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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1,3 και 4
Παρουσίαση της πρωτοβουλίας Blue Prototype by ΤΕΕ, ΕΛΚΕΘΕ 
και Περιφέρεια Αττικής - έναρξη  υποβολής προτάσεων, μέχρι 31 
Δεκεμβρίου 2019 
- Γιώργος Στασινός: «Δικτυώνουμε το λαμπρό επιστημονικό δυνα-
μικό με τις πολύ δυναμικές επιχειρήσεις για να γίνουν πράξη διεθνώς 
ανταγωνιστικά καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες για την πραγματι-
κή ανάπτυξη της χώρας» 
- Γιώργος Πατούλης: «Προτεραιότητας της  νέας Διοίκηση στην Πε-
ριφέρεια Αττικής να επενδύσουμε στην ενίσχυση της νεοφυούς επι-
χειρηματικότητας και της καινοτομίας - Οι ομάδες που θα διακριθούν 
θα έχουν την αμέριστη στήριξη μας» 
- Σπύρος Μαυράκος: «Η θάλασσα αποτελεί και πηγή επιχειρηματι-
κών δραστηριοτήτων. Νέοι και ομάδες επιστημόνων και ερευνητών 
και νεοφυείς επιχειρήσεις μπορούν να δραστηριοποιηθούν στην 
γαλάζια ανάπτυξη»
Σελ 5 και 6 
Η επόμενη ημέρα από την καταστροφική κακοκαιρία στην Κινέττα
Σελ 7 και 8  
Οι εξελίξεις στις περιοχές της χώρας που έπληξε η κακοκαιρία 
Σελ 9 
Συμφωνία ευρείας ενεργειακής συνεργασίας υπέγραψαν Ελλάδα και 
Ιταλία
Σελ 10 
Διεθνούς φήμης Έλληνες Ακαδημαϊκοί  στη μάχη για την αντιμετώ-
πιση της Κλιματικής Αλλαγής
Σελ 11 και 12 
Τ. Θεοδωρικάκος: Ανακοίνωσε το πρόγραμμα «Νέα Γενιά Ανακύ-
κλωσης» - Θα ισχύσει πιλοτικά σε 5 δήμους
Σελ 12
Συνάντηση του Προέδρου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας με τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
Σελ 13 και 14 
Κατατέθηκε στη Βουλή το νέο φορολογικό νομοσχέδιο
Σελ 15
Υπερψηφίστηκε το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου Θεσσαλονίκης για 
το 2020. Τοποθετήσεις του δημάρχου και δημοτικών συμβούλων
Σελ 16 
Βουλή: Εξέταση του προϋπολογισμού - Ειδικοί εισηγητές - Παρέμβαση 
Κουτεντάκη
Σελ 17 
Κλιματική αλλαγή: Δεν υπάρχει ούτε λεπτό για χάσιμο προκειμένου 
να αποφευχθούν τα χειρότερα, προειδοποιεί ο ΟΗΕ
Σελ 18, 19 και 20 
Φονικός  σεισμός 6,4 βαθμών Ρίχτερ στην Αλβανία 
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:

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ BLUE PROTOTYPE BY ΤΕΕ, 
ΕΛΚΕΘΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Έναρξη  υποβολής προτάσεων, μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019 
Γιώργος Στασινός: «Δικτυώνουμε το λαμπρό επιστημονι-
κό δυναμικό με τις πολύ δυναμικές επιχειρήσεις για να γίνουν 
πράξη διεθνώς ανταγωνιστικά καινοτόμα προϊόντα και υπη-
ρεσίες για την πραγματική ανάπτυξη της χώρας»
Γιώργος Πατούλης: «Προτεραιότητας της  νέας Διοίκηση 
στην Περιφέρεια Αττικής να επενδύσουμε στην ενίσχυση της 
νεοφυούς επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας – Οι ομά-
δες που θα διακριθούν θα έχουν την αμέριστη στήριξη μας»
Σπύρος Μαυράκος: «Η θάλασσα αποτελεί και πηγή επιχει-
ρηματικών δραστηριοτήτων. Νέοι και ομάδες επιστημόνων 
και ερευνητών και νεοφυείς επιχειρήσεις μπορούν να δραστη-
ριοποιηθούν στην γαλάζια ανάπτυξη»
«Ο στόχος μας είναι να φέρουμε πιο κοντά, να δικτυώσουμε το 
λαμπρό επιστημονικό δυναμικό με τις πολύ δυναμικές επιχει-
ρήσεις που διαθέτει η χώρα, ώστε καινοτόμες ιδέες να γίνουν 
πράξη, να παραχθούν διεθνώς ανταγωνιστικά προϊόντα και 
υπηρεσίες, γιατί μέσα από την καινοτομία μπορούν να έρθουν 
επενδύσεις, παραγωγή νέου πλούτου με ανταγωνιστικότητα,  
εντέλει άνοδος του ΑΕΠ και του εισοδήματος και πραγματική 
ανάπτυξη για τη χώρα».
 Με αυτά τα λόγια ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός, σε 
κοινή συνέντευξη Τύπου, που παραχώρησαν την Τρίτη 26 
Νοεμβρίου 2019 στο ΤΕΕ, με τον Πρόεδρο του ΕΛΚΕΘΕ Καθη-
γητή του ΕΜΠ Σπύρο Μαυράκο και τον Περιφερειάρχη Αττικής 
Γιώργο Πατούλη, ανακοίνωσε την έναρξη της ηλεκτρονικής 
υποβολής προτάσεων στον Β΄ κύκλο της πρωτοβουλίας 
Prototype, που για τον τρέχοντα κύκλο εστιάζει στη θαλάσσια 
οικονομία και ονομάζεται Blue Prototype by TEE, HCMR-ΕΛΚΕ-
ΘΕ and Attica Region, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προτάσεων από τους ενδιαφερόμενους στις 31 Δεκεμβρίου 
2019.
 «Οι ομάδες που θα διακριθούν στον διαγωνισμό θα έχουν την 
αμέριστη στήριξη της Περιφέρειας Αττικής για την προώθηση 
και προβολή των ιδεών τους», τόνισε ο Περιφερειάρχης Αττι-
κής  Γιώργος Πατούλης, υπογραμμίζοντας ότι «στο πλαίσιο της 
απόλυτης προτεραιότητας που έχουμε ως νέα Διοίκηση στην 
Περιφέρεια Αττικής να επενδύσουμε στην ενίσχυση της νεοφυ-
ούς επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, υποστηρίζουμε 
με θέρμη τη συνέχεια της πρωτοβουλίας «Βlue Prototype» 
που έλαβαν από κοινού η Περιφέρεια Αττικής, το ΤΕΕ και το 
ΕΛΚΕΘΕ, για την ενίσχυση και προώθηση καινοτόμων ιδεών 
νέων επιστημόνων και επίδοξων επιχειρηματιών στον τομέα 
της θαλάσσιας οικονομίας», καθώς όπως τόνισε «το επιχειρείν 
είναι βασικός πυλώνας για την αναπτυξιακή επανεκκίνηση της 
χώρας, που είναι και το ζητούμενο».

«Η θάλασσα αποτελεί και πηγή επιχειρηματικών δραστηριοτή-
των» τόνισε ο Πρόεδρος του ΕΛΚΕΘΕ, Καθηγητής ΕΜΠ, Σπύ-
ρος Μαυράκος, σημειώνοντας παράλληλα ότι «η εμβληματική 
πρωτοβουλία πρωτοβουλίας Blue Prototype by ΤΕΕ, που 
αναλαμβάνουν το ΤΕΕ, το ΕΛΚΕΘΕ και Περιφέρεια Αττικής θα 
βοηθήσει νέους και ομάδες επιστημόνων και ερευνητών και 
νεοφυείς επιχειρήσεις να δραστηριοποιηθούν σε θέματα που 
έχουν να κάνουν με την γαλάζια ανάπτυξη. Ο Πρόεδρος του 
ΕΛΚΕΘΕ σημείωσε ότι το “Blue Prototype by TEE, HCMR-ΕΛ-
ΚΕΘΕ and Attica Region”  αποτελεί κοινή Πρωτοβουλία των 
τριών φορέων και υλοποιείται ως πιλοτική δράση στο πλαί-
σιο του συγχρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και υπό την Ευρωπαϊκή 
Εδαφική Συνεργασία «Interreg MED» ερευνητικού προγράμ-
ματος MISTRAL (Mediterranean Innovation STRAtegy for 
transnational activity of clusters and networks of the Blue 
Growth). 
Στόχος των τριών φορέων, που συμπράττουν στη σημαντική 
αυτή πρωτοβουλία είναι η υποστήριξη καινοτόμων ιδεών, 
ατομικών ή ομαδικών, ερευνητών, νέων ή επίδοξων επιχειρη-
ματιών, σχετικών με τη θαλάσσια οικονομία, οι οποίοι καλού-
νται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής και να καταθέ-
σουν τις προτάσεις τους, ενώ η συμμετοχή στον διαγωνισμό 
είναι ανοικτή και δωρεάν.
Η πρωτοβουλία θα εκτυλιχθεί σε 3 φάσεις. Στην πρώτη θα 
επιλεγούν οι συμμετέχοντες και θα σχηματιστούν οι ομάδες, 
στη δεύτερη φάση οι ομάδες που θα προκριθούν θα συμμε-
τάσχουν σε μια σειρά από σεμινάρια-εργαστήρια (workshops) 
σε θέματα στρατηγικών δημιουργίας αξίας στο πεδίο της θα-
λάσσιας οικονομίας, υποστηριζόμενοι από ειδικούς μέντορες  
και στην Τρίτη φάση, τον Μάιο του 2020, έως δύο από τις 
ομάδες που θα διακριθούν με βάση τη βαθμολογία τους, θα 
συμμετάσχουν στη διεθνή δημόσια επίδειξη του προγράμμα-
τος MISTRAL.
Σημειώνεται ότι έχει προηγηθεί ο πρώτος κύκλος του 
Prototype by TEE and Attica Region, που συνέβαλε στην ενί-
σχυση και προώθηση καινοτόμων ιδεών και startup επιχειρή-
σεων στα πεδία δραστηριοποίησης των μηχανικών την περί-
οδο 2017-2018. Έχει επίσης προηγηθεί η οριοθέτηση από το 
ΕΛΚΕΘΕ των ερευνητικών και τεχνολογικών προκλήσεων με 
υψηλό δυναμικό καινοτομίας για τη θαλάσσια οικονομία και 
εντοπίσθηκαν καλές πρακτικές που αξιοποιούν το δυναμικό 
αυτό. Αναλυτικά στις σελ 3 και 4



ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

2Κάθε πρωί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας το Newsletter ΤΕΕ. Απευθείας διαδικασία εγγραφής:  http://lists.tee.gr/cgi-bin/mailman/listinfo/info-tee

 Προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

29 Νοεμβρίου 2019

3ο Balkan & EastMed Energy Law Forum
ΑΘΗΝΑ

Υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαχει-
ριστικής Εταιρείας Υδρογονανθρά-
κων και του Ελληνικού Ινστιτούτου 
Ενεργειακής Ρύθμισης

11 - 13 Δεκεμβρίου 2019

3ο Συνέδριο Γεωγραφικών Πληροφορια-
κών Συστημάτων και Χωρικής Ανάλυσης 
στη Γεωργία και στο Περιβάλλον
ΑΘΗΝΑ

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συ-
στημάτων Πληροφοριών 

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

Ελληνικός Οργανισμός Συστημάτων 
Ευφυών Μεταφορών (ITS Hellas)

ΔΙΑΛΕξΕΙΣ ΤΗΣ ΕΔΑΒυΤ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΔΕΜ

«ΕΛΛΑΔΑ 2020 - ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΠΟΛΙΤΕΣ, ΕΠΙχΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ»

Η Εταιρεία Διερεύνησης Αρχαιοελληνικής και Βυζαντινής 
Τεχνολογίας (ΕΔΑΒυΤ) διοργανώνει το μήνα Δεκέμβριο τις 
παρακάτω διαλέξεις:
- 2 Δεκεμβρίου, Σοφία Βακιρτζή, Δρ. Αρχαιολόγος, «Ξετυλίγο-
ντας τον μίτο της προϊστορικής κλωστοϋφαντουργίας: από τις 
τεχνικές στις τέχνες».
- 9 Δεκεμβρίου, Γεώργιος Παπαδημητρίου, Δρ. Μηχανικός 
Μεταλλείων-Μεταλλουργός Ομ. Καθηγητής ΕΜΠ, «Από τους 
μπρούτζους αρσενικού στους μπρούτζους κασσιτέρου: εξελι-
κτική πορεία και τομές στον ελλαδικό χώρο, βεβαιότητες και 
ερωτήματα».
Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται στην αίθουσα του Συλλόγου 
των Αθηναίων (Κέκροπος 10, Πλάκα).Ώρα έναρξης: 18:30
Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. 
Πληροφορίες: e-mail: edabyt.tee@gmail.com, 
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/edabyt

Η Ένωση Διπλωματούχων Ελληνίδων Μηχανικών διοργα-
νώνει εκδήλωση την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 
17.30, στον Εκπαιδευτικό Σύνδεσμο Αθηνών ο Ήφαιστος 
(Τσίλλερ 61, Αθήνα), με θέμα την παρουσίαση των έργων 
που συμμετείχαν στο κάλεσμα της ΕΔΕΜ  για τις δράσεις:

- Συγγραφή/εικονογράφηση παιδικού διηγήματος ή παρα-
μυθιού από Γυναίκες Μηχανικούς
- Έκθεση παιδικής Ζωγραφικής ‘Η μαμά μου είναι Μηχανικός’
Παράλληλα, θα διανεμηθεί ειδική έκδοση με δημοσίευση των 
έργων.

Το 6o συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα 
(ιστορικά κτήρια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνεί-
ου της Οδού Πατησίων), στις 27 και 28 Φεβρουαρίου 
2020 και σε συνεργασία με την International Solid 
Waste Association (ISWA). Θέμα της επιστημονικής 
εκδήλωσης: «ΕΛΛΑΔΑ 2020 - Προτεραιότητες Κυκλι-
κής Οικονομίας- Συνδέοντας πολίτες, επιχειρήσεις & 
επιστήμονες».
Το συνέδριο –όπως τονίζεται σε ανακοίνωση- θα εστι-
άσει στις νέες προτεραιότητες της κυκλικής οικονομί-
ας, στην 4η βιομηχανική επανάσταση, στα μέτρα για 
μείωση των πλαστικών μιας χρήσης, στη διαχείριση 

των αποβλήτων, στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της 
ταφής και ειδικότερα στις νέες  τεχνολογίες διαχείρισης 
αποβλήτων, στον Εθνικό και στους Περιφερειακούς 
σχεδιασμούς διαχείρισης και στα χρηματοδοτικά ερ-
γαλεία διαχείρισης αποβλήτων. Η επικοινωνία μεταξύ 
των φορέων (δημόσιων και ιδιωτικών) κυκλικής οι-
κονομίας στην Ελλάδα καθώς και η σύνδεση μεταξύ 
εφαρμοσμένης έρευνας και των επιχειρήσεων και φο-
ρέων αποτελεί επίσης στόχο του συνεδρίου.
Πληροφορίες: 
https://conference2020.eedsa.gr/conference/themes/, 
www.eedsa.gr, info@eedsa.gr

ΑΘΗΝΑ
•   Η Διεύθυνση Γεωγραφικής Πολιτικής & Στρατηγικού 
Σχεδιασμού (ΥΔΑΣ-3) του Υπουργείου Εξωτερικών, δι-
οργανώνει σήμερα εκδήλωση με θέμα την «Προώθηση 
της Ενεργού Συμμετοχής των Νέων στην Υλοποίηση 
των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης», στο Αμφιθέατρο 
«Γιάννος Κρανιδιώτης», Ακαδημίας 1, Αθήνα).
•  Το 1ο συνέδριο της Ναυτεμπορικής για την Οικονομία 
και την Ανάπτυξη με τίτλο: «Επενδυτικολογώντας: Η Ελλά-
δα δίνει τον «λόγο» στους επενδυτές» διεξάγεται σήμερα 
στο Royal Olympic Hotel .
• Το Τμήμα Αττικής του ΣΑΔΑΣ διοργανώνει σήμερα 
(16:30 – 21:30), στην Αίθουσα Εκδηλώσεων ΤΜΕΔΕ, 
Παλαιών Πατρών Γερμανού 3-5, Πλατεία Κλαυθμώνος), 
εσπερίδα με θέμα: «Πάνος Ν. Τζελέπης – Αρχιτέκτονας και 
Λογοτέχνης».   

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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«Φέτος, αποφασίσαμε να συνεργαστούμε με έναν ακόμη δημό-
σιο φορέα, το ΕΛΚΕΘΕ, που έχει σοβαρό ερευνητικό υπόβαθρο 
και εξαιρετικούς επιστήμονες», είπε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώρ-
γος Στασινός και σημείωσε ότι «αποφασίσαμε να προωθήσου-
με ειδικά τα θέματα θαλάσσιας οικονομίας, αφενός διότι με το 
ΕΛΚΕΘΕ είδαμε την ευκαιρία μέσα από το πρόγραμμα MISTRAL 
του INTEREG MED να δώσουμε εξωστρέφεια σε κάποιες υπο-
σχόμενες ιδέες και αφετέρου γιατί θέλουμε να δώσουμε έμφαση 
τα επόμενα χρόνια στην καινοτομία σε αυτό που ονομάζεται γα-
λάζια ανάπτυξη ή όπως εμείς προτιμούμε να το λέμε θαλάσσια 
οικονομία», προσθέτοντας ότι «είμαστε στην αρχή ακόμη στη 
χώρα μας στη διερεύνηση της οικονομίας της θάλασσας όσον 
αφορά την καινοτομία». Παράλληλα  υπογράμμισε ότι «ο ρόλος 
που φιλοδοξεί να παίξει το ΤΕΕ στα θέματα καινοτομίας είναι να 
γίνει καταλύτης επαφών, που φέρνουν πρόοδο και συνεργασί-
ες».
«Πιστεύω βαθιά - και όλοι στο ΤΕΕ πιστεύουμε - στην αξία της 
παραγωγής νέας γνώσης αλλά και στη δημιουργία νέων, αντα-
γωνιστικών σε όλον τον κόσμο, προϊόντων και υπηρεσιών 
μέσα από αυτή τη γνώση που παράγεται στα πανεπιστήμια 
αλλά και στην αγορά. Έχουμε το δυναμικό, ερευνητικό, επιστη-
μονικό, επαγγελματικό και ερευνητικό να πετύχουμε πολλά» 
τόνισε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ και υπογράμμισε ότι «πρέπει να πα-
λέψουμε να αρθούν όσα εμπόδια υπάρχουν στην επικοινωνία 
τους, να δικτυώσουμε όσους μπορούν να φέρουν νέες ευκαι-
ρίες» υπογραμμίζοντας ότι «μέσα από την καινοτομία μπορούν 
να έρθουν επενδύσεις, παραγωγή νέου πλούτου, με ανταγω-

νιστικότητα, εν τέλει άνοδος του ΑΕΠ και του εισοδήματος και 
πραγματική ανάπτυξη για τη χώρα».
«Υπάρχουν ήδη ιστορίες επιτυχίας» τόνισε ο Γιώργος Στα-
σινός παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα της πρωτοβουλίας  
Prototype by TEE, την οποία όπως σημείωσε «το ΤΕΕ ξεκίνησε 
το 2016 στο πλαίσιο του επιστημονικού του ρόλου, προκειμέ-
νου να ενισχύσει ιδέες και ομάδες νέων ερευνητών, κυρίως 
μηχανικών και την έρευνα και την καινοτομία με πρακτικά απο-
τελέσματα, δηλαδή με τη δημιουργία επιχειρήσεων και προϊό-
ντων και υπηρεσιών», προσθέτοντας ότι στον πρώτο κύκλο, 
που διοργανώσαμε με την Περιφέρεια, πολλές ομάδες βρήκαν 
εδώ υποστήριξη και επαφές για να προχωρήσουν στα επόμενα 
βήματά τους».

«Δεν θέλουμε να είμαστε ένας διαγωνισμός καινοτομίας, όπως 
αυτοί που γίνονται κατά δεκάδες. Θέλουμε να καλλιεργήσουμε 
δεξιότητες και επαφές που δεν υπάρχουν σε ομάδες και ερευνη-
τές με προοπτική και να δώσουμε ευκαιρίες. Τόσο στους ίδιους 
όσο και σε επιχειρήσεις. Φιλοδοξούμε να φέρουμε πιο κοντά 
το ερευνητικό δυναμικό και όσους έχουν ιδέες που μπορούν 

να γίνουν πράξη με έμπειρα στελέχη και επιχειρήσεις που ήδη 
διαπρέπουν. Για αυτό και έχουμε ονομάσει το Prototype τεχνο-
δικτυακό επιταχυντή», είπε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ.
Ο Γιώργος Στασινός συνόψισε μήνυμα της νέας πρωτοβουλίας 
του ΤΕΕ λέγοντας:  «Μπορεί να έχουμε αργήσει ως χώρα στον 
θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό – θίγω ακροθιγώς ένα θέμα 
που έχουμε τονίσει στο παρελθόν… Μπορεί να υπάρχει το 
ελληνικό παράδοξο να έχουμε ερευνητικά αποτελέσματα αλλά 
όχι έμπρακτη καινοτομία… Αλλά το ΤΕΕ, όπως πρέπει και άλ-
λοι δημόσιοι φορείς, δίνει έμφαση στην αλλαγή της εικόνας.  Στη 
δημιουργία ευκαιριών και συνεργασιών.  Για να δημιουργούν 
οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας, για να βρίσκουν εδώ διέξοδο 
στη δημιουργικότητά τους και να καινοτομούν με οφέλη για την 
εθνική οικονομία, για να μη χάνουμε στο εξωτερικό πολύτιμους 
ανθρώπινους πόρους όπως έγινε τα προηγούμενα χρόνια. Και 
αυτό το κάνουμε χωρίς πολλές φανφάρες, χωρίς βραβεία και 
εκδηλώσεις πολυτελείας.  Με δουλειά ουσίας και συνεργασίες 
που μπορούν να δώσουν πραγματική προστιθέμενη αξία στους 
συμμετέχοντες.  Για να έρθει επιτέλους η πραγματική ανάπτυ-
ξη».
Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ ευχαρίστησε θερμά για τη συνεργασία τον 
καθηγητή ΕΜΠ Σ. Μαυράκο και τον Περιφερειάρχη Αττικής Γ. 
Πατούλη, όπως επίσης τον μηχανικό Λάμπρο Πυργιώτη, την κ 
Γιαννακούρου από το ΕΛΚΕΘΕ, τη γενική διευθύντρια ΤΕΕ Δ. Κα-
νέλλου και τα στελέχη του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης 
για τη συνεργασία και τη συμβολή τους στη νέα πρωτοβουλία. 

«Στο πλαίσιο της απόλυτης προτεραιότητας που έχουμε ως νέα 
Διοίκηση στην Περιφέρεια Αττικής να επενδύσουμε στην ενί-
σχυση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, 
υποστηρίζουμε με θέρμη τη συνέχεια της πρωτοβουλίας «Βlue 
Prototype» που έλαβαν από κοινού η Περιφέρεια Αττικής, το 
ΤΕΕ και το ΕΛΚΕΘΕ τόνισε ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος 
Πατούλης.
«Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία που υλοποιείται ως πιλοτική 
δράση στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από το Ευρω-
παϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και υπό την Ευ-
ρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία,  δίνεται η δυνατότητα υποστή-
ριξης καινοτόμων ιδεών, ατομικών ή ομαδικών, ερευνητών, 
νέων ή επίδοξων επιχειρηματιών, σχετικών με τη θαλάσσια 
οικονομία» είπε ο Περιφερειάρχης Αττικής και υπογράμμισε ότι:
«Πιστεύουμε ακράδαντα πως το επιχειρείν αποτελεί βασικό 
πυλώνα για την  αναπτυξιακή επανεκκίνηση της χώρας. Στόχος 
μας είναι μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, να ενδυναμωθούν 

νέοι επιχειρηματίες με καινοτόμες ιδέες, για να αποκτήσουν 
επιχειρηματική υπόσταση και να εξελιχθούν, έχοντας ως αγορά 
ολόκληρο τον πλανήτη. Αυτό γίνεται μέσα από τη συμμετοχή 
σε σχετικές διεθνείς εκθέσεις, ενώ παράλληλα οργανώνονται 
ημερίδες και εργαστήρια με στόχο την ενημέρωση και την προ-
βολή της πρωτοβουλίας. Ο πρώτος κύκλος του Prototype by 
TEE συνέβαλε στην ενίσχυση και προώθηση καινοτόμων ιδεών 
και startup επιχειρήσεων, στα πεδία δραστηριοποίησης των 
μηχανικών, την περίοδο 2017-2018.  Οι δράσεις συνεχίζονται 
για το επόμενο χρονικό διάστημα και εστιάζουν στη γαλάζια 
οικονομία». 
«Σκοπός είναι να παρακινηθούν άτομα ή ομάδες έως και πέντε 
(5) ατόμων, ερευνητές, νέοι ή επίδοξοι επιχειρηματίες, να επι-
ταχύνουν την κατάρτιση νέων ιδεών σχετικών με τη θαλάσσια 
οικονομία, τις οποίες να εμπιστευτούν σε μια νέα διαγωνιστική 
διαδικασία για να τις αναδείξουν μέσα από αυτή. Ειδικότερα στο 
πλαίσιο της γαλάζιας ανάπτυξης οι διαγωνιζόμενοι θα επικε-

ντρωθούν σε θεματικές όπως η θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια και 
η αλιεία μικρής κλίμακας, ο παράκτιος και θαλάσσιος τουρισμός, 
οι θαλάσσιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η θαλάσσια βιοτε-
χνολογία και η θαλάσσια επιτήρηση».
Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης επισήμανε  ότι «οι  
ομάδες που θα διακριθούν θα έχουν την αμέριστη στήριξη από 
την Περιφέρεια Αττικής η οποία θα συμβάλλει στην προβολή 
των ιδεών τους αλλά και από το ΤΕΕ» και ολοκλήρωση την το-
ποθέτηση του υπογραμμίζοντας:  
«Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους τους συμμετέχοντες. Η Πε-
ριφέρεια Αττικής θα  συνεχίσει να ενθαρρύνει τέτοιου είδους 
πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στο να μείνουν και να δρα-
στηριοποιούνται οι νέοι Έλληνες επιχειρηματίες στη χώρα μας 
και να βάλουμε επιτέλους ένα τέλος στο θλιβερό φαινόμενο του 
brain drain».

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ BLUE PROTOTYPE BY ΤΕΕ, ΕΛΚΕΘΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Γ. Στασινός: το ΤΕΕ στα θέματα καινοτομίας γίνεται καταλύτης επαφών, που φέρνουν πρόοδο και συνεργασίες

Γιώργος Πατούλης: «προτεραιότητας της  νέας Διοίκηση στην Περιφέρεια Αττικής να επενδύσουμε στην ενίσχυση της νεοφυούς 
επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας»
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Παίρνοντας το λόγο ο Πρόεδρος του ΕΛΚΕΘΕ Καθηγητής 
του ΕΜΠ Σπύρος Μαυράκος χαρακτήρισε την πρωτοβου-
λία εμβληματική, προκειμένου οι νέες επιχειρήσεις να βρουν 
μία υποστήριξη προκειμένου να δραστηριοποιηθούν σε 
θέματα που έχουν να κάνουν με τη γαλάζια ανάπτυξη και 
επεσήμανε πως η συγκεκριμένη πρωτοβουλία των τριών 
φορέων θα βοηθήσει ιδιαίτερα τους νέους, καθώς επίσης 
επενδυτές και νεοφυείς επιχειρήσεις.
Το ΕΛΚΕΘΕ είναι ο κρατικός φορέας ο οποίος ασχολείται με 
όλα τα θέματα που έχουν κάνουν με το περιβάλλον, με την 
υδρόσφαιρα γενικά (είτε πρόκειται για θάλασσες, είτε για 
ποτάμια, είτε για τους έμβιους οργανισμούς που ζουν σε 
αυτά κλπ). Μέσα σε αυτό το πλαίσιο το ΕΛΚΕΘΕ έρχεται να 
συνδράμει την πρωτοβουλία αυτή μέσω του ερευνητικού 
προγράμματος MISTRAL, στο οποίο συμμετέχει προκειμέ-
νου να διερευνηθούν καλές πρακτικές της γαλάζιας οικονο-
μίας. Το Mistral έχει ως αντικείμενο τη διερεύνηση καλών 

πρακτικών σε διαφορετικούς τομείς της θαλάσσιας οικο-
νομίας κυρίως στη θαλάσσια βιοτεχνολογία, τις θαλάσσιες 
υδατοκαλλιέργειες τον θαλάσσιο και παράκτιο τουρισμό, τις 
θαλάσσιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη θαλάσσια 
κατάρτιση. Και έχει ως σκοπό να υποστηρίξει αυτές τις ιδέες 
και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη θάλασσα 
της Μεσογείου.
Αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα βρίσκεται στη β φάση, είπε 
στη συνέχεια ο κ. Μαυράκος. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 
8 χώρες, 2 υπουργεία από τις χώρες αυτές, 8 περιφέρειες, 
5 clusters επιχειρήσεων, 2 επιστημονικά ιδρύματα, ένα 
οικονομικό επιμελητήριο. «Στην πρώτη φάση του προ-
γράμματος προσπαθούμε να δημιουργήσουμε την μπλε 
βίβλο, το blue book, από δεδομένα από όλη τη Μεσόγειο, 
προκειμένου να αποτελέσει επιταχυντή συνεργασιών.»  Και 
υπογράμμισε ακόμη πως η θάλασσα αποτελεί πηγή επιχει-
ρηματικών δραστηριοτήτων, προκειμένου να συμβάλει σε 

νευραλγικούς τομείς της οικονομίας της χώρας, με παράλ-
ληλες βέβαια ενέργειες για την  προστασία της.
Τέλος ο κ. Μαυράκος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, τό-
νισε πως το ΕΛΚΕΘΕ μπορεί να συνδράμει όλους τους φορείς 
σε ό,τι αφορά το χωροταξικό θαλάσσιο περιβάλλον. «Για τα 
οικόπεδα, όπως στη στεριά, έτσι και στη θάλασσα, πρέπει 
να υπάρχουν στοιχεία για να προγραμματίσεις τί θα κάνεις» 
σημείωσε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι στοιχεία όπως 
οι άνεμοι που επικρατούν, ο κυματισμός και πολλά άλλα 
χαρακτηριστικά της θάλασσας είναι απαραίτητα για να σχε-
διάσεις τη θαλάσσια ανάπτυξη.
Δείτε εδώ το βίντεο της συνέντευξης τύπου στα γραφεία του 
ΤΕΕ:
https://www.youtube.com/watch?v=Ik1IMW0oaKY
Δείτε εδώ το βίντεο της παρουσίασης του Blue Prototype by 
ΤΕΕ, ΕΛΚΕΘΕ και Περιφέρεια Αττικής: 
https://www.youtube.com/watch?v=motowzVAYEk

Ολοκληρώθηκε η 21η εβδομάδα λειτουργίας της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας για την προστασία της πρώτης κατοικίας και την 
ευνοϊκή ρύθμιση και επιδότηση των στεγαστικών, καταναλω-
τικών και επιχειρηματικών δανείων, με υποθήκη στην κύρια 
κατοικία, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης 

Ιδιωτικού Χρέους, αθροιστικά από 1η Ιουλίου 2019 έως 21 
Νοεμβρίου 2019:
   - Έχουν εισέλθει στην πλατφόρμα και συναίνεσαν στην άρση 
φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου 49.929 χρήστες.
   - Έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία ετοιμασίας της αίτησης 33.305 
χρήστες.

   - Έχουν υποβληθεί 690 αιτήσεις και διαβιβαστεί στις τράπεζες.
   - Έχουν δοθεί 128 προτάσεις ρύθμισης από τις τράπεζες.
   - Έχουν ήδη αποδεχθεί 26 προτάσεις ρύθμισης οι δανειολήπτες 
και εκκρεμεί η αποδοχή των υπολοίπων.
   - Έχει ήδη εγκριθεί η κρατική επιδότηση σε 13 πολίτες.

Στην προτροπή προς τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας να 
επανεξετάσουν τις χρεώσεις στα δεδομένα προέβη ο υπουργός 
Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρα-
κάκης από το 21ο Συνέδριο Infocom World που πραγματοποι-
ήθηκε σήμερα στην Αθήνα. Ο υπουργός αναφέρθηκε αρχικά 
στην απόκλιση μεταξύ των ονομαστικών και των πραγματικών 
τιμών, δηλώνοντας ότι πρέπει να υπάρξει αποκρυστάλλωση 
τού ποιες είναι οι πραγματικές τιμές και να καταγραφούν. Στη 
συνέχεια, επανέλαβε τη χθεσινή δήλωση του πρωθυπουργού 

Κυριάκου Μητσοτάκη ότι πρέπει οι τιμές στα δεδομένα να πέ-
σουν «γιατί είναι ζήτημα δημοκρατίας, πρόσβασης και επιτά-
χυνσης της πορείας της χώρας» σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
      Συνεχίζοντας, ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι «αντιλαμβανόμαστε 
τις εταιρείες ως αρωγούς στην μετατόπιση της θέσης της χώρας 
ποιοτικά. Και έχουμε ήδη καλά παραδείγματα στις συνεργασίες 
μεταξύ μας, που είναι ενέργειες με προστιθέμενη αξία. Εμείς από 
την πλευρά μας δεν επιθυμούμε να συμπιέσουμε την αγορά. 
Θέλουμε να βοηθήσουμε την αγορά να πραγματοποιήσει τις 

επενδύσεις. Ωστόσο, ζητάμε να μας βοηθήσουν σε αυτή την πο-
ρεία να πιάσουμε τους στόχους ως χώρα - με κυρίαρχο αυτόν 
της σύγκλισης με τις άλλες χώρες της ΕΕ - και να γίνουν αρωγοί 
περαιτέρω στο κόστος των δεδομένων, γιατί αυτό έχει μεγάλη 
τόσο πρακτική όσο και συμβολική αξία. Αυτό είναι που τόνισε 
χθες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και είναι κάτι που 
πράγματι βρίσκεται ανάμεσα στα όσα θα θέλαμε να δούμε να 
γίνονται πραγματικότητα μέσα στο επόμενο διάστημα».

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ BLUE PROTOTYPE BY ΤΕΕ, ΕΛΚΕΘΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Σπύρος Μαυράκος: η θάλασσα αποτελεί πηγή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, προκειμένου να συμβάλει σε νευραλγικούς τομείς της 
οικονομίας της χώρας, με παράλληλες ενέργειες για την  προστασία της

ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑξΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ 
ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
Έχουν ξεκινήσει 33.305 χρήστες

ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΤΟΥ Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟχΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 
Να επανεξετάσουν τις χρεώσεις στα δεδομένα
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Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση. Από κοινού, ο 
υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιος για θέμα-
τα Χωροταξίας και Αστικού Σχεδιασμού, κ. Δημήτρης Οικονό-
μου και ο περιφερειάρχης Αττικής, κ. Γιώργος Πατούλης, προ-
έβησαν σε αυτοψία στην περιοχή της Κινέττας, η οποία επλήγη 
από την πρόσφατη κακοκαιρία. 
Ο κ. Οικονόμου προανήγγειλε ότι για τη Κινέττα, μέσα στον Δε-
κέμβριο, θα είναι έτοιμο ένα ολιστικό πρόγραμμα πρόληψης και 
αντιμετώπισης καταστροφών από πυρκαγιές και πλημμύρες. 
Ο υφυπουργός δήλωσε χαρακτηριστικά: «Το σχέδιο έχει ήδη 
εκπονηθεί- μετά από εντολή του πρωθυπουργού- με αντικεί-

μενο την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιούργησε η 
περυσινή πυρκαγιά στην Κινέτα και τώρα θα εμπλουτιστεί με τις 
νέες ανάγκες που προέκυψαν με την πλημμύρα. Το ένα σκέλος 
του σχεδίου αφορά σε έργα για την αποφυγή επανάληψης του 
φαινομένου και το δεύτερο είναι ένας πολεοδομικός σχεδιασμός 
που θα ανατάξει όλη την περιοχή. Θα περιλαμβάνει και μέτρα 
άμεσης εφαρμογής και μέτρα πιο μακροπρόθεσμης αντιμετώ-
πισης. Είναι ένα αντίστοιχο σχέδιο με εκείνο που εκπόνησε η 
κυβέρνηση και ήδη εφαρμόζεται στο Μάτι». 
Επίσης, ο κ. Οικονόμου υπογράμμισε ότι το Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας έχει εντοπίσει τις περιοχές υψηλού κινδύ-
νου πυρκαγιών και πλημμυρών σε όλη την Επικράτεια και μέσα 

στον Δεκέμβριο θα ανακοινωθεί το Εθνικό Σχέδιο Καταγραφής 
επικίνδυνων περιοχών και Πρόγραμμα αναγκαίων δράσεων.  
Δ. Οικονόμου: «Το εν λόγω σχέδιο αφορά σε εκατοντάδες περιο-
χές σε όλη τη χώρα. Για πρώτη φορά θα υπάρχει ένας συνολικός 
χάρτης στον οποίον θα έχουν πρόσβαση η Τοπική Αυτοδιοίκη-
ση πρώτου και δεύτερου βαθμού, οι αρμόδιοι φορείς αλλά και 
η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Με βάση αυτήν την 
καταγραφή σε εθνικό επίπεδο, θα εντοπισθούν οι προτεραιότη-
τες σχεδιασμού και έργων πρόληψης και αντιμετώπισης φυσι-
κών καταστροφών ανά περιοχή».

Αυτοψία του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη και του Υφυ-
πουργού Περιβάλλοντος Δ. Οικονόμου στην Κινέττα
Γ. Πατούλης: «Στόχος μας η άμεση κινητοποίηση όλου του μη-
χανισμού για την ταχύτερη αντιμετώπιση των καταστροφών 
και τη θωράκιση της περιοχής»
Η αναγκαιότητα επίσπευσης των διαδικασιών που απαιτούνται 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα ταχύτερο δυνατό τα προ-
βλήματα που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα 
στην περιοχή της Κινέττας, καθώς και η υλοποίηση δράσεων 
και μέτρων που θα συμβάλουν στην καλύτερη θωράκιση της 
περιοχής, βρέθηκαν στο επίκεντρο των αναφορών του Περιφε-
ρειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη και του Υφυπουργού Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας Δ. Οικονόμου κατά τη διάρκεια αυτοψίας στις 
πληγείσες περιοχές.
Στο πλαίσιο των δράσεων που συμφωνήθηκαν είναι να δοθεί 
προτεραιότητα στην αποκατάσταση των ζημιών στο οδικό 
δίκτυο και στα έργα ορεινής υδρονομίας με τη δημιουργία ανα-
χωμάτων που θα συμβάλουν στην ανάσχεση μεγάλου όγκου 
υδάτων στα ρέματα της περιοχής.
Ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης, με δηλώσεις του επισήμανε:

«Ήρθαμε και σήμερα στην Κινέττα για να δούμε πώς προχω-
ρούν οι εργασίες για την αποκατάσταση των ζημιών. Από την 
πρώτη στιγμή που εκδηλώθηκαν τα προβλήματα στην περιοχή 
η κινητοποίηση της Περιφέρειας ήταν άμεση με τη διάθεση μη-
χανημάτων και στελεχών που προχώρησαν στην καταγραφή 
των ζημιών στις επιχειρήσεις. Άμεσος στόχος μας είναι να απο-
κατασταθούν τα προβλήματα στην περιοχή και οι κάτοικοι να 
επιστρέψουν σε κανονικούς ρυθμούς. Ζητάμε από τα συναρμό-
δια Υπουργεία να προχωρήσουν το ταχύτερο δυνατό τις διαδι-
κασίες προκειμένου οι πληγέντες να αποζημιωθούν. Ταυτόχρο-
να είχαμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά με τον Υφυπουργό 
κ. Οικονόμου τα προβλήματα που υπάρχουν προκειμένου να 
διαμορφωθεί ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο που θα θωρακίσει 
με έργα και υποδομές την περιοχή. Χαίρομαι ιδιαίτερα για την 
παρουσία κυβερνητικών στελεχών στην περιοχή, χθες ο κ. 
Καραμανλής, σήμερα ο κ. Οικονόμου και ο κ. Μπούρας. Αυτό 
δείχνει τη διάθεση της κυβέρνησης να συμβάλει έμπρακτα στην 
προσπάθεια που θα καταβληθεί για να μην υπάρξει άλλος κίν-
δυνος για τις ζωές και τις περιουσίες των κατοίκων της περιοχής. 
Πρώτο μέλημά μας η αποκατάσταση της κανονικότητας προκει-

μένου να δημιουργηθούν οι βάσεις για την υλοποίηση και τον 
σχεδιασμό των αναγκαίων έργων, όπως είναι η αποκατάσταση 
της γέφυρας εδώ στο ρέμα Πίκα».
Ο Γ. Πατούλης σημείωσε επίσης ότι, εκτός από τα έργα που έχει 
βάλει σε προτεραιότητα, η Περιφέρεια Αττικής θα συμμετέχει 
ενεργά στο κεντρικό σχεδιασμό που αφορά την περιοχή. Μά-
λιστα όπως επισημάνθηκε για την αποτελεσματικότερη αντι-
μετώπιση των προβλημάτων αναμένεται, εκτός από τον γενικό 
πολεοδομικό σχεδιασμό, να υλοποιηθεί ένα σχέδιο αντίστοιχο 
με εκείνο που μπήκε σε εφαρμογή στο Μάτι.
Παρόντες στη σημερινή επίσκεψη, εκτός από τον Περιφερειάρχη 
Γ. Πατούλη και τον Υφυπουργό Δ. Οικονόμου, ήταν ο Αντιπρό-
εδρος της Βουλής Θ. Μπούρας, ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής 
Αττικής Λ. Κοσμόπουλος, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Σύμβου-
λος Χωρικού Σχεδιασμού και Έργων Αντιπλημμυρικής προστα-
σίας Θ. Κατσιγιάννης, ο καθηγητής δυναμικής τεκτονικής και 
γεωλογίας και σύμβουλος της Περιφέρειας σε θέματα πολιτικής 
προστασίας Ε. Λέκκας και ο Δήμαρχος Μεγαρέων Γ. Σταμούλης, 
από τους οποίους και ενημερώθηκε για το πως εξελίσσονται οι 
προσπάθειες αποκατάστασης των ζημιών.

Την Κινέττα φωτογράφισε ο ευρωπαϊκός δορυφόρος 
Sentinel-2, ο οποίος πέρασε τη Δευτέρα πάνω από την Ελλάδα 
μετά το πέρασμα του μετώπου της κακοκαιρίας «Γηρυόνης», 
που προκάλεσε πλημμύρες στη Δυτική Αττική και στην Ανατο-
λική Κορινθία.

   Η φωτογραφία αποκαλύπτει την αλλαγή του χρώματος της 
επιφάνειας της θάλασσας από τις απορροές των χειμάρρων 
στην περιοχή, ενώ διακρίνονται και οι καμένες εκτάσεις στην 
Κινέττα από τη μεγάλη πυρκαγιά του περυσινού Ιουλίου.
   Όπως επισημαίνει η μετεωρολογική υπηρεσία meteo του 

Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, «για ακόμη μια φορά έπειτα 
από μεγάλες δασικές πυρκαγιές έχουμε σοβαρά προβλήματα 
καθιζήσεων και πλημμυρών, κάτι που δείχνει το μεγάλο περι-
βαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο των πυρκαγιών».

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΕΤΤΑ
Εθνικό Σχέδιο Καταγραφής Επικίνδυνων περιοχών για πυρκαγιές και πλημμύρες  
Δ. Οικονόμου: Ολιστικό σχέδιο πρόληψης και αντιμετώπισης πλημμυρών και πυρκαγιών για την Κινέττα 

Αυτοψία του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Δ. Οικονόμου στην Κινέττα

Ο ευρωπαϊκός δορυφόρος Sentinel-2 φωτογράφισε την Κινέττα μετά τις πλημμύρες του «Γηρυόνη»
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Την άμεση έναρξη των αντιπλημμυρικών έργων σε πολ-
λές περιοχές της Αττικής και στους κεντρικούς οδικούς 
άξονες της χώρας, προανήγγειλε ο Υπουργός Υποδομών 
και Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής, μιλώντας στην 
εκπομπή του OPEN «Ώρα Ελλάδος» με τους δημοσιογρά-
φους Άκη Παυλόπουλο και Ντόρα Κουτροκόη σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ..
Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών τόνισε την ανά-
γκη συνεργασίας όλων των συναρμόδιων φορέων ώστε 
«να προλάβουμε το χειμώνα» όπως είπε χαρακτηριστικά. 
«Είμαστε εδώ για να συνεργαστούμε και για να πέσουμε 
όλοι πάνω από τα προβλήματα των πολιτών, γιατί τους 
πολίτες δεν τους ενδιαφέρει ποιος είναι αρμόδιος, αυτό 
που βλέπουν απέναντί τους είναι μια πολιτεία» συμπλή-

ρωσε.
Αναφερόμενος στις καταστροφές στην Κινέττα, επισήμανε 
πως δεν είχαν γίνει οι απαραίτητες αντιπλημμυρικές εργα-
σίες, μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 2018. «Αυτό 
το μάθημα, πρέπει να μας γίνει πάθημα, έτσι ώστε να μην 
επαναλάβουμε τα ίδια λάθη που επαναλαμβάνει συνήθως 
η ελληνική πολιτεία», συμπλήρωσε.
Ο ίδιος ξεκαθάρισε ειδικά κλιμάκια του υπουργείου Υπο-
δομών και Μεταφορών και η Γενική Διεύθυνση Φυσικών 
Καταστροφών βρίσκονται στην περιοχή από χθες και 
συνεχίζουν τους ελέγχους μέχρι σήμερα. Σχετικά με τις 
αποζημιώσεις των πληγέντων τόνισε ότι «θα δοθεί το συ-
ντομότερο δυνατό για να μην περιμένουν οι άνθρωποι 8, 
10 και 12 μήνες, για να πάρουν αυτό το ελάχιστο ποσό για 

να μπορέσουν να ορθοποδήσουν».
Παράλληλα, ο Κ. Καραμανλής ζήτησε συγνώμη από το 
επιβατικό κοινό για την ταλαιπωρία που υπέστη στην 
Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου. «Στην Κινέτα είχαμε 
ν’ αντιμετωπίσουμε και το πρόβλημα της Αθηνών-Κο-
ρίνθου, η κυκλοφορία της οποίας χθες τα ξημερώματα 
διεκόπη αλλά καταφέραμε, μαζί με τους υπευθύνους της 
Ολυμπίας Οδού, να δώσουμε το δρόμο στην κυκλοφορία, 
στις 10 χθες το βράδυ και στα δύο ρεύματα. Παρ’ όλα 
αυτά θέλω να ζητήσω συγνώμη στο επιβατικό κοινό, διότι 
ταλαιπωρήθηκαν αλλά ήταν κάτι το οποίο δε μπορούσαμε 
ν’ αποφύγουμε, έπρεπε να διακόψουμε την κυκλοφορία» 
δήλωσε.

Την άμεση έναρξη των αντιπλημμυρικών έργων σε πολ-
λές περιοχές της Αττικής και στους κεντρικούς οδικούς 
άξονες της χώρας, προανήγγειλε ο Υπουργός Υποδομών 
και Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής, μιλώντας στην 
εκπομπή του OPEN «Ώρα Ελλάδος» με τους δημοσιογρά-
φους Άκη Παυλόπουλο και Ντόρα Κουτροκόη, σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών τόνισε την ανά-
γκη συνεργασίας όλων των συναρμόδιων φορέων ώστε 
«να προλάβουμε το χειμώνα» όπως είπε χαρακτηριστικά. 
«Είμαστε εδώ για να συνεργαστούμε και για να πέσουμε 
όλοι πάνω από τα προβλήματα των πολιτών, γιατί τους 
πολίτες δεν τους ενδιαφέρει ποιος είναι αρμόδιος, αυτό 
που βλέπουν απέναντί τους είναι μια πολιτεία» συμπλή-

ρωσε.
Αναφερόμενος στις καταστροφές στην Κινέττα, επισήμανε 
πως δεν είχαν γίνει οι απαραίτητες αντιπλημμυρικές εργα-
σίες, μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 2018. «Αυτό 
το μάθημα, πρέπει να μας γίνει πάθημα, έτσι ώστε να μην 
επαναλάβουμε τα ίδια λάθη που επαναλαμβάνει συνήθως 
η ελληνική πολιτεία», συμπλήρωσε.
Ο ίδιος ξεκαθάρισε ειδικά κλιμάκια του υπουργείου Υπο-
δομών και Μεταφορών και η Γενική Διεύθυνση Φυσικών 
Καταστροφών βρίσκονται στην περιοχή από χθες και 
συνεχίζουν τους ελέγχους μέχρι σήμερα. Σχετικά με τις 
αποζημιώσεις των πληγέντων τόνισε ότι «θα δοθεί το συ-
ντομότερο δυνατό για να μην περιμένουν οι άνθρωποι 8, 
10 και 12 μήνες, για να πάρουν αυτό το ελάχιστο ποσό για 

να μπορέσουν να ορθοποδήσουν».
Παράλληλα, ο Κ. Καραμανλής ζήτησε συγνώμη από το 
επιβατικό κοινό για την ταλαιπωρία που υπέστη στην 
Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου. «Στην Κινέττα είχαμε 
ν’ αντιμετωπίσουμε και το πρόβλημα της Αθηνών-Κο-
ρίνθου, η κυκλοφορία της οποίας χθες τα ξημερώματα 
διεκόπη αλλά καταφέραμε, μαζί με τους υπευθύνους της 
Ολυμπίας Οδού, να δώσουμε το δρόμο στην κυκλοφορία, 
στις 10 χθες το βράδυ και στα δύο ρεύματα. Παρ’ όλα 
αυτά θέλω να ζητήσω συγνώμη στο επιβατικό κοινό, διότι 
ταλαιπωρήθηκαν αλλά ήταν κάτι το οποίο δε μπορούσαμε 
ν’ αποφύγουμε, έπρεπε να διακόψουμε την κυκλοφορία» 
δήλωσε.

Η δήλωση-απάντηση του Γ. Βαρεμένου, τομεάρχη Υπο-
δομών και Μεταφορών της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, στις δηλώ-
σεις του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κ. Καρα-
μανλή, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ έχει ως εξής: «Μετά τις 
πλημμύρες και τις καταστροφές στην Κινέττα, ενέσκηψε 
και ο αρμόδιος υπουργός Κ. Καραμανλής την επόμενη στο 
OPEN για να διασκεδάσει τα αισθήματα από την ταλαιπω-
ρία χιλιάδων οδηγών στις Εθνικές Οδούς. Ας πούμε ότι και 
εγώ, που ήμουνα για ώρες εγκλωβισμένος στην επιστρο-
φή από το Αγρίνιο, δέχομαι τη συγνώμη του υπουργού. 

Πως όμως να γίνει αποδεκτή η προσπάθεια του κ. Καρα-
μανλή, να ρίξει τις ευθύνες στον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ γνωρίζει 
ποιες συμβάσεις υπογράφηκαν για αντιπλημμυρικά και 
πόσα χρήματα διατέθηκαν για το σκοπό αυτό. Με την ευ-
καιρία μήπως γνωρίζει ο υπουργός τί μειώσεις προβλέπει 
ο φετινός προϋπολογισμός για το πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων για το υπουργείο του;
Ο υπουργός και η κυβέρνηση που μέχρι σήμερα ειδικεύ-
ονται στις ματαιώσεις έργων με κόστος που θα πληρώ-
σει ο Έλληνας πολίτης ας καταλάβουν ότι το φτυάρι και 

το μυστρί δεν είναι για να λασπώνεις τους πολιτικούς 
αντιπάλους, ούτε για να τυμβωρυχείς μετά από φυσικές 
καταστροφές, αλλά να κάνεις και κάποιο έργο και να μην 
εξαντλείς τις προσπάθειές σου στην τυμβωρυχία όταν 
βρίσκεσαι στην αντιπολίτευση και στην διαστρεβλωτική 
προπαγάνδα όταν αναλαμβάνεις την κυβέρνηση και τη 
διαχείριση των προβλημάτων. Άλλωστε ο λαός λέει ότι 
όποιος σκάβει το λάκκο και λοιπά και λοιπά».

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΕΤΤΑ
Κώστας Αχ. Καραμανλής: «Είμαστε εδώ για να συνεργαστούμε και για να πέσουμε πάνω από τα προβλήματα των πολιτών»

Σημεία της συνέντευξης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστα Καραμανλή στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» του 
τηλεοπτικού σταθμού OPEN

Δήλωση-απάντηση του Γ. Βαρεμένου, τομεάρχη Υποδομών και Μεταφορών της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, στις δηλώσεις του Υπουργού 
Υποδομών και Μεταφορών Κ. Καραμανλή
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Μπορεί η κακοκαιρία «Γηρυόνης» να έχει περάσει στην τρίτη 
και τελευταία φάση της από το πρωί της Τρίτης, όμως δεν έχει 
σταματήσει να δημιουργεί κατά τόπους προβλήματα. Στη δι-
άρκεια της νύχτας βροχοπτώσεις σημειώθηκαν κυρίως στην 
Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη, στο Αιγαίο, στο Νότιο 
Ιόνιο και στην Πελοπόννησο, ενώ καταιγίδες υπήρξαν στο 
Αιγαίο, στο Νότιο Ιόνιο καθώς και σε παράκτιες περιοχές τους, 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Το δίκτυο των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του 
Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr κατέγραψε τα 
μεγαλύτερα ολικά ύψη βροχής -από την αρχή του εικοσιτε-

τραώρου έως το πρωί την Τρίτης- στη Θάσο. Ένα νέο κύμα 
ισχυρών βροχών έδωσε 138 χιλιοστά βροχής στον Λιμένα 
Θάσου, κάτι που δημιούργησε νέα προβλήματα στο νησί. 
Σύμφωνα με τον μετεωρολογικό σταθμό του Αστεροσκοπεί-
ου στο Λιμένα Θάσου, κατά τις τελευταίες έξι μέρες έχουν πέσει 
συνολικά 464 χιλιοστά βροχής ενώ καθ’ όλο το 2018 είχαν 
πέσει μόλις λίγα περισσότερα από 600 χιλιοστά.
Τη Δευτέρα επλήγη ιδιαίτερα το νησί της Ρόδου με ισχυρές 
βροχές και καταιγίδες, ενώ ασθενέστερες βροχές είχαν σημει-
ωθεί και την Κυριακή. Όπως προκύπτει από τον μετεωρολο-
γικό σταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.

gr, στον Έμπωνα Ρόδου έπεσαν 152 χιλιοστά βροχής σε 11 
περίπου ώρες, εκ των οποίων τα 125 χιλιοστά σε διάστημα 
μόνο τεσσάρων ωρών (12:30 έως 16:40). Συνολικά κατά το 
διήμερο Κυριακής - Δευτέρας καταγράφηκαν 154 χιλιοστά 
βροχής στον Έμπωνα, 100 χιλιοστά στην πόλη της Ρόδου και 
στη Λίνδο και 39 χιλιοστά στην Κατταβιά.
Κατά την τρίτη φάση του «Γηρυόνη», η οποία αναμένεται να 
διαρκέσει έως και τις πρώτες ώρες της Τετάρτης, βροχές και 
καταιγίδες αναμένεται να σημειωθούν κατά κύριο λόγο στο 
Αιγαίο στο Νότιο Ιόνιο, στη Νότια Πελοπόννησο και στην 
Κρήτη.

Την κήρυξη του νησιού της Ρόδου σε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης ζητούν από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προ-
στασίας ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζη-
μάρκος και ο δήμαρχος Ρόδου κ. Αντώνης Καμπουράκης για 
να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις ζημιές που προκάλεσε η 
ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε χθες το βράδυ το νησί.
Τα αιτήματα κατατέθηκαν χθες το βράδυ και αμέσως μετά 
συνεδρίασε το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας 
(ΣΟΠΠ) της Περιφέρειας, όπου έγινε η αποτύπωση της κα-
τάστασης όπως είχε διαμορφωθεί μέχρι εκείνη την ώρα. Πα-
ράλληλα, ο περιφερειάρχης και ο δήμαρχος εξέφρασαν την 
οδύνη τους για τον χαμό 75χρονης γυναίκας στην Ιαλυσό, 
όταν τα ορμητικά νερά της βροχής πλημμύρισαν το σπίτι της.
Κοινή διαπίστωση των συμμετεχόντων στη σύσκεψη του 
ΣΟΠΠ ήταν ότι, όσες προληπτικές ενέργειες κι αν γίνουν, δεν 

επαρκούν για να καλύψουν ελλείψεις, παραλήψεις και αστοχί-
ες δεκαετιών, που έχουν τελικά, καταστροφικά αποτελέσματα.
Ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου και ο δήμαρχος Ρόδου 
δεσμεύτηκαν να «τρέξουν» τις διαδικασίες αποκατάστασης 
των πληγέντων άμεσα, ώστε οι απαιτούμενες ενέργειες να 
ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατόν.
Συγκεκριμένα, αποφασίστηκαν τα εξής:
1. Καταγραφή όλων των πλημμυρικών φαινομένων, ζημιών 
και καταστροφών σε οδικό δίκτυο και έργα υποδομής, φυτικό 
κεφάλαιο, γεωργικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, από 
την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, τον δήμο Ρόδου, την Πυρο-
σβεστική Υπηρεσία και την Αστυνομική Διεύθυνση.
2. Συντονισμός φορέων για την αντιμετώπιση των συνεπειών 
των πλημμυρικών φαινομένων, από την περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου και τον δήμο Ρόδου, ενώ ζητείται και η συνδρομή 

της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, στην οποία 
εστάλη ήδη αίτημα από τον περιφερειάρχη, για την κήρυξη 
σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ολόκληρου του νησιού της 
Ρόδου, αμέσως μετά την κατάθεση αντίστοιχου αιτήματος και 
από τον δήμο Ρόδου, στο οποίο περιγράφει αναλυτικώς την 
έκταση των ζημιών σε όλο το νησί.
3. Διάθεση μηχανημάτων δημοσίου και ιδιωτών, με τη συν-
δρομή όλων των φορέων, Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων 
περιφέρειας και δήμου Ρόδου, Πυροσβεστική, Αστυνομική 
Διεύθυνση, Στρατό και εθελοντικές ομάδες.
4. Καταγραφή των ζημιών σε επιχειρήσεις από την περιφέ-
ρεια, το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου και την ΔΟΥ Ρόδου και 
σε νοικοκυριά από τον δήμο Ρόδου, το Επιμελητήριο Δωδε-
κανήσου και την ΔΟΥ Ρόδου.

Η επέλαση του «Γηρυόνη» στη Βόρεια Ελλάδα προκάλεσε νέα 
πλημμυρικά φαινόμενα και προβλήματα στην Χαλκιδική και 
ιδιαίτερα στον Δήμο Αριστοτέλη. Ορμητικά νερά κατέκλυσαν 
τους δρόμους της Ιερισσού, αλλά κυρίως σάρωσαν την ήδη 
“πληγωμένη” από την κακοκαιρία της περασμένης Παρα-
σκευής Ολυμπιάδα.
Χείμαρροι κατέβηκαν από τον ορεινό όγκο, το ρέμα “Μπασ-
δέκη” υπερχείλισε ξανά, με τα νερά να κατακλύζουν την πε-
ριοχή, όπως αναφέρει στο ΑΠΕ ΜΠΕ ο δήμαρχος Αριστοτέλη, 
Στέλιος Βαλιάνος, παρά το γεγονός ότι συνεργεία της Αυτοτε-
λούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Κ. Μακεδονίας, ιδιω-
τικά, αλλά και μηχανήματα του Ελληνικού Στρατού, εργάζο-
νταν εντατικά μέρα και νύχτα για τη διάνοιξη των ρεμάτων 
και τη θωράκιση της περιοχής. «Ξαναπλημμυρίσαμε αφού 
ξαναφούσκωσε το ρέμα “Μπασδέκη”, το χειρότερο είναι ότι 
υπερχείλισε και το ρέμα “Μαυρόλακκας”» σημειώνει.
Οι κάτοικοι στην Ολυμπιάδα εκτός από τις πλημμύρες έχουν 
να αντιμετωπίσουν “προβλήματα στα βασικά δίκτυα, όπως 
νερό, ρεύμα, τηλέφωνο, σε ένα σημαντικό τμήμα της περιο-

χής” υποστηρίζει ο κ. Βαλιάνος. “Ένα σπίτι έχει γείρει από τα 
θεμέλια, έχω ζητήσει από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 
να πάει για αυτοψία, καθώς μπορεί να είναι ακατάλληλο” 
αναφέρει ο δήμαρχος Αριστοτέλη, ο οποίος περιγράφει πως 
«πρανή κατέρρευσαν και έπεσαν στον δρόμο από Ολυμπιάδα 
προς Βαρβάρα. Αυτή την ώρα συνεργεία επιχειρούν στο ση-
μείο για να αποκαταστήσουν τα προβλήματα και να ανοίξει ο 
δρόμος”. Ο κ. Βαλιάνος επισημαίνει ότι «υπάρχουν ζημιές στο 
οδόστρωμα του περιφερειακού δρόμου της Ολυμπιάδας”.
Τεράστιος όγκος νερού κατέκλυσε και την Ιερισσό χθες το 
βράδυ, ωστόσο όπως λέει ο δήμαρχος, “αν και τρόμαξα με τα 
νερά που κατέβαιναν, μόλις σταμάτησε η βροχή αυτά υποχώ-
ρησαν, λειτούργησαν πολύ καλά οι διαφυγές και τα φρεάτια.
Σήμερα τα σχολεία σε όλο τον Δήμο Αριστοτέλη λειτούργησαν 
κανονικά, ενώ κλειστά παρέμειναν στην Ολυμπιάδα.
Η δημοτική αρχή έχει συστήσει στους κατοίκους να προσέρ-
χονται στα κοινοτικά καταστήματα προκειμένου να δηλώ-
σουν τις ζημιές που έχουν υποστεί τα σπίτια τους, «ώστε να 
περάσει επιτροπή του δήμου και μηχανικοί της Περιφέρειας” 

υπογραμμίζει ο Δήμαρχος Αριστοτέλη.
Συνεργεία της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας 
Κεντρικής Μακεδονίας επιχειρούν αυτή την ώρα (11:45πμ) 
προκειμένου να αποκαταστήσουν οδικά δίκτυα και οδούς 
μέσα στις πληγείσες περιοχές. “Επιχειρούμε στον δρόμο Στρα-
τωνίου – Ιερισσού, μέσα στην Ιερισσό, στο Γομάτι και στα 
ρέματα της περιοχής, στην Ολυμπιάδα” αναφέρει στο ΑΠΕ- 
ΜΠΕ ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας κ. 
Μακεδονίας, Χαράλαμπος Στεργιάδης. “Μηχανήματα έχουμε 
στείλει στο ανάχωμα Καλοχωρίου στον Δήμο Δέλτα και στο 
δρόμο Χαλκηδόνα – Κουφάλια” .
“Χθες το φράγμα Καλοχωρίου ήταν σε οριακό σημείο, η θά-
λασσα και η λιμνοθάλασσσα είχαν γίνει ένα, μηχανήματα της 
Περιφέρειας εργάζονται για την αποκατάσταση και θωράκιση 
του φράγματος. Στην ευρύτερη περιοχή του Καλοχωρίου 
– που σημειωτέον βρίσκεται χαμηλότερα από τη θάλασσα- 
υπάρχουν 450 βιομηχανίες και όχι μόνο αυτές” επισημαίνει 
στο ΑΠΕ- ΜΠΕ ο δήμαρχος Δέλτα, Γιάννης Ιωαννίδης

ΟΙ ΕξΕΛΙξΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟχΕΣ ΤΗΣ χΩΡΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗξΕ Η ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ 
Συνεχίζει να δημιουργεί προβλήματα ο «Γηρυόνης», μετά τη Ρόδο και στη Θάσο, όπου τις τελευταίες έξι ημέρες έπεσαν 464 
χιλιοστά βροχής, σύμφωνα με το meteo του Αστεροσκοπείου

Την κήρυξη της Ρόδου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ζητούν ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου και ο δήμαρχος Ρόδου

Νέα πλημμυρικά φαινόμενα από την επέλαση του «Γηρυόνη» σε Ολυμπιάδα και Ιερισσό. Πού επιχειρούν τα συνεργεία της 
Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
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Κλιμάκια της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της 
Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, ξεκίνησαν χθες  τους 
ελέγχους στο Δήμο Αριστοτέλη στα σημεία που επλήγησαν 
από τις ισχυρές βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών, με 
εντολή του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής, Ιωάννη Γιώργου. 

Η περιοχή της Ολυμπιάδας του Δήμου Αριστοτέλη βρίσκεται 
στο επίκεντρο των ελέγχων καθώς επλήγη δύο φορές μέσα σε 
τρία 24ωρα από τις ισχυρές βροχοπτώσεις και οι καταστρο-
φές σε σπίτια, επιχειρήσεις και υποδομές είναι μεγάλες.
Όπως έγινε γνωστό από την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδι-

κής, «τα κλιμάκια προχώρησαν σε καταγραφή των ζημιών 
στο οδικό δίκτυο και σε ρέματα καθώς επίσης και σε εποπτεία 
των άμεσων εργασιών αποκατάστασης των ζημιών που 
εκτελούνται από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και 
την Π.Ε. Χαλκιδικής».

Αποκαταστάθηκαν λίγο μετά χθες το μεσημέρι στο μεγαλύτερο 
μέρος τους τα προβλήματα ηλεκτροδότησης, που αντιμετώ-
πιζαν νοικοκυριά και επιχειρήσεις στην Ολυμπιάδα της Χαλκι-
δικής, μετά το δεύτερο χτύπημα της κακοκαιρίας, που έπληξε 
την περιοχή χθες το βράδυ, όπως ανέφερε στο ΑΠΕ- ΜΠΕ ο 
διευθυντής Περιφερειακής Διεύθυνσης του ΔΕΔΔΗΕ Μακεδονί-
ας- Θράκης, Ιορδάνης Αμανατίδης.

“Τα προβλήματα αποκαταστάθηκαν στις 12.30 στο μεγαλύτερο 
μέρος τους, ενδεχομένως να υπάρχουν ελάχιστα μεμονωμένα 
σημεία. Είχαμε σπασμένους στύλους, τοποθετήθηκαν νέοι και 
η περιοχή ηλεκτροδότήθηκε” σημείωσε ο κ.Αμανατίδης, επι-
σημαίνοντας ότι αρχικά «τα συνεργεία δεν είχαν πρόσβαση στα 
σημεία που ήταν οι κατεστραμμένοι στύλοι χρειάστηκε η συν-
δρομή μηχανημάτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

για να μπορέσουν να προσεγγίσουν”.
Σύμφωνα με τον διευθυντή Περιφερειακής Διεύθυνσης του 
ΔΕΔΔΗΕ Μ-Θ, κλιμάκια του ΔΕΔΔΗΕ συνεχίζουν να επιχειρούν 
μέχρι και αυτή την ώρα στην ευρύτερη περιοχή της Ολυμπιά-
δας και της Ιερισσού. “Στην Ιερισσό υπήρξαν τεχνικά ζητήματα, 
αλλά δεν αντιμετωπίσαμε σοβαρά προβλήματα ηλεκτρισμού” 
σημείωσε ο κ. Αμανατίδης.

Σε επιφυλακή βρίσκονται οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου 
Δέλτα, μετά από απόφαση του δημάρχου Γιάννη Ιωαννίδη, για 
την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκάλεσε η ισχυρή 
νεροποντή “σε όλες τις κοινότητες”, όπως αναφέρεται σε ανα-
κοίνωση του δήμου. Παράλληλα, είναι σε ανοιχτή επικοινωνία 
με το τεχνικό κλιμάκιο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
που βρίσκεται ήδη στην περιοχή.
Τo φράγμα του Καλοχωρίου υπερχείλισε, καθώς ανέβηκε η 
στάθμη των υδάτων του Γαλλικού ποταμού στις εκβολές του 
προς το Θερμαϊκό κόλπο. “Η θάλασσα έγινε ένα με το ποτάμι 

σκεπάζοντας τον δρόμο” επισημαίνεται στην ανακοίνωση, ενώ 
σύμφωνα με τη δημοτική αρχή “οι ισχυροί νοτιάδες που έπνεαν 
στην περιοχή είχαν σαν αποτέλεσμα να καταστραφεί μεγάλο 
μέρος της φυσικής προβλήτας και όγκοι από χώματα και φύκια 
να καλύψουν το δρόμο”. Μηχανήματα του δήμου, που ήταν επί 
ποδός όλη τη νύχτα, προχώρησαν στη διάνοιξη του δρόμου 
στο παράκτιο μέτωπο του Καλοχωρίου, ενώ συνεχίζουν τις 
εργασίες αποκατάστασης σε όλο το μήκος των εκβολών του 
ποταμού.
Στο μεταξύ, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου συνέταξαν μελέ-

τη, στην οποία περιγράφουν αναλυτικά τις ζημιές και την οποία 
απέστειλαν στην Περιφερειακή Ενότητα για τον σχεδιασμό της 
πλήρους αποκατάστασης. Στη Σίνδο καθαρίστηκαν φρεάτια 
στις οδούς Αλ. Παπαναστασίου και Μ. Αλεξάνδρου, καθώς 
διαπιστώθηκε ύστερα από αυτοψία ότι είχαν γεμίσει από φερ-
τά υλικά, που εμπόδιζαν την ροή των όμβριων υδάτων. Στο 
χωριό Λουδίας η στάθμη του ποταμού έφτασε στα όρια επικιν-
δυνότητας, ευτυχώς χωρίς να προκαλέσει κάποιο πρόβλημα. Η 
επιφυλακή στον δήμο Δέλτα θα ισχύει μέχρι την εξασθένιση των 
έντονων καιρικών φαινομένων.

Συνεχίζονται για ένα ακόμα 24ωρο τα προβλήματα στη Θάσο, 
εξαιτίας της ισχυρής βροχόπτωσης, που ξεκίνησε χθες το βρά-
δυ και συνεχίζεται μέχρι σήμερα το πρωί, ευτυχώς όχι όμως 
με την ίδια ένταση, επηρεάζοντας ωστόσο σημαντικά κυρίως 
το βορειοανατολικό τμήμα του νησιού.
Εξαιτίας της παρατεταμένης βροχόπτωσης πλημμύρισαν πάλι 
εγκαταστάσεις επιχειρήσεων και σπίτια στον Λιμένα, υπερ-
χείλισαν ρέματα, ενώ σημειώθηκαν προβλήματα στη Σκάλα 
Ποταμιάς και την Παναγία. Μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις 
χρειάστηκε εκ νέου η συνδρομή της πυροσβεστικής υπηρεσί-
ας για την απομάκρυνση ανθρώπων και την άντληση νερών 
από υπόγεια.
Τα εκσκαφτικά μηχανήματα συνεχίζουν αδιάκοπα τη δουλειά 
τους και όπως επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος του 
νησιού, Λευτέρης Κυριακίδης, «η κατάσταση θα ήταν πολύ 
χειρότερη αν δεν υπήρχαν τα μηχανήματα ώστε να απομα-
κρύνουν φερτές ύλες, να κάνουν διανοίξεις στις κοίτες των 

χειμάρρων και τους αγροτικούς δρόμους. Τα μηχανήματα 
δουλεύουν από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Τόσο 
ο στρατός, όσο και η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης, ο δήμος αλλά και ιδιώτες από τις λατομικές επιχει-
ρήσεις με το δικό τους εξοπλισμό, συνδράμουν προκειμένου 
οι εργασίες καθαρισμού των ρεμάτων, διάνοιξης αγροτικών 
δρόμων και απομάκρυνσης όλων των φερτών υλικών να 
προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς».
«Θα τολμούσα ωστόσο να πω», συνεχίζει ο δήμαρχος, «ότι 
μετά τη χθεσινοβραδινή κακοκαιρία γυρίσαμε πάλι στο μη-
δέν, καθώς η ένταση της βροχής ήταν μεγάλη οπότε πάλι 
πλημμύρισαν οικισμοί και υπήρχαν μεγάλες αποθέσεις φερ-
τών υλικών. Για το λόγο αυτό έχουμε βγάλει και ανακοίνωση, 
με την οποία συστήνουμε στους δημότες να αποφεύγουν τις 
μετακινήσεις, καθώς υπάρχει κίνδυνος λόγω των δύσκολων 
καιρικών συνθηκών, ενώ σε κάποιες περιοχές ούτε σήμερα 
λειτούργησαν τα σχολεία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης».

Την ίδια στιγμή ξεκίνησε σταδιακά η καταγραφή των ζημι-
ών στις κατοικίες και τις επιχειρήσεις. Ήδη στο δημαρχείο 
του νησιού στην πρωτεύουσα της Θάσου, τον Λιμένα, έχει 
συσταθεί γραφείο που δέχεται τις αιτήσεις των δημοτών τα 
σπίτια των οποίων έχουν πληγεί από την έντονη κακοκαιρία, 
ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες για την καταβολή των 
αποζημιώσεων. Επίσης, από αύριο κλιμάκιο της Περιφέρειας 
θα επισκεφθεί το νησί, προκειμένου να ξεκινήσει η καταγραφή 
των ζημιών και στις επιχειρήσεις.
Μεγάλο όμως είναι το πλήγμα στο ζωικό κεφάλαιο και τις 
αγροτικές καλλιέργειες του νησιού, καθώς πολλά αιγοπρό-
βατα πνίγηκαν και πολλά μελίσσια καταστράφηκαν από τους 
ορμητικούς χειμάρρους που τα παρέσυραν. Ο κ. Κυριακίδης 
εκτιμάει ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει από τον ΕΛΓΑ και η 
καταγραφή των ζημιών που έχουν υποστεί οι αγρότες.

ΟΙ ΕξΕΛΙξΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟχΕΣ ΤΗΣ χΩΡΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗξΕ Η ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ 
Ξεκίνησαν οι έλεγχοι από κλιμάκια της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής στις πληγείσες περιοχές

Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Ολυμπιάδα σύμφωνα με τον διευθυντή Περιφερειακής Διεύθυνσης Μακεδονίας-Θράκης 
του ΔΕΔΔΗΕ

Σε επιφυλακή ο μηχανισμός του δήμου Δέλτα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων από την ισχυρή νεροποντή. Εργασίες 
αποκατάστασης στο φράγμα Καλοχωρίου

Θάσος: Συνεχίζονται τα προβλήματα στο νησί, ενώ ξεκίνησε η καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες και επιχειρήσεις
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Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: Την βούλη-
σή τους για στενότερη και πολυεπίπεδη συνεργασία στον 
ενεργειακό τομέα επιβεβαίωσαν σήμερα οι κυβερνήσεις 
της Ελλάδας και της Ιταλίας, μέσω συμφωνίας συνεργασίας 
(MemorandumofUnderstanding) που υπέγραψαν ο υφυπουρ-
γός Ενέργειας της Ελλάδας, κ. Γεράσιμος Θωμάς και ο υπουργός 
Οικονομικής Ανάπτυξης της Ιταλίας, κ. StefanoPatuanelli, στο 
πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του Έλληνα πρωθυπουργού 
Κυριάκου Μητσοτάκη στη Ρώμη. 
Στο κείμενο της συμφωνίας υπογραμμίζεται ότι οι σχέσεις των 
δυο χωρών στον κλάδο της ενέργειας είναι ήδη στενές, κάτι 
που αποτυπώνεται  -μεταξύ άλλων- στην παρουσία της ιτα-
λικής Snam (κύριου εταίρου της κοινοπραξίας SENFLUGA) ως 
μετόχου πλειοψηφίας του ΔΕΣΦΑ, την υποθαλάσσια ηλεκτρική 
διασύνδεση Υψηλής Τάσης Ελλάδας-Ιταλίας καθώς και την 
συνεργασία μεταξύ των Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφο-
ράς Ελλάδας και Ιταλίας (ΑΔΜΗΕ και Terna αντίστοιχα) για τη 
δημιουργία  Περιφερειακού Κέντρου Ελέγχου Ενέργειας για την 
περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στη Θεσσαλονίκη. 
Ελλάδα και Ιταλία  δεσμεύθηκαν να εντείνουν τις προσπάθειές 
τους για τη δημιουργία ενός ισχυρού ενεργειακού κόμβου 
στην περιοχή της Μεσογείου, επιταχύνοντας παράλληλα την 

απανθρακοποίηση των οικονομιών τους. Οι δυο χώρες θα εν-
θαρρύνουν την στενότερη συνεργασία μεταξύ των εταιρειών 
ενέργειας. Συγκεκριμένα, η συμφωνία προβλέπει: 
Ø  Τη σύσφιξη της συνεργασίας για την υλοποίηση των πολιτι-
κών των Εθνικών Σχεδίων για την Ενέργεια και το Κλίμα
Ø  Την προώθηση μέτρων για την εναρμόνιση της θεμελιώ-
δους αρχιτεκτονικής των αγορών ενέργειας Ελλάδας και Ιταλί-
ας, ώστε η ελληνική αγορά να έχει καλύτερη πρόσβαση στην 
ιταλική αγορά που χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερο βάθος και 
ρευστότητα, με στόχο της μείωση των τιμών και την ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών βιομηχανιών
Ø  Την αναβάθμιση της υφιστάμενης υποθαλάσσιας ηλεκτρι-
κής διασύνδεσης Ελλάδας-Ιταλίας
Ø  Την προώθηση της υλοποίησης των «έξυπνων» δικτύων 
διανομής ηλεκτρικής ενέργειας των μικροδικτύων και των 
projects των «έξυπνων» νησιών, την εισαγωγή καινοτόμων 
τεχνολογιών στην αποθήκευση ενέργειας και τη διαχείριση των 
αποθηκευτικών χώρων, στις υποδομές ηλεκτροκίνησης και σε 
άλλους τομείς
Ø  Την προώθηση του εκσυγχρονισμού των υποδομών ηλε-
κτρικής ενέργειας προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης ΑΠΕ, της 
κατασκευής νέων υποδομών και της παραγωγής  βιοκαυσίμων 
από απόβλητα

Ø  Την υποστήριξη της κατασκευής υπόγειας αποθήκης φυ-
σικού αερίου στην Ελλάδα με στόχο την αύξηση της ασφάλειας 
εφοδιασμού και την παροχή, στο μεσοδιάστημα, πρόσβασης 
της ελληνικής αγοράς σε ιταλικούς αποθηκευτικούς χώρους 
μέσω ανάστροφων ροών(reverseflows)
Ø  Την εδραίωση συνεργασίας στον κλάδο διανομής φυσικού 
αερίου με στόχο την ανάπτυξη των δικτύων και την ανταλλαγή 
καλών πρακτικών στους τομείς –μεταξύ άλλων- της διαχείρι-
σης των δικτύων, της ψηφιοποίησης, της δημιουργίας έξυπνων 
δικτύων
Ø  Την προώθηση της χρήσης του LNG στις θαλάσσιες μετα-
φορές και την ενθάρρυνση της βιώσιμης κινητικότητας
Ο υφυπουργός Ενέργειας  κ. Γεράσιμος Θωμάς δήλωσε σχετικά: 
«Με τη συμφωνία που υπογράφουμε σήμερα, η Ελλάδα και η 
Ιταλία, δυο μεγάλες  χώρες του ευρωπαϊκού Νότου, στηρίζουμε 
έμπρακτα  το GreenDeal της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ταχύτερη 
μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία. Ταυτόχρονα, 
εμβαθύνουμε την ήδη εξαιρετική συνεργασία μας στον ενεργει-
ακό τομέα προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της εσωτερικής 
Αγοράς Ενέργειας της ΕΕ και θέτουμε τα θεμέλια για εξωστρεφή 
ανάπτυξη των εταιρειών μας προς την Κεντρική Ευρώπη, τα 
Βαλκάνια και τις  χώρες της Αφρικής».

Την εκπαίδευση των μελών πανεπιστημιακών κοινοτήτων 
-φοιτητές, διδακτικό και διοικητικό προσωπικό- σε θέματα που 
σχετίζονται με τη βιωσιμότητα, με στόχο να δημιουργηθεί μια 
γενιά Ευρωπαίων πολιτών ευαισθητοποιημένων σε περιβαλ-
λοντικά ζητήματα προωθεί Ευρωπαϊκό πρόγραμμα με συντο-
νιστή το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και με τη 
συμμετοχή Πανεπιστημίων από την Ιταλία και την Πορτογαλία, 
καθώς και του Παγκόσμιου Δικτύου για το Οικολογικό Αποτύ-
πωμα (Global Footprint Network -GFN, ΗΠΑ), σύμφωνα με το 

ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Το πρόγραμμα με τίτλο «Ενδυνάμωση της Διδασκαλίας και των 
Πρακτικών των Πανεπιστημίων σε θέματα Αειφορίας μέσω 
του Οικολογικού Αποτυπώματος» (Enhancing Universities’ 
Sustainability Teaching and Practices through Ecological 
Footprint – EUSTEPs) συντονίζει το Παιδαγωγικό Τμήμα Δη-
μοτικής Εκπαίδευσης και συμμετέχουν ως εταίροι τα Πανεπι-
στήμια της Σιένα (Università degli Studi di Siena), του Αβέιρο 
(Universidade de Aveiro) και της Αμπέρτα (Universidade 

Aberta). Είναι τριετές (Σεπτέμβριος 2019 - Αύγουστος 2022) και 
χρηματοδοτήθηκε, μετά από σχετική διαγωνιστική διαδικασία, 
από το ΙΚΥ, μέσω του προγράμματος ERASMUS+ (ΚΑ203 - 
Strategic Partnerhips for Higher Education).
Η πρώτη συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στην Παιδα-
γωγική Σχολή του ΑΠΘ, όπου συμμετείχαν συνολικά 9 αντιπρό-
σωποι από τις 4 χώρες- εταίρους του προγράμματος (Ελλάδα, 
Ιταλία, Πορτογαλία, ΗΠΑ).

Για το νέο ασφαλιστικό πλαίσιο που έχει δρομολογήσει η κυβέρ-
νηση μίλησε ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων, Νότης Μηταράκης κατά τη διάρκεια της 4ης ημερίδας με 
θέμα τη «Διαχείριση Αποθεματικών Ασφαλιστικών Ταμείων» 
που διοργανώθηκε από την Πειραιώς Asset Management ΑΕ-
ΔΑΚ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Το νέο ασφαλιστικό πλαίσιο, θα μετουσιώνει τις πάγιες και 
σταθερές θέσεις της κυβέρνησης για ένα ασφαλιστικό μοντέλο 
σύγχρονο και δίκαιο για όλους. Ένα ασφαλιστικό νομοσχέδιο 
που θα προάγει την έννοια της ανταποδοτικότητας εισφορών 
και συντάξεων, ενώ θα διατηρεί και το κοινωνικό του πρόσημο.
Ταυτοχρόνως, αυτό, θα είναι πλήρως ευθυγραμμισμένο με τις 
δικαστικές αποφάσεις του ΣτΕ, θα αποκαθιστά τις αδικίες του 

νόμου Κατρούγκαλου, ενώ θα εισάγει και καινοτομίες», επεσή-
μανε ο υφυπουργός Εργασίας και παράλληλα τόνισε ότι η κυ-
βέρνηση προχωρά σε μια νέα αρχιτεκτονική του ασφαλιστικού 
έχοντας το βλέμμα στραμμένο στη νέα γενιά.
Στο επίκεντρο των μεταρρυθμίσεων που επεξεργάζεται το 
υπουργείο Εργασίας, όπως είπε ο κ. Μηταράκης, βρίσκεται η 
προετοιμασία για τη μετάβαση σε ένα νέο σύστημα υποχρεω-
τικής κεφαλαιοποιητικής επικουρικής ασφάλισης.
«Μέχρι τώρα οι όποιες μεταρρυθμίσεις έγιναν αναφορικά με το 
συνταξιοδοτικό πλαίσιο, δεν αντιμετώπισαν αποτελεσματικά 
τα μακροχρόνια διαρθρωτικά και συστημικά προβλήματα του 
ισχύοντος συνταξιοδοτικού μοντέλου, η “αχίλλειος πτέρνα” του 
οποίου δεν είναι άλλη από τον αποκλειστικά αναδιανεμητικό του 

χαρακτήρα που καθιστά τη βιωσιμότητά του επισφαλή, απένα-
ντι σε δύο παραμέτρους: το δημογραφικό και το δημοσιονομικό 
κίνδυνο», επεσήμανε ο υφυπουργός Εργασίας και σημείωσε ότι 
η επικουρική σύνταξη γίνεται αμιγώς κεφαλαιοποιητική, ενώ η 
κύρια σύνταξη παραμένει δημόσια, διανεμητική και αναδιανε-
μητική, με το κράτος να συνεχίζει να διατηρεί τον ρυθμιστικό 
του ρόλο και τις συνταγματικές του υποχρεώσεις.
Ο κ. Μηταράκης εξήγησε ότι στόχος της νέας επικουρικής είναι 
η δημιουργία ισχυρών ελληνικών θεσμικών επενδυτών, με 
κεφάλαια που αναμένεται να ξεπεράσουν, σε βάθος χρόνου, τα 
100 δισ. ευρώ.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΑ

ΤΟ ΑΠΘ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

Ν. ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: ΣΤΟχΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑξΗΣ 
Είναι η δημιουργία ισχυρών ελληνικών θεσμικών επενδυτών, με κεφάλαια που θα ξεπεράσουν τα 100 δισ. ευρώ
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Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: 
Με βάση τις προβλέψεις του Ν.4638/2019,ο οποίος πρόσφα-
τα ψηφίστηκε,με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, κ. Κωστή Χατζηδάκη, δύο διεθνούς φήμης Έλληνες 
Ακαδημαϊκοί ο κ. Χρήστος Ζερεφός και ο κ. Κωνσταντίνος Συνο-
λάκης, αναλαμβάνουν κρίσιμους ρόλους στην προσπάθεια της 
Ελλάδας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
Συγκεκριμένα: 
1.   Ο Ακαδημαϊκός κ. Χρήστος Ζερεφός αναλαμβάνει Εκπρό-
σωπος της χώρας μας για θέματα κλιματικής αλλαγής και θα 
εκπροσωπεί διεθνώς την Ελλάδα στο θέμα αυτό. 
2.   Ο Ακαδημαϊκός κ. Κωνσταντίνος Συνολάκης ορίζεται πρό-
εδρος της Ειδικής Επιτροπής για την Αντιμετώπιση της Κλιμα-
τικής Αλλαγής που συστήνεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας. Η Επιτροπή αυτή θα αποτελείται από επιστήμονες 
εγνωσμένου κύρους στο πεδίο της κλιματικής αλλαγής και της 
προστασίας του περιβάλλοντος και, μεταξύ άλλων, θα εισηγεί-
ται πολιτικές για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και 
μέτρα προσαρμογής. 
Διευκρινίζεται ότι και οι 2 θέσεις είναι άμισθες. 
Επιπλέον, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ίδιου νόμου, η Επι-
τροπή υποστηρίζεται από Συντονιστή Έργου, την Δρ ΜάνιαΜο-
σχότη, στέλεχος του ερευνητικού κέντρου «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ».Η 
κα. Μοσχότη είναι διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών σε 

θέματα δημόσιας διοίκησης. 
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Χατζηδάκης για το 
θέμα αυτό έκανε την ακόλουθη δήλωση: 
«Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους διεθνούς φήμης Έλληνες 
Ακαδημαϊκούς, τον κ. Χρήστο Ζερεφό και τον κ. Κωνσταντίνο 
Συνολάκη, που αποδέχθηκαν την πρότασή μου να αναλάβουν 
κρίσιμους ρόλους στην προσπάθεια της Ελλάδας για την αντιμε-
τώπιση της κλιματικής αλλαγής.
Ως κυβέρνηση έχουμε θέσει σε πρώτη προτεραιότητα τη μάχη 
για την κλιματική αλλαγή και προχωρούμε ήδη με συγκεκριμέ-
νες πράξεις: Με τη διεθνή πρωτοβουλία του Κυριάκου Μητσο-
τάκη στο πλαίσιο του ΟΗΕ για την προστασία της πολιτιστικής 
κληρονομίας από την κλιματική αλλαγή. Με την εφαρμογή ενός 
φιλόδοξου προγράμματος απολιγνιτοποίησης που για πρώτη 
φορά εφαρμόζεται από ελληνική κυβέρνηση. 
Πιστεύω ότι με τη συμμετοχή του κ. Χρήστου Ζερεφού και του κ. 
Κωνσταντίνου Συνολάκη η εθνική προσπάθεια για την αντιμε-
τώπιση της κλιματικής αλλαγής θα διευρυνθεί, θα εμπλουτιστεί 
και θα γίνει περισσότερο αποτελεσματική. 
Ειλικρινά αισθάνομαι μεγάλη τιμή που θα συνεργαστώ μαζί 
τους». 
Λίγα λόγια για τους 2 διεθνούς φήμης Έλληνες ακαδημαϊκούς:
Ο κ. Χρήστος Ζερεφόςείναι μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και αι-
ρετός πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτο-
μίας, Επόπτης του Κέντρου Έρευνας Φυσικής της Ατμοσφαίρας 

και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών.
Ο κ. Ζερεφός αποτελεί μέλος της AcademiaEuropaea, της Νορ-
βηγικής Ακαδημίας, της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών, 
της Ρωσικής Ακαδημίας της Φύσης και πολλών άλλων ακα-
δημιών και επιστημονικών ιδρυμάτων. Επίσης, έχει διατελέσει 
πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής Όζοντος. 
Επιπλέον, είναι ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθη-
νών και επίτιμος καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης. Έχει διατελέσει επισκέπτης καθηγητής στα Πανε-
πιστήμια Βοστώνης, Μινεσότα και Όσλο.
Είναι πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής της Διεθνούς Ενώσεως 
Γεωδαισίας και Γεωφυσικής (IUGG) από το 2008 και μέλος 
του HighLevelWorkingGroup του GrouponEarthObservations 
(GEO) καθώς και συντονιστής του Ελληνικού Γραφείου GEO.
Τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών είναι επίσης από το 2016 
οκ. Κωνσταντίνος Συνολάκης.Ο κ. Συνολάκης είναι καθηγητής 
παράκτιας μηχανικής στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας 
από το 1997 και καθηγητής φυσικών καταστροφών στη σχολή 
μηχανικών περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης από το 
2004. Επιπλέον, είναι Επισκέπτης Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο 
του Berkeley, στην Καλιφόρνια. 
Έχει διατελέσει Πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων 
Ερευνών και Πρόεδρος του ReviewBoardonthePacificTsunam
iWarningCenter της Διακυβερνητικής Ωκεανογραφικής Επιτρο-
πής της UNESCO. 

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: Με απόφαση 
του αρμόδιου Γενικού Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανανεώνεται η 
υπ’ αρ. 143911/17.03.08 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντι-

κών Όρων (ΑΕΠΟ), [όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ 
211074/16.05.12 Απόφαση] για τη μονάδα παραγωγής χαρ-
τοπολτού, χαρτιού κτλ. της εταιρείας «ΑΝ. ΒΛ. ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 
“ΠΑΚΟ” Α.Ε.», που λειτουργεί στην περιοχή Βαθύκοιλο Δ.Ε. 
Πελασγίας του Δήμου Στυλίδας, στο Ν. Φθιώτιδας. Με την πα-

ρούσα απόφαση δεν επέρχεται ουσιαστική μεταβολή των περι-
βαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία της βιομηχανίας, 
όπως αυτές είχαν εκτιμηθεί και αξιολογηθεί κατά την προγενέ-
στερη περιβαλλοντική αδειοδότησή της.

Ανακοινώνεται η έναρξη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής 
στον στ’ κύκλο της δράσης «Επιχορήγηση της ΚτΠ Α.Ε. για εκ-
συγχρονισμό πρατηρίων υγρών καυσίμων» ο οποίος αφορά 
την υλοποίηση στοχευμένων επενδύσεων στους τομείς των 
πρατηρίων υγρών καυσίμων ή/και εγκαταστάσεων πωλητών 
πετρελαίου θέρμανσης από επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός 
Ελλάδας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Στόχος της δράσης είναι η 
αύξηση της ανταγωνιστικότητας του συγκεκριμένου κλάδου. 
Mέσω της αξιοποίησης νέων τεχνολογικών εργαλείων, συ-
στήματα Εισροών-Εκροών, για την παρακολούθηση των δια-
κινούμενων ποσοτήτων υγρών καυσίμων και τη διασύνδεση 
των συστημάτων αυτών με την Αρχή Διασφάλισης Δημοσίων 

Εσόδων (ΑΑΔΕ), ενισχύεται η αύξηση της ανταγωνιστικότητας 
του συγκεκριμένου κλάδου (πρατηρίων υγρών καυσίμων και 
εγκαταστάσεων πωλητών πετρελαίου θέρμανσης) και η πάτα-
ξη φαινομένων λαθρεμπορίας και φοροαποφυγής. Η διαδικα-
σία είναι απλούστερη από εκείνη των προηγούμενων κύκλων, 
καθώς σε πρώτη φάση, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα 
υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά. Επισημαίνεται ότι, για να γίνει 
αποδεκτή η αίτηση, πρέπει τα τιμολόγια που αφορούν τις συνο-
λικές δαπάνες για την εγκατάσταση του συστήματος να έχουν 
εξοφληθεί μέχρι την ημερομηνία λήξης του ως άνω διαστήμα-
τος υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής. Η διαδικασία καθώς 
και οι όροι χρηματοδότησης περιγράφονται στον Οδηγό του 

Στ’ Κύκλου (http://bit.ly/KtP_egas), που αποτελεί παράρτημα 
της υπ’αριθμ. 61674/11/06/2019 Κ.Υ.Α (Β’2385)Οι δυνητικοί 
δικαιούχοι που επιθυμούν να ενταχθούν στη δράση, υποχρε-
ούνται να υποβάλλουν, κατά το ως άνω διάστημα, ηλεκτρονική 
αίτηση συμμετοχής στο site της ΚτΠ ΑΕ, http://www.ktpae.gr. 
Για ερωτήματα και διευκρινίσεις σχετικά με την Δράση, εκτός 
του site της ΚτΠ ΑΕ, μπορούν να υποβάλλουν μέσω email στην 
διεύθυνση gas_station@ktpae.gr ή τηλεφωνικά στον αριθμό 
21313 00700, επιλογή 1: Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων και 
στη συνέχεια επιλογή 6: E-GAS.

ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΗΜΗΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ  ΣΤΗ ΜΑχΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ 
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ χΑΡΤΟΒΙΟΜΗχΑΝΙΑΣ 

ΕΝΑΡξΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟχΗΣ ΣΤΟΝ ΣΤ’ ΚΥΚΛΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΠΙχΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΤΠ Α.Ε.» 
Για εκσυγχρονισμό πρατηρίων υγρών καυσίμων
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Με την προτροπή να ακούσουμε τη φωνή των παιδιών 
μας, στο ζήτημα της ανακύκλωσης, ο υπουργός Εσω-
τερικών Τάκης Θεοδωρικάκος παρουσίασε το καινοτό-
μο πιλοτικό πρόγραμμα ανταποδοτικής ανακύκλωσης, 
με τον τίτλο «ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ», στο οποίο 
μετέχουν οι δήμοι: Άνδρου, Ιωαννίνων, Καλλιθέας, 
Ναυπλίου και Νέας Σμύρνης. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ στόχος είναι να επιτευχθεί 
υψηλός βαθμός του ποσοστού ανακύκλωσης ώστε 
η πρωτοβουλία να επεκταθεί παντού, υπογράμμισε 
ο υπουργός ανακοινώνοντας ότι το 2020 θα κηρυ-
χτεί «έτος ανακύκλωσης». Πρόταση την οποία «είχε 
υποβάλλει προ καιρού και η Περιφέρειας Αττικής», 
παρατήρησε ο περιφερειάρχης Γ . Πατούλης ο οποίος 
συμμετείχε στην συνέντευξη με τον ομόλογο του της 
Ηπείρου, Αλέξανδρο Καχριμάνη και τους παραπάνω 
δημάρχους : Δημήτρη Λότσαρη, Βαγγέλη Πήχα, Δημή-
τρη Κάρναβο, Δημ. Κωστούρο και Σταύρο Τζουλάκη. 
Ο κ. Θεοδωρικάκος επισήμανε ότι η Δήμοι καταγρά-
φουν μονοψήφιο ποσοστό ανακύκλωσης (στο συνολι-
κό 18% που εμφανίζει με τον συμψηφισμό των βιομη-
χανικών αποβλήτων η χώρα), έναντι του ευρωπαϊκού 
μέσου όρου 45%, «και όταν έχει νομική υποχρέωση να 
επιτύχει 50% ανακύκλωση έως το 2020». Ο υπουργός 
επισήμανε ότι περισσότερο από το 80% των αποβλή-
των μας τα θάβουμε σε ΧΥΤΑ, όταν υπάρχει νομική 
υποχρέωση μείωσης του σε 10% το 2035. Πρόσθεσε 
ότι οι δεσμευτικοί στόχοι της κυκλικής οικονομίας εί-
ναι να επιτευχθεί αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης 
στο 55% το 2025, διαφορετικά θα ακολουθήσει επι-
βολή προστίμων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη 
χώρα μας, τα οποία θα πληρώσουμε όλοι μας, ενώ 
ήδη έχουμε πληρώσει 115.000.000 ευρώ για τους 
ΧΑΔΑ και τις υπόλοιπες παραβάσεις στη διαχείριση 
των αποβλήτων. 
Αναφερόμενος στους Δήμους τόνισε ότι με την έναρξη 
του επόμενου έτους 2020, θα έχουν σχεδόν διπλάσιο 
κόστος για να θάβουν τα απορρίμματά τους σε ΧΥΤΑ. 
Ο κ. Θεοδωρικάκος συνοψίζοντας την κατάσταση πα-
ρατήρησε ότι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να συμβάλ-
λουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη της ανακύκλωσης, 
για να μην αναγκαστούν να αυξήσουν σημαντικά τα 
δημοτικά τέλη γεγονός που θα «αποτελέσει αύξηση 
της έμμεσης φορολογίας για τους πολίτες, κάτι που δεν 
επιθυμεί η Κυβέρνηση, η οποία εφαρμόζει ένα πολυ-
επίπεδο πρόγραμμα μείωσης της υπερφορολόγησης 
των πολιτών». 
Εξάλλου παρότρυνση του πρωθυπουργού Κ. Μητσο-

τάκη, πρόσθεσε ο υπουργός , ήταν και η ανάπτυξη 
της ανακύκλωσης με την αξιοποίηση της τεχνολογίας 
και «έξυπνους» κάδους διαλογής ανακυκλώσιμων 
υλικών. Πρόταση την οποία άμεσα ακολούθησε το 
υπουργείο Εσωτερικών. Έτσι ξεκινά ένα ολοκληρω-
μένο πρόγραμμα Ανακύκλωσης για τους Δήμους, 
εφαρμόζοντας τις καλές πρακτικές της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, με έμφαση στην «χωριστή διαλογή στην 
Πηγή». Με τη χρήση των νέων τεχνολογιών επιτυγχά-
νεται αξιόπιστη και αληθινή ανακύκλωση και παράγο-
ντας υλικά που είναι 100% καθαρά . παράλληλα με το 
«οικονομικό εργαλείο» για την ενθάρρυνση παρέχεται 
ανταποδοτικό αντίτιμο που ανέρχεται σε 3 ευρώ λεπτά 
για κάθε 1 πλαστική, μεταλλική και γυάλινη συσκευα-
σία που ανακυκλώνεται. 
Τα παραπάνω περιέχονται στα «σπιτάκια της αντα-
ποδοτικής ανακύκλωσης» τα οποία θα τοποθετηθούν 
σε όλους τους δήμους μετά την πιλοτική εφαρμογή 
στους πρώτους πέντε με συνολικό πληθυσμό σχεδόν 
220.000 κατοίκων και παραγωγή 95.000 τόνων απο-
βλήτων. Το πρόγραμμα ξεκινά στις 5/12οπότε με 45 
σπιτάκια ανακύκλωσης. Και τη συνεργασία της μη κερ-
δοσκοπικής εταιρίας «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» 
και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (και πιο 
συγκεκριμένα την Ομάδα της κυρίας Μαρίας Λοϊζίδου 
από τη Σχολή των Χημικών Μηχανικών), για να πιστο-
ποιήσει τις συλλεγόμενες ποσότητες και να κάνει την 
αποτίμηση του συνολικού οφέλους. 
Οι δήμαρχοι και οι Περιφερειάρχες αγκάλιασαν την 
πρωτοβουλία του ΥΠΕΣ με τον περιφερειάρχης Αττι-
κής Γ. Πατούλη να επισημαίνει ότι η πρωτοβουλία του 
υπ. Εσωτερικών Π. Θεοδωρικάκου «σηματοδοτεί την 
έναρξη μία νέας εποχής στο ζήτημα της διαχείρισης 
των αποβλήτων. Σε αυτό το πλαίσιο, πρόσθεσε η Πε-
ριφέρεια θα επενδύσει στην ανακύκλωση με πολιτικές 
και δράσεις που «θα ανακοινώσουμε πολύ σύντομα 
καθώς το ζητούμενο δεν είναι να βρούμε πού θα θά-
βουμε τα απορρίμματα αλλά το πώς θα επιτύχουμε να 
μην τα θάβουμε». 
Ο ίδιος τόνισε ότι θα συμβάλλει ουσιαστικά και ενεργά 
στο να ενισχύσουν τα ποσοστά της ανακύκλωσης και 
οι 66 Δήμοι της Αττικής υπογραμμίζοντας «Πρέπει όλοι 
να καταλάβουμε ότι πρέπει να συμβάλλουμε σε αυτή 
την προσπάθεια. Όσοι δεν ανακυκλώνουν θα είναι ντε-
μοντέ και θα έχουν μεγάλη ευθύνη απέναντι στα παι-
διά μας που περιμένουν από εμάς να διαμορφώσουμε 
ένα καλύτερο και πιο υγιές αύριο». 
Ο περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέκος Καχριμάνης επισή-

μανε ότι «ο αγώνας για την ανακύκλωση χρειάζεται 
πολύ δουλειά και στον πρώτο και στον δεύτερο βαθμό 
Αυτοδιοίκησης, για να αλλάζουμε σελίδα». 
Ο δήμαρχος Άνδρου Δημήτρης Λότσαρης επισήμανε 
ότι εκπροσωπεί ένα σημαντικό τουριστικό προορισμό, 
ενώ η ανακύκλωση και η εν γένει διαχείριση των στε-
ρεών αποβλήτων, αλλά και η προστασία του φυσικού 
περιβάλλοντος είναι και μέσο τουριστικής προβολής το 
οποίο προσμετρούν οι επισκέπτες μας, που είναι πλέον 
ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι σε αυτά τα θέματα. 
Ο αντιδήμαρχος Ιωαννίνων, αρμόδιος για θέματα ανα-
κύκλωσης Βαγγέλης Πήχας επισήμανε ότι: «Θα πρέπει 
όλοι μαζί, να ξεκινήσουμε από τα παιδιά, στα σχολεία 
και αυτοί είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές προς όλους 
για να βοηθήσουν. Θα πρέπει να πω επίσης, ότι εμείς 
στα Γιάννινα έχουμε ως αρωγό και τον Μητροπολίτη 
Ιωαννίνων. Η Μητρόπολις ήδη έχει πάρει δύο βραβεία 
Guinness για την ανακύκλωση, με την ανταποδοτική 
ανακύκλωση και πιστεύουμε να τα καταφέρουμε και 
εμείς ως νέα δημοτική αρχή». 
Ο δήμαρχος Καλλιθέας Δημήτρης Κάρναβος τόνισε: 
«Η ανακύκλωση και ς η κυκλική οικονομία όφειλε εδώ 
και χρόνια να είναι μια κορυφαία εθνική επιλογή ενώ 
η ανακύκλωση μπορεί να αποτελέσει ένα βήμα για μία 
κουλτούρα συνυπευθυνότητας και συμμετοχής για 
τους πολίτες, μια κουλτούρα σεβασμού του δημόσιου 
χώρου και πιστεύω ό,τι γενικά την χρειαζόμαστε στις 
πόλεις». 
Ο δήμαρχος Ναυπλιέων Δημ. Κωστούρος, χαρακτήρι-
σε «εξαιρετική», την πρωτοβουλία της οποίας οι δήμοι 
πρέπει να αναλάβουν το βάρος της υλοποίησης, αλλά 
και της αλλαγής νοοτροπίας. «ξεκινώντας από τα παι-
διά μας, ς από τις μικρές ηλικίες να φτιάξουμε μια και-
νούργια ελληνική κοινωνία η οποία θα ανακυκλώνει, 
θα επαναχρησιμοποιεί και θα μπορεί να φέρεται έτσι 
όπως πρέπει στο περιβάλλον». 
Τέλος ο δήμαρχος Νέας Σμύρνης Σταύρος Τζουλάκης 
ανέφερε ότι η αύξηση του ποσοστού της ανακύκλωσης 
πρέπει να είναι προτεραιότητα κάθε σύγχρονου Δήμου 
και ότι ως δήμος έχει συνεργαστεί αποτελεσματικά με 
την Ανταποδοτική Ανακύκλωση τα προηγούμενα χρό-
νια, με δύο σπιτάκια. «Πιστεύω ότι τα σπιτάκια, πλη-
ρούν όλες τις προϋποθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
είναι ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην 
χώρα μας», κατέληξε ο δήμαρχος.

Τ. ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ»
Θα ισχύσει πιλοτικά σε 5 δήμους
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Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη 
Παυλόπουλο είχε σήμερα ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος της 
Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, Περιφερειάρχης Κεντρικής 
Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, στο Προεδρικό Μέ-
γαρο, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Οι κ.κ. Παυλόπουλος και Τζιτζικώστας συζήτησαν θέματα 
της Αυτοδιοίκησης και κυρίως για το ρόλο και την προοπτι-
κή των Περιφερειών, τόσο στην κατεύθυνση της σύγχρονης 
λειτουργίας του κράτους, όσο και για τη σημασία τους στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υποδεχόμενος τον κ. Τζιτζι-
κώστα τον συνεχάρη για την εκλογή του στην προεδρία 
της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας και του ευχήθηκε καλή 
επιτυχία στο έργο που ανέλαβε.
«Επιστρέψτε μου μόνο δύο παρατηρήσεις: Η σημασία του 
θεσμού των Περιφερειών και της Αυτοδιοίκησης είναι τε-
ράστια. Πρωτίστως για την ανάπτυξη της χώρας, καθώς οι 
Περιφέρειες διαχειρίζονται ένα μεγάλο μέρος των ευρωπαϊ-
κών πόρων και η συμβολή τους είναι εξαιρετικά σημαντική 
στην πορεία της χώρας. Δεύτερον η σημασία των Περιφε-
ρειών για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρώπη, η Ευρωπα-
ϊκή Ένωση, στηρίζεται στις Περιφέρειες. Είναι εν πολλοίς 

ευρωπαϊκή ομοσπονδία Περιφερειών. Οι Περιφέρειες 
ασκούν πολλές αρμοδιότητες και επιπλέον για να φτάσου-
με στο πρότυπο της ομοσπονδιακής Ευρώπης, όπως είναι 
ο τελικός στόχος και προορισμός, οι Περιφέρειες είναι αυτές 
που μπορούν να παίξουν καταλυτικό ρόλο σ’ αυτή τη δια-
δικασία. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο οι ελληνικές Περιφέρειες 
μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά. Στην εκπλήρωση του 
ευρωπαϊκού οράματος δεν έχει τόση σημασία το μέγεθος 
του καθενός, όσο η πίστη του σ’ αυτό το όραμα. Εμείς οι 
Έλληνες έχουμε αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια, παρά τις δυ-
σκολίες, ότι είμαστε περισσότερο Ευρωπαίοι, από ό,τι άλλοι 
εταίροι. Εμείς ανήκουμε στην ευρωπαϊκή οικογένεια και θα 
ανήκουμε για πάντα. Άλλοι είναι εκείνοι που επιλέγουν να 
ταξιδεύουν με σημαίες ευκαιρίας».
Από την πλευρά του ο κ. Τζιτζικώστας απευθυνόμενος στον 
κ. Παυλόπουλο τόνισε: «Κύριε Πρόεδρε είναι ιδιαίτερη τιμή 
και χαρά που βρίσκομαι σήμερα εδώ, λίγες μέρες μετά την 
εκλογή μου στο ανώτατο όργανο της Αυτοδιοίκησης, την 
Ένωση Περιφερειών Ελλάδας. Ως Πρόεδρος της Ένωσης 
Περιφερειών Ελλάδας θέλω να γνωρίζετε ότι είμαι εδώ, 
ώστε μαζί με όλους τους Περιφερειάρχες της χώρας, πέρα 
κι έξω από παρατάξεις, να σας δηλώσουμε ότι, είμαστε 

αποφασισμένοι να δώσουμε τη μάχη των επιχειρημάτων τα 
επόμενα χρόνια, προκειμένου να πετύχουμε τη μετάβαση 
από την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση στην Περιφερειακή 
Διακυβέρνηση. Τώρα είναι η ώρα να ακολουθήσουμε το 
ευρωπαϊκό κεκτημένο και στη χώρα μας. Δεν ξεχνάμε ότι 
ο άνθρωπος που έκανε το πρώτο βήμα για να προχωρή-
σει η αποκέντρωση στη χώρα μας, ήσασταν εσείς από τη 
θέση του Υπουργού Εσωτερικών. Επισκέπτομαι σήμερα 
τον άνθρωπο που ως ο ανώτατος πολιτειακός άρχοντας σε 
δύσκολες ώρες κράτησε τη χώρα ενωμένη, αλλά και τον άν-
θρωπο που βοήθησε να φτάσουμε σε αυτό το καλό επίπεδο 
αποκέντρωσης στη χώρα. Εμείς θα πιέσουμε και θα διεκδι-
κήσουμε τα επόμενα χρόνια για να φτάσει η Ελλάδα σε έναν 
μοντέρνο τρόπο λειτουργίας του κράτους, που θα ενισχύει 
τις τοπικές κοινωνίες και τις Περιφέρειες, που οι αποφάσεις 
θα λαμβάνονται από κάτω προς τα πάνω, με τη συμμετοχή 
των πολιτών, και πάντα συνυπολογίζοντας τα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα κάθε περιοχής. Έτσι θα μπορέσει και η Ελ-
λάδα να βγει πιο εύκολα από την κρίση. Είμαστε βέβαιοι ότι 
τα επόμενα χρόνια θα έχουμε στενή συνεργασία μαζί σας, 
γιατί έχουμε πολλά να κάνουμε». 

Στη Συνέντευξη Τύπου του υπ. Εσωτερικών Π. Θεοδωρικά-
κου για την παρουσίαση του προγράμματος ανταποδοτικής 
ανακύκλωσης, συμμετείχε ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πα-
τούλης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
Γ. Πατούλης: «Η προώθηση της ανακύκλωσης βρίσκεται 
στο επίκεντρο της πολιτικής μας για την αποτελεσματική δι-
αχείριση των στερεών αποβλήτων με στόχο την προστασία 
του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας»
 Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης συμμετείχε στη Συ-
νέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο υπουργός Εσωτερικών 
κ. Τάκης Θεοδωρικάκος με αντικείμενο την παρουσίαση του 
πιλοτικού προγράμματος ανταποδοτικής ανακύκλωσης, 
«ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ», στο οποίο μετέχουν πέντε 
δήμοι της χώρας και συγκεκριμένα οι Δήμοι Άνδρου, Ιωαν-
νίνων, Καλλιθέας, Ναυπλίου και Νέας Σμύρνης. 
Στη Συνέντευξη Τύπου μετείχαν και τοποθετήθηκαν επίσης 
ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέκος Καχριμάνης, ο Δήμαρχος 
Άνδρου Δημήτρης Λότσαρης, ο Αντιδήμαρχος Ιωαννίνων, 
αρμόδιος για θέματα ανακύκλωσης Βαγγέλης Πήχας, ο 
Δήμαρχος Καλλιθέας Δημήτρης Κάρναβος, ο Δήμαρχος 
Ναυπλιέων Δημ. Κωστούρος και ο Δήμαρχος Νέας Σμύρνης 
Σταύρος Τζουλάκης.

Ο υπ. Εσωτερικών Π. Θεοδωρικάκος ευχαρίστησε τον Περι-
φερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη και τον Περιφερειάρχη Ηπεί-
ρου Αλέκο Καχριμάνη για την εποικοδομητική συνεργασία 
στην προσπάθεια που καταβάλλεται και πρόσθεσε πως 
πρέπει να πάψει η χώρα μας να είναι ουραγός στον τομέα 
της ανακύκλωσης. « Το ποσοστό ανακύκλωσης στη χώρα 
μας είναι σχεδόν 18%, όταν η νομική υποχρέωση της χώ-
ρας είναι να επιτύχει 50% ανακύκλωση έως το 2020, ενώ ο 
ευρωπαϊκός μέσος όρος ανέρχεται σε ποσοστό ανακύκλω-
σης 45%.
Το αποτέλεσμα της μη επίτευξης του ποσοτικού στόχου 
ανακύκλωσης το 2020 θα οδηγήσει στην επιβολή προστί-
μων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη χώρα μας» ανέφερε 
χαρακτηριστικά.
Κατά την τοποθέτηση του ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πα-
τούλης χαιρέτισε την πρωτοβουλία του υπ. Εσωτερικών 
Π. Θεοδωρικάκου να εφαρμοστεί πιλοτικό πρόγραμμα 
ανταποδοτικής ανακύκλωσης σε συνεργασία με 5 Δήμους 
της χώρας, επισημαίνοντας ότι σηματοδοτεί την έναρξη μία 
νέας εποχής στο ζήτημα της διαχείρισης των αποβλήτων. 
«Προτεραιότητά μας είναι η προστασία του περιβάλλοντος 
και της δημόσιας υγείας» ανέφερε και πρόσθεσε: « Σε αυτό 

το πλαίσιο εμείς ως Περιφέρεια Αττικής θα επενδύσουμε 
στην ανακύκλωση με πολιτικές και δράσεις που θα ανακοι-
νώσουμε πολύ σύντομα. Στο επίκεντρο του σχεδιασμού μας 
είναι η  Δραστική μείωση των ποσοτήτων απορριμμάτων 
τα οποία θα καταλήγουν να θάβονται ανεπεξέργαστα και η 
σημαντική αύξηση της ανακύκλωσης».
Στόχος μας είναι το 2020 να είναι έτος ανακύκλωσης ανέφε-
ρε ο κ. Πατούλης και πρόσθεσε χαρακτηριστικά: «Το ζητού-
μενο δεν είναι να βρούμε που θα θάβουμε τα απορρίμματα 
αλλά το πως θα επιτύχουμε να μην τα θάβουμε».
Στη συνέχεια ο κ. Πατούλης τόνισε ότι η Περιφέρεια Αττικής 
θα συμβάλλει ουσιαστικά και ενεργά στο να ενισχύσουν 
τα ποσοστά της ανακύκλωσης και οι 66 Δήμοι της Αττικής 
υπογραμμίζοντας « Πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι έχουμε 
καθήκον απέναντι στα παιδιά μας, να συμβάλλουμε σε αυτή 
την προσπάθεια. Όσοι δεν ανακυκλώνουν θα είναι ντεμοντέ 
και θα έχουν μεγάλη ευθύνη απέναντι στις νεότερες γενιές, 
που περιμένουν από εμάς να διαμορφώσουμε ένα καλύτερο 
και πιο υγιές αύριο.  Σε αυτό το πλαίσιο είναι στις προτεραι-
ότητες μας να γίνει η Αττική πρότυπο ευζωίας και υγείας». 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΣ
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Κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή το νέο φορολογικό 
νομοσχέδιο το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις φορολο-
γικές ελαφρύνσεις για τα φυσικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις 
καθώς σειρά άλλων αναπτυξιακών μέτρων για την τόνωση 
της οικοδομής και της ελληνικής οικονομίας. Μεταξύ άλλων 
στο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται η μείωση του χαμηλού φο-
ρολογικού συντελεστή στο 9% από 22% για τα εισοδήματα 
των φυσικών προσώπων έως 10.000 ευρώ, η νέα κλίμακα 
φορολογίας εισοδήματος με τους μειωμένους συντελεστές, η 
μείωση του συντελεστή φορολογίας των επιχειρήσεων από 
το 28% στο 24% , η αύξηση του αφορολόγητου κατά 1.000 
ευρώ για κάθε τέκνο, η μείωση του ΦΠΑ για τα βρεφικά είδη 
από το 24% το 13%, όπως και η μείωση του ΦΠΑ για τα κρά-
νη και τα παιδικά καθίσματα από το 24% στο 13%.
Στο νομοσχέδιο προβλέπεται ακόμη η υποχρέωση συλλο-
γικής αποδείξεων ίσων με το 30% του δηλωθέντος εισοδή-
ματος με σημαντικές βελτιώσεις σε σχέση με την διάταξη του 
σχεδίου που είχε δοθεί σε διαβούλευση. Επίσης προβλέπει 
μεταξύ άλλων την αναστολή του ΦΠΑ στις οικοδομές για τρία 
χρόνια, μέτρο που θα ισχύσει και για αντιπαροχή.
Το φορολογικό νομοσχέδιο έχει τίτλο « Φορολογική με-
ταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του 
αύριο» και σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουρ-
γείο Οικονομικών πρόκειται για «ένα νομοσχέδιο τομή, με το 
οποίο επιδιώκεται η επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας, 
η άμεση βελτίωση των οικονομικών δεικτών της χώρας, η 
ελάφρυνση της φορολογίας φυσικών προσώπων και επιχει-
ρήσεων και η υποβοήθηση της οικονομικής δραστηριότητας 
του παραγωγικού σκέλους της ελληνικής κοινωνίας.
Παράλληλα, με το φορολογικό νομοσχέδιο παρέχονται σημα-
ντικά κίνητρα για την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσε-
ων και κεφαλαίων που θα καταστήσουν την Ελλάδα ελκυστι-
κό επενδυτικό προορισμό.
Είναι η πρώτη φορά μετά την είσοδο της χώρας στην κρίση 
που κατατίθεται προς ψήφιση στη Βουλή φορολογικό νο-
μοσχέδιο με το οποίο μειώνεται δραστικά η φορολογία των 
επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα ανακουφίζονται τα φυσικά 
πρόσωπα από δυσβάστακτες φορολογικές υποχρεώσεις».
Το υπουργείο Οικονομικών αναφέρει στην ανακοίνωσή του 
ότι:
«Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο με ξεκάθαρα αναπτυξιακή 
διάσταση.
Το φορολογικό νομοσχέδιο είναι στον πυρήνα των δεσμεύ-
σεων της Κυβέρνησης για τη φορολογική πολιτική που περι-
λαμβάνει:
Ø τη μείωση των φόρων,
Ø τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη,

Ø τη διαφάνεια και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής,
Ø την επέκταση των ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής και 
τη μετάβαση του φορολογικού συστήματος στην ψηφιακή 
εποχή,
Ø τη μείωση του γραφειοκρατικού φόρτου της Φορολογι-
κής Διοίκησης και των επιχειρήσεων με ταυτόχρονη ωφέλεια 
των φορολογουμένων, και
Ø τη διευκόλυνση και προσέλκυση επενδύσεων και κεφα-
λαίων.
Ειδικότερα:
Με το φορολογικό νομοσχέδιο που κατατίθεται προς ψήφιση, 
προβλέπονται ρυθμίσεις όπως:
Ø η δραστική μείωση των φόρων εισοδήματος για νοικοκυ-
ριά και επιχειρήσεις,
Ø η μείωση του φόρου μερισμάτων που διανέμουν τα νο-
μικά πρόσωπα,
Ø η επιβράβευση της επιχειρηματικότητας προς όφελος των 
εργαζομένων και της πραγματικής οικονομίας,
Ø η ευνοϊκή αντιμετώπιση δράσεων εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης και παροχών υπέρ των εργαζομένων,
Ø η προσέλκυση ξένων επενδυτών στην Ελλάδα με ισχυρά 
επενδυτικά κίνητρα».
Αναλυτικότερα στο νομοσχέδιο προβλέπονται οι εξής διατά-
ξεις στους επιμέρους τομείς:
Α. Στον τομέα της φορολογικής ελάφρυνσης των φυσικών 
προσώπων και των επιχειρήσεων, οι κυριότερες φορολογικές 
ελαφρύνσεις περιλαμβάνουν:
Ø Μείωση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος των 
επιχειρήσεων από το 28% που είναι σήμερα στο 24% για το 
2019, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο μικρές και μεγάλες 
επιχειρήσεις, ενώ συνεχίζει να ισχύει η μείωση κατά 50% του 
φορολογικού συντελεστή του πρώτου κλιμακίου της για τις 
νεοφυείς επιχειρήσεις για τα τρία πρώτα χρόνια λειτουργίας 
τους. Επισημαίνεται ότι σταθερή βούληση αποτελεί η περαιτέ-
ρω μείωση του συντελεστή της φορολογίας εισοδήματος των 
νομικών προσώπων κατά τα επόμενα έτη, με σκοπό η ελλη-
νική οικονομία να ανακτήσει την ανταγωνιστικότητά της πιο 
δυναμικά στο ευρωπαϊκό και διεθνές οικονομικό περιβάλλον.
Ø Καθιέρωση εισαγωγικού φορολογικού συντελεστή 9% 
για φυσικά πρόσωπα, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, 
μισθωτούς και συνταξιούχους, από 22% που είναι σήμερα. 
Με τη μείωση αυτή αναμένεται να ευνοηθούν όχι μόνο όσοι 
έχουν εισόδημα κάτω των 10.000 ευρώ, αλλά το σύνολο των 
φορολογουμένων, αφού το εισόδημά τους φορολογείται κλι-
μακωτά. Επιπλέον, μειώνονται κατά μία ποσοστιαία μονάδα 
και οι συντελεστές για τα υψηλότερα εισοδήματα.
Ø Καθιέρωση χαμηλού φορολογικού συντελεστή 10% 

για τα αγροτικά συνεταιριστικά σχήματα με στόχο την ελά-
φρυνση τους από τα φορολογικά βάρη και την ταυτόχρονη 
δυνατότητα ανάπτυξης του πρωτογενή τομέα της ελληνικής 
οικονομίας, μέσω της σύστασης νέων αγροτικών σχημάτων.
Ø Μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος στο 95% 
του φόρου που προκύπτει για τα νομικά πρόσωπα (για το 
2018).
Επιπρόσθετα, αναπροσαρμόζεται η μείωση του φόρου ει-
σοδήματος με βάση τον αριθμό των παιδιών, εφαρμόζονται 
μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ για τη στήριξη ευπαθών ομάδων 
(βρεφική προστασία), καθώς και για την κοινωνική προστα-
σία και αποκαθίστανται διαπιστωμένες ανισότητες σε βάρος 
ευπαθών κοινωνικών ομάδων, ήτοι:
Ø Αύξηση του «αφορολόγητου» κατά 1.000 ευρώ για κάθε 
προστατευόμενο τέκνο, ανεξαρτήτως αριθμού αυτών, ενώ 
ειδικά για τους πολύτεκνους με 5 παιδιά και άνω δεν ισχύει 
η μείωση των 20 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ αύξησης του 
εισοδήματός τους, εφόσον το φορολογητέο τους εισόδημα 
υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ.
Ø Απαλλαγή από την εισφορά αλληλεγγύης όλων των ΑμεΑ 
με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω ανεξαρτήτως της 
μορφής της αναπηρίας.
Ø Μείωση του ΦΠΑ για τα βρεφικά είδη από το 24% που 
είναι σήμερα στον μειωμένο συντελεστή 13%.
Ø Μείωση του ΦΠΑ για τα κράνη των μοτοσικλετιστών και 
τα παιδικά καθίσματα από το 24%  που είναι σήμερα στον μει-
ωμένο συντελεστή 13%.
Ø Εξορθολογισμός του τρόπου φορολόγησης των stock 
options, για τα οποία πλέον η υπεραξία από την άσκησή τους, 
δε θα προστίθεται στα λοιπά εισοδήματα του φορολογού-
μενου, προκειμένου να υπαχθεί στην φορολόγηση με βάση 
την κλίμακα, αλλά αντίθετα θα φορολογείται αυτοτελώς με 
συντελεστή 15%.
Ø Οι καταβολές προς τους εργαζομένους λόγω εξαγοράς 
ασφαλιστηρίου συμβολαίου τους εξαιτίας της συμμετοχής 
τους σε εθελούσια έξοδο, δεν αποτελούν πλέον πρόωρη εξα-
γορά και δεν φορολογούνται με συντελεστή προσαυξημένο 
κατά 50%.
Ø Αναγωγή των ανείσπρακτων δεδουλευμένων αποδοχών 
που εισπράττονται το έτος 2014 και μετά και εφόσον αναγρά-
φονται διακεκριμένα στην ετήσια βεβαίωση αποδοχών που 
χορηγείται στον δικαιούχο ή προκύπτει με οποιοδήποτε πρό-
σφορο μέσο το έτος στο οποίο ανάγονται, σε φόρο με βάση τις 
διατάξεις του έτους που ανάγονται. 

Συνέχεια στη σελ 14

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣχΕΔΙΟ
Ελαφρύνσεις για τα φυσικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις και μέτρα τόνωσης της οικοδομής και της ανάπτυξης περιλαμβάνει τo 
νέο φορολογικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή
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Συνέχεια από τη σελ 13

Ø Εξορθολογίζονται οι παροχές σε είδος προς τους εργαζο-
μένους με τη μορφή εταιρικού αυτοκινήτου, με τη φορολό-
γησή τους κλιμακωτά, με βάση τη Λιανική Τιμή Προ Φόρων 
και με νέους δικαιότερους συντελεστές ανά κλιμάκιο και με 
εξαίρεση από τη φορολόγηση ως εισόδημα των οχημάτων 
που παραχωρούνται αποκλειστικά για επαγγελματικούς 
σκοπούς και έχουν Λιανική Τιμή Πώλησης προ Φόρων έως 
17.000 ευρώ.
Ø Όσον αφορά τις παροχές σε είδος με τη μορφή δανείου, 
πλέον ως παροχή σε είδος δεν λογίζεται το σύνολο του ποσού 
του δανείου, αλλά η διαφορά των τόκων που προκύπτει με 
βάση το επιτόκιο με το οποίο βαρύνεται το δάνειο που λαμβά-
νει ο εργαζόμενος και του επιτοκίου με το οποίο θα βαρυνό-
ταν αν λάμβανε το δάνειο με επιτόκιο ίσο με το μέσο επιτόκιο 
της αγοράς.
Ø Γίνεται διασάφηση ότι η παροχή σε είδος προσμετράται 
στο εισόδημα αυτού που τη λαμβάνει, κατά το τμήμα της που 
υπερβαίνει τα 300 ευρώ σε αξία.
Ø Καταργείται η εισφορά 0,6% του ν. 128/1975 στις πιστώ-
σεις factoring και leasing με στόχο τη μείωση του κόστους 
χρηματοδότησης και συνεπώς λειτουργίας των μικρομεσαί-
ων επιχειρήσεων.
Ø Παρατείνεται ο τρόπος φορολόγησης οχημάτων δημοσί-
ας χρήσης.
Ø Τέλος, εξορθολογίζεται ο τρόπος φορολόγησης των 
εταιρειών επενδύσεων όπως των εταιρειών που επενδύουν 
σε ακίνητη περιουσία (ΑΕΕΑΠ), των αμοιβαίων κεφαλαίων 
ακινήτων, των εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου και 
των ΟΣΕΚΑ με στόχο την ενίσχυση της πραγματοποίησης 
επενδύσεων. 
Β. Συγκαταλέγονται σημαντικά κίνητρα για την προσέλκυση 
άμεσων ξένων επενδύσεων και κεφαλαίων. Ειδικότερα:
Ø Με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων, αποσαφηνίζεται 
και απλουστεύεται η νομοθεσία για τη φορολογική κατοικία 
ενώ παράλληλα θεσπίζεται εναλλακτικός τρόπος φορολόγη-
σης των εισοδημάτων αλλοδαπής προέλευσης με πληρωμή 
ετήσιου κατ’ αποκοπή φόρου στις περιπτώσεις επενδύσεων 
άνω των 500.000 ευρώ.
Ø Περαιτέρω, μειώνεται ο συντελεστής φορολόγησης των 
μερισμάτων από 10% σε 5% και θεσπίζεται η υπό όρους 
απαλλαγή νομικών προσώπων που είναι φορολογικοί κά-
τοικοι Ελλάδας από το φόρο υπεραξίας μεταβίβασης τίτλων 
συμμετοχής.
Ø Επίσης, προβλέπεται απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος 
και την εισφορά αλληλεγγύης των τόκων εταιρικών ομολό-
γων εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά.
Ø Ρυθμίζεται η αγορά για τις ναυλώτριες εταιρίες γυμνών 
πλοίων (bareboat chartering) και πλοίων υπό χρηματοδο-
τική μίσθωση, όπως και θέματα φορολογίας ρυμουλκών, 
αλιευτικών πλοίων και πλοίων δεύτερης κατηγορίας. 
Γ. Εισάγονται μέτρα για την επανεκκίνηση της οικονομίας σε 
σημαντικούς κλάδους με συνεισφορά στο ΑΕΠ της χώρας και 

που έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την οικονομική κρίση. Ειδι-
κότερα:
Ø Αναστέλλεται η επιβολή ΦΠΑ στις οικοδομές με άδεια από 
1-1-2006 και εφεξής, ενώ η αναστολή του Φ.Π.Α. καταλαμ-
βάνει και την αντιπαροχή.
Ø Αναστέλλεται η επιβολή του φόρου υπεραξίας στη μεταβί-
βαση ακινήτων για τρία χρόνια.
Ø Εισάγονται κίνητρα για την πραγματοποίηση δαπανών 
που θα πραγματοποιηθούν για τη λήψη υπηρεσιών που σχε-
τίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική ανα-
βάθμιση κτιρίων, με τη χορήγηση έκπτωσης φόρου 40% για 
δαπάνες των σχετικών εργασιών, με συνολικό ύψος δαπάνης 
τις 16.000 ευρώ, ισόποσα κατανεμημένες σε περίοδο 4 ετών.
Ø Aυξάνεται ο μέγιστος αριθμός των δόσεων της πάγιας 
ρύθμισης οφειλών από 12 σε 24 και σε ειδικές περιπτώσεις 
έκτακτων οφειλών από 24 σε 48. Παρέχεται η δυνατότητα 
ένταξης των ίδιων οφειλών από τον ίδιο οφειλέτη για δεύτερη 
φορά εάν η ρύθμιση απολεσθεί για οποιοδήποτε λόγο που 
αφορά σε υπαιτιότητά του.
Ø Μειώνεται το μίσθωμα για την εκμίσθωση δημόσιων 
ιχθυοτρόφων υδάτων σε αλιευτικούς συνεταιρισμούς από 
10% σε 5% επί της αξίας των αλιευμάτων.
Δ. Εισάγονται φορολογικά μέτρα για την ενίσχυση της βιώσι-
μης ανάπτυξης, όπως:
Ø Η εισαγωγή δέσμης μέτρων για την προώθηση χρήσης 
των μέσων μαζικής μεταφοράς και οχημάτων μηδενικών ή 
χαμηλών ρύπων, παρακολουθώντας βέλτιστες πρακτικές άλ-
λων κρατών-μελών. Πιο συγκεκριμένα, δεν λογίζεται ως πα-
ροχή σε είδος η χορήγηση αυτοκινήτου οχήματος χαμηλών 
ή μηδενικών ρύπων. Επιπλέον χορηγείται στην επιχείρηση η 
δυνατότητα υπερέκπτωσης κατά 30% της δαπάνης για τη μί-
σθωση αυτοκινήτου μηδενικών ή χαμηλών ρύπων, ενώ και 
για τη δαπάνη αγοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας δημό-
σια προσβάσιμων σημείων φόρτισης οχημάτων μηδενικών 
ή χαμηλών ρύπων χορηγείται στην επιχείρηση η δυνατότη-
τα υπερέκπτωσης κατά 30% της ανωτέρω δαπάνης. Τέλος, 
χορηγείται στην επιχείρηση η δυνατότητα υπεραποσβέσεων 
με αυξημένους συντελεστές έναντι των υφιστάμενων για την 
απόκτηση επιβατικών αυτοκινήτων, φορτηγών και λεωφο-
ρείων τα οποία είναι χαμηλών ή μηδενικών ρύπων.
Ø Η ενίσχυση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και των 
παροχών στους εργαζόμενους, δίδοντας:
- έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων για 
τις δαπάνες που αφορούν σε δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης,κάρτες απεριορίστων διαδρομών στα ΜΜΜ χωρίς 
αυτές να αποτελούν εισόδημα για τον εργαζόμενο,
- ενίσχυση της παροχής δωρεών σε χρήμα και σε είδος από 
ιδρύματα προς το Δημόσιο, μέσω της έκπτωσης από το εισό-
δημα των δαπανών για δωρεές σε χρήμα ή σε είδος προς το 
Ελληνικό Δημόσιο και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκη-
σης. 
Ε. Σημαντική παρέμβαση στην κατεύθυνση της διαφάνειας 
και του περιορισμού της φοροδιαφυγής είναι οι ρυθμίσεις για 
την επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Ειδικότερα:

Ø Οι μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και 
εισοδηματίες θα πρέπει να πραγματοποιούν δαπάνες ίσες με 
το 30% του πραγματικού τους εισοδήματος με ηλεκτρονικά 
μέσα πληρωμής.
Επιπρόσθετα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι πέραν των ανωτέ-
ρω:
1. Στον υπολογισμό του πραγματικού εισοδήματος δεν περι-
λαμβάνεται το ποσό της εισφοράς αλληλεγγύης, καθώς και το 
ποσό της διατροφής διαζευγμένου συζύγου ή τέκνου.
2. Σε περίπτωση που έχουν πραγματοποιηθεί  δαπάνες που 
αφορούν καταβολές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώ-
πων και ΕΝΦΙΑ, δανειακές υποχρεώσεις προς χρηματοπιστω-
τικά ιδρύματα και ενοίκια, οι οποίες υπερβαίνουν το 60% του 
πραγματικού εισοδήματος, το απαιτούμενο ποσοστό δαπα-
νών περιορίζεται από το τριάντα τοις εκατό (30%) στο είκοσι 
τοις εκατό (20%) του πραγματικού τους εισοδήματος
3. Στον  φορολογούμενο του οποίου έχει κατασχεθεί ο λογα-
ριασμός, το όριο δαπανών περιορίζεται στις πέντε χιλιάδες 
ευρώ (5.000 Euro).
4. Προβλέπονται εξαιρέσεις για φορολογούμενους που έχουν 
αντικειμενικές δυσκολίες χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πλη-
ρωμής.
ΣΤ. Γίνονται παρεμβάσεις για την μείωση του γραφειοκρατι-
κού φόρτου της Φορολογικής Διοίκησης και των επιχειρήσε-
ων, με ταυτόχρονη ωφέλεια των φορολογουμένων.
Ø Γίνεται εφάπαξ διαγραφή οφειλών φυσικών και νομικών 
προσώπων συνολικής αξίας έως 10 ευρώ ανά φορολογούμε-
νο. Με αυτό τον τρόπο, αφενός αποφορτίζεται η Φορολογική 
Διοίκηση από το γραφειοκρατικό κόστος για την παρακολού-
θηση των οφειλών αυτών, ενώ πάνω από 500.000 φορολο-
γούμενοι θα αποκτήσουν και πάλι τη δυνατότητα έκδοσης 
φορολογικής ενημερότητας, με ότι θετικό αυτό συνεπάγεται 
για την οικονομική δραστηριότητά τους.
Ø Εφαρμόζεται η περιοδική διαγραφή μικροοφειλών συνο-
λικής αξίας έως 1 ευρώ ανά φορολογούμενο, προκειμένου και 
με αυτό τον τρόπο να αποφορτιστεί η λειτουργία της Φορολο-
γικής Διοίκησης.
Ø Δίνεται στις επιχειρήσεις η δυνατότητα να διαγράφουν 
ποσά ληξιπρόθεσμων οφειλών από πελάτες τους, συνολικού 
ύψους έως 300 ευρώ ανά οφειλέτη, χωρίς να χρειάζεται να 
έχουν εξασκήσει προηγουμένως όλες τις νόμιμες διαδικασίες 
για την είσπραξή τους, δεδομένου ότι στην πλειονότητα των 
περιπτώσεων το κόστος της διαδικασίας είναι υψηλότερο από 
το ύψος της οφειλής.
Ø Τέλος, επιστρέφεται ή διαγράφεται ο Ειδικός Φόρος Κατα-
νάλωσης ΕΦΚ που βεβαιώθηκε για κρασιά τα οποία μέχρι και 
την τελευταία ημέρα ισχύος του ΕΦΚ κρασιού (31.12.2018) 
δεν είχαν διατεθεί στην κατανάλωση.
«Τα παραπάνω μέτρα αναμένεται να λειτουργήσουν με 
πολλαπλασιαστικά οφέλη για την ελληνική οικονομία και 
κοινωνία διαμορφώνοντας ένα νέο οικονομικό περιβάλλον 
με ευκαιρίες και δυνατότητες για όλους τους πολίτες και τις 
επιχειρήσεις» αναφέρει στην ανακοίνωσή του το υπουργείο 
Οικονομικών.
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Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου 
Θεσσαλονίκης για το 2020, με 21 ψήφους υπέρ, 12 κατά και 4 
λευκά, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Ουσιαστικά, ξεκινάει η εφαρμογή του σχεδίου της διοίκησης 
για την επόμενη τετραετία, αλλά πιστεύω και για τη Θεσσαλο-
νίκη της επόμενης δεκαετίας, για τη Θεσσαλονίκη του 2030» 
ανέφερε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας.
«Ένα πρόγραμμα του δήμου σε υποδομές, με στόχο να αποτε-
λέσει η Θεσσαλονίκη ένα σημαντικό οικονομικό, επιχειρηματικό, 
εκπαιδευτικό, ερευνητικό, πολιτιστικό, τουριστικό κέντρο της 
ΝΑ Ευρώπης. Μια μητρόπολη της Ευρώπης, της Μεσογείου», 
πρόσθεσε.
Ο κ. Ζέρβας εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι το τεχνικό πρό-
γραμμα του δήμου, «με μεγάλες, μεσαίες και μικρές παρεμβά-
σεις», θα συμβαδίσει με μεγάλα επενδυτικά προγράμματα που 
αναμένονται τα επόμενα χρόνια, όπως η νέα ΔΕΘ, η ανανέωση 
του δικτύου της ΕΥΑΘ, έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, κ.ά..
Ανέφερε, ως ενδεικτικό παράδειγμα του μοντέλου διοίκησης 
στον δήμο, την εξασφάλιση χρηματοδότησης για το κέντρο 
πολλαπλών χρήσεων της Τούμπας (Στάβλοι Παπάφη), ύψους 
13 εκατ. ευρώ.
«Αξιοποιώντας την προεργασία (...) διεκδικήσαμε και πετύχαμε 
τη χρηματοδότηση ενός έργου που θα έμενε στα χαρτιά, διότι 
δεν είχε εξασφαλισμένους πόρους. Η κατασκευή του θα φέρει 
σημαντική βελτίωση στην ποιότητα των κατοίκων της Τούμπας 
αλλά και της Τριανδρίας», έκρινε ο κ. Ζέρβας.
«Με εξασφαλισμένους πόρους πλέον θα προχωρήσουμε σε ένα 
σφιχτό χρονοδιάγραμμα που προτείνει η ομάδα μελετών, κατα-
σκευών, που προτείνει η ομάδα μηχανικών που είχε κερδίσει το 
βραβείο», συμπλήρωσε.
Ο δήμαρχος ανέφερε ότι σε αυτή την προσπάθεια μπορούν να 
συμμετάσχουν «όσοι θελήσουν και όσοι μπορέσουν» και πρό-
σθεσε: «Όσοι είναι κολλημένοι στα παλιά, προφανώς δε θα συμ-
μετέχουν ούτε στο όραμα, στην προσπάθεια που έχει ανάγκη η 
πόλη μας.
«Αυτό είναι το πρώτο βήμα του οραματικού μας στόχου, που 
είναι η ανασυγκρότηση του δημόσιου χώρου της πόλης μας», 
υπογράμμισε ο κ. Ζέρβας.
Ο δήμαρχος ανέφερε ότι στο τεχνικό πρόγραμμα του δήμου 
περιλαμβάνονται έργα αναβάθμισης γειτονιών της πόλης, 
πεζόδρομοι, ασφαλτοστρωμένοι δρόμοι με διαγραμμίσεις, 
ηλεκτροφωτισμός οδοποιίας με led, προβλέψεις για την ενεργει-
ακή αναβάθμιση των σχολείων, μελέτες όπως ο αρχιτεκτονικός 
διαγωνισμός της πλατείας Αριστοτέλους, η μελέτη ανάπλασης 
της πλατείας Διοικητηρίου, του ξύλινου ντεκ της παλιάς παρα-
λίας, η μελέτη σκοπιμότητας αξιοποίησης λουτρών της Θέρμης, 
η μελέτη ανέγερσης αποτεφρωτηρίων οστών και ανέγερσης 
ναού στα κοιμητήρια και η μελέτη αποτεφρωτηρίων ζώων, η 
δημιουργία δημοτικού κτηνιατρείου, η συντήρηση αθλητικών 
εγκαταστάσεων, κ.λπ..

«Σε κάθε περίπτωση όλα αυτά θα ελέγχονται σφιχτά, από όλους 
εμάς, που πιστεύω ότι είμαστε ταγμένοι σε αυτή την καινούρια 
Θεσσαλονίκη που όλοι θέλουμε», ανέφερε ο δήμαρχος.
Για το τεχνικό σχέδιο μίλησαν αναλυτικότερα για τα έργα, οι 
αντιδήμαρχοι Μάκης Κυριζίδης και Σωκράτης Δημητριάδης.
Τοποθετήσεις από τους επικεφαλής δημοτικών παρατάξεων
«Κι αν δεν μας έδιναν τα δεκατρία εκατομμύρια (για τους Στά-
βλους Παπάφη), τα περιμένουμε βέβαια, καλώς, τι ακριβώς θα 
εμφανίζαμε ως στόχευση στην πόλη» διερωτήθηκε ο κ. Ορφα-
νός, λέγοντας ότι δεν θέλει να μειώσει τη σημασία όποιου έργου 
γίνεται, αλλά κατηγόρησε τη διοίκηση, ότι δεν έχει «κεντρική 
ιδέα στην πολιτική της».
«Δεν είναι ο κεντρικός στόχος να μαζευτούμε όλοι στην Αριστο-
τέλους, πραγματικός στόχος είναι η Θεσσαλονίκη να γίνει μια 
ενότητα εκεί που δεν υπάρχει στα τέσσερα διαμερίσματα, που 
δεν δέχτηκαν τη στοργή των προηγούμενων διοικήσεων και δε 
θα δεχθούν και τη δική σας γιατί και εσείς βιάζεστε. Δε βρίσκω 
κεντρική ιδέα και εγώ στην πολιτική σας» είπε ο κ. Ορφανός και 
για το τεχνικό πρόγραμμα πρόσθεσε:
«Μην υπερηφανεύεστε για αυτό, δεν ανταποκρίνεται σε αυτό 
που έχει ανάγκη η Θεσσαλονίκη . Έτσι δεν μπορεί να προχω-
ρήσει η Θεσσαλονίκη, θέλει αποφασιστικότητα, συγκεκριμένη 
στόχευση. Αλλά αυτό δε φαίνεται σε αυτό το σχέδιο, μας κρατάει 
εκεί που ήμασταν και λίγο πιο πίσω».
«Εμφανίζει πράγματι αρκετά κενά, έχει και θετικά σημεία», έκρι-
νε η δημοτική σύμβουλος της παράταξης «Θεσσαλονίκη Μαζί», 
Ρία Καλφακάκου, μεταφέροντας και τις σκέψεις της επικεφαλής 
της παράταξης Κατερίνας Νοτοπούλου.
«Σήμερα στο τεχνικό πρόγραμμα βλέπουμε πολλά έργα της 
προηγούμενης διοίκησης να συνεχίζονται και καλώς συνεχίζο-
νται» είπε η κυρία Καλφακάκου και πρόσθεσε ότι «καλώς» συμ-
βαίνει αυτό. Επεσήμανε, ότι οι πηγές χρηματοδότησης δεν είναι 
πάντα σαφείς και επίσης και τα χρονοδιαγράμματα ωρίμανσης 
των έργων. Πρόσθεσε, ότι υπάρχουν ελλείψεις και επέστησε την 
προσοχή και στο σημείο που αφορά τα υπαίθρια πάρκινγκ «Αν 
όλα τα αδόμητα οικόπεδα τα κάνουμε πάρκινγκ, δε θα υπάρχει 
πράσινο» είπε η κυρία Καλφακάκου και πρόσθεσε:
«Με αυτά που είπα για το τεχνικό πρόγραμμα, για αυτές τις αμ-
φιβολίες και τις αντιρρήσεις δε θα μπορέσουμε να το υπερψηφί-
σουμε» είπε η κυρία Καλφακάκου.
«Ως αντιδήμαρχος αρχιτεκτονικού στο παρελθόν έχω τέσσερεις 
φορές συντάξει τεχνικό πρόγραμμα» ανέφερε ο επικεφαλής 
της παράταξης «Θεσσαλονίκη - Υπεύθυνα» Νίκος Ταχιάος. μι-
λώντας νωρίτερα κατά την πρώτη ώρα της συνεδρίασης του 
δημοτικού συμβουλίου για το πρόγραμμα, αλλά και γενικότερα 
για τον τρόπο που αντιμετωπίζονται τα θέματα που έρχονται 
στο δημοτικό συμβούλιο. Πρόσθεσε: «Στο ξεκίνημα μιας νέας 
διοίκησης μπορούμε να είμαστε γενναιόδωροι και να αφήσουμε 
το χρόνο που χρειάζεται, για να κριθεί για τις δυνατότητες και για 
τις προθέσεις της».

Ο δημοτικός σύμβουλος της ίδιας παράταξης Γιώργος Γάκης 
σχολίασε επιμέρους έργα του τεχνικού προγράμματος, αναφέ-
ροντας ότι σε κάποια δε φαίνεται ότι οι προβλεπόμενοι πόροι 
μπορούν να απορροφηθούν και αναφέρθηκε σε ελλείψεις για 
άλλα.
«Θα περίμενα μια πιο πολιτική τοποθέτηση. Να φαίνεται το όρα-
μα. Ποια είναι η Θεσσαλονίκη που θέλουμε» είπε ο κ. Γάκης και 
πρόσθεσε: «Θέλουμε να σταθούμε αρωγοί στο έργο της διοίκη-
σης, διοίκηση δεν είναι μόνο ο δήμαρχος και οι αντιδήμαρχοι, 
διοίκηση είναι και το δημοτικό συμβούλιο με την έννοια της 
λαϊκής εντολής, που είναι μία. Πάτε την πόλη μπροστά».
«Κακοτυπωμένο δυσκολοδιάβαστο κατάλογο έργων ατάκτως 
ερριμμένων» χαρακτήρισε το τεχνικό πρόγραμμα ο επικεφαλής 
της παράταξης «ΠΟΛΗχρωμη Θεσσαλονίκη», Σπύρος Βούγιας.
«Λείπει η κεντρική ιδέα η συνεκτική ιδέα σχετικά με τη βιωσιμό-
τητα, τη βιώσιμη κινητικότητα, την ανθεκτικότητα, την κοινωνι-
κή και περιβαλλοντική συνοχή», συνέχισε.
Για την πλατεία Διοικητηρίου τόνισε ότι εάν βρεθούν τα μάρ-
μαρα που είχαν αφαιρεθεί παλαιότερα - και αποκαλύφθηκαν 
τα αρχαία - από την πλατεία Διοικητηρίου θα μπορούσαν είτε 
να επανατοποθετηθούν επιφανειακά, ή διοίκηση να επιλέξει μια 
από τις υπάρχουσες μελέτες για την πλατεία.
Ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Σωτήρης Ζαριανόπου-
λος ανέφερε ότι «κανένα έργο δεν είναι κακό», αλλά το ερώ-
τημα είναι ποια έργα επιλέγονται και γιατί επιλέγονται και ποιες 
ανάγκες καλύπτουν, εάν είναι έργα φιλικά για επενδυτές, ή για 
κατοίκους σε όλες τις γειτονιές.
«Η κατανομή στις γειτονιές έχει βαθιά ταξικότητα (...) σε σχέση 
με το κέντρο της πόλης, που εκεί είναι και το επενδυτικό ενδιαφέ-
ρον», είπε ο κ. Ζαριανόπουλος.
Ανέφερε ότι είναι σωστή επιλογή η παιδική χαρά στην περιοχή 
της Ροτόντας και άλλα όπως το ντεκ της παραλίας, η ενεργειακή 
αναβάθμιση των σχολείων, αλλά διερωτήθηκε τι γίνεται με την 
αντισεισμική προστασία.
«Τα μοναδικά έργα που γίνονται με αυτεπιστασία είναι τέσσερεις 
πέντε μελέτες , όλα τα υπόλοιπα πηγαίνουν σε εργολάβους... 
αυτό γίνεται παντού, όχι μόνο εδώ» είπε ο κ. Ζαριανόπουλος.
Πρόγραμμα χαμηλής πτήσης, ετεροβαρές σε ότι αφορά τις 
κοινότητες» χαρακτήρισε το τεχνικό σχέδιο ο Μιχάλης Τρεμό-
πουλος και τόνισε ότι «χαρακτηρίζεται από τη διαχείριση του 
μικροεξωραϊσμού, αλλά μέσα από μεγαλοστομίες».
Επεσήμανε ότι τα περισσότερα έσοδα προέρχονται από ανταπο-
δοτικά τέλη.
«Τίποτε δεν υπάρχει από ευρωπαϊκά προγράμματα με χρημα-
τοδοτικά εργαλεία, που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από το 
δήμο», υποστήριξε ο κ. Τρεμόπουλος.
«Υπάρχουν άξιοι άνθρωποι και στο δήμο που γνωρίζουν και 
που δεν αξιοποιούνται για να μπει μια γεύση κι εδώ από αυτά 
που απολαμβάνουν άλλες ευρωπαϊκές πόλεις», πρόσθεσε.

ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΤΕχΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020
Τοποθετήσεις του δημάρχου και δημοτικών συμβούλων
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Στην αύξηση κατά 45% των πιστώσεων για τις άγονες γραμ-
μές αναφέρθηκε στην ομιλία της, στο πλαίσιο της εξέτασης 
του κρατικού προϋπολογισμού 2020, η ειδική εισηγήτρια 
της ΝΔ Μίκα Ιατρίδου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Οι άγονες 
γραμμές χρηματοδοτούνται πλέον ως επαναλαμβανόμενη 
δράση για τα επόμενα έτη με διασφαλισμένους πόρους από 
το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων είπε η κα Ιατρίδη 
σημειώνοντας ότι με αυτό τον τρόπο προωθείται ουσιαστική 
ανάπτυξη, αναπτυξιακή πολιτική για τα νησιά μας και αντιμε-
τωπίζονται χρόνια ζητήματα ανάπτυξης, που αφορούν στη 
νησιωτική χώρα. 
Ο προϋπολογισμός μπορεί να αφήνει πλεόνασμα, «όμως αυτό 
είναι αποτέλεσμα της αντιλαϊκής σας πολιτικής, να τα παίρνετε 
από τους πολλούς, τα λαϊκά στρώματα και να τα δίνετε στους 
λίγους, δηλαδή το κεφάλαιο» είπε η ειδική εισηγήτρια του 
ΚΚΕ, Διαμάντω Μανωλάκου. Ως παράδειγμα, η κα Μανω-
λάκου έφερε το συνολικό κονδύλι για κύριες και επικουρικές 
συντάξεις, λέγοντας ότι εμφανίζεται μειωμένο κατά 192 εκα-
τομμύρια ευρώ σε σχέση με το 2019. 
Ο ειδικός εισηγητής της ΝΔ, Κ. Κατσαφάδος, αφού χαρακτή-
ρισε τα υπερπλεονάσματα ως «φετίχ» της προηγούμενης 
κυβέρνησης, είπε ότι η νέα κυβέρνηση στοχεύει, όχι μόνο 
απλά στον εξορθολογισμό και στη δημιουργία ενός σημα-
ντικού δημοσιονομικού χώρου για να μπορέσει να μειώσει 
φόρους, να ομαλοποιήσει την οικονομική πορεία της χώρας 
και να βοηθήσει την ελληνική κοινωνία και την ανάπτυξη, 
αλλά και να καταστήσει στον κάθε Έλληνα πολίτη ότι ακόμα 
και το τελευταίο ευρώ, πηγαίνει σε κάποιον καλό σκοπό: «Ότι 
δεν υπάρχουν πλέον χρήματα για πέταμα, ότι όλα τα χρήματα 
τα υπολογίζουμε και σεβόμαστε τον προϋπολογισμό και τα 
χρήματα του κάθε Έλληνα πολίτη». 
Κατά τον ειδικό εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Συρμαλένιο ο προϋ-
πολογισμός δεν είναι ούτε αναπτυξιακός, ούτε κοινωνικός, δι-
αψεύδει τις ελπίδες για ανακούφιση της μεσαίας τάξης, καθώς 
τα όποια φορολογικά οφέλη εξανεμίζονται από την επερχό-
μενη αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, από τις αυξήσεις 
στη Δ.Ε.Η. και από τις ακυρώσεις των θετικών μέτρων του 
ΣΥΡΙΖΑ, ενώ «δίνει πλουσιοπάροχες παροχές και φοροελα-
φρύνσεις στους ισχυρούς και στους πλούσιους». 
Την καταψήφιση του προϋπολογισμού από το κόμμα του 
προανήγγειλε και ο ειδικός εισηγητής του Κινήματος Αλλαγής 
Μ. Κατρίνης, ο οποίος αμφισβήτησε την επίτευξη υψηλών 
ρυθμών ανάπτυξης στην παρούσα διεθνή συγκυρία. Αναφε-
ρόμενος στο επίδομα θέρμανσης είπε ότι η αύξηση 14 εκατ. 
ευρώ είναι «για να αντισταθμίσετε επικοινωνιακά και πολιτικά 
τη μείωση 126 εκατ. ευρώ στις κοινωνικές δαπάνες». Ζήτησε 
επίσης να μάθει ποιο είναι το επιπλέον ποσό που προτίθεται να 
δώσει η κυβέρνηση για το επίδομα θέρμανσης. 

Ο ειδικός εισηγητής της Ελληνικής Λύσης, Κ. Χήτας είπε ότι 
δεν συμμερίζεται την αισιοδοξία της κυβέρνησης κάνοντας 
λόγο για επιχείρηση αντιμετώπισης ενός βαριά αρρώστου με 
ασπιρίνες. Ο προϋπολογισμός, είπε ο κ. Χήτας, δεν απαντά στα 
θέλω του ελληνικού λαού που είναι η ίδρυση ενός σύγχρονου 
ελεγκτικού, εισπρακτικού μηχανισμού, η επιτάχυνση επίλυ-
σης δικαστικών υποθέσεων, η επίλυση σκανδάλων, ένα υγιές 
τραπεζικό σύστημα, η εύρεση των κακοπληρωτών, ο έλεγχος 
πόθεν έσχες σε πολιτικούς από το 1974, ένας φιλεπενδυτικός 
νόμος και η τήρηση των νόμων. 
Από το Μέρα25, ο Γ. Λογιάδης είπε ότι η κυβέρνηση ζητω-
κραυγάζει για τη μείωση των επιτοκίων, αλλά «τα μεγέθη 
είναι πολύ μικρά για τα χρήματα που άντλησε από τις αγορές» 
ενώ η πολιτική της ΕΚΤ είναι να ρίχνει συνέχεια πακτωλό χρη-
μάτων σε ολόκληρη την Ευρώπη, όπου δεν γίνονται επενδύ-
σεις. Με φοβίζει, είπε ο κ. Λογιάδης αυτό το τεράστιο πρόβλη-
μα, από τη μια μεριά να έχουμε 17 τρις δολάρια σε λιμνάζουσα 
υπέρ-ρευστότητα, κι από την άλλη μεριά να έχουμε τους 
χρηματιστηριακούς δείκτες να αυξάνονται χωρίς επενδύσεις: 
Αυτό είναι μια τεράστια «φούσκα» στην οικονομία και δεν 
ξέρω πού θα καταλήξει είπε ο ειδικός εισηγητής του ΜέΡΑ25.
Με τον προϋπολογισμό του 2020, δεν έρχεται ούτε ένας νέος 
φόρος τόνισε ο ειδικός εισηγητής της ΝΔ Β. Σπανάκης. Ταυτό-
χρονα, πρόσθεσε, η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, μετατρέ-
πει το ασφαλιστικό σύστημα που κληρονομήσαμε, από ένα 
δεύτερο φορολογικό μηχανισμό, σε πραγματικό ασφαλιστικό 
σύστημα, που θα φέρει οφέλη και μόνο οφέλη στους δικαι-
ούχους.
 
Παρέμβαση Κουτεντάκη
Σε παρέμβασή του, ο συντονιστής του Γραφείου Προϋπολο-
γισμού του Κράτους στη Βουλή, Φρ. Κουτεντάκης είπε ότι η 
Εισηγητική Έκθεση του Προϋπολογισμού οριστικοποιεί τις 
προβλέψεις του Προσχεδίου ενώ οι μακροοικονομικές προ-
βλέψεις, είναι πλήρως ταυτόσημες με αυτές που είδαμε στο 
Προσχέδιο. Όσον αφορά τις δημοσιονομικές προβλέψεις, 
υπάρχουν κάποιες οριακές αλλαγές συνέχισε ο κ. Κουτεντά-
κης.
Η γνώμη μας σαν Γραφείο Προϋπολογισμού είναι η ίδια που 
εκφράσαμε για το Προσχέδιο, ότι επιτυγχάνει επί της αρχής το 
δημοσιονομικό στόχο. Έχει, ωστόσο, συνέχισε, τρεις σημαντι-
κές αβεβαιότητες, που θα πρέπει να ελέγχονται προσεκτικά 
στη διάρκεια του έτους. Η μία έχει να κάνει με την δυνατότητα 
των φορέων της κεντρικής και της γενικής κυβέρνησης να 
μειώσει τις δαπάνες στο προβλεπόμενο ύψος (γύρω στα 800 
εκατομμύρια). Η δεύτερη αβεβαιότητα έχει να κάνει με την 
αποτελεσματικότητα της αυστηροποίησης των ηλεκτρονικών 
συναλλαγών, το αν τελικά τα καταφέρει να αποδώσει τα επι-

πλέον έσοδα στο ποσό που προβλέπεται. Η τρίτη αβεβαιότητα 
έχει να κάνει με το ρυθμό μεγέθυνσης. Αν θα είναι, δηλαδή, 
στο 2,8% του ΑΕΠ που προβλέπει ο Προϋπολογισμός ή θα 
είναι κάπου χαμηλότερα, όπως προβλέπουν οι περισσότεροι 
διεθνείς οργανισμοί.
Τέλος, ο κ. Κουτεντάκης είπε ότι η Εισηγητική Έκθεση του 
Προϋπολογισμού είναι η πρώτη που περιλαμβάνει τον πί-
νακα 3.2, ο οποίος έχει μία ταξινόμηση των εσόδων και των 
δαπανών του συνόλου της Γενικής Κυβέρνησης, η οποία είναι 
η πιο διαφανής και ξεκάθαρη, όσον αφορά την όποια συζήτη-
ση για τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Υπήρχε στο Προσχέδιο, 
τον είδαμε και στην Εισηγητική Έκθεση και αυτό οφείλω να 
το αποδώσω στον κύριο Υπουργό που τον συμπεριέλαβε. 
«Αυτό δεν είναι ένα τεχνικό ζήτημα. Αφενός νομίζω ότι όλοι 
θα συμφωνήσουμε ότι είναι θέμα αρχής η διαφάνεια στους 
λογαριασμούς του δημοσίου, να γνωρίζει ο κάθε πολίτης από 
πού εισπράττονται και που ξοδεύονται τα δημόσια χρήματα 
και αφετέρου νομίζω ότι η καλή αποτύπωση των αριθμών 
διευκολύνει και εσάς την όποια κοινοβουλευτική συζήτηση 
για τη δημοσιονομική πολιτική και τον προϋπολογισμό» υπο-
γράμμισε ο κ. Κουτεντάκης.
Ο ειδικός εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, Αθ. Παπαχριστόπουλος 
ευχήθηκε να «βγει» ο προϋπολογισμός και η ανάπτυξη του 
2,8% ωστόσο, πρόσθεσε, «θα σας ακολουθεί πάντα το 1,2 
δισεκ. ευρώ που ήταν κατασχεμένα για ανθρώπους όπως ο 
κ. Φρουζής [..] Είναι κρίμα όταν χαρίζετε στους ανθρώπους 
που πτώχευσαν τη χώρα τρεις ανακεφαλαιοποιήσεις και τους 
έχετε σε καθεστώς ασυλίας και το αφήνετε το αυτεπάγγελτα 
κατ’ έγκληση».
Ο ειδικός εισηγητής του Κινήματος Αλλαγής, Γ. Αρβανιτίδης 
είπε ότι κυβέρνηση της Ν.Δ. αντιγράφει τον ΣΥΡΙΖΑ σε όλα: 
«Ο προϋπολογισμός του 2020, επεκτείνει τα δυσβάστακτα 
έμμεσα φορολογικά βάρη που του επέβαλε η κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, κυρίως στους μικρομεσαίους τα τελευταία 5 
χρόνια. [..] Οφείλετε να αναθεωρήσετε την οικονομική σας 
πολιτική, να παρουσιάσετε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα 
για την πραγματική ανάπτυξη του τόπου, για παραγωγή 
πλούτου, γιατί χωρίς αυτό δεν έχουμε τίποτα να μοιράσουμε» 
είπε ο κ. Αρβανιτίδης
Μετά το κλείσιμο των τοποθετήσεων των ειδικών εισηγη-
τών, η βουλευτής Δωδεκανήσου και ειδική εισηγήτρια της 
ΝΔ Μίκα Ιατρίδου αναφέρθηκε στην κακοκαιρία που έπληξε 
την περιφέρεια της, και στην «ανάγκη επιπλέον στήριξης των 
περιοχών αυτών με την αναστολή πληρωμής του Φ.Π.Α, 
του φόρου εισοδήματος, των δόσεων του ΕΝΦΙΑ, και τη δέ-
σμευση συγκεκριμένων πιστώσεων για την επανακατασκευή 
της γέφυρας, η οποία έχει πέσει, καθώς για αντιπλημμυρικά 
έργα».

ΒΟΥΛΗ: ΕξΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗ
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Η σημερινή προειδοποίηση του ΟΗΕ είναι πιο ξεκάθαρη από ποτέ: 
αν ο κόσμος καθυστερήσει κι άλλο να προβεί στις άμεσες και 
δραστικές ενέργειες που είναι απαραίτητες για τον περιορισμό της 
έκλυσης των αερίων του θερμοκηπίου, δεν θα μπορέσει να απο-
φευχθεί η κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Για να διατηρηθεί ο στόχος του περιορισμού της υπερθέρμανσης 
του πλανήτη στον 1,5 βαθμό Κελσίου, πρέπει να μειώνεται η έκλυ-
ση αερίων του θερμοκηπίου σε ποσοστό 7,6% κάθε χρόνο από το 
2020 ως το 2030, τονίζει η ετήσια έκθεση του Προγράμματος του 
ΟΗΕ για το Περιβάλλον (UNEP). Δηλαδή συνολική μείωση 55% 
από το 2018 ως το 2030.
Η “Emission Gap Report” είναι μία από τις αρκετές εκθέσεις που 
δίνονται στη δημοσιότητα ενόψει της διεξαγωγής την επόμενη 
εβδομάδα στη Μαδρίτη συνόδου του ΟΗΕ για το κλίμα, με στόχο 
να ωθήσει τους παγκόσμιους ηγέτες να αναλάβουν δράση για τον 
περιορισμό της κλιματικής αλλαγής.
Οποιαδήποτε καθυστέρηση μετά το 2020 θα καταστήσει «γρήγο-
ρα τον στόχο του 1,5 βαθμού Κελσίου ανέφικτο». Ακόμη και για να 
περιοριστεί η αύξηση της θερμοκρασίας στους 2 βαθμούς Κελσίου 
πρέπει να μειώνεται η έκλυση των αερίων του θερμοκηπίου σε 
ποσοστό 2,7% κάθε χρόνο από το 2020 ως το 2030.
Όμως τα αέρια αυτά σημειώνουν αύξηση σε ποσοστό 1,5% κάθε 
χρόνο την τελευταία δεκαετία και «δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι θα 
κορυφωθούν τα επόμενα χρόνια», υπογραμμίζει το UNEP, επιση-
μαίνοντας το ποσοστό ρεκόρ των 55,3 γιγατόνων διοξειδίου του 
άνθρακα το 2018.
Η θερμοκρασία της Γης έχει αυξηθεί κατά περίπου 1 βαθμό Κελσί-
ου σε σχέση με την προβιομηχανική εποχή, προκαλώντας αύξηση 
των καταστροφών που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή.
Κάθε επιπλέον μισός βαθμός θα επιδεινώσει την κλιματική απορ-
ρύθμιση.

Σύμφωνα με το UNEP, αν το ποσοστό των αερίων του θερμοκη-
πίου που εκλύονται στην ατμόσφαιρα συνεχίσει με τους τρέχοντες 
ρυθμούς, η θερμοκρασία του πλανήτη ενδέχεται να αυξηθεί κατά 
3,4 με 3,9 βαθμούς Κελσίου ως το τέλος του αιώνα. Κι ακόμη κι αν 
οι χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία του Παρισιού για το 
Κλίμα σεβαστούν τις δεσμεύσεις τους, ο υδράργυρος θα αυξηθεί 
κατά 3,2 βαθμούς Κελσίου.
Ο ΟΗΕ διαβεβαιώνει ωστόσο ότι είναι ακόμη εφικτό να περιορί-
σουμε την αύξηση της θερμοκρασίας της Γης κάτω από τους 2 
βαθμούς Κελσίου, ακόμη και κάτω από τον 1,5 βαθμό.
Οι χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία του Παρισιού θα 
πρέπει να τριπλασιάσουν τις προσπάθειες που καταβάλλουν για 
να πετύχουν τον πρώτο στόχο και να τις πενταπλασιάσουν για να 
πετύχουν τον δεύτερο. Και οι δεσμεύσεις αυτές πρέπει να συνοδευ-
τούν από άμεσες ενέργειες.
«Δέκα χρόνια κλιματικών καθυστερήσεων μας οδήγησαν εδώ 
που είμαστε τώρα», κατήγγειλε η Ίνγκερ Άντερσεν επικεφαλής του 
UNEP.
«Αν δεν λάβουμε τώρα έκτακτα μέτρα (…) θα χάσουμε τον στόχο 
του 1,5 βαθμού Κελσίου», υπογράμμισε.

Το τίμημα της αδράνειας
Η Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα προβλέπει να αναθεωρη-
θούν οι δεσμεύσεις των κρατών στο τέλος του 2020, στη διάρκεια 
της συνόδου για το κλίμα που θα πραγματοποιηθεί στη Γλασκόβη 
(COP26). Προς το παρόν μόνο 68 χώρες έχουν συμφωνήσει να 
αυξήσουν τους στόχους τους και από αυτές καμία δεν ανήκει στις 
χώρες της Ομάδας των 20 (G20), τους μεγαλύτερους ρυπαντές 
παγκοσμίως.
Μάλιστα το UNEP επικρίνει κάποιες από τις χώρες της G20, που ευ-
θύνονται για το 78% των εκπομπών των αερίων που προκαλούν 
το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Αν η Κίνα, η ΕΕ ή η Ινδία έχουν 

ανακοινώσει ότι θα σεβαστούν τους τρέχοντες στόχους τους για 
μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα, τουλάχιστον 
επτά μέλη της G20, ανάμεσά τους οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία, δεν το 
έχουν κάνει.
Ο ΟΗΕ προτείνει κάποιους τρόπους δράσης ώστε οι χώρες της G20 
να κάνουν όσα τους αναλογούν για την αντιμετώπιση της κλιμα-
τικής αλλαγής: απαγόρευση ανέγερσης νέων εργοστασίων που 
λειτουργούν με άνθρακα στην Κίνα, μαζική ανάπτυξη του δικτύου 
μέσων μαζικής μεταφοράς στην Ινδία, νέα αυτοκίνητα με «μηδενι-
κές εκπομπές» ως το 2030 στις ΗΠΑ.
Οι δραστικές αυτές αλλαγές στην οικονομία δεν μπορούν να γίνουν 
χωρίς μεγάλη εξέλιξη «των αξιών, των κανόνων και της κατανα-
λωτικής κουλτούρας», υπογραμμίζει η έκθεση.
Μια ευρείας κλίμακας μετάβαση θα συναντήσει αναπόφευκτα 
«εμπόδια και οικονομικές, πολιτικές και τεχνικές προκλήσεις» και 
θα χρειαστεί να συνοδευτεί από κοινωνικά μέτρα προκειμένου 
να αποφευχθούν «ο αποκλεισμός και η αντίσταση στην αλλαγή».
Για την επιτυχία των προσπαθειών αυτών χρειάζονται και μαζικές 
επενδύσεις. Στο σενάριο της αύξησης κατά 1,5 βαθμό Κελσίου της 
θερμοκρασίας της Γης το UNEP κάνει λόγο για επενδύσεις 1,6 με 
3,8 τρισεκατομμύρια δολάρια στον τομέα της ενέργειας το διάστη-
μα 2020 με 2050.
«Κάθε έτος καθυστέρησης μετά το 2020 θα απαιτήσει πολύ πιο 
γρήγορη μείωση των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου, κάτι που θα γίνεται ολοένα και πιο ακριβό, απίθανο 
και δύσκολο», υπογραμμίζει το UNEP.
Όμως για τον Τζον Φέργκιουσον, αναλυτή στην Economist 
Intelligence Unit, είναι ήδη πολύ αργά εξαιτίας της διαφοράς μετα-
ξύ των δεσμεύσεων των κρατών και των πράξεών τους.
«Η διαφορά αυτή εξηγεί την απαισιοδοξία μου για το αν θα κατα-
φέρουμε να περιορίσουμε την αύξηση της θερμοκρασίας της Γης 
στον 1,5 βαθμό Κελσίου», δηλώνει.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 40 χρόνων από την υπογραφή 
της Συνθήκης Προσχώρησης της Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές Κοι-
νότητες, η Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου του 
υπουργείου Εξωτερικών, σε συνεργασία με το Ίδρυμα «Κων-
σταντίνος Γ. Καραμανλής», παρουσιάζει έκθεση εγγράφων, 
φωτογραφιών και κινηματογραφικού υλικού από την περίοδο 
των σχετικών διαπραγματεύσεων και της υπογραφής της Συν-
θήκης (1975-1979), σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
   Η σύναψη της Συνθήκης Προσχώρησης της χώρας στις ΕΚ 
στις 28 Μαΐου 1979, σε μια λαμπρή τελετή στο Ζάππειο Μέγαρο, 
αποτελεί κορυφαίο γεγονός στην ιστορία της συμμετοχής της 

Ελλάδας στην πορεία προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, που 
ξεκίνησε αμέσως μετά τον Β  ́Παγκόσμιο Πόλεμο, σημειώνει σε 
ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών. Σημειώνεται επίσης 
στην ίδια ανακοίνωση, πως η έκθεση αποτελεί απόδειξη της 
έντονης διπλωματικής δραστηριότητας της ελληνικής κυβέρνη-
σης και του πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή για την 
επίτευξη του σπουδαίου και δύσκολου στόχου.
   Το υλικό που εκτίθεται, και το οποίο προέρχεται από το Διπλω-
ματικό και Ιστορικό Αρχείο του υπουργείου Εξωτερικών και από 
τις αρχειακές συλλογές του Ιδρύματος «Κωνσταντίνος Γ. Καρα-
μανλής», περιλαμβάνει πάνω από 100 έγγραφα και φωτογρα-

φίες και 45 λεπτά κινηματογραφικού υλικού (αποτελούμενου, 
κυρίως, από ταινίες επικαίρων της εποχής) από συναντήσεις 
και συνομιλίες με τους ηγέτες όλων των τότε κρατών-μελών και 
των θεσμικών οργάνων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Έχει 
επιτευχθεί δε ο συνδυασμός του οπτικοακουστικού υλικού με 
τα έγγραφα, ώστε ο επισκέπτης της έκθεσης να σχηματίσει μία 
πλήρη εικόνα της εποχής και των γεγονότων.
   Η έκθεση πραγματοποιείται στο Βυζαντινό και Χριστιανικό 
Μουσείο και θα διαρκέσει από τις 25 Νοεμβρίου έως τις 19 Δε-
κεμβρίου 2019.

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ΔΕΝ ΥΠΑΡχΕΙ ΟΥΤΕ ΛΕΠΤΟ ΓΙΑ χΑΣΙΜΟ 
Προκειμένου να αποφευχθούν τα χειρότερα, προειδοποιεί ο ΟΗE

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 40 χΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΠΡΟΣχΩΡΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
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Τα σωστικά συνεργεία εξακολουθούν να αναζητούν επι-
ζώντες κάτω από τα συντρίμμια που άφησε πίσω του ο 
ισχυρός σεισμός των 6,4 βαθμών, από τον οποίο έχασαν 
τη ζωή τους 18 άνθρωποι ενώ εκατοντάδες είναι οι τραυ-
ματίες, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Υπό τα αγωνιώδη βλέμματα των κατοίκων, οι διασώστες 
ψάχνουν εξονυχιστικά στα ερείπια, απ’ όπου κατά διαστή-
ματα ακούγονται ακόμη οι κραυγές των εγκλωβισμένων. 
Μόλις καταφέρνουν να βγάλουν κάποιον έξω, ο θρήνος 
μετατρέπεται σε χαρά.
Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό του υπουργείου 
Άμυνας, οι νεκροί είναι 18. Τα περισσότερα από τα θύμα-
τα ήταν στο Δυρράχιο και την κωμόπολη Θουμάνι, στα 
βόρεια των Τιράνων. Στη γειτονική πόλη Κούρμπιν, ένας 
50χρονος σκοτώθηκε όταν πήδηξε πανικόβλητος από το 
μπαλκόνι του σπιτιού του. Ένας άλλος άνδρας έχασε τη 
ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα, καθώς ο δρόμος υποχώ-
ρησε λόγω του σεισμού.
Στο Θουμάνι, οι διασώστες ψάχνουν σε ό,τι απέμεινε από 
ένα πενταόροφο κτίριο. Οι ένοικοι που διασώθηκαν φω-
νάζουν τα ονόματα των δικών τους ανθρώπων, ελπίζο-
ντας ότι θα πάρουν απάντηση.
Ο Ντουλεϊμάν Κολαβέρι, 50 ετών, ανησυχεί για την 70χρο-
νη μητέρα του και την 6χρονη ανιψιά του που έμεναν στον 
πέμπτο όροφο. «Δεν ξέρω αν είναι νεκρές ή ζωντανές... 
Φοβάμαι. Ακούγονται φωνές (από τα χαλάσματα), μόνο ο 
Θεός ξέρει», είπε με τρεμάμενη φωνή.
Το ίδιο σκηνικό επαναλαμβάνεται και στο Δυρράχιο, όπου 
αστυνομικοί και στρατιώτες προσπαθούν να απεγκλωβί-
σουν εννέα ανθρώπους, μεταξύ των οποίων γυναίκες και 
παιδιά, από ένα πενταόροφο κτίριο που καταστράφηκε 
ολοσχερώς. «Είναι τρομερό, είναι φρικτό. Ελπίζουμε 
να βγουν ζωντανοί», λέει κλαίγοντας ένας 25χρονος, ο 
Αστρίτ Κάνι. Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί ζωντανοί 
42 άνθρωποι, με το πλήθος να χειροκροτά και να φωνάζει 
«μπράβο» στους διασώστες κάθε φορά που καταφέρ-
νουν να προσεγγίσουν και να βγάλουν με ασφάλεια τους 
εγκλωβισμένους. 
Σ΄ ένα σύντομο διάγγελμα μέσω των κοινωνικών μέσων 
δικτύωσης ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα εξέφρασε τα 
συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων από τον 
καταστροφικό όπως χαρακτήρισε τον σημερινό σεισμό 
των 6.4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Δεσμεύτηκε ότι 

τα σωστικά συνεργεία θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια 
για να σώσουν τις ανθρώπινες ζωές από τα ερείπια που 
άφησε πίσω του ο Εγκέλαδος. Ο Ράμα ανέφερε ότι μέχρι 
τώρα απεγκλωβίστηκαν με επιτυχία 41 άτομα, ενώ οι 
πληροφορίες αναφέρουν ότι βρίσκονται εγκλωβισμένα 
δεκάδες άλλα.
Κάλεσε τον αλβανικό λαό να δείξει ιδιαίτερη αλληλεγγύη, 
υπομονή και ηρεμία.
Εξέφρασε επίσης τις ευχαριστίες προς αρκετές χώρες για 
την έμπρακτη ετοιμότητα και αλληλεγγύη που δείχνουν 
στο πλευρό του αλβανικού λαού σ΄ αυτές τις δύσκολες 
στιγμές.Μεταξύ των χωρών που σπεύδουν να παρά-
σχουν τη δική τους συμπαράσταση, Αλβανός ο πρωθυ-
πουργός ανέφερε τις δύο μονάδες ΕΜΑΚ της Ελλάδας 
οι οποίες φθάνουν στις σεισμόπληχτες περιοχές οδικώς 
μέσω Κακαβιάς και αεροπορικώς μέσω αεροδρομίου Τι-
ράνων.Την ίδια στιγμή ο στρατός κατασκευάζει με σκηνές 
πρόχειρα κέντρα όπου θα στεγαστεί ο μεγάλος αριθμός 
των άστεγων. Όπως είναι γνωστό η επιστροφή στα σπί-
τια είναι δύσκολη εφόσον ο κίνδυνος παραμένει ορατός 
λόγω των πιθανών συνεπειών από την μετασεισμική ακο-
λουθία. Μέχρι τώρα καταγράφηκαν περισσότερες από 25 
μετασεισμικές δονήσεις με την εντονότερη εκείνη των 5.4 
βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ τρεις ώρες από τον μεγάλο 
σεισμό και 5 Ρίχτερ στις 14.14 τοπική η ώρα.
Οι αρχές έχουν επιστρατεύσει περί τους 300 στρατιωτι-
κούς για να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις αρωγής στο 
Δυρράχιο και το χωριό Thumane, όπου, σύμφωνα με το 
αλβανικό υπουργείο Αμυνας, «υπάρχουν άνθρωποι παγι-
δευμένοι στα ερείπια».
Δύο γυναίκες βρέθηκαν νεκρές στα ερείπια πολυκατοικίας 
του χωριού Thumane και ένας άνδρας σκοτώθηκε πηδώ-
ντας πανικόβλητος από ψηλό όροφο κτιρίου.
Τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους και μία νεαρή γυναίκα, 
ανασύρθηκαν νεκροί από τα ερείπια πολυκατοικίας στο 
Δυρράχιο.
Μέλη των σωστικών συνεργείων δήλωσαν στα τοπικά 
μέσα ενημέρωσης ότι μεταξύ των νεκρών περιλαμβάνεται 
μία ηλικιωμένη γυναίκα που έσωσε τον εγγονό της καλύ-
πτοντάς τον με το σώμα της.
Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ένα 
γκρεμισμένο κτίριο στο Δυρράχιο, ενώ άλλα βίντεο δεί-
χνουν κτίρια με μεγάλες ρωγμές και γκρεμισμένους τοί-

χους.
Ένας τραυματισμένος άνδρας δήλωσε στο News24 TV 
ότι η κόρη του και η ανηψιά του περιλαμβάνονται στους 
παγιδευμένους κάτω από τα ερείπια πολυκατοικίας το 
Δυρράχιο.
«Μίλησα με την κόρη μου και την ανηψιά μου στο τηλέ-
φωνο. Είπαν ότι είναι καλά και ότι περιμένουν τα σωστικά 
συνεργεία. Δεν μπόρεσα να μιλήσω με την γυναίκα μου. 
Υπάρχουν και άλλες οικογένειες, αλλά δεν μπόρεσα να 
τους μιλήσω», είπε.
Την αρχική δόνηση ακολούθησε σειρά μετασεισμών μεγέ-
θους μέχρι και 5,3 βαθμών, σύμφωνα με τον Ευρωμεσο-
γειακό Σεισμολογικό Κέντρο.
Η πρώτη δόνηση έγινε αισθητή σε ολόκληρη την περιοχή 
των Βαλκανίων, στο Σαράγεβο (Βοσνία), σε απόσταση 
400 χιλιομέτρων, και στο Νόβι Σαντ (Σερβία) σε απόσταση 
700 χιλιομέτρων.
«Ο σεισμός δεν σταματούσε», λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ κάτοικος 
των Τιράνων
Στους δρόμους παραμένουν οι κάτοικοι των Τιράνων, 
που ξύπνησαν έντρομοι λίγο πριν από τις 4 τα ξημερώμα-
τα (τοπική ώρα 05.00 ώρα Ελλάδας), από τον σεισμό που 
έπληξε την Αλβανία με επίκεντρο την περιοχή ανάμεσα 
στην αλβανική πρωτεύουσα και την πόλη του Δυρραχίου, 
με αποτέλεσμα πέντε άνθρωποι -σύμφωνα με πληροφο-
ρίες- να έχουν χάσει τη ζωή τους, δεκάδες να τραυματι-
στούν, κτήρια να υποστούν σημαντικές ζημιές, ορισμένα 
δε στο Δυρράχιο να καταστραφούν ολοκληρωτικά.
«Από τις 4 τα ξημερώματα, είμαστε έξω στον δρόμο (...) 
Ξυπνήσαμε έντρομοι από τον σεισμό ο οποίος δεν σταμα-
τούσε, διήρκεσε πάνω από είκοσι με εικοσιπέντε δευτερό-
λεπτα» δήλωσε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο 
Ειδήσεων, ο τριανταδυάχρονος Τομ, κάτοικος Τιράνων, 
που επιθυμεί να διατηρήσει την ανωνυμία του.
Ο ίδιος, όπως περιγράφει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, άρπαξε το χέρι 
της γυναίκας του για να την προφυλάξει από τον σεισμό 
και, όπως σημειώνει, «κάτσαμε κάτω από την πόρτα πε-
ριμένοντας να σταματήσει ο σεισμός». Το διαμέρισμα του 
ζευγαριού στον τρίτο όροφο μίας πολυώροφης πολυκα-
τοικίας στα Τίρανα «κουνήθηκε» αρκετά όπως σημειώνει 
ο νεαρός, που μόλις κατάφερε μαζί με τη γυναίκα του να 
βγει από την πολυκατοικία, έτρεξε για να σώσει άλλο ένα 
αγαπημένο του πρόσωπο.

ΦΟΝΙΚΟΣ  ΣΕΙΣΜΟΣ 6,4 ΒΑΘΜΩΝ ΡΙχΤΕΡ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ 
Κτίρια κατέρρευσαν σαν τραπουλόχαρτα από την ισχυρή δόνηση, παγιδεύοντας τα θύματα στα συντρίμμια
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Ζωντανός ανασύρθηκε ένας άντρας από τα ερείπια κτηρί-
ου στην πόλη Θούμαν (Thumane), κοντά στο Δυρράχιο, 
που κατέρρευσε έπειτα από τον ισχυρό σεισμό των 6,4 
Ρίχτερ στην Αλβανία. Τον εγκλωβισμένο άντρα εντόπισαν 
τα συνεργεία διάσωσης που επιχειρούν από το πρωί για 
την ανεύρεση πολιτών κάτω από τα συντρίμμια πολυκα-
τοικιών και άλλων οικημάτων, τα οποία καταστράφηκαν 
ολοκληρωτικά από το πλήγμα του Εγκέλαδου.
Όπως μεταδίδουν αλβανικά μέσα ενημέρωσης, τη στιγμή 
που ο άνδρας ανασύρθηκε ζωντανός, πολίτες που βρί-
σκονταν στο σημείο ξέσπασαν σε κλάματα από τη χαρά 
τους και σε χειροκροτήματα για τους διασώστες που κα-
τάφεραν να σώσουν τον άνδρα, ο οποίος είχε καταπλα-
κωθεί από τοίχο διαμερίσματος στην πολυκατοικία όπου 
διέμενε.
Στο μεταξύ, οι σεισμολόγοι ανακοίνωσαν ότι μέχρι τις 12 
το μεσημέρι σημειώθηκαν δεκαπέντε μετασεισμοί, με τον 
μεγαλύτερό από αυτούς να είναι μεγέθους 5,4 βαθμών 
της κλίμακας Ρίχτερ. Στο Δυρράχιο, που επλήγη περισσό-
τερο από τον φονικό σεισμό, διασώστες, ομάδες αντιμε-
τώπισης εκτάκτων καταστάσεων, συνεργεία της πολιτικής 
προστασίας, αλλά και ιδιώτες σπεύδουν να βοηθήσουν με 
κάθε τρόπο και η προσπάθεια ανεύρεσης εγκλωβισμένων 
παραμένει αμείωτη.
Ο δήμαρχος Τιράνων, Έριον Βελιάι, δήλωσε ότι από τα 
στοιχεία που έχει στη διάθεσή του μέχρι στιγμής, δεν 
υπάρχουν θύματα στα Τίρανα, μόνο ελαφρά τραυματίες 
στους οποίους έχουν παρασχεθεί οι πρώτες βοήθειες. Ο 
κ. Βελιάι επισήμανε ότι κτήρια στην πόλη των Τιράνων 
έχουν υποστεί ζημίες, όχι όμως σοβαρές και ήδη συνερ-
γεία μηχανικών καταγράφουν τις ζημιές, ενώ ομάδες διά-
σωσης παρέχουν κάθε βοήθεια που είναι αναγκαία στους 
πολίτες που τη χρειάζονται.
Από το υπουργείο Εσωτερικών της Αλβανίας ανακοινώ-
θηκε ότι οι πολίτες πρέπει να αποφεύγουν τις μετακινήσεις 
σε περιοχές που επλήγησαν από το σεισμό, προκειμένου 
τα σωστικά συνεργεία να έχουν το χώρο να εργαστούν 
απερίσπαστα.
Ο Πρόεδρος της Αλβανίας, Ιλίρ Μέτα, είχε επικοινωνία με 
τον Ευρωπαίο Επίτροπο για τη Διεθνή Συνεργασία, την 
Ανθρωπιστική Βοήθεια και τη Διαχείριση Κρίσεων, Χρή-
στο Στυλιανίδη, ο οποίος εξέφρασε τα συλλυπητήριά του 
για τα θύματα του φονικού σεισμού και μετέφερε τη δέ-

σμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αποστείλει βοήθεια 
στην πληγείσα από τον σεισμό Αλβανία το συντομότερο 
δυνατόν.
Ομάδα διάσωσης στέλνει στην Αλβανία η Ρουμα-
νία
Ομάδα διάσωσης αποτελούμενη από 50 άτομα στέλνει η 
Ρουμανία στη σεισμόπληκτη Αλβανία, για να συνδράμει 
στο έργο των συνεργείων διάσωσης, μετά τον σεισμό 
που έπληξε τη χώρα, δήλωσε ο επικεφαλής του τμήματος 
Εκτάκτων Καταστάσεων, Ράιντ Αραφάτ.
«Η ομάδα μας προετοιμάζεται για να μεταβεί στην Αλ-
βανία. Μιλήσαμε με το υπουργείο Άμυνας, το οποίο θα 
μας βοηθήσει στη μεταφορά. Πενήντα άτομα της ομάδας 
έρευνας και διάσωσης της Ειδικής Υπηρεσίας, πρόκειται 
να φύγουν για την Αλβανία, με τον εξοπλισμό που χρει-
άζονται», δήλωσε.
«Ο χρόνος απόκρισης είναι πολύ σημαντικός, επειδή ο 
σεισμός θεωρείται σοβαρή έκτακτη ανάγκη. Αν πάμε μετά 
από μια μέρα, δύο, είναι πολύ αργά. Έτσι, ευτυχώς, θα 
μπορέσουμε να φύγουμε σε λίγες ώρες και με την υποστή-
ριξη των συναδέλφων μας από την Πολεμική Αεροπορία, 
η αποστολή θα πραγματοποιηθεί σήμερα(...) Η ομάδα θα 
δράσει στην περιοχή έως ότου σταματήσουν οι επιχειρή-
σεις έρευνας και διάσωσης» προσέθεσε.
«Η Βουλγαρία είναι έτοιμη να στηρίξει και να βο-
ηθήσει την Αλβανία» δήλωσε η υπουργός Εξωτε-
ρικών της χώρας, Εκ. Ζαχαρίεβα
Τα συλλυπητήρια της για τα θύματα του σεισμού μεγέ-
θους 6,4 Ρίχτερ που έπληξε την Αλβανία, εξέφρασε προς 
τον Αλβανό ομόλογό της Γκεντ Τσακάι, η υπουργός Εξω-
τερικών της Βουλγαρίας, Εκατερίνα Ζαχαρίεβα.
«Έμαθα με μεγάλη θλίψη τις τραγικές ειδήσεις για τον 
σεισμό που έπληξε τη χώρα σας και προκάλεσε τραγική 
απώλεια ανθρώπινων ζωών, τραυματισμών και κατα-
στροφών», αναφέρει η κ. Ζαχαρίεβα, σύμφωνα με ανα-
κοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών. Η Βουλγαρία είναι 
έτοιμη να στηρίξει και να βοηθήσει την Αλβανία, επιση-
μαίνει η κ. Ζαχαρίεβα.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργοποίησε τον Μηχανι-
σμό Πολιτικής Προστασίας
Τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας ενεργοποίησε η 
Ευρωπαϊκή Ένωση κατόπιν αιτήματος των Αλβανικών 
αρχών, έπειτα από το πλήγμα του Εγκέλαδου στην Αλ-

βανία, που είχε ως αποτέλεσμα 15 άνθρωποι να χάσουν 
τη ζωή τους, 600 να τραυματιστούν και να προκληθούν 
υλικές ζημιές, μεταδίδει το ειδησεογραφικό πρακτορείο 
«ΑΤΑ».
«Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμπαρίσταται στην Αλβανία αυτή 
τη δύσκολη ώρα», δήλωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος για 
τη Διεθνή Συνεργασία, την Ανθρωπιστική Βοήθεια και τη 
Διαχείριση Κρίσεων Χρήστος Στυλιανίδης, προσθέτοντας 
ότι ομάδες από την Ιταλία, την Ελλάδα και τη Ρουμανία 
μεταβαίνουν στην σεισμόπληκτη Αλβανία. Επίσης, ο κ. 
Στυλιανίδης, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο ίδιο τηλε-
γράφημα του «ΑΤΑ», ευχαρίστησε την Ουγγαρία, τη Γερ-
μανία, την Κροατία, τη Γαλλία, την Εσθονία, την Τσεχία 
και την Τουρκία για τις προσφορές βοήθειας που έκαναν 
προς την Αλβανία μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προ-
στασίας της ΕΕ.
Νωρίτερα, ο κ. Στυλιανίδης είχε τηλεφωνική συνομιλία με 
τον Πρόεδρο της Αλβανίας Ιλίρ Μέτα, στον οποίο μετέφε-
ρε την αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Αλβα-
νικό λαό και την ετοιμότητα της ΕΕ για παροχή βοήθειας.
Το σύστημα Copernicus έχει ενεργοποιηθεί για την πα-
ραγωγή δορυφορικών εικόνων των πληγεισών ζωνών 
ενώ το κέντρο συντονισμού έκτακτης ανάγκης 24/7 της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται σε επαφή με τις Αλβανικές 
αρχές και συνεχίζει να παρακολουθεί την κατάσταση. Η ΕΕ 
θα αναπτύξει, επίσης, ομάδα πολιτικής προστασίας για να 
βοηθήσει τις αρχές να συντονίσουν την απάντηση και να 
αξιολογήσουν τις υλικές ζημιές.
Τουλάχιστον 42 διασωθέντες από τα ερείπια
Τουλάχιστον 42 άτομα διασώθηκαν από τα ερείπια κτη-
ρίων που καταστράφηκαν ολοσχερώς από τον σεισμό, 
καθώς συνεχίζονται οι έρευνες διάσωσης σε όλες τις 
περιοχές που έχουν πληγεί, δήλωσε η υπουργός Υγείας 
και Κοινωνικής Προστασίας της Αλβανίας Ογκέρτα Μα-
ναστιρλίου, προσθέτοντας ότι περισσότεροι από 300 για-
τροί και νοσηλευτές παρέχουν την απαραίτητη φροντίδα 
στους τραυματίες.
Η υπουργός δήλωσε ότι «35 τραυματίες εξακολουθούν να 
νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο Τραυμάτων των Τιράνων, 
με εννέα από αυτούς σε σοβαρή κατάσταση». Η ίδια τόνι-
σε ότι στο περιφερειακό νοσοκομείο του Δυρραχίου του-
λάχιστον νοσηλεύονται 25 τραυματίες αλλά, όπως είπε, η 
κατάστασή τους δεν είναι ανησυχητική.
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Ζωντανός ανασύρθηκε από τα ερείπια κτηρίου άνδρας που είχε εγκλωβιστεί από τον ισχυρό σεισμό
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Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο καθηγητής της σεισμολογίας
 στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος 
Παπαζαχος, ως προς το εάν ο σεισμός 6.4 βαθμών στην Αλ-
βανία μπορεί να ενεργοποιήσει ρήγματα στον ελληνικό χώρο.
   «Δεν διατρέχουμε κανέναν τέτοιο κίνδυνο» τόνισε ο κ. Πα-
παζάχος, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ. «Το ρήγμα του Δυρραχίου 
είναι πολύ γνωστό σεισμικό κέντρο και η δραστηριότητά του 
γνωστή από την αρχαιότητα. Με βάση τις υπάρχουσες ιστο-
ρικές μαρτυρίες, ο πρώτος μεγάλος σεισμός τοποθετείται στο 
58 π.χ. Ο Πλούταρχος αναφερόμενος στην εξορία του Κικέ-
ρωνα στο Δυρράχιο σημειώνει πως αυτή συνέπεσε με μεγάλο 
σεισμό, ο οποίος προκάλεσε μεγάλα κύματα στις αλβανικές 
ακτές» ανέφερε.
   Ερωτηθείς για το εάν αυτός ο σεισμός μπορεί να δώσει
 τσουνάμι, λόγω και της ανοιχτής θάλασσας, απάντησε πως 
«μπορεί να προκαλέσει σχετικά μικρά κύματα με περιορι-
σμένες επιπτώσεις, αλλά δεν μπορεί να προκαλέσει τσουνάμι 
τύπου Ινδονησίας».
   Απέδωσε τον ισχυρό σεισμό στην αδυσώπητη, σύγκρουση 
στα έγκατα της γης των λιθοσφαιρικών πλακών του Αιγαίου 
και της Απουλίας. Οι δυο πλάκες «σπρώχνουν» η μια την 
άλλη και βορείως της Κεφαλονιάς έως την Αλβανία και το 
Μαυροβουνιο το κομμάτι του Αιγαίου υπερπηδάει αυτήν της 
Απουλίας προκαλώντας ισχυρούς σεισμούς στα εκεί ρήγματα. 
Άλλους μεγάλους σεισμούς το ρήγμα του Δυρραχίου έδωσε 
το 1870 (6.7 Ριχτερ) και το 1926 (6.1 Ριχτερ) εξήγησε ο κ. 
Παπαζάχος.
   Αναφερόμενος, τέλος, στις ζημιές που προκλήθηκαν αλλά 
και στις απώλειες ανθρώπινων ζωών, έκανε λόγο για κακές 
κατασκευές των κτιρίων σε αυτή τη χώρα.
«Θεωρώ πως ο σεισμός στην Αλβανία δεν μπορεί 
να επηρεάσει τον ελληνικό χώρο», λέει στο ΑΠΕ-
ΜΠΕ ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας
«Θεωρώ ότι αυτός ο σεισμός δεν μπορεί να επηρεάσει τον 
ελληνικό χώρο, δεδομένου ότι υπάρχουν κάποιες δομές στα 
σύνορα Ελλάδας και Αλβανίας, οι οποίες δεν επιτρέπουν τη 
σεισμική δραστηριότητα από τη μία χώρα στην άλλη» δήλω-
σε μιλώντας στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό πρακτορείο Ειδή-
σεων ο καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης 
Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ευθύμιος Λέκκας, 
πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και 
Προστασίας (ΟΑΣΠ) και επισήμανε ότι «για το θέμα αυτό 
έχουμε πλήρη αντίληψη και το λέμε ξεκάθαρα».
Ο κ. Λέκκας ανέφερε πως σήμερα το απόγευμα θα μεταβεί 
στην Αλβανία με αποστολή από τον ΟΑΣΠ και από το Υπουρ-
γείο Υποδομών και Μεταφορών. «Το “τι περιμένουμε;” είναι 
το ερώτημα που θα επιχειρήσουμε να απαντήσουμε κατά την 
αποστολή μας στην Αλβανία, να δούμε ποια θα είναι η συνέ-

χεια με βάση τα δεδομένα, διότι κάθε γεγονός εξελίσσεται με 
το δικό του διαφορετικό τρόπο και αυτό πρέπει να το λύσου-
με» υπογράμμισε.
Ο καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεω-
λογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών εξέφρασε τον προβλημα-
τισμό του λέγοντας ότι «έχουμε να κάνουμε με ένα γεγονός, 
το οποίο αποτελεί συνέχεια του γεγονότος που είχαμε τον 
περασμένο Οκτώβριο, όταν είχε εκδηλωθεί μια παρόμοια 
σεισμική δόνηση μικρότερου μεγέθους στην ίδια περιοχή, η 
οποία μπερδεύει λίγο τα πράγματα. Αντί να πάμε σε ένα μει-
ούμενο μέγεθος το μέγεθος αυξάνει και γι’ αυτό είμαστε λίγο 
προβληματισμένοι» και διευκρίνισε πως «περιμέναμε έναν 
μεγάλο σεισμό στην περιοχή μας, καθώς όλα τα ενδεχόμενα 
είναι ανοιχτά».
Τόνισε δε πως «ήταν ένα μεγάλος σεισμός στην Αλβανία. 
Υπάρχει ένα συνονθύλευμα κατασκευών στη γειτονική χώρα. 
Υπάρχουν οι παλιές τρωτές κατασκευές, οι κατασκευές κά-
ποιων δεκαετιών και οι σύγχρονες κατασκευές που είναι πολύ 
καλές βέβαια, όμως το απόθεμα γέρνει στην πλευρά των 
παλιών κατασκευών και όχι τόσο των σύγχρονων και είναι 
επόμενο οι κατασκευές αυτές να μην έχουν την απαιτούμενη 
θωράκιση και γι΄ αυτό έχουμε τις ζημίες αυτές που προκλή-
θηκαν».
Συλλυπητήρια του ΠτΔ προς τον Αλβανό Ομόλογό 
του για τον φονικό σεισμό
Ο γενικός γραμματέας της Προεδρίας της Δημοκρατίας κ. Γε-
ώργιος Γεννηματάς επικοινώνησε, με την Πρέσβη της Αλβα-
νίας στην Αθήνα κ. Αντριάνα Χομπντάρι, στην οποία διαβίβα-
σε τα θερμά συλλυπητήρια του Προέδρου της Δημοκρατίας 
κ. Προκόπη Παυλόπουλου προς τον Αλβανό ομόλογό του 
κ. Ιλίρ Μέτα, για τον φονικό σεισμό, που έπληξε την Αλβανία 
τις πρώτες πρωινές ώρες, με ανθρώπινα θύματα και μεγάλες 
υλικές ζημιές. 
Επικοινωνία του Κυρ. Μητσοτάκη με τον Ε. Ράμα - 
Κλιμάκιο της ΕΜΑΚ στην Αλβανία
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε τη-
λεφωνικά με τον Αλβανό ομόλογό του Έντι Ράμα, για να του 
εκφράσει την συμπαράστασή του μετά τον ισχυρό σεισμό που 
έπληξε τη γειτονική χώρα.
Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης έδωσε εντολή να αναχωρήσει 
άμεσα για την Αλβανία κλιμάκιο της ΕΜΑΚ, προκειμένου να 
βοηθήσει στις έρευνες διάσωσης. Τόνισε, επίσης, στο κ. Ράμα, 
πως η Ελλάδα είναι διατεθειμένη να συμβάλει με όποιον άλλο 
τρόπο χρειαστεί.
Κυρ. Μητσοτάκης στην ΕΜΑΚ που αναχωρεί για 
την Αλβανία: «Είμαστε πολύ υπερήφανοι που 
έχουμε τη δυνατότητα να συνδράμουμε τη γειτο-
νική χώρα»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης λίγο πριν αναχω-
ρήσει για την Ιταλία από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευ-
σίνας, επισκέφθηκε το χώρο όπου βρισκόταν το αεροσκάφος 
C-130 που θα μετέφερε στην Αλβανία το κλιμάκιο της ΕΜΑΚ 
για τον χθεσινοβραδινό σεισμό.
Ο κ. Μητσοτάκης συνομίλησε με τα στελέχη της Ειδικής Μο-
νάδας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία πρόκειται να 
συνδράμουν τις αλβανικές αρχές στις επιχειρήσεις έρευνας και 
διάσωσης και τους ευχήθηκε καλή δύναμη στην αποστολή 
τους.
«Έγινε ένας μεγάλος σεισμός, είναι πάρα πολύ σημαντικό να 
είμαστε πάντοτε σε ετοιμότητα και να βοηθούμε όπου χρειά-
ζεται. Εύχομαι να κινηθούμε γρήγορα και να σώσουμε ζωές. 
Αυτό το κάνετε με πολύ μεγάλη υπευθυνότητα και πολύ με-
γάλη σοβαρότητα. Είμαστε πολύ υπερήφανοι που έχουμε τη 
δυνατότητα και επιχειρησιακά να συνδράμουμε τη γειτονική 
χώρα. Καλό σας ταξίδι και καλή δύναμη. Σας ευχαριστώ», 
ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός μιλώντας στους 
άνδρες της ΕΜΑΚ, παρουσία του αναπληρωτή υπουργού 
Προστασίας του Πολίτη Γιώργου Κουμουτσάκου, του γενι-
κού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκου Χαρδαλιά και 
του υπαρχηγού Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, 
αντιστράτηγου Στέφανου Κολοκούρη.
Κ. Τασούλας: συμπαραστεκόμαστε στον δοκιμαζό-
μενο αλβανικό λαό
Επιστολή συμπαράστασης προς τον πρόεδρο του αλβανικού 
Κοινοβουλίου για τις συνέπειες του ισχυρού σεισμού στη γει-
τονική χώρα απέστειλε ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, 
Κωνσταντίνος Τασούλας.
    Στη συλλυπητήρια επιστολή του προς τον ομόλογό του, 
Γκραμόζ Ρούτσι, ο κ. Τασούλας εκφράζει τη συμπαράσταση 
της εθνικής αντιπροσωπείας και του ελληνικού λαού προς τον 
αλβανικό λαό, ευχόμενος οι έρευνες διάσωσης να καρποφο-
ρήσουν το ταχύτερο δυνατόν.
«Είμαστε δίπλα στον αλβανικό λαό» δήλωσε από το 
Δυρράχιο ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας
Το μήνυμα πως η Ελλάδα είναι δίπλα στον αλβανικό λαό και 
στην κυβέρνησή του, έστειλε από το Δυρράχιο, το οποίο βρέ-
θηκε στο επίκεντρο του σημερινού σεισμού στην Αλβανία, ο 
υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. «Βρίσκομαι εδώ με την 
εντολή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη μαζί με 
δύο μονάδες ΕΚΑΜ για να βοηθήσουμε όσο μπορούμε τον 
φίλο αλβανικό λαό» ανέφερε σε δήλωσή του, παρουσία του 
πρωθυπουργού της Αλβανίας Έντι Ράμα, ο κ. Δένδιας.
Και σημείωσε: «Τα έχουμε περάσει, τα ξέρουμε, θα κάνουμε 
ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε. Είμαστε δίπλα στον αλ-
βανικό λαό, στην κυβέρνησή του, για να προσφέρουμε ό,τι 
μπορούμε. Σας ευχαριστώ, κύριε πρωθυπουργέ».
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 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 
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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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LAMDA DEVELOPMENT: ΟΛΟ TO ΣχΕΔΙΟ 
ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ TOY ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Με μοχλό την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ύψους 650 
εκατ. ευρώ και τους ενδιαφερόμενους να μπορούν να συμ-
μετάσχουν σε αυτήν από τις 2 έως και τις 17 Δεκεμβρίου η 
Lamda Development εκκινεί τις διαδικασίες για την ανάπτυ-
ξη του μεγάλου επενδυτικού σχεδίου ύψους 8 δισ. ευρώ της 
ανάπλασης του Ελληνικού.
Το ενημερωτικό δελτίο δόθηκε χθες στη δημοσιότητα από την 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και περιγράφει αφενός τους όρους 
συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που θα 
αποτελέσει τη μία από τις τέσσερις πηγές χρηματοδότησης 
των εργασιών της πρώτης πενταετίας ύψους 2 δισ. ευρώ.
Οι άλλες τρεις είναι ο τραπεζικός δανεισμός 850 εκατ. ευρώ 
από τις τράπεζες Eurobank και Πειραιώς, τα έσοδα από την 
πώληση και μίσθωση ακινήτων 400 εκατ. ευρώ στην πρώτη 
πενταετία και την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου σε δη-
μόσια προσφορά 150 εκατ. ευρώ.
Στο ποσό των 2 δισ. ευρώ συμπεριλαμβάνονται και οι δύο 
πρώτες δόσεις του τιμήματος 467 εκατ. ευρώ για την αγορά 
των μετοχών της Ελληνικό Α.Ε. από την Hellinikon Global I. To 
συνολικό τίμημα ανέρχεται στα 915 εκατ. ευρώ.
Υπενθυμίζεται δε, πως όσες μετοχές μείνουν αδιάθετες από 
την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτές θα καλυφθούν 
από την Consolidated Lamda Holdings συμφερόντων Λάτση.
Στο ενημερωτικό δελτίο παρουσιάζονται επίσης οι φάσεις 
ανάπτυξης του έργου, με πρωτεύουσα σημασία εκείνης της 
πρώτης πενταετίας.
Το χρονοδιάγραμμα αξιοποίησης του ακινήτου εκτείνεται 
συνολικά σε 25 έτη. Ο σχεδιασμός του ομίλου περιλαμβάνει 
τα ακόλουθα: 
1.Η ανέγερση 10.800 περίπου κατοικιών, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες επιτρεπόμενες χρήσεις και υπολογίζοντας ένα μέσο 
μέγεθος κατοικίας 110 τ.μ. Στις εν λόγω κατοικίες περιλαμ-
βάνονται τα ακόλουθα ψηλά κτίρια ειδικές αρχιτεκτονικής 
σχεδίασης: 
 πύργος/συγκρότημα κατοικιών και μεικτών χρήσεων πλησί-
ον του Μητροπολιτικού Πάρκου και 
 πύργος κατοικιών στη μαρίνα
2.Η κατασκευή 1.000 περίπου δωματίων τριών ξενοδοχείων, 
χωρίς να περιλαμβάνεται το ξενοδοχείο του Καζίνο Ριζόρτ 
(IRC). Τα εν λόγω ξενοδοχεία αφορούν σε: 
 πύργο ξενοδοχείου και λοιπών χρήσεων 600 δωματίων πε-
ρίπου στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης που αποτελεί ψηλό κτίριο 
ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης, 
 πολυτελές ξενοδοχείο (5 αστέρων) 270 δωματίων περίπου 
στη μαρίνα Και 

ΤΑ ΝΕΑ
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 παραθαλάσσιο πολυτελές ξενοδοχείο 170 δωματίων περίπου
3.Δύο εμπορικά κέντρα
4.Μουσεία, πολιτιστικά κέντρα, αθλητικές εγκαταστάσεις στα 
οποία περιλαμβάνεται ένα πολυδύναμο κέντρο πολλαπλών 
λειτουργιών και εκδηλώσεων με πύργο παρατήρησης που 
αποτελεί ψηλό κτίριο ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης, ένα 
ενυδρείο - ερευνητικό κέντρο και ένα ιατρικό κέντρο.
5.Λοιπές χρήσεις γραφείων και εμπορίου στις οποίες περιλαμ-
βάνεται ένας πύργος γραφείων και λοιπών χρήσεων (μεικτής 
χρήσης) στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης που αποτελεί ψηλό κτί-
ριο ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης.
6. Μητροπολιτικό Πάρκο Πρασίνου και Αναψυχής, κοινόχρη-
στους χώρους και λοιπά έργα υποδομής.

ΟΙ 6 ΟΡΟΙ-ΠΑΓΙΔΕΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΑΓΙΑ 
ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-4                                                       27/11/2019

Αντιμέτωποι με έξι όρους - παγίδες θα βρεθούν  χιλιάδες οφειλέ-
τες του Δημοσίου που θα ζητήσουν να ενταχθούν στη νέα πάγια 
ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών προς τη φορολογική διοίκηση, 
η οποία προβλέπει τμηματική αποπληρωμή οφειλών σε έως και 
24 ή 48 μηνιαίες δόσεις.
Όπως προκύπτει από μια πιo προσεκτική ανάγνωση των δια-
τάξεων του νέου φορολογικού νομοσχεδίου που καθορίζουν 
τους όρους και τις προϋποθέσεις εφαρμογής της νέας πάγιας 
ρύθμισης, οι οφειλέτες του Δημοσίου θα εξακολουθούν, και 
μετά την υπαγωγή τους στη ρύθμιση αυτή, να είναι εκτεθειμένοι 
σε κατασχέσεις καταθέσεων, εισοδημάτων και περιουσιακών 
στοιχείων, ακόμη δε και σε δεσμεύσεις χρηματικών ποσών που 
προέρχονται από πωλήσεις ακινήτων τους ή αφορούν απαιτή-
σεις τους από το Δημόσιο. Ειδικά για όσους θα θέλουν να ρυθμί-
σουν έκτακτες οφειλές θα ισχύουν όροι οι οποίοι θα προκαλούν 
σημαντικές μειώσεις στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων.
Ειδικότερα, οι 6 όροι-παγίδες με τους οποίους θα βρεθούν αντι-
μέτωποι όσοι οφειλέτες του Δημοσίου ενταχθούν στη νέα πάγια 
ρύθμιση θα είναι οι εξής: 
1.Η υπαγωγή στη ρύθμιση δεν θα αναστέλλει τυχόν δεσμεύσεις 
και κατασχέσεις που έχουν ήδη επιβληθεί σε απαιτήσεις του 
οφειλέτη εις χείρας τρίτων, αλλά τα ποσά που θα προκύπτουν 
από τα αναγκαστικά αυτά μέτρα είσπραξης θα μειώνουν ισόπο-
σα τα υπόλοιπα των ρυθμιζόμενων οφειλών.
Δηλαδή οι οφειλέτες εναντίον των οποίων έχουν ήδη ξεκινή-
σει δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών και κατασχέσεις στα 
υπόλοιπα των καταθέσεών τους ή κατασχέσεις σε μισθούς, 
συντάξεις, ενοίκια, επιδόματα, επιδοτήσεις κ.λπ. δεν θα απαλ-
λάσσονται από τα επαχθή αυτά μέτρα με την υπαγωγή τους στη 
νέα πάγια ρύθμιση. Κάθε φορά που θα πιστώνονται ποσά στους 
τραπεζικούς λογαριασμούς τους και γενικότερα κάθε φορά που 
συγκεκριμένες χρηματικές απαιτήσεις τους θα βρίσκονται στα 
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χέρια αυτών που πρόκειται να τους τις εξοφλήσουν θα εξακο-
λουθούν να δεσμεύονται και να κατάσχονται από τις φορολο-
γικές αρχές προκειμένου να χρησιμοποιούνται για την αποπλη-
ρωμή του εκάστοτε ανεξόφλητου υπολοίπου των οφειλών που 
θα έχουν ενταχθεί στη νέα πάγια ρύθμιση.
2.Η φορολογική διοίκηση θα διατηρεί το δικαίωμα και μετά 
την υπαγωγή ενός οφειλέτη στη νέα πάγια ρύθμιση να μην ίου 
χορηγεί αποδεικτικό ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ή 
σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος επ’ αυτού, εφόσον αυτός 
δεν έχει μεριμνήσει ώστε να διασφαλίζονται τα συμφέροντα του 
Δημοσίου.
Δηλαδή ο οφειλέτης για να εξασφαλίσει το αποδεικτικό φορο-
λογικής ενημερότητας, το οποίο του είναι απαραίτητο για να 
πωλήσει ένα ακίνητό του, θα πρέπει να «ασφαλίσει» την οφειλή 
που θα έχει εντάξει στη νέα πάγια ρύθμιση με το να βάλει υπο-
θήκη ένα ή περισσότερα από τα υπόλοιπα ακίνητά του (αν έχει).
3. Η φορολογική διοίκηση θα μπορεί κι από μόνη της, μετά την 
υπαγωγή του οφειλέτη στη νέα πάγια ρύθμιση, να εγγράφει 
υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του ιδίου, των συνυπόχρε-
ων προσώπων ή των εγγυητών, εφόσον η ρυθμιζόμενη οφειλή 
του δεν είναι «ασφαλισμένη».
4. Ακόμη κι αν ο οφειλέτης έχει βάλει ήδη υποθήκη ένα ή πε-
ρισσότερα από τα ακίνητά του με σκοπό να εξασφαλίσει το 
πολυπόθητο αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας όχι για 
να πωλήσει ακίνητο αλλά για να εισπράξει χρήματα από φορείς 
του Δημοσίου, η φορολογική διοίκηση θα μπορεί να του παρα-
κρατά ένα σημαντικό ποσοστό από τα χρήματα που δικαιούται, 
για να μειώσει ή να εξαλείψει πλήρως το υπόλοιπο της οφειλής 
που θα έχει εντάξει στη νέα πάγια ρύθμιση. Σε κάθε περίπτωση, 
η φορολογική διοίκηση θα μπορεί να προβαίνει σε συμψηφισμό 
των χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη από το Δημόσιο 
μετά οφειλόμενα από αυτόν ποσά των μηνιαίων δόσεων της 
νέας πάγιας ρύθμισης.
5. Προκειμένου να καθοριστούν ο αριθμός και τα ποσά των 
μηνιαίων δόσεων που δικαιούται κάθε οφειλέτης-φυσικό πρό-
σωπο για να ρυθμίσει κάποιο έκτακτο χρέος του (π.χ οφειλή 
από φόρο κληρονομιάς ή από πρόστιμο φορολογικού ή τελω-
νειακού ελέγχου ή από πρόστιμο για αυθαίρετη δόμηση ή για 
παράβαση του ΚΟΚ κ.λπ.) θα λαμβάνεται υπόψη ίο συνολικό 
πραγματικό δηλωθέν εισόδημά του. Για τον προσδιορισμό του 
εισοδήματος αυτού θα συνυπολογίζονται όλα ανεξαιρέτως 
τα επιμέρους πραγματικά εισοδήματα που συμπεριέλαβε ο 
οφειλέτης στην τελευταία υποβληθείσα φορολογική δήλωση. 
Ουσιαστικά, θα αθροίζονται όλα τα δηλωθέντα ποσά εισοδη-
μάτων που έχουν επιβαρυνθεί με φόρο εισοδήματος ή έχουν 
απαλλαγεί από τον φόρο εισοδήματος ή έχουν φορολογηθεί 
με ειδικό τρόπο ή αυτοτελώς, ακόμη κι αυτά που απαλλάχθη-
καν ή εξαιρέθηκαν από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Αυτό 
σημαίνει ότι στο συνολικό πραγματικό δηλωθέν εισόδημα του 
οφειλέτη, από το ύψος του οποίου εξαρτώνται ο αριθμός των 



ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

24

ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ Η ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ 
ΑΕΡΙΩΝ

Είναι επιτακτική η ριζική –πενταπλάσια– μείωση των 
εκπομπών αερίων άνθρακα από όλα τα κράτη του κό-
σμου, προκειμένου να αποτραπεί η αύξηση της θερ-
μοκρασίας κατά περισσότερο από 1,5 βαθμό Κελσίου. 
Η ετήσια έκθεση του ΟΗΕ για το χάσμα των εκπομπών 
υποδεικνύει ότι, ακόμα και αν τηρηθούν όλες οι δε-
σμεύσεις που έχουν συμφωνηθεί, ο πλανήτης μας 
θα υπερθερμανθεί κατά περισσότερο από 3 βαθμούς 
Κελσίου έως το 2100. Επίσης, τα πλουσιότερα κράτη 
δεν έχουν καταφέρει να περικόψουν ικανοποιητικά τις 
εκπομπές άνθρακα με την απαιτούμενη ταχύτητα, ενώ 
οι 15 από τις 20 πλουσιότερες χώρες δεν έχουν εκπο-
νήσει ακόμα χρονοδιάγραμμα σχετικά με την επίτευξη 
μηδενικού ισοζυγίου άνθρακα. 
Λίγες μόνο ώρες μετά τη δημοσιοποίηση της έκθεσης 
του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού για 
τις συγκεντρώσεις των αερίων που ευθύνονται για το 
φαινόμενο του θερμοκηπίου, το Πρόγραμμα για το Πε-

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΣΕΛΙΔA 11                                                   27/11/2019

ριβάλλον του ΟΗΕ (Unep) έδωσε στη δημοσιότητα την 
τακτική αναφορά του σχετικά με την επιτυχία περικο-
πής των αερίων ρύπων. 
Ειδικότερα, η ετήσια έκθεση του ΟΗΕ για το χάσμα 
των εκπομπών μελετά τη διαφορά ανάμεσα στο πόσο 
πρέπει να περικοπεί η εκπομπή αερίων άνθρακα προ-
κειμένου να αποτραπεί η επικίνδυνη υπερθέρμανση 
του πλανήτη και προς ποιο σημείο οδεύουμε, αν λάβει 
κανείς υπόψη τις δεσμεύσεις των διαφόρων κρατών με 
βάση τη Συνθήκη για το Κλίμα, του Παρισιού. 
Τα συμπεράσματα του διεθνούς οργανισμού είναι 
ζοφερά, καθώς, όπως αναφέρει η έκθεση, «τα κράτη 
συλλογικά απέτυχαν να ανακόψουν την αύξηση των 
εκπομπών των αερίων που ευθύνονται για το φαινό-
μενο του θερμοκηπίου. Ετσι, σήμερα είναι αναγκαίες 
μεγαλύτερες και ταχύτερες περικοπές τους». Οι ειδικοί 
επιστήμονες του προγράμματος για το περιβάλλον επι-
σημαίνουν ότι οι εκπομπές αερίων άνθρακα αυξήθη-
καν κατά 1,5% μέσα στην τελευταία δεκαετία. 
Το 2018 απελευθερώθηκαν 55 γιγατόνοι ισοδύναμου 
CO2, γεγονός που θα προκαλέσει την αύξηση της θερ-
μοκρασίας της Γης κατά 3,2 βαθμούς Κελσίου έως το 
τέλος του αιώνα. 
Πριν από έναν χρόνο, η Διακυβερνητική Επιτροπή για 
την Κλιματική Αλλαγή του ΟΗΕ είχε προειδοποιήσει 
ότι η αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας κατά 1,5 
βαθμό Κελσίου έως το 2100 θα είχε καταστροφικές 
συνέπειες για ανθρώπους, φυτά και ζώα σε ολόκληρο 
τον πλανήτη. Η έκθεση δίνει ιδιαίτερη σημασία στις 
δράσεις των 20 πλουσιότερων κρατών του κόσμου 
(G20), που ευθύνονται για το 78% των εκπομπών 
επικίνδυνων αερίων. Παρ’ όλα αυτά, στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, μόνο η Βρετανία, η Ιταλία και η Γαλλία έχουν 
δεσμευθεί για μακροπρόθεσμο στόχο μηδενικού αν-
θρακικού ισοζυγίου.

μηνιαίων δόσεων της ρύθμισης και το ποσό κάθε δόσης, θα συ-
μπεριλαμβάνονται (εκτός από τυχόν μισθούς, συντάξεις, κέρδη 
από επιχειρήσεις, αγροτικά εισοδήματα και ενοίκια) και οι παρα-
κάτω κατηγορίες εισοδημάτων: 
-Οι μισθοί, οι συντάξεις και τα ποσά της πάγιας αντιμισθίας των 
ολικά τυφλών ή κινητικά αναπήρων σε ποσοστό 80% και άνω, 
καθώς και όλων των άλλων αναπήρων σε ποσοστό 80% και 
άνω
-Το εξωιδρυματικό επίδομα καθώς και όλα τα προνοιακά επιδό-
ματα που καταβάλλονται μηνιαίως σε αναπήρους
-Οι αποζημιώσεις απολύσεων
-Τα επιδόματα τέκνων που έχουν χορηγηθεί από τον ΟΠΕΚΑ, 
κατόπιν υποβολής των αιτήσεων Α21
-Το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ) 
-Όλα τα επιδόματα ανεργίας
-Το επίδομα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης ανέρ-
γων
-Τα αναδρομικά ποσά που έλαβαν το 2017 περίπου 1.000.000 
συνταξιούχοι ως επιστροφές εισφορών υγειονομικής περίθαλ-
ψης που τους είχαν παρακρατηθεί παράνομα
-Η διατροφή της συζύγου και των τέκνων
-Οι συντάξεις των αναπήρων ή θυμάτων πολέμου ή ίων ανα-
πήρων που υπέστησαν εγκαύματα κατά την εκτέλεση της υπη-
ρεσίας τους
-Το εξωιδρυματικό επίδομα καθώς και όλα τα προνοιακά επιδό-
ματα που καταβάλλονται μηνιαίως σε αναπήρους
-Τα επιδόματα των αναγνωρισμένων πολιτικών προσφύγων
- Τα επιδόματα επικίνδυνης εργασίας, τα οποία απαλλάσσονται 
από τον φόρο εισοδήματος κατά ποσοστό 65%
-Τα κέρδη από τη διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενεργείας 
μέχρι 10 KW
-Τα κέρδη από πώληση προϊόντων για την παραγωγή των 
οποίων χρησιμοποιήθηκε ευρεσιτεχνία διεθνώς αναγνωρισμέ-
νη (άρθρο 71Αν. 4172/2013)
-Οι τόκοι καταθέσεων
-Οι τόκοι ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου ή έντοκων γραμματί-
ων Ελληνικού Δημοσίου
-Τα κέρδη από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρημα-
τιστήριο
-Τα αφορολόγητα κέρδη από ημεδαπά αμοιβαία κεφάλαια
-Το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)
-Το ασφάλισμα ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών 
συμβολαίων ημεδαπής προέλευσης
-Όλες οι αγροτικές εισοδηματικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις
-Η αγροτική επιδότηση πρόωρης συνταξιοδότησης 
-Τα κέρδη από μεταβίβαση εταιρικών ομολόγων του ν 
3156/2003, καθώς και εταιρικά ομόλογα εταιρειών ΕΕ και ΕΟΧ/
ΕΖΕΖ
-Τα κέρδη που προκύπτουν κατά την ημερομηνία λήξης ομο-
λόγων, μεταξύ της αξίας κτήσης και της ονομαστικής αξίας τους, 

όταν αυτά έχουν διακρατηθεί μέχρι τη λήξη τους
-Τα μερίσματα εισηγμένων σε χρηματιστήριο μετοχών που 
απαλλάσσονται του φόρου
-Οι αμοιβές που καταβάλλονται από την Παγκόσμια Ένωση 
Αναπήρων Καλλιτεχνών σε φορολογικούς κατοίκους Ελλάδος.
Δεδομένου ότι όσο πιο υψηλό είναι το συνολικό εισόδημα του 
οφειλέτη τόσο πιο μικρός θα είναι ο αριθμός των δόσεων που θα 
δικαιούται για να ρυθμίσει μια έκτακτη οφειλή του, ο συνυπολο-
γισμός όλων ίων παραπάνω ποσών στο συνολικό πραγματικό 
εισόδημα θα έχει ως συνέπεια πολλοί οφειλέτες να εμφανίζονται 
με πολύ υψηλά εισοδήματα και, ενώ στην πραγματικότητα 
έχουν ανάγκη από μεγάλο αριθμό και χαμηλά ποσά μηνιαίων 
δόσεων για να καταφέρουν να εξοφλήσουν τις οφειλές τους, να 
μην μπορούν να εξασφαλίσουν μια βιώσιμη ρύθμιση.
6. Εναλλακτικά, για τον καθορισμό του αριθμού των δόσεων 
και του ύψους κάθε μηνιαίας δόσης, σε περίπτωση αίτησης για 
ρύθμιση εκτάκτου χρέους, θα λαμβάνεται υπόψη το τεκμαρτό 
εισόδημα αν αυτό είναι μεγαλύτερο από το πραγματικό. Το 
γεγονός ότι θα λαμβάνεται υπόψη το τεκμαρτό εισόδημα θα 
έχει, επίσης, ως συνέπεια πολλοί οφειλέτες με πολύ χαμηλά 
πραγματικά εισοδήματα να εμφανίζονται με τεκμαρτά εισοδή-
ματα σημαντικά υψηλότερα των πραγματικών και ενώ στην 
πραγματικότητα έχουν ανάγκη από μεγάλο αριθμό και χαμηλά 
ποσά μηνιαίων δόσεων να μην καταφέρνουν να εξασφαλίσουν 
μια βιώσιμη ρύθμιση.


