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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1,12,13 και 14
Τι ειπώθηκε  στο Digital Economy Forum 2019 
- Αδ. Γεωργιάδης: Στοίχημα της κυβέρνησης η γρηγορότερη μετά-
βαση της Ελλάδας στην ψηφιακή εποχή 
- Κυριάκος Πιερρακάκης: Συμφωνία υπουργείου Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης με τράπεζες για αυθεντικοποίηση στοιχείων των πολιτών 
- Deloitte: επενδύσεις 1 δις ευρώ στις ψηφιακές τεχνολογίες θα φέ-
ρουν οφέλη 40 δισ. ευρώ στην ελληνική οικονομία το 2023
Σελ 1 και 6
Ι. Τσακίρης: Νέο χρηματοδοτικό εργαλείο στήριξης νεοφυών επιχει-
ρήσεων
Σελ 3 και 4
Σοβαρές ζημιές από τα καταστροφικά καιρικά φαινόμενα στην Κινέτ-
τα -  Αυτοψία υπουργού Υποδομών Κ. Καραμανλή
Σελ 5 
Οι ζημιές είναι μεγάλες - Θα πιέσουμε να ξεκινήσουν γρήγορα οι 
αποζημιώσεις, δήλωσε ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας 
Α.Τζιτζικώστας
Σελ 7 
Η αποζημίωση δόθηκε, αλλά το χωριό παρέμεινε
Σελ 8 και 9 
Με εκτροχιασμό απειλείται ο διαγωνισμός για το καζίνο - Η Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το ενημερωτικό της Lamda Development 
για δημόσια προσφορά νέων μετοχών
Σελ 10 
Τον Απρίλιο τα εγκαίνια του νέου ξενοδοχείου της Λάμψα στο Σύνταγμα
Σελ 11
Συμμετοχή ρεκόρ 55 ελληνικών επιχειρήσεων στη διεθνή έκθεση 
«Big 5 Show Dubai 2019»
Σελ 15 
Ολοκληρώνεται το δεύτερο μεγάλο έργο υποδομής που θα συνδέει 
τα υδραγωγεία Αλιάκμονα - Αραβησσού 
Σελ 16 
ΙΟΒΕ: Αύξηση του ΑΕΠ κατά 3 δισ. το χρόνο από τη δέσμη μέτρων 
που προτείνει η «Ελληνική Παραγωγή»
Σελ 17 
Η ηλεκτροκίνηση συμβάλει στην αναβίωση κλασικών αυτοκινήτων
Σελ 18 
ΟΗΕ-Φαινόμενο του Θερμοκηπίου: Νέα ρεκόρ συγκέντρωσης GES 
στην ατμόσφαιρα 
Σελ 19 και 20 
Βουλή- Αναθεώρηση Συντάγματος: Ναι  στην εκλογή Προέδρου της 
Δημοκρατίας και στην ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού
Σελ 20 
Λαμπρό παρελθόν, το δυναμικό παρόν και το εμβληματικό μέλλον 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών τόνισε ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας 
Σελ 22 
BLUE Prototype by TEE, ΕΛΚΕΘΕ & Attica Region: ένας τεχνοδικτυ-
ακός (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 ΕΙΠΩΘΗΚΕ  ΣΤΟ DIGITAL ECONOMY FORUM 2019 
Αδ. Γεωργιάδης: Στοίχημα της κυβέρνησης η γρηγορότερη μετάβαση της Ελλάδας στην 
ψηφιακή εποχή
Κ. Πιερρακάκης: Συμφωνία υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τράπεζες για 
αυθεντικοποίηση στοιχείων των πολιτών
Deloitte: επενδύσεις 1 δις ευρώ στις ψηφιακές τεχνολογίες θα φέρουν οφέλη 40 δισ. 
ευρώ στην ελληνική οικονομία το 2023

Ι. ΤΣΑΚΙΡΗΣ: ΝΕΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΝΕΟΦΥΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Για το στοίχημα της κυβέρνησης αλλά και της Ελλάδας για την 
γρηγορότερη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή μίλησε ο υπουργός 
Ανάπτυξης κι Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στο συ-
νέδριο με θέμα «Digital Economy forum 2019, Leading Greece to 
Growth», σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. «Η Ελλάδα διαθέτει σημαντικά 
πλεονεκτήματα με ισχυρότερο το απίστευτο ταλέντο του ανθρώπι-
νου δυναμικού, που μπορεί να αποτελέσει την αιχμή του δόρατος 
για μια δημιουργική Ελλάδα» είπε χαρακτηριστικά. Αναφέρθηκε 
διεξοδικά στα βήματα και τις κινήσεις προς αυτήν την κατεύθυνση, 
όπως το πάρκο καινοτομίας Thessin tech, της Pfisser στη Θεσσαλο-
νίκη, την ενίσχυση Τεχνόπολης στη Θεσσαλονίκη, την 1η έκθεση 
ψηφιακής τεχνολογίας στην επόμενη Helexpo, το πρώτο Κέντρο 
Καινοτομίας στην Αθήνα. Υπογράμμισε την οργανωμένη επίσημη 
αποστολή αμερικανικών εταιρειών που θα γίνει τον Φεβρουάριο 
στην Αθήνα, «ώστε να έχει η Ελλάδα συνεργασία σε επίπεδο υψη-
λής τεχνολογίας με τις ΗΠΑ», ενώ επεσήμανε ότι πρέπει να γίνει κι 
«ένας αναστοχασμός στην παιδεία»,, καθώς διαπιστώνεται έλλειψη 
μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών σε μια ψηφιακή εποχή. 
«Πρέπει να ξεκολλήσουμε από το παρελθόν» είπε χαρακτηριστικά 
οκ. Γεωργιάδης, ενώ ανακοίνωσε ότι στα σχέδια της κυβέρνησης 
είναι να δώσει κίνητρα για επενδύσεις στην ψηφιακή τεχνολογία. 
«Πρέπει να επιταχύνουμε. Είναι κρίμα να έχουμε κεφάλαια για τον 
ψηφιακό μετασχηματισμό και να μην τα εκμεταλλευόμαστε».
-Στον απολογισμό του μέχρι τώρα έργου και των πρωτοβουλιών 
του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναφέρθηκε διεξοδικά 
ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, 

ενώ ανακοίνωσε για πρώτη φορά τη συμφωνία του υπουργείου με 
τις συστημικές τράπεζες ώστε να διευκολυνθούν οι διαδικασίες αυ-
θεντικοποίησης των στοιχείων των πολιτών μέσω των τραπεζικών 
κωδικών τους εκτός από τους κωδικούς του taxisnet. Όπως χαρα-
κτηριστικά είπε ο κ. Πιερρακάκης στον άμεσο σχεδιασμό και βασικό 
κομμάτι της στρατηγικής βρίσκονται οι ψηφιακές ταυτότητες, ο ενι-
αίος αριθμός του πολίτη, η ολοκλήρωση του αριθμού επείγουσας 
ανάγκης, 112, ενώ τόνισε ότι βασικός στόχος είναι η συγκέντρωση 
όλων των αρμοδιοτήτων σε μια κεντρική δομή που θα κινείται 
στην κατεύθυνση της διαλειτουργικότητας και της απλούστευσης 
των διαδικασιών. Ο υπουργός μίλησε για το τέλος στις ουρές στις 
εφορίες για τα πιστοποιητικά ληξιαρχικών πράξεων μέσω του μη-
τρώου πολιτών, την διασύνδεση του g cloud με την Γενική Γραμ-
ματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, την θεσμοθέτηση του gov.
gr, την απλοποίηση αδειοδότησης κεραιών κινητής τηλεφωνίας, 
ενώ υπενθύμισε και την αναβάθμιση του πανελλήνιου σχολικού 
δικτύου. Στο μεταξύ ο Νίκος Χριστοδούλου σύμβουλος της Deloitte 
παρουσίασε τη μελέτη που διενήργησε σχετικά με τον αντίκτυπο του 
κλάδου των ψηφιακών τεχνολογιών στην οικονομία. Όπως εξήγη-
σε, η αύξηση της αξίας της αγοράς κατά 1 δισ. ευρώ μπορεί να φέρει 
πολλαπλασιαστικά οφέλη της τάξης των 40 δισ. ευρώ συνολικά 
στην ελληνική οικονομία το 2023, δημιουργώντας 14.000 νέες θέ-
σεις εργασίας στον κλάδο των ψηφιακών τεχνολογιών και 415.000 
νέες θέσεις εργασίας σε τρίτους κλάδους το 2023. 
Αναλυτικά στις σελ 12,13 και 14

Ένα νέο χρηματοδοτικό προϊόν που θα ονομάζεται «grants 
to equity» και θα συμπληρώνει το Equifund, για επενδύσεις 
μικρότερου μεγέθους από αυτές που τώρα χρηματοδοτεί το 
innovation window του Equifund σχεδιάζει το υπουργείο 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.  Αυτό 
ανέφερε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιος 
για τις δημόσιες επενδύσεις και το ΕΣΠΑ Γιάννης Τσακίρης στην 
τελετή αποφοίτησης του δεύτερου κύκλου της θερμοκοιτίδας 
Invent ICT, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 
21 Νοεμβρίου, στο αμφιθέατρο του Ιδρύματος Β&Ε Γουλανδρή. 

Ο κ. Τσακίρης ανέφερε μεταξύ άλλων: «το Invent ICT είναι μια 
πρωτοβουλία ανθρώπων που μοιράζονται το όραμα μιας εξε-
λιγμένης Ελλάδας που θέλει πίσω τα παιδιά της. Εμείς σχεδιάζου-
με ένα νέο χρηματοδοτικό προϊόν που θα αντιμετωπίσει ακόμα 
ένα κενό στην αλυσίδα της χρηματοδότησης και θα συμβάλλει 
ουσιαστικά στην περαιτέρω ενίσχυση την νεοφυούς επιχειρη-
ματικότητας και στη διεύρυνση του ελληνικού οικοσυστήματος. 
Αναλυτικά στη σελ 6 
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 Προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

27 Νοεμβρίου 2019
Εσπερίδα: «Πάνος Ν. Τζελέπης – Αρχιτέκτονας 
και Λογοτέχνης»
ΑΘΗΝΑ

Τμήμα Αττικής του ΣΑΔΑΣ

27 Νοεμβρίου 2019

Συνέδριο για την Οικονομία και την Ανάπτυξη: 
«Επενδυτικολογώντας: Η Ελλάδα δίνει τον 
«λόγο» στους επενδυτές» 
ΑΘΗΝΑ

Εφημερίδα «Ναυτεμπορική»

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

Ελληνικός Οργανισμός Συστη-
μάτων Ευφυών Μεταφορών 
(ITS Hellas)

ΤΟ 3RD BALkAN & EAsTMED 
ENERGY LAw

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 2020»

Το 3ο Balkan & EastMed Energy Law Forum, θα διεξαχθεί την 
Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019 (στις 9 π.μ., στο ξενοδοχείο 
N.J.V. AthensPlaza), από την Palladian Conferences και υπό 
την αιγίδα της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρο-
γονανθράκων και του Ελληνικού Ινστιτούτου Ενεργειακής 
Ρύθμισης.
 Στο συνέδριο, που θα πραγματοποιηθεί στην αγγλική γλώσ-
σα, θα παρουσιαστούν τα επίκαιρα νομικά ζητήματα στον 
τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, του φυσικού αερίου και του 
πετρελαίου, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την ελληνική όσο και 
τη διεθνή εμπειρία. 

 Το 26ο φοιτητικό συνέδριο με τίτλο «Επισκευές και 
Ενισχύσεις Κατασκευών 2020» θα πραγματοποιηθεί 
στη Πάτρα, στις 18 και 19 Φεβρουαρίου 2020, από 
το Πανεπιστήμιο Πατρών και το ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής 
Ελλάδος.
Η διήμερη επιστημονική εκδήλωση πραγματοποιείται  
στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής δραστηριότητας του 
προπτυχιακού μαθήματος Ε’  Έτους Σπουδών “Ενι-
σχύσεις και Επισκευές Κατασκευών από Οπλισμένο 
Σκυρόδεμα”, καθώς και του μεταπτυχιακού μαθήματος 
“Ανασχεδιασμός  Υφισταμένων Κατασκευών” που δι-
δάσκονται στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανε-
πιστημίου Πατρών από τον Ομότιμο καθ. Σ. Η. Δρίτσο. 
Οι εργασίες του συνεδρίου θα διεξαχθούν στο Συνεδρι-
ακό Κέντρο του Πανεπιστημίου  Πατρών, στην πόλη 
της Πάτρας. 
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, «εκτός από τις φοι-
τητικές παρουσιάσεις θα υπάρξουν και ομιλίες από 
διακεκριμένους συναδέλφους του Ε.Μ.Π., άλλων Πα-
νεπιστημίων και από την πράξη. Όλες οι εργασίες του 
συνεδρίου θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα  www.
episkeves.civil.upatras.gr , στην οποία μπορεί να ανα-

ζητηθεί και άλλο υλικό σχετικό με τις επισκευές, καθώς 
και οι εργασίες των παλαιότερων συνεδρίων». 
Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι ελεύθερη. 
Πληροφορίες: Ν. Καρέλα, πολ. μηχ.  (τηλ. 2610-
996539, Ε-mail: nkarela@upatras.gr), καθ. Σ. Η. Δρί-
τσος (dritsos@upatras.gr), 
site:  http://www.episkeves.civil.upatras.gr/, 
e-mail: nkarela@upatras.gr

«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΗΝ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ 
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»
Η Διεύθυνση Γεωγραφικής Πολιτικής & Στρατηγικού 
Σχεδιασμού (ΥΔΑΣ-3) του Υπουργείου Εξωτερικών, 
διοργανώνει εκδήλωση με θέμα την «Προώθηση της 
Ενεργού Συμμετοχής των Νέων στην Υλοποίηση των 
Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης», την Τετάρτη, 27 Νοεμ-
βρίου 2019 (ώρες 10:00-14:00, στο Αμφιθέατρο «Γιάν-
νος Κρανιδιώτης», Ακαδημίας 1, Αθήνα).
Στόχος της εκδήλωσης –όπως τονίζεται σε ανακοίνω-
ση- είναι η ανάδειξη των απόψεων της νεολαίας ως 
προς τις πολιτικές, δράσεις, νομοθετικές ρυθμίσεις και 
πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να αναληφθούν σε 
εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο για την υλοποίηση των 
Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) από τη χώρα μας. 
Οι απόψεις των νέων μπορούν να συμβάλουν και στη 
διαμόρφωση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης της Ελλάδας 
για την υλοποίηση των ΣΒΑ.

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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Περισσότερες από 300 κατοικίες εκτιμάται ότι έχουν υποστεί 
ζημιές στην Κινέτα από τις πλημμύρες όπως προκύπτει από την 
αυτοψία που έκανε στην πληγείσα περιοχή ο υπουργός Υπο-
δομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής συνοδευόμενος 
από τον γενικό γραμματέα Υποδομών Γιώργο Καραγιάννη, 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Ήδη οι υπηρεσίες του υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών πραγματοποίησαν περίπου 100 
αυτοψίες σε κατοικίες που υπέστησαν ζημίες. Ο κ Καραμανλής 

συνομίλησε με τους κατοίκους της Κινέτας και τον δήμαρχο Με-
γαρέων Γρηγόρη Σταμούλη και τον αντιπεριφερειάρχη Δυτικής 
Αττικής Ελευθέριο Κοσμόπουλο. Νωρίτερα μαζί με τον κ Κα-
ραγιάννη επισκέφθηκαν το 60ο χλμ της εθνικής οδού Αθηνών 
- Κορίνθου, όπου επέβλεψαν τη διαδικασία αποκατάστασης της 
κυκλοφορίας του αυτοκινητόδρομου. Με εντολή του υπουρ-
γού Υποδομών και Μεταφορών οι πολίτες δεν θα καταβάλουν 
το αντίτιμο των διοδίων στους σταθμούς της Ελευσίνας και των 

Αγίων Θεοδώρων μέχρι να αποκατασταθεί η λειτουργία του 
αυτοκινητόδρομου. Εν τω μεταξύ οι υπεύθυνοι της Ολυμπίας 
Οδού διαβεβαιώνουν ότι μέχρι αργά το βράδυ θα δοθεί στην 
κυκλοφορία και το ρεύμα της Εθνικής Οδού προς Κόρινθο. Ήδη 
έχουν μεταφερθεί από το οδόστρωμα τα φερτά υλικά που μετα-
φέρθηκαν από το βουνό στο οδόστρωμα και σε συνεργασία με 
την Πυροσβεστική Υπηρεσία γίνεται καθαρισμός της ασφάλτου 
από τις λάσπες.

Στην «πρώτη γραμμή» στην Κινέττα, που υπέστη σοβαρές ζη-
μιές από τα καταστροφικά καιρικά φαινόμενα, ο Περιφερειάρ-
χης Αττικής Γ. Πατούλης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση 
που δημοσιεύει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.  Γ. Πατούλης: «Προτεραιότητά 
μας η άμεση αποκατάσταση των ζημιών και η δρομολόγηση 
των αναγκαίων έργων, για την αποτελεσματική θωράκιση της 
περιοχής»
Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης μετέβη από τα ξημε-
ρώματα στην περιοχή της Κινέττας, όπου πραγματοποίησε 
αυτοψία στην περιοχή που υπέστη εκτεταμένες ζημιές που προ-
κάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα, με μεγαλύτερες αυτές 
που προκλήθηκαν στη γέφυρα Πίκα, εξαιτίας της υπερχείλισης 
του ρέματος.
Παρόντες στην επίσκεψη ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής 
Αττικής Λ. Κοσμόπουλος, ο καθηγητής δυναμικής τεκτονικής 
και γεωλογίας και σύμβουλος της Περιφέρειας σε θέματα πο-
λιτικής προστασίας Ε. Λέκκας και ο Δήμαρχος Μεγαρέων Γ. 
Σταμούλης.
Από το πρωί με εντολή του Περιφερειάρχη Αττικής, υπό το 
συντονισμό του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προ-
στασίας Βασίλη Κόκκαλη και του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής 
Αττικής Ελευθέριου Κοσμόπουλου επιχειρούν στην Κινέττα 
πάνω από 28 μηχανήματα της Περιφέρειας Αττικής αλλά και 
μηχανήματα του Δήμου Μεγαρέων προκειμένου, να συμβάλ-
λουν στη διάνοιξη και τον καθαρισμό των δρόμων. Παράλληλα 
βρίσκονται στην περιοχή κλιμάκια της περιφέρειας προκειμένου 
να καταγράψουν τις ζημιές που έχουν προκληθεί στις επιχειρή-
σεις και σε υποδομές, αλλά και κλιμάκιο της ΔΕΔΔΗΕ το οποίο 
εκτελεί εργασίες και σταδιακά αποκαθίσταται η ηλεκτροδότηση 
στην περιοχή.
Μέριμνα για τους κατοίκους των Μεγαρέων

Ο κ. Πατούλης ζήτησε από το Δήμαρχο Μεγαρέων να γίνει 
πλήρης καταγραφή των αναγκών των πολιτών με έμφαση στη 
στέγαση και στην παροχή ειδών πρώτης ανάγκης, με τη συν-
δρομή προσωπικού και από την Περιφέρεια αν κριθεί σκόπιμο. 
Όπως ενημερώθηκε από τον κ. Σταμούλη, σε περίπτωση που 
χρειαστεί θα διατεθούν από τον Δήμο αίθουσες σε ΚΑΠΗ και 
γηροκομεία για τη φιλοξενία πολιτών. Σε αυτή την κατεύθυνση 
ο Περιφερειάρχης ανέφερε ότι βρίσκεται ήδη σε συνεννόηση 
με την ομοσπονδία ξενοδόχων προκειμένου, εάν χρειαστεί, να 
παραχωρηθούν διαθέσιμα καταλύματα κοντά στη πληγείσα 
περιοχή, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.
«Προτεραιότητα τα έργα ορεινής υδρονομίας και η δημιουργία 
αναχωμάτων για τη θωράκιση της περιοχής»
Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε πως οι καταστροφές προ-
κλήθηκαν εξαιτίας του μεγάλου όγκου νερού αλλά και φερ-
τών υλικών που κατέβηκαν από το βουνό και προκάλεσαν τα 
πλημμυρικά φαινόμενα. Ο κ. Πατούλης χαρακτήρισε ως ύψιστη 
προτεραιότητα για την καλύτερη θωράκιση της περιοχής, να 
γίνουν έργα ορεινής υδρονομίας στον ορεινό όγκο της περιοχής 
προκειμένου να αποφευχθούν ανάλογα φαινόμενα στο μέλλον. 
«Δεν υπήρχε καμία μελέτη για αυτά τα έργα τα οποία είναι απα-
ραίτητα, καθώς οι μεγάλες πυρκαγιές που έγιναν πριν από περί-
που 1,5 χρόνο, απογύμνωσαν το βουνό και το άφησαν χωρίς 
αναχώματα. Θα προχωρήσουμε άμεσα στις απαιτούμενες με-
λέτες για αυτά τα κρίσιμα έργα και παράλληλα θα σχεδιάσουμε 
προγράμματα δενδροφυτεύσεων» ανέφερε.
Γ. Πατούλης: «Στο νέο προϋπολογισμό της Περιφέρειας θα δοθεί 
απόλυτη προτεραιότητά στη χρηματοδότηση έργων για τη θω-
ράκιση της πολιτικής προστασίας»
Σε δηλώσεις του τόνισε ότι το πιο σημαντικό είναι που δεν υπήρ-
ξαν θύματα από την καταστροφή και πρόσθεσε: « Με εντολή 

μου τα τεχνικά κλιμάκια της Περιφέρειας βρίσκονται εδώ από τις 
πρώτες ώρες που σημειώθηκαν οι ζημιές και κινούνται ταχύτα-
τα με στόχο την όσο δυνατόν αμεσότερη αποκατάσταση τους. 
Βρίσκομαι σε συνεχή επικοινωνία με τον αρμόδιο υπουργό 
υποδομών Κ. Καραμανλή προκειμένου να υπάρξει ένας συντο-
νισμός προς αυτή την κατεύθυνση και να δρομολογηθούν οι 
αναγκαίες υποδομές. Συνεργαζόμαστε με τον Δήμο Μεγαρέων 
και με όλους τους αρμόδιους φορείς προκειμένου να ανακουφί-
σουμε γρήγορα και αποτελεσματικά τους πολίτες σε μία περιοχή 
που είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη από τις φυσικές καταστροφές. 
Η προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών είναι 
απόλυτη προτεραιότητά μας. Σε αυτό το πλαίσιο στο νέο προ-
ϋπολογισμό της Περιφέρειας θα δοθεί απόλυτη προτεραιότητά 
στη χρηματοδότηση έργων για τη θωράκιση της πολιτικής 
προστασίας της περιοχής και τη δημιουργία των απαιτούμενων 
υποδομών».
Αύριο το πρωί στις 8.30 ο Περιφερειάρχης Αττικής θα μεταβεί 
εκ νέου στην περιοχή μαζί με τον υφ. Χωροταξίας και Αστικού 
Περιβάλλοντος Δ. Οικονόμου, προκειμένου να γίνει μια αναλυ-
τική εκτίμηση της κατάστασης και των αναγκών που υπάρχουν.
Δηλώσεις Ε. Λέκκα
Σε δηλώσεις του ο κ. Λέκκας τόνισε ότι με δεδομένο ότι η περι-
οχή έχει πληγεί από πυρκαγιές, η λεκάνη απορροής, η οποία 
δομείται από ασβεστόλιθους και νεογενείς αποθέσεις, δεν είχε 
τόσο πολύ μεγάλη απορρόφηση και συνεπώς το νερό κινήθηκε 
επιφανειακά και παρέσυρε στο πέρασμα του κορμούς δέντρων 
οι οποίοι είχαν καεί από τη μεγάλη πυρκαγιά που έγινε πριν δύο 
χρόνια. Όπως ανέφερε σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττι-
κής θα αναζητηθούν οι πλέον βιώσιμες τεχνικές λύσεις για την 
αποφυγή παρόμοιων φαινομένων στο μέλλον.

ΣΟΒΑΡΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΕΤΤΑ 
Αυτοψία υπουργού Υποδομών Κ. Καραμανλή στην Κινέτα. Ζημιές σε 300 και πλέον σπίτια

Στην «πρώτη γραμμή» στην Κινέττα ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης
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Η ραγδαιότητα της βροχόπτωσης αλλά και η πυρκαγιά της 23ης 
Ιουλίου του 2018 φαίνεται να αποτελούν μερικά από τα βασικά 
αίτια της καταστροφής στην Κινέτα από την κακοκαιρία «Γη-
ρυόνης», σύμφωνα με δηλώσεις στο ΑΠΕ-ΜΠΕ του καθηγητή 
Γεωλογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και πρόεδρο του ΟΑΣΠ, 
Ευθύμη Λέκκα. 
«Υπήρχαν κομμένα δέντρα, υπήρχαν παρεμβάσεις, υπήρχε 
ανάδυση του εδάφους σε πολύ μεγάλο βαθμό κι όλα αυτά μαζί 
με το νερό, ουσιαστικά συνετέλεσαν ώστε να έχουμε αυτές τις 
ζημιές στην Κινέτα. Τα τεχνικά έργα δεν μπορούσαν να ανταπε-
ξέλθουν στο νερό , στη λάσπη αλλά και στα δέντρα κι είχε γίνει 
απόφραξη όλων αυτών των διόδων του νερού με αποτέλεσμα 
να έχουμε το πλημμυρικό φαινόμενο», τόνισε στο Αθηναϊκό- 
Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο κ. Λέκκας. 

Όπως αναφέρει , τα προϊόντα της πυρκαγιάς της 23ης Ιουλίου 
του 2018 βρέθηκαν μέσα στη λεκάνη απορροής η οποία πραγ-
ματικά τροφοδότησε με πολύ μεγάλο ποσοστό υλικών τα φαι-
νόμενα που ξέσπασαν. 
Ακόμη, ο κ. Λέκκας υπογράμμισε την ανάγκη να πραγματοποι-
ηθούν πολύ γρήγορα παρεμβάσεις , όπως «οριοθέτηση των 
ρεμάτων , καθαρισμό των ρεμάτων που υπάρχουν στην περι-
οχή , απομάκρυνση των φερτών υλικών, αποκατάσταση των 
δικτύων και των υποδομών». «Θα πρέπει να γίνει μία συνολική 
ανάκαμψη της περιοχής με βάση ένα καινούριο σχέδιο που θα 
υποβληθεί και θα λαμβάνει σοβαρά υπόψιν τα δεδομένα της 
κλιματικής αλλαγής και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που 
έχει καθεμία περιοχή που πλήττεται», σημείωσε ο κ. Λέκκας. 
Ο καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας 

& Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών Ευθύμης Λέκκας  μετέβη 
νωρίτερα μαζί με την επιστημονική ομάδα του ΕΚΠΑ στην περι-
οχή ώστε να πραγματοποιήσει αυτοψία. 
«Ως Πανεπιστήμιο Αθηνών και ως επιστημονική ομάδα είμαστε 
πάντα κοντά στον χώρο των φυσικών καταστροφών προκειμέ-
νου να διερευνηθούν τα αίτια τα οποία συνετέλεσαν σε καθεμία 
καταστροφή. Είμαστε σε στενή συνεργασία και με το υπουργείο 
και με την Περιφέρεια Αττικής προκειμένου να μπορέσουμε όλα 
αυτά τα οποία έχουμε σαν δεδομένα να τα κάνουμε προτάσεις 
υλοποίησης έτσι ώστε η περιοχή να αποδοθεί σε μία νέα περί-
οδο η οποία θα χαρακτηρίζεται από μειωμένους κινδύνους», 
κατέληξε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Λέκκας.

Με απόφαση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, 
Κώστα Καραμανλή και με συντονισμό του Γενικού Γραμματέα 
Υποδομών, Γιώργου Καραγιάννη, έχουν –σύμφωνα με το 

ΑΠΕ- μεταβεί στην πληγείσα περιοχή της Κινέτας κλιμάκια μη-
χανικών της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων 
Φυσικών Καταστροφών του υπουργείου για να κάνουν αυτο-

ψίες, να καταγράψουν το μέγεθος και την έκταση των ζημιών 
της περιοχής προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα 
που έχουν προκύψει από το κύμα κακοκαιρίας. 

Μεγάλες καταστροφές σε υποδομές, οικίες, επιχειρήσεις και 
περιουσίες της Κινέττας προκλήθηκαν χθες τη νύχτα από τους 
χείμαρρους που ξεχείλισαν, εξαιτίας της σφοδρής βροχόπτω-
σης που έπληξε την περιοχή γύρω στις 3 τα ξημερώματα, ενη-
μέρωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, 
Λευτέρης Κοσμόπουλος.  Με εντολή του περιφερειάρχη Αττικής 
Γ. Πατούλη έχουν μεταβεί στην περιοχή δύο συνεργεία της 
Περιφέρειας για την καταγραφή των ζημιών στις επιχειρήσεις. 

Περισσότερα από 20 βαρέων τύπου μηχανήματα μαζί με αυτά 
του δήμου Μεγαρέων επιχειρούν για την αποκατάσταση των 
υποδομών και τυχόν απεγκλωβισμούς.
Στο μεταξύ έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο 57ο χιλιόμετρο της 
Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου, λόγω κατάρρευσης 
της γέφυρας από την υπερχείλιση του ρέματος της Πίκας, ενώ 
δεν προβλέπεται σύντομη αποκατάσταση, όπως ανέφερε ο 
κ. Κοσμόπουλος.  Οι ορμητικοί χείμαρροι έχουν παρασύρει 

ογκώδη «φερτά» υλικά, κορμούς δέντρων και τόνους λάσπης 
μετακινώντας αυτοκίνητα και πλημμυρίζοντας σπίτια, παρά το 
γεγονός ότι είχε προηγηθεί ο καθαρισμός των ρεμάτων για την 
αποφυγή παρόμοιων φαινομένων. 
Τέλος σημειώνεται ότι η περιοχή παραμένει σε κατάσταση 
«έκτακτης ανάγκης» από το Σεπτέμβριο του 2018, οπότε υπάρ-
χει η σχετική ευχέρεια των απαιτούμενων κινήσεων για την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων. 

Η κακοκαιρία «Γηρυόνης» προκάλεσε ισχυρές βροχές σε πολύ 
μεγάλες περιοχές της χώρας, καθώς και καταιγίδες κυρίως 
στα νότια και δυτικά τμήματα, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Είναι 
ενδεικτικό ότι στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας η συνολική 
βροχή του διημέρου ξεπέρασε τα 200 χιλιοστά, σύμφωνα με τη 
μετεωρολογική υπηρεσία meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου 
Αθηνών. Μεγάλα ύψη βροχής έπεσαν και στην ευρύτερη περι-
οχή της Αττικής, κάτι που εξηγεί τα σοβαρά προβλήματα κυρίως 
στην ευρύτερη περιοχή της Κινέττας. 

   Το ΕΑΑ-meteo επισημαίνει και πάλι ότι η μεγάλη ένταση των 
φαινομένων, ο κορεσμός του εδάφους σε νερό και οι σημαντι-
κές ποσότητες βροχής που θα πέσουν κατά το υπόλοιπο της 
κακοκαιρίας, καθιστούν την κακοκαιρία δυνητικά επικίνδυνη 
και ικανή να δημιουργήσει νέα προβλήματα και να εντείνει τα 
ήδη υπάρχοντα.  Στη διάρκεια της υπόλοιπης μέρας σήμερα, 
η ευρισκόμενη σε εξέλιξη δεύτερη φάση της κακοκαιρίας θα 
δώσει βροχές στο σύνολο σχεδόν της χώρας, με τις ισχυρότερες 
να αναμένονται στη Μακεδονία, στη Θεσσαλία, στο Αιγαίο, στη 

Δυτική Στερεά και Πελοπόννησο και στο Νότιο Ιόνιο. Πιθανότη-
τα καταιγίδων υπάρχει κυρίως στο Αιγαίο, στο Νότιο Ιόνιο, στις 
παράκτιες περιοχές των νοτίων ηπειρωτικών και στη Χαλκιδική. 
   Την Τρίτη τα φαινόμενα θα είναι σχετικά ασθενέστερα και θα 
εντοπίζονται κυρίως στο Αιγαίο, στην Κεντρική Μακεδονία, στη 
Νότια Πελοπόννησο και στην Κρήτη. Οι άνεμοι, οι οποίοι στο Αι-
γαίο πνέουν με ριπές που φτάνουν τα 100 χιλιόμετρα ανά ώρα, 
θα εξασθενήσουν σταδιακά από το μεσημέρι και από Νότο προς 
Βορρά.

Σε πλήρη ανάπτυξη βρίσκεται όλος ο μηχανισμός της Περιφέ-
ρειας Αττικής, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που 
προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις στην Κινέττα και την 
ευρύτερη περιοχή των Μεγάρων, με εντολή του περιφερειάρχη 
Γ. Πατούλη, ενώ μετέβη και ο ίδιος στην περιοχή για να πραγμα-
τοποιήσει αυτοψία. 
Ήδη το στελεχιακό δυναμικό της Περιφέρειας με τον συντονισμό 
του αρμόδιου αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Βασίλη 
Κόκκαλη και του αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής Ελευθέ-
ριου Κοσμόπουλου επιχειρούν στην Κινέττα, προκειμένου να 

αντιμετωπιστούν άμεσα τα προβλήματα. 
Στις επιχειρήσεις λαμβάνουν μέρος περισσότερα από 28 μη-
χανήματα της Περιφέρειας και μηχανήματα του δήμου Μεγα-
ρέων, προκειμένου να συμβάλουν στη διάνοιξη και τον καθα-
ρισμό των δρόμων. Επιπλέον, κλιμάκια της Περιφέρειας έχουν 
μεταβεί στην περιοχή προκειμένου να καταγράψουν τις ζημιές 
που έχουν προκληθεί στις επιχειρήσεις και σε υποδομές. Επίσης, 
κλιμάκιο της ΔΕΔΔΗΕ εκτελεί εργασίες απομάκρυνσης πεσμέ-
νων καλωδίων για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. 
«Για την καλύτερη αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων 

είναι αναγκαία η εγρήγορσή όλων μας» επισημαίνει ο περιφε-
ρειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης, με αφορμή τα προβλήματα που 
έχουν προκληθεί από την κακοκαιρία. Τονίζει ότι η ασφάλεια 
των πολιτών είναι πρωταρχικός στόχος της Περιφέρειας και 
εκφράζει την ικανοποίησή του για την άμεση ανταπόκριση των 
εργαζομένων της Περιφέρειας και όλων των εμπλεκόμενων 
φορέων. 

ΣΟΒΑΡΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΕΤΤΑ 
Ε. Λέκκας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: Η ραγδαιότητα της βροχόπτωσης αλλά και η πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2018 αιτίες της καταστροφής στην Κινέτα

Μετάβαση κλιμακίων μηχανικών στην πληγείσα περιοχή της Κινέτας

Συνεργεία της Περιφέρειας Αττικής ξεκίνησαν άμεσα την επιχείρηση αποκατάστασης των ζημιών στην Κινέττα   

Πάνω από τα 200 χιλιοστά η βροχή του «Γηρυόνη» έως το πρωί στους Αγίους Θεοδώρους

Σε πλήρη ανάπτυξη ο μηχανισμός της Περιφέρειας Αττικής για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στην Κινέττα   
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Eπί ποδός για την αντιμετώπιση της κακοκαιρίας και των προ-
βλημάτων που προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις σε Χαλ-
κιδική (Ολυμπιάδα) και Κατερίνη βρίσκεται όλος ο μηχανισμός 
Πολιτικής Προστασίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 
δήλωσε το μεσημέρι, λίγο πριν την συνεδρίαση του Περιφερει-
ακού Συμβουλίου, ο περιφερειάρχης, κ. Απόστολος Τζιτζικώ-
στας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Όπως είπε, υπάρχουν μηχανήματα στις πληγείσες περιοχές για 
να αποκαταστήσουν τις βλάβες στις υποδομές και στο οδικό 
δίκτυο.”Παρακολουθούμε τα φαινόμενα και βρισκόμαστε στα 
σημεία, σε όλα τα επικίνδυνα σημεία,για να επέμβουμε αμέσως 
όπου χρειαστεί σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία”.
Τις προσεχείς ημέρες, σύμφωνα με τον κ Τζιτζικώστα, θα ξεκι-
νήσει και η καταγραφή των ζημιών τόσο σε κατοικίες όσο και 
σε επιχειρήσεις προκειμένου “στο αμέσως επόμενο διάστημα 
να υποβάλλουμε προς τα συναρμόδια υπουργεία όλες αυτές 
τι αιτήσεις των πολιτών που έχουν καταστραφεί ή έχουν υπο-

στεί ζημιές για να ξεκινήσει η αποζημίωσή τους άμεσα- και θα 
πιέσουμε ως Περιφέρεια αυτό να γίνει γρήγορα - και να μην πε-
ριμένουν οι κάτοικοι, οι επιχειρηματίες και οι επαγγελματίες που 
έχουν πληγεί, όπως είχαμε ζήσει στο παρελθόν. Τώρα πρέπει να 
κινηθούμε γρήγορα. Οι ζημιές είναι αρκετές και είναι μεγάλες” 
ανέφερε ο περιφερειάρχης Κ. Μακεδονίας
Ειδικά για την κατάσταση στην Ολυμπιάδα Χαλκιδικής ο κ Τζι-
τζικώστας είπε ότι έχει ζητηθεί από το Δήμο Αριστοτέλη που έχει 
την αρμοδιότητα να ολοκληρώσει τις μελέτες “προκειμένου να 
δούμε πως θα ενταχθεί ένα συνολικό αντιπλημμυρικό σ ένα 
ευρωπαϊκό ή εθνικό πρόγραμμα.
“Η αντιμετώπιση της αντιπλημμυρικής θωράκισης πρέπει να 
γίνεται συντονισμένα και ολοκληρωμένα κυρίως” είπε ο κ Τζι-
τζικώστας . “Αυτό όλα αυτά τα χρόνια δεν είχε γίνει στην περι-
οχή. Ζήτησα από την νέα διοίκηση του Δήμου να προχωρήσει 
γρήγορα στην ολοκλήρωση των σχετικών μελετών, προκει-
μένου μετά ως Περιφέρεια που θα μπορούμε να εντάξουμε το 

έργο αυτό, γιατί θα είναι ένα μεγάλο έργο για να θωρακίσουμε 
οριστικά κι αντιπλημμυρικά την περιοχή” κατέληξε.
Στο μεραξύ, το Περιφερειακό Συμβούλιο της ΠΚΜ στην σημε-
ρινή συνεδρίασή του ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση που κα-
τατέθηκε εκτός ημερησίας διάταξης από την αντιπεριφερειάρχη 
Οικονομικών και Προγραμματισμού κ Αθηνά Αθανασιάδου-Α-
ηδονά -με βάση την τελευταία εγκύκλιο του ΥΠΕΣ-για έγκριση 
στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσω-
πικού έτους 2020 που αφορά σε 536 προσλήψεις διαφόρων 
ειδικοτήτων (όλες οι κενές οργανικές θέσεις στις υπηρεσίες της 
ΠΚΜ όπως ειπώθηκε στη συνεδρίαση) με κονδύλιο 3.054.175 
ευρώ ενώ εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η πρόταση που κατέθεσε 
ο αντιπεριφερειάρχης Πέλλας κ Δ.Τζαμτζής για την πραγμα-
τοποίηση “λευκής νύχτας” στην πόλη των Γιαννιτσών στις 29 
Νοεμβρίου.

Για τις ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν ώστε να τεθεί σε 
λειτουργία το Φράγμα Μεσοχώρας, ενημερώθηκε την Παρα-
σκευή ο Υφυπουργός Αγροτικής  Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
Κώστας Σκρέκας, σε συνάντηση που είχε με τον νέο Πρόεδρο και 
Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ Γιώργο Στάσση και τον Ανα-
πληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο Γιάννη Κοπανάκη, σύμφωνα 
με σχετική ανακοίνωση.
Όπως προέκυψε από τη συνάντηση, οι όροι της Μελέτης Περι-
βαλλοντικών Επιπτώσεων που εκπονήθηκε κατά τη διάρκεια 
της προηγούμενης Κυβέρνησης έχουν περιπλέξει τις προοπτικές 

ολοκλήρωσης του έργου, με αποτέλεσμα η σημερινή Κυβέρ-
νηση να καλείται να βρει άμεσα μια εφικτή και ρεαλιστική λύση 
που θα θέσει τέρμα στο αδιέξοδο.
Ο κ. Σκρέκας υπογράμμισε ότι το Φράγμα Μεσοχώρας έχει 
κοστίσει στον ελληνικό λαό πάνω από 500 εκατ. ευρώ και είναι 
εγκληματικό να μην λειτουργεί. Πρόκειται για ένα έργο που θα 
συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής, 
ενώ θα προσφέρει στη ΔΕΗ έσοδα άνω των 25 εκατ. ευρώ σε 
ετήσια βάση.
Ταυτόχρονα, θα ενισχύσει την παραγωγή «πράσινης» ηλεκτρι-

κής ενέργειας, βοηθώντας τη χώρα να επιτύχει τους στόχους για 
την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής.
Στη συνάντηση συζητήθηκε επίσης το θέμα της ρύθμισης 
οφειλών των αγροτών και των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων 
Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) προς τη ΔΕΗ. Ο κ. Σκρέκας συζήτησε με τη 
διοίκηση της Επιχείρησης τις επιλογές που υπάρχουν ώστε να 
βρεθεί μια μόνιμη και σταθερή λύση για τη μείωση του ενεργει-
ακού κόστους στην αγροτική παραγωγή.

Ενημερωτική ημερίδα με θέμα την κλιματική αλλαγή και την 
πρόληψη και αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών δι-
οργανώνει η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) 
την Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2019 στο ξενοδοχείο Royal Olympic, 
στην Αθήνα, σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ
Η θεματολογία της ημερίδας εστιάζει διαδοχικά :

•στην κλιματική αλλαγή
•στις φυσικές καταστροφές και τις επιπτώσεις τους
•στο ρόλο και τις πρωτοβουλίες της ασφαλιστικής αγοράς για 
τις φυσικές καταστροφές και ιδιαίτερα στην πρόταση για την 
κάλυψη κατοικιών από σεισμό.
Στόχος της ημερίδας είναι η ενημέρωση και η ευαισθητο-

ποίηση για την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της και η 
συζήτηση σχετικά με το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η 
ασφαλιστική αγορά στην αντιμετώπιση των οικονομικών επι-
πτώσεων των ζημιών από φυσικές καταστροφές.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει σήμερα 
στη Ρώμη, όπου θα συναντηθεί με τον Ιταλό ομόλογό του 
Τζουζέπε Κόντε. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ στη 
συνάντηση θα γίνει επισκόπηση των διμερών σχέσεων και θα 
συζητηθούν οι προοπτικές περαιτέρω σύσφιξής τους, με έμφα-
ση στον τομέα της οικονομίας, του εμπορίου και της ενέργειας, 
στους οποίους ήδη έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον ιταλικών εταιρει-
ών για επενδύσεις στην Ελλάδα.

Σε αυτό το πλαίσιο, θα συζητηθεί η έγκαιρη ολοκλήρωση του 
TAP, ο οποίος θα μεταφέρει προς την Ευρώπη αζέρικο φυσικό 
αέριο περνώντας από την Ιταλία καθώς και ο σχεδιασμός πολύ 
σημαντικών ενεργειακών εγχειρημάτων που βρίσκονται σε εξέ-
λιξη, όπως ο EastMed.
Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην μεταναστευτική - προσφυγική 
κρίση, ζήτημα που απασχολεί ιδιαίτερα Ελλάδα και Ιταλία, μιας 
και σηκώνουν ιδιαίτερο βάρος ως χώρες πρώτης υποδοχής. Οι 

δύο πρωθυπουργοί θα συζητήσουν για τον συντονισμό που 
απαιτείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και για την προώθηση κοινών 
πολιτικών και λύσεων σε επίπεδο ΕΕ.
Επίσης θα συζητηθεί η ενταξιακή προοπτική των Δυτικών Βαλ-
κανίων και η ανάγκη η διαδικασία αυτή να παραμείνει ζωντανή.

ΟΙ ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ - ΘΑ ΠΙΕΣΟΥΜΕ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ ΓΡΗΓΟΡΑ ΟΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
Δήλωσε ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Α.Τζιτζικώστας

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΣΚΡΕΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΗΣ ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ 
ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ: ΠΡΟΛΗΨΗ 
ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ» 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ-ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Στο επίκεντρο της συνάντησης του πρωθυπουργού με τον Ιταλό ομόλογό του
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Ένα νέο χρηματοδοτικό προϊόν που θα ονομάζεται 
«grants to equity» και θα συμπληρώνει το Equifund, για 
επενδύσεις μικρότερου μεγέθους από αυτές που τώρα 
χρηματοδοτεί το innovation window του Equifund σχεδι-
άζει το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 
Αυτό –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ανέφερε ο υφυπουργός 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιος για τις δημόσιες 
επενδύσεις και το ΕΣΠΑ Γιάννης Τσακίρης στην τελετή 
αποφοίτησης του δεύτερου κύκλου της θερμοκοιτίδας 
Invent ICT, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Πέ-
μπτη 21 Νοεμβρίου, στο αμφιθέατρο του Ιδρύματος Β&Ε 
Γουλανδρή.
Ο κ. Τσακίρης ανέφερε μεταξύ άλλων: «το Invent ICT 
είναι μια πρωτοβουλία ανθρώπων που μοιράζονται το 
όραμα μιας εξελιγμένης Ελλάδας που θέλει πίσω τα παι-
διά της. Εμείς σχεδιάζουμε ένα νέο χρηματοδοτικό προ-
ϊόν που θα αντιμετωπίσει ακόμα ένα κενό στην αλυσίδα 
της χρηματοδότησης και θα συμβάλλει ουσιαστικά στην 
περαιτέρω ενίσχυση την νεοφυούς επιχειρηματικότητας 
και στη διεύρυνση του ελληνικού οικοσυστήματος. Το 
νέο χρηματοδοτικό προϊόν ονομάζεται «grants to equity» 
και θα συμπληρώνει το Equifund, για επενδύσεις μικρό-
τερου μεγέθους από αυτές που τώρα χρηματοδοτεί το 
innovation window του Equifund. Στόχος του θα είναι να 
δημιουργήσει μια ακόμα δεξαμενή βιώσιμων νεοφυών 
επιχειρήσεων».
Ο πρύτανης του ΕΜΠ, Ανδρέας Μπουντουβής στο δικό 
του χαιρετισμό που ακολούθησε υπογράμμισε πως «το 
ΕΜΠ αποτελεί σημαντικό οργανισμό παραγωγής έρευνας 
διεθνώς με κύρια πηγή άντλησης ερευνητών τους φοιτη-

τές του. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που η πρωτοβουλία 
#InventICT συμβάλλει στη διάχυση της τεχνολογίας και 
της καινοτομίας και θέλουμε να συνεχίσουμε να συμβάλ-
λουμε στην επώαση των ιδεών αυτών».
Στη συνέχεια, ο project manager του Invent ICT και δι-
δάκτωρ μηχανικός του ΕΜΠ, Ευάγγελος Σιώκας, παρου-
σίασε την δίχρονη ιστορία της θερμοκοιτίδας, τονίζοντας 
ότι «Στο InventICT επιτυγχάνεται η σύμπραξη μεταξύ 
διαφορετικών μελών του οικοσυστήματος. Η σύμπραξη 
του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα. Έτσι, καλύπτουμε 
το κενό που υπάρχει σήμερα στην Ελλάδα μεταξύ του 
ακαδημαϊκού χώρου, της επιστημονικής έρευνας και της 
επιχειρηματικότητας».
Ο Κωνσταντίνος Χαμπίδης διευθυντής του γραφείου του 
υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ο Γιώργος Στε-
φανόπουλος, γενικός διευθυντής της Ένωσης Εταιρειών 
Κινητής Τηλεφωνίας, αναφέρθηκαν στην έννοια και την 
αξία της ψηφιακής διακυβέρνησης στην ανάπτυξη του 
νέου αναπτυξιακού προτύπου της ελληνικής οικονομίας 
και κοινωνίας και για την αρχή «ΜΟΝΟΝ ΑΠΑΞ» και τις ευ-
καιρίες που παρουσιάζονται μέσω της απλούστευσης και 
της ψηφιοποίησης των διαδικασιών του δημόσιου τομέα.
Ο κ. Χαμπίδης, τόνισε ότι «προσπαθούμε να φέρουμε τους 
ανθρώπους των πανεπιστημίων πιο κοντά στον κόσμο 
της αγοράς και τις απαιτήσεις της αγοράς πιο κοντά στον 
κόσμο των πανεπιστημίων για να παραχθούν νέες δου-
λειές, νέες θέσεις εργασία και φυσικά νέες ιδέες. Είμαστε 
όλοι σήμερα εδώ για να καμαρώσουμε το αποτέλεσμα της 
δουλειάς που έγινε μέσα στο Invent ICT».
Από την πλευρά του, ο κ. Στεφανόπουλος σημείωσε πως 

«το Invent ICT αποτελεί έναν νέο συνεργατισμό υποδο-
μών, απόψεων και τεχνολογίας και φέρνει κορυφαίες 
ερευνητικές ομάδες από τα ελληνικά πανεπιστήμια στην 
επιχειρηματικότητα. Το πρόγραμμα υποστηρίζει startups 
να παράγουν τεχνολογία αλλά και εφαρμόσιμες καινοτό-
μες ιδέες, που μαζί με άλλες δράσεις και ένα οργανωμένο 
εθνικό σχέδιο, υποστηρίζουν τον παραγωγικό ιστό της 
χώρας και αποτελούν προϋπόθεση για να κάνει έγκαιρα 
η χώρα το απαραίτητο ψηφιακό άλμα».
Η εκδήλωση ξεκίνησε με την παρουσίαση ενός επιτυχημέ-
νου παραδείγματος του πρώτου κύκλου του Invent ICT, 
αυτό Χριστόφορου Καχρή και της InAccel που μέσω του 
προγράμματος  κατάφερε να εδραιωθεί ως εταιρεία στον 
χώρο και να εξασφαλίσει την πρώτη χρηματοδότηση.
Μετά το πέρας της εκδήλωσης, ο Μιχάλης Στάγκος, συ-
νιδρυτής των Industry Disruptors Game Changers δήλω-
σε ότι «όταν αναφερόμαστε στο Invent, μιλάμε για την 
πρώτη θερμοκοιτίδα σύμπραξης ιδιωτικού και δημόσιου 
τομέα. Τη διασύνδεση της έρευνας που παράγεται στα 
πανεπιστήμια μας με την αγορά μέσω της ΕΕΚΤ που ση-
ματοδοτεί ένα νέο μοντέλο. Το μοντέλο  που αξιοποιεί τα 
ταλαντούχα παιδιά της πανεπιστημιακής κοινότητας πα-
ράγοντας αξία για την κοινωνία και την οικονομία».
Το ραντεβού ανανεώθηκε για τον τρίτο κύκλο του προ-
γράμματος, οι εγγραφές του οποίου άνοιξαν ήδη και η 
υποβολή γίνεται στο www.inventict.gr
Η προθεσμία υποβολής διαρκεί μέχρι 22 Ιανουαρίου 2020 
και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Α’ φάσης θα 
γίνει 15 Φεβρουαρίου 2020. Η τελική φάση εισαγωγής 
στο πρόγραμμα προβλέπεται για τις 15 Μαρτίου 2020.

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), σε συνερ-
γασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Επιστημονικό 
και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου, εγκαινιάζει το νέο Πε-
ριφερειακό Γραφείο του (Βιβλιοθήκη) στην Περιφέρεια 
Ηπείρου, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Η εκδήλωση για τα 
εγκαίνια του Περιφερειακού Γραφείου του στην Ήπειρο, 
με έδρα τα Ιωάννινα, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 
4 Δεκεμβρίου 2019, στις 17:00, στο Αμφιθέατρο του 
Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου, στην 
Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων. Επιπλέον, θα γίνει πα-
ρουσίαση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Οργανισμού 
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και του Περιφερειακού Γραφεί-
ου στα Ιωάννινα.
   Σκοπός της παρουσίας του ΟΒΙ στην Ήπειρο είναι, όπως 
αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. να παρέχει υπηρε-

σίες στην πανεπιστημιακή-ερευνητική κοινότητα και τον 
επιχειρηματικό κόσμο της Περιφέρειας και να συμβάλλει 
στη διασύνδεση της καινοτομίας με την οικονομική πα-
ραγωγή και την εμπορική αξιοποίησή της, όπως και να 
ενισχύσει την εφευρετική δραστηριότητα στην Περιφέρεια 
Ηπείρου και ευρύτερα στην Κεντρική Ελλάδα.
   Στην εκδήλωση θα παραστεί ο περιφερειάρχης Ηπεί-
ρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης, ενώ έχουν κληθεί και θα 
απευθύνουν χαιρετισμό ο καθηγητής Τριαντάφυλλος Αλ-
μπάνης, πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ο Από-
στολος Αυγερόπουλος, πρόεδρος του Επιστημονικού και 
Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου, ο Δημήτριος Δημητρίου, 
πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, ο Γιώργος Γκω-
λέτσης, επιστημονικά υπεύθυνος της Μονάδας Καινοτομί-
ας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καθώς και εκπρόσωποι 

παραγωγικών φορέων της Περιφέρειας.
   Τον ΟΒΙ, θα εκπροσωπήσει με ομιλία του, ο γενικός δι-
ευθυντής του Οργανισμού Παναγιώτης Κανελλόπουλος.
   Ο ΟΒΙ λειτουργεί ήδη Περιφερειακά Γραφεία (Βιβλιοθή-
κες) στη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, το Ηράκλειο, το Βόλο, 
την Ξάνθη και Κομοτηνή και διατηρεί δορυφορική εστία 
πληροφόρησης με τη συνεργαζόμενη βιβλιοθήκη του ΤΕΕ 
στην Αθήνα. Το επόμενο διάστημα, στο πλαίσιο της νέας 
αναπτυξιακής εποχής της χώρας μας και της προώθησης 
της καινοτομίας στο σύνολό της, περιλαμβάνεται και η δη-
μιουργία νέων γραφείων -13 συνολικά, ένα ανά Περιφέ-
ρεια- τα οποία θα λειτουργούν ως υπηρεσίες μιας στάσης, 
ως ΚΕΠ Διανοητικής Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

Ι. ΤΣΑΚΙΡΗΣ: ΝΕΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΟΦΥΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΒΙ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
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Οι κάτοικοι του χωριού της Ποντοκώμης δεν γνωρί-
ζουν αν τελικά η ΔΕΗ θα χρησιμοποιήσει το υπέδα-
φος του χωριού για να τροφοδοτηθούν οι ελάχιστοι 
λιγνιτικοί σταθμοί της εταιρείας που θα εξακολου-
θήσουν να λειτουργούν. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του 
Τάσου Τέλλογλου στην «Καθημερινή» το πρώτο σπίτι 
στη νέα Ποντοκώμη στέκεται ήδη όρθιο, ενώ οι κά-
τοικοι του χωριού δεν γνωρίζουν αν τελικά η ΔΕΗ θα 
χρησιμοποιήσει το υπέδαφος του χωριού για να τρο-
φοδοτηθούν οι ελάχιστοι λιγνιτικοί σταθμοί της στην 
περιοχή που θα εξακολουθήσουν να λειτουργούν 
σύμφωνα με τις πρόσφατες εξαγγελίες του πρωθυ-
πουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.
Το χωριό απέναντι από τον ΑΗΣ Καρδιάς είχε γίνει 
αντικείμενο απαλλοτρίωσης από τη ΔΕΗ με ένα ΦΕΚ 
του 2011. Πηγές της Επιχείρησης έλεγαν αυτή την 
εβδομάδα στην «Κ» ότι η ΔΕΗ δεν έχει ακόμα απο-
φασίσει τι θα κάνει με το χωριό, που σύμφωνα με 
τον δήμαρχο Κοζάνης κ. Λάζαρο Μαλούτα ανήκει 
πλέον στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, καθώς 
«για 150 εκατομμύρια ευρώ (σ.σ. τόσο θα στοιχίσει 
η μετεγκατάσταση) έγινε έγκαιρη και νόμιμη παρα-
κατάθεση».
Το 2016 συγκεκριμένα, η ΔΕΗ κατέθεσε στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων 144.135.000 ευρώ για 
την αποζημίωση των δικαιούχων 862 ιδιοκτησιών 
για τη μετεγκατάσταση της Ποντοκώμης Κοζάνης. 
Πρόκειται για το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων 
που καταβάλλει η Επιχείρηση για τη μετεγκατάσταση 
του οικισμού, μετά τις οριστικές αποφάσεις των δικα-
στηρίων για την τιμή αποζημίωσης.
«Με τις αποζημιώσεις αυτές οι κάτοικοι του ιστορι-
κού χωριού θα έχουν τη δυνατότητα για μετεγκατά-
σταση στον ειδικό χώρο που έχει διαμορφωθεί από 
τον Δήμο Κοζάνης και την Περιφέρεια. Η ΔΕΗ κάνει 
έτσι ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την υλοποίηση 
του αναπτυξιακού της προγράμματος», αναφέρει η 
Επιχείρηση. Το ποσό αποζημίωσης αναμένεται να 
αυξηθεί ελάχιστα μετά την κατάθεση των πολεοδομι-
κών αδειών των κτισμάτων από τους κατοίκους στην 
αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΗ.
Στο ποσό περιλαμβάνονταν 2,2 εκατ. ευρώ για δι-
καστικά έξοδα και αποζημίωση για τον Δικηγορικό 

Σύλλογο Κοζάνης, 42.000 ευρώ αποζημίωση για 
τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και 2,2 εκατ. 
ευρώ φόρος μεταβίβασης που θα κατατεθεί στη ΔΟΥ 
Κοζάνης.
Η μετεγκατάσταση της Ποντοκώμης είναι αναγκαία 
για την αξιοποίηση των λιγνιτικών κοιτασμάτων τα 
οποία θα τροφοδοτήσουν τη νέα Μονάδα «Πτολεμα-
ΐδα V» που είναι υπό κατασκευήν. Ομως, αντιπροσω-
πεία της ΔΕΗ μετέβη στη Γερμανία για να συζητήσει 
τη δημιουργία μονάδας συνδυασμένου κύκλου (με 
λιγνίτη και φυσικό αέριο), με αποτέλεσμα να μην εί-
ναι σαφές πόσος λιγνίτης θα χρειαστεί για την «Πτο-
λεμαΐδα V».
Το τι τελικά θα γίνει με το χωριό που τα τελευταία 
χρόνια αποτέλεσε ένα σύμβολο των μετεγκαταστά-
σεων στην περιοχή, έλεγαν πηγές της εταιρείας, θα 
αποφασιστεί από την Επιχείρηση μετά την ολοκλή-
ρωση του Business plan στο τέλος του χρόνου. Αλλα 
στελέχη, ωστόσο, της Διεύθυνσης Ορυχείων που 
μίλησαν στην «Κ» υπό τον όρο της ανωνυμίας, επει-
δή δεν ήταν εξουσιοδοτημένα να κάνουν δηλώσεις, 
είπαν ότι ένα μέρος του δεν αποκλείεται να χρησιμο-
ποιηθεί για τη δημιουργία φωτοβολταϊκού.
Ηδη, τον επόμενο μήνα αρχίζει η δεύτερη φάση των 
έργων υποδομών στη Νέα Ποντοκώμη, ενώ έχει κα-
ταβληθεί ένα ποσό 11 εκατομμυρίων για τη δημιουρ-
γία δημοτικών εκτάσεων. Η ΔΕΗ πρέπει να καταβάλει 
ακόμα κάποια χρήματα για την όδευση των πυλώ-
νων υψηλής τάσης, την ώρα πάντως που το παλιό 
χωριό της Ποντοκώμης παραμένει άθικτο.
Ο νέος οικισμός θα δημιουργηθεί στη Ζώνη Ενεργού 
Πολεοδομίας (ΖΕΠ) Κοζάνης, σε απόσταση 18 χιλιο-
μέτρων από τον σημερινό οικισμό, στον πολεοδομικό 
ιστό της πόλης.
Η Μαυροπηγή
Η περίπτωση της Μαυροπηγής κοντά στην Πτολεμα-
ΐδα είναι διαφορετική από εκείνη της Ποντοκώμης. 
Ο λιγνίτης που βρίσκεται στο υπέδαφός της αξιοποι-
είται και μαζί με το ορυχείο του νότιου πεδίου είναι 
δύο από τα κοιτάσματα τα οποία εκμεταλλεύεται ακό-
μα εντατικά η ΔΕΗ. Στις 12 Νοεμβρίου ο δήμαρχος 
Εορδαίας (Πτολεμαΐδας και περιχώρων) Παναγιώτης 
Πλακεντάς επισκέφθηκε με τοπικούς παράγοντες τον 

υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστή 
Χατζηδάκη. Στη συζήτησή τους παρουσιάστηκε το 
πρόβλημα που έχει προκύψει με τις αποφάσεις του  
Αρείου Πάγου, με τις οποίες δεν έγιναν δεκτές οι 
αιτήσεις αναίρεσης του συνόλου των κατοίκων της 
κοινότητας Μαυροπηγής, κατά της 110/2014 από-
φασης του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας. Ο υπουρ-
γός Περιβάλλοντος και Ενέργειας είδε με απόλυτα 
θετική διάθεση το ζήτημα και κατανόησε την ανάγκη 
εξεύρεσης λύσης.
Οι 700 κάτοικοι του χωριού είχαν αποζημιωθεί για 
τα ακίνητά τους με βάση τις τιμές που ίσχυαν προ 
κρίσης. Το Εφετείο, όμως, αποφάσισε να «κουρέψει» 
τις τιμές αποζημίωσης έως και 40%. Το Εφετείο Δυ-
τικής Μακεδονίας μείωσε τις τιμές για τις αποζημιώ-
σεις των κατοικιών στο 60%, διότι έλαβε υπόψη την 
εμπορική αξία των ακινήτων που απαλλοτριώνονται, 
η οποία είναι ιδιαίτερα χαμηλή λόγω της γειτνίασης 
του οικισμού με το λιγνιτωρυχείο και δεν έλαβε υπό-
ψη του το κατασκευαστικό κόστος ανέγερσης νέας 
κατοικίας. «Συνολικά», λέει στην «Κ» ο πρόεδρος 
του χωριού Ευάγγελος Καραγεωργίου, «οι 750 δι-
καιούχοι καλούνται να επιστρέψουν 35-37 από τα 
80 εκατομμύρια που αρχικά τους είχαν εκδικαστεί». 
Πριν από ένα χρόνο ο Αρειος Πάγος επικύρωσε την 
απόφαση του Εφετείου και η ΔΕΗ μπορεί τώρα να 
ζητήσει από τους κατοίκους του χωριού τα χρήματα 
πίσω. Η αρχική απόφαση για την απαλλοτρίωση είχε 
ληφθεί τον Σεπτέμβριο του 2011.
Σε αντίθεση με τον λιγνίτη της Ποντοκώμης, πάντως, 
ο λιγνίτης της Μαυροπηγής χρησιμοποιείται στους 
σταθμούς της ΔΕΗ στην περιοχή. Σύμφωνα με πλη-
ροφορίες της «Κ» οι κάτοικοι ζήτησαν από τον κ. 
Κωστή Χατζηδάκη να προχωρήσει σε νομοθετική 
ρύθμιση ώστε να μην κινδυνεύσουν να καταβάλουν 
ως αχρεωστήτως καταβληθέντα τα χρήματα που ει-
σέπραξαν για να κτίσουν τις νέες τους κατοικίες. Για 
τον σκοπό αυτό επικαλούνται τη γνωμοδότηση γνω-
στού καθηγητή της Νομικής Σχολής. Ο κ. Χατζηδάκης 
παρέπεμψε το θέμα στη νομική υπηρεσία του υπουρ-
γείου και αναμένεται να ανακοινώσει τις αποφάσεις 
του όταν τον Δεκέμβριο επισκεφθεί το λιγνιτικό κέ-
ντρο Κοζάνης - Πτολεμαΐδας.

Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΟΘΗΚΕ, ΑΛΛΑ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΠΑΡΕΜΕΙΝΕ
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Σε κρίσιμη καμπή περιέρχεται ο διαγωνισμός για τη χο-
ρήγηση της άδειας λειτουργίας καζίνο στο Ελληνικό, 
καθώς ο ένας εκ των δύο διεκδικητών, και ειδικότερα 
η Hard Rock International, της οποίας ο φάκελος φέρε-
ται να έχει προβλήματα, εμμέσως πλην σαφώς απειλεί 
με μπαράζ προσφυγών εάν αποκλειστεί από τη διαδι-
κασία, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Ηλία Μπέλλου στην 
«Καθημερινή». Μια τέτοια εξέλιξη θα σήμαινε καθυ-
στερήσεις τουλάχιστον τεσσάρων μηνών για την ανά-
δειξη νικητή, στοιχείο απαραίτητο (συμβασιοποιημένο 
με το Δημόσιο προαπαιτούμενο) για να προχωρήσει η 
Lamda Development στην καταβολή της πρώτης δό-
σης για την απόκτηση της Ελληνικό Α.Ε., να ολοκλη-
ρωθεί η συναλλαγή και να αρχίσουν όλα τα έργα στην 
έκταση του πρώην αεροδρομίου.
Ομως, με προσφυγές που μπoρούν να εκτροχιάσουν 
πλήρως τη διαδικασία απειλεί και ο έτερος διεκδικητής, 
η κοινοπραξία Mohegan Gaming and Entertainment 
με τη ΓΕΚ Τέρνα, σε περίπτωση που δεν τηρηθεί απο-
λύτως η νομιμότητα, που για αυτή φαίνεται να σημαί-
νει αποκλεισμός της Hard Rock.
O διαγωνισμός για την άδεια καζίνο στο Ελληνικό αξι-
ολογεί τόσο την οικονομική προσφορά για την άδεια 
όσο και το επενδυτικό σχέδιο για την ανέγερση ενός 
πολύ μεγάλου για τα αθηναϊκά δεδομένα ξενοδοχείου, 
άνω των 2.000 κλινών και ύψους έως 200 μέτρων. Θα 
είναι, δηλαδή, η μεγαλύτερη άμεση ξένη επένδυση των 
τελευταίων δεκαετιών για ανάπτυξη υποδομών και 
δραστηριότητας εκ του μηδενός. Θα υπερβεί σίγουρα 
το ένα δισεκατομμύριο ευρώ και ίσως να φθάσει και 
πολύ υψηλότερα, σύμφωνα τουλάχιστον με όσα έχουν 
δηλώσει οι δύο υποψήφιοι. Σε κάθε περίπτωση, και 
μόνον η μαχητικότητα των δύο πλευρών, ήδη από τα 
πρώτα στάδια της διαδικασίας, μαρτυρά την αποφασι-
στικότητά τους να διεκδικήσουν σθεναρά το έργο.
Από την πλευρά της η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου 
Παιγνίων (ΕΕΕΠ), η οποία διενεργεί τον διαγωνισμό 
για λογαριασμό του Δημοσίου, εμφανίζεται να τηρεί 
με ευλάβεια τη νομιμότητα και τις προβλεπόμενες από 
την προκήρυξη του διαγωνισμού διαδικασίες. Επιπλέ-
ον, η ίδια η κυβέρνηση έχει διαμηνύσει πως θα τηρη-
θεί σχολαστικά η νομιμότητα και η συμμόρφωση με 
όλους τους κανόνες προκειμένου να μην αμφισβητηθεί 
το αποτέλεσμα του διαγωνισμού-κλειδί για ολόκληρο 
το Ελληνικό.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ειδική επιτροπή διενέργειας που 
έχει συγκροτήσει η ΕΕΕΠ για τη διεξαγωγή του δια-
γωνισμού, αφού έλαβε την Πέμπτη τη γνωμοδότηση 
των νομικών συμβούλων της επί των φακέλων των 
δύο υποψηφίων, καλεί τώρα αμφοτέρους σε διευκρι-
νιστικές απαντήσεις επί μιας σειράς ζητημάτων εντός 
προθεσμίας μιας εβδομάδας. Κατόπιν θα συνεδριάσει 
και θα συντάξει πρακτικό με το οποίο θα προκρίνει είτε 
τους δύο υποψηφίους είτε τον ένα είτε κανένα. Αυτό 
το πρακτικό θα διαβιβαστεί στο διοικητικό συμβούλιο 
της ΕΕΕΠ, το οποίο και θα λάβει τις τελικές αποφάσεις, 
πάντοτε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.
«Και στα δικαστήρια»
Ομως, διασταυρωμένες πληροφορίες, που έχει στη 
διάθεσή της η «Κ» από αξιόπιστες πηγές της αγοράς, 
μιλούν για αυξημένη πιθανότητα αποκλεισμού της 
Hard Rock. Αναφερόμενος προ ημερών σε αυτές τις 
πληροφορίες, που όμως δεν είχαν έως τότε δημοσι-
ευτεί, ο εξουσιοδοτημένος σύμβουλος και εκπρόσω-
πος της Hard Rock, ο Ελληνοαμερικανός ομογενής 
Μιχαήλ Καρλούτσος, που βρίσκεται αυτές τις ημέρες 
στην Αθήνα για να στηρίξει το εγχείρημα του ομίλου, 
δήλωσε πως «είμαστε αποφασισμένοι να το πάμε μέ-
χρι τέλους. Ακόμη και στα δικαστήρια. Εάν αυτό είναι 
απαραίτητο, στην Ευρωπαϊκή Ενωση, στο δικαστικό 
σύστημα». Μιλώντας στην «Κ» ο Μιχαήλ Καρλούτσος 
ξεκαθάρισε πως «δεν αμφισβητώ την ακεραιότητα της 
επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού ή της ΕΕΕΠ», 
συμπληρώνοντας ωστόσο ότι «πιστεύω ότι είναι δί-
καιο να πούμε ότι κάθε πολίτης ή εταιρεία που εργά-
ζεται σε αυτή τη χώρα έχει το δικαίωμα να ασκεί τα 
νόμιμα δικαιώματά του, αν και όταν αισθάνονται ότι 
έχουν αντιμετωπιστεί άδικα». «Προσεύχομαι ότι αυτό 
δεν θα συμβεί, αλλά διατηρούμε το δικαίωμα να επιδι-
ώξουμε τη δικαιοσύνη μέσω της νομικής διαδικασίας, 
εάν είναι απαραίτητο».
Καθίσταται σαφές πως, με όλα αυτά τα ζητήματα 
ανοιχτά, ο διαγωνισμός βρίσκεται ακόμη στο στάδιο 
αξιολόγησης της πληρότητας και νομιμότητας των 
φακέλων των υποψηφίων και απέχει από την ουσια-
στική αξιολόγηση των τεχνικών και οικονομικών προ-
σφορών. Ετσι, ο δεδηλωμένος στόχος της κυβέρνησης 
να έχει ανάδοχο εντός του Νοεμβρίου και να κλείσει 
τη συναλλαγή με τη Lamda για ολόκληρο το Ελληνι-
κό εντός του 2019 έχει ήδη χαθεί. Πόσο μάλλον εάν η 

Hard Rock πράγματι αποκλειστεί και προσφύγει στην 
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ή ακόμα 
και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, όπως αφήνουν να 
εννοηθεί κύκλοι προσκείμενοι σε αυτή, πυροδοτώντας 
αντίστοιχες ενέργειες της έτερης υποψήφιας.
Ποια είναι τα «αγκάθια» στους φακέλους που 
έχουν υποβάλει οι διεκδικητές
Τέσσερα θέματα φέρεται να εντοπίζουν οι νομικοί 
σύμβουλοι της επιτροπής του διαγωνισμού για την 
άδεια καζίνο στο Ελληνικό στον φάκελο δικαιολογη-
τικών συμμετοχής της Hard Rock International. Αυτά, 
σύμφωνα με πηγές της «Κ», εντοπίζονται στην εγγυη-
τική επιστολή, στα νομιμοποιητικά του υπογράφοντος, 
στην απαιτούμενη εμπειρία κατασκευής ολοκληρω-
μένου συγκροτήματος καζίνο και στις βεβαιώσεις για 
το χρηματοδοτικό μοντέλο της συνολικής επένδυσης, 
που κατά τον επικεφαλής του ομίλου θα υπερβεί το ένα 
δισεκατομμύριο ευρώ.
Κατ’ αρχάς, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής που 
υπέβαλε λέγεται πως έχει συντομότερη της προβλεπό-
μενης διάρκεια ισχύος, αν και μόνο κατά λίγες ημέρες. 
Η αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού ζητεί ήδη να 
διευκρινιστούν τα ζητήματα αυτά ή να διορθώσουν 
πρόδηλα εκ παραδρομής λάθη, αναφέρουν οι σχετικές 
πληροφορίες.
Το ίδιο φαίνεται να ισχύει και στα δικαιολογητικά που 
πρέπει να συνοδεύουν τον φάκελο για το πρόσωπο 
που υπογράφει την όλη προσφορά. Ομως, παραμέ-
νει αδιευκρίνιστο, τουλάχιστον για την ώρα, πώς θα 
υπερκεραστούν, αν όντως υφίστανται, τα άλλα δύο 
ζητήματα. Δηλαδή, αυτό της εμπειρίας για την ανά-
πτυξη και λειτουργία ολοκληρωμένου συγκροτήματος 
καζίνο (ξενοδοχείο, χώροι ψυχαγωγίας, εμπορικοί 
χώροι, καζίνο κ.λπ.). Με βάση τις σχετικές πληροφορί-
ες, η Hard Rock διαχειρίζεται τέτοιο συγκρότημα, όμως 
δεν έχει διευκρινιστεί πλήρως αν το έχει κατασκευάσει 
η ίδια, όπως ζητείται από την προκήρυξη, ή το έχει 
αγοράσει από προηγούμενο ιδιοκτήτη. Επίσης λέγε-
ται, πάντοτε κατά τις ίδιες πηγές, ότι τα έγγραφα για 
τις απαιτούμενες χρηματοοικονομικές προϋποθέσεις 
για τη χρηματοδότηση της όλης επένδυσης εγείρουν 
κάποια ερωτήματα. 
Συνέχεια στη σελ 9

ΜΕ ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΜΟ ΑΠΕΙΛΕΙΤΑΙ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΖΙΝΟ
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Συνέχεια από τη σελ 8 

Αντίστοιχα ερωτήματα για την υποψηφιότητα της 
Mohegan δεν φαίνεται να υπάρχουν, αν και η αντίπαλός 
της φέρεται να έχει διαρρεύσει πως υφίσταται ανάλογο 
ζήτημα με την εγγυητική της. Ομοίως, πηγές προσκείμε-
νες στην εν Ελλάδι νομική εκπροσώπηση της Hard Rock 
εγείρουν θέμα αφενός υποβολής απαιτούμενης οικονο-
μικής κατάστασης ενός εκ της ένωσης προσώπων που 
συμμετέχουν στο σχήμα της Mohegan και αφετέρου δι-
καστικής απόφασης περί εμπλοκής ενός εκ των μελών της 
κοινοπραξίας της Mohegan σε υπόθεση ανταγωνισμού, 
που κατά τη Hard Rock εγείρει ζητήματα δυνατότητας 
συμμετοχής. Θέμα πάντως που, σύμφωνα με άλλες πηγές, 
δεν υφίσταται καν, λόγω της συμμετοχής στην κοινοπρα-
ξία διαφορετικής οντότητας από αυτή που αναφέρουν 
οι κύκλοι της Hard Rock αλλά και του σχετικού νομικού 
πλαισίου.
Αν μη τι άλλο, καθίσταται σαφές ότι και οι δύο πλευρές 
δέχονται και αξιολογούν εισηγήσεις για να επιχειρήσουν 
να βγάλουν εκτός διαγωνισμού η μία την άλλη, πληρο-
φορείται η «Κ». Παρ’ όλα αυτά, αμφότερες, δηλαδή τόσο 
η κοινοπραξία Mohegan Gaming & Entertainment με τη 
ΓΕΚ Τέρνα όσο και η Hard Rock International, δηλώνουν 
πως επιδιώκουν να εξελιχθεί τάχιστα και ομαλά η διαδι-
κασία, ώστε να αρχίσουν άμεσα την υλοποίηση της επέν-
δυσής τους.
Μεγάλα ονόματα στην αύξηση κεφαλαίου της 
Lamda Development
Πέραν των 650 εκατ. ευρώ, τα επιπλέον κεφάλαια που 
απαιτούνται για να χρηματοδοτηθεί η πρώτη πενταετής 
επενδυτική περίοδος στο Ελληνικό θα προέλθουν από 
τραπεζικό δανεισμό ύψους 850 εκατ., έκδοση ομολογια-
κού 150 εκατ., ενώ άλλα 400 εκατ. υπολογίζονται από την 
εκμετάλλευση του ακινήτου. 
Τη Δευτέρα εγκρίνεται  από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 
το ενημερωτικό δελτίο της αύξησης κεφαλαίου 650 εκατ. 
ευρώ της Lamda Development, η οποία σχεδιάζει να έχει 
ολοκληρώσει όλη τη διαδικασία έως τις 20 Δεκεμβρίου. 
Το εγχώριο και διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον για συμμε-

τοχή στην αύξηση αυτή είναι, σύμφωνα με χρηματιστηρι-
ακούς και τραπεζικούς κύκλους, αυξημένο και αναμένεται 
να εκδηλωθεί άμεσα κατά τη διαπραγμάτευση των δικαι-
ωμάτων συμμετοχής στην αύξηση, η οποία εκτιμάται πως 
θα ξεκινήσει τις αμέσως επόμενες ημέρες.
Το διοικητικό συμβούλιο της Lamda αποφάσισε την Πα-
ρασκευή πως η τιμή των νέων μετοχών στο πλαίσιο της 
αύξησης θα είναι στα 6,70 ευρώ ανά μετοχή. Η βασική 
της μέτοχος Consolidated Lamda Holdings S.A. συμφε-
ρόντων του ομίλου Λάτση έχει δεσμευτεί πως θα ασκήσει 
στο σύνολό τους τα δικαιώματα προτίμησης που της αντι-
στοιχούν, αλλά και θα καλύψει τις μετοχές που τυχόν θα 
παραμείνουν αδιάθετες. Ομοίως, ο δεύτερος μεγαλύτερος 
μέτοχος, η VoxCove Holdings, κοινοπραξία της Olympia 
Group συμφερόντων του ομίλου Π. Γερμανού και της VNK 
Capital, συμφερόντων των αδελφών Βασίλη και Νέλλης 
Κάτσου, που ελέγχει σήμερα το 10% του μετοχικού κε-
φαλαίου, έχει δεσμευτεί να συμμετάσχει για το ποσοστό 
αυτό. Επιπλέον, τις τελευταίες λίγες εβδομάδες, μετά την 
ανακοίνωση της αύξησης κεφαλαίου, σημαντικές θέ-
σεις στο μετοχικό κεφάλαιο της Lamda έχουν αποκτήσει 
ισχυρά επιχειρηματικά σχήματα από την Ελλάδα και το 
εξωτερικό, διαμορφώνοντας αναλόγως το κλίμα στην 
αγορά. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει η Aegean, που αγορά-
ζοντας ίδιες μετοχές της Lamda Development, οι οποίες 
αντιστοιχούν στο 1,66% του μετοχικού της κεφαλαίου, 
συμφώνησε να είναι και στρατηγικός εταίρος στο project 
του Ελληνικού, επικοινωνώντας και προβάλλοντας το 
έργο διεθνώς. Επίσης η ΟΡΥΜΗΛ, συμφερόντων Οδυσσέα 
Κυριακόπουλου, προχώρησε στην αγορά 546.167 ιδίων 
μετοχών της Lamda (0,685%), ενώ μόλις πριν από λίγες 
ημέρες η HSBC (για λογαριασμό πελάτη της), η Gama 
(Graticule Asset Management Asia) και η Bienville προ-
χώρησαν στην αγορά του 2,75% της Lamda που πούλησε 
μέσω του χρηματιστηρίου η VoxCove έναντι 16,8 εκατ., 
διακρατώντας, όπως προαναφέρθηκε, το υπόλοιπο 10%.
Πού θα χρησιμοποιηθούν
Η Lamda θα χρησιμοποιήσει από τα 650 εκατ. ευρώ της 
αύξησης τα 467 εκατ. για συμμετοχή σε αύξηση μετοχικού 
κεφαλαίου της Hellinikon Global I, 100% θυγατρικής της, 

προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την καταβολή των 
δύο πρώτων δόσεων του τιμήματος αγοραπωλησίας με-
τοχών στο ΤΑΙΠΕΔ (το συνολικό τίμημα ανέρχεται στα 915 
εκατ. αλλά τα υπόλοιπα 450 εκατ. δεν είναι ακόμα απαιτη-
τά και θα πληρωθούν μεσοπρόθεσμα στους χρόνους που 
προβλέπει η σύμβαση παραχώρησης). Αλλα 133 εκατ. θα 
χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση επιμέρους αναπτύ-
ξεων στο πλαίσιο της επένδυσης εντός των πρώτων τριών 
ετών και 40 εκατ. για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου 
κίνησής της, ενώ 10 εκατ. θα κατευθυνθούν στην κάλυψη 
των εξόδων έκδοσης της αύξησης.
Δηλαδή από τα 650 εκατ. τα 600 εκατ. θα πάνε στη χρη-
ματοδότηση της εξαγοράς και των έργων των πρώτων 
ετών. Τα επιπλέον κεφάλαια που απαιτούνται με βάση 
το business plan και τις συμβατικές υποχρεώσεις με το 
Δημόσιο για να χρηματοδοτηθεί η πρώτη πενταετής επεν-
δυτική περίοδος στο Ελληνικό, θα προέλθουν από τρα-
πεζικό δανεισμό ύψους 850 εκατ. ευρώ αλλά και έκδοση 
ομολογιακού 150 εκατ., ενώ άλλα 400 εκατ. υπολογίζεται 
να έρθουν από την εκμετάλλευση του ακινήτου (πωλήσεις 
κατοικιών, εκμισθώσεις χώρων κ.λπ.). 
Οι τράπεζες
Ο τραπεζικός δανεισμός των 850 εκατ. ευρώ έχει κατ’ 
αρχήν συμφωνηθεί και είναι θέμα λίγων εβδομάδων να 
γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις, σύμφωνα με όσα είχε 
αποκαλύψει ο διευθύνων σύμβουλος της Lamda Οδυσ-
σέας Αθανασίου κατά την έκτακτη γενική συνέλευση στις 
10 Οκτωβρίου, η οποία και ενέκρινε αύξηση μετοχικού. 
Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, στο σχήμα θα συμμετέ-
χουν πιθανότατα και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, 
χωρίς ακόμα να έχουν επιμερισθεί επακριβώς οι συμμε-
τοχές. Αναφορικά με την έκδοση του ομολόγου των 150 
εκατ. ευρώ είχε διευκρινιστεί πως η κάθε ομολογία θα έχει 
προσιτή αξία για τους ιδιώτες μικροεπενδυτές που θέλουν 
να συμμετάσχουν στο project και δεν θα είναι τέτοια που 
να απευθύνεται μόνον σε θεσμικούς επενδυτές. Το πότε θα 
γίνει η ομολογιακή αυτή έκδοση παραμένει ακόμα αδιευ-
κρίνιστο.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ το διοικητικό συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, 
αποφάσισε την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της LAMDA 
DEVELOPMENT, για τη δημόσια προσφορά έως 97.014.940 νέων κοινών, ονομαστικών, 

με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών, και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών με-
τόχων, με καταβολή μετρητών και τιμή διάθεσης 6,70 ευρώ ανά μετοχή, καθώς και την 
εισαγωγή των νέων μετοχών στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

ΜΕ ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΜΟ ΑΠΕΙΛΕΙΤΑΙ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΖΙΝΟ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΤΗΣ LAMDA DEVELOPMENT 
Για δημόσια προσφορά νέων μετοχών
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Μέχρι τον Απρίλιο του 2020 θα είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους 
επισκέπτες του το Athens Capital Hotel – MGallery, το νέο ξε-
νοδοχείο της  Λάμψα στην Πλατεία Συντάγματος, σύμφωνα 
με ρεπορτάζ της «Καθημερινής». Οι εργασίες ανακαίνισης του 
εκμισθωμένου κτιρίου στη συμβολή της Λ. Πανεπιστημίου με 
την οδό Κριεζώτου, όπου παλαιότερα στεγαζόταν το ιστορικό 
Ξενοδοχείο Kings’ Palace, βρίσκονται πλέον στο τελικό τους 
στάδιο και ολοκληρώνεται  επένδυση συνολικού ύψους 22 
εκατ. ευρώ. Το Athens Capital Hotel–MGallery θα φερει το 
brand των luxury boutique ξενοδοχείων του δικτύου της 
MGallery Collection, η οποία ανήκει στον όμιλο Accor.

Διαθέτει 158 δωμάτια και 19 σουίτες. Στον 9ο όροφο θα λει-
τουργεί εστιατόριο και στον 10ο χώρος αναψυχής με πισίνα, 
Bar – Snack Bar. Στο ισόγειο θα διαμορφωθεί ένα All day 
Lobby Lounge Bar, ενώ το συγκρότημα θα  διαθέτει επίσης 
συνεδριακούς χώρους για εταιρικές συναντήσεις και events 
καθώς και fitness center.
Η έναρξη λειτουργίας του νέου Ξενοδοχείου συμπίπτει με τη 
συμπληρώση 100 ετών από την ίδρυση της Λάμψα, συμφε-
ρόντων σήμερα της Οικογένειας Λασκαρίδη. Υπενθυμίζεται 
πως ο εισηγμένος από το 1947 όμιλος έχει στην ιδιοκτησία 
του το Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία και το Ξενοδοχείο King 

George στην Αθήνα, το Ξενοδοχείο Sheraton στη Ρόδο και το 
Hyatt Regency Belgrade και το Mercure Excelsior στο Βελι-
γράδι.
Τη θέση του Γενικού Διευθυντή αναλάμβάνει ο Ευριπίδης Τζή-
κας Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός έγινε από την MTarchitects 
– Massouridis – Theodoraki Architects, ο σχεδιασμός εσωτε-
ρικών χώρων από την MKV – Interior Architectural Design, 
οι μηχανολογικές μελέτες από την L.D.K. και οι στατικές μελέ-
τες από τον πολιτικό μηχανικό Γ. Βροχίδη.

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των μέτρων και έργων αποκα-
τάστασης για την αντιμετώπιση της δυσοσμίας στην Δυτική 
Θεσσαλονίκη ζητάει από τα ΕΛΠΕ η Περιφέρεια Κεντρική Μα-
κεδονίας όπως έγινε γνωστό στη σημερινή συνεδρίαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου μετά την παράσταση διαμαρτυ-
ρίας που πραγματοποίησαν εκπρόσωποι φορέων της Δυτικής 
Θεσσαλονίκης, τόσο για το πρόβλημα της έντονης δυσοσμίας, 
όσο και για το ενδεχόμενο καύσης απορριμάτων σε μονάδα της 
περιοχής(“Τιτάν”).
Στις παρεμβάσεις τους στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ο κ. Θα-
νάσης Κοκωνάς, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γονέων και Κη-
δεμόνων Κεντρικής Μακεδονίας, ανέφερε ότι “ενώ έχουν βγεί 
τα αποτελέσματα της έρευνας για την δυσοσμία δεν έχει ληφθεί 
κανένα μέτρο για να ελαττωθεί η ρύπανση στην περιοχή ενώ ο 
κ Μιχάλης Σπάσος μιλώντας εκ μέρους 31 φορέων της δυτικής 
Θεσσαλονίκης που αντιδρούν στην παραγωγή του απορριμμα-
τογενούς καυσίμου RDF/SRF από Μονάδες Επεξεργασίας Απορ-
ριμάτων, χαρακτήρισε καρκινογόνα την καύση του και ζήτησε 
να συζητηθεί εκτενώς το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, 
“να αναθεωρηθεί ο σχεδιασμός που έχει γίνει και να καταργηθεί 
η πρόβλεψη για ενδεχόμενη καύση απορριμάτων”.
Απαντώντας στους εκπροσώπους φορέων ο περιφερειάρχης 
Κ.Μακεδονίας κ. Α.Τζιτζικώστας, είπε ότι “το θέμα της δυσοσμί-
ας και η υποβάθμιση των συνθηκών ζωής των κατοίκων της 

Δυτικής Θεσσαλονίκης δεν θα γίνει ανεκτή από την Περιφέρεια».
“Αποδείξαμε στην πράξη ότι είμαστε ο πρώτος θεσμός που 
ασχολήθηκε σοβαρά με αυτό το ζήτημα και έκανε γνωστό ότι 
θέμα θα εισαχθεί στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο προς 
ενημέρωση και συζήτηση για να δούμε» - όπως τόνισε- «ποιοι 
είναι αυτοί που κάνουν την δουλειά τους σ αυτή τη χώρα και 
ποιοι όχ»ι. «Δυστυχώς», πρόσθεσε, «τα προηγούμενα χρόνια 
είχαμε ένα υπουργείο που έχει την αρμοδιότητα για το ζήτη-
μα της δυσοσμίας που απείχε τελείως από το πρόβλημα. Στην 
συζήτηση θα κληθούν να συμμετέχουν και εκπρόσωποι των 
ΕΛΠΕ, φορέων της Δυτικής Θεσσαλονίκης και του υπουργείου 
Περιβάλλοντος».
Για το θέμα της καύσης των απορριμάτων ο αντιπεριφερειάρ-
χης Περιβάλλοντος κ. Κώστας Γιουτίκας, είπε ότι “αποκλειστικά 
αρμόδιοι είναι οι δήμοι μέσω του Φορέα Διαχείρισης Στερεών 
Απορριμάτων. Δεσμεύτηκε ότι “όποτε έρθει το θέμα της διαχεί-
ρισης της μονάδος στην επιτροπή ανάπτυξης θα κληθεί οπωσ-
δήποτε και ο Φορέας για να μας ενημερώσει γι αυτό”.
Για την έντονη δυσοσμία αφού ανέφερε ότι εδώ και 30 χρόνια 
κανένας φορέας δεν είχε ασχοληθεί με το ζήτημα είπε χαρα-
κτηριστικά: “Εμείς ως διοίκηση της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας δεν το... παίξαμε λαγωνικά, να κυκλοφορούμε 
στους δρόμους του Κορδελιού και του Ευόσμου και με τη μύτη 
μας να ψάχνουμε απαντήσεις. Δεν κρύψαμε το πρόβλημα κάτω 

από το χαλί ούτε κρυφτήκαμε οι ίδιοι πίσω από το δάχτυλό μας. 
Πήραμε μια συγκεκριμένη πολιτική απόφαση ότι θα δώσουμε 
απαντήσεις για το τι είναι αυτές οι ουσίες που την προκαλούν. 
Σε συνεργασία με το Εργαστήριο Μέτρησης Αέριων Ρύπων του 
ΑΠΘ δημιουργήσαμε ένα πανελλαδικά μοναδικό πρόγραμμα 
για να μετρήσουμε επιτέλους μετά από 30 χρόνια ποιες ουσίες 
είναι αυτές που προκαλούν την δυσοσμία....Είχαμε το τελικό πό-
ρισμα το περασμένο καλοκαίρι κι όχι μόνο ταυτοποιήσαμε ποιες 
ειναι οι χημικές ενώσεις κι εντοπίσαμε την πηγή της έντονης δυ-
σοσμίας αλλά πήγαμε κι ένα βήμα παρακάτω. Προτείναμε συ-
γκεκριμένες λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν από τα ΕΛΠΕ 
έτσι ώστε να πάψει η δυσοσμία. Η προηγούμενη διοίκηση και 
η προηγούμενη ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος είχαν 
δεσμευτεί για συγκεκριμένες λύσεις και έργα. Όταν ανέλαβε η 
νέα ηγεσία του υπουργείου ενημερώσαμε (σσ τον κ Χατζηδά-
κη) για τα αποτελέσματα και τα μέτρα που είχαν αποφασιστεί 
και υπήρξε δέσμευση του ότι θα υλοποιηθούν όπως έχουν 
ανακοινωθεί”.
“Πρέπει και θέλουμε»-δήλωσε ο κ Γιουτίκας- «να έχουμε σαφές 
χρονοδιάγραμμα από την διοίκηση των διυλιστηρίων για τα 
μέτρα και τα έργα αποκατάστασης που έχουν υποσχεθεί. Ήδη 
ξεκίνησαν κάποια έργα σε ανοιχτά σκάμματα που γειτνιάζουν με 
κατοικημένες περιοχές του Κορδελιού, αλλά δεν ησυχάζουμε...”

Ανανεώθηκε το υφιστάμενο μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Πολεμικού Ναυτικού και της ΔΕΗ Α.Ε. που αφορά σε σειρά εκπαιδευτικών, τεχνικών, τεχνολογικών, επιστημονικών και ερευνητικών 
θεμάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Την ανανέωση του μνημονίου υπόγραψαν ο Αρχηγός ΓΕΝ αντιναύαρχος Νικόλαος Τσούνης και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος 
της ΔΕΗ Γεώργιος Στάσσης, όπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΝ.

ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΛΑΜΨΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΥΣΟΣΜΙΑΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ζητάει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ-ΔΕΗ 
Στους τομείς της εκπαίδευσης και της έρευνας
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«Η συμμετοχή ρεκόρ 55 ελληνικών επιχειρήσεων αυτή 
τη χρονιά στη διεθνή έκθεση Big 5 Show Dubai κατα-
δεικνύει την βούληση του επιχειρηματικού κόσμου να 
γίνει περισσότερο εξωστρεφής» δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ 
ο διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Enterprise 
Greece, Γιώργος Φιλιόπουλος, στα εγκαίνια της σημα-
ντικότερης έκθεσης δομικών υλικών και κατασκευών 
της Μ. Ανατολής που πραγματοποιείται στο Dubai 
World Trade Centre.
Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Φιλιόπουλος, το 
Enterprise Greece βοηθάει τις ελληνικές επιχειρήσεις 
να αυξήσουν το εξαγωγικό τους αποτύπωμα στην πε-
ριοχή της Μέσης Ανατολής μέσω της παρουσίας τους 
στο ελληνικό εθνικό περίπτερο στην «BIG 5». 
Πρόσθεσε επίσης ότι «με τις δράσεις που υλοποιεί και 
προγραμματίζει το Enterprise Greece, στόχος μας είναι 
η αύξηση της εξαγωγικής δραστηριότητας και συνε-
πώς η μεγέθυνση της ελληνικής οικονομίας». 
Ο κ. Φιλιόπουλος υποδέχθηκε στο εθνικό περίπτερο 
τον Sheikh Ahmed Bin Saeed al Maktoum ο οποίος 
εγκαινίασε την έκθεση. Στη συνέχεια συνόδευσε τον 
επιτετραμμένο της ελληνικής πρεσβείας του Αμπού 
Ντάμπι, Σωκράτη Σουρβίνο καθώς και τους εκπροσώ-
πους του Γραφείου ΟΕΥ της ελληνικής πρεσβείας στο 
Ντουμπάι, στα περίπτερα των Ελλήνων εκθετών όπου 
είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με επιχειρηματίες 
για τις δυνατότητες ανάπτυξής τους στην ευρύτερη 
περιοχή. 
Σε δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο επιτετραμμένος της 
ελληνικής πρεσβείας του Αμπού Ντάμπι, Σωκράτης 
Σουρβίνος τόνισε ότι «η παρουσία άνω των 50 ελληνι-
κών επιχειρήσεων στην έκθεση καταδεικνύει το μεγά-
λο ενδιαφέρον να επεκτείνουν τη συνεργασία τους με 
τα ΗΑΕ. Επίσης υποδηλώνει την δυναμική που έχουν 
αναπτύξει οι οικονομικές και πολιτικές σχέσεις της Ελ-
λάδας με τις συγκεκριμένες χώρες».
Συνέχισε λέγοντάς ότι «η Ελλάδα διαθέτει εξαιρετικής 
ποιότητας προϊόντα, τεχνογνωσία, καινοτομία αλλά 
και εμπειρία που σχετίζονται με τους ιστορικούς δε-
σμούς της συγκεκριμένης περιοχής και μας κάνουν 
να καταλαβαίνουμε τις ανάγκες της αγοράς ώστε να 
ανταποκρινόμαστε άμεσα. Πιστεύω ότι η παρουσία 
μας εδώ θα φέρει άμεσα αποτελέσματα δεδομένου ότι 
ο κατασκευαστικός κλάδος στα ΗΑΕ ανακάμπτει». 
Από την πλευρά του, ο Γιάννης Ρέτσας, διευθυντής δο-

μικών, βιομηχανικών και καταναλωτικών προϊόντων 
και υπεύθυνος διοργάνωσης της ελληνικής συμμετο-
χής ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι ο κλάδος των δομικών 
υλικών είναι από τους σημαντικότερους της ελληνικής 
οικονομίας.
«Με τη συμμετοχή-ρεκόρ που έχουμε στη φετινή έκ-
θεση αποδεικνύεται ότι οι ελληνικές εταιρείες δομικών 
υλικών είναι ιδιαίτερα εξωστρεφείς και μπορούν να 
είναι ανταγωνιστικές σε διεθνές επίπεδο. Οι προσδοκί-
ες των συμμετεχουσών επιχειρήσεων από την έκθεση 
είναι υψηλές, καθώς η έκθεση δεν αφορά μόνον στο 
Ντουμπάι αλλά σε μία ευρύτερη περιοχή του Κόλπου, 
της Σαουδικής Αραβίας και της Αφρικής με υψηλό δυ-
ναμικό ανάπτυξης» τόνισε ο κ. Ρέτσας και συνέχισε:
«Το Enterprise Greece παραμένει αρωγός στον εθνικό 
στόχο για αύξηση των εξαγωγών έως 50% του ΑΕΠ 
και στις προσπάθειες των ελληνικών επιχειρήσεων 
να επεκταθούν σε νέες αγορές. Έχουμε ένα ευρύ πρό-
γραμμα εκθέσεων και άλλων δράσεων που καλύπτουν 
τους σημαντικότερους κλάδους και διεθνείς αγορές».
Η Josine Heijmans, Αντιπρόεδρος της διοργανώτρι-
ας εταιρείας DMG, μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες 
διοργάνωσης διεθνών επαγγελματικών εκθέσεων 
παγκοσμίως, τόνισε ότι η «BIG 5» είναι η μεγαλύτε-
ρη έκθεση δομικών υλικών και κατασκευών της Μ. 
Ανατολής και Αφρικής η οποία εφέτος συμπληρώνει 
40 χρόνια λειτουργίας. Όπως ανέφερε: «στόχος είναι 
οι εταιρείες που συμμετέχουν να έχουν πρόσβαση στις 
μεγάλες ευκαιρίες που προσφέρει η αγορά στην ευρύ-
τερη περιοχή».
Η «BIG 5» που πραγματοποιείται από 25-28 Νοεμβρίου 
στο Dubai World Trade Centre αποτελεί τη μεγαλύτερη 
και σπουδαιότερη έκθεση για όλους τους κλάδους των 
δομικών υλικών και κατασκευών στην Μέση Ανατολή 
με σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον.
Λόγω της γεωγραφικής της θέσης, η έκθεση, συγκε-
ντρώνει εμπορικούς επισκέπτες όχι μόνο από την 
περιοχή των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της 
Μέσης Ανατολής, αλλά και από τις γειτονικές χώρες 
με σημαντικότερες αυτή της Σαουδικής Αραβίας, του 
Ιράν, της Ινδίας και της Υποσαχάριας και Βόρειας 
Αφρικής.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της διοργανώτριας εταιρείας 
DMG events στην έκθεση συμμετέχουν 2.250 επιχειρή-
σεις από όλους τους κλάδους των δομικών υλικών και 

των κατασκευών από 66 χώρες. Η εκθεσιακή επιφά-
νεια καλύπτει πάνω από 110.000 τετραγωνικά μέτρα, 
ενώ οι εμπορικοί επισκέπτες εκτιμάται ότι θα ανέλθουν 
σε 68.750.
Η έκθεση «Big 5» συγκεντρώνει και προβάλλει τη 
μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα και υπηρεσίες του 
τομέα των κατασκευών. Ειδικότερα προβάλλονται : 
Δομικά υλικά (δόμηση, μόνωση, οδοποιία, κατασκευ-
ές), ηλεκτρολογικό υλικό, κλιματισμός, εξοπλισμός αε-
ροδρομίων, καλώδια, ηλεκτρικά μηχανήματα, τεχνο-
λογία υδάτων & περιβάλλοντος (πισίνες, σιντριβάνια, 
προστασία περιβάλλοντος, είδη ύδρευσης, άρδευσης), 
τεχνολογία κλιματισμού (ψύξη - θέρμανση) κατοικιών 
και επαγγελματικών χώρων, συστήματα καθαρισμού 
και συντήρησης, προϊόντα μεταλλουργίας και υα-
λουργίας, μπάνια, κεραμικά, μάρμαρα υλικά επεξερ-
γασίας μαρμάρων.
Παράλληλα, με την «BIG 5 SHOW DUBAI» διοργανώ-
νονται οι εκθέσεις: «URBAN DESIGN & LANDSCAPING 
EXPO» - αστικού σχεδιασμού και αρχιτεκτονικής εξωτε-
ρικών χώρων, «MΙDDLE EAST STONE»- μαρμάρου και 
πλακιδίων, «HVAC-R» - ψύξης/θέρμανσης, «SOLAR» 
- ηλιακών συστημάτων και προϊόντων ενέργειας, 
«BIG 5 HEAVY» - μηχανημάτων και «TECHNOLOGIES + 
INNOVATION» - τεχνολογίας.
Η εθνική συμμετοχή στην «BIG 5» διοργανώνεται από 
τον Οργανισμό Enterprise Greece για 18η συνεχόμενη 
χρονιά. Οι συμμετέχουσες εταιρείες ανέρχονται σε 52, 
αυξημένες κατά 16% σε σχέση με πέρυσι και η συνο-
λική κάλυψη σε 1.655 τ.μ. (+24%), πλέον του χώρου 
StartUp City.
Αξίζει να αναφερθεί ότι πέρυσι εντάχθηκε για πρώτη 
φόρα στην «BIG 5» ο χώρος StartUp City, όπου προ-
βάλλονται σε εθνικό περίπτερο οι startups που έχουν 
αναπτύξει εφαρμογές καινοτόμες στο κλάδο των δομι-
κών. Το Enterprise Greece οργάνωσε το μόνο εθνικό 
περίπτερο στον εν λόγω χώρο, σηματοδοτώντας την 
έναρξη της προβολής της καινοτομίας στον κατασκευ-
αστικό κλάδο, με 3 ελληνικές εταιρείες.
Στο πλαίσιο της έκθεσης, οι συμμετέχουσες επιχει-
ρήσεις θα παρουσιάσουν, μεταξύ άλλων, προϊόντα 
μαρμάρου, προϊόντα και συστήματα αλουμινίου, μο-
νωτικά - χημικά υλικά, χρώματα, ηλιακά συστήματα, 
μεταλλικές κατασκευές και συστήματα ήχου.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΡΕΚΟΡ 55 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ «BIG 5 sHOw DUBAI 2019»
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Εστιάζοντας στην αναπτυξιακή πορεία της Ελλάδας, μέσω 
της αξιοποίησης της τεχνολογίας, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσε-
ων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), δι-
οργάνωσε συνέδριο χθες στο ξενοδοχείο Ιντερκοντινένταλ 
με θέμα «Digital Economy forum 2019, Leading Greece to 
Growth», σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
   Όπως τόνισε ο γενικός διευθυντής του ΣΕΠΕ Γιάννης Σύρ-
ρος, «η βιομηχανία ψηφιακής τεχνολογίας βρίσκεται στην 
αιχμή της καινοτομίας και των τεχνολογικών ανακαλύψεων 
των τελευταίων δεκαετιών, επηρεάζοντας κάθε πτυχή της 
ζωής μας. Αποτελεί τον κρίσιμο συντελεστή ισχύος στη νέα 
παγκόσμια οικονομία αναθεωρώντας πολλές από τις βεβαι-
ότητες του παρελθόντος».
   Όπως υπογράμμισε «έως το τέλος του 2020, κάθε άνθρω-

πος στον πλανήτη θα χρησιμοποιεί κατά μέσο όρο 26 έξυ-
πνα αντικείμενα, ενώ έως το 2030 η παγκόσμια διασύνδεση 
δεδομένων και πληροφοριών αναμένεται να αυξηθεί κατά 
75%». Έκανε λόγο και για την έλευση του 5G, και την αυξη-
μένη συνδεσιμότητα που θα φέρουν τα δίκτυα επόμενης γε-
νιάς, καθώς και ευρεία γκάμα νέων υπηρεσιών, βασισμένες 
σε υποδομές 5G, που θα αλλάξουν ολοκληρωτικά πλέον την 
εμπειρία αλλά και τις δυνατότητες των χρηστών.
   «Από τις ιατρικές επεμβάσεις από απόσταση μέχρι τα αυ-
τοκινούμενα οχήματα, τα δίκτυα επόμενης γενιάς τηλεπικοι-
νωνιών φέρνουν όλες τις πρωτοποριακές εφαρμογές στις 
καθημερινότητα μας. Παράλληλα, όλες οι κρίσιμες υποδο-
μές από την παραγωγή, μετάδοση, και διανομή της ηλεκτρι-
κής ενέργειας, τη διανομή νερού, τη βιομηχανική παραγω-

γή, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τη ναυτιλία, οποιαδήποτε 
μορφή επικοινωνίας, έως την υγεία και πολλά άλλα έχουν 
έναν κοινό παρονομαστή… την τεχνολογία. Έως το 2023 
θα κυκλοφορούν 740 χιλιάδες αυτόνομα οχήματα και έως 
το 2030 τα 2/3 της καταναλωτικής εμπειρίας θα χειρίζονται 
έξυπνες μηχανές» ανέφερε. 
    Και κατέληξε ο κ. Σύρρος: «Σε αυτήν την πραγματικότητα 
οφείλουμε να συντονιστούμε. Για μία σύγχρονη ψηφιακή 
Ελλάδα, διασφαλίζοντας τη διάχυση της τεχνολογίας πα-
ντού και σε όλους, πολίτες, κράτος, επιχειρήσεις, όλους τους 
παραγωγικούς τομείς και κλάδους με στόχο την ανάπτυξη 
της εθνικής οικονομίας και την ευημερία της κοινωνίας». 

Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις κινούνται προς την κα-
τεύθυνση της αξιοποίησης, στον μεγαλύτερο δυνατό βαθ-
μό, της ψηφιακής τεχνολογίας, ενώ πολλές επιχειρήσεις του 
ιδιωτικού τομέα επεδίωξαν να επενδύσουν στις ψηφιακές 
τεχνολογίες, υλοποιώντας σημαντικά έργα, παρά τις δυσκο-
λίες που προκάλεσε η οικονομική κρίση. Όπως –σύμφωνα 
με το ΑΠΕ- τόνισε ο πρόεδρος της Kεντρικής Ένωσης Eπι-
μελητηρίων Ελλάδας και του Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου Αθηνών, Κωνσταντίνος Μίχαλος μιλώντας 
στο πάνελ του συνεδρίου Digital Economy Forum 2019 που 
διοργάνωσε ο ΣΕΠΕ στο ξενοδοχείο Ιντερκοντινένταλ, «η 
εφαρμογή και η αξιοποίηση της ψηφιακής οικονομίας δεν 
αποτελεί προαιρετική επιλογή αλλά ανάγκη επιβίωσης». 
Μάλιστα είπε χαρακτηριστικά ότι οι παγκόσμιες δαπάνες για 
τον ψηφιακό μετασχηματισμό φτάνουν τα 2 τρισ. δολάρια, 
ενώ ανέφερε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην 26η θέση στη 
λίστα των 28 χωρών ως προς την ανάπτυξη της ψηφιακής 

τεχνολογίας. Ο κ. Μίχαλος υπογράμμισε ότι την περίοδο 
της κρίσης υπήρξε μια δυναμική ανάπτυξη των νεοφυών 
επιχειρήσεων, ενώ έκανε λόγο για την ανάγκη τριών σημα-
ντικών κινήσεων: Την ενίσχυση χρηματοδοτικών κινήτρων 
στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την ενίσχυση ψηφιακών δε-
ξιοτήτων και τέλος τη δημιουργία δικτύου υποστήριξης των 
νεοφυών επιχειρήσεων. 
Για το Beyond 4.0 μίλησε ο πρόεδρος ΔΣ ΔΕΘ- Helexpo, Τά-
σος Τζήκας. Πρόκειται για την πρωτοποριακή έκθεση που 
θα αφορά την αναγέννηση της καινοτομίας, της εφευρετι-
κότητας και της πρωτοπορίας και θα γίνει στην Θεσσαλονί-
κη τον Οκτώβριο 2020. «Δεν μπορούμε να κάνουμε το άλμα 
στην ανταγωνιστικότητα, αν οι νέες τεχνολογίες δεν έρθουν 
στο επίκεντρο» τόνισε ο κ. Τζήκας. 
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΔΣ του Ξενοδοχειακού 
Επιμελητηρίου Ελλάδας, Αλέξανδρος Βασιλικός, σχολίασε 
στη διάρκεια της τοποθέτησής του ότι «η τεχνολογία αποτε-

λεί ήδη, εδώ και καιρό, καθημερινότητα για τον τουριστικό 
κλάδο. Το επόμενο βήμα και το στοίχημα είναι να αρχίσουμε 
οι ίδιοι οι εκπρόσωποι να παράγουμε τεχνολογία». 
Ο Αλέξανδρος Αγγελόπουλος, αντιπρόεδρος της Ελληνικής 
Ένωσης Επιχειρηματιών υπογράμμισε ότι «τα υψηλά πο-
σοστά που κατέχει η Ελλάδα στη χρήση των Social Media 
αποδεικνύουν το ναρκισσιστικό προφίλ του νεοέλληνα, που 
δεν δίνει βάση στην ουσιαστική χρήση της τεχνολογίας». 
Τον ρόλο που διαδραματίζει η ψηφιακή τεχνολογία και οι 
ειδικά οι νέες τάσεις της, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, στον 
τομέα του λιανεμπορίου επεσήμανε ο πρόεδρος του ΔΣ του 
ΣΕΛΠΕ, Αντώνης Μακρής. Όπως είπε, πάντως, «ενώ η τε-
χνητή νοημοσύνη είναι το back office για τις επιχειρήσεις, 
η συναισθηματική νοημοσύνη είναι αυτή που κάνει τις πω-
λήσεις». 

Για το στοίχημα της κυβέρνησης αλλά και της Ελλάδας για 
την γρηγορότερη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή μίλησε ο 
υπουργός Ανάπτυξης κι Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, 
μιλώντας στο συνέδριο με θέμα «Digital Economy forum 
2019, Leading Greece to Growth», σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
   «Η Ελλάδα διαθέτει σημαντικά πλεονεκτήματα με ισχυ-
ρότερο το απίστευτο ταλέντο του ανθρώπινου δυναμικού, 
που μπορεί να αποτελέσει την αιχμή του δόρατος για μια 
δημιουργική Ελλάδα» είπε χαρακτηριστικά. Αναφέρθηκε δι-

εξοδικά στα βήματα και τις κινήσεις προς αυτήν την κατεύ-
θυνση, όπως το πάρκο καινοτομίας Thessin tech, της Pfisser 
στη Θεσσαλονίκη, την ενίσχυση Τεχνόπολης στη Θεσσαλο-
νίκη, την 1η έκθεση ψηφιακής τεχνολογίας στην επόμενη 
Helexpo, το πρώτο Κέντρο Καινοτομίας στην Αθήνα. Υπο-
γράμμισε την οργανωμένη επίσημη αποστολή αμερικανι-
κών εταιρειών που θα γίνει τον Φεβρουάριο στην Αθήνα, 
«ώστε να έχει η Ελλάδα συνεργασία σε επίπεδο υψηλής τε-
χνολογίας με τις ΗΠΑ», ενώ επεσήμανε ότι πρέπει να γίνει κι 

«ένας αναστοχασμός στην παιδεία»,, καθώς διαπιστώνεται 
έλλειψη μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών σε μια ψη-
φιακή εποχή. «Πρέπει να ξεκολλήσουμε από το παρελθόν» 
είπε χαρακτηριστικά οκ. Γεωργιάδης, ενώ ανακοίνωσε ότι 
στα σχέδια της κυβέρνησης είναι να δώσει κίνητρα για επεν-
δύσεις στην ψηφιακή τεχνολογία. «Πρέπει να επιταχύνουμε. 
Είναι κρίμα να έχουμε κεφάλαια για τον ψηφιακό μετασχη-
ματισμό και να μην τα εκμεταλλευόμαστε».

ΤΙ ΕΙΠΩΘΗΚΕ ΣΤΟ  DIGITAL ECONOMY FORUM 2019
Η βιομηχανία ψηφιακής τεχνολογίας βρίσκεται στην αιχμή της καινοτομίας και των τεχνολογικών ανακαλύψεων

Οι επιχειρήσεις στην κατεύθυνση της αξιοποίησης της ψηφιακής τεχνολογίας   

Στοίχημα της κυβέρνησης η γρηγορότερη μετάβαση της Ελλάδας στην ψηφιακή εποχή, τόνισε ο Αδ. Γεωργιάδης 
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Ολόκληρη η ομιλία του κ. Αδ. Γεωργιάδη στο συνέ-
δριο έχει ως εξής: «Η Ελλάδα που ονειρευόμαστε, και 
πιστεύω σε αυτό υπάρχει και διακομματική συναίνε-
ση των ανθρώπων που μπορούμε να συνεννοηθού-
με, δεν μπορεί παρά να είναι μία Ελλάδα που και ψη-
φιακή θα γίνει αλλά και θα αξιοποιήσει τα συγκριτικά 
της πλεονεκτήματα. 
Ποια είναι κατά βάση; Είναι το απίστευτο ταλέντο του 
ανθρώπινου δυναμικού που έχει αυτή η χώρα, που 
μένει αναξιοποίητο και που μπορεί, κύριε Υφυπουργέ 
στον τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας να αποτελέσει 
την αιχμή του δόρατος για μία διαφορετική Ελλάδα. 
Πρέπει να σας πω ότι το τελευταίο διάστημα γίνονται 
αρκετά βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση. Ξέρετε 
όλοι ότι η Pfizer έχει ήδη ιδρύσει ένα κέντρο ψηφια-
κών ερευνών στη Θεσσαλονίκη, κάτι που έκανε με-
γάλη εντύπωση διεθνώς, ιδιαίτερα στην άλλη πλευρά 
του Ατλαντικού, δεδομένου ότι η Pfizer επέλεξε να 
κάνει μόνο δύο τέτοια κέντρα εκτός των Ηνωμένων 
Πολιτειών της Αμερικής, το ένα στο Cambridge και το 
δεύτερο στη Θεσσαλονίκη. 
Με το που ανακοινώθηκε η Pfizer, ήρθε η Cisco και 
είναι ήδη σε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης 
και ιδρύει το δικό της κέντρο, πάλι στη Θεσσαλονίκη, 
στον ίδιο τομέα. 
Πρέπει να σας πω, και αυτό είναι ένα πολύ ευχάρι-
στο νέο από το ταξίδι μου στις Ηνωμένες Πολιτείες 
της Αμερικής, ότι συμφωνήσαμε με την κυβέρνηση 
των ΗΠΑ και μάλιστα σε πολύ υψηλό επίπεδο, τον 
Φεβρουάριο να έχουμε επίσημη μεγάλη αποστολή 
Αμερικανικών εταιρειών ψηφιακής τεχνολογίας στην 
Ελλάδα συνοδευόμενοι από μέλη της Αμερικανικής 
κυβέρνησης, για να συνεργαστούν και να γνωρι-
στούν με ελληνικές εταιρείες ψηφιακής τεχνολογίας. 
Φυσικά όλοι όσοι βρίσκεστε στην αίθουσα είστε προ-
σκεκλημένοι για να συμμετάσχετε σε αυτήν την κοινή 
αποστολή, έτσι ώστε να φτιάξουμε κοινά σχήματα 

“joint venture” μεταξύ εταιρειών των δύο χωρών 
και να έχουμε συνεργασία της Ελλάδος και των Ηνω-
μένων Πολιτειών της Αμερικής.
Στην πρόσφατη επίσκεψη του Προέδρου της Κίνας, 
κυρίου Σι Τζινπίνγκ, στην Ελλάδα, είχαμε υπογράψει 
συμφωνίες μέσα στις οποίες περιλαμβάνεται και η 
συμφωνία για τη συνεργασία μας στους τομείς της 
τεχνολογίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού της 
χώρας. 
Γνωρίζετε ότι ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, κύ-
ριος Κυριάκος Πιερρακάκης έχει ήδη ξεκινήσει μια 
σειρά σχεδίων, άλλων που είχαν ξεκινήσει από την 
προηγούμενη κυβέρνηση και που τα συνεχίζουμε και 
άλλων που σχεδιάσαμε από την αρχή για την ταχύ-
τερη μετάβαση της χώρας στη ψηφιακή τεχνολογία. 
Αποτελεί ύψιστο στοίχημα για την κυβέρνηση του 
Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά κυρίως ύψιστο στοίχημα 
για την Ελλάδα να μπορούμε να κάνουμε όσο γίνεται 
γρηγορότερα τη μετάβαση στη ψηφιακή εποχή. 
Και σε αυτό εσείς, ως ΣΕΠΕ, θα μας βοηθήσετε, διό-
τι εσείς έχετε τη γνώση αλλά έχετε και την εμπειρία 
της δράσης στην Ελλάδα, ώστε να διορθώσουμε τα 
προβλήματα που έχει το περιβάλλον στην Ελλάδα για 
εργασίες αυτού του είδους. 
Σας διαβεβαιώ όμως ότι για την Κυβέρνησή μας όλα 
αυτά αποτελούν μεγάλη προτεραιότητα και να πω 
και κάτι ακόμα. Ίσως έχει έρθει η ώρα να κάνουμε 
και έναν αναστοχασμό στην παιδεία μας. Παράγουμε 
χιλιάδες γιατρούς, χιλιάδες δικηγόρους, αλλά αναλο-
γικά λιγότερους μηχανικούς ηλεκτρονικών υπολογι-
στών, έναν τομέα που θα έχουμε πολύ μεγαλύτερη 
ζήτηση απ’ ότι είχαμε μέχρι σήμερα. 
Θα πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι ο κόσμος αλλά-
ζει. Η Ελλάδα δεν μπορεί να μείνει κολλημένη στο 
παρελθόν. Πρέπει και εμείς να ακολουθήσουμε τα 
νεύματα των καιρών και να κάνουμε το μεγάλο βήμα 
προς τα εμπρός. 

Κλείνοντας, να πω επίσης ότι έχουμε ήδη νομο-
θετήσει το μεγάλο κέντρο για τις startup εταιρίες 
ψηφιακής τεχνολογίας στη Θεσσαλονίκη, το “Thess 
INTEC” και προχωράμε στη θέσπιση κινήτρων για 
την Τεχνόπολη στη Θεσσαλονίκη. Οργανώνουμε σε 
συνεργασία με την Helexpo την 1η Έκθεση ψηφιακής 
τεχνολογίας, στη Θεσσαλονίκη, τον Οκτώβριο του 
2020, όπου εκεί πια η Θεσσαλονίκη μετατρέπεται σε 
ένα ελληνικό διεθνές κέντρο προβολής της ψηφιακής 
τεχνολογίας της Ελλάδος και θέλω ιδιαίτερα να συγ-
χαρώ τον κύριο Τζήκα γι’ αυτό. 
Και βεβαίως, οργανώνουμε στην Αθήνα το Κέντρο 
Καινοτομίας, το οποίο θα νομοθετηθεί στη Βουλή το 
επόμενο διάστημα και θα έχει σοβαρά κίνητρα για να 
φτιαχτεί το ανάλογο hub στην Αθήνα. 
Άρα, ήδη τους πρώτους 4 μήνες της νέας κυβερνήσε-
ως, η ατζέντα αυτή είναι πολύ ψηλά στην προτεραιό-
τητά μας. Έχουμε σκοπό να τρέξουμε όσο μπορούμε 
περισσότερο. Έχουμε μείνει πίσω σε πολλά πράγμα-
τα. 
Παραδείγματος χάριν, το ΕΠΑνΕΚ δυστυχώς έχει 
πάρα πολύ χαμηλή απορρόφηση, είναι στο 19%. Ερ-
γαζόμαστε πολύ σκληρά για να δούμε πώς μπορούμε 
να το “ξεκλειδώσουμε”. Πρέπει να εργαστούμε όλοι 
μαζί από κοινού για να βάλουμε μπρος το πρόγραμ-
μα και να απορροφηθεί γρηγορότερα. Είναι κρίμα να 
έχουμε χρήματα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό 
και την υποστήριξη της ψηφιακής τεχνολογίας στην 
Ελλάδα και αυτά τα χρήματα να “κάθονται” και να 
μην μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε. Όσοι έχουν κα-
λές ιδέες γι’ αυτό, για το πώς θα το “ξεκλειδώσουμε”, 
είμαι ανοιχτός για να το κάνουμε. Δεν θέλω να χά-
σουμε χρόνο. Θέλω να είμαστε πρακτικοί. Δεν με εν-
διαφέρει να πούμε πώς και τι γινόταν στο παρελθόν. 
Με ενδιαφέρει να πάμε προς τα εμπρός. Αυτό είναι το 
μήνυμα των καιρών».

ΤΙ ΕΙΠΩΘΗΚΕ ΣΤΟ  DIGITAL ECONOMY FORUM 2019
Η ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη
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Στον απολογισμό του μέχρι τώρα έργου και των πρωτοβου-
λιών του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναφέρθηκε 
διεξοδικά ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος 
Πιερρακάκης, ενώ ανακοίνωσε για πρώτη φορά τη συμφω-
νία του υπουργείου με τις συστημικές τράπεζες ώστε να διευ-
κολυνθούν οι διαδικασίες αυθεντικοποίησης των στοιχείων 
των πολιτών μέσω των τραπεζικών κωδικών τους εκτός από 
τους κωδικούς του taxisnet. 
Όπως χαρακτηριστικά είπε ο κ. Πιερρακάκης στον άμεσο 
σχεδιασμό και βασικό κομμάτι της στρατηγικής βρίσκονται 
οι ψηφιακές ταυτότητες, ο ενιαίος αριθμός του πολίτη, η 

ολοκλήρωση του αριθμού επείγουσας ανάγκης, 112, ενώ 
τόνισε ότι βασικός στόχος είναι η συγκέντρωση όλων των 
αρμοδιοτήτων σε μια κεντρική δομή που θα κινείται στην κα-
τεύθυνση της διαλειτουργικότητας και της απλούστευσης των 
διαδικασιών. Ο υπουργός μίλησε για το τέλος στις ουρές στις 
εφορίες για τα πιστοποιητικά ληξιαρχικών πράξεων μέσω του 
μητρώου πολιτών, την διασύνδεση του g cloud με την Γενική 
Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, την θεσμοθέτηση 
του gov.gr, την απλοποίηση αδειοδότησης κεραιών κινητής 
τηλεφωνίας, ενώ υπενθύμισε και την αναβάθμιση του πανελ-
λήνιου σχολικού δικτύου. 

Στο μεταξύ ο Νίκος Χριστοδούλου σύμβουλος της Deloitte 
παρουσίασε τη μελέτη που διενήργησε σχετικά με τον αντί-
κτυπο του κλάδου των ψηφιακών τεχνολογιών στην οικονο-
μία. Όπως εξήγησε, η αύξηση της αξίας της αγοράς κατά 1 δισ. 
ευρώ μπορεί να φέρει πολλαπλασιαστικά οφέλη της τάξης 
των 40 δισ. ευρώ συνολικά στην ελληνική οικονομία το 2023, 
δημιουργώντας 14.000 νέες θέσεις εργασίας στον κλάδο των 
ψηφιακών τεχνολογιών και 415.000 νέες θέσεις εργασίας σε 
τρίτους κλάδους το 2023.

Την ανάγκη «να παγιωθεί και να εμπεδωθεί η νέα τεχνολογική 
εποχή για την Ελλάδα», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος Τύπου 
του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτής Μεσσηνίας, Αλέξης Χαρίτσης, ως 
βασικός ομιλητής και εκπρόσωπος της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης, από το βήμα του digital economy forum του Συνδέ-
σμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας, 
με τίτλο «Σχεδιάζουμε, δημιουργούμε, καινοτομούμε».
Σταχυολογώντας τις παρεμβάσεις της διακυβέρνησης ΣΥ-
ΡΙΖΑ, εστίασε στην προσπάθεια ανάδειξης του στρατηγικού 
ρόλου της ψηφιακής τεχνολογίας στην ανάπτυξη της ελληνι-
κής οικονομίας. «Ξέραμε πολύ καλά ότι μετά τη μεγάλη μάχη 
που είχαμε να δώσουμε για την έξοδο από τη χρεοκοπία και τα 
μνημόνια, η χώρα δεν έπρεπε και δεν πρέπει να επιστρέψει στο 
προβληματικό της παρελθόν. Υπάρχει η ανάγκη για ένα νέο 
παραγωγικό μοντέλο που θα βασίζεται στην εξωστρέφεια και 
στην καινοτομία, με δεσπόζουσες τις νέες τεχνολογίες και την 
ψηφιακή οικονομία», υπογράμμισε, εξαίροντας τον ρόλο των 
Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων κατά τη διαδικασία αυτή. 

Ειδικότερα, αναφέρθηκε στην ίδρυση του υπουργείου Ψηφι-
ακής Πολιτικής, που εκπόνησε την Εθνική Ψηφιακή Στρατη-
γική 2016-2021, καθώς και στην αποδέσμευση δισεκατομ-
μυρίων ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους για έργα ψηφιακού 
μετασχηματισμού (πχ το έργο ψηφιακού μετασχηματισμού 
του αγροτικού και δημόσιου τομέα με το Σύστημα Ηλεκτρο-
νικής Διακίνησης Εγγράφων (ΣΗΔΕ) και το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ) και 
στον εξορθολογισμό έργων Τεχνολογίας Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Επιπλέον, σημείωσε ότι από το Πρό-
γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων διατέθηκαν 800 εκατ. ευρώ 
για ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα της ψηφιακής τεχνολο-
γίας και ότι προχώρησε η υλοποίηση του ψηφιακού ΓΕΜΗ. 
Τέλος, αναφέρθηκε στην ίδρυση του Ελληνικού Διαστημικού 
Οργανισμού και του Συμβουλίου Διαστημικής Πολιτικής και 
την αποστολή, σε συνεργασία με τη NASA, του πρώτου ελλη-
νικού ρομποτικού οχήματος στη σελήνη.   
«Όλα τα παραπάνω συνιστούν μία τομή για τη χώρα μας και 
δεν συνέβησαν τυχαία. Ήταν κυβερνητική επιλογή του ΣΥ-

ΡΙΖΑ -παρά το ασφυκτικό δημοσιονομικό πλαίσιο», δήλωσε 
χαρακτηριστικά.
Ωστόσο, αντιπαρέβαλε ότι «αυτό που χαρακτηρίζει τους 
πρώτους μήνες διακυβέρνησης της χώρας από τη ΝΔ και σε 
αυτό τον τομέα είναι η ολιγωρία, αφού από τα συνολικά 317 
έργα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) που 
είχαμε προεγκρίνει, μέσα σε 5 μήνες έχουν αναρτηθεί μόλις 6 
προεγκρίσεις έργων από την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη», 
είπε χαρακτηριστικά.   
Τέλος, ο Αλέξης Χαρίτσης σημείωσε ότι δύο είναι τα στοιχήμα-
τα του επόμενου διαστήματος. «Το πρώτο αφορά την δυνα-
τότητα μας να συμβαδίσουμε με την 4η βιομηχανική επανά-
σταση». Ως δεύτερο στοίχημα έθεσε την ανάσχεση του brain 
drain: «Η Πολιτεία πρέπει να παρέμβει και να δώσει φορολο-
γικά και ασφαλιστικά κίνητρα στις επιχειρήσεις του κλάδου για 
να προσλάβουν και να εκπαιδεύσουν νέους επιστήμονες, με 
καλύτερες αμοιβές και προοπτικές εξέλιξης».

Στο θέμα της εξωστρέφειας αναφέρθηκε ο υφυπουργός Εξω-
τερικών, αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία και την 
Εξωστρέφεια, Κώστας Φραγκογιάννης, λέγοντας: «Θέλουμε 
να αλλάξουμε την εικόνα της Ελλάδας να ξεπεραστούν τα 
στερεότυπα», ενώ επεσήμανε ότι «ο ξένος επενδυτής μπορεί 
πλέον να απευθύνεται σε ένα γραφείο, και είμαστε μαζί του 
μέχρι να ολοκληρωθεί η επένδυση». Ήδη, όπως ανακοίνωσε 
οκ. Φραγκογιαννης «δημιουργείται για πρώτη φορά ο θεσμός 
του επιστημονικού διπλωμάτη στην Βοστόνη που θα έχει ευ-
θύνη να φέρει κοντά τις επιστημονικές και επιχειρηματικές κοι-
νότητες Ελλάδας και ΗΠΑ για υψηλής τεχνολογίας πρότζεκτ». 
   Ο κ. Φραγκογιαννης τόνισε, επίσης, ότι «η κυβέρνηση στους 
έξι μήνες -που έχει αναλάβει- έχει δώσει απτά δείγματα γρα-

φής ότι μπορεί να εγγυηθεί τη σταθερότητα, η οποία είναι 
απαραίτητη, ώστε να έρθουν νέες επενδύσεις στη χώρα μας. 
Αυτό κάνουμε και σε επίπεδο οικονομικής διπλωματίας».
   Ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Χρίστος Δήμας 
έκανε λόγο για «επανάσταση της λογικής». Σημείωσε ότι 
πρέπει να γίνει μια καταγραφή των νεοφυών επιχειρήσεων 
και μάλιστα ανακοίνωσε ότι «θα προχωρήσουμε μέσα στον 
Δεκέμβριο στην δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην 
οποία ο startupper θα κάνει την εγγραφή του και θα ενεργο-
ποιεί τον λογαριασμό του». 
   Από την πλευρά τους ο Δημήτρης Κουτσοπουλος, διευθύ-
νων σύμβουλος της Delloite, και ο Νίκος Χρυσός, επικεφαλής 
Καινοτομίας της Cisco, αναφέρθηκαν στα κριτήρια επιλογής 

τους για την παρουσία τους στην Θεσσαλονίκη, ενώ έθιξαν 
το ζήτημα της γραφειοκρατίας σε θέματα αδειοδότησης. «Δεν 
βλέπουμε την Ελλάδα ως πελάτη. Αντιμετωπίζουμε τη χώρα 
ως συνεργάτη. Το κέντρο καινοτομίας στη Cisco που δημιουρ-
γείται στη Θεσσαλονίκη, αποτελεί ακριβώς την πραγμάτωση 
αυτής της σχέσης» πρόσθεσε ο κ. Χρυσός. Ο κ. Κουτσόπουλος 
τόνισε ότι «η Ελλάδα πρέπει να εξελιχθεί σε μια ενδιαφέρουσα 
χώρα για τους ξένους επενδυτές. Ζητούμενο είναι η παροχή 
φορολογικών κινήτρων και το κατάλληλο νομικό πλαίσιο. Να 
βελτιωθούν τα κίνητρα που δίνονται για επενδύσεις σε έρευνα 
και ανάπτυξη και να απλοποιηθούν οι διαδικασίες αδειοδότη-
σης». 

ΤΙ ΕΙΠΩΘΗΚΕ ΣΤΟ  DIGITAL ECONOMY FORUM 2019
Συμφωνία υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τράπεζες για αυθεντικοποίηση στοιχείων των πολιτών

Την ανάγκη εμπέδωσης της νέας τεχνολογικής εποχής στην Ελλάδα τόνισε ο Α. Χαρίτσης

Ο  ξένος επενδυτής μπορεί πλέον να απευθύνεται σε ένα γραφείο  είπε ο υφυπουργός Εξωτερικών Κώστας Φραγκογιάννης
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Ολοκληρώνεται το δεύτερο μεγάλο έργο υποδομής, που θα κά-
νει πραγματικότητα τη σύνδεση των υδραγωγείων Αλιάκμονα 
- Αραβησσού, για την εναλλακτική υδροδότηση του ιστορικού 
κέντρου της Θεσσαλονίκης, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Με το έργο, 
που αποτελεί μέρος του ευρύτερου πλάνου επενδύσεων και 
αναπτυξιακών υποδομών της ΕΥΑΘ και αναμένεται να ολο-
κληρωθεί την 1η Δεκεμβρίου, διασφαλίζεται πλέον η βέλτιστη 
διαχείριση των διαθέσιμων ποσοτήτων νερού και κατ’ επέκτα-
ση η βελτίωση της καθημερινότητας των Θεσσαλονικέων, σύμ-
φωνα με ανακοίνωση της Εταιρείας ‘Υδρευσης και Αποχέτευσης 
(ΕΥΑΘ ΑΕ).
Κατά τη διάρκεια των εργασιών, που θα γίνουν στη συμβολή 
των οδών Αγίου Νέστορος με Λαγκαδά, χαλύβδινος αγωγός 

διατομής Φ500 θα συνδεθεί με υφιστάμενο χαλύβδινο αγωγό 
Φ1400, ο οποίος «έρχεται» από την Εγκατάσταση Επεξεργασί-
ας Νερού Θεσσαλονίκης (ΕΕΝΘ), τροφοδοτώντας την πόλη με 
νερό από τον Αλιάκμονα. Με τον τρόπο αυτόν, το κέντρο της 
Θεσσαλονίκης θα αποκτήσει πλέον τη δυνατότητα εναλλακτικής 
υδροδότησής του από τον Αλιάκμονα και την ΕΕΝΘ, εκτός από 
την Αραβησσό που ήταν μέχρι σήμερα ο μοναδικός υδροδότης 
του, δίνοντας τις επιπλέον λύσεις που είχε ανάγκη η πόλη εδώ 
και πολλά χρόνια.
Με την αποθήκευση ύδατος σε δεξαμενές και με κατάλληλους 
χειρισμούς από τα συνεργεία της ΕΥΑΘ πριν από την έναρξη των 
βασικών εργασιών, θα εξοικονομηθούν ικανές ποσότητες νε-
ρού, ώστε η διακοπή υδροδότησης για ένα τόσο μεγάλο έργο να 

περιοριστεί στις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 1/12/2019 
έως και νωρίς το απόγευμα της ίδιας μέρας. Οι περιοχές οι οποίες 
αναμένεται να επηρεαστούν είναι η Καλαμαριά, η Πυλαία και το 
Πανόραμα. 
Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται στην ανακοίνωση, τα συνερ-
γεία της εταιρείας θα καταβάλουν προσπάθειες για την όσο το 
δυνατόν ταχύτερη ολοκλήρωση των εργασιών. Οσοι ενδιαφέ-
ρονται για την εξέλιξη του έργου και το χρονοδιάγραμμα πλή-
ρους επαναφοράς της υδροδότησης μπορούν να επισκέπτονται 
τον ιστοτόπο της ΕΥΑΘ, www.eyath.gr, ή να καλούν στον πε-
νταψήφιο αριθμό 11124.

Στην προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος 
πληροφόρησης και φωτεινής σηματοδότησης για τη βελτιστο-
ποίηση του ελέγχου της κυκλοφορίας και τη μείωση των περι-
βαλλοντικών επιπτώσεων, προχωρεί –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο 
δήμος Χανίων. 
Όπως προβλέπει η σύμβαση που υπέγραψε ο αντιδήμαρχος Τά-
σος Αλόγλου με τον ανάδοχο του έργου αυτό χρηματοδοτείται 
από την πράξη με τίτλο «Διασυνοριακή Συνεργασία Νησιωτι-
κών Αστικών Περιοχών για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών 
συνθηκών μέσω χρήσης συστημάτων ευφυών μεταφορών» 

του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα- Κύ-
προς 2014-2020», και είναι προϋπολογισμού 251 χιλιάδων 
ευρώ. 
Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου, το όφελος από την τοπο-
θέτηση του συστήματος αυτού θα είναι:
Ο έλεγχος της κυκλοφορίας μέσω της φωτεινής σηματοδό-
τησης, καθώς και η βελτίωση της λειτουργίας μεμονωμένων 
κόμβων. 
Η χρήση ηλεκτρονικών πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων για 
την πληροφόρηση και καθοδήγηση των οδηγών. 

Η πληροφόρηση των πολιτών/ οδηγών με διάφορα ηλεκτρο-
νικά μέσα. 
Η συλλογή των απαραίτητων κυκλοφοριακών και άλλων δε-
δομένων για τη βελτιστοποίηση της φωτεινής σηματοδότησης 
του δήμου.
Η βελτίωση της ποιότητας της κυκλοφορίας με ταυτόχρονη μεί-
ωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς και η βελτίωση 
της κυκλοφορίας σε καίριους οδικούς άξονες.

Σε ανακοίνωσή της, που δημοσιεύει το ΑΠΕ-ΜΠΕ η ΑΔΕΔΥ υπο-
γραμμίζει τα παρακάτω: «Με την μετεγκατάσταση του Καζίνο 
της Πάρνηθας στο Μαρούσι, στο κτήμα Δηλαβέρη, το μέλλον 
της περιοχής αυτής κάθε άλλο παρά ρόδινο προδιαγράφεται. 
Συνεχίζεται η επέλαση των μεγαθήριων στην περιοχή, μετά από 
αυτή των Ολυμπιακών αγώνων και την ανέγερση των θηριω-
δών malls και των γυάλινων τεράτων του Βωβού πάνω στον 
άξονα της Κηφισίας.
20.000 τ.μ. δόμησης, 10 στρέμματα κάλυψη με μπετό και 4 
όροφοι. Επίσης και κάποιοι «ελεύθεροι χώροι» στη γωνίτσα 
στην πίσω μεριά του τερατουργήματος. Το Καζίνο φυσικά δεν 
έρχεται μόνο του: μαζί του προβλέπονται εμπορικά και συνε-
δριακά κέντρα, ξενοδοχεία πολυτελείας και ποιος ξέρει τι άλλο.
Το εγκεκριμένο πλέον, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, Ειδικό Χωρικό Σχέδιο για το Καζίνο είναι καταστροφι-
κό. Πέρα από το ζήτημα του τζόγου, καταστρέφει από πολεοδο-
μική άποψη όλη την ευρύτερη περιοχή. Εντείνει ακόμα περισσό-
τερο τον υπερτοπικό χαρακτήρα της, καθιστώντας βέβαιη την 
πλήρη αλλοίωση των γειτονικών περιοχών κατοικίας.
Εξασφαλίζει ότι οι γύρω γειτονιές θα γονατίσουν από τον διαρκή 

κυκλοφοριακό φόρτο 24ώρες την ημέρα, 7 ημέρες τη βδομάδα, 
που πλέον, πέρα από τις εργάσιμες ώρες, θα υπάρχει επαυξημέ-
νος και τις ώρες ανάπαυσης.
Μια τέτοια μετεγκατάσταση μέσα στον οικιστικό ιστό της πόλης 
δεν θα επιβαρύνει μόνο το περιβάλλον και τον δημόσιο χώρο, 
αλλά θα μεταβάλει επίσης και τη συνολική φυσιογνωμία της 
περιοχής, φέρνοντας δίπλα στην πόρτα των κατοίκων της πε-
ριοχής την κουλτούρα του τζόγου, της κατανάλωσης και των 
«νονών» της νύχτας, που καμία σχέση δεν (θα έπρεπε να) έχουν 
με τις ανάγκες των δημοτών και καταστρέφοντας ολοκληρωτι-
κά τον κοινωνικό ιστό που διατηρεί ακόμα ψήγματα συλλογικό-
τητας και αλληλεγγύης, εξαιρετικά ενοχλητικά απ’ ό, τι φαίνεται 
για πολλούς.
Υπόσχονται στους κατοίκους της περιοχής ότι με το Καζίνο θα 
έρθουν και θέσεις εργασίας για τα άνεργα παιδιά τους. Σίγουρα, 
όσες ήρθαν και με τις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις ή τις αλυσίδες 
των εμπορικών τεράτων. 
Οι πόλεις μας έχουν ανάγκη από χώρους μετάδοσης της γνώ-
σης (σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα), της πραγματικής 
παραγωγής και της τεχνολογικής καινοτομίας, αλλά και από 

χώρους πολιτισμού, άθλησης και αναψυχής για τους κατοίκους 
(γήπεδα, πολιτιστικά και αθλητικά κέντρα, πάρκα κ.τ.λ.) και όχι 
από καζίνο τα οποία προωθούν τη λογική του τζόγου και του 
εύκολου πλουτισμού.
Μόνο με την ανέγερση τέτοιων χώρων: γνώσης, πολιτισμού, 
δημιουργίας και μαζικού αθλητισμού, ικανών να συμβάλλουν 
στην αποφόρτιση της περιβαλλοντικής υποβάθμισης και την 
καλλιέργεια δημιουργικών αγωνιστικών προτύπων για την νέα 
γενιά μπορούμε να έχουμε ελπίδες για το μέλλον της κοινωνίας 
και των παιδιών μας.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στηρίζει τον αγώνα των 
συλλογικών φορέων, των εκπαιδευτικών σωματείων, των 
συλλόγων και ενώσεων γονέων καθώς και των Δήμων της 
περιοχής για να αποτραπεί η ανέγερση και λειτουργία καζίνο 
μέσα στον οικιστικό ιστό και καλεί την κυβέρνηση να ακυρώσει 
το Ειδικό Χωρικό Σχέδιο για τη μετεγκατάσταση του καζίνο της 
Πάρνηθας και να καταργήσει το θεσμικό πλαίσιο που νομιμο-
ποιεί τέτοιου είδους εγκλήματα».

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΔΕΕΙ ΤΑ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΑ 
ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ - ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ 
Για την εναλλακτική υδροδότηση του ιστορικού κέντρου της πόλης   

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΑΠΟΚΤΑ Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ   

ΑΔΕΔΥ: ΟΧΙ ΚΑΖΙΝΟ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 
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Αύξηση του ΑΕΠ κατά 3 δισ. ευρώ το χρόνο (σε βάθος 
χρόνου μέχρι 5,5 δισ.), επενδύσεις και νέες θέσεις ερ-
γασίας θα επιφέρει, σύμφωνα με μελέτη του ΙΟΒΕ, η 
δέσμη μέτρων στήριξης της επιχειρηματικότητας που 
πρότεινε σήμερα η «Ελληνική Παραγωγή - Συμβούλιο 
Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη», όπως σημειώνει το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ.
 Πρόκειται για πέντε συγκεκριμένα μέτρα που περιλαμ-
βάνουν: ταχύτερες αποσβέσεις για επενδύσεις σε μη-
χανολογικό εξοπλισμό, μείωση του μη μισθολογικού 
κόστους της εργασίας, περιορισμό του κόστους της 
ενέργειας, μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων 
και αύξηση της ενίσχυσης των επενδύσεων στη μετα-
ποίηση από Κοινοτικούς πόρους (ΕΣΠΑ).
Παρουσιάζοντας τη μελέτη ο γενικός διευθυντής του 
ΙΟΒΕ Νίκος Βέττας υπογράμμισε τη βελτίωση του επι-
χειρηματικού κλίματος στην Ελλάδα (ο σχετικός δεί-
κτης είναι υψηλότερος από τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό) 
και τη μείωση του κόστους δανεισμού του Δημοσίου 
ενώ επεσήμανε την ανάγκη για «δράσεις που θα εκμε-
ταλλευθούν στο μέγιστο βαθμό τα όποια δημοσιονο-
μικά περιθώρια για να ενισχυθούν οι μεσοπρόθεσμες 
προοπτικές ανάπτυξης». Η χρήση του δημοσιονομικού 
χώρου πρέπει να γίνει με λογική και σοφία, τόνισε 

χαρακτηριστικά. Από την πλευρά του ο πρόεδρος της 
«Ελληνική Παραγωγή» Μιχάλης Στασινόπουλος επε-
σήμανε ότι το αποτέλεσμα της εφαρμογής των μέτρων 
θα είναι πολλαπλασιαστικό. «Αν έλθει η Volkswagen ή 
μια μεγάλη εταιρεία, τόνισε, θα αλλάξει η εικόνα της 
χώρας. Θα δείξει ότι θέλει τη βιομηχανία και θα μπει 
στο ραντάρ των διεθνών και εγχώριων επενδυτών».
Απαντώντας δε σε ερώτηση σε σχέση με τα ενεργεια-
κά ο κ. Στασινόπουλος τόνισε πως οι αλλαγές που θα 
γίνουν στο πλαίσιο του νέου Εθνικού Σχεδιασμού για 
την Ενέργεια και το Κλίμα (με στόχο την απανθρακο-
ποίηση της οικονομίας) είναι πολύ μεγάλες και πρέπει 
να γίνουν με μεγάλη προσοχή σε θέματα ανάπτυξης, 
προειδοποιώντας ότι το αποτέλεσμα θα μπορούσε να 
είναι ακόμη και θνησιγενές.
Ειδικότερα τα μέτρα που προτείνονται αναλύονται ως 
εξής:
-Ταχύτερες αποσβέσεις για μηχανολογικό εξοπλισμό, 
με εφαρμογή της μεθόδου φθινουσών αποσβέσεων με 
ετήσιο συντελεστή 48 % επί του εκάστοτε υπολοίπου. 
Με τον τρόπο αυτό η απόσβεση θα ολοκληρώνεται 
πρακτικά σε 3 - 4 χρόνια (έναντι 10 ετών που είναι σή-
μερα, με σταθερό ετήσιο συντελεστή 10%). Σύμφωνα 
με το ΙΟΒΕ το μέτρο αυξάνει το ΑΕΠ κατά 280 εκατ. το 

χρόνο και τις επενδύσεις κατά 170 εκατ. ενώ θα δημι-
ουργήσει 20.200 νέες θέσεις εργασίας σε μια τριετία.
-Μείωση των εργοδοτικών εισφορών κατά 5 ποσοστι-
αίες μονάδες: θα οδηγήσει σε αύξηση του ΑΕΠ κατά 
102 εκατ. και αύξηση του αριθμού των εργαζομένων 
κατά 10.500.
-Μείωση του ενεργειακού κόστους κατά 10 % για τη 
βιομηχανία μπορεί να αυξήσει το ΑΕΠ κατά 600 εκατ. 
και να δημιουργήσει 12.000 θέσεις εργασίας. Σύμφω-
να με το ΙΟΒΕ η τιμή χονδρικής για την ηλεκτρική ενέρ-
γεια στην Ελλάδα είναι διαχρονικά 10 - 40 % υψηλότε-
ρη από το μέσο όρο της Ευρώπης ενώ κατά το δεύτερο 
τρίμηνο του 2019 η χώρα μας είχε την πιο ακριβή τιμή 
στην Ευρώπη.
-Μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων στο επί-
πεδο του 20% θα επιφέρει ενίσχυση του ετήσιου ΑΕΠ 
κατά 1,5 δισ. σε βάθος πενταετίας ή 4 δισ. σε βάθος 
δεκαετίας.
-Ενίσχυση των επενδύσεων στη μεταποίηση από το 
ΕΣΠΑ: το μερίδιο της μεταποίησης στους κοινοτικούς 
πόρους μειώθηκε από 32,6% το 2010 σε 8,8% το 
2016. Η επαναφορά του στα προηγούμενα επίπεδα θα 
οδηγούσε σε ενίσχυση του ΑΕΠ κατά 555 εκατ. ευρώ 
ετησίως.

Ολοκληρώθηκε χθες μετά από απόφαση του υπουργού 
Οικονομικών, η διαδικασία της πρόωρης αποπληρω-
μής του ακριβού τμήματος των δανείων, ύψους 2,7 
δίσ. ευρώ, που χορηγήθηκαν στην Ελλάδα από το Δι-
εθνές Νομισματικό Ταμείο, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Σημειώνεται ότι, η διαδικασία είχε ενεργοποιηθεί, 

κατόπιν επίσημου αιτήματος του υπουργείου Οικονο-
μικών, στις 16 Σεπτεμβρίου εφέτος και, όπως αναφέ-
ρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, με την 
ολοκλήρωσή της υλοποιείται μία ακόμη προγραμμα-
τική δέσμευση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατί-
ας. Ενώ, με την αποπληρωμή αυτή, ενδυναμώνεται η 

αξιοπιστία της χώρας, μειώνεται το κόστος δανεισμού, 
καταβάλλονται μικρότερα ποσά, βελτιώνεται η βιωσι-
μότητα του δημοσίου χρέους και ενισχύεται περαιτέρω 
η εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών.

Προβληματισμός επικρατεί –σύμφωνα με το ΑΠΕ- 
στους πρατηριούχους και διακινητές πετρελαίου θέρ-
μανσης, λόγω της μείωσης των παραγγελιών κάθε 
χρόνο και των πωλήσεων των πετρελαιοειδών προ-
ϊόντων γενικότερα, όπως αναφέρει ανακοίνωση της 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων 
Καυσίμων (Π.Ο.Π.Ε.Κ.) 
   «Το φαινόμενο που εντείνεται την τελευταία δεκαε-
τία οξύνει το κλίμα αβεβαιότητας σε έναν κλάδο που 
πλήττεται βαθύτατα από την ύφεση», σημειώνει η 
ομοσπονδία και «εκφράζοντας τον προβληματισμό 

των μελών της, προτείνει τη μείωση του Ειδικού Φό-
ρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) σε όλα τα πετρελαιοειδή 
προϊόντα στον μέσο όρο τουλάχιστον των κρατών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο δε πετρέλαιο θέρμαν-
σης προτείνει τη μείωσή του στα επίπεδα του Μαρτίου 
2011, δηλαδή 60 ευρώ τα 1000 λίτρα, αντί των 280 
ευρώ που είναι σήμερα».
   Η πρόταση της ΠΟΠΕΚ για τη μείωση του ΕΦΚ στο 
πετρέλαιο θέρμανσης, όπως υπογραμμίζεται στη σχε-
τική ανακοίνωση της ομοσπονδίας, είναι επιτρεπτή 
στο πλαίσιο της Οδηγίας 2003/96/ΕΚ και βάζει τέλος 

στο αναχρονιστικό και δυσερμήνευτο καθεστώς των 
επιδοτήσεων.
   «Η διαφορετική φορολόγηση του πετρελαίου κίνη-
σης και του πετρελαίου θέρμανσης καθιερώθηκε το 
1992 με το σκεπτικό ότι η θέρμανση ανήκει στα βα-
σικά αγαθά και επομένως η φορολόγησή της με υψη-
λό συντελεστή είναι κοινωνικά άδικη, αφού πλήττει 
αναλογικά περισσότερο τα φτωχότερα στρώματα του 
πληθυσμού» καταλήγει η ανακοίνωση.

ΙΟΒΕ: ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΑΕΠ ΚΑΤΑ 3 ΔΙΣ. ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΣΜΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Η 
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ»

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΠΡΟΩΡΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΔΝΤ

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΦΚ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ   
Από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων
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Τα κλασικά αυτοκίνητα αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα 
κεφάλαια στην ιστορία του αυτοκίνητου. Πρόκειται για μοντέλα 
τα οποία κυκλοφόρησαν πριν από αρκετές δεκαετίες και ήταν οι 
προπομποί των σημερινών μοντέλων σε όλους τους τομείς της 
αυτοκίνησης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
   Διορατικοί σχεδιαστές και μηχανικοί δημιούργησαν την βάση για 
να εξελιχθεί το αυτοκίνητο και όλα τα συστήματα του.
   Τώρα η ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης και οι δυνατότητες των 
ηλεκτρικών κινητήρων, συμβάλουν στην αναβίωση μοντέλων 
που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στις δραστηριότητές του ανθρώ-
που.
   Η προσπάθεια περιλαμβάνει και την αναβίωση του δημοφιλούς 
μοντέλου Type 2 της Volkswagen.
   Το Volkswagen Type 2, γνωστό επίσημα (ανάλογα με τον τύπο 
του αμαξώματος) ως Transporter, Kombi ή Microbus ή ανεπίση-
μα, ως λεωφορείο (US) ή Camper (UK), είναι το δεύτερο μοντέλο 

της αυτοκινητοβιομηχανίας. Προήλθε από το πρώτο μοντέλο της 
Volkswagen, το Type 1(Beetle).
   Η επιτυχία του στην αγορά, είχε σαν αποτέλεσμα να δημιουργη-
θεί μια νέα κατηγορία αυτοκινήτων. Τη δεκαετία του 1960, στις 
Ηνωμένες Πολιτείες, κυκλοφόρησαν οι ανταγωνιστές του, Ford 
Econoline, Dodge A100 και Chevrolet Corvair 95 Corvan.
   Στην Ευρώπη, ο ανταγωνισμός περιελάβανε το Citroen H Van( 
1947-1981), Renault Estafette (1959-1980) και το Ford Transit ( 
1953-1965).
   Οι Ιάπωνες κατασκευαστές κυκλοφόρησαν επίσης παρόμοια 
οχήματα, όπως το Nissan Caravan, το Toyota LiteAce και το 
Subaru Sambar.
   Στη Βραζιλία, υπήρχε το τελευταίο εργοστάσιο στον κόσμο που 
παρήγαγε την σειρά T2. Η παραγωγή σταμάτησε στις 31 Δεκεμ-
βρίου 2013, λόγω της θέσπισης αυστηρότερων κανονισμών 
ασφάλειας στη χώρα.

   Τώρα, η θυγατρική της Volkswagen στην Αμερική, ανέθεσε 
στην εταιρεία EV West West, την κατασκευή του ηλεκτροκίνητου 
λεωφορείου τύπου Volkswagen Type 2. Η ιδέα στηρίχθηκε στην 
αξιοποίηση του ηλεκτρικού συστήματος παραγωγής ενέργειας 
που χρησιμοποιείτε στο VW e-Golf.
   Το επαγγελματικό αυτοκίνητο εξοπλίζεται με ηλεκτροκινητήρα 
και συστοιχία μπαταριών 35,8 kWh. Ανακοινώθηκε ότι το e-Bus, 
έχει αυτονομία 202 χλμ. Ο κινητήρας βρίσκεται στο πίσω τμήμα 
του ηλεκτρικού λεωφορείου, το οποίο είχε προηγουμένως κατα-
λάβει ο αερόψυκτος τετρακύλινδρος κινητήρας των 60 ίππων.
   Τα περισσότερα εξωτερικά και εσωτερικά χαρακτηριστικά θα 
παραμείνουν αμετάβλητα, όπως ήταν στο αρχικό μοντέλο.
   Οι μονάδες συσσωρευτών βρίσκονται μέσα σε ειδικά διαμορφω-
μένα και ενισχυμένα περιβλήματα. Επιλέχθηκε η θέση κάτω από 
τα εμπρός καθίσματα, όπου ήταν η δεξαμενή καυσίμου στο αρχικό 
βενζινοκίνητο μοντέλο.

Η Παρασκευή Δραμαλιώτη αναλαμβάνει τη θέση της αντιπροέ-
δρου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης 
(ΕΚΔΔΑ), με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, Τάκη Θεοδω-
ρικάκου σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ..
   Η κ. Δραμαλιώτη είναι απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας 
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, νομικός, κάτοχος δύο μεταπτυχι-
ακών τίτλων (στη διοικητική επιστήμη και το διεθνές δίκαιο) και 
διδάκτορας πολιτικής επιστήμης.
    «Για πολλά χρόνια έχει συνεισφέρει με συνέπεια και αποτελεσμα-
τικότητα, τόσο στο πλαίσιο της υπηρεσιακής σταδιοδρομίας της σε 
θέση ευθύνης στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού του κυβερνη-
τικού έργου από τη σύστασή της, όσο και μέσω της Ένωσής μας, 
πρόσφατα μάλιστα από τη θέση της πρώτης Συνηγόρου των Απο-
φοίτων. Είμαστε σίγουροι ότι με την εργατικότητα και την αφοσί-

ωση που τη διακρίνει θα ανταποκριθεί με τον καλύτερο τρόπο στις 
υψηλές απαιτήσεις της νέας της θέσης», σημειώνει σε ανακοίνωσή 
του το ΔΣ της Ένωσης Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας 
Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΝΑΠ).
   Ο πρόεδρος της ΕΝΑΠ, Δημήτρης Κιρμικίρογλου δήλωσε: «Σε μια 
περίοδο που η δημόσια διοίκηση, ευρύτερα, βρίσκεται ενώπιον 
προκλήσεων για σημαντικές μεταρρυθμίσεις-τομές που ξεκινούν 
από την ποιοτική αναβάθμιση και καλύτερη αξιοποίηση του προ-
σωπικού της, με απώτερο στόχο την περαιτέρω βελτίωση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη, το ΕΚΔΔΑ αποτελεί τον 
ακρογωνιαίο λίθο της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας και η επιλο-
γή εκ μέρους του υπουργού Εσωτερικών, τοποθέτησης, στο τιμόνι 
της αντιπροεδρίας, της Εύης Δραμαλιώτη, στέλνει σαφές μήνυμα 
στήριξης του ρόλου των αποφοίτων της ΕΣΔΔΑ».

   Να σημειωθεί ότι σε σχετική υπηρεσιακή συνάντηση της ΕΝΑΠ 
στο υπουργείο Εσωτερικών εκφράσθηκε η βούληση του υπουρ-
γείου να ενισχυθεί ο ρόλος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοί-
κησης και Αυτοδιοίκησης σε στελεχιακό επίπεδο, με πρόσωπα 
που έχουν χαρακτηριστικά του Κλάδου Επιτελικών Στελεχών. 
Επιπλέον, αναφέρθηκε ότι αποτελεί προτεραιότητα η διεξαγωγή 
του διαγωνισμού εισόδου στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης 
και Αυτοδιοίκησης, που θα υλοποιηθεί άμεσα, μετά την επικείμενη 
ανάληψη καθηκόντων του νέου ΔΣ του ΕΚΔΔΑ.
   Τέλος, έχει δρομολογηθεί εκ νέου συνάντηση με την πολιτική 
ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών, όπου η ΕΝΑΠ θα καταθέσει 
σχετικό υπόμνημα για τις επιλογές προϊσταμένων και το σύστημα 
κινητικότητας.

Συνεχίζονται οι προσπάθειες που καταβάλουν τα ευρωπαϊκά 
θεσμικά όργανα ώστε να επιτευχθεί ένα πιο βιώσιμο ενεργεια-
κό σύστημα, επικεντρώνοντας στο μερίδιο των Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας στην κατανάλωση ενέργειας σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ.
   Το FLEXIGRID είναι ένα τετραετές ευρωπαϊκό πρόγραμμα το 
οποίο προσδοκά να αναπτύξει οικονομικά αποδοτικές λύσεις 
(έξυπνα ενεργειακά συστήματα) για την αντιμετώπιση των προ-
κλήσεων για την αξιοπιστία, τη σταθερότητα και την ασφάλεια 
του εφοδιασμού που αναμένεται να αντιμετωπίσει το δίκτυο 
ηλεκτρισμού ως αποτέλεσμα του αυξανόμενου μεριδίου των 

μεταβλητών ΑΠΕ στο ενεργειακό σύστημα. Το FLEXIGRID απαρ-
τίζεται από 16 εταίρους (δύο ερευνητικά κέντρα, δύο πανεπιστή-
μια, τρεις διαχειριστές ηλεκτρικών δικτύων και εννέα εταιρείες 
και συνδέσμους) και χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρό-
γραμμα για την Έρευνα και την Καινοτομία «Ορίζοντα 2020» 
(«HORIZON 2020»).
   Στο πλαίσιο, λοιπόν, του προγράμματος FLEXIGRID, η εταιρεία 
«Ελίν Verd», η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα τις πράσινης 
ενέργειας και των έξυπνων ενεργειακών συστημάτων (παρα-
γωγή ενέργειας από ΑΠΕ κ.λπ.), σε συνεργασία με το ξενοδο-
χείο Μακρύαμμος στη Θάσο, θα διαχειριστεί «φωτοβολταϊκά 

συστήματα, μπαταρίες και φορτιστές ηλεκτρικών αυτοκινήτων 
που αποσκοπούν στον τελικό μετασχηματισμό του ξενοδοχείου 
σε «πράσινο», στην κατεύθυνση της προστασίας του περιβάλ-
λοντος και της βέλτιστης χρήσης καθαρής ενέργειας», όπως 
αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.
   Σύμφωνα, δε, με την ίδια ανακοίνωση «η «Ελίν Verd» κατέχει 
κομβικό ρόλο στο πρόγραμμα ως ηγέτης του πακέτου εργασίας 
των πιλοτικών του εφαρμογών του FLEXIGRID στην Ελλάδα, την 
Ισπανία, την Ιταλία και την Κροατία».

Αναστέλλονται για τουλάχιστον ένα εικοσιτετράωρο οι απερ-
γιακές κινητοποιήσεις της ΔΕΗ λόγω των έκτακτων καιρικών 
φαινομένων που έπληξαν τη χώρα και προκειμένου να μην 

υπάρξει κίνδυνος για την ομαλή ηλεκτροδότηση, σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Χθες στη Μεγαλόπολη έγινε  προγραμματισμένο 
συλλαλητήριο κατά του κλεισίματος των λιγνιτικών μονάδων.  

Αντίστοιχο συλλαλητήριο έγινε χθες στις 5 το απόγευμα στην 
Πτολεμαΐδα.

Η ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ ΣΥΜΒΑΛΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Η Π. ΔΡΑΜΑΛΙΩΤΗ ΝΕΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ «ΕΛΙΝ VERD» ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΞΥΠΝΩΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (FLEXIGRID)

ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝΑ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ ΟΙ ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΕΗ 
Λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων  
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Τα αέρια που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου (GES) 
κατέγραψαν νέα ρεκόρ συγκέντρωσης το 2018 και «καμία έν-
δειξη επιβράδυνσης δεν είναι ορατή», προειδοποιεί ο ΟΗΕ με 
την ευκαιρία της δημοσίευσης της ετήσιας έκθεσης του Παγκό-
σμιου Οργανισμού Μετεωρολογίας για την συγκέντρωση των 
GES, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Το σήμα συναγερμού αυτό ενεργοποιείται λίγες ημέρες πριν από 
την ετήσια διάσκεψη του ΟΗΕ για την καταπολέμηση της κλιμα-
τική αλλαγής, την COP25, η οποία διεξάγεται στην Μαδρίτη από 
τις 2 έως τις 13 Δεκεμβρίου.
«Δεν υπάρχει καμία ένδειξη επιβράδυνσης και ακόμη περισσό-
τερο μείωσης της συγκέντρωσης των αερίων που προκαλούν 
το φαινόμενο του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα, παρά τις 
ανειλημμένες βάσει της Συμφωνίας του Παρισιού για το Κλίμα 
δεσμεύσεις», προειδοποιεί ο γενικός γραμματέας του Παγκόσμι-
ου Οργανισμού Μετεωρολογίας Πέτερι Τάαλας.
Αντικείμενο της ετήσιας έκθεσης του Οργανισμού δεν είναι οι 
ποσότητες των GES που απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα, 
αλλά οι ποσότητες των GES που παραμένουν σε αυτήν, δεδομέ-
νου ότι οι ωκεανοί απορροφούν το ένα τέταρτο των συνολικών 
εκπομπών, όπως και η βιόσφαιρα, στην οποία ανήκουν τα 
δάση.
Σύμφωνα με τους επιστήμονες, το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), 
που συνδέεται με τις ανθρώπινες δραστηριότητες και είναι το 
βασικό αέριο που προκαλεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου, 
έσπασε νέο ρεκόρ συγκέντρωσης το 2018, στα 407,8 ppm 

(μέρη στο εκατομμύριο), δηλαδή 147% περισσότερο σε σχέση 
με τα προβιομηχανικά επίπεδα του 1750.
«Είναι χρήσιμο να υπενθυμίσουμε ότι την τελευταία φορά που η 
Γη γνώρισε ανάλογο επίπεδο συγκέντρωσης διοξειδίου του άν-
θρακα ήταν πριν από 3 έως 5 εκατομμύρια χρόνια: η θερμοκρα-
σία ήταν κατά 2 έως 3 βαθμούς Κελσίου υψηλότερη σε σχέση με 
σήμερα και η στάθμη της θάλασσας ήταν υψηλότερη κατά 10 
έως 20 μέτρα σε σχέση με το σημερινό επίπεδο», αναφέρει σε 
ανακοίνωσή του ο Πέτερι Τάαλας.
Ταχύτερη συγκέντρωση
Η ανησυχία του Παγκόσμιου Οργανισμού Μετεωρολογίας είναι 
ακόμη μεγαλύτερη λόγω του ότι η ετήσια αύξηση της συγκέ-
ντρωσης του διοξειδίου του άνθρακα, το οποίο παραμένει εδώ 
και αιώνες στην ατμόσφαιρα και ακόμη περισσότερο στους 
ωκεανούς, ήταν μεγαλύτερη του μέσου ρυθμού αύξησης των 
τελευταίων δέκα ετών.
Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις των ερευνητών, οι συγκεντρώ-
σεις του μεθανίου (CH4), που βρίσκεται στην δεύτερη θέση των 
πιο σημαντικών αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου, και του υποξειδίου του αζώτου (N2O) γνώρισαν 
επίσης μεγαλύτερη αύξηση σε σχέση με τον μέσο όρο της τελευ-
ταίας δεκαετίας. 
Το μεθάνιο, το 60% των εκπομπών του οποίου είναι ανθρώ-
πινης προέλευσης (εκτροφή ζώων, ρυζοκαλλιέργεια, εκμετάλ-
λευση ορυκτών καυσίμων, χωματερές) και το υποξείδιο του 
αζώτου, το 40% των εκπομπών του οποίου οφείλονται επίσης 

στην ανθρώπινη δραστηριότητα (λιπάσματα, βιομηχανικές μέ-
θοδοι...) έχουν επίσης σημειώσει ρεκόρ συγκέντρωσης.
Το υποξείδιο του αζώτου άλλωστε διαδραματίζει σημαντικό 
ρόλο στην καταστροφή του στρώματος του όζοντος στην 
στρατόσφαιρα, που προστατεύει τον πλανήτη από την υπεριώ-
δη ακτινοβολία του ήλιου.
Απέναντι στον συναγερμό για το Κλίμα, οι χώρες δεσμεύθηκαν 
το 2015 στο Παρίσι να εφαρμόσουν σχέδια μείωσης των εκπο-
μπών αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, 
αλλά οι παγκόσμιες εκπομπές δεν σταματούν να αυξάνονται.
Ο Πέτερι Τάαλας καλεί τις χώρες «να μετατρέψουν τις δεσμεύσεις 
τους σε πράξεις και να αναθεωρήσουν προς τα επάνω τους στό-
χους τους για το συμφέρον της ανθρωπότητας».
Η έκκλησή του ακολουθεί την επισημοποίηση στις αρχές του 
Νοεμβρίου της αποχώρησης των Ηνωμένων Πολιτειών από 
την συμφωνία του Παρισιού. Ομως οι ΗΠΑ δεν είναι ο μεγαλύ-
τερος ρυπαντής σε GES.
Οι τέσσερις μεγαλύτεροι ρυπαντές- Κίνα, ΗΠΑ, Ευρωπαϊκή 
Ενωση και Ινδία- αντιπροσωπεύουν το 56% των παγκόσμιων 
εκπομπών. Μόνον η Ευρωπαϊκή Ενωση (9% του συνόλου) 
βρίσκεται στην οδό της εκπλήρωσης, ακόμη και της υπέρβασης, 
των στόχων της, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της αμερικα-
νικής μη κυβερνητικής οργάνωσης Universal Ecological Fund 
(FEU-US).

Λίγες μόνο ημέρες μετά την τελετή αποφοίτησης του 2ου κύ-
κλου της θερμοκοιτίδας Invent ICT, που πραγματοποιήθηκε την 
Πέμπτη 21 Νοεμβρίου, ξεκίνησαν οι εγγραφές για τον 3ο κύκλο 
του προγράμματος, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Το πρόγραμμα Invent ICT τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης και αποτελεί την πρώτη επιχειρη-
ματική θερμοκοιτίδα -αποτέλεσμα σύμπραξης δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα. 
Υλοποιείται από τη θερμοκοιτίδα ΕΠΙ.νοώ του Ερευνητικού 
Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και 

Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΠΙΣΕΥ 
ΕΜΠ) και τους Industry Disruptors Game Changers (ID-GC), με 
τη στήριξη της Ένωσης Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας.
Υποβολή των αιτήσεων στο  www.inventict.gr

Τη συγκρότηση σε σώμα του πρώτου διοικητικού συμβουλίου 
του ανακοίνωσε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- το νεοσύστατο NED 
Club.
Συγκεκριμένα, η Ελληνική Λέσχη μη εκτελεστικών μελών Διοι-
κητικών Συμβουλίων εταιρειών (The Non Executive Directors’ 
Club in Greece (NED CLUB) κατά την πρώτη γενική της συνέλευ-
ση εξέλεξε διοικητικό συμβούλιο που συγκροτήθηκε σε σώμα 

ως εξής: Λήδα Κοντογιάννη-πρόεδρος, Κρις Αμιράλης-αντιπρό-
εδρος, Λίτσα Παναγιωτοπούλου-γενικός γραμματέας, Κωνστα-
ντίνος Μαχαίρας-Ταμίας και Νατάσα Μαρτσέκη-Mέλος. 
Στην Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέχθηκαν οι Άρης Βενέτης και 
Αθανάσιος Βλαχόπουλος. 
Το NED Club απευθύνεται σε μέλη διοικητικών συμβουλίων 
και φιλοδοξεί να προσφέρει δυνατότητες συνάθροισης, δικτύ-

ωσης, επιμόρφωσης και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών για 
τη λειτουργία των διοικητικών συμβουλίων των επιχειρήσεων 
εισηγμένων και μη, ιδιωτικών και αυτών στις οποίες συμμετέχει 
το Δημόσιο. Επίσης επιδιώκει την προβολή και προώθηση των 
αρχών και ιδιαίτερα της ουσίας της εταιρικής διακυβέρνησης, 
καθώς και την ανάδειξη του ρόλου των μη εκτελεστικών μελών 
διοικητικών συμβουλίων. 

ΟΗΕ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ: ΝΕΑ ΡΕΚΟΡ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ GEs ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 
Σήμα συναγερμού από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Μετεωρολογίας  

ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 3Ο ΚΥΚΛΟ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ INVENT ICT

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΟΥ NED CLUB   
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Με εννιά σημαντικές διατάξεις από τις συνολικά 49 που 
πρότειναν ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ και αφορούσαν 28 άρθρα του 
Συντάγματος, η Ολομέλεια της Βουλής σφράγισε σήμερα 
το νέο συνταγματικό χάρτη της χώρας, σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ.
   Οι εννέα συνταγματικές αλλαγές αφορούν:
   - Διαδικασία εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας 
και αποσύνδεση της από τη πρόωρη διάλυση της Βουλής
   - Δυνατότητα στους Έλληνες του εξωτερικού να ψηφί-
ζουν στο τόπο διαμονής τους (έλαβε 212 ψήφους)
   - Κατάργηση της αποσβεστικής προθεσμίας για άσκηση 
δίωξης υπουργών υφυπουργών κοινή πρόταση 274 ΝΑΙ, 
μηδέν ΌΧΙ, 23 «ΠΑΡΩΝ»
   - Περιορισμό της βουλευτικής ασυλίας και προστασία 
μόνο για κοινοβουλευτικά του καθήκοντα και όχι για ζη-
τήματα ποινικού κώδικα
   - Κατοχύρωση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος
   - Λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία με υπογραφή 500.000 
πολιτών
   - Επιλογή μελών Ανεξάρτητων Αρχών από τα 3/5 της 
Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής και όχι από τα 4/5.
   - Δυνατότητα στη μειοψηφία να συγκροτεί δύο Εξεταστι-
κές Επιτροπές ανά κοινοβουλευτική περίοδο
   - Εξομοίωση στρατιωτικών με τακτικούς δικαστές
   Αποφασιστικό ρόλο στις νέες αναθεωρητέες διατάξεις 
που εγκρίθηκαν μετά από ψηφοφορία, είχε η κυβερνητική 
πλειοψηφία που προέκυψε από τις εκλογές της 7ης Ιουλί-
ου και αριθμεί 158 βουλευτές.
   Κατά την ψηφοφορία η ΝΔ απέρριψε όλες τις προτάσεις 
του ΣΥΡΙΖΑ.
   Από την πλευρά της, η αξιωματική αντιπολίτευση υπερ-
ψήφισε τη κοινή πρόταση που είχε καταθέσει μαζί με τη 
ΝΔ για την κατάργηση της αποσβεστικής προθεσμίας σε 
ό,τι αφορά την ποινική ευθύνη υπουργών καθώς και τις 
δύο ξεχωριστές προτάσεις, τη δική της και της ΝΔ για τη 
λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία.
   ΌΧΙ είπε ο ΣΥΡΙΖΑ στις δύο προτάσεις της ΝΔ που αφο-
ρούν τη διαδικασία εκλογής του Προέδρου της Δημοκρα-
τίας και την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού.
    Ειδικότερα, οι εννιά μεγάλες συνταγματικές αλλαγές τις 
οποίες ενέκριναν οι 300 βουλευτές είναι:
   - Άρθρο 54: Ψήφος των Ελλήνων του εξωτερι-
κού: ΝΑΙ 212, ΟΧΙ 84, «ΠΑΡΩΝ» 1
   Η πρόταση της ΝΔ για προσθήκη παρ. 4 ορίζει ότι: «Με 
τον νόμο της παραγράφου 4 του άρθρου 51 μπορεί να 
τίθενται προϋποθέσεις στην άσκηση του εκλογικού δικαι-
ώματος στον τόπο διαμονής τους από τους εκλογείς που 
κατοικούν έξω από την επικράτεια, όπως πραγματικός 
δεσμός με τη χώρα, αυτοπρόσωπη παρουσία σε εκλογικό 
τμήμα, χρόνος απουσίας από τη χώρα ή παρουσία στη 

χώρα για ορισμένο χρόνο στο παρελθόν. Με τον νόμο του 
προηγούμενου εδαφίου μπορεί να ορίζεται ότι ορισμένες 
θέσεις του ψηφοδελτίου Επικρατείας κάθε κόμματος της 
παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου καταλαμβάνονται 
υποχρεωτικά από απόδημους Έλληνες. Νόμος μπορεί 
να προβλέπει ότι η ψήφος των εκλογέων που ψηφίζουν 
σε εκλογικά τμήματα έξω από την Επικράτεια, δεν προ-
σμετράται σε συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια αλλά 
σε επίπεδο Επικρατείας. Με τον νόμο της παραγράφου 
1 του παρόντος άρθρου μπορεί να καθιερώνονται μια ή 
περισσότερες εκλογικές περιφέρειες απόδημου ελληνι-
σμού, κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2 του παρόντος 
άρθρου».
   Ουσιαστικά με την πρόταση της ΝΔ, κατοχυρώνεται 
συνταγματικά η ψήφος των Ελλήνων του εξωτερικού δί-
νοντας τις γενικές κατευθύνσεις, ενώ ο κοινός νομοθέτης 
θα θέσει ειδικότερα τις προϋποθέσεις για την άσκηση του 
εκλογικού δικαιώματος τους.
   - Άρθρο 32 παρ 4 και 5: Εκλογή Προέδρου της 
Δημοκρατίας: ΝΑΙ 158, ΟΧΙ 139
   Η πρόταση της ΝΔ ορίζει ότι: «Αν δεν επιτευχθεί ούτε και 
στην Τρίτη ψηφοφορία η αυξημένη αυτή πλειοψηφία, η 
ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ύστερα από πέντε μέρες και 
εκλέγεται Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκείνος που συγκε-
ντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των 
βουλευτών. Αν δεν επιτευχθεί ούτε αυτή η πλειοψηφία, η 
ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ύστερα από πέντε μέρες και 
εκλέγεται Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκείνος που συγκε-
ντρώνει τη σχετική πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, 
εκλέγεται πρόεδρος της Δημοκρατίας που συγκέντρωσε 
μεγαλύτερο αριθμό ψήφων στην πρώτη ψηφοφορία της 
προηγούμενης παραγράφου».
   Με τη νέα διάταξη αποσυνδέεται η εκλογή του Προέ-
δρου της Δημοκρατίας από τη διάλυση της Βουλής ενώ η 
εκλογή του γίνεται με απόλυτη ή και σχετική πλειοψηφία 
(δηλαδή με 151 ή και λιγότερες ψήφους).
   - Άρθρο 21 παρ 1: Προσθήκη εδαφίου για ελάχι-
στο εγγυημένο εισόδημα: ΝΑΙ 190, ΟΧΙ 107
   Η πρόταση της ΝΔ ορίζει ότι: «Η οικογένεια ως θεμέλιο 
της συντήρησης για προαγωγής του Έθνους, καθώς και ο 
γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την 
προστασία του κράτους. Το Κράτος μεριμνά για τη δια-
σφάλιση συνθηκών αξιοπρεπούς διαβίωσης όλων των 
πολιτών μέσω ενός συστήματος ελάχιστου εγγυημένου 
εισοδήματος, όπως νόμος ορίζει».
   - Άρθρο 101 Α: Ανεξάρτητες Αρχές:
ΝΑΙ 158, ΟΧΙ 139
   Η πρόταση της ΝΔ ορίζει ότι: «Νόμος ορίζει τα σχετικά 
με την επιλογή και την υπηρεσιακή κατάσταση του επι-
στημονικού και λοιπού προσωπικού της υπηρεσίας που 

οργανώνεται για την υποστήριξη της λειτουργίας κάθε 
ανεξάρτητης αρχής. Τα πρόσωπα που στελεχώνουν τις 
Ανεξάρτητες Αρχές πρέπει να έχουν τα ανάλογα προσό-
ντα, όπως νόμος ορίζει. Η επιλογή τους γίνεται με απόφα-
ση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής. Η απόφαση 
λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών πέμπτων των με-
λών της. Η θητεία των μελών των Ανεξάρτητων Αρχών 
παρατείνεται έως το διορισμό νέων μελών. Τα σχετικά 
με τη διαδικασία επιλογής των μελών των Ανεξάρτητων 
Αρχών και της λειτουργίας και των αρμοδιοτήτων της 
Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής ορίζονται από τον 
Κανονισμό της Βουλής».
   - Άρθρο 73: Λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία με 
προτάσεις νόμων μετά από υπογραφή 500.000 
πολιτών: ΝΑΙ 254, ΟΧΙ 32, «ΠΑΡΩΝ» 11
   Η πρόταση της ΝΔ ορίζει ότι: «Με υπογραφή 500.000 
πολιτών που έχουν δικαίωμα ψήφου, μπορούν να κατα-
τίθενται έως δύο ανά κοινοβουλευτική περίοδο προτάσεις 
νόμων στη Βουλή, οι οποίες με απόφαση του Προέδρου 
της παραπέμπονται στην οικεία κοινοβουλευτική επιτρο-
πή προς επεξεργασία και εν συνεχεία εισάγονται υπο-
χρεωτικά προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια 
του Σώματος. Οι προτάσεις νόμων του προηγούμενου 
εδαφίου δεν μπορεί να αφορούν θέματα δημοσιονομικά, 
εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας. Νόμος ορίζει 
τους όρους και τις προϋποθέσεις εφαρμογής της παρού-
σας παραγράφου».
   - Άρθρο 86 παρ 3: Ποινική ευθύνη υπουργών 
και κατάργηση της σύντομης αποσβεστικής προ-
θεσμίας που οδηγούσε σε παραγραφή: ΝΑΙ 274, 
«ΠΑΡΩΝ» 23
   Η κοινή πρόταση ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ ορίζει ότι: «Πρόταση 
άσκησης δίωξης υποβάλλεται από 30 τουλάχιστον βου-
λευτές. Η Βουλή, με απόφαση της που λαμβάνεται με την 
απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, 
συγκροτεί ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή για τη διενέρ-
γεια προκαταρκτικής εξέτασης, διαφορετικά η πρόταση 
απορρίπτεται ως προδήλως αβάσιμη. Το πόρισμα της 
επιτροπής του προηγούμενου εδαφίου εισάγεται στην 
Ολομέλεια της Βουλής, η οποία αποφασίζει για την άσκη-
ση ή μη δίωξης. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με την 
απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών. 
Με τη διαδικασία και την πλειοψηφία του πρώτου εδαφί-
ου της παραγράφου αυτής η Βουλή μπορεί οποτεδήποτε 
να ανακαλεί την απόφαση της ή να αναστείλει τη δίωξη, 
την προδικασία ή την κύρια διαδικασία». 

Συνέχεια στη σελ 20 

ΒΟΥΛΗ- ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ: ΝΑΙ  ΣΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ 
ΣΤΗΝ ΨΗΦΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
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Συνέχεια από τη σελ 19 

   - Άρθρο 62: Περιορισμό της βουλευτικής ασυλίας 
αποκλειστικά μόνο στα κοινοβουλευτικά καθήκο-
ντα του βουλευτή:ΝΑΙ 179, ΟΧΙ 117, «ΠΑΡΩΝ» 1
    Η πρόταση της ΝΔ ορίζει ότι: «Όσο διαρκεί η βουλευτική 
περίοδος, ο βουλευτής δεν διώκεται ούτε συλλαμβάνεται ούτε 
φυλακίζεται ούτε με άλλο τρόπο περιορίζεται χωρίς άδεια του 
Σώματος. Επίσης δεν διώκεται για πολιτικά εγκλήματα βου-
λευτής της Βουλής που διαλύθηκε, από τη διάλυση της και 
έως την ανακήρυξη των βουλευτών της νέας Βουλής. Η σχετι-
κή άδεια δίδεται από τη Βουλή υποχρεωτικά εφόσον η αίτηση 
της εισαγγελικής αρχής αφορά αδίκημα το οποίο δεν συνδέε-
ται με την άσκηση των καθηκόντων ή την πολιτική δραστη-

ριότητα του βουλευτή. Η Βουλή, με ευθύνη του Προέδρου 
της, αποφαίνεται υποχρεωτικά σχετικά με το αίτημα μέσα σε 
τρεις μήνες αφότου η αίτηση του εισαγγελέα για δίωξη δια-
βιβάστηκε στον Πρόεδρο της Βουλής. Η τρίμηνη προθεσμία 
αναστέλλεται κατά τη διάρκεια των διακοπών της Βουλής. 
Δεν απαιτείται άδεια για τα αυτόφωρα κακουργήματα».
   - Άρθρο 68 παρ. 2: Δικαίωμα στη κοινοβουλευτική 
μειοψηφία να συστήσει δύο ανά κοινοβουλευτική 
περίοδο Εξεταστικές Επιτροπές με την υπογραφή 
10 βουλευτών: ΝΑΙ 189, ΟΧΙ 94, «ΠΑΡΩΝ» 14
   Η πρότασης της ΝΔ ορίζει ότι: «Η Βουλή συνιστά από τα 
μέλη της εξεταστικές επιτροπές, με απόφαση που λαμβάνεται 
με πλειοψηφία των παρόντων βουλευτών που δεν μπορεί 
να είναι κατώτερη των 2/5 του συνόλου των βουλευτών, 

ύστερα από πρόταση του 1/5 του όλου των βουλευτών. 
Προκειμένου να συσταθούν εξεταστικές επιτροπές για ζητή-
ματα που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική και την εθνική 
άμυνα, απαιτείται απόφαση της Βουλής που λαμβάνεται με 
την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμό των βουλευτών. Η 
Βουλή μπορεί να συνιστά δύο ανά κοινοβουλευτική περίοδο 
εξεταστικές επιτροπές, εφόσον η σχετική πρόταση 10 τουλά-
χιστον βουλευτών υπερψηφιστεί από τα 2/5 του συνόλου 
των βουλευτών, ανεξαρτήτως πλειοψηφίας. Τα σχετικά με τη 
συγκρότηση και τη λειτουργία των επιτροπών αυτών καθορί-
ζονται από τον Κανονισμό της Βουλής».
- Άρθρο 96 παρ. 5: Εξομοίωση στρατιωτικών με τα-
κτικούς δικαστές: ΝΑΙ 189, ΟΧΙ 94, «ΠΑΡΩΝ» 14

«Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών αποτελεί πραγματικό 
κόσμημα της Ανώτατης Εκπαίδευσης της Χώρας μας, καθώς 
έχει ήδη γράψει λαμπρή ιστορία σ’ επιστημονικό επίπεδο, η δε 
ιστορία που θα γράψει στο μέλλον προβλέπεται, κυριολεκτικώς, 
εμβληματική» υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. 
Προκόπης Παυλόπουλος κατά τον χαιρετισμό του, στην τελετή 
εορτασμού των 100 χρόνων από την ίδρυσή του, στο πλαίσιο 
της οποίας του επιδόθηκε και το Χρυσό Μετάλλιο του Ιδρύμα-
τος, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Με την ευκαιρία της σημερινής Επετείου, ο Πρόεδρος επισήμανε 
ότι το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το τρίτο κατά σειρά 
αρχαιότητας Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Χώρας και το 
πρώτο στον χώρο των Οικονομικών Επιστημών και της Διοίκη-
σης των Επιχειρήσεων έχει προσφέρει τόσο στην Ακαδημαϊκή 
μας ζωή όσο και στην Κοινωνία μας και, κατά κύριο λόγο, στην 
Εθνική μας Οικονομία, καθώς συνέβαλε ουσιαστικά στην βελτί-
ωση του μορφωτικού επιπέδου των Ελλήνων οικονομολόγων 
και αποτέλεσε μία από τις συνιστώσες εκσυγχρονισμού της Χώ-
ρας, υπηρετώντας την θεμελίωση της οικονομικής πολιτικής και 
δημιουργώντας πραγματικά, όραμα για την Ελλάδα.
Όπως επισήμανε, ο κ. Παυλόπουλος «έκτοτε μετράμε 100 χρό-
νια ζωής. 100 χρόνια, κατά τα οποία το Οικονομικό Πανεπιστή-
μιο Αθηνών γράφει την δική του ιστορία. Ιστορία, η οποία είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένη με την Ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας». 
Έκανε, επίσης, λόγο για ένα υποδειγματικό δημόσιο Πανεπιστή-
μιο, που θεραπεύει τομείς των Οικονομικών Επιστημών, Διοί-
κησης Επιχειρήσεων και Επιστημών & Τεχνολογίας της Πληρο-
φορίας και, παρακολουθώντας ουσιαστικά τις εξελίξεις, τόσο σ’ 
Ελληνικό όσο και σε Διεθνές επίπεδο, ανταποκρίνεται, άμεσα και 
δυναμικά, στις απαιτήσεις των καιρών, ερευνά και καινοτομεί.
Ειδικότερα, υπενθύμισε, ότι τα τελευταία 100 χρόνια το Οικονο-

μικό Πανεπιστήμιο Αθηνών :
Πρώτον, στελεχώνει την οικονομική σκηνή της Χώρας με προ-
σωπικότητες, οι οποίες είναι σε θέση να εφαρμόσουν και να 
συνεισφέρουν, στην πράξη, την γνώση που αποκόμισαν από το 
Πανεπιστημιακό αυτό Ίδρυμα. «Δεν μπορούμε ν’ αποδώσουμε 
στην τύχη το γεγονός ότι 12 Υπουργοί Οικονομικών, επιστήμο-
νες, εγνωσμένου κύρους επιχειρηματίες και κορυφαίοι τραπεζί-
τες ήταν απόφοιτοί του» σημείωσε.
Δεύτερον, διακρίνεται τόσο σ’ Εθνικό όσο και σε Διεθνές επί-
πεδο. «Εκτός από την περίοπτη θέση που κατέχει μεταξύ των 
Ελληνικών Πανεπιστημίων, είναι ένα από τα σημαντικά Πανε-
πιστήμια στην Ευρώπη και, παράλληλα, συγκαταλέγεται μεταξύ 
των έγκριτων Πανεπιστημίων σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι Φοιτη-
τές του διακρίνονται σε διεθνείς διαγωνισμούς αλλά και οι Καθη-
γητές του κατακτούν διεθνή βραβεία για το ερευνητικό και επι-
στημονικό τους έργο. Προσφέροντας εν γένει υψηλού επιπέδου 
σπουδές στους τομείς που θεραπεύει, γίνεται άξιος εκπρόσωπος 
της Χώρας μας στο εξωτερικό» συμπλήρωσε.
Και τρίτον επεκτείνεται. «Δεν εννοώ μόνο χωροταξικά -τον 
Μάιο του 2017 είχα την τιμή να εγκαινιάσω το νέο κτήριο επί 
των οδών Τροίας 2, Σπετσών και Κιμώλου- αλλά και επιστημο-
νικά. Κατανοώντας τις σύγχρονες ανάγκες, συνεχίζει να γράφει 
ιστορία, καθώς επεκτείνει τον επιστημονικό του στίβο στις σύγ-
χρονες επιστήμες των Αποφάσεων και της Πληροφορικής, και 
δη στην ενσωμάτωση των ποσοτικών μεθόδων και των νέων 
τεχνολογιών» υπογράμμισε.
Συνεχίζοντας, υποστήριξε ότι οι επετειακές αυτές εκδηλώσεις 
μας δίνουν την ευκαιρία να κάνουμε μία αναδρομή στο πα-
ρελθόν αλλά και να οραματισθούμε το μέλλον. Συγκεκριμένα, 
σημείωσε, ότι το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών μπορεί 
και οφείλει και να υπηρετήσει την Αριστεία, διευκρινίζοντας, 

παράλληλα, ότι στην σύγχρονη εποχή, η έννοια της Αριστείας 
πρέπει ν’ αντιμετωπισθεί ως πρόκληση, δοθέντος ότι συμβάλ-
λει στην δημιουργία ενός αξιακού και ηθικού συστήματος. 
«Περιλαμβάνει την έννοια της επίδοσης και, κατ  ́επέκταση, της 
αξιολόγησής της και δεν αποτελεί επιβράβευση μόνο της υψη-
λής γνωστικής επίδοσης αλλά και επιβράβευση της μέγιστης 
ανάπτυξης των δεξιοτήτων. Η Αριστεία θα πρέπει ν’ αναδειχθεί 
σε κεντρικό πυλώνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
που διακρίνεται για την καινοτομία, τον εκσυγχρονισμό και την 
έρευνα» πρόσθεσε.
Ωστόσο, παρατήρησε, ότι η έννοια της Αριστείας συμπεριλαμ-
βάνει και «ποσοτικά» χαρακτηριστικά, δεδομένου ότι η Αριστεία 
σημαίνει και το «βραβείο» του Αρίστου. «Η βράβευση λοιπόν 
των άριστων Φοιτητών, εν προκειμένω, είναι έργο που οφείλει 
να επιτελέσει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ως ένδειξη 
αναγνώρισης της αξίας, της προσπάθειας και της επίτευξης του 
στόχου» συμπλήρωσε.
Καταλήγοντας, εξέφρασε την βεβαιότητά του, ότι το Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει την δυνατότητα να σταθεί αρωγός 
της Ελλάδας για την ανάπτυξη της Οικονομίας της και για την 
ανταπόκρισή της στα νέα δεδομένα του παγκόσμιου γίγνεσθαι, 
ρόλο τον οποίο, άλλωστε, έχει επιτελέσει και στο παρελθόν.
«Ως γνωστόν, στις αίθουσες και στα έδρανα του Ιδρύματός σας 
έχουν γεννηθεί πρωτοποριακές ιδέες, έχουν πραγματοποιηθεί 
σπουδαίες έρευνες, έχουν καταστρωθεί στρατηγικά σχέδια. Η 
συμβολή σας στην οικονομία της Γνώσης είναι, αποδεδειγμένα 
και αντικειμενικά, ιδιαίτερα σημαντική. Η νέα πρόκληση όμως 
είναι η διάχυση της παραγόμενης γνώσης στον εργασιακό 
χώρο και στην κοινωνία» ανέφερε ο κ. Παυλόπουλος.

ΒΟΥΛΗ- ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ: ΝΑΙ  ΣΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ 
ΣΤΗΝ ΨΗΦΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

TO ΛΑΜΠΡΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος κατά την τελετή εορτασμού των 100 χρόνων από την ίδρυσή του





 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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ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥΣ ΠΑΕΙ 
ΤΟ ΜΙΣΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Δουλεύουμε για να πληρώνουμε κυρίως λογαριασμούς και 
φόρους. Ακόμη και όταν ψωνίζουμε, οι δαπάνες αφορούν κυ-
ρίως σε βασικά είδη διατροφής. Την κυρίαρχη αυτή αντίληψη 
έρχεται να επιβεβαιώσει έρευνα καταναλωτικών τάσεων στο 
λιανεμπόριο που πραγματοποίησε ο Σύνδεσμος Εταιρειών 
Λιανικών Πωλήσεων Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ) με την επιστημονική 
υποστήριξη του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εμπορίου και 
Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN) του Οικονομικού Πανεπι-
στημίου Αθηνών.
Σύμφωνα, λοιπόν, με την έρευνα, το 74% των καταναλω-
τών ξοδεύει πάνω από το 80% του διαθέσιμου εισοδήματος 
του σε μηνιαία βάση, ενώ το 10% ξοδεύει πάνω από 100%, 
πρακτικά δηλαδή δανείζεται με κάποιον τρόπο για να καλύψει 
τις ανάγκες του. Οι δαπάνες για την πληρωμή των μηνιαίων 
λογαριασμών (ΔΕΚΟ κ.ο,κ.) αντιστοιχούν στο 25% του εισο-
δήματος και οι δαπάνες για την πληρωμή φόρων στο 19%.
Με άλλα λόγια, το 44% του μηνιαίου εισοδήματος μας το 
διαθέτουμε για να πληρώνουμε λογαριασμούς και φόρους. 
Σε δαπάνες για αγορές προϊόντων οι καταναλωτές διαθέτουν 
κατά μέσον όρο το 25% του διαθέσιμου εισοδήματος τους, 
ενώ για την αγορά και χρήση υπηρεσιών το 15%. Το ανησυ-
χητικό είναι ότι οι καταναλωτές εκτιμούν ότι και οι δύο αυτές 
κατηγορίες δαπανών θα αυξηθούν το επόμενο εξάμηνο. Η 
εκτίμηση αυτή, ακόμη και αν δεν αποδειχθεί ορθή, λειτουργεί 
ανασταλτικά στην πραγματοποίηση αγορών και επομένως 
επιδρά αρνητικά κυρίως στο λιανεμπόριο.
Στο πλαίσιο της έρευνας, άλλωστε, το 6% δηλώνει ότι θα 
πραγματοποιήσει λιγότερες δαπάνες το επόμενο εξάμηνο για 
αγορά προϊόντων, ενώ ένα μεγαλύτερο ποσοστό, 12%, εκτι-
μά ότι θα ξοδέψει λιγότερα για υπηρεσίες.
Τα περισσότερα χρήματα από αυτά που ξοδεύουν οι κατανα-
λωτές για αγορές προϊόντων αφορούν σε τρόφιμα και ποτά. 
Συγκεκριμένα, σε αυτές τις κατηγορίες προϊόντων κατευθύνε-
ται το 41% των δαπανών για λιανικές αγορές. Ακολουθούν η 
εστίαση με 12%, τα είδη ένδυσης με 10%, ενώ πολύ χαμηλά 
με ποσοστό 8%, είναι τα φάρμακα. Μόλις 3% των δαπανών 
διαθέτουν τα νοικοκυριά στην Ελλάδα για την αγορά επίπλων, 
ενώ αντίστοιχο είναι και το ποσοστό δαπανών για την αγορά 
παιχνιδιών, καθώς και για είδη δώρων. Υψηλότερη θέση 
στις προτεραιότητες των καταναλωτών φαίνεται όχι έχουν οι 
ηλεκτρονικές συσκευές -κυρίως προϊόντα τεχνολογίας- και οι 
οικιακές συσκευές, στις οποίες διατίθεται το 7% των μηνιαίων 
δαπανών για λιανικές αγορές.
Η σημασία των κατηγοριών, αλλά και γενικότερα η σημασία 
των αγορών στην καθημερινότητα του κοινού αποτυπώνεται 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
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και στον μέσο αριθμό επισκέψεων για την πραγματοποίηση 
λιανικών αγορών ανά έτος. Περίπου 3 ημέρες την εβδομάδα 
ή 118 ημέρες τον χρόνο επισκεπτόμαστε ένα κατάστημα τρο-
φίμων -σούπερ μάρκετ ή άλλο- ενώ 66 ημέρες ετησίως -κάτι 
παραπάνω δηλαδή από μία φορά την εβδομάδα- μπαίνουμε 
σε ένα κατάστημα εστίασης.
Ο ρόλος του Διαδικτύου Καθοριστικό ρόλο, πλέον, στην κατα-
ναλωτική συμπεριφορά διαδραματίζει το Διαδίκτυο. Οχι μόνο 
διότι ολοένα και περισσότεροι πραγματοποιούν αγορές από 
ηλεκτρονικά καταστήματα, αλλά και διότι το αξιοποιούν αφε-
νός για να κάνουν έρευνα αγοράς αφετέρου για να ελέγξουν 
τις αξιολογήσεις και τις κριτικές που έχει λάβει μία επιχείρηση 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το 59% των ερωτηθέντων 
δήλωσε ότι ενημερώνεται συστηματικά από το Διαδίκτυο 
πριν κάνει αγορές, ενώ το 47% πρώτα ψάχνει στο Διαδίκτυο 
για να κάνει συνέχεια αγορές από το φυσικό κατάστημα. Το 
38% εξάλλου θεωρεί ότι είναι σημαντική η βαθμολογία ενός 
καταστήματος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τις 19 έως τις 29 Οκτωβρίου 
σε δείγμα 995 καταναλωτών από όλη την Ελλάδα. Πρόκειται, 
μάλιστα, να επαναλαμβάνεται κάθε έξι μήνες.

ΑΠΛΗΡΩΤΑ ΦΟΡΟ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ ΤΟ 1976
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 Σχεδόν το 1/3 του συνόλου των ληξιπρόθεσμων οφειλών 
προς το Δημόσιο είναι πρόστιμα που επιβλήθηκαν από το... 
1976 έως και το 2018 σε χιλιάδες επιχειρήσεις, ελεύθερους 
επαγγελματίες και λοιπά φυσικά και νομικά πρόσωπα, για 
έκδοση ή λήψη πλαστών και εικονικών φορολογικών στοι-
χείων, για μη έκδοση ή για ανακριβή έκδοση φορολογικών 
στοιχείων και πλήθος άλλων παραβάσεων του ισχύσαντος 
μέχρι το 2013 Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.
Το συνολικό ύψος των απλήρωτων αυτών προστίμων 
ανερχόταν σε 31,56 δισ. ευρώ την 31η-12-2017 και σε 
32,28 δις. ευρώ την 31η-12-2018.
Οι υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(ΑΑΔΕ) εξακολουθούν να θεωρούν τα ποσά αυτά ως χρω-
στούμενα από τους φορολογούμενους, παρότι γνωρίζουν 
ότι είναι απίθανο να τα εισπράξουν, δεδομένου ότι έχουν 
εκτιναχθεί στα ύψη και είναι αδύνατο να εξοφληθούν από 
τους οφειλέτες τους, οι οποίοι στη συντριπτική τους πλειο-
νότητα έχουν χρεοκοπήσει κι έχουν βάλει «λουκέτο».
Την τραγελαφική αυτή κατάσταση αποκαλύπτουν αφενός 
η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί του απολογισμού 
και του ισολογισμού του κράτους για το 2016, η οποία 
υποβλήθηκε στη Βουλή, αφετέρου τα στοιχεία που ανακοί-
νωσε πρόσφατα η ΑΑΔΕ για τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το 
Δημόσιο.

Συνέχεια σελ. 24

Ευρήματα έκθεσης 
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην έκθεση του Ελεγκτι-
κού Συνεδρίου, το συνολικό ύψος των οφειλών προς το 
Δημόσιο που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες και παρέμεναν 
ανείσπρακτες στις 31-12-2018 ανερχόταν σε 104,22 δισ. 
ευρώ ή 56,42% του ΑΕΠ.
Από το ποσό αυτό, τα βεβαιωθέντα πρόστιμα που αφορούν 
σε παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ) 
έφθαναν τα 32,284 δισ. ευρώ, δηλαδή ανέρχονταν σε πο-
σοστό 31% των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών προς 
τη Φορολογική Διοίκηση, δηλαδή έφθαναν σε επίπεδο λίγο 
χαμηλότερο από το 1/3 των συνολικών χρεών.
Τα στοιχεία που έλαβε το Ελεγκτικό Συνέδριο από την ΑΑΔΕ 
για την παλαιότητα των οφειλόμενων προστίμων του ΚΒΣ, 
καθώς επίσης και για την ταυτότητα ίων οφειλετών των 
ποσών αυτών δείχνουν, εξάλλου, ότι: α) Ποσοστό 12,25% 
ή ποσό 3,956 δισ. ευρώ των οφειλών των φορολογούμε-
νων από πρόστιμα του ΚΒΣ αφορά την περίοδο 1976-2005, 
δηλαδή στα 30 από τα 43 χρόνια της περιόδου στην οποία 
συσσωρεύτηκαν όλα τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημό-
σιο.
β) Το υπόλοιπο ποσοστό 87,75%, το οποίο αντιστοιχεί σε 
ποσό 28,329 δισ. ευρώ περίπου, κατανέμεται στα έτη 2006-
2018.
γ) Το 37,1% των απαιτήσεων του Δημοσίου από πρόστιμα 
αφορά φυσικά πρόσωπα (ελεύθερους επαγγελματίες και 
μισθωτούς), το 53,40% ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες 
περιορισμένης ευθύνης και το υπόλοιπο 9,5% σε λοιπά νο-
μικά πρόσωπα.
Αμφίβολη εισπραξιμότητα 
Το Ελεγκτικό Συνέδριο επισημαίνει ότι «ενώ μεγάλο μέρος 
ίων ανωτέρω απαιτήσεων είναι αμφιβόλου εισπραξιμότη-
τας, εντούτοις δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα, και κατά πάγια 
τακτική, σχετική πρόβλεψη απομείωσής τους, καθώς δεν 
έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη στην παράγραφο 3.4.2. του 
κεφαλαίου 3 του άρθρου 1 του π.δ/τος 15/2011 απόφαση 
του υπουργού Οικονομικών».
Τονίζει επίσης ότι: «Η εκτίμηση της εισπραξιμότητας των 
βεβαιωθέντων πέραν της δεκαετίας εσόδων και η συνακό-
λουθη διαγραφή ίων ανεπίδεκτων είσπραξης απαιτήσεων 
αποτελούν αναγκαίες ενέργειες, ώστε ο προϋπολογισμός να 
παρουσιάζει την πραγματική εικόνα του εισπρακτέου υπο-
λοίπου, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 33 
του ν 4270/2014, που θεσπίζουν την αρχή της ειλικρίνειας 
για τη διαχείριση των οικονομικών του Δημοσίου».
Προσθέτει, τέλος, ότι «παρατηρείται αναποτελεσματικότητα 
στην είσπραξη των επιβαλλόμενων προστίμων, που κατα-
δεικνύει την αδυναμία διασύνδεσης ποινής και φορολογι-
κής συμμόρφωσης».
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ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ: Η NAsA ΣΤΟΝ ΒΥΘΟ ΤΟΥ 
ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΥ

ΑΛΒΑΝΙΑ: Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΩΝ 6,4 
ΒΑΘΜΩΝ ΕΒΓΑΛΕ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ 
ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ, ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΟΙ 
ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ 
ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΕΣ ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΟ 
ΔΥΡΡΑΧΙΟ   Ένα πείραμα εκατομμυρίων δολαρίων εκτυλίσσεται 

στον βυθό της Σαντορίνης με χορηγό τη NASA. Το 
υποθαλάσσιο ηφαίστειο Κολούμπο, σε απόσταση μό-
λις 6,5 μιλίων βορειοανατολικά του νησιού, έχει τεθεί 
τις τελευταίες ημέρες στο επίκεντρο δεκάδων επιστη-
μόνων. Για τη διεξαγωγή της έρευνας έφτασαν στην 
Ελλάδα υπερσύγχρονα ρομποτικά μηχανήματα τερά-
στιου μεγέθους και υψηλού κόστους - τρία αυτόνομα 
υποβρύχια οχήματα (AUVs) - ενώ το καινοτόμο λο-
γισμικό που αξιοποιείται τους επιτρέπει να εκτελούν 
εντολές χωρίς την επέμβαση του ανθρώπου.
Στόχος των αμερικανών επιστημόνων είναι να δο-
κιμάσουν τα οχήματα αυτά στον κρατήρα του ηφαι-
στείου ώστε να τα χρησιμοποιήσουν αργότερα στην 
εξερεύνηση εξωγήινων ωκεανών και μακρινών δο-
ρυφόρων του Δία και του Κρόνου.
Και έτσι να διερευνήσουν την ύπαρξη ζωής σε πλα-
νήτες χωρίς επανδρωμένες αποστολές... Γιατί, όμως, 
επελέγη το Κολούμπο για κάτι τέτοιο; Η Εύη Νομικού, 
επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Γεωλογίας και Γε-
ωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών και υπεύθυνη για την ελ-
ληνική συμμετοχή εξηγεί στα ΝΕΑ ότι «το Κολούμπο 
μας φέρνει αντιμέτωπους με προκλήσεις ανάλογες με 
εκείνες της πλανητικής εξερεύνησης. Τα συγκεκριμέ-
να μηχανήματα έπρεπε να δοκιμαστούν σε ακραία, 
αχαρτογράφητα, επικίνδυνα περιβάλλοντα ενώ 
επίσης στο υποθαλάσσιο ηφαίστειο της Σαντορίνης 
εντοπίζονται μορφές ζωής, όπως βακτήρια, τα οποία 
ενδεχομένως υπάρχουν και σε απομακρυσμένους 
πλανήτες».
Στην έρευνα συμμετέχουν το Ωκεανογραφικό Ινστι-
τούτο Woods Hole της Μασαχουσέτης με επικεφαλής 
και αρχηγό της αποστολής τον δρα Ρίτσαρντ Καμίλι, 
το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης (ΜΙΤ), 
τα Πανεπιστήμια του Μίσιγκαν και του Σίδνεϊ, το Τμή-
μα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπιστημί-
ου Αθηνών και το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, 
Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών του ΕΛΚΕΘΕ.
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΖΩΗΣ. Από την προηγούμενη Παρα-
σκευή ένα κέντρο συντονισμού, ένα ιδιότυπο «πιλο-
τήριο» έχει στηθεί μεσοπέλαγα σε ένα πλοίο κοντά 

Ισχυρή σεισμική δόνηση 6,4 βαθμών έπληξε την Αλ-
βανία στις 03:53 τοπική ώρα [04:53 ώρα Ελλάδας], η 
δεύτερη μέσα σε χονδρικά ένα δίμηνο, κατατρομοκρα-
τώντας χιλιάδες πολίτες που βγήκαν στους δρόμους, 
ορισμένοι με βρέφη στα χέρια.
Ο σεισμός είχε επίκεντρο περιοχή 10 χιλιόμετρα βορει-
οδυτικά της πόλης Σιγιάκ, ανάμεσα στο Δυρράχιο και 
τα Τίρανα, σύμφωνα με το αμερικανικό γεωδυναμικό 
ινστιτούτο (USGS), ενώ το εστιακό βάθος ήταν μικρό, 
10 χιλιόμετρα.
Βίντεο που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνι-
κής δικτύωσης εικονίζουν ένα κτίριο που έχει καταρ-
ρεύσει στο Δυρράχιο, 40 χιλιόμετρα δυτικά της πρω-
τεύουσας, στις αλβανικές ακτές στην Αδριατική. Άλλα 
καταγράφουν μεγάλες ρωγμές και ζημιές σε κτίρια.
Δύο εκπρόσωποι της κυβέρνησης είπαν στο πρακτο-
ρείο ειδήσεων Ρόιτερς ότι οι πιο εκτεταμένες ζημιές σε 
κτίρια έχουν καταγραφεί στο Δυρράχιο και πρόσθεσαν 
πως πολλοί τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο 
των Τιράνων. 
Σεισμική δόνηση 5,6 βαθμών έπληξε την Αλβανία την 
21η Σεπτεμβρίου, προκαλώντας ζημιές σε περίπου 500 
κατοικίες και καταστρέφοντας ολοσχερώς κάποιες από 
αυτές. Το υπουργείο Άμυνας της χώρας εκτίμησε τότε 
πως επρόκειτο για τον ισχυρότερο σεισμό της τελευ-
ταίας τριακονταετίας στη χώρα.

ΤΑ ΝΕΑ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-3                                                      26/11/2019

ΑΘΗΝΑΪΚΟ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ 
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

στη Σαντορίνη. Σε αυτό επιβαίνουν 30 επιστήμονες, 
οι οποίοι παρακολουθούν από εκεί τα αυτόματα 
οχήματα κάτω από τον βυθό της θάλασσας. Εξετά-
ζουν τα ευρήματά τους και τους δίνουν περαιτέρω 
εντολές. «Το αυτόματο υποβρύχιο όχημα εξερευνά 
μόνο του τον υποθαλάσσιο πυθμένα και εντοπίζει 
τις περιοχές όπου υπάρχει ζωή, κάτι το οποίο γίνεται 
αντιληπτό από την παραγωγή διοξειδίου του άνθρα-
κα, οξυγόνου ή υδρογόνου. Στη συνέχεια, στέλνουμε 
το υβριδικό ρομπότ - το οποίο είναι συνδεδεμένο με 
οπτική ίνα με το πλοίο στο οποίο βρισκόμαστε - και 
επιβεβαιώνουμε τα ευρήματα», εξηγεί η κ. Νομικού.
Η τεχνολογία που χρηματοδότησε η NASA ανοίγει 
νέους ορίζοντες για την εξερεύνηση του Κολουμπο, 
ενός ενεργού ηφαιστείου που οι επιστήμονες λένε 
ότι χρήζει συστηματικής παρακολούθησης. Μέσω 
ειδικών software που έχουν αναπτύξει οι ερευνητές 
του ΜΙΤ- στο οποία έχουν ενσωματωθεί τοπικά γεω-
λογικά δεδομένα - τα ρομπότ, μετά την υποθαλάσσια 
βόλτα τους στο ηφαίστειο, παράγουν χάρτες με τα 
σημεία που παρουσιάζουν ενδιαφέρον εξερεύνησης.
ΜΥΣΤΙΚΑ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΦΩΣ. Κάπως έτσι, μόλις 
προχθές εντοπίστηκαν για πρώτη φορά στη βορειοα-
νατολική πλευρά του Κολούμπο τρεις νέες καμινάδες, 
άγνωστες στους επιστήμονες που είχαν χαρτογρα-
φήσει το ηφαίστειο τα προηγούμενα χρόνια. Οι κα-
μινάδες ήταν ενεργές, δηλαδή κάπνιζαν, εμφάνισαν 
μεγαλύτερη συγκέντρωση βακτηριακού υλικού και η 
μία εξ αυτών έχει εντυπωσιακές διαστάσεις.
Με ύψος περίπου ενός μέτρου και διάμετρο ενάμισι 
μέτρου βρισκόταν σε ένα βύθισμα από όπου εκλύο-
νταν αέρια. «Είναι η απόδειξη ότι αυτά τα λογισμικά 
μπορούν να ανιχνεύσουν μορφές ζωές, χωρίς να 
σταλεί άνθρωπος στο Διάστημα και με τον έλεγχο 
όλης της διαδικασίας να γίνεται από τη Γη», λέει η 
Εύη Νομικού. «Αν αξιοποιηθεί η νέα τεχνολογία και 
τοποθετηθούν μηχανήματα μόνιμα στον πυθμένα 
μπορούμε να παρακολουθούμε το ηφαίστειο Κο-
λούμπο online από το γραφείο μας, χωρίς να περι-
μένουμε τις επιτόπιες επιστημονικές αποστολές που 
γίνονται ανά τα χρόνια», λέει η κ. Νομικού. Και τότε 
σίγουρα, υποστηρίζουν οι επιστήμονες, νέα μυστικά, 
κρυμμένα στον βυθό του Αιγαίου επί τουλάχιστον 
370 χρόνια, θα αποκαλυφθούν στην παγκόσμια κοι-
νότητα…


