την άθληση και την ανακύκλωση. 
Συγκεκριμένα, επισήμανε ότι προτεραιότητα της Περιφέρειας 
είναι να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση ώριμων μελετών 

για έργα αναπτυξιακού χαρακτήρα, με στόχο την ισότιμη 
ανάπτυξη όλων των Δήμων της Αττικής. Για την υλοποίηση 
αυτού του στόχου, τόνισε: «Θα αξιοποιήσουμε χρηματοδο-
τικά εργαλεία και για οριζόντιες δράσεις υπέρ των πολιτών 
σε όλο το Λεκανοπέδιο με τη στενή συνεργασία δήμων, επι-
στημονικών φορέων, Εκκλησίας και τοπικών κοινωνιών, με 
στόχο την προαγωγή της πρόληψης στην υγεία, στην άθληση 
και στην ανακύκλωση».

ΔΑΝΕΙΟ 100 ΕΚΑΤ. ΣΤΗΝ COSCO ΑΠΟ ΕΤΕΠ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΟΛΠ

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: MΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΜΟΝΙΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 
Στo ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων   

«ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΣΤΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» 
Τόνισε ο Γ. Πατούλης κατά τη συνάντηση με το δήμαρχο Ηρακλείου Αττικής
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Περίπου στα 15,4 έτη κινείται ο μέσος ο όρος ηλικίας των αυτο-
κινήτων στην Ελλάδα έναντι 9,9 ετών στην ΕΕ. Είναι ένας στόλος 
επικίνδυνα γερασμένος και αυτό αποτελεί γεγονός αναμφισβή-
τητο δήλωσε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας 
Καραμανλής εγκαινιάζοντας την έκθεση «Αυτοκίνηση Anytime 
2019» στο παλαιό Αεροδρόμιο, σύμφγωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Η χώρα χρειάζεται αυτοκίνητα που να ρυπαίνουν λιγότερο και 
να προσφέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια. Αυτή την κατάσταση 
έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Και την αντιμετωπίζουμε άμεσα», 
τόνισε ο κ Καραμανλής. «Όπως ξέρετε”, είπε, ”επεξεργαζόμαστε 
ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για «καθαρά» αυτοκίνητα, με ξεκάθα-
ρες προτεραιότητες:
Να δώσουμε κίνητρα για την αντικατάσταση πολλών από τα αυ-
τοκίνητα που κυκλοφορούν σήμερα, με αντιρρυπαντικής τεχνο-

λογίας, όπως επιτάσσει και η ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Να διευκολύνουμε την εισαγωγή ποιοτικών μεταχειρισμένων αυ-
τοκινήτων, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας Euro5 και Euro6.
Να κινητροδοτήσουμε, σε συνεννόηση και με το Υπουργείο Οικο-
νομικών, την αγορά νέων αυτοκινήτων.
Ήδη, όπως θετικά μας πιστώνεται, καταγράφεται μία σημαντική 
αύξηση της αγοράς, η οποία ξεπερνάει το 20%. Αυτό, ενώ τα 
τελευταία 10 χρόνια της οικονομικής κρίσης, η αγορά του αυτο-
κινήτου έπεσε έως και 80%.»
Ο υπουργός διευκρίνισε όμως ότι, «παράλληλα, με τα κίνητρα, θα 
υπάρξουν και κάποια φορολογικά και δασμολογικά αντικίνητρα, 
στην εισαγωγή εκείνων των μεταχειρισμένων, που είναι παλαιάς 
τεχνολογίας, και δεν πληρούν τις σύγχρονες προδιαγραφές».
Ο κ Καραμανλής ανέφερε οτι το τελευταίο διάστημα, ως Υπουρ-

γείο Υποδομών και Μεταφορών, ανοίγουμε τη συζήτηση για 
την οδική ασφάλεια, αλλά και για την ανάγκη ανανέωσης των 
αυτοκινήτων. Και πρόσθεσε ότι εδώ πρέπει να αντιμετωπίσουμε 
ταυτόχρονα δύο προβλήματα: αφενός ότι τα κόστη που πληρώνει 
σήμερα ο Έλληνας για να αγοράσει αυτοκίνητο είναι σε πολλές 
περιπτώσεις παράλογα – και για αυτό βέβαια ο μόνος που δεν 
φταίει είναι η ίδια η αγορά του αυτοκινήτου και οι άνθρωποί της. 
Και αφετέρου ότι η κλιματική αλλαγή μάς χτυπάει ήδη την πόρτα 
και πρέπει άμεσα να λάβουμε μέτρα για το περιβάλλον.
Σύμφωνα με τον υπουργό, ενώ μεγάλο μέρος της παγκόσμιας 
ρύπανσης οφείλεται στα Ι.Χ. αυτοκίνητα, στην Ελλάδα ο μέσος 
όρος ηλικίας των Ι.Χ. είναι από τους υψηλότερους στην Ευρώπη. 
Συνεπώς, τόνισε, «πρέπει να δράσουμε τώρα πριν είναι αργά».

Μετά τις τηλεπικοινωνίες, ο ΑΔΜΗΕ (διαχειριστής του δικτύου 
μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας) εισέρχεται και στην αγορά 
της αποθήκευσης ρεύματος, επιδιώκοντας συμμετοχή σε επεν-
δύσεις για κατασκευή έργων αντλησιοταμίευσης αλλά και σε 
μπαταρίες.
   Όπως επισημαίνει στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο αντιπρόεδρος του Δι-
αχειριστή Ιωάννης Μάργαρης, είναι σε εξέλιξη η κατάρτιση 
συγκεκριμένης πρότασης προς την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 
προκειμένου να ρυθμιστεί το πλαίσιο εντός του οποίου θα δρα-
στηριοποιείται ο διαχειριστής, αυτή τη φορά ως πάροχος υπη-
ρεσιών αποθήκευσης και αλλά και διοχέτευσης της αποθηκευ-
μένης ενέργειας στην αγορά στις περιόδους που αυτό απαιτείται. 
Οι μονάδες αντλησιοταμίευσης αποθηκεύουν την ενέργεια σε 
φράγματα υδροηλεκτρικών και με την επαναπλήρωση του 
φράγματος λειτουργούν ως αποθήκες ενέργειας.
   Η αποθήκευση ενέργειας είναι ένα από τα απαραίτητα στοιχεία 
για την επίτευξη του στόχου διείσδυσης των ανανεώσιμων πη-
γών ενέργειας στο 35% ως το 2030, που θα προβλέπει το νέο 

Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα.
   Μόνο έτσι μπορεί να αποθηκεύεται η περίσσεια ενέργειας που 
παράγουν τα αιολικά, φωτοβολταϊκά και οι λοιπές μονάδες 
ανανεώσιμων πηγών σε ώρες που η ζήτηση είναι χαμηλή και 
να απελευθερώνεται στο δίκτυο όταν η ζήτηση είναι υψηλή και 
η παραγωγή πράσινης ενέργειας μπορεί να είναι ανεπαρκής 
λόγω χαμηλής έντασης ανέμων ή και έλλειψης ηλιοφάνειας. 
Διαδικασία που εξασφαλίζει τη μέγιστη αξιοποίηση των ΑΠΕ.
   Ο τρόπος συμμετοχής των διαχειριστών στην αγορά απο-
θήκευσης ενέργειας αποτελεί αντικείμενο συζήτησης και σε 
Κοινοτικό επίπεδο μέσω του ευρωπαϊκού συνδέσμου και των 
αντίστοιχων διαχειριστών ENTSO-e.
   Αυτή την περίοδο ο ΑΔΜΗΕ επεξεργάζεται τα σενάρια για την 
εξέλιξη τόσο της ζήτησης όσο και της παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας έχοντας ως γνώμονα την κυβερνητική απόφαση για 
πλήρη κατάργηση της δυνητικής παραγωγής ρεύματος ως το 
2028 και την υψηλότερη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών 
ως το 2030.

   Τα σενάρια διαμορφώνονται ανάλογα με τα χρονικά σημεία 
που θα επιλεγούν για την απόσυρση των λιγνιτικών μονάδων 
της ΔΕΗ, την λειτουργία των νέων μονάδων φυσικού αερίου 
που έχουν εξαγγελθεί, την εξέλιξη της ζήτησης ρεύματος σε πε-
ριβάλλον οικονομικής ανάπτυξης και εξηλεκτρισμού των μετα-
φορών και τον βαθμό επιτυχίας των μέτρων για εξοικονόμηση 
ενέργειας που επίσης θα περιλαμβάνονται στο νέο εθνικό σχέδιο 
για την ενέργεια και το κλίμα.
   Με βάση αυτά ο ΑΔΜΗΕ θα καταρτίσει την νέα μελέτη για την 
επάρκεια του συστήματος ηλεκτροπαραγωγής που αναμένεται 
έως το τέλος του μήνα προκειμένου στο τέλος του χρόνου να 
οριστικοποιηθούν και τα μεγέθη του νέου, το οποίο θα υποβλη-
θεί στην συνέχεια στην Ευρωπαΐκή Επιτροπή.
   Σημειώνεται ότι ο ΑΔΜΗΕ έχει ήδη ξεκινήσει δραστηριότητα 
στην αγορά τηλεπικοινωνιών μέσω της θυγατρικής εταιρείας 
νέας θυγατρικής ονόματι Grid Telecom, η οποία εκμεταλλεύεται 
τις οπτικές ίνες στο ηπειρωτικό δίκτυο μεταφοράς και τις νησιω-
τικές διασυνδέσεις.

Σε 48ωρες επαναλαμβανόμενες απεργίες, με ημερομηνία έναρξης 
από την κατάθεση του νομοσχεδίου για τη ΔΕΗ στη Βουλή και 
πάντως πριν από την ψήφισή του, προσανατολίζεται η ΓΕΝΟΠ 
η οποία διαφωνεί κυρίως με την άρση της μονιμότητας για τους 
νεοπροσλαμβανόμενους στην επιχείρηση, σύμφωνα με το ΑΠΕ-

ΜΠΕ.
Την Παρασκευή συνεδρίασε εκτάκτως το ΔΣ της Ομοσπονδίας το 
οποίο επισημαίνει ότι «το νομοσχέδιο φέρνει δραστικές αλλαγές 
στη λειτουργία της ΔΕΗ και ουσιαστικά ανατρέπει τις εργασιακές 
σχέσεις».

Αποφασίστηκε επίσης πρόγραμμα ενημερώσεων στους χώρους 
εργασίας (ορυχεία, μονάδες, διοίκηση, καταστήματα) και εξετά-
στηκε η δυνατότητα συντονισμού των κινητοποιήσεων με την 
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενέργειας και των εργαζόμενων στη 
ΔΕΠΑ.

Την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων συγκέντρωσε η παράταξη 
«Ενωμένη Αυτοδιοίκηση Αττικής για την ανατροπή», στις χθεσινές 
εκλογές για την ανάδειξη νέας ηγεσίας στην Περιφερειακή Ένω-
ση Δήμων Αττικής, οι οποίες ολοκληρώθηκαν αργά το βράδυ 
της Παρασκευής σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.. Συγκεκριμένα η 
«Ενωμένη Αυτοδιοίκηση Αττικής για την ανατροπή», της οποία 
ηγούνται οι δήμαρχοι Βάρης – Βουλιαγμένης – Βούλας, Γιάννης 

Κωνσταντέλος και Γαλατσίου, Γιώργος Μαρκόπουλος, έλαβε 149 
ψήφους σε σύνολο 293 ψηφισάντων.
Δεύτερη δύναμη καταγράφηκε ο συνδυασμός «Νέα Αυτοδιοίκη-
ση» με 50 ψήφους και επικεφαλής το δήμαρχο Νικαίας - Ρέντη, 
Γιώργο Ιωακειμίδη. Τρίτος αναδείχθηκε ο συνδυασμός «Ριζοσπα-
στική Αυτοδιοικητική Πρωτοβουλία» με 31 ψήφους και επικεφα-
λής το δήμαρχο Βύρωνα, ‘Ακη Κατωπόδη, τέταρτος το «Αυτοδι-

οικητικό Κίνημα» με 30 ψήφους και επικεφαλής το δήμαρχο Ν. 
Σμύρνης, Σταύρο Τζουλάκη, πέμπτος η «Λαική Συσπείρωση» με 
19 ψήφους και έκτος η παράταξη «Συντονισμός Αιρετών» με 11 
ψήφους. Από μια ψήφο έλαβαν τα ψηφοδέλτια «Ανταρσία στις 
Γειτονιές της Αθήνας» και «Αθήνα το Σπίτι μας».

Κ.Α. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΓΕΡΑΣΜΕΝΟΣ Ο ΣΤΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Επεξεργαζόμαστε κίνητρα για καθαρά αυτοκίνητα

ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΘΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΘΕΙ Ο ΑΔΜΗΕ

ΣΕ 48ΩΡΕΣ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΡΓΙΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΖΕΤΑΙ Η ΓΕΝΟΠ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΗ

ΝΙΚΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ Η ΠΡΟΣΚΕΙΜΕΝΗ ΣΤΗ ΝΔ ΠΑΡΑΤΑΞΗ
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Την αναμόρφωση του Συστήματος Πολιτικής Προστασίας στη 
χώρα μας, αλλά και αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώμα-
τος, με στόχο να ξεπεραστούν αγκυλώσεις δεκαετιών, προανήγ-
γειλε σήμερα ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος 
Χαρδαλιάς, κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της φετι-
νής αντιπυρικής περιόδου, που έγινε στο Κέντρο της Πυροσβεστι-
κής στο Χαλάνδρι, σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ.
Σύμφωνα με πληροφορίες μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου αναμέ-
νεται να δοθεί για διαβούλευση το νομοσχέδιο για την Πολιτική 
Προστασία και την αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώ-
ματος. «Είμαι εδώ για να είμαι χρήσιμος. Προχωρήσαμε σε ανα-
προσαρμογή των δογμάτων και αναμόρφωση του Συστήματος 
Πολιτικής Προστασίας της χώρας», ανέφερε χαρακτηριστικά 
ο κ. Χαρδαλιάς, αφού μετέφερε στους συμμετέχοντες στην πα-
ρουσίαση των στοιχείων τα συγχαρητήρια του πρωθυπουργού 
Κυριάκου Κυριάκου Μητσοτάκη και του Υπουργού Προστασίας 

του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για την επιτυχημένη, όπως είπε, 
αντιπυρική περίοδο και συμπλήρωσε:
«Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική 
κρίση. Υπηρετούμε όλοι ένα κοινό σκοπό, που αφορά στην προ-
στασία της ζωής και περιουσίας των Ελλήνων πολιτών».
Υπογράμμισε, επίσης, ότι οι αλλαγές στο σύστημα πολιτικής 
προστασίας αφορούν σε έναν πλήρη σχεδιασμό για την επόμενη 
δεκαετία, μέσα από ένα συγκριμένο σχέδιο.
Ο κ. Χαρδαλιάς τόνισε ότι η αναδιοργάνωση στην Πυροσβεστική 
εστιάζεται στην αξιοκρατία, αλλάζει ο κανονισμός μεταθέσεων και 
τροποποιούνται βασικά στοιχεία από τον υπάρχοντα κανονισμό.
Επίσης η αλλαγή των δογμάτων συνίσταται στην εφαρμογή του 
τρίπτυχου «Άμεση Ενημέρωση- Άμεση Κινητοποίηση- Άμεση 
αντιμετώπιση των προβλημάτων», ενώ ήδη έχει ξεκινήσει η 
εφαρμογή ορισμένων αλλαγών στην οργανωτική δομή της Πο-
λιτικής Προστασίας, όπως η τοποθέτηση Εθνικού Διοικητή  και 13 

Περιφερειακών Διοικητών.
Ο απολογισμός της αντιπυρικής περιόδου 2019 είχε προγραμμα-
τιστεί σήμερα, με αφορμή εκδήλωση για την Ημέρα Μνήμης των 
Πεσόντων Πυροσβεστών, που εορτάζεται κάθε χρόνο, προκειμέ-
νου να αποδοθούν τιμές στους πυροσβέστες που έχασαν την ζωή 
τους στο καθήκον.
Ο Νίκος Χαρδαλιάς παρέστη στην εκδήλωση ως εκπρόσωπος και 
του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης -καθώς ο ίδιος ο Κυρ. 
Μητσοτάκης δεν μπορούσε να παραβρεθεί- καταθέτοντας στεφά-
νι στο μνημείο των πεσόντων πυροσβεστών, ενώ τόνισε ότι όλοι 
είμαστε ευγνώμονες στους ανθρώπους αυτούς που θυσιάστηκαν 
στο καθήκον.
Το βασικό χαρακτηριστικό της φετινής περιόδου είναι ότι είχαμε 
περισσότερες πυρκαγιές, αλλά λιγότερες καμένες εκτάσεις. Αυτό 
αποδίδεται στην καλύτερη λειτουργία όλων των εμπλεκόμενων 
δυνάμεων, τον συντονισμό και την επιχειρησιακή επικοινωνία.

Μια διαζευγμένη γυναίκα πηγαίνει να ψηφίσει στον τόπο κα-
ταγωγής της και διαπιστώνει ότι στους εκλογικούς καταλόγους 
φαίνεται ακόμη παντρεμένη με τον πρώην σύζυγός της, ο οποίος 
είχε ξαναπαντρευτεί και αποκτήσει παιδί με μια άλλη γυναίκα και 
μάλιστα δεν βρίσκεται στη ζωή. Ή μια νέα γυναίκα βαφτισμένη με 
δυο ονόματα αποκτά δελτίο αστυνομικής ταυτότητας στο οποίο 
αναγράφεται από λάθος μόνο το ένα όνομα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-
ΜΠΕ.
Δεν πρόκειται για φανταστικές ιστορίες, αλλά για πραγματικά γε-
γονότα που μαζί με πολλές ακόμη αληθινές ιστορίες κινητοποίη-
σαν το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με το 
υπουργείο Εσωτερικών, να προχωρήσουν στην ενιαία ταυτοποί-
ηση των πολιτών στα πολλαπλά μητρώα του Δημοσίου. «Αυτά τα 
ζητήματα οδηγούν στο γεγονός ότι ένας μεγάλος αριθμός πολιτών 
μπορεί να φαίνεται σε διάφορα συστήματα με διαφορετικά στοι-
χεία και να πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο» δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ 
ο γενικός γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας 
Διοίκησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημο-
σθένης Αναγνωστόπουλος. Έτσι, έχει ήδη ξεκινήσει η διάθεση 

των βασικών στοιχείων του Μητρώου Πολιτών του υπουργείου 
Εσωτερικών στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημά-
των Δημόσιας Διοίκησης(ΓΓΠΣΔ) και «θα ολοκληρωθεί μέσα στο 
2020» όπως τονίζει ο κ. Αναγνωστόπουλος.
 Τι ακριβώς θα γίνει; Για πρώτη φορά πραγματοποιείται συντονι-
σμένα η ενιαία ταυτοποίηση των πολιτών, αλλά και επικαιροποί-
ηση των στοιχείων τους. Αυτή η δράση ανατέθηκε στην ΓΓΠΣΔΔ 
με βάση τις διατάξεις του ν.4623/2019 και θα χρησιμοποιηθούν 
στοιχεία των πολιτών όπως το ονοματεπώνυμο, η ημερομηνία 
γέννησης, το πατρώνυμο, το μητρώνυμο κ.α, ενώ θα υπάρχει 
συνεχής επικαιροποίηση των στοιχείων ταυτοποίησης μέσω 
διαδικτυακής υπηρεσίας από το υπουργείο Εσωτερικών προς το 
Κέντρο Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ προκειμένου να απο-
φεύγονται λάθη και να εμφανίζονται οι πολίτες στα μητρώα με τα 
πρόσφατα στοιχεία τους. Ο κ. Αναγνωστόπουλος υπογράμμισε ότι 
«ελπίζουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα κάθε πολίτης να διαθέ-
τει τα ίδια στοιχεία σε όλα τα πληροφοριακά συστήματα του Δη-
μοσίου. Αυτό θα έχει σημαντικό όφελος για τον πολίτη, καθώς θα 
συμβάλλει στην καλύτερη εξυπηρέτησή του σε όλες τις συναλλα-

γές του πιο ενιαία και πιο γρήγορα, αφού θα μπορεί να εντοπιστεί 
σε κάθε ένα σύστημα». Στόχος εξάλλου, όπως προσθέτει, είναι να 
εξυπηρετείται ο πολίτης από τις υπηρεσίες του Δημοσίου, που θα 
είναι εκείνες που θα αναζητούν και θα βρίσκουν ψηφιακά μέσω 
της διαλειτουργικότητας, οτιδήποτε χρειάζεται ο πολίτης χωρίς να 
προσκομίζει κάποιο χαρτί.
Αναφερόμενος σε αυτήν την προσπάθεια και ο υπουργός Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης είχε επισημάνει πρό-
σφατα ότι «είναι πολύ συνηθισμένο το φαινόμενο να καταγράφε-
ται ο πολίτης με διαφορετικά στοιχεία στα πολλαπλά μητρώα του 
Δημοσίου. Με τη διασύνδεση των επιμέρους μητρώων και των 
πληροφοριακών συστημάτων των φορέων του Δημοσίου, θα γί-
νεται ταυτοποίηση και επικαιροποίηση των στοιχείων του πολίτη. 
Περισσότερα από 50 μητρώα «θα μιλάνε» μεταξύ τους. Αυτό θα 
οδηγεί στο επιθυμητό αποτέλεσμα, δηλαδή ο πολίτης να εμφανί-
ζεται με ένα πρόσωπο στο Δημόσιο και το Δημόσιο να εμφανίζεται 
με ένα πρόσωπο στον πολίτη».

Κατά 10,04 εκατ. ευρώ, επιπλέον, αυξάνεται το συνολικό κονδύλι 
που προβλέπεται από το ΕΣΠΑ για την κατασκευή οδικών τμημά-
των του Διευρωπαϊκού Δικτύου της Κρήτης, σύμφωνα –όπως 
αναφέρει το ΑΠΕ- με ανακοίνωση του Οργανισμού Ανάπτυξης 
Κρήτης ΑΕ. 
    Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΟΑΚ ΑΕ, «με βάση τα 

αποτελέσματα του ελέγχου επίτευξης των στόχων, το αποθεμα-
τικό επίδοσης που έχει προβλεφθεί, αποδίδεται αντίστοιχα στους 
‘Αξονες Προτεραιότητας οι οποίοι έχουν επιτύχει τα ορόσημα του 
Πλαισίου Επίδοσης. Ο ΟΑΚ ΑΕ και η αρμόδια Διεύθυνση Συγκοι-
νωνιακών υλοποιώντας με αποτελεσματικό τρόπο το οδικό έργο 
«Γούρνες-Χερσόνησος» συνέβαλλαν σημαντικά στην επίτευξη 

των στόχων του ‘Αξονα Προτεραιότητας Οδικών Έργων του 
ΕΣΠΑ με αποτέλεσμα το συνολικό κονδύλι που προβλέπεται από 
το ΕΣΠΑ για την κατασκευή οδικών τμημάτων του Διευρωπαϊκού 
Δικτύου της Κρήτης να αυξηθεί κατά το ποσό των 10.04 εκατομ-
μυρίων ευρώ».

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 
Προανήγγειλε ο γ.γ. Πολιτικής Προστασίας, Ν. Χαρδαλιάς

ΤΕΛΟΣ ΣΤΟ ΧΑΟΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ψΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ 10, 04 ΕΚ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑϊΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ  
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   Τα παθητικά και βιοκλιματικά κτίρια είναι απολύτως κατάλληλα 
για το κλιματικό περιβάλλον της Κρήτης προσεγγίζοντας σχεδόν 
μηδενική ενεργειακή κατανάλωση και πολύ φθηνότερη λειτουρ-
γία, διασφαλίζοντας συγχρόνως υψηλό επίπεδο θερμικής και 
οπτικής άνεσης και λειτουργικότητας. Αυτό επισημάνθηκε στο 
σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο, με τίτλο «Η τεχνι-
κή επαγγελματική εκπαίδευση αρωγός στη διάχυση της γνώσης 
βασικές αρχές σχεδιασμού παθητικών κτιρίων και κτιρίων σχεδόν 
μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης», σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Στο σεμινάριο που διοργάνωσε το 1ο Επαγγελματικό Λύκειο Ρεθύ-

μνου με την υποστήριξη της περιφέρειας Κρήτης, του δήμου Ρε-
θύμνου, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης και 
του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Κρήτης, 
έγιναν παρουσιάσεις που αφορούσαν στη σημασία της Τεχνικής 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και ειδικότερα των αποφοίτων του 
Τομέα Δομικών Έργων, Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και δομημέ-
νου περιβάλλοντος.
Οι εκπαιδευτές αναφέρθηκαν μεταξύ άλλων στο πρότυπο του 
Παθητικού κτιρίου με όλες τις απαραίτητες τεχνικές, τα πιστο-
ποιημένα υλικά, τη διαδικασία πιστοποίησης, τις υπολογιστικές 

μεθόδους και τα οικονομικά των κατασκευών των παθητικών και 
βιοκλιματικών κτιρίων ενώ παρουσιάστηκε και η εξοικονόμηση 
ενέργειας και την ενεργειακή αποδοτικότητα στα Δημόσια Κτίρια 
της Περιφέρειας Κρήτης καθώς και το έργο εδαφικής συνεργασίας 
Ελλάδας - Κύπρου «ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ» που αφορά στο ίδιο θέμα. 
Όπως ειπώθηκε και δεδομένου ότι τα παθητικά και βιοκλιματικά 
κτίρια είναι απολύτως κατάλληλα για το κλιματικό περιβάλλον της 
Κρήτης, απαιτούνται συντονισμένες προσπάθειες των αρμοδίων 
φορέων και πολιτών για πραγματοποίηση περισσότερων παρό-
μοιων έργων παθητικών κτιρίων στην Κρήτη. 

Σε πολύ θετικό κλίμα, σύμφωνα με το Μέγαρο Μαξίμου, πραγ-
ματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής η συνάντηση του 
πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με αντιπροσωπεία του 
Ιταλικού Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (CDP) και της 
ΤΕRNA SpA, (ανεξάρτητου διαχειριστή μεταφοράς ηλεκτρικού 
ρεύματος), σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Στη συνάντηση έγινε, σύμ-
φωνα με πληροφορίες, εκτεταμένη ανταλλαγή απόψεων για 
όλο το φάσμα των θεμάτων που αφορούν την ενέργεια και το 
περιβάλλον, ενώ διερευνήθηκαν οι δυνατότητες για συνέργειες 
και πρωτοβουλίες ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ιταλία τόσο 
στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα ενόψει και της επίσκε-

ψης του πρωθυπουργού στις 26 Νοεμβρίου στη Ρώμη όπου θα 
έχει γεύμα εργασίας με τον Ιταλό ομόλογό του Τζουζέπε Κόντε.
Η ιταλική αντιπροσωπεία αποτελούνταν από τον πρεσβευτή της 
Ιταλίας στην Ελλάδα, Efisio Luigi Marras, τον διευθύνοντα σύμ-
βουλο και γενικό διευθυντή του Ιταλικού Ταμείου Παρακατα-
θηκών και Δανείων (CDP), Fabrizio Palermo, τον διευθύνοντα 
σύμβουλο και γενικό διευθυντή της ΤΕRNA SpA, Luigi Ferraris, 
τον επικεφαλής σύμβουλο Επενδύσεων του Ιταλικού Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων (CDP), Pierpaolo Di Stefano και 
τον επικεφαλής των Σχέσεων Εξωτερικού και Βιωσιμότητας της 
TERNA SpA, Luca Torchia.

Aπό ελληνικής πλευράς συμμετείχαν ο υφυπουργός Εξωτερι-
κών, αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία και Εξωστρέ-
φεια, Κωνσταντίνος Φραγκογιάννης, ο υφυπουργός Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιος για θέματα Ενέργειας και 
Φυσικών Πόρων, Γεράσιμος Θωμάς, ο προϊστάμενος του γρα-
φείου θεμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης της Γενικής Γραμματείας 
Πρωθυπουργού, Δημήτρης Μητρόπουλος, ο προϊστάμενος 
του Οικονομικού Γραφείου της Γενικής Γραμματείας Πρωθυ-
πουργού, Αλέξης Πατέλης και ο σύμβουλος του Διπλωματικού 
Γραφείου του Πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δελαβέκουρας.

Διήμερη Περιφερειακή Διάσκεψη Δημάρχων Ευρώπης και 
Κεντρικής Ασίας, με θέμα τον ρόλο των Δήμων στη δημιουρ-
γία πόλεων φιλικών προς τα παιδιά και τους νέους, θα πραγ-
ματοποιηθεί στην Αθήνα, στις 11 και 12 του μηνός, αναφέρει 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Η Περιφερειακή Διάσκεψη διοργανώνεται από 
την UNICEF και τον Δήμο Αθηναίων και θα συμμετάσχουν 
πενήντα δήμαρχοι και άλλοι εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτο-

διοίκησης από πόλεις της Ευρώπης και την Κεντρικής Ασίας.
Η Διάσκεψη, η οποία είναι μέρος σειράς εκδηλώσεων και 
πρωτοβουλιών με αφορμή τον εορτασμό της 30ης Επετείου 
της Διεθνούς Σύμβασης Δικαιωμάτων του Παιδιού, θα εστι-
άσει στον ρόλο των Δήμων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
στην προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών και των νέων 
καθώς και στην ενδυνάμωση του ρόλου τους στις Πόλεις.

Σήμερα Δευτέρα 11 του μηνός, πραγματοποιείται συνέντευξη 
τύπου του δημάρχου Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη, της 
Περιφερειακής Διευθύντριας της UNICEF για την Ευρώπη και 
την Κεντρική Ασία Afshan Khan, και της Maria Alexandrova, 
υπερασπίστριας της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, στο δη-
μαρχείο της Αθήνας.

Με στόχο την αποτελεσματικότερη σύνδεση της Έρευνας με την 
Καινοτομία, ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμό-
διος για την Έρευνα και την Καινοτομία, Βουλευτής Κορινθίας 
Χρίστος Δήμας αποφάσισε –όπως αναφέρει το ΑΠΕ- η σύνθεση 
του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας 
(ΕΣΕΤΕΚ) να διαμορφωθεί ως εξής:
Πρόεδρος: Μανώλης Δερμιτζάκης, διευθυντής Κέντρου Γονι-
διώματος Health 2030 - Καθηγητής Γενετικής Ιατρικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου της Γενεύης.
Αντιπρόεδρος: Αρίστος Δοξιάδης, εταίρος στο κεφάλαιο επι-
χειρηματικό συμμετοχών Big Pi Ventures για νέες επιχειρήσεις 
τεχνολογίας, το οποίο δραστηριοποιείται ιδιαίτερα στην αξιο-
ποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων.
Μέλη: - Βασίλης Αντωνιάδης, Managing Director & Senior 
Partner Boston Consulting Group Athens - Ευάγγελος Καρκα-
λέτσης, διευθυντής Έρευνας στο Ινστιτούτο Πληροφορικής & 
Τηλεπικοινωνιών ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» - Νέλλη Κάτσου, μέλος 
Δ.Σ. Pharmathen S.A. - Βάσω Κιντή, Καθηγήτρια Φιλοσοφίας 

της Επιστήμης, ΕΚΠΑ
- Κωνσταντίνος Κυριακόπουλος, Καθηγητής Αυτομάτου Ελέγ-
χου & Ρομποτικής ΕΜΠ - Ελίζα Κωνοφάγου, καθηγήτρια Βιοϊ-
ατρικής Μηχανικής και Ραδιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κολού-
μπια της Νέας Υόρκης - Διευθύντρια Εργαστηρίου Υπερήχων 
και Ελαστικής Απεικόνισης. - Ρούλα Μπαχταλιά, διευθύντρια 
και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος EGG 
- enter•grow•go
- Ευάγγελος Μπεκιάρης, διευθυντής Ινστιτούτου Βιώσιμης 
Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών, ΕΚΕΤΑ - Αιμίλιος Χαλα-
μανδάρης, επικεφαλής R&D Samsung Electronics στην Ελλάδα, 
Συνιδρυτής και CEO της εταιρίας Innoetics, εταιρίας spin-off από 
το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά».
Επισημαίνεται ότι
— Στις συνεδριάσεις του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνο-
λογίας και Καινοτομίας συμμετέχει για πρώτη φορά και εκπρό-
σωπος της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών. — Η συμμετοχή στο 
ΕΣΕΤΕΚ είναι άμισθη και στη βάση εξυπηρέτησης του δημοσίου 

συμφέροντος.
Το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας 
(ΕΣΕΤΕΚ) είναι το ανώτατο γνωμοδοτικό όργανο της Πολιτείας 
σε ό,τι αφορά τη χάραξη εθνικής στρατηγικής για την Έρευνα, 
την Τεχνολογία και την Ανάπτυξη της Καινοτομίας. Στην απο-
στολή του, μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται:
— Η χάραξη εθνικής στρατηγικής για την Έρευνα και την 
ανάπτυξη της Καινοτομίας. — Η υποβολή προτάσεων για το 
μετασχηματισμό της Έρευνας σε Καινοτομία. — Η εισήγηση 
μέτρων για τη διευκόλυνση των επενδύσεων σε νεοφυείς επι-
χειρήσεις.
— Η ενθάρρυνση υιοθέτησης δημόσιων πολιτικών στη βάση 
του ερευνητικού έργου που εκπονούν τα εποπτευόμενα από τη 
ΓΓΕΤ ερευνητικά κέντρα. — Η ενθάρρυνση δημοσίων φορέων 
να ενσωματώσουν στη λειτουργία τους ερευνητικά αποτελέ-
σματα και καινοτομικά προϊόντα, τα οποία παράγονται από 
εποπτευόμενους φορείς της ΓΓΕΤ.

ΤΑ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ 
ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕRNA SPA   

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΚΕψΗ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ   

Ο ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
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Πρόσθετα κεφάλαια ύψους 3 εκατ. ευρώ θα δοθούν μέσω 
δράσης του ΕΣΠΑ για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις στην Αττική, 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ
Συνολικά, από τη δράση «Επιχειρούμε Έξω - Υποστήριξη 
Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό», 
θα δοθούν συνολικά 53 εκατ. ευρώ, από τα 50 εκατ. ευρώ 
που προβλέπονταν αρχικά, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση 
του υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Ιωάννη Τσακίρη 
που αφορά στην τροποποίηση στην αύξηση του συνολικού 
διαθέσιμου προϋπολογισμού στην περιφέρεια Αττικής κατά 3 
εκατ. ευρώ.
Από το σύνολο των κεφαλαίων, 18 εκατ. ευρώ διατίθενται 
στις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρι-
κής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδα. Σε 
Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησο, Βόρειο Αιγαίο 
και Κρήτη διατίθενται 10 εκατ. ευρώ, στην Αττική 16 εκατ. 
ευρώ, στη Στερεά Ελλάδα 8 εκατ. ευρώ και στο Νότιο Αιγαίο 
1 εκατ. ευρώ.
Σημειώνεται ότι η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για την 
υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋ-
πολογισμού και το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 20 Δεκεμ-
βρίου 2019. Σκοπός είναι η υποστήριξη των πολύ μικρών, μι-
κρών και μεσαίων εξαγωγικών μεταποιητικών επιχειρήσεων 
για την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας των παραγόμενων 

προϊόντων τους, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκ-
θέσεις που διοργανώνονται εκτός ελληνικής επικράτειας.
Ένταξη επιπλέον 113 επιχειρηματικών σχεδίων
Στο μεταξύ δημοσιεύθηκε η όγδοη τροποποίηση της από-
φασης ένταξης πράξεων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο 
της πρόσκλησης «Επιχειρούμε Έξω - Υποστήριξη Διεθνούς 
Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό» του ΕΠΑ-
νΕΚ, λόγω ένταξης επιπλέον 113 επιχειρηματικών σχεδίων 
συνολικού προϋπολογισμού επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 
4.711.429 ευρώ.
 Χρηματοδότηση
Υπενθυμίζεται ότι κάθε δυνητικός δικαιούχος μπορεί να 
υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης προϋπολογισμού έως 
100.000 ευρώ. Τα ποσοστά ενίσχυσης και η ιδιωτική συμμέ-
τοχη του δικαιούχου για το σύνολο των αιτούμενων επιλέξι-
μων δαπανών στο πλαίσιο της παρούσας δράσης και για το 
σύνολο των περιφερειών της χώρας είναι τα εξής:
-       Μέχρι 20.000 ευρώ ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμ-
μετοχής με περίπτερο μέχρι 20 τμ. Η Δημόσια επιχορήγηση 
ορίζεται έως 50% με ανώτατο το ποσό των 10.000 ευρώ με 
την ιδιωτική συμμετοχή να ορίζεται στο 50% τουλάχιστον.
-       Μέχρι 35.000 ευρώ ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμ-
μετοχής με περίπτερο μέχρι 20 τμ Η δημόσια επιχορήγηση 
ορίζεται έως 50% με ανώτατο το ποσό των 17.500 ευρώ με 

την ιδιωτική συμμετοχή να ορίζεται στο 50% τουλάχιστον.
-       Μέχρι 50.000 ευρώ ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμ-
μετοχής με περίπτερο μέχρι 20 τμ. Η δημόσια επιχορήγηση 
ορίζεται έως 50% με ανώτατο το ποσό των 25.000 ευρώ με 
την ιδιωτική συμμετοχή να ορίζεται στο 50% τουλάχιστον.
-       Ο προϋπολογισμός διαχείρισης και παρακολούθησης 
υλοποίησης του έργου ορίζεται έως το ποσό των 1.000 ευρώ, 
η δημόσια επιχορήγηση έως 50% με ανώτατο ποσό τα 500 
ευρώ και η ιδιωτική συμμετοχή τουλάχιστον στο 50%.
 Δικαιούχοι
Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται πολύ μικρές, μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες, πριν την ημερομηνία ηλεκτρο-
νικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:
1      έχουν κλείσει τουλάχιστον μια διαχειριστική χρήση 12μη-
νης διάρκειας
2      διαθέτουν επιλέξιμους ΚΑΔ οι οποίοι αφορούν σε προϊ-
όντα που επιθυμούν να προωθήσουν μέσω της συμμετοχής 
τους στις εμπορικές εκθέσεις
3      παράγουν/μεταποιούν ήδη τα προϊόντα. Αναπτύσσουν 
ήδη εξαγωγική δραστηριότητα και ποσοστό τουλάχιστον 2% 
του ετήσιου κύκλου εργασιών προέρχεται από εξαγωγές προ-
ϊόντων που παράγουν/μεταποιούν.

Η χρησιμοποίηση ναυτιλιακού εξοπλισμού από Έλληνες 
κατασκευαστές στα κινεζικά ναυπηγεία και η επέκταση του 
προβλήτα στον σταθμό εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά, που 
παραμένει σε εκκρεμότητα ως προς την υλοποίησή του, ήταν 
ανάμεσα στα θέματα –σύμφωνα με το ΑΠΕ- που συζητή-
θηκαν στη συνάντηση του προέδρου του ομίλου COSCO, Xu 
Lirong, με τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 
Γιάννη Πλακιωτάκη.  
   Ο κ. Xu Lirong έφθασε στο υπουργείο Ναυτιλίας λίγο μετά τις 
5 το απόγευμα της Παρασεκυής, συνοδευόμενος από στελέχη 
της ΟΛΠ ΑΕ, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος του Οργανισμού, 
Υu Zenggang και ο διευθύνον σύμβουλος, Fu Chengqiu. 
   Aκολούθησε σύσκεψη με τον κ. Πλακιωτάκη, στην οποία 
συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο γενικός γραμματέας Λιμένων, 
Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, Ευάγγελος 
Κυριαζόπουλος, ο διευθυντής του γραφείου του υπουργού, 
Αντώνης Βιδάλης, στελέχη των κλάδων, καθώς και ο αρχηγός 
του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, Θεόδωρος 
Κλιάρης. 
   Ο υπουργός Ναυτιλίας, μετά το πέρας της σύσκεψης προ-
σέφερε στον πρόεδρο της COSCO ένα πίνακα του ζωγράφου 
Κωνσταντίνου Βολανάκη, που απεικονίζει πλοία και φιλοτε-
χνήθηκε με αφορμή την κατασκευή του Ισθμού της Κορίνθου. 

   Ο κ. Xu Lirong από την πλευρά του, προσέφερε στον υπουρ-
γό Ναυτιλίας μία κινεζική βεντάλια, με τον κ. Πλακιωτάκη να 
απαντά χαριτολογώντας: «Φέρνει τον αέρα των επενδύσε-
ων».
   Ο αρχηγός του Λιμενικού Σώματος προσέφερε στον πρόεδρο 
της COSCO τον θηρεό του ΛΣ, αναφέροντας ότι Σώμα, γιορτά-
ζει φέτος τα 100 χρόνια λειτουργίας του. 
   Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης 
Πλακιωτάκης, σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνάντησης, 
ευχαρίστησε τον πρόεδρο του ομίλου της Cosco, Χu Lirong και 
τόνισε: «Ήθελα να ανταποδώσω τη θερμή φιλοξενία που εί-
χαμε με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, κατά την 
τελευταία επίσκεψή μας στη Σαγκάη»». 
   O κ. Πλακιωτάκης επισήμανε ότι η κυβέρνηση προωθεί, 
στην πράξη, τις επενδύσεις και αυτό έγινε με την έγκαιρη 
έγκριση του master plan της Cosco στο λιμάνι του Πειραιά. 
Αυτή η επένδυση σηματοδοτεί την έναρξη μίας νέας εποχής 
στις ελληνοκινεζικές σχέσεις, όχι μόνο στο λιμάνι του Πειραιά, 
αλλά και στις ευρύτερες άλλες δραστηριότητες, προς όφελος 
και των δύο κρατών και βέβαια προς όφελος των δύο λαών. 
Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με τον πρόεδρο της 
Cosco και για συνεργασία σε άλλους τομείς που συνάδουν 
με τη ναυτιλιακή δραστηριότητα, όπως στον τομέα των κα-

τασκευών ναυτιλιακού εξοπλισμού. Την ώρα που οι Έλληνες 
πλοιοκτήτες επενδύουν στα κινεζικά ναυπηγεία, ήρθε η ώρα 
και τα κινεζικά ναυπηγεία να υποδεχθούν τους Έλληνες κα-
τασκευαστές ναυτιλιακού εξοπλισμού. Και αυτό είναι μόνο η 
αρχή. Η παρουσία κινεζικών τραπεζών και μάλιστα των πρώ-
των παγκοσμίως στη χώρα μας, είναι η αρχή για νέες πολύ 
σημαντικές επενδύσεις και συμφωνίες που θα ακολουθήσουν 
το επόμενο διάστημα».
   Σύμφωνα με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
Πειραιά, περισσότερα από 1.000 ελληνόκτητα πλοία ναυπη-
γήθηκαν στην Κίνα τα τελευταία 15 χρόνια, που αντιστοιχούν 
αθροιστικά σε μια επένδυση που υπερβαίνει τα 50 δισ. δολά-
ρια.
   Όπως αναφέρει ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, Βασίλης Κροκίδης, 
εάν αυτά τα πλοία, αλλά κυρίως αυτά που θα επισκευαστούν 
και θα κατασκευαστούν στο μέλλον, μπορούν να αξιοποιή-
σουν τον υψηλής ποιότητας εξοπλισμό, όπως συστήματα πε-
ριβαλλοντικής προστασίας, φωτισμό, ηλεκτρικά συστήματα ή 
συστήματα πλοήγησης, που έχουν κατασκευαστεί από ελλη-
νικές εταιρίες, αυτό θα βελτίωνε τη συνεργασία με αμοιβαία 
επωφελή τρόπο. 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΥψΟΥΣ 3 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΜΕΣΩ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΤΟ ΥΠ. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ COSCO, XU LIRONG
Γ. Πλακιωτάκης: Η κυβέρνηση προωθεί στην πράξη τις επενδύσεις
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Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και τα 
ηλεκτρονικά εργαλεία που αναπτύσσονται μπορούν να δι-
αδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην πρόληψη του επαγ-
γελματικού κινδύνου και να λειτουργήσουν προς όφελος 
των εργαζομένων, αλλά και των επιχειρήσεων, σύμφωνα 
με το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας 
(ΕΛΙΝΥΑΕ). Στο πλαίσιο αυτό, όπως επισημαίνουν εκπρό-
σωποι του Ινστιτούτου, η εξέλιξη της τεχνολογίας και η εν-
σωμάτωσή της από τους εργασιακούς χώρους αποτελεί ένα 
ισχυρό εργαλείο για την καλλιέργεια μίας νέας κουλτούρας 
πρόληψης και ασφάλειας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Ωστόσο, ο κόσμος της εργασίας αντιμετωπίζει και νέες προ-
κλήσεις, καθώς μεταβάλλεται με ραγδαίους ρυθμούς. «Οι 
νέες συνθήκες εργασίας και μορφές εργασιακών σχέσεων, 
καθώς και το φυσικό και τεχνολογικό περιβάλλον εργασίας, 
όπως εξελίσσεται, αναδύουν νέους κινδύνους, που απαι-
τούν αντιμετώπιση. Πέραν από τα εργατικά ατυχήματα, που 
αποτελούν ένα μέρος της επικινδυνότητας ενός κλάδου, τα 
προβλήματα υγείας και οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι αποτε-
λούν ένα εξίσου σημαντικό μέρος του επαγγελματικού κιν-
δύνου» υπογραμμίζουν εκπρόσωποι του ΕΛΙΝΥΑΕ.
 
Νέες δυνατότητες από την αξιοποίηση των ψηφι-
ακών εργαλείων
Μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσε-
ων, ο Δρ. Αντώνης Ταργουτζίδης, μηχανολόγος-μηχανικός 
και συντονιστής παραρτημάτων του ΕΛΙΝΥΑΕ, σημειώνει 
ότι οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας δίνουν 
σημαντικές δυνατότητες αξιοποίησης ηλεκτρονικών εργα-
λείων για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία (ΥΑΕ).
Όπως αναφέρει, κάποια από αυτά είναι τα εξής:
«- Λογισμικά εκτίμησης κινδύνου. Υπάρχουν στο εμπό-
ριο σύνθετα λογισμικά για την εκτίμηση κινδύνου για 
μεγάλες επιχειρήσεις, όπως και το λογισμικό OiRA (Online 
Interactive Risk Assessment) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία, που απευθύνεται 
σε μικρές επιχειρήσεις.
- Λογισμικά ελέγχου. Τα λογισμικά αυτά υποστηρίζουν τη 
λειτουργία ελέγχου των συνθηκών εργασίας με λίστες ελέγ-
χου, δυνατότητα φωτογράφησης, κλπ.
- Ολοκληρωμένα λογισμικά διαχείρισης. Υπάρχουν στο 
εμπόριο και συνήθως περιλαμβάνουν τόσο τις παραπάνω 
λειτουργίες, όσο και τη δυνατότητα επιπλέον λειτουργιών 
(π.χ. διαχείριση μέσων ατομικής προστασίας και εκπαίδευ-
σης, καταγραφή ατυχημάτων, κλπ), καθώς και την ολοκλή-
ρωση σε σύστημα διαχείρισης (π.χ. ISO 45001:2018).
- Ειδικά λογισμικά, όπως λογισμικά για τον εργονομικό σχε-

διασμό, μέτρηση κλίματος ασφαλείας, κλπ.
- Συστήματα wearables (φοριούνται από τους εργαζόμε-
νους) με τεχνολογίες Internet of Things για την παρακολού-
θηση έκθεσης σε κίνδυνο.
- Εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας για εκπαίδευση. 
Πρόκειται για εξειδικευμένα εργαλεία τα οποία μπορούν να 
προσομοιώσουν επικίνδυνες καταστάσεις, χωρίς να εκτεθεί 
σε κίνδυνο ο εκπαιδευόμενος, αλλά και να επιτύχουν τη βι-
ωματική εκπαίδευση του εργαζομένου».
Ο κ. Ταργουτζίδης διευκρινίζει ότι το λογισμικό OiRA είναι 
διαθέσιμο δωρεάν για χρήση στις ελληνικές επιχειρήσεις 
και απευθύνεται σε μικρές επιχειρήσεις, όπως κομμωτήρια, 
εμπορικά καταστήματα, ξυλουργεία, φούρνους, κτλ. Συγκε-
κριμένα, το OiRA σχεδιάστηκε ειδικά για την παροχή βοή-
θειας κατά την εκτίμηση των κινδύνων στο χώρο εργασίας, 
η οποία περιλαμβάνει και σχέδιο δράσης προσαρμοσμένο 
στις απαιτήσεις της επιχείρησης.
Παράλληλα, ο κ. Ταργουτζίδης συμπληρώνει ότι τα υπόλοι-
πα ηλεκτρονικά εργαλεία χρησιμοποιούνται, κυρίως, από 
μεγαλύτερες επιχειρήσεις, οι οποίες προχωρούν σε επένδυ-
ση σε τέτοιο λογισμικό. Όπως τονίζει, υπάρχουν εμπορικές 
εφαρμογές, κυρίως, από ξένες επιχειρήσεις που αναπτύσ-
σουν λογισμικό.
 
Η πορεία των εργατικών ατυχημάτων
«Σε όλες τις χώρες και, ιδιαίτερα, στην Ελλάδα, η καταγρα-
φή των εργατικών ατυχημάτων παρουσιάζει σημαντικές 
αδυναμίες και το γεγονός αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη σε όλα τα συμπεράσματα. Σήμερα, ο φορέας που 
δημοσιεύει τα στοιχεία των εργατικών ατυχημάτων είναι 
η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Τα εργατικά ατυ-
χήματα γενικά μειώνονται διαχρονικά ως αποτέλεσμα της 
βελτίωσης της τεχνολογίας του εξοπλισμού, της νομοθεσίας 
και των τεχνικών διαχείρισης» δηλώνει η πρόεδρος του 
ΕΛΙΝΥΑΕ Ρένα Μπαρδάνη.
Από την πλευρά του, ο κ. Ταργουτζίδης αναφέρει ότι ο 
αριθμός των εργατικών ατυχημάτων μεταβάλλεται με τον 
οικονομικό κύκλο. Όπως εξηγεί, η αύξηση της ανάπτυξης 
και της απασχόλησης προκαλούν αύξηση των ατυχημά-
των, η οποία βιβλιογραφικά αποδίδεται στην απασχόληση 
λιγότερο έμπειρων και εκπαιδευμένων εργαζομένων, στην 
εντατικοποίηση των ρυθμών, στη χρήση παλαιότερου 
εξοπλισμού, αλλά και στην ευκολότερη δήλωση των ατυ-
χημάτων.
Με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τα οποία παραθέτει ο κ. 
Ταργουτζίδης, «στη χώρα μας, το 2000 ήταν το έτος καμπής 
με τα περισσότερα ατυχήματα (16.179). Έκτοτε, υπήρξε 

πτωτική τάση μέχρι το ελάχιστο (3.762) το 2013. Η συνεχής 
αύξηση της απασχόλησης, μέχρι το 2008, ανατράπηκε στο 
διάστημα 2009-2013, οπότε και η μείωση των ατυχημάτων 
έγινε πιο έντονη. Από το 2013, άρχισε μία αύξηση της απα-
σχόλησης, αλλά και των εργατικών ατυχημάτων (4.954 το 
2017)». Σύμφωνα με τον κ. Ταργουτζίδη, ο ακριβέστερος 
δείκτης είναι ο αριθμός ατυχημάτων ανά 1.000 εργαζό-
μενους, ο οποίος έχει την ίδια τάση: μέγιστο 3,96 το 2000, 
ελάχιστο 1,07 το 2013 και 1,32 το 2017.
«Αριθμητικά», όπως επισημαίνει, «τα περισσότερα εργατικά 
ατυχήματα παρουσιάζονται στο εμπόριο και τις επισκευές, 
όπου απασχολούνται και οι περισσότεροι εργαζόμενοι. Αν, 
όμως, εξεταστεί ο δείκτης ατυχημάτων ανά 1.000 εργα-
ζόμενους, οι κλάδοι με τα περισσότερα ατυχήματα είναι η 
εξόρυξη και η παροχή νερού, η επεξεργασία λυμάτων και 
η διαχείριση αποβλήτων. Βέβαια, η παρουσίαση μίας ακρι-
βούς εικόνας μπορεί να προκύψει μόνο μετά από μία εις βά-
θος μελέτη, όπου θα ληφθούν υπόψη και άλλοι παράγοντες, 
όπως τα θανατηφόρα ατυχήματα, η εξέλιξη, κλπ». Προσθέ-
τει δε ότι τα εργατικά ατυχήματα αποτελούν ένα μόνο μέρος 
της επικινδυνότητας ενός κλάδου, καθώς τα προβλήματα 
υγείας και οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι αποτελούν ένα εξί-
σου σημαντικό μέρος του επαγγελματικού κινδύνου.
 
Πώς διαμορφώνεται το σύγχρονο εργασιακό πε-
ριβάλλον - Ποιοι παράγοντες επιδρούν
«Ο κόσμος της εργασίας μεταβάλλεται με ραγδαίους ρυθ-
μούς. Οι αλλαγές ωθούνται από τεχνολογικές, οικονομικές 
και κοινωνικές εξελίξεις και επηρεάζουν τόσο την υγεία, 
όσο και την ασφάλεια στην εργασία. Λόγω της ταχύτητας 
με την οποία προέκυψαν, δεν έχουν καταγραφεί και διερευ-
νηθεί επαρκώς, ώστε να μελετηθεί η επίδρασή τους στους 
εργαζόμενους» σημειώνει η κ. Μπαρδάνη, επισημαίνοντας 
ότι μία τέτοια προσπάθεια γίνεται σε όλη την Ευρώπη από 
φορείς για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία.
Όπως αναφέρει, το ΕΛΙΝΥΑΕ, το οποίο συμμετείχε και πα-
λαιότερα στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για νέους και ανα-
δυόμενους κινδύνους - το NEW OSH ERA- αντιλαμβάνεται 
τη σημασία του νέου εργασιακού τοπίου και αναλαμβάνει 
πρωτοβουλία τόσο για την αποτύπωσή του, όσο και για τη 
διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωσή του. Η πρωτοβου-
λία αυτή θα βασίζεται τόσο στην καταγραφή των εξελίξεων 
και των κατευθύνσεων σε διεθνές επίπεδο, όσο και στη με-
λέτη της ελληνικής πραγματικότητας. 

Συνέχεια στη σελ 11

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗψΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
Νέες προκλήσεις για τον κόσμο της εργασίας
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Το 1ο βραβείο στην κατηγορία «Digital Literacy in Science 
Education» στο 11ο Πανευρωπαϊκό Φεστιβάλ Science on 
Stage Europe 2019 απέσπασαν μέλη της ομάδας Βιοφωτονι-
κής και Μοριακής Απεικόνισης του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής 
Δομής και Λέιζερ του ΙΤΕ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Το φετινό 
φεστιβάλ είχε θέμα «Δεξιότητες για το μέλλον» («Skills for the 
Future»), και πραγματοποιήθηκε από τις 31 Οκτωβρίου έως τις 
3 Νοεμβρίου 2019, στο Cascais στην Πορτογαλία. 
   Οι νικητές, Μιχάλης Ορφανάκης, φυσικός και εκπαιδευτικός 
του ΓΕΛ Μακρύ Γιαλού Ιεράπετρας, υπ. διδάκτορας του Τμή-
ματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, και ο Μίκης Μυ-
λωνάκης, φυσικός, υπ. Διδάκτορας του Τμήματος Επιστήμης 
και Τεχνολογίας Υλικών, έλαβαν μέρος στο Φεστιβάλ με την 
εργασία τους: «Οπτικές Λαβίδες - Το βραβείο Νόμπελ Φυσικής 
2018 στο σχολείο σας». 
   Αξίζει να σημειωθεί ότι στο φεστιβάλ που διεξήχθη στην 

Ουγγαρία το 2017, ο κ. Ορφανάκης είχε κερδίσει και πάλι το 1ο 
Βραβείο, με την εργασία του «Οπτικός Αξονικός Τομογράφος με 
LEGO και Arduino» που αποτελεί την απλοποιημένη μεταφορά 
στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση πειράματος Οπτικής Τομο-
γραφίας της ομάδας Βιοφωτονικής και Μοριακής Απεικόνισης 
του ΙΗΔΛ, με επικεφαλής τον Ερευνητή του ΙΤΕ Δρ. Ιωάννη 
Ζαχαράκη.
   Το δίκτυο Science on Stage Europe αποτελεί το μεγαλύτερο 
δίκτυο εκπαιδευτικών Φυσικών Επιστημών που υπάρχει σε 
διεθνές επίπεδο, με συμμετοχές από 34 χώρες, κυρίως από την 
Ευρώπη αλλά και εκτός αυτής. To Science on Stage Europe 
Festival αποτελεί τον μεγαλύτερο διεθνή διαγωνισμό STEM 
(Science Technology Engineering Mathematics) που υπάρχει. 
Κάθε δύο χρόνια διεξάγονται αρχικά οι εθνικοί αγώνες ανά 
χώρα, και ακολουθούν οι πανευρωπαϊκοί αγώνες, στους οποί-
ους συμμετέχουν περίπου 450 εκπαιδευτικοί και τα καλύτερα, 

250 περίπου, πειράματα και κατασκευές, όπως έχουν προκύψει 
από τους εθνικούς αγώνες. 
   Τη 12μελή Ελληνική αποστολή συγκρότησαν οι βραβευθέντες 
εκπαιδευτικοί των «10ων Πανελληνίων Αγώνων Κατασκευών 
και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών», που πραγματοποιή-
θηκαν στις 15 και 16 Φεβρουαρίου 2019 στο ΕΚΦΕ Αιγάλεω με 
αρχηγό την Ευγενία Τσιτοπούλου-Χριστοδουλίδη, φυσικό και 
επικεφαλής της Ελληνικής Συντονιστικής Επιτροπής του προ-
γράμματος Science on Stage Greece.
   Οι προαναφερθείσες δύο βραβευμένες εργασίες, αποτελούν 
ένα εξαιρετικό παράδειγμα για το πώς μπορεί να απλοποιηθεί η 
σύγχρονη επιστήμη και να μεταφερθεί στο επίπεδο της δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης, δίνοντας τη δυνατότητα στους μαθητές 
να γνωρίσουν και να εμπνευστούν από τη μεθοδολογία της 
έρευνας, και να αποτελέσουν τους υποψήφιους επιστήμονες 
του μέλλοντος

Συνέχεια από τη σελ 10

Σύμφωνα με την κ. Μπαρδάνη, το νέο εργασιακό τοπίο μπο-
ρεί να συνοψιστεί στις εξής τρεις αλληλένδετες συνιστώσες:
- Νέες συνθήκες εργασίας: Νέες μορφές εργασιακών σχέσεων 
και νέο φυσικό και τεχνολογικό περιβάλλον εργασίας.
- Νέοι και αναδυόμενοι κίνδυνοι: Νέοι κίνδυνοι που προκύ-
πτουν από τις αλλαγές στις συνθήκες εργασίας, υφιστάμενοι 
κίνδυνοι που ενισχύονται από αυτές και δυνητικοί νέοι κίνδυ-
νοι που απαιτούν διερεύνηση.
- Νέα εργαλεία και δυνατότητες: Δυνατότητες που προκύ-
πτουν από τις αλλαγές τόσο για τους υφιστάμενους, όσο και 
για τους νέους κινδύνους.
Ειδικότερα, η πρόεδρος του ΕΛΙΝΥΑΕ απαριθμεί τις παραμέ-
τρους που οδηγούν στη μεταβολή των συνθηκών εργασίας, 
λέγοντας ότι αυτές είναι, κυρίως, η γήρανση του εργατικού 
δυναμικού, οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, οι νέες και ευ-
έλικτες μορφές απασχόλησης, η πολυμορφία του εργατικού 
δυναμικού, το συναισθηματικό φορτίο, αλλά και η ανισορ-
ροπία εργασιακής και προσωπικής ζωής με συνεχή on-line 
εργασία.
«Οι νέες συνθήκες στο εργασιακό τοπίο έχουν ως αποτέλεσμα 
την εμφάνιση νέων κινδύνων για την Υγεία και την Ασφάλεια 
στην Εργασία, καθώς και την αύξηση υφιστάμενων κινδύ-
νων, όπως είναι το στρες το τεχνοστρές, η εξουθένωση, οι 
περιβαλλοντικοί κίνδυνοι, κτλ» διαπιστώνει η κ. Μπαρδάνη. 
Ωστόσο, υπογραμμίζει ότι η νέα εποχή, πέραν των νέων και 
αναδυόμενων κινδύνων, προσφέρει και νέα εργαλεία ή νέες 
δυνατότητες για την αντιμετώπιση τόσο αυτών, όσο και των 
υφιστάμενων κινδύνων, οι οποίοι δεν παύουν να είναι παρό-
ντες στους χώρους εργασίας. Έτσι, σύμφωνα με την κ. Μπαρ-
δάνη, νέες τεχνικές διαχείρισης, βελτιωμένοι κανονισμοί και 

πρότυπα ασφάλειας, νέες ασφαλέστερες τεχνολογίες μηχα-
νημάτων και χημικών ουσιών, συνδυασμένα και υποστη-
ριζόμενα από συνεχή και με σύγχρονα μέσα εκπαίδευση και 
κατάρτιση εργαζομένων, μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά 
την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία.
 Η συμβολή της εκπαίδευσης
Η πρόεδρος του ΕΛΙΝΥΑΕ χαρακτηρίζει την εκπαίδευση ως 
ένα σημαντικό εργαλείο για την Υγεία και την Ασφάλεια στην 
Εργασία. «Τόσο οι δυνατότητες της τεχνολογίας, όσο και η τυ-
ποποίησή της, δίνουν σημαντικές ευκαιρίες στη νέα εποχή. Η 
περιστασιακή και κατά το δοκούν εκπαίδευση εργαζομένων 
στην Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία δεν μπορεί να είναι 
αποτελεσματική ούτε στην ποιότητα των γνώσεων, αλλά ούτε 
και στην κινητοποίηση. Απαιτείται πιστοποιημένη εκπαίδευση 
των εργαζομένων εξειδικευμένη και προσαρμοσμένη στα 
καθήκοντά τους» υποστηρίζει η κ. Μπαρδάνη, συμπληρώνο-
ντας ότι, πέραν της εξ αποστάσεως και μέσω Η/Υ εκπαίδευ-
σης, τα εργαλεία εικονικής πραγματικότητας (virtual reality) 
μπορούν να έχουν πολύ σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση για 
την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία, καθώς επιτρέπουν 
την προσομοίωση ακραίων καταστάσεων και τη βιωματική 
μάθηση.
«Θα πρέπει να τονιστεί ότι η ενσωμάτωση των βασικών 
αρχών ασφάλειας θα πρέπει να ξεκινήσει από τους νέους, 
προτού εκτεθούν σε παρωχημένες και ανασφαλείς εμπειρίες 
στους χώρους εργασίας. Για το λόγο αυτό, απαιτείται η ένταξη 
των βασικών αυτών αρχών συστηματικά και μέσω κατάλλη-
λων προσεγγίσεων σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, ώστε 
να ενισχυθεί η νοοτροπία πρόληψης» συμπληρώνει η κ. 
Μπαρδάνη.
 Ο ρόλος του ΕΛΙΝΥΑΕ
Τις δράσεις, αλλά και το ρόλο του ΕΛΙΝΥΑΕ, αναλύει η πρό-

εδρος του Ινστιτούτου Ρένα Μπαρδάνη. Συγκεκριμένα, ανα-
φέρει ότι το ΕΛΙΝΥΑΕ συμμετείχε εξαρχής στην ανάπτυξη των 
πρώτων OiRA στην Ελλάδα και είναι πάντοτε έτοιμο να αντα-
ποκριθεί στην ανάπτυξη όποιων κλαδικών OiRA αποφασίσει 
το υπουργείο Εργασίας. Επίσης, αναπτύσσει συνεργασίες με 
φορείς του εξωτερικού για εξειδικευμένα λογισμικά (π.χ. με τη 
βρετανική Αρχή για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία 
- το HSE - για λογισμικό κουλτούρας ασφάλειας).
Πρόσφατα, όπως αναφέρει, το ΕΛΙΝΥΑΕ ανέπτυξε, σε συ-
νεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πανεπιστήμιο (ΕΜΠ), ειδι-
κή εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας για την εκτίμηση 
κινδύνου, που μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλά διαφορετικά 
περιβάλλοντα, η οποία θα παρουσιαστεί στο 2ο Πανελλήνιο 
Συνέδριο για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία, στις 
18-19 Νοεμβρίου. «Πρέπει, όμως, να τονιστεί ότι συνήθως οι 
εφαρμογές αυτές είναι ιδιαίτερα εξειδικευμένες σε συγκεκριμέ-
νες εργασίες και έχουν υψηλό κόστος ανάπτυξης. Για το λόγο 
αυτό, παρά την ικανότητα του ΕΛΙΝΥΑΕ να σχεδιάζει τέτοια 
εργαλεία, αυτό δεν μπορεί να γίνεται a priori και σε ευρεία 
κλίμακα, αλλά απαιτείται συγκεκριμένο ενδιαφέρον από τους 
τελικούς χρήστες. Ξεκινώντας από το γενικό αυτό εργαλείο για 
την εκτίμηση κινδύνου, ανοίγουμε τη συζήτηση με τους χρή-
στες, για να καταγράψουμε το ενδιαφέρον και να κινηθούμε 
στοχευμένα προς αυτούς» τονίζει η κ. Μπαρδάνη και προσθέ-
τει ότι το ΕΛΙΝΥΑΕ, ο φορέας των κοινωνικών εταίρων για τα 
θέματα της Υγείας και της Ασφάλειας στην Εργασία, επιδιώκει, 
σε συνεργασία με την πολιτεία, να συμβάλει σε έναν τέτοιο 
σχεδιασμό, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα και βοηθητικές δρά-
σεις τόσο στην εκπαίδευση, όσο και στον κόσμο της εργασίας, 
αλλά και την κοινωνία ευρύτερα.

ΠΡΩΤΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΙΤΕ ΣΤΟΥΣ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑϊΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ   

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗψΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
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Βασικός εταίρος (core partner) της Κοινότητας Καινοτομίας για 
τις Πρώτες Ύλες (ΕΙΤ RawMaterials) του Ευρωπαϊκού Ινστιτού-
του Έρευνας & Τεχνολογίας EIT ανακηρύχθηκε και επίσημα πριν 
από λίγες ημέρες το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, κατά τη Γε-
νική Συνέλευση του ΕΙΤ RawMaterials στο Βερολίνο, σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Η εξέλιξη αυτή, χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς από 
τον Ιανουάριο του 2020 το Πολυτεχνείο θα συμμετέχει ισότιμα 
στο ΕΙΤ RawMaterials, έχοντας λόγο και ρόλο στη χάραξη πο-
λιτικής στον κλάδο των Πρώτων Υλών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
«Είναι πολύ σημαντικό αυτό, όχι μόνο για εμάς, που είμαστε 
στον χώρο της Μεταλλευτικής και Μεταλλουργίας, αλλά και 
για τις υπόλοιπες σχολές του Πολυτεχνείου, που από τον Ιανου-
άριο θα μπορούν να συμμετέχουν στο ερευνητικό κομμάτι του 
κλάδου των Πρώτων Υλών, από τη δική τους μεριά», σχολίασε, 
μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Κατερίνα Αδάμ, αναπληρώτρια κα-
θηγήτρια της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών 
του ΕΜΠ και Σύμβουλος Εκπαίδευσης στο Περιφερειακό Κέντρο 
Ελλάδας για τις Πρώτες Ύλες (ΕΙΤ RawMaterials HUB - Regional 
Center Greece / RCGREECE) τη λειτουργία του οποίου έχει ανα-

λάβει το εργαστήριο Μεταλλουργίας της Σχολής Μηχανικών 
Μεταλλείων Μεταλλουργών του ΕΜΠ από το 2018.

Το RCGREECE σε εθνικό επίπεδο, αποτελεί το κέντρο στο οποίο 
μπορούν να απευθύνονται οι Έλληνες ερευνητές αλλά και όλοι 
οι φορείς που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των Πρώτων 
Υλών. «Το Κέντρο έχει στόχο να κινητοποιήσει όλους τους εν-
διαφερόμενους φορείς στη Βιομηχανία, την Εκπαίδευση και την 
Έρευνα (Τρίγωνο Γνώσης Πρώτων Υλών) και να παρέχει υπο-

στήριξη στο τοπικό οικοσύστημα ώστε να ενισχυθεί το δυναμι-
κό καινοτομίας της χωράς μας. Με αυτόν τον τρόπο και μέσα 
από συναφείς δράσεις επιχειρεί να προωθήσει την αειφόρο 
ανάπτυξη του ορυκτού πλούτου στην Ελλάδα και να ενισχύσει 
τις δεξιότητες των Ελλήνων σπουδαστών και ερευνητών στην 
επιχειρηματικότητα και την καινοτομία», επεσήμανε στο ΑΠΕ-
ΜΠΕ η Ασημίνα Κατσιάπη, διδάκτωρ Μηχανικός Μεταλλείων 
Μεταλλουργός ΕΜΠ και Project Manager του RCGREECE.
Πλέον, με τον νέο ρόλο του ΕΜΠ, «ανοίγει» σε ευρωπαϊκό επίπε-
δο ο δρόμος για ερευνητές από όλες τις σχολές του Πολυτεχνεί-
ου να αποκτήσουν πρόσβαση στα ερευνητικά προγράμματα 
καινοτομίας KAVA και να κάνουν αιτήσεις για χρηματοδότηση 
από το ΕΙΤ RawMaterials. Μάλιστα, το ΕΙΤ RawMaterials έχει 
ήδη ανακοινώσει τη νέα Πρόσκληση Open Call KAVA 7 για υπο-
βολή ερευνητικών προτάσεων με έναρξη από τις 17 Ιανουαρίου 
2020, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 28 Φεβρουα-
ρίου 2020.Η πρόσκληση αυτή θα αναρτηθεί, με περισσότερες 
λεπτομέρειες, τις επόμενες ημέρες και στην ιστοσελίδα του 
RCGREECE.

Στις επόμενες δράσεις του RCGREECE, είναι η διεξαγωγή 
του 4ου Διαλόγου της Ελληνικής Κοινότητας Πρώτων 
Υλών (Greek Raw Materials Community Dialogue), στις 
11 και 12 Δεκεμβρίου στην Αθήνα. Εκεί, αναμένεται να 

υπάρξει υψηλού επιπέδου εκπροσώπηση από Ελλάδα και 
Ευρώπη, φέρνοντας σε πρώτο πλάνο όλες τις τελευταίες 
εξελίξεις αλλά και τις προκλήσεις για τον τομέα των πρώ-
των υλών.

 Για περισσότερες πληροφορίες, ο διαδικτυακός ιστότοπος 
του Κέντρου είναι: http://rcgreece.labmet.ntua.gr/

Βιώσιμη ανάπτυξη, καινοτομία. Δύο έννοιες που τα τελευταία 
χρόνια ακούγονται όλο και περισσότερο και που οι προσπά-
θειες σύνδεσής τους γίνονται όλο και εντονότερες. Όχι άδικα. 
Με δεδομένα την ανησυχία για την εκμετάλλευση των πόρων 
του πλανήτη, τις συνεχώς διευρυνόμενες δυνατότητες που 
προσφέρει η τεχνολογία και την ανάγκη των οικονομιών για 
ανάπτυξη, η καινοτομία και η βιώσιμη ανάπτυξη είναι οι δύο 
μοχλοί που μπορούν να συμβάλλουν στην οικονομική ανά-
πτυξη μιας χώρας.
Ένας από τους κλάδους στους οποίους οι δύο παραπάνω 
έννοιες έχουν σημαίνουσα θέση είναι εκείνος των πρώτων 
υλών. Ο φορέας που φιλοδοξεί να φέρει στην Ελλάδα την 
καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη πιο κοντά είναι το 
RCGREECE.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Κέντρου, στην Ελλάδα, ο κλάδος 
των πρώτων υλών, μαζί με τον αντίστοιχο μεταποιητικό το-
μέα, αντιστοιχεί στο 3-5% του ετήσιου ΑΕΠ, απασχολώντας 

το 4% του ενεργού πληθυσμού. Επίσης, η χώρα μας έχει 
σημαντικά αποθέματα ορυκτών πρώτων υλών από άποψη 
ποιότητας, ποσότητας και ποικιλίας ορυκτών και μεταλλευ-
μάτων.
Ωστόσο, σύμφωνα με το European Innovation Scoreboard, η 
Ελλάδα είναι μία από τις χώρες με μέτριες επιδόσεις στην Και-
νοτομία, με σχετικά χαμηλό δυναμικό καινοτομίας σε διάφο-
ρους τομείς, συμπεριλαμβανομένου του τομέα των Πρώτων 
Υλών και των συναφών μεταποιητικών τομέων.
«Θέλουμε μέσα από ευρείες και στοχευμένες δράσεις όπως 
τα workshops, να δείξουμε στους νέους σπουδαστές και τους 
ερευνητές τις συναρπαστικές προοπτικές που έχει αυτός ο 
κλάδος», ανέφερε η κ. Κατσιάπη.
Το RCGREECE αποτελεί κομμάτι του Ευρωπαϊκού Ινστιτού-
του Έρευνας & Τεχνολογίας EIT (ΕΙΤ RawMaterials), που έχει 
ως κύριο στόχο να ενισχύσει τη βιώσιμη ανάπτυξη και την 
ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη, αυξάνοντας το δυναμικό 

καινοτομίας των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο κύριος στόχος του Κέντρου είναι να συγκεντρώσει τους 
τοπικούς φορείς, λειτουργώντας ως «σημείο αλληλεπίδρασης 
και δίαυλος» μεταξύ της Ελληνικής Κοινότητας Πρώτων Υλών 
και της Κοινότητας του EIT RawMaterials, με σκοπό την αύξη-
ση της ανταγωνιστικότητας και την προώθηση της καινοτομί-
ας στην Ελλάδα αλλά και τις γειτονικές χώρες.
«Είναι πολύ σημαντικό για τον κλάδο να φέρνουμε σε επι-
κοινωνία τους σπουδαστές και τους ερευνητές με τη Βιομη-
χανία και τις ερευνητικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει. Να 
τους παρουσιάζουμε νέα εργαλεία, και να βλέπουν πώς μία 
καινοτόμο ιδέα μπορούν να την κάνουν οι ίδιοι πράξη, μέσω 
ενός business plan», πρόσθεσε η κ. Αδάμ, αναφερόμενη στο 
πρόσφατο workshop που διοργάνωσε το RCGREECE στις 17 
κι 18 Οκτωβρίου 2019 στο Λαύριο, με τη συμμετοχή νέων 
επιστημόνων του κλάδου.

ΤΟ ΕΜΠ ΑΠΟΚΤΑ ΡΟΛΟ ΣΤΗ ΧΑΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

4ος Διάλογος της Ελληνικής Κοινότητας Πρώτων Υλών

Το Περιφερειακό Κέντρο Ελλάδας για τις Πρώτες Ύλες, φορέας καινοτομίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη
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Παιδιά «θαύματα», νέοι άνθρωποι και σημαντικές προσωπικό-
τητες, ανάμεσα τους και μία Ελληνίδα, που διακρίθηκαν για τα 
επιτεύγματα τους σε διαφορετικούς τομείς δράσης και προσφέ-
ρουν στην ανθρωπότητα και τον Πολιτισμό, τιμήθηκαν για το 
έργο τους, από τα διεθνή βραβεία Giuseppe Sciacca 2019, έναν 
από τους μεγαλύτερους θεσμούς παγκοσμίως που στηρίζεται 
στις αρχές του εθελοντισμού, στις αξίες και τα ιδεώδη, στην αγά-
πη και την φιλία των λαών, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Η λαμπρή τελετή της 18ης απονομής των Διεθνών Βραβεί-
ων έλαβε χώρα στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου 
Pontificia Urbaniana στην πόλη του Βατικανό.
Το βραβείο Επιστήμης για την Αποκατάσταση Μνημείων, που 
δίδεται για πρώτη φορά από τα Sciacca, απονεμήθηκε στην 
αντιπρύτανη και καθηγήτρια του ΕΜΠ, Αντωνία Μοροπούλου 
για την μελέτη και την αποκατάσταση του Ιερού Κουβουκλίου 
στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα.
Στο πλαίσιο του έργου ανοίχτηκε ο Πανάγιος Τάφος του Χριστού 
και στην συνέχεια μελετήθηκε με τις πιο σύγχρονες τεχνικές η 
ιστορία, η μορφολογία και τα υλικά του μνημείου. Οι εργασίες 
διήρκησαν 8 μήνες και όπως είπε η κ. Μοροπούλου μελετήθηκε 
για πρώτη φορά η ιστορία του Πανάγιου Τάφου.
«Το ΕΜΠ και η Ελλάδα βρίσκονται στην διεθνή πρωτοπορία της 
τεχνογνωσίας και υψηλής τεχνολογίας σήμερα, στην ψηφιακή 
εποχή όπου μπορεί διεπιστημονικά να εναρμονίσει ένα ολοκλη-
ρωμένο ψηφιακό μέσο, όλα τα δεδομένα της Αρχιτεκτονικής, 
Γεωμετρικής, Νομοστατικής και να τα διαχειριστεί με τρόπο 
ακριβή και χρονικά και οικονομικά με αποτέλεσμα την δομική 
ακεραιότητα των μνημείων τον απόλυτο σεβασμό και την ανά-
δειξη των αξιών». Η κ. Μοροπούλου αναφέρθηκε στην «ιδιαίτε-
ρη και μοναδική « στιγμή που ανοίχθηκε ο Πανάγιος Τάφος. «Αι-
σθανόμασταν ενώπιος ενωπίω. Αυτός ο Τάφος είναι ζωντανός, 

είναι ένα μνημείο που μιλάει με όλη την ανθρωπότητα».
Στην κατηγορία των νέων το Απόλυτο Βραβείο Επιστήμης, 
απονεμήθηκε στον 14χρονο Αμερικανό Rishab Kumar Jain, ο 
οποίος αν και μόλις 14 ετών είναι εφευρέτης, επιστήμονας και 
ερευνητής. Ο Rishab αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη, 
βελτίωσε την ακτινοθεραπεία για τους ασθενείς που νοσούν 
από τον καρκίνο του παγκρέατος. Δημιούργησε έναν αλγόριθ-
μο που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για τον ακριβή εντοπι-
σμό και παρακολούθηση του παγκρέατος σε πραγματικό χρόνο 
κατά τη διάρκεια ακτινοθεραπείας με μαγνητική τομογραφία. 
Ξεκίνησε να ασχολείται μετά το θάνατο αγαπημένων του αν-
θρώπων από καρκίνο και το όνειρο του είναι να σπουδάσει 
ογκολόγος χειρουργός.
Το Βραβείο στην επιστήμη της Αρχαιολογίας απονεμήθηκε 
στον Αμερικανό Αρχαιολόγο του National Geographic Fredrik 
Hiebert , για το 25ετές έργο του ανακαλύπτοντας αρχαία εμπο-
ρικά μονοπάτια στην Ασία. Συμμετείχε στην αποκατάσταση του 
Τάφου του Ιησού καταγράφοντας και παρουσιάζοντας σχετικό 
ντοκιμαντέρ για το National Geographic. Αναφέρθηκε στη 
«συγκλονιστική» εμπειρία της συμμετοχής του με την διπλή ιδι-
ότητα του Αρχαιολόγου και Δημοσιογράφου στις εργασίες του 
Πανάγιου Τάφου. Είπε ότι τη στιγμή του ανοίγματος του Τάφου 
εκατομμύρια τηλεθεατές, συντονίστηκαν μέσω των απευθείας 
δικών του ανταποκρίσεων.
Βραβείο Αρχιτεκτονικής και Οικολογίας έλαβε ο φημισμένος Κι-
νέζος Καθηγητής Arthur Huang ιδρυτής της εταιρείας Miniwiz, 
που εξειδικεύεται στις εφαρμογές ανακύκλωσης απορριμμά-
των.
Βραβείο Μαθηματικών έλαβε ο 11χρονος ιταλο-γιαπωνέζος 
«μάγος» των μαθηματικών, Alessandro Lachin. Τα επιστημο-
νικά Βραβεία έρευνας και καινοτομίας απονεμήθηκαν στους 

γιατρούς: στον 25 ετών Αμερικανό Tyler Allen, για την έρευνα 
του για τον καρκίνο, στον 27χρονο Πολωνό Καθηγητή Ιατρικής 
Mateusz Holda για τις έρευνες στην αρχιτεκτονική και ανατο-
μία της καρδιάς και στον 16χρονο Ιρλανδό ερευνητή Simon 
Meechan για τις έρευνές του για φυτικά αντιβιοτικά.
Τους νέους επιστήμονες, Kumar Jain, Simon Meechan ,Mateusz 
Holda και Tyler Allen συνεχάρη ο αντιπρόεδρος του Διεθνούς 
Κέντρου Τουρισμού Υγείας Κωνσταντίνος Πάντος, ο οποίος 
τους προσκάλεσε να επισκεφθούν την πατρίδα του Ιπποκράτη. 
Τόνισε οτι «ο Ιπποκράτης συνεχίζει να εμπνέει και να φωτίζει το 
δρόμο νέων επιστημόνων που τα επιτεύγματα τους παρά το 
νεαρό της ηλικίας τους μας εντυπωσιάζουν».
Το Βραβείο Business και Δημόσιες Σχέσεις απονεμήθηκε στον 
22χρονο Νικόλαο Ολύμπιο, το Βραβείο Εθελοντισμού και Αν-
θρωπισμού στον Αμερικανό αστυνομικό George Chase Miller 
για την διάσωση ενός 3χρονου αγοριού, ενώ το Βραβείο Μου-
σικής στην Ρωσίδα mezzo soprano Anna Konovalova.
Βραβείο Δημοσιογραφίας έλαβε η Ιταλίδα δημοσιογράφος 
Giovanna Maria Maglie και το Βραβείο Cultura απονεμήθηκε 
στον Γερμανό Καρδινάλιο Walter Brandmuller.
Πότε θεσπίστηκε το βραβείο «Giuseppe Siacca»
Η ιστορία των βραβείων ξεκίνησε το 2001 στη πόλη L`Aquila 
της Ιταλίας, όπου και ιδρύθηκε από τον κληρικό του Βατικανού 
και καθηγητή νομικής, Bruno Lima. Είναι αφιερωμένο στη 
μνήμη του Giuseppe Sciacca (Ρώμη 12.08.1960-21.09.1986), 
ενός 26χρονου φοιτητή Αρχιτεκτονικής, πρότυπου ήθους και 
προσφοράς στην κοινωνία. Ένα ατύχημα του στέρησε πρόωρα 
την ζωή. Από το 2002 οι τελετές απονομής λαμβάνουν χώρα 
στο Βατικανό.

«Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο αποτελεί το πρώτο βήμα 
για να οδηγηθούμε σε μια ολοκληρωμένη φορολογική με-
ταρρύθμιση, που θα οδηγήσει σε χαμηλότερο φορολογικό 
συντελεστή, στο 20%».
Αυτό –σύμφωνα με το ΑΠΕ- σημείωσε ο πρόεδρος της 
Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του ΕΒΕΑ Κωνστα-
ντίνος Μίχαλος, ερωτηθείς από δημοσιογράφους, μετά την 
δημοσιοποίηση του νέου φορολογικού νομοσχεδίου από το 
υπουργείο Οικονομικών.
Ο κ. Μίχαλος προέβη στην ακόλουθη δήλωση:
«Το φορολογικό νομοσχέδιο που μπήκε το βράδυ της Πέ-
μπτης σε δημόσια διαβούλευση ενσωματώνει αρκετές από 
τις προτάσεις της Επιμελητηριακής Κοινότητας για την ελά-
φρυνση των φορολογικών βαρών των επιχειρήσεων, ενώ 
εμπεριέχει και κίνητρα για επενδύσεις.
Παράλληλα, με τις ρυθμίσεις του, γίνεται μια σοβαρή προ-
σπάθεια για την περαιτέρω διενέργεια συναλλαγών με 
ηλεκτρονικό τρόπο, γεγονός που εκτιμούμε ότι θα συμβάλει 

στον περιορισμό της φοροδιαφυγής.
Σε ό,τι αφορά τη φορολόγηση των επιχειρήσεων, καλω-
σορίζουμε τη μείωση του φορολογικού συντελεστή από το 
28% στο 24%, καθώς και τη μείωση του φόρου των μερι-
σμάτων από το 10% στο 5%, όπως βέβαια και τις ρυθμίσεις 
που προβλέπουν ευνοϊκή φορολογική αντιμετώπιση για 
δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και παροχές υπέρ 
των εργαζομένων.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτό είναι μόνο το πρώτο βήμα 
για να οδηγηθούμε σε μια ολοκληρωμένη φορολογική 
μεταρρύθμιση που θα οδηγήσει σε χαμηλότερο φορολο-
γικό συντελεστή, στο 20%, όπως άλλωστε έχει δεσμευτεί 
η κυβέρνηση, σε μια γενική μείωση του ΦΠΑ, στη μείωση 
του ΕΝΦΙΑ και για τα ακίνητα για επαγγελματική χρήση 
που φέτος δεν συμπεριελήφθησαν στην ευνοϊκή ρύθμιση, 
καθώς και στην κατάργηση της προκαταβολής φόρου από 
τις επιχειρήσεις.
Οι προτάσεις αυτές των Επιμελητηρίων, σε καμία περίπτω-

ση δεν απαξιώνουν τις ρυθμίσεις του νέου νομοσχεδίου, 
αλλά θα πρέπει στο άμεσο μέλλον να συνεκτιμηθούν και να 
καθιερωθούν για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των 
ελληνικών επιχειρήσεων και της οικονομίας.
Σε ό,τι αφορά τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου για τα φυσικά 
πρόσωπα, σαφώς θα υπάρξει μία μείωση της φορολογίας, 
αλλά θεωρούμε ότι ιδιαίτερα για τα μεσαία εισοδήματα, θα 
έπρεπε η μείωση των φορολογικών συντελεστών να μην 
περιορίζονταν μόλις στη μία εκατοστιαία μονάδα.
Σε κάθε περίπτωση, με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, οι 
επιχειρήσεις θα έχουν σημαντικά οφέλη, όπως άλλωστε και 
γενικότερα η ελληνική οικονομία.
Η Επιμελητηριακή Κοινότητα θα δώσει αναλυτικότερα τις 
προτάσεις της στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που 
ξεκίνησε. Με γνώμονα πάντα ότι ο εχθρός του καλού είναι 
το καλύτερο».

ΔΙΕΘΝΕΣ ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠ, ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ 
ΣΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΟ ΤΑΦΟ

Κ. ΜΙΧΑΛΟΣ: ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΜΙΑ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ   
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Η Αλεξανδρούπολη «θωρακίζεται» απέναντι στην κλιματική 
αλλαγή, εξασφαλίζοντας την επάρκεια της υδροδότησής της 
για τις επόμενες δεκαετίες. Με δεδομένο ότι λόγω της αλλα-
γής του κλίματος οι περίοδοι ξηρασίας, αλλά και τα έντονα 
κλιματικά φαινόμενα, όπως οι έντονες βροχοπτώσεις και οι 
πλημμύρες εντείνονται σημαντικά, η Αλεξανδρούπολη ένωσε 
δυνάμεις και στο πλαίσιο του καινοτόμου προγράμματος δια-
χείρισης νερού «Το Νερό στην Πόλη», από φέτος εξασφαλίζει 
1,7 δισεκατομμύρια περισσότερα λίτρα νερό ετησίως, αυξά-
νοντας κατά 14% τη δυναμικότητα του ταμιευτήρα νερού 
της, αλλά και την μακροχρόνια ανθεκτικότητά του στα έντονα 
φαινόμενα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.   
   Η αύξηση αυτή επιτεύχθηκε μέσω εγκατάστασης ειδικών 
θυροφραγμάτων στο φράγμα Αισύμης-Διποτάμου που 
εμποδίζουν την πιθανότητα υπερχείλισης, ώστε να απο-
θηκεύεται περισσότερο νερό. Ενώ, η βελτιστοποίηση αυτή 
στην υπάρχουσα υποδομή, μεταξύ άλλων, εξασφαλίζει στην 
Αλεξανδρούπολη την κάλυψη των αναγκών σε νερό για έναν 
ολόκληρο χρόνο, στην περίπτωση που δεν βρέξει καθόλου 
για 12 μήνες.   
   Τα εγκαίνια του έργου, πραγματοποίησαν την Τετάρτη 
στο φράγμα οι συντελεστές του πρωτοποριακού έργου: Ο 
δήμαρχος Αλεξανδρούπολης και πρόεδρος της Δημοτικής 
Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης δήμου Αλεξανδρούπο-
λης (ΔΕΥΑΑ) Ιωάννης Ζαμπούκης, ο γενικός γραμματέας Φυ-
σικού Περιβάλλοντος και Υδάτων Κωνσταντίνος Αραβώσης, 
ο Δημήτρης Πέτροβιτς, αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής 
Ενότητας Έβρου, καθώς επίσης ο πρόεδρος της Global Water 
Partnership-Med, καθηγητής Μιχαήλ Σκούλλος, και η Λίλιαν 
Νεκταρίου, γενική διευθύντρια Coca-Cola για Ελλάδα, Κύπρο 
και Μάλτα.   
   «Σεβόμαστε τη γενναιοδωρία της φύσης. Μεριμνούμε για τις 
επόμενες γενιές. Το πρόγραμμα «Το Νερό στην Πόλη», είναι 
εμβληματικό για την πόλη της Αλεξανδρούπολης και τους 
κατοίκους της, με σημαντικά οφέλη ως προς τη διαχείριση 
του νερού, ώστε να μην πηγαίνει καμία σταγόνα χαμένη», 
δήλωσε ο δήμαρχος Αλεξανδρούπολης και πρόεδρος της Δη-
μοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Δήμου Αλεξαν-
δρούπολης (ΔΕΥΑΑ), Ιωάννης Ζαμπούκης. Όπως χαρακτηρι-
στικά είπε, «τη στιγμή που η παγκόσμια κοινότητα ανησυχεί 
για την κλιματική αλλαγή, η Αλεξανδρούπολη υποδέχεται το 
έργο αποβλέποντας στην αντιμετώπιση των επιπτώσεών της 
στην περιοχή μας».   
   «Η αύξηση των πιέσεων στο υδατικό περιβάλλον καθιστά 
αναγκαία την εφαρμογή βιώσιμων πολιτικών ανάπτυξης 
και διαχείρισης των υδατικών πόρων, μέσω σχεδιασμού, 
υλοποίησης και βέλτιστης λειτουργίας έργων υποδομής και 

παρεμβάσεων διαχείρισης τόσο της προσφοράς όσο και της 
ζήτησης», δήλωσε ο Κ. Αραβώσης. Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ 
ο γενικός γραμματέας του ΥΠΕΝ τόνισε ότι «κεντρική κυβερ-
νητική πολιτική είναι η μετεξέλιξη του παραγωγικού ιστού στη 
χώρα μας προς την κατεύθυνση της κυκλικής οικονομίας. 
Είναι κάτι απαραίτητο γιατί αν δεν γίνει, θα χάσουν οι επιχει-
ρήσεις στην ευρωπαϊκή τους ανταγωνιστικότητα, πέραν του 
ότι αυτό επιβάλλεται και από τους ευρωπαϊκούς κανόνες, στα 
πλαίσια του, να μπορέσουμε να πετύχουμε τη μείωση των 
ρύπων με βάση τη Συμφωνία των Παρισίων», προσθέτοντας 
ότι «θεωρείται πλέον ύψιστη προτεραιότητα η προώθηση 
της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης του νερού 
σε συνδυασμό με τεχνικές εξοικονόμησης και δράσεις ευαι-
σθητοποίησης του κοινού, όπως αποτελεί το συγκεκριμένο 
πρόγραμμα».   

   Όπως έκανε γνωστό, «η Γενική Γραμματεία Φυσικού Περι-
βάλλοντος και Υδάτων προωθεί την σύνταξη τεχνικών προ-
διαγραφών που θα προάγουν την επαναχρησιμοποίηση και 
την ανακύκλωση του νερού, προκειμένου να διευκολύνουν 
όλους τους αρμόδιους φορείς στην υλοποίηση δράσεων ορ-
θολογικής του διαχείρισης».   
   Ο Δημήτρης Πέτροβιτς, χαρακτήρισε το συγκεκριμένο 
πρόγραμμα «έργο πνοής που διασφαλίζει την ομαλή υδρο-
δότηση του Δήμου Αλεξανδρούπολης, με ορίζοντα 20ετίας 
και με ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά που το καθιστούν 
πρότυπο».   
   Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα, ύψους 1,2 εκατ. δολαρίων, 
χρηματοδοτήθηκε αποκλειστικά από το Ίδρυμα της Coca-
Cola, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τον διεθνή οργανι-
σμό Global Water Partnership - Mediterranean (GWP-Med), 
σε συνεργασία με τον δήμο Αλεξανδρούπολης και τη Δημο-
τική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης δήμου Αλεξανδρού-
πολης (ΔΕΥΑΑ).   
   Από την GWP-Med, ο Μιχαήλ Σκούλλος, πρόεδρος του 
Οργανισμού ανέφερε πως «αποτελεί ιδιαίτερα επιτυχημένο 

παράδειγμα ολιστικής παρέμβασης για τη διαχείριση του 
αστικού νερού, που μπορεί να εφαρμοστεί σε άλλες πόλεις 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το πρόγραμμα δεν περιορί-
στηκε στην εξασφάλιση περισσότερου νερού για την Αλε-
ξανδρούπολη και διαχείρισης των πλημμυρικών κινδύνων 
με καινοτόμες λύσεις που αποφεύγουν επιπλέον μεγάλα έργα 
υποδομής. Επιπλέον, μπορεί να συμβάλει και σε άλλες πτυχές 
του λεγόμενου πλέγματος «νερού-ενέργειας-διατροφής-οι-
κοσυστημάτων», όπως ελάττωση των αντλήσεων υπόγειου 
νερού. Ταυτόχρονα, μέσω της εκπαίδευσης και ενημέρωσης, 
ενδυναμώνει την τοπική κοινωνία, τις αρχές και την επόμενη 
γενιά ώστε να αντιμετωπίζουν πιο αποτελεσματικά τις μελλο-
ντικές προκλήσεις».
      Η Λίλιαν Νεκταρίου, σημείωσε: «Θέλουμε να κάνουμε τη 
διαφορά για την κοινωνία και τον πλανήτη μας. Γι’ αυτό ανα-
ζητούμε διαρκώς νέους τρόπους για να προστατεύουμε και 
να επιστρέφουμε το νερό, να το επαναχρησιμοποιούμε και 
να το αναπληρώνουμε, μεταξύ πολλών άλλων δράσεων που 
υλοποιούμε για το περιβάλλον και τον άνθρωπο στο πλαίσιο 
της παγκόσμιας καμπάνιας #NEVERSETTLE» και ευχαρίστησε 
θερμά «όλους όσοι συμμετείχαν στο συγκεκριμένο πρόγραμ-
μα, που αποτελεί ένα πολύ καλό παράδειγμα συνεργασίας 
μεταξύ ιδιωτικού φορέα, τοπικής αυτοδιοίκησης και ενός δι-
εθνούς οργανισμού, ώστε οι κάτοικοι της Αλεξανδρούπολης 
να έχουν ακόμα περισσότερο νερό στην πόλη τους».    
   Το πρόγραμμα «Το Νερό στην Πόλη» χωρίζεται σε δύο 
φάσεις, συνδυάζοντας με αποτελεσματικό τρόπο καινοτόμες 
τεχνικές εφαρμογές και δράσεις εκπαίδευσης. Μάλιστα, στο 
πλαίσιο του προγράμματος, εκπαιδεύτηκαν 6.000 μαθητές, 
δάσκαλοι και καθηγητές στον κύκλο του νερού στις πόλεις 
μέσω ενός εκπαιδευτικού προγράμματος εγκεκριμένου από 
το υπουργείο Παιδείας, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού 
Έβρου, ενώ υλοποιήθηκαν σεμινάρια κατάρτισης ολοκληρω-
μένης διαχείρισης υδατικών πόρων για 66 επαγγελματίες, με 
τη χρήση διαδραστικού εργαλείου (serious game).   
   Σημειώνεται τέλος, ότι στη δεύτερη φάση του προγράμ-
ματος, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει τον Δεκέμβριο και 
να ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2020, θα εγκατασταθούν 
προηγμένα συστήματα αυτοματοποιημένης μέτρησης και 
καταγραφής της ποιότητας και ποσότητας τους νερού για 
τους οικισμούς Πυλαία, Μελία, Κοίλα και Κίρκη του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης, ώστε να εξασφαλίζεται η καλή ποιότητα 
του νερού και η μείωση των διαρροών.
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=R0uQL3EA29c&feature=youtu.be

Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ «ΘΩΡΑΚΙΖΕΤΑΙ» ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
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Η Νεκταρία έμενε 10 χρόνια σε διαμέρισμα στα Εξάρχεια, 
μέχρι που ένας όμιλος αγόρασε όλη την πολυκατοικία και 
η ίδια εξαναγκάστηκε σε έξωση. Έψαχνε πολλούς μήνες 
σπίτι, είχε απλεπιστεί. «Τα προσφερόμενα σπίτια στα 
Εξάρχεια είναι πολύ λίγα και ακριβά», εξηγεί στο ΑΠΕ-
ΜΠΕ. Τελικά βρήκε στην περιοχή της πλατείας Κάνιγγος. 
Μια άλλη πολυκατοικία, που στεγαζόταν το πρατήριο των 
ΕΛΤΑ κοντά στο Πολυτεχνείο, αγοράστηκε και όλοι έπρεπε 
να μετακομίσουν μέσα σε τέσσερις μήνες, περιγράφει. «Οι 
ιστορίες των κατοίκων και επαγγελματιών που εκδιώχνο-
νται και δυσκολεύονται να βρουν στέγη είναι αμέτρητες 
τόσο στα Εξάρχεια, όσο και στο Κουκάκι και αλλού».
   Ο Δημήτρης Μοιρόπουλος δουλεύει στο παντοπωλείο 
του πατέρα του στην οδό Γραβιάς γωνία με Εμμανουήλ 
Μπενάκη από μικρό παιδί. Τα τελευταία δέκα χρόνια η 
κίνηση είχε πέσει πολύ, κυρίως λόγω του ότι ο μόνιμος 
πληθυσμός έφυγε από τη γειτονιά. Καταστήματα κατέ-
βασαν τα ρολά, πολλά κτήρια παρέμειναν κενά, οι δρόμοι 
σκοτεινοί, λίγο κόσμο συναντά κανείς στο δρόμο μετά το 
απόγευμα. Ο κ. Μοιρόπουλος θα είχε κλείσει το παντο-
πωλείο, αν δεν είχαν έρθει οι τουρίστες. «Μου θυμίζουν 
τους Έλληνες πελάτες πριν από 20 χρόνια, κάνουν γερό 
λογαριασμό», θα πει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.
   Σε πολλές περιοχές του κέντρου της Αθήνας εμφανίζεται 
το εξής σχήμα: οι μόνιμοι κάτοικοι μειώνονται, και τα ενοί-
κια και οι τιμές των ακινήτων σημειώνουν συνεχή άνοδο 
τα τελευταία χρόνια. Ο Κωστής Χατζημιχάλης, ομότιμος 
καθηγητής στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, εξηγεί στο 
ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι η «εκδίωξη των κατοίκων οφείλεται σε 
λανθασμένες μακροχρόνιες πολιτικές, ενώ η στεγαστική 
ανάγκη των πολιτών επιδεινώθηκε εξαιτίας της στροφής 
στην «τουριστικοποίηση» του κέντρου της Αθήνας και όχι 
στη διατήρηση ή ανοικοδόμηση κατοικιών». Άλλωστε, 
όπως τονίζει ο Νίκος Κουραχάνης, μέλος του Επιστημο-
νικού Συμβουλίου Εργαστηρίου Κοινωνικής Πολιτικής, 
Πάντειο Πανεπιστήμιο στο ΑΠΕ-ΜΠΕ «οι στεγαστικές 
πολιτικές στην Ελλάδα πάντα υστερούσαν, μετά το 2012 
εξαφανίστηκαν τελείως».   
   Η συρρίκνωση του μόνιμου πληθυσμού του 
κέντρου
   «Η Αθήνα είχε πολύ κόσμο και πάρα πολλά καταστή-
ματα, σε όλα τα ισόγεια υπήρχαν μαγαζιά», θυμάται ο 
κ. Μοιρόπουλος. Στη Σόλωνος, στη Χαριλάου Τρικούπη, 
χαμηλά στην Μπενάκη, σε όλα τα διαμερίσματα έμενε κό-
σμος. Τώρα είναι είτε γραφεία, είτε κενά, είτε δίνονται για 
βραχυχρόνια μίσθωση τύπου airbnb.   
   Όλοι ξυπνούσαν νωρίς, ίσχυε και το δωρεάν στα λε-

ωφορεία πριν τις οχτώ, μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 
1980, περιγράφει ο κ. Μοιρόπουλος. Τα μαγαζιά άνοιγαν 
χαράματα, έβγαιναν μυρωδιές από τα τυροπιτάδικα. Και 
έβλεπες παρέες μέχρι αργά τη νύχτα έξω. Ιδιαίτερα στην 
περιοχή των Εξαρχείων και της πλατείας Κάνιγγος, μόλις 
σχολούσαν τα φροντιστήρια γινόταν «διαδήλωση» από 
μαθητές.   
   Από τη δεκαετία του 1990 και την έλευση των πολυκατα-
στημάτων και των αλυσίδων, αρκετά μαγαζιά άρχισαν να 
απομακρύνονται από το κέντρο, περιγράφει ο κ. Μοιρό-
πουλος. «Και άνθρωποι, ήδη από το 1993 αποχαιρετούσα 
φίλους που μετακόμιζαν Χαλάνδρι, Κηφισιά και λοιπά 
προάστια», λέει. Επίσης, πολλοί δικηγόροι και συμβο-
λαιογράφοι πήγαν τα γραφεία τους προς Κολωνάκι και 
Σύνταγμα. Τα τελευταία δέκα χρόνια πρώην κάτοικοι της 
περιοχής μετακινούνται προς Πετράλωνα, Κουκάκι. Από 
τα φροντιστήρια ελάχιστα έμειναν, μετακόμισαν κι αυτά.   
   Ο κ. Μοιρόπουλος πήγαινε δημοτικό στο 37ο στην Κω-
λέττη, που στεγαζόταν και το 35ο. Στην έκτη τάξη υπήρ-
χαν δυο τμήματα και το 35ο τρία, από 30-35 παιδιά το 
κάθένα. Πια, το 37ο έχει κλείσει και έχει μείνει το 35ο, με 
ένα τμήμα και 18 παιδιά.   
   «Αυτό που κρατούσε ζωντανό το κέντρο ήταν 
τα ισόγεια μαγαζιά και οι άνθρωποι στους ορό-
φους»
   Ο κ. Θέμης διατηρεί εδώ και 40 χρόνια κατάστημα με 
αθλητικά είδη χαμηλά στην οδό Θεμιστοκλέους. Η κατα-
ναλωτική κίνηση δεν έχει μειωθεί ιδιαίτερα, άλλωστε ο 
δρόμος παραδοσιακά είναι γνωστός για όποιον αναζητά 
αθλητικά παπούτσια. «Το ό,τι βρισκόμαστε κοντά στο 
μετρό, μάς έσωσε μέσα στην κρίση», εξηγεί ο κ. Θέμης 
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ. Το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει, 
όμως, είναι το αυξημένο κόστος λειτουργίας της επιχείρη-
σης εξαιτίας της εγκληματικότητας. Του έχουν «ανοίξει», 
όπως λέει, το μαγαζί πολλές φορές και με διάφορους 
τρόπους και αναγκάστηκε να τοποθετήσει διπλά ρολλά, 
συστήματα ασφαλείας, άνθρωπο από εταιρία φύλαξης για 
τη νύχτα.   
   Συχνά κανείς αναφέρεται στα επεισόδια, ως αιτία φυ-
γής των ανθρώπων. Ο κ. Μοιρόπουλος δε συμφωνεί: 
«Επεισόδια υπήρχαν πάντα στην περιοχή, και πιο σκληρά, 
όπως με τον Καλτεζά, το Χημείο, τις καταλήψεις του 1990-
91», αναφέρει ο κ. Μοιρόπουλος.   
   Υπήρχε, όμως, συνεχής κίνηση, μέχρι πριν σχεδόν μια 
δεκαετία τα Εξάρχεια ήταν το ασφαλέστερο μέρος της 
Αθήνας, περπατούσες μόνος σου μες στη νύχτα, ενώ 
στα προάστια οι άνθρωποι φοβόντουσαν, αναφέρει ο 

κ. Μοιρόπουλος. Η σημερινή μείωση των κατοίκων και 
των καταστημάτων, είχε ως επακόλουθο την αύξηση της 
εγκληματικότητας.   
   «Αυτό που κρατούσε ζωντανό το κέντρο ήταν τα ισό-
γεια μαγαζιά και οι άνθρωποι στους ορόφους, μαζί με την 
κουλτούρα και τη φιλοσοφία του κόσμου», αναπολεί ο κ. 
Μοιρόπουλος.   
   «Καταστροφικές επιλογές ήδη από το 1980 και 
το 1990 οδήγησαν στο σταδιακό εκτοπισμό των 
κατοίκων του κέντρου της Αθήνας»
   Σύμφωνα με τον κ. Χατζημηχάλη, ο σταδιακός εκτοπι-
σμός των μόνιμων κατοίκων οφείλεται σε «λανθασμένες 
και καταστροφικές» θεσμικές επιλογές και σε πολεοδομικά 
σχέδια ήδη από τις δεκαετίες του 1980 και του 1990. Οι 
βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου airbnb, που έδωσαν μια 
οικονομική ανάσα σε φτωχά και μεσαία νοικοκυριά, τα 
αυξημένα ενοίκια και η «τουριστικοποίηση» παραδοσια-
κών γειτονιών ήρθαν να «κουμπώσουν» πάνω σε μακρο-
χρόνιες διαδικασίες, που είχαν ήδη αφήσει το στίγμα τους.   
   Αρκετά υπουργεία, δημόσιες υπηρεσίες, το Εφετείο, το 
Ειρηνοδικείο μετακόμισαν από το κέντρο της Αθήνας μαζί 
και 3 με 5.000 υπάλληλοι, πολλοί εκ των οποίων ήταν κά-
τοικοι και καταναλωτές. Επίσης, πανεπιστημιακές σχολές 
όδευσαν προς του Ζωγράφου. Ταυτόχρονα, πολλά μεγά-
λα ακίνητα του Δημοσίου παρέμειναν άδεια, δημιουργώ-
ντας «νεκρές περιοχές» στο κέντρο της Αθήνας, εξηγεί ο κ. 
Χατζημηχάλης.   
   Από το 1991 μέχρι το 2011, από το δήμο Αθηναίων 
έφυγαν 180 με 200.000 κάτοικοι, οι περισσότεροι προς τα 
προάστια. Από την άλλη, 150.000 νέοι κάτοικοι από άλλες 
εθνικότητες μετοίκησαν.   
   Τα παλιότερα καταστήματα χονδρικής και λιανικής κλεί-
νουν, μεταξύ άλλων, εξαιτίας των πεζοδρομήσεων, και 
των μεγάλων πολυκαταστήματων (ενδυμάτων, επίπλων 
κλπ) στις περιφερειακές συνοικίες. Χωρίς πρόσβαση με 
αυτοκίνητο, τα μαγαζιά δεν μπορούν να σταθούν. Όταν 
ήταν σε λειτουργία προσέλκυαν κόσμο, ενώ οι ιδιοκτήτες 
τους συχνά έμεναν κοντά. Στη θέση τους ανοίγουν καφε-
τέριες, καταστήματα εστίασης και διασκέδασης, τοποθε-
τούνται τραπεζοκαθίσματα, υπάρχει ηχορύπανση κλπ, 
περιγράφει ο κ. Χατζημιχάλης. «Ευτυχώς γλιτώσαμε την 
πεζοδρόμηση της Πανεπιστημίου. Αν πραγματοποιηθεί η 
μετατροπή του Πολυτεχνείου σε Μουσείου ή της Βαρβα-
κείου Αγοράς σε Κόβεντ Γκάρντεν, όπως έχει προταθεί, θα 
δοθεί η χαριστική βολή για το κέντρο», εκτιμά ο κ. Χατζη-
μιχάλης. 
Συνέχεια στη σελ 16 
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Περίπου οκτώ στα 10 νοικοκυριά (ποσοστό 78,5%) έχουν 
πρόσβαση στο διαδίκτυο από την κατοικία τους, σύμφωνα με 
την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ για τη χρήση τεχνολογιών πληροφό-
ρησης και επικοινωνίας από νοικοκυριά και άτομα, αναφέρει 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Το ποσοστό αυτό είναι αυξημένο κατά 2,6% σε 
σχέση με το 2018, ενώ την τελευταία δεκαετία (2010- 2019) 
καταγράφεται αύξηση 69,2%.
Από την ίδια έρευνα προκύπτουν επίσης τα εξής:
Ευρυζωνική σύνδεση χρησιμοποιεί το 78,1% του συνόλου 
των νοικοκυριών της χώρας με ένα, τουλάχιστον, μέλος ηλι-
κίας 16- 74 ετών, παρουσιάζοντας αύξηση 2,6% σε σχέση με 
το 2018, όπου το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 76,1%.
Οι κυριότεροι λόγοι μη πρόσβασης στο διαδίκτυο από την κα-
τοικία παραμένουν, διαχρονικά, οι ίδιοι και είναι: α) η έλλειψη 
δεξιοτήτων (67,3%), β) η μη χρησιμότητα των πληροφοριών 
που υπάρχουν στο διαδίκτυο και η έλλειψη ενδιαφέροντος για 
τις πληροφορίες αυτές (22,5%) και γ) το πολύ υψηλό κόστος 
του εξοπλισμού (15%).
Περισσότεροι από 7 στους 10 (ποσοστό 75,7%) ηλικίας 16- 
74 ετών έκαναν χρήση διαδικτύου το α’ τρίμηνο του 2019, 
παρουσιάζοντας αύξηση 4,8% σε σχέση με το 2018, όπου το 
αντίστοιχο ποσοστό ήταν 72,2%.
Περισσότεροι από οκτώ στους 10 (ποσοστό 83,4%) από 
όσους χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο το α’ τρίμηνο του 2019, 
συνδέθηκαν εν κινήσει (εκτός κατοικίας και χώρου εργασίας), 
από φορητή συσκευή, παρουσιάζοντας αύξηση 9%, σε σχέση 
με τα στοιχεία του α’ τριμήνου του 2018, όπου το αντίστοιχο 
ποσοστό ήταν 76,5%.
Από όσους συνδέθηκαν στο διαδίκτυο εκτός της κατοικίας 
και του χώρου εργασίας τους, με κινητή συσκευή, το 94,6% 
χρησιμοποίησε κινητό ή smart phone, το 33,1% φορητό 
ηλεκτρονικό υπολογιστή, το 20,2% tablet και το 1,6% άλλη 
συσκευή (π.χ. media player, φορητή κονσόλα παιχνιδιών, 
ηλεκτρονικό αναγνώστη, smart ρολόι).
Αναφορικά με τους λόγους χρήσης του διαδικτύου, η αναζή-

τηση πληροφοριών και υπηρεσιών είναι ο πρώτος κατά σειρά 
λόγος χρήσης του διαδικτύου με ποσοστό 88,3%.
Ακολουθούν με φθίνουσα σειρά:
•Αναζήτηση πληροφοριών για προϊόντα και υπηρεσίες: 
88,3%.
•Διάβασμα online ειδήσεων σε ιστοσελίδες, εφημερίδες, πε-
ριοδικά: 87,7%.
•Αποστολή ή λήψη ηλεκτρονικών μηνυμάτων: 77,9%.
•Συμμετοχή σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, 
Twitter, Instagram, Snapchat κ.λπ.): 74,9%.
•Μουσική (π.χ. web ραδιόφωνο, You Tube, μουσική συνε-
χούς ροής (streaming): 72,9%.
•Ανταλλαγή μηνυμάτων με εφαρμογές, όπως Skype, 
Messenger, Viber, Whats App: 72%.
•Πραγματοποίηση κλήσεων ή βιντεοκλήσεων, με χρήση web 
κάμερας μέσω του διαδικτύου (Skype, Messenger, Facetime, 
Viber, Whats App κ.λπ.) : 66,8%.
•Αναζήτηση πληροφοριών υγείας, σχετικά με ασθένειες, δι-
ατροφή, κακώσεις, τραύματα, παράγοντες που βελτιώνουν 
την υγεία κ.λπ. : 65,9%.
•«Ανέβασμα» σε ιστοσελίδα κειμένου, φωτογραφιών, μουσι-
κής, videos, λογισμικού κ.λπ., προκειμένου να τα μοιραστούν 
με άλλους :46,2%.
•Πραγματοποίηση τραπεζικών συναλλαγών: 40,3%.
•Αναζήτηση εργασίας ή αποστολή αιτήσεων για εύρεση ερ-
γασίας: 17%.
•Αποστολή γνώμης (σε blog, μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
κ.ά.) για κοινωνικά ή πολιτικά θέματα: 13,1%.
•Συμμετοχή σε online διαβουλεύσεις ή ψηφοφορίες για κοι-
νωνικά ή πολιτικά θέματα: 3,8%.
•Πώληση αγαθών ή υπηρεσιών μέσω δημοπρασιών, π.χ. 
μέσω e-Bay: 3,2%.
Αναφορικά με τη χρήση ιστοσελίδων ή εφαρμογών (σε διαδι-
κτυακές πλατφόρμες) για εξασφάλιση καταλύματος (δωματί-
ου, διαμερίσματος, κατοικίας, εξοχικής κατοικίας για διακοπές 

κ.ά.) από άλλον ιδιώτη, για προσωπική χρήση προκύπτει ότι 
περίπου 2 στους 10 (16,8%), από όσους χρησιμοποίησαν το 
διαδίκτυο τη χρονική περίοδο Απριλίου 2018- Μαρτίου 2019, 
χρησιμοποίησαν πλατφόρμες, όπως AirBnb, iha Holidays, 
Homeaway κ.ά., προκειμένου να εξασφαλίσουν κατάλυμα 
(δωμάτιο, διαμέρισμα, κατοικία, εξοχικό σπίτι διακοπών 
κ.λπ.), παρουσιάζοντας αύξηση 75%, σε σχέση με το 2018, 
όπου το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 9,6%.
Ενδιαφέρον είναι και το γεγονός ότι ένας στους δύο (ποσοστό 
52,1%) ηλικίας 16- 74 ετών χρησιμοποίησε, τη χρονική πε-
ρίοδο Απριλίου 2018- Μαρτίου 2019, τις υπηρεσίες της ηλε-
κτρονικής διακυβέρνησης για προσωπική χρήση. Το ποσοστό 
είναι αυξημένο κατά 4,8% σε σχέση με την περίοδο Απριλίου 
2017- Μαρτίου 2018.
Οι υπηρεσίες της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης περιλαμβά-
νουν κάθε συναλλαγή των πολιτών με δημόσιες υπηρεσίες 
μέσω του διαδικτύου, για προσωπική χρήση. Ειδικότερα, 
συναλλαγές αναφορικά με υποχρεώσεις των πολιτών (φο-
ρολογική δήλωση κ.λπ.), επίσημα έγγραφα (αστυνομική 
ταυτότητα, πιστοποιητικό γέννησης κ.λπ.), υπηρεσίες εκπαί-
δευσης (δημόσιες βιβλιοθήκες, πληροφόρηση και εγγραφή 
σε σχολεία ή ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα), 
υπηρεσίες δημόσιας υγείας (προγραμματισμός ραντεβού, 
χορήγηση ιατρικών βεβαιώσεων, πιστοποιητικό νοσηλείας ή 
εξέτασης ασθενούς κ.λπ.).
Το 96,7% του πληθυσμού που χρησιμοποίησε το διαδίκτυο 
αλλά δεν υπέβαλε online τα έντυπα που είχε υποχρέωση να 
υποβάλει, δήλωσε ότι η υποβολή τους έγινε, για λογαριασμό 
τους, από άλλα πρόσωπα, όπως φοροτεχνικό, μέλος της οι-
κογένειας, φίλο κ.λπ., το 9,5% ότι δεν είχε τις γνώσεις για να 
χρησιμοποιήσει την ιστοσελίδα και την εφαρμογή που χρειά-
ζονταν και το 0,9% ότι ανησυχούσε για την προστασία και την 
ασφάλεια των προσωπικών του δεδομένων.

Συνέχεια από τη σελ 15 

   Το 2011 οι κενές κατοικίες στο δήμο Αθηναίων ήταν 132.000, 
σημειώνοντας μια αυξητική πορεία που ξεκίνησε τη δεκαετία 
του 1990 και εντάθηκε από το 2000 και μετά. Η οικονομική κρί-
ση που ακολούθησε άφησε περισσότερα άδεια ή υπερχρεωμέ-
να σπίτια πίσω, προσελκύοντας κτηματομεσιτικές επιχειρήσεις, 
με μεγαλύτερο ενδιαφέρον τον τουρισμό. Μεγάλη ώθηση στην 
παραπάνω τάση έδωσε ο νόμος για τη «χρυσή βίζα», προσθέ-
τει ο κ. Χατζημιχάλης. Ως τώρα, πάνω από 4.500 άτομα έχουν 
αγοράσει ακίνητα, με το 78% των αγορών να καταγράφεται 
στην Αττική.  
   Δεκάδες άδειες δόθηκαν για νέα ξενοδοχεία στο κέντρο από 

το 2014 μέχρι σήμερα. Ξαφνικά, η Αθήνα μετατράπηκε σε προ-
ορισμό city break (στάση σε πόλη για λίγες ημέρες). Οι περισ-
σότεροι επενδυτές ήταν κεφαλαιούχοι από το εξωτερικό (Κίνα, 
Τουρκία, Ισραήλ, κα). Οι επενδύσεις αφορούσαν μετατροπές οι-
κοδομών σε ξενοδοχεία, διαμερίσματα τύπου airbnb, γραφεία, 
όχι νέες κατοικίες. Σήμερα στην Αθήνα περίπου τα μισά σπίτια 
από την πλατφόρμα του airbnb ανήκουν σε επιχειρήσεις, οι 
οποίες εισπράττουν ενοίκιο 15-30% επί των εσόδων.   
   «Κάπως έτσι καταλήξαμε κεντρικές περιοχές της Αθήνας, όπως 
το Κουκάκι, το Παγκράτι, η Κυψέλη, του Ζωγράφου, τα Εξάρ-
χεια να αντιμετωπίζουν πρόβλημα έλλειψης κατοικίας», κατα-
λήγει ο κ. Χατζημιχάλης.   

   Αδύναμες οι στεγαστικές πολιτικές της Ελλάδας
   Στην Ελλάδα οι στεγαστικές πολιτικές διαχρονικά ήταν πολύ 
αδύναμες, τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Κουραχάνης. Στα χρόνια 
της κρίσης, αντί να διευρυνθούν και να περιλάβουν τους αν-
θρώπους με στεγαστική επισφάλεια λόγω ανεργίας, στεγαστι-
κών δανείων, εξαϋλώθηκαν τελείως. Το 2012 καταργήθηκε ο 
Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας, ο οποίος, έστω και σποραδι-
κά, «αποτελούσε τη μοναδική προσφορά στην κοινωνική κα-
τοικία». Στη δυτική Ευρώπη, ακόμα και σε χώρες όπως η Μεγά-
λη Βρετανία, που δεν έχει παράδοση στην κοινωνική πολιτική, 
υπάρχουν επιδοτήσεις και μέτρα ενάντια στην απώλεια στέγης.

ΠΟΣΟΣΤΟ 78,5% ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΣΤΑΤ   

Η ΦΥΓΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ Η ΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ
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Δυο νέες τράπεζες φιλοδοξούν να κάνουν αισθητή την 
παρουσία τους και να διεκδικήσουν μερίδια αγοράς 
στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα, μετά από μια μεγάλη 
συρρίκνωση τόσο του αριθμού των τραπεζών που δρα-
στηριοποιούνται στην χώρα μας, όσο και του αριθμού 
των εργαζομένων λόγω κυρίως των συνεπειών της οι-
κονομικής κρίσης που πέρασε η χώρα μας, σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε την περασμένη εβδομά-
δα ο πρόεδρος της ΟΤΟΕ, Σταύρος Κούκος, σε εκδήλωση 
της ΟΤΟΕ στη Θεσσαλονίκη για την παρουσίαση σχετι-
κής έρευνας, στον τραπεζικό κλάδο σήμερα εργάζονται 
38.000 υπάλληλοι, από τις 64.000 που εργαζόταν πριν 
από την κρίση. Επισήμανε ότι αυτό συνδέεται περισσό-
τερο με τα προβλήματα της οικονομικής κρίσης και τις 
επιλογές του εγχώριου τραπεζικού συστήματος για μεί-
ωση του κόστους, και λιγότερο από τον εκσυγχρονισμό 
και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των δραστηριοτήτων, 
ο οποίος εξακολουθεί να υστερεί σε σχέση με τα ευρω-
παϊκά δεδομένα.
Ταυτόχρονα με το αριθμό των εργαζομένων που μει-
ώθηκε δραστικά «εξαφανίστηκαν» από τον τραπεζι-
κό χάρτη της χώρας περισσότερες από 20 τραπεζικές 
επωνυμίες, δημιουργώντας ένα τραπεζικό τοπίο με 
πρωταγωνιστές τις 4 συστημικές τράπεζες, την Attica 
Bank και την ΗSBC (οι μόνες τράπεζες που στον τομέα 
λιανικής τραπεζικής διαθέτουν φυσικό δίκτυο υποκατα-
στημάτων). Ιστορικές τράπεζες όπως η Ιονική Τράπεζα, 
η Εμπορική, η Εργασίας, η Αγροτική αλλά και άλλες μι-
κρότερες είτε συγχωνεύθηκαν είτε απορροφήθηκαν στο 
πλαίσιο εξαγορών που πραγματοποιήθηκαν.
Οι δύο νέες τράπεζες που δημιουργήθηκαν είναι η Praxia 
Bank και η Optima Bank. 
Optima Bank-σε διάστημα έξι μηνών δημιουργούνται 
τουλάχιστον 25 καταστήματα

Η Optima bank ανακοίνωσε πριν λίγες ημέρες την έναρ-
ξη λειτουργίας του πρώτου καταστήματός της στο Ψυχι-
κό, επισημαίνοντας ότι «με το κύρος και την αξιοπιστία 
της «Μοτορ Οιλ», του ισχυρού ομίλου με ηγετική θέση 
στην ελληνική οικονομία και πρωταγωνιστικό ρόλο στην 
ΝΑ Ευρώπη, θα παρέχει μια ευρεία γκάμα τραπεζικών 
και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών».
Στα καταστήματα της Optima bank, όπως ανακοινώ-
θηκε. «τα ταμεία, όπως τα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, θα 
αποτελούν παρελθόν, αφού ακόμη και οι εγχρήματες 
συναλλαγές δεν θα πραγματοποιούνται σε γκισέ, αλλά 
σε γραφεία συνεργασίας. Μεταξύ άλλων, οι συναντήσεις 
των πελατών με τους συμβούλους των καταστημάτων 
θα λαμβάνουν χώρα σε ειδικά διαμορφωμένους χώ-
ρους, διασφαλίζοντας, όπως αναφέρει η τράπεζα, με 
αυτό τον τρόπο την άνεση και την ιδιωτικότητα των 
πελατών».
«Η Optima bank δημιουργήθηκε σε μια περίοδο που η 
Ελλάδα, η οικονομία και η κοινωνία έχουν περισσότερο 
από ποτέ ανάγκη από ένα νέο ξεκίνημα, ένα νέο ξεκίνημα 
στο οποίο οι τράπεζες έχουν κομβικό ρόλο. Για να γίνει 
αυτό χρειάζεται οι τράπεζες να προσαρμοστούν στις 
σημερινές ανάγκες και όχι το αντίστροφο. Στην Optima 
bank είδαμε τα πάντα από την αρχή. Μέσα από μια δι-
αφορετική φιλοσοφία επιδιώκουμε να προσφέρουμε με 
ανθρώπινο πρόσωπο την καλύτερη τραπεζική εμπει-
ρία στη χώρα», ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της 
Optima bank Δημήτρης Κυπαρίσσης σε δηλώσεις του 
με αφορμή την έναρξη λειτουργίας της τράπεζας. Από 
την πλευρά του ο Γιώργος Τανισκίδης, πρόεδρος του ΔΣ 
της Optima bank ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «σε αυτή τη 
νέα εποχή για τη χώρα δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη 
χωρίς την ουσιαστική συμβολή των τραπεζών. Μέσα σε 
μια κρίσιμη συγκυρία για τον τόπο και με γνώμονα να 
συμβάλουμε στην απελευθέρωση της πραγματικής δυ-

ναμικής της χώρας, δημιουργήσαμε την Optima bank, 
μια σύγχρονη τράπεζα που βάζει μπροστά, τόσο σε επί-
πεδο σχεδιασμού, όσο και σε επίπεδο καθημερινής λει-
τουργίας, τις ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας». 
Σύμφωνα με πληροφορίες υπολογίζεται ότι σε διάστημα 
έξι μηνών θα έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση ανάπτυ-
ξης του δικτύου καταστημάτων της Optima bank, με τη 
δημιουργία τουλάχιστον 25 καταστημάτων.
Praxia Bank: Η πρώτη 100% ψηφιακή τράπεζα στην Ελ-
λάδα-Περισσότεροι από 200 εργαζόμενοι
Η Praxia Bank, με ανθρώπινο δυναμικό που ξεπερνά τα 
200 άτομα, είναι η πρώτη 100% ψηφιακή τράπεζα στην 
Ελλάδα που θα καλύπτει τις ανάγκες των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων και των ιδιωτών, παρέχοντάς τους ψηφι-
ακά τραπεζικά προϊόντα, όπου και αν βρίσκονται. Θα 
παρέχει μεταξύ άλλων σε πρώτη φάση προθεσμιακές 
καταθέσεις ενώ παράλληλα θα παρέχει χρηματοδότηση 
για την υλοποίηση των σχεδίων των επιχειρήσεων.
Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων στην ιστοσελίδα της Τρά-
πεζας η διευθύνουσα σύμβουλος Αναστασία Σακελλαρί-
ου η Praxia Bank είναι η πρώτη αποκλειστικά ψηφιακή 
τράπεζα στην Ελλάδα, επισημαίνοντας ότι «η ελληνική 
αγορά χρειάζεται μια τράπεζα σαν την Praxia Bank 
κάτι το οποίο διέβλεψε εξαρχής ο μέτοχος μας, Atlas 
Merchant Capital, ως επενδυτική ευκαιρία».
«Με νοοτροπία φιλική στην καινοτομία, με σύμμαχο την 
τεχνολογία και με ένα υγιή ισολογισμό στοχεύουμε στη 
δημιουργία ενός οικοσυστήματος γύρω από την Praxia 
Bank, το οποίο, χάρη στις εταιρικές συνεργασίες, θα 
ενισχύσει τη δημιουργία εισοδήματος τόσο για εμάς όσο 
και για τους πελάτες μας. Επωφελούμενοι του ψηφιακού 
μας επιχειρηματικού σχεδίου με σκοπό την προσέλκυση 
καταθέσεων και την χρηματοδότηση μικρομεσαίων επι-
χειρήσεων και ιδιωτών η Praxia Bank καινοτομεί στην 
ελληνική αγορά», αναφέρει η κυρία Σακελλαρίου.

Από σήμερα Δευτέρα 11 Νοεμβρίου και μέχρι την Τετάρτη 
20 Νοεμβρίου θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις μετεγγραφών 
που αφορούν όσους επλήγησαν κατά τις πυρκαγιές της 
23ης και 24ης Ιουλίου 2018.
 Όπως –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ενημέρωσε σχετικά το 

υπουργείο Παιδείας, οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο 
Κεντρικό Πρωτόκολλο, Ανδρ. Παπανδρέου 37, Μαρούσι, 
ΤΚ 151 80 (γρ.0103) ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικά 
με συστημένη επιστολή και απευθύνονται στην Επιτροπή 
Πυροπλήκτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄αριθμ. 

171843/Z1/4-11-2019 υπουργική απόφαση (B΄4053).
 Στην ιστοσελίδα του υπουργείου (minedu.gov.gr) είναι 
ανηρτημένα η σχετική υπουργική απόφαση, οι αντιστοι-
χίες των Τμημάτων, το έντυπο της αίτησης και οι κωδικοί 
Τμημάτων.

ΝΕΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΧΩΡΙΟΥ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ 
Για όσους επλήγησαν κατά τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018
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Τη βεβαιότητά του ότι το οικονομικό και επιχειρηματικό πε-
ριβάλλον και κατ’ επέκταση η ελκυστικότητα της χώρας ως 
προς την προσέλκυση επενδύσεων έχουν βελτιωθεί, εκφράζει 
μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διευθύνων σύμβουλος της Ernst & 
Young Ελλάδος, Παναγιώτης Παπάζογλου. Ωστόσο επισημαίνει 
ότι «απομένουν πολλά να γίνουν, ώστε να μετουσιωθεί η ελκυ-
στικότητα σε πολλές και ουσιαστικές επενδύσεις».
Αναφερόμενος στα αποτελέσματα πρόσφατης έρευνας «EY 
Attractiveness Survey: Ελλάδα», ο κ. Παπάζογλου σημειώνει ότι 
η επενδυτική κοινότητα εξετάζει ξανά, μετά από χρόνια, πιθανές 
επενδύσεις στη χώρα μας, ωστόσο, περιμένει να δει αρκετές αλ-
λαγές για να μετατραπεί αυτό το ενδιαφέρον σε συγκεκριμένα 
έργα. «Σύμφωνα με την έρευνα, αλλά και τη δική μας καθη-
μερινή επαφή με τους επενδυτές, οι αλλαγές που χρειάζονται 
εντοπίζονται κυρίως στους ακόλουθους τομείς: ελάφρυνση 
και απλοποίηση της φορολογίας, ενίσχυση της εκπαίδευσης 
και των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, στήριξη της 
καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών, και υποστήριξη των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ιδίως προς την κατεύθυνση της 
μεγέθυνσής τους» επισημαίνει.
Εστιάζοντας στα προβλήματα που αφορούν ειδικότερα τις επι-

χειρήσεις, ο κ. Παπάζογλου αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι η κύρια 
παθογένεια της ελληνικής επιχειρηματικότητας είναι η έλλειψη 
εξωστρέφειας. «Για πολλές δεκαετίες, βασιστήκαμε στην εγχώ-
ρια αγορά, την ώρα που μια μικρή χώρα, όπως η Ελλάδα, είναι 
υποχρεωμένη να στραφεί στη διεθνή αγορά για να αναπτυχθεί. 
Η εικόνα αυτή, ελάχιστα βελτιώθηκε στα χρόνια της δημοσιονο-
μικής προσαρμογής, σε αντίθεση με τις άλλες χώρες που πέρα-
σαν από μνημόνια» τονίζει.
Μια δεύτερη αδυναμία, πάντα με σημαντικές και αξιέπαινες 
εξαιρέσεις, είναι η περιορισμένη έμφαση στην καινοτομία και 
τις τεχνολογίες αιχμής, προσθέτει ο κ. Παπάζογλου. Όπως χα-
ρακτηριστικά επισημαίνει, σήμερα, το μεγαλύτερο ποσοστό 
των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ) στην Ευρώπη, πραγμα-
τοποιούνται στον τομέα της τεχνολογίας, ο οποίος δημιουργεί 
και τις περισσότερες νέες θέσεις εργασίας, παρουσιάζοντας 
την ισχυρότερη ανάπτυξη. «Στον τομέα αυτόν, μας ξεπερνούν 
σήμερα, χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, όπως η Πολωνία, η 
Ρουμανία και οι χώρες της Βαλτικής, πράγμα που δε θα μπο-
ρούσαμε να φανταστούμε πριν από δέκα χρόνια. Τέλος, όπως 
αναδείχθηκε και από σειρά υποθέσεων που είδαν πρόσφατα το 
φως της δημοσιότητας, πρέπει να κάνουμε σημαντικά βήματα 

στο ζήτημα της εταιρικής διακυβέρνησης. Χωρίς καλές πρακτι-
κές εταιρικής διακυβέρνησης, καμία επιχείρηση δεν μπορεί να 
πάει μακριά σήμερα» υπογραμμίζει.
Ερωτηθείς για τις επενδύσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν 
στην Ελλάδα προκειμένου η χώρα να επιστρέψει στα προ κρί-
σης επίπεδα και τους ελκυστικότερους τομείς προς αυτήν την 
κατεύθυνση, ο κ. Παπάζογλου επισημαίνει ότι, βάσει στοιχείων 
της Παγκόσμιας Τράπεζας, σε όρους Ακαθάριστου Σχηματισμού 
Παγίου Κεφαλαίου ως ποσοστό του ΑΕΠ, η Ελλάδα βρίσκεται 
στο 13,1%, έναντι 18% για την Ιταλία και την Πορτογαλία, 
22% για την Ισπανία και 21,1% για το σύνολο της Ε.Ε. «Σημει-
ώστε ότι, για τη χώρα μας, το ποσοστό αυτό το 2007 έφθανε το 
27,1%. Από εδώ καταλαβαίνετε την απόσταση που πρέπει να 
καλύψουμε. Σήμερα, ο τομέας που φαίνεται να συγκεντρώνει 
το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών είναι ο τουρισμός. Πέρα 
όμως από την προφανή σημασία του κλάδου, πρέπει να μειώ-
σουμε την εξάρτησή μας - και τους οιονεί κινδύνους που αυτή 
συνεπάγεται - από έναν μόνο τομέα της οικονομίας, ενισχύοντας 
περαιτέρω τομείς όπως η ενέργεια, τα logistics και, κυρίως, η τε-
χνολογία» αναφέρει ο επικεφαλής της EY Ελλάδος.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Παπάζογλου εστιάζει στον κομ-
βικό ρόλο που διαδραματίζουν στην ελληνική οικονομία οι 
οικογενειακές επιχειρήσεις επισημαίνοντας: «Είναι γεγονός ότι οι 
οικογενειακές επιχειρήσεις πρωταγωνίστησαν στην ανόρθωση 
της ελληνικής οικονομίας μετά τον πόλεμο, καθώς και στην τα-
χεία ανάπτυξή της στα χρόνια που ακολούθησαν».
Ερωτηθείς αναφορικά με την ύπαρξη καλών και κακών παρα-
δειγμάτων οικογενειακών επιχειρήσεων στη χώρα ο επικεφα-
λής της EY επισημαίνει: «Δε θα μιλούσα για “καλές” και “κακές” 
επιχειρήσεις. Θα έλεγα ότι ορισμένες αναπτύχθηκαν εντυπω-
σιακά, ενώ άλλες δεν άντεξαν, όπως άλλωστε συνέβη και με 
εισηγμένες, πολυμετοχικές εταιρείες, αλλά και με τις δημόσιες 
επιχειρήσεις. Στην πρώτη κατηγορία αυτών που ξεχώρισαν, 
θα βρείτε κυρίως αυτές που στράφηκαν εγκαίρως στις αγορές 
του εξωτερικού, αυτές που υιοθέτησαν σωστό μοντέλο διοίκη-
σης και εταιρικής και οικογενειακής διακυβέρνησης, αλλά και 
όσες διαχειρίστηκαν με προσοχή τα ζητήματα του δανεισμού. 
Σε κάθε περίπτωση, πιστεύω ότι οι οικογενειακές επιχειρήσεις, 
επειδή ακριβώς έχουν από τη φύση τους σημαντική προσαρμο-
στικότητα και αντοχή, θα συνεχίσουν να πρωταγωνιστούν και 
στα χρόνια που έρχονται».
Μεγαλύτερη πρόκληση για τις επιτυχημένες οικογενειακές 
επιχειρήσεις, ο κ. Παπάζογλου θεωρεί ότι είναι τα θέματα της 
εταιρικής και της οικογενειακής διακυβέρνησης, και, ειδικότερα, 

το ευαίσθητο ζήτημα της διαδοχής. «Είναι ένα ζήτημα που χρει-
άζεται μια εξαιρετικά δομημένη και συγκροτημένη προσέγγιση, 
απαλλαγμένη, κατά το δυνατόν, από συναισθηματικές φορτί-
σεις. Για να εξασφαλιστεί το ομαλό πέρασμα των οικογενειακών 
επιχειρήσεων από γενιά σε γενιά, πρέπει να υπάρξει μια δομη-
μένη, αξιοκρατική και διαφανής διαδικασία, που θα εξασφαλίζει 
την κατάλληλη προετοιμασία των διαδόχων, την ενσωμάτωσή 
τους στην εταιρική κουλτούρα και την αποδοχή τους από το 
σύνολο της επιχείρησης. Δεν είναι απλή υπόθεση, και ξέρω ότι 
είναι κάτι που στερεί τον ύπνο από τους περισσότερους επικε-
φαλής οικογενειακών επιχειρήσεων στην Ελλάδα» αναφέρει 
και συνεχίζει: «Βλέπω, όμως, ότι τα τελευταία χρόνια αυξάνεται 
ο αριθμός των επιχειρήσεων που το αντιμετωπίζουν με τρόπο 
οργανωμένο και αποτελεσματικό».
Επίσης, σημειώνει ότι «το ζήτημα της διαδοχής, και της οικο-
γενειακής διακυβέρνησης γενικότερα, είναι ένα από τα θέματα 
στα οποία θα επικεντρωθεί το πρόγραμμα Family Business 
που αναλάβαμε πρόσφατα από κοινού με τη Eurobank, για την 
ενίσχυση των οικογενειακών επιχειρήσεων. Είναι μια πρωτο-
βουλία στην οποία αποδίδουμε ιδιαίτερη βαρύτητα, αναγνω-
ρίζοντας τον ρόλο που καλούνται να παίξουν οι οικογενειακές 
επιχειρήσεις τα επόμενα χρόνια».
«Δουλεύουμε καθημερινά με μεγάλο αριθμό οικογενειακών 
επιχειρήσεων και ζούμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, 

από πρώτο χέρι. Νομίζω ότι το κύριο ζητούμενο σήμερα, είναι 
η μεγέθυνση των οικογενειακών επιχειρήσεων - το λεγόμενο 
“scale up”. Έχουμε πολλές μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις 
στη χώρα μας - στη συντριπτική πλειοψηφία τους, οικογενεια-
κές - οι οποίες δε θα γίνουν ποτέ ανταγωνιστικές εξαιτίας αυτού 
ακριβώς του λόγου» αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Παπάζογλου. 
Επίσης, προσθέτει ότι «θα δυσκολευτούν να επεκταθούν στο 
εξωτερικό, καθώς δεν έχουν την κρίσιμη μάζα και τη διαπραγ-
ματευτική δύναμη, και δεν μπορούν να πετύχουν τις απαραίτη-
τες οικονομίες κλίμακας, ούτε να επενδύσουν στην έρευνα ή το 
απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό. Χρειαζόμαστε, λοιπόν, συγ-
χωνεύσεις επιχειρήσεων ή, τουλάχιστον, συμπράξεις, πράγμα 
που προϋποθέτει και μια αλλαγή κουλτούρας. Ένα άλλο ζήτημα 
που μοιράζονται μαζί μας οι οικογενειακές επιχειρήσεις που μας 
πλησιάζουν, είναι η ανάγκη να κινηθούν με ταχύτερα βήματα 
στην κατεύθυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού. Πράγματι, 
πολλές διεθνείς έρευνες δείχνουν ότι οι οικογενειακές επιχειρή-
σεις παγκοσμίως, υστερούν σε αυτόν τον τομέα, ο οποίος θα 
είναι καθοριστικός για την επιτυχία ή ακόμα και την επιβίωσή 
τους τα επόμενα χρόνια». 

Συνέχεια στη σελ 19

ERNST & YOUNG : ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
Aλλά και την ανάγκη δραστικών αλλαγών στην οικονομία, διαπιστώνει ο Παν. Παπάζογλου, διευθύνων σύμβουλος της Ernst & 
Young Ελλάδος

Οι οικογενειακές επιχειρήσεις και ο κομβικός τους ρόλος στην οικονομία
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Συνέχεια από τη σελ 18 
 
Κληθείς να σχολιάσει τις «τάσεις φυγής» επιχειρήσεων 
αλλά και στελεχών από τη χώρα τα τελευταία χρόνια ο 
επικεφαλής της EY ξεκαθαρίζει τα πράγματα μιλώντας στο 
ΑΠΕ-ΜΠΕ. Συγκεκριμένα, αναφορικά με τις επιχειρήσεις 
υπογραμμίζει ότι υπάρχουν επιχειρήσεις, που είναι κυρί-
ως μικρές, οι οποίες τα τελευταία χρόνια για να αντιμετω-
πίσουν το μεγάλο βάρος της φορολογίας και των ασφαλι-
στικών εισφορών, μετέφεραν τις δραστηριότητές τους σε 
γειτονικές χώρες. Υπάρχουν ορισμένες, ως επί το πλείστον 
εισηγμένες εταιρείες, που μετέφεραν την έδρα τους στο 
εξωτερικό για να εξασφαλίσουν καλύτερη πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση. Τέλος, υπάρχουν και εκείνες που, δια-
τηρώντας την παρουσία τους στην Ελλάδα, ξεκίνησαν 
δραστηριότητες και στο εξωτερικό για να καλύψουν πιο 
αποτελεσματικά αγορές στις οποίες απευθύνονται. Όπως 
αναφέρει: «δεν πρέπει να τις βάζουμε όλες μαζί “στο ίδιο 
τσουβάλι”. Τις δυο πρώτες τάσεις, πρέπει να προσπαθή-
σουμε να τις αντιστρέψουμε, και νομίζω ότι μπορούμε να 
το κάνουμε, αν εστιάσουμε στις προτεραιότητες που ανέ-
φερα και νωρίτερα. Την τρίτη τάση, αντίθετα, πρέπει να 
την ενισχύσουμε και να την προβάλουμε ως παράδειγμα 
προς μίμηση».
Μιλώντας για το «brain drain» το χαρακτηρίζει «μεγάλη 
πληγή» γιατί στερεί από τη χώρα πολύτιμα μυαλά, σε μια 
κρίσιμη περίοδο. «Έχουμε σήμερα, το παράδοξο φαι-

νόμενο να συνδυάζουμε υψηλά ποσοστά ανεργίας, με 
ελλείψεις ανθρώπινου δυναμικού σε κρίσιμους τομείς. Ο 
τομέας της πληροφορικής είναι το προφανές παράδειγμα, 
αλλά δεν είναι το μόνο. Η αντιστροφή της τάσης φυγής, το 
“brain regain”, δε συναρτάται μόνο – ή κυρίως – με το 
επίπεδο των αμοιβών. Προϋποθέτει, κυρίως, μια μείωση 
του μη μισθολογικού κόστους, δηλαδή της φορολογίας 
εισοδήματος και των ασφαλιστικών εισφορών. Η θετική 
όψη του νομίσματος είναι ότι όταν ξεκινήσει ο επαναπα-
τρισμός, θα συνδυαστεί με μια πολύτιμη μεταφορά τεχνο-
γνωσίας από τα νέα παιδιά που θα επιστρέφουν».
Σύμφωνα με τον κ. Παπάζογλου, μια σειρά από ελληνικές 
επιχειρήσεις - μεταξύ των οποίων και η ΕΥ - κατάφεραν 
στη διάρκεια της κρίσης να δημιουργήσουν νέες θέσεις 
εργασίας, δίνοντας την ευκαιρία σε νέους επιστήμονες 
να μείνουν στη χώρα και να ξεκινήσουν μια γερή σταδι-
οδρομία. «Είναι κάτι για το οποίο αισθανόμαστε ιδιαίτερα 
περήφανοι» προσθέτει.
Στο πλαίσιο αυτό, η EY επιβραβεύει κάθε χρόνο με τον 
θεσμό του Entrepreneur Of The YearΤΜ (EOY) την ελλη-
νική επιχειρηματικότητα. «Η Ελλάδα και η ελληνική επι-
χειρηματικότητα, χρειάζονται ένα νέο πειστικό αφήγημα, 
που θα εμπνεύσει την κοινωνία, και ιδιαίτερα τους νέους. 
Ένα αφήγημα, που θα επιβεβαιώνει ότι η υγιής επιχειρη-
ματικότητα είναι αυτή στην οποία μπορεί, και πρέπει, να 
βασιστεί η βιώσιμη ανάπτυξη, για να βρει η χώρα μας τη 
θέση που της αξίζει. Αυτό δεν μπορεί να γίνει με βάση το 

μοντέλο της επιχειρηματικότητας των προηγούμενων δε-
καετιών. Θα πρέπει να είναι μια επιχειρηματικότητα εξω-
στρεφής, τολμηρή, απαλλαγμένη από τον εναγκαλισμό 
του κράτους, με έμφαση στην καινοτομία και την τεχνολο-
γία, με σεβασμό στους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης, 
και με συναίσθηση του ευρύτερου κοινωνικού της ρόλου. 
Αυτοί είναι οι επιχειρηματίες που αναζητούμε να βραβεύ-
σουμε και να αναδείξουμε» επισημαίνει ο κ. Παπάζογλου.
Παράλληλα, επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι τα χαρακτη-
ριστικά των Ελλήνων επιχειρηματιών που ξεχωρίζουν, 
έχουν διαφοροποιηθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια, πράγ-
μα φυσιολογικό αν αναλογιστεί κανείς το τι έχει περάσει 
η χώρα όλο αυτό το διάστημα. «Προφανώς, το προφίλ 
του επιχειρηματία την περίοδο της πλασματικής ανάπτυ-
ξης κατά τη δεκαετία που προηγήθηκε της κρίσης, ήταν 
διαφορετικό από αυτό του επιχειρηματία που αγωνιζόταν 
για την επιβίωση της επιχείρησής του κατά τα τελευταία 
χρόνια. Οι επιχειρηματίες που βλέπουμε να ξεχωρίζουν 
σήμερα, είναι πιο εξωστρεφείς, αντιλαμβάνονται καλύτε-
ρα τις δραστικές αλλαγές που συντελούνται διεθνώς, και 
προσανατολίζονται περισσότερο στην καινοτομία και τις 
νέες τεχνολογίες. Αυτό που τους ενώνει όλους, ωστόσο, 
είναι το πάθος για τη δουλειά τους, η δημιουργικότητα, το 
όραμα, και το πείσμα που τους επιτρέπει να μην τα βάζουν 
κάτω όταν βρίσκονται αντιμέτωποι με τις προκλήσεις που 
ζήσαμε και ζούμε» σημειώνει.

«Η Ελλάδα μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα μεταξύ 
Ανατολής και Δύσης και να συμβάλλει στην αμοιβαία κα-
τανόηση Κίνας-ΕΕ» τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. 
Προκόπης Παυλόπουλος σε συνέντευξή του στην Κινεζική 
Εφημερίδα «People’ s Daily» εν όψει και της αυριανής άφι-
ξης στην Ελλάδα του Προέδρου της Λαϊκής Δημοκρατίας 
της Κίνας κ. Σι Τζινπίνγκ.
Όπως υπογράμμισε ο κ. Παυλόπουλος, τόσο η επίσημη 
επίσκεψη του Προέδρου Σι Τζινπίνγκ στην Ελλάδα, όσο 
και η επίσκεψη του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσο-
τάκη στη Σαγκάη θα δώσουν νέα ώθηση στις διμερείς μας 
σχέσεις, οι οποίες από το 2006 έχουν λάβει τον χαρακτήρα 
Συνολικής Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης.
Ο Πρόεδρος τόνισε ότι οι δυο πλευρές θα έχουν την ευ-
καιρία να αναβαθμίσουν και να εμβαθύνουν, έτι περαιτέ-
ρω, τις σχέσεις τους, τόσο στο πολιτικό επίπεδο, όπου θ’ 
ανταλλαγούν απόψεις σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος σε 
κορυφαίο επίπεδο, όσο και στον οικονομικό και πολιτιστι-

κό τομέα, με την υπογραφή Συμφωνιών και Μνημονίων 
που θα διευκολύνουν και θα οδηγήσουν σε αύξηση το 
διμερές εμπόριο, τις επενδύσεις, τις τουριστικές ροές και 
τις πολιτιστικές ανταλλαγές. «Παράλληλα, οι Συμφωνίες 
αυτές θα διευρύνουν και θα εντατικοποιήσουν την δια-
κρατική συνεργασία αλλά και την συνεργασία σ’ επίπεδο 
πολιτιστικών και εκπαιδευτικών φορέων και σε αυτό της 
Κοινωνίας των Πολιτών» πρόσθεσε.
Αναφερόμενος στην ενίσχυση των διμερών οικονομικών 
σχέσεων Ελλάδας-Κίνας, σημείωσε ότι είναι επωφελής και 
για τις δύο πλευρές, υπενθυμίζοντας ότι η εμβληματική 
επένδυση της COSCO στο λιμάνι του Πειραιά, και μάλιστα 
σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία η Ελληνική Οι-
κονομία χρειαζόταν σημαντικές επενδύσεις για ν’ αναπτυ-
χθεί, είχε μεγάλη σημασία για την Χώρα μας. «Προσβλέ-
πουμε δε και τώρα σε ανάλογου επιπέδου επενδύσεις. Από 
πλευράς της Χώρας μας, η Ελλάδα καθίσταται κόμβος δια-
μετακόμισης προϊόντων, ενώ η Κίνα, από την άλλη πλευ-

ρά, αποκτά πρόσβαση στις αγορές των Βαλκανίων και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης» συμπλήρωσε ο κ. Παυλόπουλος.
Σημείωσε, ακόμη, ότι ο Πειραιάς αποτελεί έναν σημα-
ντικότατο σταθμό του νέου Δρόμου του Μεταξιού και 
ενισχύει τον ρόλο της Ελλάδας στο πλαίσιο της Πρω-
τοβουλίας «ΒeltRoadInitiative» (B.R.I.) καθώς και της 
Συνεργασίας Κίνας και Χωρών Κεντρικής και Ανατολικής 
Ευρώπης. Ακολούθως, παρατήρησε ότι η Πρωτοβουλία 
BRI αποτελεί σήμερα μια παγκόσμιας εμβέλειας πλατφόρ-
μα συνεργασίας η οποία καλύπτει έναν ικανό αριθμό χω-
ρών που αντιστοιχούν σε περισσότερο από το ήμισυ του 
παγκόσμιου πληθυσμού και ένα τρίτο του παγκόσμιου 
Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. «Την ίδια στιγμή, οι 
κινεζικές επενδύσεις στις χώρες του BRI ξεπερνούν τα 18 
δις $, ενώ τα μελλοντικά επενδυτικά σχέδια είναι ακόμα 
πιο φιλόδοξα» πρόσθεσε. 

Συνέχεια στη σελ 20

ERNST & YOUNG ΕΛΛΑΔΟΣ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Στελέχη, επιχειρήσεις και «τάσεις φυγής»

ΠΤΔ:«Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΩΣ ΓΕΦΥΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑ 
ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΙΝΑΣ-ΕΕ»
Τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος σε συνέντευξή του στην Κινεζική Εφημερίδα «People’ s Daily».
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Συνέχεια από τη σελ 19 

Κληθείς να απαντήσει σε ερώτηση για τις προκλήσεις της σύγχρο-
νης παγκοσμιοποιημένης Οικονομίας, τόνισε ότι η διαχρονικώς 
μεταβαλλόμενη δομή του Διεθνούς Εμπορίου, οι σύγχρονες 
επικοινωνίες και η διαρκής ανάπτυξη των μεταφορών έχουν συμ-
βάλει, σε ικανό βαθμό, στο να μειωθούν, στον μέγιστο βαθμό, οι 
αποστάσεις μεταξύ Κρατών και Λαών, άρα και οικονομιών. Μάλι-
στα, εξέφρασε την άποψη ότι η Πολιτική είναι ισχυρότερη και από 
τα αποτελέσματα της τεχνολογικής προόδου και εκτίμησε ότι η 
επίτευξη κατάλληλων διμερών ή και περιφερειακών Συμφωνιών, 
μπορεί να οδηγήσει σε αμοιβαίως επωφελείς λύσεις. «Στην εποχή 
της παγκοσμιοποίησης, μόνο μέσω της διεθνούς πολυμερούς και 
διμερούς συνεργασίας μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αποτελε-
σματικά τις σύγχρονες προκλήσεις, τόσο στο πεδίο της οικονομίας, 
όσο και της ασφάλειας, καθώς και της προστασίας του περιβάλλο-
ντος, αφού τα προβλήματα αυτά δεν γνωρίζουν πλέον σύνορα» 
ανέφερε ο κ. Παυλόπουλος.
Παράλληλα, επισήμανε, ότι οι Έλληνες, κατανοούν πλήρως και 
εκτιμούν, στον πιο υψηλό βαθμό, τον διάλογο μεταξύ των Πολιτι-
σμών, δοθέντος ότι είναι κληρονόμοι και συνεχιστές ενός μεγάλου 
Πολιτισμού, εκείνου της Αρχαίας Ελλάδας. «Πολιτισμού, ο οποίος 
όχι μόνον αποτελεί το λίκνο και την κοιτίδα του Ευρωπαϊκού αλλά 
και του εν γένει Δυτικού Πολιτισμού αλλά, από την φύση του και 
τον προορισμό του, είναι προορισμένος να πρωταγωνιστεί στον 
διάλογο και στην συνύπαρξη των Πολιτισμών» παρατήρησε.
Όπως ανέφερε ο κ. Παυλόπουλος, η Ελλάδα είναι μια χώρα που 
σέβεται τις ιδιαιτερότητες των άλλων πολιτισμών, τους αντιμετω-
πίζει με σεβασμό και υπογράμμισε ότι «Η Κίνα μπορεί να υπολο-
γίζει στην Ελλάδα ως μια χώρα που πιστεύει στο διάλογο και θα 
συνεχίσει να συμβάλλει στην αμοιβαία κατανόηση Κίνας-Ε.Ε», 
καθώς οι σχέσεις των δυο χωρών εδράζονται στην φιλία και στην 

συνεργασία των δύο Λαών, οι οποίοι, από αρχαιοτάτων χρόνων, 
έχουν προσφέρει πολλά στον σύγχρονο Πολιτισμό.
«Σε μια περίοδο όπου οι Πολιτισμοί δείχνουν τάσεις περιχαρά-
κωσης και η μισαλλοδοξία, ο ρατσισμός, ο φονταμενταλισμός 
και ο εξτρεμισμός κερδίζουν, δυστυχώς, έδαφος, οι κοινές μας 
πρωτοβουλίες, όπως το Φόρουμ Αρχαίων Πολιτισμών, καθώς 
και πρωτοβουλίες όπως η Διάσκεψη για τον Διάλογο των Ασι-
ατικών Πολιτισμών, στην οποία είχα την τιμή να συμμετάσχω 
τον περασμένο Μάιο, αποτελούν έμπρακτη απόδειξη της σημα-
σίας που αποδίδει τόσο η Ελλάδα όσο και η Κίνα στον ρόλο του 
Πολιτισμού, ως γεφυροποιού στοιχείου για την προσέγγιση των 
Λαών, αντί της χρησιμοποίησής του για την δικαιολόγηση δήθεν 
συγκρούσεων, στο όνομα ανεδαφικών και επικίνδυνων ιδεολο-
γημάτων, όπως η λεγόμενη «Σύγκρουση των Πολιτισμών» τόνισε 
ο κ. Παυλόπουλος.
Μάλιστα, υποστήριξε ότι οι συναντήσεις αυτές καταδεικνύουν, με 
τον πλέον εμφατικό τρόπο, την συμπληρωματικότητα των Πολι-
τισμών, οι οποίοι πρέπει να λειτουργούν επιστεγάζοντας, με τον 
καλύτερο τρόπο, τις πανανθρώπινες αρχές της αρμονικής συνύ-
παρξης, του αλληλοσεβασμού και της αλληλοκατανόησης, όπως 
ορθώς έχει κατανοήσει η Κινεζική Ηγεσία και τόνισε ότι Όπως είπα 
και «οι πραγματικοί Πολιτισμοί δεν συγκρούονται, παρά μόνο συ-
νυπάρχουν και εξελίσσονται».
Στο πλαίσιο αυτό υπενθύμισε ότι ο Ελληνικός Πολιτισμός -άρα ο 
Ευρωπαϊκός και ο εν γένει Δυτικός Πολιτισμός- έχουν στο επίκε-
ντρό τους τον ‘Ανθρωπο. «Τον ‘Ανθρωπο του οποίου τα γονίδια 
όχι απλώς τον ωθούν, κατά τον προορισμό του, να συναναστρέ-
φεται τους συνανθρώπους του αλλά και να διαμορφώνει κοινω-
νικά σύνολα και Πολιτισμό που, από την ιδιοσυστασία τους, έχουν 
ως προορισμό την επικοινωνία και τον διάλογο με άλλα κοινωνικά 
σύνολα και Πολιτισμούς, αφού οι συγκρούσεις μεταξύ τους είναι 
εξαιρέσεις και ακραία συμπτώματα δυσλειτουργίας τους, πέρα 

και έξω από την βαθύτερη ανθρωπιστική τους υπόσταση και την 
πραγματική τους αποστολή και προοπτική» σχολίασε.
Καταλήγοντας, τόνισε ότι η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας είναι μια 
χώρα που διεκδικεί τη θέση της στο διεθνές σύστημα κατά τρόπο 
συνεπή, μεθοδικό και ειρηνικό στα 70 χρόνια από την ίδρυσή της, 
προσθέτοντας, ταυτόχρονα ότι οι μεταρρυθμίσεις που έχει πραγ-
ματοποιήσει η Κίνα κατά τα τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει σημα-
ντικά τη φυσιογνωμία της χώρας, σημειώνοντας ότι «Πολύ λίγες 
χώρες μπορούν να περηφανεύονται ότι κατάφεραν να βγάλουν 
τον πληθυσμό τους από τη φτώχεια με τόσο γρήγορο ρυθμό».
Χαρακτήρισε, το επίτευγμα αυτό ακόμα πιο εντυπωσιακό δεδο-
μένων των δημογραφικών δεδομένων της Κίνας, καθώς και τις 
εντυπωσιακές πολιτικές της και τα μέτρα που έλαβε η Κινεζική 
Ηγεσία για να αντιμετωπίσει τη φτώχεια τόσο στο εσωτερικό της, 
όσο και διεθνώς, με στόχο την προώθηση της ανάπτυξης, της και-
νοτομίας και της έρευνας, σημειώνοντας μάλιστα ότι της αξίζουν 
συγχαρητήρια.
Αναφορικά με τον Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ δήλωσε ότι είναι ένας 
μεγάλος ηγέτης παγκόσμιου κύρους που έχει οδηγήσει την Κίνα 
σε νέα επιτεύγματα και λόγους περηφάνιας κατά την διάρκεια της 
θητείας του. Επισήμανε, επίσης, ότι λόγω του μεγέθους της και 
του πλούτου του ανθρώπινου κεφαλαίου της, η Κίνα βρίσκεται 
στο επίκεντρο του γεωπολιτικού ανταγωνισμού, κάτι που δεν την 
έχει όμως εμποδίσει από το να διεκδικήσει και να κατακτήσει τη 
θέση της στο διεθνές σύστημα, εισάγοντας μάλιστα ρηξικέλευθες 
παγκόσμιας κλάσης πρωτοβουλίες, όπως το «ΒeltRoadInitiative» 
(BRI). Ακόμα, πρόσθεσε, ότι έχει καταφέρει να επιτύχει βιώσιμους 
υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, συνεισφέροντας στην ανάπτυξη 
της Κίνας και κατέληξε χαρακτηρίζοντας ως ένα επιπλέον επίτευγ-
μα της Κινεζικής Κυβέρνησης το γεγονός ότι διατηρεί την τάξη και 
την ασφάλεια σε πολύ καλό επίπεδο, ενώ έχει να διαχειριστεί τόσο 
μεγάλο πληθυσμό και επικράτεια.

Το βραβείο «Λάτση 2019» απονεμήθηκε στον Ελβετό πολιτικό 
επιστήμονα Ντομινίκ Χανγκάρτνερ, αναπληρωτή καθηγητή 
του Ομοσπονδιακού Ινστιτούτου Τεχνολογίας (ΕΤΗ) της Ζυρίχης 
και της Σχολής Οικονομικών του Λονδίνου (London School of 
Economics), ο οποίος ερευνά τις επιπτώσεις της μετανάστευσης 
και προτείνει βελτιώσεις στις πολιτικές που πρέπει να ακολουθη-
θούν.
Το βραβείο (National Latsis Prize) απονέμεται από το 1983 κάθε 
χρόνο από το Ελβετικό Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών (SNSF) εκ μέ-
ρους του Διεθνούς Ιδρύματος Λάτση, ενός μη κερδοσκοπικού 
οργανισμού με έδρα τη Γενεύη που ιδρύθηκε το 1975. Το βρα-
βείο, που δίδεται σε ερευνητές έως 40 ετών και συνοδεύεται από 
το ποσό των 100.000 ελβετικών φράγκων, θεωρείται μία από τις 
σημαντικές επιστημονικές διακρίσεις στην Ελβετία. Η απονομή του 
φετινού βραβείου θα γίνει στις 16 Ιανουαρίου 2020 σε τελετή στο 

δημαρχείο της Βέρνης.
Ο 38χρονος Dominik Hangartner δήλωσε ότι επιχειρεί «μια ψύ-
χραιμη ανάλυση σε ένα φορτισμένο θέμα, χρησιμοποιώντας δε-
δομένα και στατιστική ανάλυση για να δείξουμε ποιες μεταναστευ-
τικές πολιτικές δουλεύουν και ποιες μπορούν να βελτιωθούν».
Η έρευνα της ομάδας του Χανγκάρτνερ στο Εργαστήριο Μετα-
ναστευτικής Πολιτικής του ΕΤΗ, η οποία πραγματοποιείται σε 
συνεργασία με τις κρατικές αρχές μετανάστευσης της Ελβετίας, 
μεταξύ άλλων εδώ και ένα χρόνο αναπτύσσει ένα αλγόριθμο που 
βελτιστοποιεί τη γεωγραφική κατανομή των προσφύγων στη 
χώρα υποδοχής. Μάλιστα ο αλγόριθμος ήδη δοκιμάζεται -σαν 
κλινική δοκιμή φαρμάκου- σε δύο ομάδες των 1.000 οικογενειών 
προσφύγων η κάθε μία, από τις οποίες η μία έχει κατανεμηθεί στα 
ελβετικά καντόνια με βάση τον αλγόριθμο και η άλλη με βάση τις 
έως τώρα κρατικές πολιτικές της χώρας. Στόχος είναι να διαπιστω-

θεί κατά πόσο ο αλγόριθμος «δουλεύει» καλύτερα, έτσι ώστε να 
χρησιμοποιηθεί στο μέλλον ευρύτερα στην Ελβετία και σε άλλες 
χώρες.
Η ομάδα του Χανγκάρτνερ έχει διεξάγει έρευνα και στην Ελλάδα 
καταγράφοντας τις βραχυπρόθεσμες συνέπειες από τη μαζική 
εγκατάσταση μεταναστών και προσφύγων στα νησιά του Αιγαίου 
και εστιάζοντας κυρίως στην μελέτη, της ανάπτυξης αντι-μετα-
ναστευτικών αισθημάτων στους τοπικούς πληθυσμούς και της 
υποστήριξης περιοριστικών μεταναστευτικών πολιτικών. Σε ένα 
επόμενο στάδιο, οι ερευνητές θέλουν να ρίξουν φως στις μακρο-
πρόθεσμες συνέπειες και σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν τα 
χρήματα του «Βραβείου Λάτση» γι’ αυτό το σκοπό.

ΠΤΔ: «Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΩΣ ΓΕΦΥΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑ 
ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΙΝΑΣ-ΕΕ»
Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων την Κυριακή 10.11.2019

ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ «ΛΑΤΣΗ 2019» ΑΠΟΝΕΜΗΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΝΤ. ΧΑΝΓΚΑΡΤΝΕΡ
Ερευνά τις επιπτώσεις της μετανάστευσης και έχει αναπτύξει αλγόριθμο καλύτερης κατανομής των προσφύγων στην Ελβετία





 ανοίγει πανιά, για να γίνει επιχείρηση
Εδώ η   δέα σου

Το Blue Prototype by TEE, ΕΛΚΕΘΕ & Attica Region είναι ένας τεχνοδικτυακός (ψηφιακός) 
επιταχυντής καινοτόµων ιδεών, ειδικά για τη θαλάσσια οικονοµία. 

Μια σηµαντική πρωτοβουλία για την υποστήριξη καινοτόµων ιδεών, ατοµικών ή οµαδικών, 
ερευνητών, νέων ή επίδοξων επιχειρηµατιών, σχετικών µε τη θαλάσσια οικονοµία.

Οι ιδέες αυτές υποστηρίζονται στο επίπεδο της τεχνογνωσίας, οργάνωσης, διοίκησης, διαχείρισης 
και προώθησης, προκειµένου να εξελιχθούν σε επίδοξα επιχειρηµατικά σχέδια.

Από την ιδέα στο prototype: 5 κατηγορίες

 Πληροφορίες προς 
«ναυτιλοµένους»: hcmr.gr    prototype.tee.gr 

Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η  Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Η  Γ Ι Α  Τ Η  Γ Α Λ Α Ζ Ι Α  Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η

Θαλάσσια 
Bιοτεχνολογία
[Marine 
Biotechnology]

Παράκτιος 
και Θαλάσσιος 
Τουρισµός 
[Coastal and 
Maritime Tourism] 

3 Θαλάσσιες 
Ανανεώσιµες 
Πηγές Ενέργειας
[Marine Renewable 
Energy (MRE)]

Θαλάσσια
Επιτήρηση
[Maritime 
Surveillance]

4 52Θαλάσσια 
Yδατοκαλλιέργεια 
[Marine Aquaculture (MA)] 
και Αλιεία Μικρής 
Κλίµακας [Small Scale 
Fisheries (SSF)]

1
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O ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ

Κλιμακωτά πρόστιμα - στη λογική των προστίμων του 
Κτηματολογίου - προβλέπει ο νέος νόμος για την τακτο-
ποίηση των αυθαιρέτων. Την ίδια ώρα από το υπουργείο 
Περιβάλλοντος δίνουν παράταση επτά μηνών, έως τις 30 
Ιουνίου 2020, στον ισχύοντα νόμο - ο οποίος επρόκειτο 
να λήξει το περασμένο Σάββατο 9 Νοεμβρίου. Από την 
1η Ιουλίου 2020 δεν θα τακτοποιείται κανένα αυθαίρετο 
με πολύ μεγάλες αυθαιρεσίες (πρόκειται για τα αυθαίρετα 
που ανήκουν στη λεγόμενη κατηγορία 5). 
«ΤΑ ΝΕΑ» παρουσιάζουν τους βασικούς άξονες του νέου 
νόμου για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων που προω-
θεί το υπουργείο Περιβάλλοντος και πρόκειται να παρου-
σιάσει μέσα στις επόμενες ημέρες ο αρμόδιος υπουργός 
Κωστής Χατζηδάκης. Όπως προαναφέρθηκε, με το νέο 
καθεστώς που διαμορφώνεται προβλέπεται να επιβάλ-
λονται κλιμακωτά πρόστιμα στους ιδιοκτήτες αυθαιρέτων 
που δεν θα συμμορφώνονται με τον νέο νόμο. 
Ετσι τίθεται εύλογα το ερώτημα πώς θα διαμορφώνονται 
αυτά τα πρόστιμα. Στο Κτηματολόγιο, για παράδειγμα, τα 
πρόστιμο θα υπολογίζονται με βάση την αξία του ακινή-
του - που θα προκύπτει από τις αντικειμενικές τιμές - και 
τον χρόνο καθυστέρησης στην υποβολή της δήλωσης. 
Στην περίπτωση των αυθαιρέτων τι θα ισχύσει;
 Εδώ, όπως εξηγούν πηγές που γνωρίζουν καλά το θέμα, 
μπαίνει ο παράγοντας Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου. 
Με απλά λόγια, είναι κάτι ανάλογο με το DNA. Σε αυτήν 
θα καταγράφονται τα βασικά χαρακτηριστικά όλων των 
κτιρίων (σχέδια, παρεμβάσεις κ.ά.).
 Τα πρόστιμα λοιπόν θα υπολογίζονται ανάλογα με τον 
χρόνο τακτοποίησης των αυθαιρέτων και σύνδεσης-ε-
φαρμογής με την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου. Και 
όπως εξηγούν από το υπουργείο Περιβάλλοντος, θα 
μπουν προθεσμίες. 
Αλλά ας το εξειδικεύσουμε: από την 1η Ιουλίου όλοι οι ιδι-
οκτήτες ακινήτων θα μπορούν να συνδεθούν με την Ηλε-
κτρονική Ταυτότητα. Ωστόσο, οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων 
θα πρέπει πρώτα να ενταχθούν στον νόμο πληρώνοντας 
τα προβλεπόμενα πρόστιμα (θα είναι ανάλογα με αυτά 
που ισχύουν σήμερα), να τακτοποιηθούν και μετά να λά-
βουν Ηλεκτρονική Ταυτότητα. Τώρα, για κάθε χρόνο που 
καθυστερεί η τακτοποίηση τα πρόστιμα θα αυξάνονται 
(θα υπάρχει δηλαδή προσαύξηση). 

ΤΑ ΝΕΑ
ΣΕΛΙΔΑ 1-20-45                                               11/11/2019

ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ. Αυτή όμως η διαδικα-
σία δεν θα συνεχίζεται στο... διηνεκές. Θα υπάρχει και μια 
καταληκτική προθεσμία. Δηλαδή η διάταξη θα προβλέπει 
πως μέχρι την καταληκτική προθεσμία - σύμφωνα με τη 
νομολογία του Συμβουλίου της Επικράτειας - το πρόστιμο 
που θα καλούνται να καταβάλουν οι ιδιοκτήτες θα μετα-
βάλλεται για κάθε χρόνο καθυστέρησης, με μια κλιμακω-
τή προσαύξηση. 
Για τον σκοπό αυτόν γίνονται εκτεταμένες συζητήσεις 
μεταξύ υπουργείου Περιβάλλοντος, Πανελλήνιας Ομο-
σπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) και Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ). Και αυτό επειδή από το 
υπουργείο Περιβάλλοντος είναι πεπεισμένοι πως με την 
Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου θα εξασφαλίζονται η 
ασφάλεια των ενοίκων, η διαφάνεια στην κτηματαγορά 
και τελικά η εξάλειψη των πολεοδομικών παραβάσεων. 
ΑΝΤΙΔΡΑ Η ΠΟΜΙΔΑ. Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίων 
ωστόσο είναι ένα μέτρο που θα έχει κάποιο κόστος (ειδικά 
στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν / έχουν χαθεί τα απα-
ραίτητα έγγραφα, συμβόλαια, σχέδια). Και εδώ, σύμφω-
να με πληροφορίες, υπάρχει πρόβλημα με την ΠΟΜΙΔΑ, 
για την οποία το μέτρο είναι κόκκινο πανί. Γι’ αυτούς, η 
χρυσή τομή (δηλαδή η λύση με τις λιγότερες αντιδράσεις) 
είναι το μέτρο να μην ισχύσει για μεμονωμένες περιπτώ-
σεις διαμερισμάτων αλλά για ολόκληρα τα κτίρια. 
Δηλαδή να μην εφαρμόζεται, για παράδειγμα, σε μια 
γκαρσονιέρα που τακτοποιείται αλλά να εφαρμόζεται 
όταν ένα κτίριο πωλείται εξ ολοκλήρου ή αν το αποφα-
σίσουν όλοι οι ιδιοκτήτες. Το σκηνικό δεν έχει ακόμη ξε-
καθαριστεί, αλλά εάν πάμε στη λύση των μεμονωμένων 
περιπτώσεων το σίγουρο είναι πως θα υπάρξουν αντι-
δράσεις από την πλευρά της ΠΟΜΙΔΑ. 
   Ο σημερινός νόμος για την τακτοποίηση των αυθαι-
ρέτων θα εξακολουθήσει να ισχύει έως τις 30 Ιουνίου 
2020. Και η κόκκινη γραμμή εξακολουθεί να παραμένει 
η 28η Ιουλίου 2011. Αυτό σημαίνει πως όσα αυθαίρετα 
ανεγέρθηκαν μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία δεν 
θα τακτοποιούνται, όπως ισχύει σήμερα. Μάλιστα, όπως 
υποστηρίζουν από το υπουργείο Περιβάλλοντος, αυτή 
θα είναι και η τελευταία ευκαιρία για την τακτοποίηση 
των «βαρέων» αυθαιρέτων (είναι η λεγόμενη κατηγορία 
5), δηλαδή όσων αυθαιρέτων δεν έχουν απλώς κάποιες 
υπερβάσεις (όπως είναι για παράδειγμα ο συντελεστής 
δόμησης) αλλά είναι εν συνόλω αυθαίρετα. Οσα από 
αυτά δεν τακτοποιηθούν «το υπουργείο προτίθεται να τα 
αντιμετωπίσει με κάθε πρόσφορο τρόπο», λένε πηγές που 
γνωρίζουν καλά το θέμα. Κοινώς θα κατεδαφίζονται ή θα 
είναι πολύ υψηλό το κόστος διατήρησης.

 ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. Οπως ξεκαθαρίζουν 
πηγές από το υπουργείο Περιβάλλοντος, ακόμα και όσοι 
ιδιοκτήτες αυθαιρέτων επιλέξουν να τα τακτοποιήσουν με 
τον ισχύοντα νόμο δεν γλιτώνουν από την Ηλεκτρονική 
Ταυτότητα Κτιρίου. «Θα τη βρουν μπροστά τους όταν 
πρόκειται να κάνουν κάποια συναλλαγή, όπως μεταβί-
βαση και αγοραπωλησία» επισημαίνουν χαρακτηριστικά. 
Αυτός είναι και ο λόγος που στο υπουργείο Περιβάλλοντος 
επεξεργάζονται το «εργαλείο-γέφυρα» που θα ενσωμα-
τώνει στον ισχύοντα νόμο την Ηλεκτρονική Ταυτότητα 
Κτιρίου, ένα μέτρο που έχει συζητηθεί κατά κόρον ία τε-
λευταία χρόνια αλλά τώρα φαίνεται να υλοποιείται τελι-
κά. Ο χρόνος, η κατηγορία των κτιρίων και όλες οι άλλες 
παράμετροι είναι προς το παρόν αντικείμενο διαπραγμά-
τευσης. 
ΜΕ 100 ΔΟΣΕΙΣ. Για όσους ιδιοκτήτες η αλλαγή του ιδι-
οκτησιακού καθεστώς δεν είναι πρώτη προτεραιότητα, 
μπορούν να προβούν σε τακτοποίηση με τον ισχύοντα 
νόμο, ο οποίος, όπως προαναφέρθηκε, θα είναι σε ισχύ 
έως το τέλος Ιουνίου του 2020. Και μετά, με τον έως τώρα 
σχεδίασμά, ακολουθεί η σύνδεση με την Ηλεκτρονική 
Ταυτότητα Κτιρίου. Υπενθυμίζεται πως - με το ισχύον 
καθεστώς - η τακτοποίηση μπορεί να γίνει σε 100 δόσεις, 
ενώ οι μακροχρόνια άνεργοι μπορούν να προβούν σε τα-
κτοποίηση των αυθαιρέτων τους καταβάλλοντας το 30% 
των προβλεπόμενων προστίμων και οι δικαιούχοι του 
προγράμματος κοινωνικής αλληλεγγύης το 20%. 
Στο μεταξύ, οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων θα πρέπει να έχουν 
υπόψη τους πως στην περίπτωση που ολοκληρωθούν οι 
διαδικασίες στατικής επάρκειας προβλέπεται μείωση του 
προστίμου κατά 30% σε περιοχές σεισμικής επικινδυνό-
τητας 1 (Μακεδονία και Θράκη), κατά 50% σε περιοχές χ 
σεισμικής επικινδυνότητας 2 (Αττική, 1 Δωδεκάνησα και 
Ανατολικό Αιγαίο) 5 και κατά 60% σε περιοχές σεισμικής 
επικινδυνότητας 2 (νησιά του Ιονίου). 
Επιπλέον, σε ό,τι αφορά την τακτοποίηση αυθαιρέτων - 
αλλά και των περιβαλλοντικών παραβάσεων - σε αρχαι-
ολογικούς χώρους, προβλέπεται - και εδώ - η υποβολή 
δήλωσης υπαγωγής. Στη συνέχεια, έπειτα από αίτηση 
του ενδιαφερομένου, γνωμοδοτεί το αρμόδιο όργανο ή 
υπηρεσία του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με 
την έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης για το αν η υπα-
γωγή αυτή προκαλεί ή όχι άμεση βλάβη στο πολιτιστικό 
αγαθό. Την ίδια ώρα δίνεται υπό προϋποθέσεις η δυνα-
τότητα τακτοποίησης ακινήτων που κρίθηκαν αυθαίρετα 
με αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Πρόκειται για κτίρια 
των οποίων η οικοδομική άδεια, μεταξύ άλλων, «εκδόθη-
κε κατ’ εφαρμογή των κανόνων δικαίου που δεν ίσχυαν». 

Συνέχεια στη σελ 24
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ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Ο ΚΙΝΕΖΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΜΕ ΑΤΖΕΝΤΑ ΓΕΜΑΤΗ ΑΠΟ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

ΚΙΝΕΖΟΙ ΚΑΙ ΡΟΥΜΑΝΟΙ ΜΠΑΙΝΟΥΝ 
ΣΤΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟ 2020
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Με το βλέμμα στραμμένο σας επενδύσεις πραγματοποιεί-
ται η διήμερη επίσημη επίσκεψη του Κινέζου προέδρου Σι 
Τζινπίνγκ στην Αθήνα ύστερα από πρόσκληση του Προ-
κόπη Παυλόπουλου. 0 Κινέζος πρόεδρος θα έρθει στην 
Ελλάδα λίγες μέρες μετά το ταξίδι του πρωθυπουργού στη 
Σανγκάη, με τους δύο άνδρες να αναμένεται να υπογρά-
ψουν συνολικά 16 συμφωνίες και μνημόνια κατανόησης 
που αφορούν τα αγροτικά προϊόντα, την οικονομία, την 
τεχνολογία, τις τηλεπικοινωνίες, τον τουρισμό, τον πολι-
τισμό και τη Δικαιοσύνη. 
Σήμερα το πρωί ο Σι Τζινπίνγκ θα καταθέσει στεφάνι στο 
Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτου, και στη συνέχεια 
θα συναντηθεί με τον Προκοπή Παυλόπουλο αλλά και 
τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μαζί με τον πρωθυπουργό θα 
επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις της COSCO στο Πέραμα και 
στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα του παρα-
θέσει επίσημο δείπνο στο Προεδρικό Μέγαρο. Η επίσημη 
επίσκεψη στη χώρα μας θα ολοκληρωθεί αύριο, αφού 
προηγουμένως, συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας, ξεναγηθεί στο Μουσείο της Ακρόπολης. 
Να σημειωθεί ότι ο Σι Τζινπίνγκ ανταποδίδει την επίσκεψη 
του Προκόπη Παυλόπουλου στο Πεκίνο τον περασμένο 
Μάιο, με τον Έλληνα Πρόεδρο να επισημαίνει σε συνέ-
ντευξή του σε κινεζική εφημερίδα ότι η Ελλάδα «μπορεί 
να λειτουργήσει ως γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης 
και να συμβάλει στην αμοιβαία κατανόηση Κίνας - Ε.Ε.».

Βασικοί παίκτες για την παροχή υπηρεσιών σιδηροδρομι-
κής έλξης από και προς την Κεντρική Ευρώπη με πύλη τα 
λιμάνια του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης στοχεύουν να 
καταστούν ακόμη δύο ιδιωτικές σιδηροδρομικές εταιρεί-
ες, που αναμένεται να αποκτήσουν πρόσβαση στο δίκτυο, 
εντείνοντας τον ανταγωνισμό. 
Μετά την ιδιωτική πια ΤΡΑΙΝΟΣΕ και τη Rail Cargo 
Logistics Goldair (κοινοπραξία της ελληνικής Goldair και 
των Αυστριακών Σιδηροδρόμων), η Piraeus Europe Asia 
Rail Logistics (PEARL), σιδηροδρομικός βραχίονας της 
Cosco, πολύ σύντομα αναμένεται να γίνει η τρίτη σιδηρο-
δρομική εταιρεία που μπορεί να ενεργοποιηθεί στο δίκτυο 
με την ολοκλήρωση του προγράμματος εκπαίδευσης των 
έξι μηχανοδηγών της. 
Η PEARL διαθέτει ισχυρούς δεσμούς με τους Κινέζους στον 
ΟΛΠ, καθώς μέχρι σήμερα εκτελεί χρέη μεσάζοντα για τη 
διακίνηση των εμπορευματοκιβωτίων της, συνάπτοντας 
συνεργασίες με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ αλλά και αντίστοιχα σι-
δηροδρομικά δίκτυα των γειτονικών μας χωρών. Εκτός 
από την Cosco, στο πελατολόγιό της ανήκει επίσης και η 
Transcombi, εταιρεία Logistics. Πέρυσι η PEARL διακίνησε 
580 blocktrains (εμπορικά τρένα με containers) ανά κα-
τεύθυνση, ενώ για φέτος ο αντίστοιχος αριθμός προβλέ-
πεται να φτάσει τα 672 blocktrains ανά κατεύθυνση. 
Με πύλη τη Β. Ελλάδα 
Την ίδια στιγμή, το ρουμανικό ενδιαφέρον για είσοδο στις 
εμπορευματικές μεταφορές με πύλη αρχικά τη Βόρεια 
Ελλάδα έχει αναθερμανθεί. Οι ενδιαφερόμενοι τοποθε-
τούνται στρατηγικά στη Θεσσαλονίκη όχι μόνο εποφθαλ-
μιώντας φορτία του ΟΛΘ, αλλά και με την προοπτική της 
σιδηροδρομικής σύνδεσης των λιμένων Θεσσαλονίκης 
– Καβάλας-Αλεξανδρούπολης με τα βουλγαρικά λιμάνια 

ΤΑ ΕΣΟΔΑ. Σε περίπου 2,4 δισ. ευρώ εκτιμώνται τα έσοδα 
από την τακτοποίηση των αυθαιρέτων, σύμφωνα με τα 
τελευταία στοιχεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 
(ΤΕΕ). Επιπλέον, όπως προκύπτει, από τα στοιχεία που 
έχουν καταχωριστεί στο πληροφορικό σύστημα του ΤΕΕ, 
το 25% των κτιρίων που τακτοποιήθηκαν (ή έχουν μπει 
στη διαδικασία τακτοποίησης) δεν έχουν καμία οικοδομι-
κή άδεια, ενώ το 75% αφορά αυθαιρεσίες με οικοδομική 
άδεια. 

Μπουργκάς - Βάρνα - Ρούσε. 
Αξίζει να αναφερθεί ότι, στο πλαίσιο του φόρουμ για τον 
«Δρόμο του Μεταξιού» στην Τιφλίδα, ο υφυπουργός 
Μεταφορών Γιάννης Κεφαλογιάννης και ο Βούλγαρος 
ομόλογός του Ρόσεν Ζελιάσκοφ επαναβεβαίωσαν το ενδι-
αφέρον των δύο χωρών για την προώθηση του Sea2Sea, 
project των 5 δισ. ευρώ, που εντάσσεται στον ευρωπαϊκό 
διάδρομο Orient/East-Med. 
4,5 δισ. τόνοι αγαθών 
Από την Ασία εξάλλου, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα 
στοιχεία, προέρχεται το 50% των φορτίων που διακινού-
νται μέσω Ελλάδας, η οποία διαπραγματεύεται ετησίως 
περίπου 4,5 δισ. τόνους αγαθών με γειτονικά κράτη-μέλη 
της Ε.Ε. και επιπλέον 1 ,8 δισ. ευρώ με τα Δυτικά Βαλκά-
νια. Βάσει των στοιχείων της Eurostat, οι σιδηροδρομικές 
εμπορευματικές μεταφορές στην Ελλάδα έφθασαν το 
2017 τα 358 εκατ. τονοχιλιόμετρα, έναντι 254 εκατ. τονο-
χιλιομέτρων τον προηγούμενο χρόνο. . Βεβαίως η κρίση 
χτύπησε και τον σιδηρόδρομο. Αξιοσημείωτο είναι ότι το 
2008 πραγματοποιήθηκαν στη χώρα μας συνολικά 786 
εκατ. τονοχιλιόμετρα, τα οποία έπεσαν στα 552 εκατ. το 
2009.
 Επανεκκίνηση 
Η ρουμανική κάθοδος στον ελληνικό σιδηρόδρομο, αν 
και «πάγωσε» σε σχέση με τις αρχικά δηλωθείσες προ-
θέσεις για έναρξη στο πρώτο τρίμηνο του 2019, για τις 
συγγενικές Grup Feroviar Roman (GFR) και TEF Logistica 
Feroviara, κάνει επανεκκίνηση. Οι δύο εταιρείες βρί-
σκονται υπό την ομπρέλα του Grampet Group, που, με 
δραστηριότητα σε Βουλγαρία, Ουγγαρία, Μολδαβία, 
Αυστρία, Σερβία, Ουκρανία, Μαυροβούνιο, αλλά και 
Γερμανία, μεταφέρει περί το 20% των εμπορευμάτων που 
διακινούνται στην Ευρώπη. Η GFR έχει υποβάλει αίτημα 
αδειοδότησης στο one stop-shop για να φέρει δύο μηχα-
νές από τη Ρουμανία. 
Επίσης, έχει υποβάλει στη ΡΑΣ φάκελο για Πιστοποιη-
τικό Ασφαλείας, με την εφαρμογή για πρώτη φορά του 
one stop-shop και σε αυτήν τη διαδικασία. Απομένει η 
έγκριση από το υπουργείο Μεταφορών-Υποδομών και 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς οι μηχανές που θέλει να 
χρησιμοποιήσει είναι παλαιότερης τεχνολογίας. Σε κάθε 
περίπτωση πάντως και με δεδομένη τη γραφειοκρατία σε 
Αθήνα και Βρυξέλλες, δεν αναμένεται να λάβει άδεια πριν 
από τον Φεβρουάριο 2020. 
Πιστοποίηση από Eurocert 
Σημειώνεται ότι, πρόσφατα, η Eurocert ολοκλήρωσε την 
πιστοποίηση δύο σιδηροδρομικών μηχανών ρουμανικής 
κατασκευής, σύμφωνα με τους τεχνικούς κανόνες της Ελ-

λάδας. Ειδικότερα, η πιστοποίηση αφορά τον έλεγχο της 
τεχνικής συμβατότητας των μηχανών αυτών με το ελλη-
νικό σιδηροδρομικό δίκτυο, προκειμένου να εκτελέσουν 
δρομολόγια εντός αυτού. 
Η ομάδα επιθεώρησης της Ελληνικού Οργανισμού Πιστο-
ποίησης, που δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 25 
χώρες παγκοσμίως, μετέβη στη Ρουμανία και στη Βουλ-
γαρία για να εκτελέσει τις στατικές και δυναμικές δοκιμές 
στα οχήματα. Επιπλέον, ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση της 
εκτίμησης επικινδυνότητας σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό 
Κανονισμό 402/2013 για την είσοδο των νέων αυτών τύ-
πων μηχανών στο ελληνικό δίκτυο.


