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ΤΕΕA
ΤΕΥΧΟΣ 1850 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 02 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1 και 4
Κ. Καραμανλής: Επενδύσεις 2,5 δισ. από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ στα επόμενα 
9 χρόνια   
 Σελ 1 και 5
Γ. Πλακιωτάκης: Επίσπευση των διαδικασιών από το ΤΑΙΠΕΔ για την 
αξιοποίηση των δέκα μεγάλων περιφερειακών λιμανιών   
Σελ 1 και 7
Προϋπολογισμό-ρεκόρ εξασφάλισε η ESA για να στείλει την Ευρώπη 
ακόμη πιο πέρα στο διάστημα τα επόμενα χρόνια
Σελ 3
Παράταση στις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων επενδυτικών σχεδί-
ων στα τρία καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016
Σελ 5 
Κ. Χατζηδάκης: «Όπως προχώρησα με τη ΔΕΗ έτσι θα προχωρήσω 
με τη διαχείριση των απορριμμάτων» 
Σελ 6 
Πληθαίνουν τα ενεργειακά «έξυπνα» ελληνικά νησιά
Σελ 8 
Τι αυξήσεις θα δουν μισθωτοί και συνταξιούχοι από 1η-1-2020, μετά 
τις αλλαγές των φορολογικών συντελεστών και ορίων
Σελ 9 
ΔΕΗ: Περιορίστηκαν οι ζημιές το εννεάμηνο του 2019 σε σχέση με το 
αντίστοιχο διάστημα το 2018   
Σελ 10 
Αποχώρησε από την τελετή εγκαινίων του αγωγού ΤΑΝΑΡ η ελλη-
νική αποστολή
Σελ 11 
Ν. Μηταράκης: Θετική εξέλιξη η ψηφιακή ενοποίηση του ΕΤΕΑΕΠ και 
του ΕΦΚΑ 
Σελ 12 
Να αξιοποιηθούν περισσότερο για τις φυσικές καταστροφές ζητούν 
τα ερευνητικά κέντρα – Δηλώσεις ακαδημαϊκού Χ. Ζερεφού και προ-
έδρου Αστεροσκοπείου Μ. Πλειώνη   
Σελ 13
Έφτασε στα Τίρανα ομάδα μηχανικών από την Ελλάδα, για την αξι-
ολόγηση των κτιρίων  
Σελ 14 
Σύνοδος Πρυτάνεων - Αλλαγές στον τρόπο χρηματοδότησης των 
πανεπιστημίων προανήγγειλε η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως
Σελ 15 
Πλήρη ανακύκλωση όλων των πλαστικών, μεταλλικών και γυά-
λινων συσκευασιών εφαρμόζει το υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων  
Σελ 16 και 17  
Η νέα Κομισιόν αποφασίζει για το «Green Deal» με ενδιαφέρον για 
την Ελλάδα, γνωστοποίησε ο αντιπρόεδρος της Μ.Σχοινάς
Σελ 17 
Λιγότερες φέτος κατά 14% οι καμένες δασικές εκτάσεις στη Δυτική 
Ελλάδα
Σελ 18 
Χρ. Σταϊκούρας: Τα μέτρα έχουν ισχυρό μεταρρυθμιστικό πρόσημο   
Σελ 19 
«Είναι το πρώτο ν/σ που δεν περιέχει διατάξεις νέων φόρων», λέει η 
Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών
Σελ 20 
«Η προσεχής Διάσκεψη Κορυφής για το Κλίμα στη Μαδρίτη». Άρθρο 
του Ισπανού πρέσβη Enrique Viguera στο ΑΠΕ-ΜΠΕ   
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:

Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 2,5 ΔΙΣ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΣΤΑ 
ΕΠΟΜΕΝΑ 9 ΧΡΟΝΙΑ   

Γ. ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ: ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΙΠΕΔ 
Για την αξιοποίηση των δέκα μεγάλων περιφερειακών λιμανιών  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ-ΡΕΚΟΡ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ESA 
Για να στείλει την Ευρώπη ακόμη πιο πέρα στο διάστημα τα επόμενα χρόνια

Δέσμευση για επενδύσεις ύψους 2,5 δισ. στην Ελλάδα μέσα 
στα επόμενα 9 χρόνια ανέλαβε η ΤΡΑΙΝΟΣΕ και η Ιταλική μη-
τρική της εταιρεία όπως –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ανακοίνωσε 
ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής 
υπογράφοντας το μνημόνιο συνεργασίας με τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο της Εταιρείας Φίλιππο Τσαλίδη παρουσία και του 
Ιταλού Διευθυντή όλων των θυγατρικών του ιταλικού ομίλου 
Trainitalia, Μαουρίτσιο Καποτότο. Το μνημόνιο αφορά την 
ανανέωση της συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου 
και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ για την εκτέλεση της δημόσιας σιδηροδρομι-
κής συγκοινωνίας συμπεριλαμβανομένων των άγονων γραμ-
μών για 10 συν 5 χρόνια.  Όπως τόνισε ο υπουργός Υποδομών 
η ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα συνεχίσει να επιχορηγείται με τα 5Ο εκατομ-
μύρια το χρόνο, συνολικά 750 εκατομμύρια, για τις άγονες 
γραμμές με την σημαντική όμως δέσμευση πλέον να κάνει 

επενδύσεις 2,2 με 2,5 δισ. και μάλιστα στα πρώτα 9 χρόνια. Οι 
επενδύσεις αυτές αφορούν τροχαίο υλικό και εκσυγχρονισμό 
του, περισσότερα σιδηροδρομικά δρομολόγια, αναβάθμιση 
και εκσυγχρονισμό των τεχνικών εγκαταστάσεων της σημε-
ρινής ΕΕΣΣΤΥ που ενσωματώνεται μέχρι τέλη του έτους στη 
ΤΡΑΙΝΟΣΕ, αξιοποίηση κτιρίων κ.α. Ο διευθύνων σύμβουλος 
της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Φίλιππος Τσαλίδης ανακοίνωσε ότι τα πρώτα 
πέντε υπερσύγχρονα τρένα τύπου «Ασημένιο Βέλος» θα έλ-
θουν στην Ελλάδα μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2020 ενώ το 
2022-2023 θα έλθουν τα υβριδικά τρένα που αποτελούν την 
τελευταία τεχνολογία και θα μπορούν να κινούνται ταυτόχρο-
να και σε ηλεκτροδοτούμενες και σε συμβατικές γραμμές . Το 
πρώτο υβριδικό τρένο στον κόσμο άρχισε να κατασκευάζεται 
τον περασμένο Ιούλιο. Αναλυτικά στη σελ 4

Την επίσπευση των διαδικασιών από το Ταμείο Αξιοποίησης 
Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), ώστε εντός του 
επομένου έτους να δρομολογηθούν οι πρώτοι διαγωνισμοί για 
την αξιοποίηση των δέκα μεγάλων περιφερειακών λιμανιών, 
ζήτησε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάν-
νη Πλακιωτάκης σε συνάντηση που είχε με τη διοίκηση του 
Ταμείου και ομάδας εξειδικευμένων στελεχών, σημειώνει το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ. Στον υπουργό Ναυτιλίας παρουσιάσθηκε το πρώ-
το σκέλος της στρατηγικής μελέτης βιωσιμότητας των δέκα 
μεγάλων περιφερειακών λιμένων της χώρας που λειτουργούν 
με τη μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας (Αλεξανδρούπολης, 
Ελευσίνας, Λαυρίου, Ραφήνας, Ηγουμενίτσας, Κέρκυρας, 

Καβάλας, Βόλου, Πάτρας και Ηρακλείου) και οι εναλλακτικές 
αξιοποίησης τους. Επίσης συνεκτιμήθηκαν οι τεχνικές προδια-
γραφές του κάθε λιμένα ξεχωριστά οι υφιστάμενες υποδομές, 
οι προοπτικές ανάπτυξης καθώς και το ενδιαφέρον υποψηφί-
ων επενδυτών για έκαστο εξ αυτών. «Η στρατηγική επιλογή 
της κυβέρνησης να αλλάξει την πολιτική φιλοσοφία για την 
αξιοποίηση των εν λόγω περιφερειακών λιμανιών μέσα από 
μελέτες αξιολόγησης, οι οποίες υποδεικνύουν ποιο μοντέλο θα 
ακολουθηθεί κατά περίπτωση (υπο-παραχώρηση, πλήρης 
παραχώρηση, πώληση μετοχών) δικαιώνεται πλήρως,» ανα-
φέρεται σε σημερινή ανακοίνωση του υπουργείο Ναυτιλίας. 
Αναλυτικά στη σελ 5

Η Ευρώπη έχει φιλοδοξίες στο διάστημα και δεν διστάζει να βάλει 
το χέρι της στην τσέπη για τις προωθήσει, προκειμένου να μην 
μείνει φτωχός συγγενής σε σχέση με τις ΗΠΑ και την Κίνα και να 
εξασφαλίσει την ανεξάρτητη παρουσία της στο διάστημα, καθώς 
επίσης τη συμβολή της σε διεθνείς διαστημικές συνεργασίες. Με-
ταξύ άλλων, η Ευρώπη έχει ως στόχο να στείλει τους πρώτους 
αστροναύτες της στη Σελήνη, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Για πρώτη φορά εδώ και 25 χρόνια, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Διαστήματος (ESA) εξασφάλισε μια άνευ προηγουμένου αύξη-
ση 45% στον προϋπολογισμό του για την περίοδο 2020-2022, 
καθώς τα 22 κράτη-μέλη του που συνήλθαν στη Σεβίλλη αυτή 

την εβδομάδα (μεταξύ των οποίων η Ελλάδα), ενέκριναν χρημα-
τοδότηση 12,5 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι 8,6 δισεκ. ευρώ 
που είχαν εγκρίνει στην προηγούμενη συνάντηση τους το 2016. 
Προβλέφθηκε επίσης ότι έως το 2024 το ποσό θα φθάσει τα 14,4 
δισεκ. ευρώ.
Ακόμη και η ίδια η ESA δεν μπορούσε να το πιστέψει. «Αποτε-
λεί έκπληξη για μένα. Πήραμε περισσότερα ακόμη και από όσα 
πρότεινα», δήλωσε ο γενικός διευθυντής του οργανισμού Γιαν 
Βέρνερ μετά τη σύνοδο. 
Αναλυτικά στη σελ 7 
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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

10 Δεκεμβρίου 2019

Εκδήλωση: «Η ελληνική βιομηχανία πλα-
στικών - Συμβολή στην ελληνική οικονομία, 
προκλήσεις και προοπτικές ανάπτυξης» 
ΑΘΗΝΑ

Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχα-
νικών Ερευνών (ΙΟΒΕ)

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 Συστημά-
των Ευφυών Μεταφορών (ITS 
Hellas)

ΤΟ «GrEEk EcoNomic Summit»

«ΤΟΠΙΚΟΣ ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΜΗΣΗ»

Το ετήσιο συνέδριο «Greek Economic Summit», που διορ-
γανώνει το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, 
σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο Αθηνών, θα διεξαχθεί 
στις 3 και 4 Δεκεμβρίου 2019, στο ξενοδοχείο Athenaeum 
InterContinental.
«Στo ιστορικότερο και μεγαλύτερο συνέδριο του Ελληνο-Α-
μερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου το οποίο φέτος συ-
μπληρώνει τα 30 χρόνια επιτυχημένης πορείας, αναμένεται να 
συζητηθούν όλες οι εξελίξεις γύρω τους κρίσιμους τομείς της 
οικονομίας, της ενέργειας, της εκπαίδευσης, των ελληνοαμε-
ρικανικών σχέσεων, του ψηφιακού μετασχηματισμού καθώς 
και το μέλλον του τραπεζικού συστήματος της χώρας», ανα-
φέρεται σε ανακοίνωση. Δείτε το πρόγραμμα εδώ

Η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ, η Ελληνική 
Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού και η Επιστη-
μονική Εταιρεία Δικαίου Πολεοδομίας & Χωροταξίας 
συνδιοργανώνουν –στις 11 Δεκεμβρίου 2019,στις 
5.30 μμ, στην αίθουσα τελετών ΕΜΠ Πατησίων- επι-
στημονική εσπερίδα με θέμα: «Τοπικός χωρικός σχεδι-
ασμός & εκτός σχεδίου δόμηση».
Στόχοι της επιστημονικής εκδήλωση είναι μεταξύ άλ-
λων: 
- να αφουγκραστεί το βαθμό συναίνεσης στην ελληνι-
κή κοινωνία σε σχέση με την επαναδιαχείριση της εκτός 
σχεδίου δόμησης.
- να διερευνήσει τις δυνατότητες που έχει το τοπικό 
χωρικό σχέδιο προς την κατεύθυνση οργάνωσης της 
εκτός σχεδίου δόμησης.
- να συζητήσει τους τρόπους και τον βαθμό που ένα 
τέτοιο εγχείρημα θα ήταν εφικτό.
- να θίξει το ρόλο των προδιαγραφών για τον σχεδια-
σμό και των πολεοδομικών σταθεροτύπων.
- να θέσει την ανάγκη διατύπωσης ποιοτικών κατευ-
θύνσεων για τον σχεδιασμό που θα συγκροτούν συγ-
χρόνως και μια εθνική πολιτική σε αυτόν τον τομέα.
- να συζητήσει πιθανές ενότητες τέτοιων κατευθύν-
σεων με ειδικότερη στόχευση προς την εκτός σχεδίου 
δόμηση.

Οι εργασίες της εκδήλωσης θα ξεκινήσουν με ομιλία 
του Δ. Μέλισσα, καθηγητή ΕΜΠ και θα συνεχιστούν με 
τις ομιλίες των:
Α. Σακελλαροπούλου, Προέδρου ΣτΕ: «Νομολογιακή 
αποτύπωση του πρώτου πολεοδομικού σχεδιασμού 
για την εκτός σχεδίου δόμηση»
Δ. Οικονόμου, Υφυπουργού ΠΕΝ: «Άξονες πολιτικής 
για την οργάνωση του εξωαστικού χώρου».
Θα ακολουθήσει συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης» με 
συντονιστή τον Κ. Σερράο, καθ. ΕΜΠ και αντιπρόεδρο 
ΕΛΛΕΤ , προκειμένου να αναλυθούν α. οι θέσεις για τη 
διαχείριση της Εκτός Σχεδίου Δόμησης β. ο ρόλος του 
Τοπικού Χωρικού Σχεδίου στη διαχείριση της Εκτός 
Σχεδίου Δόμησης γ. οι επιμέρους αναγκαίες δράσεις 
και οι πιθανώς απαραίτητες σχετικές ποιοτικές κατευ-
θύνσεις για τον σχεδιασμό του χώρου.
Θα συμμετέχουν οι: Κ. Μενουδάκος, επίτιμος Πρόεδρος 
ΣτΕ, Γ. Στασινός, Πρόεδρος ΤΕΕ, Ε. Κλαμπατσέα, αν. 
Καθηγήτρια ΕΜΠ, τ. ΓΓ. ΥΠΕΝ. , Γ. Μιχαήλ, Αρχιτέκτων 
Πολεοδόμος, Αντιπρόεδρος ΕΛΛΕΤ, Ντ. Γαλάνη, Γενική 
Διευθύντρια Πολεοδομίας ΥΠΕΝ.
Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με παρεμβάσεις και συ-
ζήτηση. 

ΔΙΑΛΕΞΗ
Ο Σύνδεσμος Ελληνίδων Επιστημόνων διοργανώνει 
την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019 στις 6.30 μ.μ. στα 
γραφεία του ΣΕΕ (Βουλής 44Α, 1ος όροφος) διάλεξη 
της Δρ. Μικέλας Χατζημιχαηλίδου, με θέμα: «Σταδιο-
δρομίες νέων επιστημόνων και μηχανικών. Μετάβαση 
από τον Ακαδημαϊκό στο χώρο των Επιχειρήσεων. Ευ-
καιρίες και Προκλήσεις».

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

https://www.amcham.gr/wp-content/uploads/2019/12/GES-19-AGENDA-ENG-PRINT-011219-FOR-SITE.pdf
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Από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων  ανακοινώθη-
κε ότι λόγω πολύ αυξημένου επενδυτικού ενδιαφέροντος, το 
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων αποφάσισε την Παρα-
σκευή 29 Νοεμβρίου 2019, να δώσει παράταση στις προθε-

σμίες υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων 
στα τρία καθεστώτα του Αναπτυξιακού Nόμου 4399/2016 
μέχρι:
-15 Ιανουαρίου 2020 για τη «Γενική Επιχειρηματικότητα» και 

την «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρή-
σεων»
-και 28 Φεβρουαρίου 2020 για τις «Ενισχύσεις Μηχανολογι-
κού Εξοπλισμού».

Από το ΥΠΕΝ διαβιβάστηκε στο ΤΕΕ η με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑ-
ΑΠ/110419/294/28.11.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέρο-
ντος του θέματος για την ανάληψη της θέσης του επιμελητή της 
εθνικής συμμετοχής στην 17η διεθνή έκθεση αρχιτεκτονικής της 
Βενετίας 2020, την οποία υπογράφει ο υφυπουργός ΠΕΝ Δημή-
τρης Οικονομόυ και αναλυτικά έχει ως εξής:
Έχοντας υπόψη:
1. Τη Διαδικασία για τις εθνικές συμμετοχές στη 17η Διεθνή Έκθεση 
Αρχιτεκτονικής της Βενετίας 2020 -17th International Architecture 
Exhibition_Venice 2020
2. Τη με ΑΠ 87791/250/ΔΜΕΑΑΠ/ΥΠΕΝ/01.10.2019, Απόφαση 
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωνσταντίνου Χα-
τζηδάκη με την οποία αποφασίσθηκε η συμμετοχή της Ελλάδας 
στη 17η Διεθνή Έκθεση Αρχιτεκτονικής της Βενετίας 2020 και ανα-
τέθηκε στον Υφυπουργό Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος 
του ΥΠΕΝ κ. Δημήτριο Οικονόμου, η γενική εποπτεία της συμμε-
τοχής της χώρας στην ως άνω διοργάνωση με την ιδιότητα του 
εθνικού επιτρόπου (COMMISSIONER) 
3. Την ανάγκη προώθησης και διάδοσης της Ελληνικής Αρχιτεκτο-
νικής διεθνώς
4. Τη με ΑΠ ΥΠΕΝ/ΓρΥΦΧΑΠ/105903/765/15.11.2019 Απόφα-
ση του Εθνικού Επιτρόπου της συμμετοχής της Ελλάδας στη 17η 
Διεθνή Έκθεση Αρχιτεκτονικής της Βενετίας 2020, κ. Δημητρίου 
Οικονόμου, Υφυπουργού Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος 
του ΥΠΕΝ «Σύσταση και συγκρότηση Επιστημονικής Επιτροπής με 
σκοπό την επιλογή του Επιμελητή
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Curator) της εθνικής συμμετοχής στην 17η Biennale Αρχιτεκτονι-
κής της Βενετίας 2020 με γενικό θέμα ‘How will we live together?’ 
(ΑΔΑ: ΩΤ9Χ4653Π8-ΦΦΘ)
5. Την με ημερομηνία 25.11.2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ 
ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ (6) ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 
παραπάνω (4) σχετικής Απόφασης του Εθνικού Επιτρόπου της 
συμμετοχής της Ελλάδας στη 17η Διεθνή Έκθεση Αρχιτεκτονικής 
της Βενετίας 2020, κ. Δημητρίου Οικονόμου, Υφυπουργού Χωρο-
ταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ.
Καλούνται διπλωματούχοι αρχιτέκτονες ή ομάδες αρχιτεκτόνων, 
να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την ανάληψη της θέσης επιμε-
λητή (curator) της εθνικής συμμετοχής στη 17η Διεθνή Έκθεση 
Αρχιτεκτονικής της Βενετίας 2020 - 17th International Architecture 
Exhibition_Venice 2020, με θέμα «How will we live together?».
Το θέμα της έκθεσης επιλέχθηκε από τον επιμελητή (curator) της 
17ης BIENNALE Αρχιτεκτονικής της Βενετίας 2020, κ. Hashim Sarkis 
και παρουσιάζεται αναλυτικά από τον ίδιο στην επίσημη ιστοσελίδα 
της διοργανώτριας αρχής:
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέρο-
ντος, με συνημμένη την πρότασή τους, σύμφωνα με τις σχετικές 

οδηγίες που παρατίθενται στα παραρτήματα της παρούσης πρό-
σκλησης.
Το επιπλέον υλικό πληροφόρησης (κάτοψη, τομή, ορθοφωτο-
γραφικός χάρτης θέσης περιπτέρου), συνοδεύει την ανάρτηση 
της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην ιστοσελίδα του 
ΥΠΕΝ. ( http://www.ypeka.gr/).
Επιστημονική επιτροπή αξιολόγησης, η οποία έχει συσταθεί και 
συγκροτηθεί με Απόφαση του Εθνικού Επιτρόπου κ. Δημητρίου 
Οικονόμου, Υφυπουργού Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος 
του ΥΠΕΝ, θα αξιολογήσει τις υποψηφιότητες και θα δημιουργή-
σει Πίνακα κατάταξής τους, κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας. 
Τυχόν ενστάσεις κατά της απόφασης της επιστημονικής επιτροπής 
αξιολόγησης μπορούν να υποβληθούν εντός προθεσμίας πέντε (5) 
ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση αυτής.
Ο πρώτος στον Πίνακα υποψήφιος για επιμελητής της ελληνικής 
συμμετοχής (curator), θα προσκληθεί (σύμφωνα με τον Νόμο 
4412/2016, Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρε-
σιών, άρθρο 32, Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση 
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση) να καταθέσει, εντός ενός μηνός, 
αναλυτική περιγραφή του έργου, στην οποία θα προβλέπονται 
όλες οι παράμετροι υλοποίησής του και το κόστος του, έχοντας 
γνώση και λαμβάνοντας υπόψη του την κατάσταση των υπο-
δομών και τις γενικότερες συνθήκες στον εκθεσιακό χώρο της 
BIENNALE στη Βενετία (GIARDINI) και ειδικότερα στο Ελληνικό Πε-
ρίπτερο. Ο προϋπολογισμός του έργου θα καθοριστεί και η σχετική 
σύμβαση θα υπογραφή μετά την επιλογή του επιμελητή (curator) 
και με βάση την κατάθεση αναλυτικής περιγραφής υλοποίησης 
της πρότασης και των αναγκών διοργάνωσης της έκθεσης. Το 
ανώτατο ποσό που δύναται να διατεθεί για το παρόν έργο είναι 
120.000€ (περιλαμβανομένου του ΦΠΑ), στο πλαίσιο της σχετικής 
χρηματοδότησης.
Η αναλυτική ποσοτική και ποιοτική περιγραφή των δράσεων τις 
οποίες θα καλύπτει το παραπάνω ποσό θα διατυπώνεται στην σύμ-
βαση. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες:
Διαμόρφωση και λειτουργία χώρου ελληνικού περιπτέρου(*): 
περιλαμβάνει την προμήθεια υλικών και εξοπλισμού, τα μεταφο-
ρικά έξοδα, την εξασφάλιση των απαραίτητων αδειοδοτήσεων 
από τις αρμόδιες τοπικές αρχές, τις εργασίες διαμόρφωσης και 
λειτουργίας του χώρου του περιπτέρου (εμβαδού περίπου 250,00 
τ.μ.), την επίβλεψη των εργασιών αυτών με βάση την σχεδιαστική 
πρόταση του επιλεγέντα επιμελητή, τη φύλαξη, την ασφάλεια και 
την λειτουργία του περιπτέρου καθ’ όλη την διάρκεια της έκθεσης, 
σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της.
Επιμελητικό έργο: συνίσταται στον σχεδιασμό και την επίβλεψη της 
κατασκευής του περιπτέρου, στην εξασφάλιση της απρόσκοπτης 
και συνεχούς λειτουργίας του, στη διοργάνωση συζητήσεων, 
εργαστηρίων, εκδηλώσεων, στή συμμετοχή σε άλλες εκδηλώσεις 

στα πλαίσια της Biennale, στη σύνταξη δίγλωσσου καταλόγου 
(τουλάχιστον 120 σελίδων) που θα περιλαμβάνει επεξηγηματικά 
και θεωρητικά κείμενα, φωτογραφικό υλικό και άλλη πληροφόρη-
ση σχετικά με την ελληνική συμμετοχή.
Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων επικοινωνίας: περιλαμβάνει 
τη διοργάνωση δύο (κατ’ ελάχιστον) εκδηλώσεων στη Βενετία, τη 
διοργάνωση ημερίδας στην Αθήνα για την παρουσίαση στο κοινό 
της συμμετοχής στη Biennale Αρχιτεκτονικής της Βενετίας, τη δη-
μιουργία και λειτουργία ιστοσελίδας, την ενημέρωση κοινωνικών 
δικτύων σχετικά με το θέμα της έκθεσης, τη δημιουργία ενημε-
ρωτικού «φυλλαδίου» με το πρόγραμμα όλων των εκδηλώσεων 
που θα οργανωθούν από την ελληνική συμμετοχή και το οποίο θα 
διανέμεται για ενημέρωση του κοινού και την αποτύπωση των πα-
ραπάνω δράσεων επικοινωνίας σε ηλεκτρονική μορφή.
Σε περίπτωση χορηγιών από τρίτους, αυτές θα πρέπει να κα-
λύπτουν αντικείμενο είτε διαφορετικό είτε επιπλέον των όσων 
περιλαμβάνονται στην αναλυτική περιγραφή υλοποίησης της 
πρότασης του επιμελητή (curator). Τόσο οι χορηγοί, όσο και το 
αντικείμενο που προσφέρουν ή χρηματοδοτούν, θα εγκρίνονται 
από την επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης.
Οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος θα υποβάλλονται τις εργάσιμες 
ημέρες και κατά τις ώρες 10:00 έως 13:00, στη γραμματεία της 
Διεύθυνσης Μελετών και Έργων Αστικών Αναπλάσεων (ΔΜΕΑΑ) 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), Λεωφ. Με-
σογείων 119, ΤΚ 115 26 - ΑΘΗΝΑ, 3°ς όροφος.
Καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η Τρίτη 
7/1/2020 και ώρα 13:00. Η διάρκεια του χρόνου σύμβασης του 
επιμελητή θα είναι, κατ’ ελάχιστον, έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.
(*) Με βάση τον Κανονισμό της 17ης Διεθνούς Έκθεσης Αρχιτεκτο-
νικής (Procedure for National Participations), άρθρο 5, §3, η χώρα 
μας, ως διαθέτουσα περίπτερο στο εκθεσιακό πάρκο «Giardini di 
Castello», επιτρέπεται να εκθέτει στον εσωτερικό χώρο του περι-
πτέρου της. Οι υπαίθριοι κοινόχρηστοι χώροι των «Giardini» δεν 
είναι διαθέσιμοι στις συμμετέχουσες χώρες εκτός και αν πρόκειται 
για τους άμεσα γειτνιάζοντες με τα περίπτερα. Στην περίπτωση 
αυτή απαιτείται επίσημη εξουσιοδότηση από την διοργανώτρια 
αρχή, κατόπιν παρουσίασης λεπτομερούς πρότασης, από τους 
ενδιαφερόμενους Εθνικούς Επιτρόπους, στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής 
της Biennale di Venezia, το αργότερο μέχρι τη 15η Φεβρουαρίου 
2020. Η παραπάνω υπηρεσία έχει την αρμοδιότητα να εκτιμήσει 
την σκοπιμότητα της πρότασης και να αποφασίσει, την έγκριση ή 
απόρριψή της.
Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ 17ης BIENNALE ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ 2020

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 
Στα τρία καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016
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Δέσμευση για επενδύσεις ύψους 2,5 δισ. στην Ελλάδα 
μέσα στα επόμενα 9 χρόνια ανέλαβε η ΤΡΑΙΝΟΣΕ και η 
Ιταλική μητρική της εταιρεία όπως –σύμφωνα με το ΑΠΕ- 
ανακοίνωσε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώ-
στας Καραμανλής υπογράφοντας το μνημόνιο συνεργα-
σίας με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας Φίλιππο 
Τσαλίδη παρουσία και του Ιταλού Διευθυντή όλων των 
θυγατρικών του ιταλικού ομίλου Trainitalia, Μαουρίτσιο 
Καποτότο.
 Το μνημόνιο αφορά την ανανέωση της συνεργασίας με-
ταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ για την 
εκτέλεση της δημόσιας σιδηροδρομικής συγκοινωνίας 
συμπεριλαμβανομένων των άγονων γραμμών για 10 συν 
5 χρόνια.
 Όπως τόνισε ο υπουργός Υποδομών η ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα συ-
νεχίσει να επιχορηγείται με τα 5Ο εκατομμύρια το χρόνο, 
συνολικά 750 εκατομμύρια, για τις άγονες γραμμές με την 
σημαντική όμως δέσμευση πλέον να κάνει επενδύσεις 2,2 
με 2,5 δισ. και μάλιστα στα πρώτα 9 χρόνια. 
 Οι επενδύσεις αυτές αφορούν τροχαίο υλικό και εκσυγ-
χρονισμό του, περισσότερα σιδηροδρομικά δρομολόγια, 
αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των τεχνικών εγκατα-
στάσεων της σημερινής ΕΕΣΣΤΥ που ενσωματώνεται μέ-
χρι τέλη του έτους στη ΤΡΑΙΝΟΣΕ, αξιοποίηση κτιρίων κ.α.
Ο διευθύνων σύμβουλος της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Φίλιππος Τσαλί-
δης ανακοίνωσε ότι τα πρώτα πέντε υπερσύγχρονα τρένα 
τύπου «Ασημένιο Βέλος» θα έλθουν στην Ελλάδα μέσα 
στο δεύτερο εξάμηνο του 2020 ενώ το 2022-2023 θα 
έλθουν τα υβριδικά τρένα που αποτελούν την τελευταία 

τεχνολογία και θα μπορούν να κινούνται ταυτόχρονα και 
σε ηλεκτροδοτούμενες και σε συμβατικές γραμμές . Το 
πρώτο υβριδικό τρένο στον κόσμο άρχισε να κατασκευ-
άζεται τον περασμένο Ιούλιο.
 Ο κ Καραμανλής έκανε λόγο για μια πολύ σημαντική στιγ-
μή για τον Ελληνικό σιδηρόδρομο καθώς με την σημερινή 
συμφωνία θα εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του για 
τα επόμενα 15 χρόνια υπογραμμίζοντας παράλληλα το 
μεγάλο όφελος για τη χώρα που πέτυχε η κυβέρνηση με 
τη νέα διαπραγμάτευση της συμφωνίας -που θα υπογρά-
φει οριστικά σε λίγες μέρες στην Ιταλία αφού ενημερωθεί 
την επόμενη εβδομάδα η αρμόδια Επίτροπος της ΕΕ- δη-
λαδή την δέσμευση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ για επενδύσεις 2,5 δισ. 
και μάλιστα νωρίτερα από την ολοκλήρωση της σύμβα-
σης. Επίσης να εκσυγχρονίσει το τροχαίο υλικό φέρνοντας 
υπερσύγχρονα τρένα στην Ελλάδα. 
Για « μεγάλη ημέρα « για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ μίλησε ο κ. Τσαλί-
δης προσθέτοντας ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι τελείως 
διαφορετικά για την Ελλάδα και τις σιδηροδρομικές της 
συγκοινωνίες. Δεσμευόμαστε, είπε, ότι θα υλοποιήσουμε 
ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα επενδύσεων και είμαστε 
βέβαιοι ότι θα το πετύχουμε. Όπως τόνισε ο κ. Τσαλίδης 
η ΤΡΑΙΝΟΣΕ με την ενσωμάτωση της ΕΕΣΣΤΥ είναι πλέον 
μία πολύ μεγάλη εταιρεία με 1200-1300 εργαζόμενους. 
Εκτός από τα υπερσύγχρονα τρένα, πρόσθεσε, θα δοθεί 
μεγάλο βάρος στον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση 
των τεχνικών βάσεων της εταιρείας γιατί τα νέα τρένα 
χρειάζονται και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. 
Επίσης, ο διευθύνων σύμβουλος της ΤΡΑΙΝΟΣΕ ανακοί-

νωσε ότι πηγαίνει πολύ καλά η νέα γρήγορη γραμμή 
Αθήνα - Θεσσαλονίκη που λειτουργεί από τον περασμένο 
Μάιο. Από την πλευρά του ο κ. Μαουρίτσιο Καποτότο τό-
νισε ότι η δέσμευση της Ιταλικής Μητρικής Εταιρείας στην 
ΤΡΑΙΝΟΣΕ είναι πολύ ισχυρή. Δεσμευόμαστε τόνισε για 
την βελτίωση των σιδηροδρομικών συγκοινωνιών στην 
Ελλάδα κάνοντας κι εκείνος λίγο για σημαντική στιγμή για 
τις δύο πλευρές.
 «Εμείς δεν εγκαινιάσουμε μουσαμάδες»
 «Έχω ξαναπεί ότι εμείς δεν εγκαινιάζουμε μουσαμάδες» 
ανέφερε ο κ. Καραμανλής διευκρινίζοντας ότι η γρήγορη 
σιδηροδρομική γραμμή Αθήνα - Θεσσαλονίκη θα κα-
λύπτεται σε 3,5 ώρες το 2Ο21 και όχι τέλη του 19 όπως 
είχε ανακοινώσει η προηγούμενη πολιτική ηγεσία του 
Υπουργείου. Έφερε δε ως παράδειγμα ότι σήμερα τα τρέ-
να κινούνται μόνο με 10 χιλιόμετρα καθώς το δίκτυο έχει 
προβλήματα. 
 Όσον αφορά την επέκταση του Προαστιακού από το Κιά-
το στο Αίγιο, ο Πρόεδρος του ΟΣΕ Κώστας Σπηλιόπουλος 
διευκρίνισε ότι γίνεται αγώνας δρόμου να μπουν τα τρένα 
αρχές του νέου έτους. Θα είναι όμως ντιζελοκίνητο από το 
Κιάτο και κάτω, καθώς η ηλεκτροδοτούμενη γραμμή ανα-
μένεται να κατασκευαστεί σε δύο με τρία χρόνια.
 Παρών στην υπογραφή ήταν ο Ιταλός Πρέσβης που υπο-
γράμμισε τη σημασία της συμφωνίας για τις δυο χώρες 
και τους λαούς τους, ο Υφυπουργός Μεταφορών Γιάννης 
Κεφαλογιάννης και ο γενικός γραμματέας Μεταφορών 
Νίκος Σταθόπουλος.

Την ανάγκη να εφαρμοστούν ρεαλιστικά σχέδια και να 
διασφαλιστεί η χρηματοδότηση για τα προγράμματα «δί-
καιης μετάβασης» των περιοχών που εξαρτώνται από τον 
άνθρακα, στην εποχή της απανθρακοποίησης επεσήμα-
νε –όπως αναφέρει το ΑΠΕ- η ευρωβουλευτής της Νέας 
Δημοκρατίας Μαρία Σπυράκη μιλώντας στο Ενεργειακό 
φόρουμ των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου 
που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.
Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, είναι απαραίτητο να 
υλοποιηθούν προγράμματα μετεκπαίδευσης και αναβάθ-
μισης των προσόντων των εργαζομένων, ωστόσο δεν 
είναι ρεαλιστικό να αναμένει κανείς ότι οι εργαζόμενοι στα 
ορυχεία θα μετατραπούν σε επιστήμονες της Πληροφο-
ρικής. Για το λόγο αυτό επεσήμανε ότι οι επενδύσεις θα 
πρέπει να κατευθυνθούν σε τομείς όπως η αγροτική πα-
ραγωγή, ο τουρισμός κ.α. 
Ως προς την χρηματοδότηση, αναμένεται η ενεργοποίηση 
του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης της ΕΕ με αρχικά κεφά-
λαια ύψους 4,8 δισ. ευρώ στα οποία θα προστεθούν κε-

φάλαια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τον 
ιδιωτικό τομέα. Το ταμείο απευθύνεται σε 41 περιφέρειες 
της ΕΕ που έχουν αυξημένη εξάρτηση από τη βιομηχανία 
του άνθρακα, μία εκ των οποίων είναι η Δυτική Μακεδο-
νία.
Η κ. Σπυράκη ανέφερε ακόμη ότι στην επικείμενη αναθεώ-
ρηση του Μηχανισμού Εμπορίας Δικαιωμάτων εκπομπής 
διοξειδίου του άνθρακα θα ενταχθεί η αγροτική παραγω-
γή, ενώ θα αυξηθούν οι υποχρεώσεις της ναυτιλίας και 
των αερομεταφορών. Εξέφρασε πάντως την ανησυχία της 
για την απόφαση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 
να διακόψει τη χρηματοδότηση των συμβατικών μονά-
δων ηλεκτροπαραγωγής από το 2020, σημειώνοντας ότι 
θα δημιουργήσει προβλήματα στη μεταβατική περίοδο 
κατά την οποία θα χρειαστούν μονάδες φυσικού αερίου.
Στο ίδιο φόρουμ η γενική γραμματέας του υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Αλεξάνδρα Σδούκου παρου-
σίασε τους άξονες του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια 
και το Κλίμα που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση και στά-

θηκε ιδιαίτερα στην κατάργηση της παραγωγής ρεύματος 
από λιγνίτη ως το 2028.
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικής Δι-
αχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ) Γιάννης 
Μπασιάς σημείωσε ότι καθώς το 2030, το 30 - 35 % της 
κατανάλωσης ενέργειας θα καλύπτεται από ανανεώσι-
μες πηγές, για το υπόλοιπο 65 - 70 % θα εξακολουθούν 
να χρειάζονται υδρογονάνθρακες, για την εισαγωγή 
των οποίων η χώρα μας δαπανά σήμερα 11 δισ. ευρώ 
ετησίως. Ανέφερε ακόμη το παράδειγμα χωρών που 
επιβάλλουν κυρώσεις για καθυστερήσεις στην εκτέλεση 
προγραμμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογοναν-
θράκων.
Τέλος ο Konstantin Sirleshtov, νομικός από τη Βουλγαρία 
(CMS Law Firm) σημείωσε ότι πολυεθνικές εταιρίες έχουν 
επενδύσει στη γειτονική χώρα εκατοντάδες εκατομμύρια 
ευρώ σε ερευνητικές γεωτρήσεις, χωρίς θετικό αποτέλε-
σμα (ανακάλυψη κοιτάσματος) ως τώρα.

Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 2,5 ΔΙΣ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΣΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ 9 ΧΡΟΝΙΑ   

Μ. ΣΠΥΡΑΚΗ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΦΟΡΟΥΜ: ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΙΓΝΙΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
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Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωστής 
Χατζηδάκης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση για τη 
διαχείριση αποβλήτων και την ανακύκλωση επεσήμανε, 
σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του ΥΠΕΝ 
μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:  
1.   Η Ελλάδα με μεγάλη ευθύνη και του ΣΥΡΙΖΑ είναι ου-
ραγός στην ανακύκλωση με ποσοστό κάτω του 20%, ενώ 
συνεχίζει να οδηγεί σε ταφή το 80% περίπου των απορ-
ριμμάτων της.
2.   Κάποια στιγμή στη χώρα μας πρέπει όλοι να αντιλη-
φθούμε, και οι τοπικές κοινωνίες, και η Αυτοδιοίκηση, ότι 
δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε τον τροχό και ότι όλοι 
αυτοί οι δογματισμοί και οι προκαταλήψεις βλάπτουν τη 
δημόσια υγεία, την οικονομία, τη χώρα, το μέλλον μας.
3.   Από τον χαρακτήρα μου δεν μπορώ να κάθομαι ήσυ-
χος και θα προχωρήσω μπροστά, όπως προχώρησα και 
με τη ΔΕΗ. Μου καταλογίζετε ό,τι μου καταλογίζετε για τη 
ΔΕΗ, αλλά προχώρησα πάντως στην εφαρμογή μιας πο-
λιτικής. Το ίδιο θα προχωρήσω και στα απορρίμματα. Και 
το λέω και σ’ εσάς, το λέω και στην Αυτοδιοίκηση, το λέω 
και στην κοινωνία. Και δεν έχω καμία δική μου πατέντα. 
Παίρνω τι γίνεται στις πιο προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες 
και προσπαθώ να το εφαρμόσω και εδώ και νομίζω ότι 
ειδικά στο θέμα που συζητάμε της ανακύκλωσης, υπάρ-
χουν πια στην πατρίδα μας κοινοί τόποι. Ελπίζω!

4.   Μπορούμε να τα κάνουμε αύριο το πρωί όλα; Αυτό 
γίνεται μόνο στα κινούμενα σχέδια. Δεν αλλάζει, ειδικά σ’ 
αυτό το θέμα, η Ελλάδα. Δεν είναι θεσμικό το ζήτημα, είναι 
ζήτημα κατασκευής νέων μονάδων, τοποθέτησης κάδων, 
αλλαγής νοοτροπίας, αλλαγής μιας ολόκληρης φιλοσοφί-
ας. Αυτό δεν μπορεί να γίνει αύριο το πρωί.
5.   Έχουμε προόδους όλο αυτό το διάστημα; Έχουμε. 
-      Αντιμετωπίστηκε το ζήτημα του Αιγίου. Αποφεύχθη-
καν τουλάχιστον οι κίνδυνοι της δημόσιας υγείας. Αποφα-
σίστηκε να πάνε τα σκουπίδια απέναντι στη Φωκίδα, με 
συμφωνία όλων.
-      Αντιμετωπίστηκε το ζήτημα της Κέρκυρας. Όχι οριστι-
κά, αλλά αντιμετωπίστηκε με μεταφορά των απορριμμά-
των στην Κοζάνη, πράγμα που το ήθελε και η ΔΙΑΔΥΜΑ 
και η σχετική μονάδα που είναι εκεί στη Δυτική Μακεδο-
νία, η οποία έτσι θα καταστεί και περισσότερο βιώσιμη, 
αλλά προχωρεί και ο γενικότερος σχεδιασμός για την 
Κέρκυρα.
-      Τέθηκαν οι βάσεις –δεν αντιμετωπίστηκε ακόμη- για 
να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της Θεσσαλονίκης με τις δύο 
μονάδες για τις οποίες υπάρχει ένας αρχικός σχεδιασμός 
από τον φορέα και αυτό είναι ένα μεγάλο βήμα, όπως και 
άλλες τέτοιες σχετικές πρωτοβουλίες.
6.   Στο ζήτημα της Αττικής που έχουμε συνεργαστεί κατ’ 
επανάληψη με τον κ. Πατούλη για τον οποίο είναι προτε-

ραιότητα το θέμα αυτό και ο οποίος έχει υποσχεθεί ότι τους 
επόμενους μήνες, σε συνεργασία φυσικά και με εισήγηση 
του Περιφερειακού Συμβουλίου, θα φέρει τον νέο περιφε-
ρειακό σχεδιασμό. Διότι με ευθύνες της Περιφερειάρχου 
του ΣΥΡΙΖΑ, της κ. Δούρου, η Αττική είναι η μεγαλύτερη 
μαύρη τρύπα στη διαχείριση των απορριμμάτων λόγω 
των δογματισμών! Όπως και με ευθύνες τότε άλλων του 
ΣΥΡΙΖΑ στην Κέρκυρα που το περασμένο καλοκαίρι είχε 
γίνει θέμα σε όλο τον κόσμο. 
7.   Είναι προτεραιότητά μας- και στέλνουμε και ένα μή-
νυμα σε όλη την κοινωνία- ότι δεν μπορούμε να καθυ-
στερούμε άλλο με την ανακύκλωση, με τον καφέ κάδο για 
τα οργανικά, με την τιμολόγηση της ανακύκλωσης, με τα 
κίνητρα που πρέπει να υπάρχουν για τους πολίτες. Έχου-
με μιλήσει για την εισαγωγή κάποια στιγμή μιας πράσινης 
κάρτας γι’ αυτούς που κάνουν ανακύκλωση, όπως γίνεται 
σε πολλές χώρες του εξωτερικού, για να έχουν κι ένα κίνη-
τρο να το κάνουν, όταν πηγαίνουν και ψωνίζουν σε μαγα-
ζιά, σε σούπερ μάρκετ κ.ο.κ. Προς αυτή την κατεύθυνση 
θα προχωρήσουμε και είμαι βέβαιος ότι, καθώς περνάνε 
οι μέρες και οι μήνες, θα έχουμε να δείχνουμε όλοι, και η 
κεντρική Κυβέρνηση και η Αυτοδιοίκηση, ολοένα και πιο 
συγκεκριμένα δείγματα γραφής.

Την επίσπευση των διαδικασιών από το Ταμείο Αξιοποίη-
σης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), ώστε 
εντός του επομένου έτους να δρομολογηθούν οι πρώτοι 
διαγωνισμοί για την αξιοποίηση των δέκα μεγάλων περι-
φερειακών λιμανιών, ζήτησε ο υπουργός Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννη Πλακιωτάκης σε συνάντηση 
που είχε με τη διοίκηση του Ταμείου και ομάδας εξειδικευ-
μένων στελεχών, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Στον υπουργό Ναυτιλίας παρουσιάσθηκε το πρώτο σκέ-
λος της στρατηγικής μελέτης βιωσιμότητας των δέκα 
μεγάλων περιφερειακών λιμένων της χώρας που λειτουρ-
γούν με τη μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας (Αλεξανδρού-
πολης, Ελευσίνας, Λαυρίου, Ραφήνας, Ηγουμενίτσας, 
Κέρκυρας, Καβάλας, Βόλου, Πάτρας και Ηρακλείου) και οι 
εναλλακτικές αξιοποίησης τους.

Επίσης συνεκτιμήθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές του 
κάθε λιμένα ξεχωριστά οι υφιστάμενες υποδομές, οι προ-
οπτικές ανάπτυξης καθώς και το ενδιαφέρον υποψηφίων 
επενδυτών για έκαστο εξ αυτών.
«Η στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης να αλλάξει την 
πολιτική φιλοσοφία για την αξιοποίηση των εν λόγω πε-
ριφερειακών λιμανιών μέσα από μελέτες αξιολόγησης, οι 
οποίες υποδεικνύουν ποιο μοντέλο θα ακολουθηθεί κατά 
περίπτωση (υπο-παραχώρηση, πλήρης παραχώρηση, 
πώληση μετοχών) δικαιώνεται πλήρως,» αναφέρεται σε 
σημερινή ανακοίνωση του υπουργείο Ναυτιλίας.
 Τονίζεται επίσης ότι «οι εναλλακτικές προσεγγίσεις αφενός 
αναδεικνύουν την υπεραξία κάθε περιουσιακού στοιχείου 
και αφετέρου το καθιστούν πιο ελκυστικό στο μελλοντικό 
επενδυτικό ενδιαφέρον, πάντα με σεβασμό στο δημόσιο 

συμφέρον».
Ο κ. Πλακιωτάκης, μετά το πέρας της σύσκεψης εξέφρασε 
την ικανοποίηση του για τα πρώτα, θετικά όπως τα χα-
ρακτήρισε, συμπεράσματα αναφορικά με την αξιοποίηση 
των δέκα μεγάλων περιφερειακών λιμανιών της χώρας, 
ενώ το επόμενο διάστημα θα υπάρξει εκ νέου σύσκεψη με 
την διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ προκειμένου να οριστικοποιηθεί 
η σειρά προτεραιότητας και το χρονοδιάγραμμα αξιοποί-
ησης των λιμένων.
 Παρόντες στη σύσκεψη ήταν ο Γενικός Γραμματέας του 
Υπουργείου, κ. Ευάγγελος Κυριαζόπουλος, ο Εκτελεστικός 
Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ, κ. 
Άρης Ξενόφος και κ. Ριχάρδος Λαμπίρης αντίστοιχα. 

Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: «ΟΠΩΣ ΠΡΟΧΩΡΗΣΑ ΜΕ ΤΗ ΔΕΗ ΕΤΣΙ ΘΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΩ ΜΕ 
ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» 

Γ. ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ: ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΙΠΕΔ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΚΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ   
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Το ένα μετά το άλλο τα ελληνικά νησιά μπαίνουν στη λίστα 
των ενεργειακά έξυπνων που θα χρησιμοποιούν ολοένα 
και περισσότερο ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για την 
τροφοδοσία των ηλεκτρικών δικτύων, τις μεταφορές, τη 
θέρμανση και λοιπά. Καθώς προχωρούν οι διασυνδέσεις 
στο Αιγαίο που επιτρέπουν την μεγαλύτερη διείσδυση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ο δρόμος για την «πρά-
σινη ανάπτυξη» των νησιών διευκολύνεται, ενώ και στα 
νησιά που θα παραμείνουν μη διασυνδεδεμένα προκρί-
νονται λύσεις αξιοποίησης της «πράσινης» ενέργειας σε 
συνδυασμό με αποθήκευση, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από το συνέ-
δριο που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδο-
μάδα στην Κροατία, μετά την Τήλο όπου ήδη λειτουργεί 
υβριδικό σύστημα (αιολικό, φωτοβολταϊκό και μπαταρία) 
που καλύπτει από πέρυσι μεγάλο μέρος των αναγκών του 
νησιού και την Ικαρία όπου η ΔΕΗ εγκατέστησε το σύστη-
μα ΝΑΕΡΑΣ, συνδυάζοντας αιολική και υδροηλεκτρική 
ενέργεια, έρχεται η σειρά άλλων δέκα νησιών (Σίφνος, 
Κύθηρα, Σπέτσες, Κάσος, Σάμος, Σύμη, Πάτμος, Αμοργός, 
Ζάκυνθος αλλά και Κρήτη) που έχουν ενταχθεί σε αρχι-
κό ή προχωρημένο στάδιο στην πρωτοβουλία «Clean 
Energy for EU Islands» (Καθαρή ενέργεια για τα νησιά της 
Ευρώπης, https://www.euislands.eu) που υποστηρίζει 
τη μετάβαση των νησιωτικών περιοχών σε χαμηλότερες 
εκπομπές άνθρακα. Παράλληλα υλοποιούνται τα έργα 
του ΚΑΠΕ για τη μετατροπή του ‘Αη Στράτη σε «Πράσινο 
Νησί», καθώς και το έργο του ΔΕΔΔΗΕ για τα «Έξυπνα 
Νησιά» (Καστελόριζο, Αστυπάλαια, Σύμη). 
Οι εξελίξεις σε σχέση με τα «πράσινα» νησιά παρουσι-
άστηκαν την περασμένη εβδομάδα στο φόρουμ που 

διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία στο Split της 
Κροατίας όπου συμμετείχε ο ελληνικός ενεργειακός 
Όμιλος EUNICE ENERGY GROUP (EEG), που ανέπτυξε το 
υβριδικό σύστημα της Τήλου. Ο κ. Ζήσιμος Μαντάς, Chief 
Business Development Officer (CBDO) του Ομίλου EUNICE 
και μέλος του Δ.Σ. της ΕΛΕΤΑΕΝ, διηύθυνε το πάνελ « 
Supporting Organizations at our Service» όπου νησιωτι-
κοί φορείς απεύθυναν ερωτήσεις και έλαβαν απαντήσεις 
σε θέματα καθαρών τεχνολογιών παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας, decarbonisation των νησιών αλλά και σχετι-
κών πολιτικών ώστε αυτές να αποτελέσουν το μέσο για τη 
διάδοση και εφαρμογή τους. 
Σημειώνεται ότι η Σίφνος είναι ένα από τα έξι νησιά της 
Ευρώπης που παρουσίασαν στην εκδήλωση της Κροα-
τίας τα σχέδια για πλήρη ενεργειακή αυτονομία που θα 
στηρίζεται σε ανανεώσιμες πηγές, αποθήκευση ενέργειας 
αλλά και καινοτομικές τεχνολογικές λύσεις για τις θαλάσ-
σιες μεταφορές από και προς το νησί, που είναι ο τομέας 
που καταναλώνει με διαφορά την περισσότερη ενέργεια. 
Τα άλλα πέντε ευρωπαϊκά νησιά που παρουσίασαν το 
σχεδιασμό για την απανθρακοποίηση είναι τα Cres-Loσinj 
(Κροατία), Culatra (Πορτογαλία), Aran Islands (Ιρλανδία), 
Salina (Ιταλία) και La Palma (Ισπανία). 
Πέραν των έξι νησιών που βρίσκονται σε πιο προχωρημέ-
νο στάδιο, το «Clean Energy for EU Islands» ανακοίνωσε 
το Σεπτέμβριο τεχνική υποστήριξη άλλων 25 νησιών για 
την κατάστρωση των σχεδίων τους, στα οποία περι-
λαμβάνονται και τρία ελληνικά (Κύθηρα, Σπέτσες και 
Κάσος). Στην ιστοσελίδα της πρωτοβουλίας (https://
www.euislands.eu/clean-energy-islands) εμφανίζονται 
εξάλλου άλλα έξι νησιά (Σάμος, Σύμη, Πάτμος, Αμοργός, 

Ζάκυνθος, Κρήτη) που θα προχωρήσουν προς την ίδια 
κατεύθυνση. 
Τα νησιά αποτελούν ξεχωριστό κεφάλαιο και στο Εθνικό 
Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα που εγκρίθηκε την 
Πέμπτη από το Υπουργικό Συμβούλιο και τέθηκε σε δημό-
σια διαβούλευση. Όπως τονίζεται στο ΕΣΕΚ: «Για τα νησιά 
που προβλέπεται να παραμείνουν μη διασυνδεδεμένα, 
τουλάχιστον για αρκετό διάστημα, προωθείται μεγάλη 
μείωση της χρήσης του πετρελαίου για ηλεκτροπαρα-
γωγή με την εγκατάσταση σύγχρονων μονάδων ΑΠΕ σε 
συνδυασμό με τεχνολογίες αποθήκευσης. Η μείωση της 
ενεργειακής εξάρτησης στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά 
είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αύξηση της διείσδυσης 
των ΑΠΕ. Για να καταστεί αυτό δυνατό, μέτρο πολιτικής 
αποτελεί η υιοθέτηση κατάλληλου θεσμικού πλαισίου για 
την προώθηση συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής 
ενέργειας, είτε στο πλαίσιο των υβριδικών σταθμών, είτε 
στο πλαίσιο μίας ανεξάρτητης κεντρικής αποθήκης που 
θα άρει τον κορεσμό του δικτύου και θα επιτρέψει την 
εγκατάσταση νέων μη ελεγχόμενων σταθμών ΑΠΕ, είτε 
στο πλαίσιο εγκατάστασης συστημάτων αποθήκευσης 
μικρής χωρητικότητας σε συνδυασμό με κάθε νέο σταθμό 
ΑΠΕ. Στην κατεύθυνση αυτή προωθείται η εγκατάσταση 
Υβριδικών Σταθμών ΑΠΕ, είτε μέσω ιδιωτικών έργων, 
είτε μέσω πιλοτικών έργων, όπως το έργο του ΚΑΠΕ για 
τη μετατροπή του ‘Αη Στράτη σε «Πράσινο Νησί», καθώς 
και το έργο του ΔΕΔΔΗΕ για τα «Έξυπνα Νησιά» (Καστελό-
ριζο, Αστυπάλαια, Σύμη), έχουν τεθεί σε λειτουργία δύο 
Υβριδικοί Σταθμοί ΑΠΕ στο νησί της Τήλου (με μπαταρία) 
και στην Ικαρία (με αντλησιοταμίευση)».

Από το Ελληνικό Κτηματολόγιο, εκδόθηκε η ακόλουθη 
ανακοίνωση: Την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019, ξεκινάει η 
διαδικασία της Προανάρτησης για όσους έχουν ακίνητη 
περιουσία στη Δημοτική Ενότητα Βόλου του Δήμου Βό-
λου. Η Προανάρτηση είναι η προκαταρκτική ενημέρωση 
των δικαιούχων, μετά την επεξεργασία των δηλώσεων 
και στόχος της είναι η επιβεβαίωση της ορθότητας των 
στοιχείων και η υπόδειξη τυχόν σφαλμάτων από τους 
δικαιούχους. Μέσω της ιστοσελίδας του Κτηματολογίου 
(www.ktimatologio.gr) για δύο μήνες, οι δικαιούχοι, με 
χρήση των κωδικών του taxisnet, έχουν πρόσβαση στην 

καταγραφή των δικαιωμάτων τους και της γεωγραφικής 
απεικόνισης των ακινήτων τους.  Εφόσον συμφωνούν 
με τα στοιχεία αυτά, δε χρειάζεται να προβούν σε κά-
ποια ενέργεια. Εάν δεν συμφωνούν με κάποιο στοιχείο, 
μπορούν, μέχρι τις 4 Φεβρουαρίου 2020, να στείλουν 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: kt4volos@gmail.com την 
Αίτηση Επανεξέτασης Στοιχείων, που θα βρουν στο www.
ktimatologio-volos.gr, ή να την καταθέσουν στο Γραφείο 
Κτηματογράφησης Βόλου, Δημοκρατίας και Αϊδινίου 14, 
Νέα Ιωνία Βόλου. Η συμμετοχή των πολιτών στη διαδικα-
σία της Προανάρτησης στη Δημοτική Ενότητα Βόλου του 

Δήμου Βόλου, είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς με αυ-
τήν εξασφαλίζουν ότι τα δικαιώματα που δήλωσαν θα κα-
ταγραφούν σωστά στο Κτηματολόγιο και θα αποφύγουν 
άσκοπη ταλαιπωρία στο μέλλον. Μετά την ολοκλήρωση 
της Προανάρτησης, θα ακολουθήσει η επεξεργασία των 
αιτήσεων και οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν εκ νέου για 
τη διαδικασία της Ανάρτησης. Γενικές Πληροφορίες: Δευ-
τέρα έως Παρασκευή στα τηλέφωνα 210-6505600  από 
08:30 έως 15:30 και στον ιστότοπο www.ktimatologio.gr

ΠΛΗΘΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ «ΕΞΥΠΝΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ
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Η Ευρώπη έχει φιλοδοξίες στο διάστημα και δεν διστάζει 
να βάλει το χέρι της στην τσέπη για τις προωθήσει, προκει-
μένου να μην μείνει φτωχός συγγενής σε σχέση με τις ΗΠΑ 
και την Κίνα και να εξασφαλίσει την ανεξάρτητη παρουσία 
της στο διάστημα, καθώς επίσης τη συμβολή της σε διε-
θνείς διαστημικές συνεργασίες. Μεταξύ άλλων, η Ευρώπη 
έχει ως στόχο να στείλει τους πρώτους αστροναύτες της 
στη Σελήνη.
Για πρώτη φορά εδώ και 25 χρόνια, ο Ευρωπαϊκός Ορ-
γανισμός Διαστήματος (ESA) εξασφάλισε μια άνευ προ-
ηγουμένου αύξηση 45% στον προϋπολογισμό του για 
την περίοδο 2020-2022, καθώς τα 22 κράτη-μέλη του 
που συνήλθαν στη Σεβίλλη αυτή την εβδομάδα (μεταξύ 
των οποίων η Ελλάδα), ενέκριναν χρηματοδότηση 12,5 
δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι 8,6 δισεκ. ευρώ που είχαν 
εγκρίνει στην προηγούμενη συνάντηση τους το 2016. 
Προβλέφθηκε επίσης ότι έως το 2024 το ποσό θα φθάσει 
τα 14,4 δισεκ. ευρώ.
Ακόμη και η ίδια η ESA δεν μπορούσε να το πιστέψει. 
«Αποτελεί έκπληξη για μένα. Πήραμε περισσότερα ακόμη 
και από όσα πρότεινα», δήλωσε ο γενικός διευθυντής του 
οργανισμού Γιαν Βέρνερ μετά τη σύνοδο. Για «ένα γιγά-
ντιο βήμα της Ευρώπης προς τα εμπρός 50 χρόνια μετά 
την πρώτη προσσελήνωση, καθώς σπάσαμε κάθε ρεκόρ 
χρηματοδότησης», έκανε λόγο ο Ζαν-Ιβ Λε Γκολ, επικεφα-
λής της Γαλλικής Διαστημικής Υπηρεσίας.
Τα περισσότερα χρήματα θα δώσει η Γερμανία (περίπου 
3,3 δισεκ. ευρώ), ακολουθούμενη από τη Γαλλία (2,7 δι-
σεκ.), την Ιταλία (2,3 δισεκ.) και τη Βρετανία (1,7 δισεκ. 
ευρώ). Η γενναία χρηματοδότηση θα επιτρέψει στην ESA, 
μεταξύ άλλων:

-Να επιταχύνει από το 2034 στο 2032 την υλοποίηση της 
αποστολής LISA (του πρώτου διαστημικού παρατηρητη-
ρίου βαρυτικών κυμάτων).
-Να προωθήσει τους επόμενης γενιάς δορυφόρους 
Sentinel του προγράμματος Copernicus για την παρατή-
ρηση του περιβάλλοντος και του κλίματος. Το πρόγραμμα 
αυτό πήρε σχεδόν 1,9 δισεκ. ευρώ, 400 εκ. ευρώ περισ-
σότερα από όσα είχε ζητήσει η ESA, ώστε να αυξηθούν 
οι δυνατότητες των επιστημονικών οργάνων των δορυ-
φόρων, μεταξύ άλλων για καλύτερη παρατήρηση του 
διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα και πιο υψηλής 
ανάλυσης όραση της επιφάνειας της Γης.
-Να προχωρήσει κανονικά στην κατασκευή του τηλεσκο-
πίου ακτίνων-Χ Athena που θα αναζητά μαύρες τρύπες 
(προγραμματίζεται να εκτοξευθεί το 2031).
-Να υποστηρίξει την αποστολή HERA για την άμυνα του 
πλανήτη από επικίνδυνους αστεροειδείς (θα αποτελέσει 
συνέχεια της αποστολής Double Asteroid Redirection Test 
της NASA που σκοπίμως θα πέσει πάνω στον αστεροειδή 
Δίδυμο).
-Να προχωρήσει η ανάπτυξη του πρώτου κβαντικού ευ-
ρωπαϊκού δορυφόρου SAGA, που θα αποτελέσει μέρος 
ενός ευρύτερου δικτύου κβαντικών επικοινωνιών στην 
Ευρώπη. Επίσης τα δορυφορικά συστήματα της ΕΕ να 
ενοποιηθούν σταδιακά με τα υπό ανάπτυξη δίκτυα πέ-
μπτης γενιάς (5G), αλλά και να αναπτυχθεί η οπτική τε-
χνολογία επόμενης γενιάς στον ουρανό πλέον και όχι μόνο 
στις οπτικές ίνες στη Γη.
-Να συνεργασθεί η ESA με τη NASA στην αποστολή Mars 
Return Sample για να φέρουν από τον Άρη στη Γη τα 
πρώτα δείγματα εδάφους με σκοπό την ανάλυση τους.

Η ESA επαναβεβαίωσε τη δέσμευση της για τη χρηματο-
δότηση του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού έως το 2030 
και για τη συμμετοχή της στο νέο πρόγραμμα «Άρτεμις» 
της NASA με στόχο την επιστροφή των ανθρώπων στη Σε-
λήνη. Γενικότερα, για τη ρομποτική και επανδρωμένη με 
ανθρώπους εξερεύνηση του διαστήματος, τα κράτη-μέλη 
συμφώνησαν ένα ποσό σχεδόν δύο δισεκατομμυρίων 
δολαρίων, που περιλαμβάνει περίπου 300 εκατ. ευρώ 
για συμμετοχή της Ευρώπης στην κατασκευή του πρώτου 
διαστημικού σταθμού Gateway της NASA γύρω από τη 
Σελήνη.
Επιβεβαιώθηκε επίσης η στήριξη στους νέους πυραύλους 
Ariane 6 και Vega-C, ενώ δόθηκε το πράσινο φως στο νέο 
Space Rider, το επαναχρησιμοποιούμενο μίνι ρομποτικό 
σκάφος της ESA που αναμένεται να κάνει την πρώτη πει-
ραματική πτήση του το 2022. Για επιστημονικά διαστημι-
κά προγράμματα (LISA, Athena κ.α.) θα δοθούν συνολικά 
2,8 δισεκ. ευρώ (αύξηση 10%), ενώ για την πλανητική 
άμυνα 540 εκ. ευρώ.
Ορισμένα διαστημικά προγράμματα ήσαν πιο άτυχα και 
δεν πήραν την αναμενόμενη χρηματοδότηση, όπως ο 
προτεινόμενος δορυφόρος Lagrange για τη μελέτη του δι-
αστημικού καιρού (θα δίνει έγκαιρα σήματα προειδοποί-
ησης για καταστροφικές ηλιακές καταιγίδες που μπορεί να 
πλήξουν τη Γη) και η προτεινόμενη ρομποτική αποστολή 
στον Ποσειδώνα και στον Ουρανό, η απόφαση για την 
οποία αναβλήθηκε για την επόμενη συνάντηση των κρα-
τών μελών το 2022, εωσότου ξεκαθαρίσει κατά πόσο θα 
συμμετάσχουν οι ΗΠΑ.
 

Εντός των ημερών θα γίνουν οι ανακοινώσεις από την 
κυβέρνηση για το κοινωνικό μέρισμα, όπως δήλωσε 
σήμερα στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος 
Σταϊκούρας. Όπως γράφει το skai.gr, ο κ. Σταϊκούρας είπε 
ότι την επόμενη εβδομάδα θα γνωρίζουν ποιοι θα είναι οι 
δικαιούχοι του μερίσματος. Το υπερπλεόνασμα θα πάει σε 
ανέργους και σε άλλες ευαίσθητες ομάδες, τόνισε ο υπουρ-
γός, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. «Η βούληση μας είναι να 

μειώσουμε φόρους σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις», είπε 
ο κ. Σταϊκούρας προσθέτοντας ότι η στόχευση αυτής της 
κυβέρνησης είναι η μείωση φόρων. Προανήγγειλε, επί-
σης, ότι νωρίτερα από το 2021 θα αρχίσει η μείωση της 
εισφοράς αλληλεγγύης, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμε-
νο νέας μείωσης του ΕΝΦΙΑ και το 2020 και ξεκαθάρισε 
ότι δεν θα μπει ΕΝΦΙΑ στα χωράφια. Σημείωσε, μάλιστα, 
ότι το εισόδημα των πολιτών το 2020 θα είναι μεγαλύτερο 

από το 2019. Το skai.gr γράφει επίσης ότι ο κ. Σταϊκού-
ρας κάλεσε τους πολίτες να ρυθμίσουν άμεσα τα δάνεια 
πρώτης κατοικίας καθώς, όπως είπε, δεν θα υπάρχει νέα 
παράταση για τη ρύθμιση των δανείων. έσα στο πρώτο 
τρίμηνο του 2020 θα ανακοινωθούν και τα κίνητρα για τα 
καθαρά αυτοκίνητα, σύμφωνα με τον υπουργό.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ-ΡΕΚΟΡ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ESA 
Για να στείλει την Ευρώπη ακόμη πιο πέρα στο διάστημα τα επόμενα χρόνια

ΧΡ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: ΕΝΤΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ ΓΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
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Αυξήσεις στις καθαρές αποδοχές τους θα δουν από τον 
Ιανουάριο του 2020 οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι 
λόγω της μείωσης των συντελεστών στη νέα κλίμακα 
φορολογίας εισοδήματος και των νέων αυξημένων αφο-
ρολόγητων ορίων ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. 
Πρόκειται για δύο από τις αλλαγές που προβλέπει το νέο 
φορολογικό νομοσχέδιο που κατέθεσε η κυβέρνηση στη 
Βουλή. Ενδεικτικό είναι ότι η μείωση της μηνιαίας παρα-
κράτησης φόρου θα ανέλθει στα 27 ευρώ τον μήνα για 
τους μισθωτούς με τρία παιδιά, ενώ για μισθωτό με δύο 
παιδιά η μείωση της παρακράτησης θα είναι 17 ευρώ το 
μήνα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
   Η ενεργοποίηση της νέας φορολογικής κλίμακας και 
η αλλαγή στην έκπτωση φόρου για τα παιδιά αφορά τα 
εισοδήματα που θα αποκτηθούν το 2020 με αποτέλεσμα 
να αλλάξει και η μηνιαία παρακράτηση φόρου με βάση τις 
ελαφρύνσεις που προβλέπονται (Επισυνάπτονται σχετικοί 
πίνακες).
   Ειδικότερα, με την εφαρμογή της νέας φορολογικής 
κλίμακας οι μηνιαίες κρατήσεις φόρου εισοδήματος για 
μισθωτούς και συνταξιούχους θα μειωθούν από την 1η-
1-2020:
   - έως 14,75 ευρώ για όσους μισθωτούς του δημόσιου 

τομέα και συνταξιούχους λαμβάνουν πάνω από 617 ευρώ 
κάθε μήνα και δεν έχουν παιδιά. Οι μισθωτοί του ιδιωτι-
κού τομέα χωρίς παιδιά θα δουν αύξηση στις μηνιαίες 
αποδοχές τους έως 12,64 ευρώ.
    - μέχρι 13,33 ευρώ για όσους μισθωτούς του δημο-
σίου και συνταξιούχους λαμβάνουν πάνω από 633 ευρώ 
κάθε μήνα και έχουν ένα παιδί. Για τους εργαζόμενους του 
ιδιωτικού τομέα το μηνιαίο όφελος φθάνει έως τα 11,43 
ευρώ.
   - έως 16,67 ευρώ για όσους μισθωτούς του δημοσίου 
τομέα και συνταξιούχους λαμβάνουν πάνω από 7Ο0 
ευρώ κάθε μήνα και βαρύνονται με 2 τέκνα. Οι μισθωτοί 
του ιδιωτικού τομέα θα έχουν όφελος μηνιαίο όφελος 
φθάνει έως τα 14,29 ευρώ.
   - μέχρι 26,67 ευρώ για τους δημοσίους υπαλλήλους και 
συνταξιούχους που λαμβάνουν πάνω από 682 ευρώ κάθε 
μήνα και βαρύνονται με 3 παιδιά. Όσοι εργάζονται στον 
ιδιωτικό τομέα θα διαπιστώσουν αύξηση στις μηνιαίες 
αποδοχές τους έως και 22,86 ευρώ
   Οι μειώσεις αυτές στην παρακράτηση φόρου θα προ-
καλέσουν ισόποσες αυξήσεις στα καθαρά ποσά αποδοχών 
που λαμβάνουν κάθε μήνα οι παραπάνω μισθωτοί και συ-
νταξιούχοι.

   Οι αλλαγές στη φορολογική κλίμακα και τα νέα 
αφορολόγητα όρια που θα ενεργοποιηθούν από την 
1-1-2020 προβλέπουν:
   - Νέα φορολογική κλίμακα: Μείωση του ελάχιστου 
φορολογικού συντελεστή από το 22% στο 9% για το 
τμήμα του ετησίου εισοδήματος μέχρι τις 10.000 ευρώ, 
συντελεστής φόρου 22% (όπως και σήμερα) για το τμήμα 
του ετησίου εισοδήματος από τα 10.000 έως τα 20.000 
ευρώ, συντελεστής φόρου 28% (αντί 29%) για το τμήμα 
του ετησίου εισοδήματος από τα 20.000 έως τα 30.000 
ευρώ, συντελεστής φόρου 36% (αντί 37%) για το τμήμα 
του ετησίου εισοδήματος από τα 30.000 έως τα 40.000 
ευρώ και συντελεστής φόρου 44% (αντί 45%) για το τμή-
μα του ετησίου εισοδήματος πάνω από τα 40.000 ευρώ.
   - Νέα αφορολόγητα όρια: Για φορολογούμενους 
χωρίς παιδιά το αφορολόγητο όριο ανέρχεται σε 8.636 
ευρώ, 9.000 ευρώ σε κάθε μισθωτό και συνταξιούχο με 
1 εξαρτώμενο τέκνο, 10.000 ευρώ σε κάθε μισθωτό και 
συνταξιούχο με 2 παιδιά, 11.000 ευρώ για φορολογούμε-
νους με τρία παιδιά, 12.000 ευρώ για μισθωτούς, συντα-
ξιούχους και κατ΄ επάγγελμα αγρότες με 4 παιδιά.

Αρχές Ιανουαρίου το υπουργείο Εσωτερικών θα ανα-
κοινώσει το νέο αναπτυξιακό πρόγραμμα για την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, με πραγματικά χρήματα για πραγματικά 
έργα που θα εξυπηρετούν πραγματικές ανάγκες, όπως 
–σύμφωνα με το ΑΠΕ- τόνισε ο υπουργός Εσωτερικών 
Τάκης Θεοδωρικάκος, σε συνέντευξη του στον τηλεοπτικό 
σταθμό ΣΚΑΪ.
   Ερωτηθείς για την τύχη των ήδη εγκεκριμένων έργων 
του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, το οποίο έληξε στις 
31/12/19, είπε ότι θα υπάρξει συνεργασία με το υπουρ-
γείο Ανάπτυξης και τις Περιφέρειες, ώστε αυτά να μετα-
φερθούν στα ΠΕΠ και στα Τομεακά Προγράμματα του 
ΕΣΠΑ.
   Ο κ. Θεοδωρικάκος διέψευσε τα σενάρια περί πρόωρων 
εκλογών, τόνισε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της 
τετραετίας και επισήμανε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε βέρ-
τιγκο.
   Σε ό,τι αφορά στον εκλογικό νόμο, εκτίμησε ότι η πρό-
σκλησή του προς τον κ. Τσίπρα να εγκαταλείψει την απλή 
αναλογική δεν θα έχει τύχη, καθώς, όπως είπε, είναι όμη-

ρος των ισορροπιών μέσα στο κόμμα του. Κάλεσε, ωστό-
σο, τον ΣΥΡΙΖΑ να εγκαταλείψει τις φοβίες απέναντι στους 
Έλληνες του εξωτερικού και να ψηφίσουν όλα τα κόμματα 
μαζί τη ρύθμιση.
   Για τις επικείμενες προσλήψεις στο Δημόσιο, που συ-
ζητήθηκαν κατά το χθεσινό υπουργικό συμβούλιο, ο κ. 
Θεοδωρικάκος διευκρίνισε πρόκειται για την κάλυψη του 
1:1 μετά τις αποχωρήσεις 20.300 δημοσίων υπαλλήλων 
τα έτη 2018 και 2019.
   Ο υπουργός υπογράμμισε ότι προτεραιότητα της κυ-
βέρνησης είναι οι τομείς της υγείας, της παιδείας, της 
ασφάλειας και τα κοινωνικά προγράμματα της τοπικής 
αυτοδιοίκησης που «υλοποιούνται ισοσταθμίζοντας τους 
ανθρώπους οι οποίοι έχουν φύγει από το δημόσιο αυτή 
τη διετία».
    Αναφορικά με τον προσδιορισμό της μεσαίας τάξης, 
ο κ Θεοδωρικάκος, επισήμανε ότι το εισοδηματικό κρι-
τήριο είναι σχετικό και ανάλογο με τις ανάγκες του κάθε 
νοικοκυριού. Έκανε λόγο για αντιστροφή του κλίματος 
που επέφερε η κυβέρνηση μέσα σε 4 μήνες, μετά από την 

4ετή υπερφορολόγηση, η οποία «διέλυσε τη ζωή μας». 
Σήμερα, τόνισε, με ένα δυναμικό πρόγραμμα, μειώνονται 
διαρκώς οι φόροι, εξασφαλίζοντας καλύτερο εισόδημα, 
ενώ παράλληλα και για εθνικούς λόγους, ο Kυριάκος Μη-
τσοτάκης παίρνει πολύ σοβαρά μέτρα για να στηρίξει τα 
νέα ζευγάρια και την πολύτεκνη οικογένεια. 
   Τέλος, στην ερώτηση για την επιλογή του διοικητή του 
νοσοκομείου Καρδίτσας, ο υπουργός τόνισε ότι κυβέρνη-
ση έχει έρθει για να εφαρμόσει την αξιοκρατία παντού. 
Χαρακτηριστική ένδειξη αποκομματικοποίησης του 
κράτους, στην οποία συμβάλλει ενεργά ως ΥΠΕΣ, όπως 
σημείωσε ο κ. Θεοδωρικάκος, αποτελεί η διαδικασία επι-
λογής των υπηρεσιακών γραμματέων στη θέση των κομ-
ματικών που υπήρχαν στα υπουργεία. Η διαδικασία έχει 
ξεκινήσει και θα υπάρχουν πλέον οι υπηρεσιακοί γενικοί 
γραμματείς οι οποίοι θα έχουν αναδειχθεί μέσω του ΑΣΕΠ 
στα τέλη Φεβρουαρίου και θα έχουν στην ευθύνη τους τη 
διαχείριση των οικονομικών και της διοίκησης προσωπι-
κού των υπουργείων» επισήμανε ο υπουργός.

ΤΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΘΑ ΔΟΥΝ ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΑΠΟ 1Η-1-2020
Μετά τις αλλαγές των φορολογικών συντελεστών και ορίων

Τ. ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ: ΑΡΧΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ   
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Μειωμένες σε σχέση με το εννεάμηνο του 2018 ήταν οι ζημιές 
που κατέγραψε η ΔΕΗ το εννεάμηνο του 2019, σύμφωνα με 
τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η επιχείρηση, 
αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Συγκεκριμένα, οι ζημίες μετά από 
φόρους του εννεαμήνου 2019 ανήλθαν σε 353,2 εκατ. ευρώ 
έναντι ζημιών 574,6 εκατ. ευρώ το 9μηνο του 2018. Ο κύκλος 
εργασιών της εταιρείας αυξήθηκε κατά 3,4% και διαμορφώ-
θηκε σε 3.608,1 εκατ. ευρώ έναντι 3.488,9 εκατ. ευρώ.
 Η αρνητική εικόνα οφείλεται στη συνέχιση της επιβάρυνσης 
λόγω των αυξημένων τιμών CO2 αλλά και των δημοπρασιών 
ΝΟΜΕ ενώ εκτιμάται ότι θα υπάρξει αντιστροφή της τάσης τα 
επόμενα τρίμηνα ως αποτέλεσμα των μελετών που εληφθη-
σαν από την κυβέρνηση το Σεπτέμβριο (αύξηση τιμολογίων, 
επιστροφή ΥΚΩ κατάργηση ΝΟΜΕ) και του εκσυγχρονισμού 
της εταιρείας μέσω του νερού επιχειρησιακού της σχεδίου που 
θα ανακοινωθεί τις επόμενες εβδομάδες. 
 Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα της περιόδου ο 
πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσ-
σης, δήλωσε:
 «Στα αποτελέσματα του εννεαμήνου 2019 συνεχίστηκε η αρ-
νητική επιβάρυνση από τις αυξημένες δαπάνες ενεργειακού 
ισοζυγίου τόσο λόγω της αύξησης των τιμών καυσίμων, Ορι-
ακής Τιμής Συστήματος και δικαιωμάτων CO2 όσο και λόγω 
των αυξημένων αναγκών για αγορές ενέργειας και παραγωγή 
από φυσικό αέριο στο γ’ τρίμηνο του 2019 εξαιτίας της σημα-
ντικής μείωσης της λιγνιτικής παραγωγής. Επιπρόσθετα, συ-
νεχίστηκε η αρνητική επίδραση από τις δημοπρασίες ΝΟΜΕ, 
καθώς παρά την κατάργησή τους, η ΔΕΗ είναι υποχρεωμένη 
στην παράδοση μέχρι τον Αύγουστο του 2020 των σχετικών 
ποσοτήτων που έχουν δημοπρατηθεί στο προηγούμενο 
χρονικό διάστημα. Η εικόνα αυτή αναμένεται να αντιστραφεί 
στα επόμενα τρίμηνα, καθώς θα αρχίσει να αποτυπώνεται η 
θετική επίπτωση στη λειτουργική κερδοφορία της εταιρείας 
από τα μέτρα που αποφασίσαμε την 1.9.2019, ενώ ήδη νομο-
θετήθηκε η απόδοση των ΥΚΩ παρελθόντων ετών, τα οποία 
αναμένεται να εισπραχθούν στο πρώτο τρίμηνο του 2020 ενι-
σχύοντας περαιτέρω την ρευστότητα της Εταιρείας.
Παράλληλα, το νομοσχέδιο, που ψηφίστηκε χθες από τη Βου-
λή ενισχύει τον απογαλακτισμό της ΔΕΗ από τον στενό ενα-
γκαλισμό των διαδικασιών του Δημοσίου, προκειμένου να 
μπορέσει να λειτουργήσει επί ίσοις όροις με τον ανταγωνισμό. 
 Η ΔΕΗ πλέον αλλάζει
 Σήμερα έχουμε θέσει σε εφαρμογή ένα σχέδιο ανάταξης και 
εκσυγχρονισμού της εταιρείας ώστε να μπορεί να πρωταγω-
νιστήσει στις σύγχρονες προκλήσεις στο χώρο της ενέργειας. 
Να γίνει ξανά υγιής!
Στο νέο Business Plan, το οποίο καταρτίζεται και θα ολοκλη-
ρωθεί στις επόμενες εβδομάδες, η ΔΕΗ θα παρουσιάσει τις 
στρατηγικές της προτεραιότητες για την επόμενη πενταετία. 

Σε αυτές περιλαμβάνονται:
- Η επιτάχυνση της απόσυρσης λιγνιτικών μονάδων και η 
προώθηση των επενδύσεων σε ΑΠΕ προκειμένου ο Όμιλος 
να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην αγορά αυτή τα επόμενα 
χρόνια.
- Ο εκσυγχρονισμός της Εμπορίας με νέα εμπορική πολιτική 
και προϊόντα, όχι μόνο οριζόντια αλλά στοχευμένα.
- Ο ψηφιακός μετασχηματισμός όλου του Ομίλου στην παρα-
γωγή, τα δίκτυα, την εμπορία.
 Οι στρατηγικές αυτές προτεραιότητες εκτιμούμε ότι θα συμ-
βάλλουν στη μετεξέλιξη της ΔΕΗ σε μία μοντέρνα, ισχυρή και 
κερδοφόρα εταιρεία, που θα λειτουργεί προς όφελος τόσο 
των μετόχων, όσο και των καταναλωτών».
 Βασικά λειτουργικά μεγέθη
 Αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία, το εννεάμηνο 2019 η 
εγχώρια ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε κατά 3,1% 
ενώ η αύξηση της συνολικής ζήτησης, στην οποία περιλαμ-
βάνεται και η ηλεκτρική ενέργεια για εξαγωγές, περιορίσθηκε 
σε 1,1% λόγω μείωσης των εξαγωγών των Τρίτων από το β’ 
τρίμηνο του έτους και μετά. Η μείωση αυτή παρατηρήθηκε σε 
συνέχεια απόφασης της ΡΑΕ που έθεσε περιορισμούς ως προς 
την εξαγωγή προθεσμιακών προϊόντων ΝΟΜΕ, με αποτέλε-
σμα και οι ποσότητες ΝΟΜΕ που απορροφήθηκαν να περιο-
ριστούν από το β’ τρίμηνο και μετά, γεγονός που καταδεικνύει 
ότι σημαντικό μέρος των ποσοτήτων ΝΟΜΕ χρησιμοποιού-
νταν για εξαγωγές αντί για το άνοιγμα της εγχώριας λιανικής 
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
Το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ στην αγορά προμήθειας στο σύνολο 
της χώρας μειώθηκε σε 76,1% από 82,3% το εννεάμηνο του 
2018 και αντίστοιχα οι πωλήσεις της ΔΕΗ σε GWh μειώθηκαν 
κατά 5,2%. Ειδικότερα, το μέσο μερίδιο αγοράς στο Διασυν-
δεδεμένο Σύστημα περιορίσθηκε σε 71,8% τον Σεπτέμβριο 
του 2019 από 79,4% τον Σεπτέμβριο του 2018, ενώ το μέσο 
μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ, ανά τάση, ήταν 96,9% στην Υψηλή 
Τάση, 45,6% στη Μέση Τάση και 77% στη Χαμηλή Τάση, 
έναντι 97,9%, 60,5% και 83,6% τον Σεπτέμβριο του 2018 
αντίστοιχα.
Η παραγωγή και οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ 
κάλυψαν το 47,2% της συνολικής ζήτησης στη χώρα (43,4% 
στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το 
εννεάμηνο του 2018 ήταν 54,3% (51,2% στο Διασυνδεδεμέ-
νο Σύστημα).
 Η παραγωγή της ΔΕΗ ήταν μειωμένη κατά 13,3% στις 20.364 
GWh έναντι 23.482 GWh πέρυσι. Η μείωση αυτή οφείλεται 
στη χαμηλότερη παραγωγή από λιγνιτικές μονάδες κατά 
27,9% ή 3.081 GWh και από υδροηλεκτρικές μονάδες κατά 
37,1% ή 1.585 GWh. Αντίθετα, η παραγωγή από μονάδες 
φυσικού αερίου αυξήθηκε κατά 35,5%, ή 1.544 GWh. Το 
μεγαλύτερο μέρος της μείωσης της παραγωγής από λιγνιτι-

κές μονάδες (1.975 GWh) σημειώθηκε στο γ’ τρίμηνο 2019 
λόγω χαμηλότερων τιμών φυσικού αερίου που καθιστούν τις 
λιγνιτικές μονάδες ακόμα πιο ακριβές σε σχέση με τις μονάδες 
φυσικού αερίου.
 Ο κύκλος εργασιών, παρά τον μειωμένο όγκο πωλήσεων 
λόγω απώλειας μεριδίου αγοράς, αυξήθηκε το εννεάμηνο 
2019 κατά 119,3 εκατ. ευρώ ή 3,4%, κυρίως λόγω:
- αύξησης της ζήτησης από το υφιστάμενο πελατολόγιο,
- αύξησης των εσόδων από πώληση ηλεκτρικής ενέργειας 
θερμικών μονάδων στα μη Διασυνδεδεμένα Νησιά και των 
εσόδων από τέλη χρήσης Δικτύου Διανομής που εισπράττο-
νται από Τρίτους Προμηθευτές
- μερικής ανάκτησης των δαπανών CO2 από τα τιμολόγια Μέ-
σης και Υψηλής Τάσης,
- μείωσης της έκπτωσης συνέπειας από 15% σε 10% με ισχύ 
από 1.4.2019 και σε 5% από 1.9.2019.
Οι λειτουργικές δαπάνες όμως επιδεινώθηκαν κατά 12,2% ή 
381,5 εκατ. ευρώ ως αποτέλεσμα των ιδιαίτερα αυξημένων 
δαπανών ενεργειακού ισοζυγίου κατά 547,2 εκατ. ευρώ. Η 
αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως :
- στην υψηλότερη δαπάνη για αγορές ενέργειας λόγω της 
αυξημένης Οριακής Τιμής Συστήματος κατά 14,8% και στο 
μεγαλύτερο όγκο αγορών ενέργειας
- στην αύξηση της δαπάνης για αγορά δικαιωμάτων εκπο-
μπών CO2 λόγω του υπερδιπλασιασμού της τιμής τους,
- στην αυξημένη δαπάνη για φυσικό αέριο λόγω μεγαλύτε-
ρων ποσοτήτων αλλά και αύξησης της τιμής κατά 6,4% και
- στην επιβάρυνση από τις δημοπρασίες ΝΟΜΕ.
 Αντίθετα, θετική επίδραση στις λειτουργικές δαπάνες είχε η 
μείωση της δαπάνης μισθοδοσίας, των λοιπών δαπανών και 
των προβλέψεων για εκκρεμοδικίες.
 Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα κέρδη προ τόκων, φόρων 
και αποσβέσεων (EBITDA) - προσαρμοσμένα για την επίπτω-
ση του ΕΛΑΠΕ, την πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού και 
την εκκαθάριση ΕΤΜΕΑΡ παρελθόντων ετών-συρρικνώθη-
καν κατά 73% σε 96,9 εκατ. Ευρώ έναντι 359,2εκατ. ευρώ 
πέρυσι.
Αντίστοιχα, τα προσαρμοσμένα αποτελέσματα προ φόρων 
του εννεαμήνου 2019 διαμορφώθηκαν σε ζημίες 451,2 εκατ. 
ευρώ έναντι ζημιών 215,6 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2018.
 Οι συνολικές επενδύσεις το εννεάμηνο 2019 ανήλθαν σε 
508,8 εκατ. ευρώ έναντι 528,6 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 
2018.
 Το καθαρό χρέος στις 30.9.2019 ήταν 3.906,7 εκατ. ευρώ, 
αυξημένο κατά 214,3 εκατ. ευρώ σε σχέση με την 31.12.2018. 
Η ΔΕΗ εξετάζει τις πιθανές εναλλακτικές σε σχέση με την πρό-
σβασή της στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου, ανάλογα με τις 
συνθήκες της αγοράς.

ΔΕΗ: ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΖΗΜΙΕΣ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2019 
Σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα το 2018  
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Αποχώρησε το Σάββατο από την τελετή εγκαινίων του αγω-
γού ΤΑΝΑΡ στα Ύψαλα η ελληνική αντιπροσωπεία, υπό τον 
υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Δημήτρη Οικο-
νόμου, σε ένδειξη διαμαρτυρίας, στις προκλητικές δηλώσεις 
του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με 
διπλωματικές πηγές, όπως γράφει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Νωρίτερα ο 

κ. Ερντογάν είχε πει: «Κάναμε τη συμφωνία με την Λιβύη και 
αυτή θα έρθει στην εθνοσυνέλευση και αφού περάσει θα την 
πάμε σε άλλο επίπεδο. Τι κάνουν τώρα; Απειλούν τη Λιβύη. 
Αυτή η συμφωνία έχει γίνει και θα εφαρμοστούν και τα άλλα 
σκέλη της. Κι από τις δικές μας γεωτρήσεις δεν θα ξεπηδάει 
σύγκρουση και αίμα αλλά ειρήνη και ευημερία». Είπε ακόμα 

ότι «ενώ υπάρχει η δυνατότητα του δίκαιου διαμοιρασμού, 
χρησιμοποιούν απειλητική γλώσσα και πολιτικούς εκβια-
σμούς. Όμως κανένας και καμιά χώρα δεν είναι υπεράνω 
νόμου. Πρέπει πλέον να γίνει αντιληπτό ότι με τετελεσμένα δεν 
θα υπάρξει κανένα αποτέλεσμα».

Στο θέμα της αποχώρησης του υφυπουργού Δημήτρη 
Οικονόμου από εκδήλωση στην οποία ο Ταγίπ Ερντογάν 
εμφανίστηκε για μία ακόμα φορά προκλητικός αναφέρθηκε 
ο Κωστής Χατζηδάκης ανοίγοντας την ομιλία του στο 13ο 
Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
«Στην εκδήλωση ο κ. Ερντογάν ήταν ακόμα μια φορά προ-
κλητικός σε σχέση με την Κύπρο και σε σχέση με την Ελλάδα. 
Ο παριστάμενος υφυπουργός Δημήτρης Οικονόμου, όπως 
ήταν αυτονόητο, αποχώρησε από την εκδήλωση. Θέλω 
λοιπόν να δηλώσω. Ότι η Ελλάδα είναι βεβαίως υποχρε-
ωμένη να έχει μια ειρηνική συμβίωση με την Τουρκία, δεν 
είναι όμως διατεθειμένη η Ελλάδα και η κυβέρνησή της να 
παραιτηθεί των κυριαρχικών της δικαιωμάτων και αυτό 
πρέπει να γίνει σεβαστό» είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.  Ο κ. Χατζηδάκης στην ομι-
λία του τόνισε πως στις εκλογές στις 7 Ιουλίου ηττήθηκε ο 
λαϊκισμός, τα ψέματα και ο διχασμός. Όπως είπε η νέα κυ-
βέρνηση ξεκίνησε να εφαρμόζει αμέσως το πρόγραμμά της, 
για το οποίο στη Γραμματεία Προγράμματος είχε γίνει πολλή 
και σημαντική δουλειά. Αναφερόμενος στη ΔΕΗ ο υπουργός 
τόνισε πως παρά τις μεγάλες δυσκολίες η κυβέρνηση προ-
χώρησε στη διάσωση της εταιρείας. «Η ωρολογιακή βόμβα 
εξουδετερώθηκε και οι κάθε λογής αμφισβητίες αναγκά-
στηκαν να σιωπήσουν. Και αυτή την εβδομάδα περάσαμε 
στη Βουλή τον νόμο με τον οποίο:
Καταργήσαμε τη μονιμότητα για τους νεοεισερχόμενους.
Προχωρήσαμε σε (αυτοχρηματοδοτούμενες) εθελούσιες 
εξόδους για να μειώσουμε το κόστος της ΔΕΗ.
Καταργήσαμε τη μονιμότητα και για τα διευθυντικά στελέχη 
που θα μπορούν να προσλαμβάνονται και από την αγορά 
με τριετείς θητείες. 
Δώσαμε τη δυνατότητα στη ΔΕΗ να έχει ταχύτητα στις συμ-
βάσεις και τις προμήθειες. Διότι δεν μπορεί να συνεχίσει η 
ΔΕΗ να πηγαίνει με τον αραμπά σε ένα σύγχρονο περιβάλ-
λον ανταγωνισμού. Είμαστε στο 2019, όχι στη δεκαετία του 
1970.

Και πήραμε μια απόφαση για την οποία υπήρχε δημόσια 
συζήτηση εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Καταργήσαμε το 
εξαιρετικά προνομιακό τιμολόγιο των εργαζομένων. Γιατί 
δεν θέλουμε να είμαστε κυβέρνηση των λίγων, αλλά κυ-
βέρνηση των πολλών. Κυβέρνηση που λαμβάνει υπόψη 
της τους καταναλωτές και τους φορολογούμενους. Είδαμε 
πού έφτασε η χώρα με τις ιδεοληψίες του χθες! Για αυτό 
λέμε ‘’ως εδώ’’» είπε χαρακτηριστικά προσθέτοντας πως η 
κυβέρνηση προχωρά με αποφασιστικότητα στην ιδιωτικο-
ποίηση της ΔΕΠΑ, στα χωροταξικά σχέδια, στην απλοποίη-
ση της περιβαλλοντικής αδειοδότητησης, για να στηρίξουμε 
τις επενδύσεις.
      Αναφερόμενος στην πράσινη ατζέντα της κυβέρνησης 
είπε πως σχετίζεται και με την ενέργεια και με το περιβάλλον, 
κυρίως, όμως, σχετίζεται με τις ανησυχίες των πολιτών και 
ιδιαίτερα των νέων για το πού πάμε σε σχέση με την κλιμα-
τική αλλαγή. «Δεν είναι τυχαίο ότι ο ίδιος ο πρωθυπουργός 
στη Σύνοδο Κορυφής του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη ανακοίνωσε 
την εμβληματική δέσμευση για απολιγνιτοποίηση της χώ-
ρας μέχρι το 2028. Το κάνουμε, φυσικά, τόσο για λόγους 
οικονομικούς (μείωση του κόστους της ΔΕΗ), και για λό-
γους περιβαλλοντικούς. Θέλουμε η Ελλάδα να βρεθεί στην 
πρωτοπορία για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλι-
ματικής αλλαγής. Και προχωρούμε
 Στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυξάνουμε τον στόχο 
της διείσδυσης πράσινης ενέργειας στο 35% για το 2035, 
από 18% σήμερα. Είναι ένας στόχος πιο φιλόδοξος και από 
αυτόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης!
Στην ηλεκτροκίνηση. Διαμορφώνουμε τα κατάλληλα κίνη-
τρα ώστε το 2030 1 στα 3 νέα ΙΧ να είναι ηλεκτρικά!
Στην εξοικονόμηση ενέργειας. Ενώ μέχρι σήμερα παρέχεται 
1 δισ. ευρώ για δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης στην 
επταετία, σχεδιάζουμε από εδώ και στο εξής να δίνονται 
500 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, δηλαδή 3,5 φορές πε-
ρισσότερα κονδύλια. Προστατεύουμε έτσι το περιβάλλον, 
κινητοποιούμε την οικονομία και βοηθάμε τα νοικοκυριά να 

εξοικονομήσουν χρήματα.
Στην ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών μας. Ολοκληρώ-
νουμε μέχρι το 2024 τις βασικές διασυνδέσεις με τις Κυ-
κλάδες και την Κρήτη. Δεν είναι δυνατόν να πληρώνουμε 
800 εκατομμύρια τον χρόνο σε ΥΚΩ για να καίνε τα νησιά 
μαζούτ!
Στην ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων, στην ανα-
κύκλωση και την καταπολέμηση της πλαστικής ρύπανσης. 
Βάζουμε τέλος στις εικόνες ντροπής με τα σκουπίδια που 
κάνουν τον γύρο του κόσμου. Δεν αξίζουν αυτές οι εικόνες 
στον πολιτισμό μας!
Και εστιάζουμε, φυσικά, στην προστασία του φυσικού μας 
πλούτου. Των δασών και των θαλασσών μας, που είναι ό, 
τι πιο πολύτιμο θα αφήσουμε στις επόμενες γενιές Ελλήνων 
και Ελληνίδων».
Και πρόσθεσε: «Έτσι θα προχωρήσουμε στο αύριο. Στο 
υπουργείο μας και συνολικά στην κυβέρνηση. Με πραγμα-
τικά προοδευτικές πολιτικές που φέρνουν την Ελλάδα στην 
πρώτη ταχύτητα της Ευρώπης! Με μια πλατιά συμμαχία 
όλων όσων θέλουν να δουν την πατρίδα μας να πηγαίνει 
μπροστά. Βλέπουμε άλλωστε ότι οι πρωτοβουλίες μας 
έχουν ευρεία αποδοχή στον ελληνικό λαό.
Παράλληλα, όμως, προχωράμε χωρίς τον φόβο να συ-
γκρουστούμε. Με τα συμφέροντα. Με τις ιδεοληψίες. Με 
όλους όσους θέλουν να μην αλλάξει τίποτα γιατί τους βο-
λεύει να μείνουν όλα ίδια. Ακόμα και αν αυτό βλάπτει τους 
πολλούς.
Κυρίες και κύριοι, έχουμε φυσικά πολλή δουλειά μπροστά 
μας. Αποδεικνύουμε όμως κάθε μέρα ότι έχουμε και τη 
θέληση και τις ικανότητες να τα καταφέρουμε. Και είμαι 
σίγουρος ότι αυτή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με 
πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, θα βάλει οριστικό 
τέλος στην κρίση και θα κάνει την Ελλάδα μία προηγμένη 
ευρωπαϊκή χώρα».

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΤΑΝΑΡ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: ΘΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΜΕ ΣΤΟ ΑΥΡΙΟ ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
Που φέρνουν την Ελλάδα στην πρώτη ταχύτητα της Ευρώπης
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Το νέο ασφαλιστικό έρχεται μόνο με θετικά μηνύματα, δή-
λωσε ο υφυπουργός Εργασίας, αρμόδιος για θέματα Κοι-
νωνικής Ασφάλισης, Νότης Μηταράκης, μιλώντας σε τη-
λεοπτική εκπομπή του ΑΝΤ1, σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ .
Όπως είπε, τον Ιανουάριο έρχεται το νέο ασφαλιστικό 
νομοσχέδιο, το οποίο σταματάει τις υπέρογκες εισφορές 
των ελεύθερων επαγγελματιών, αυξάνει τις συντάξεις για 
όσους έχουν πολλά χρόνια εργασιακού βίου και καταργεί 
το πλαφόν που είχε επιβάλει ο νόμος Κατρούγκαλου στις 
επικουρικές. «Ο ίδιος ο πρωθυπουργός τόνισε πως δεν θα 
υπάρξει καμία μείωση στις συντάξεις, παρά μόνο θετικές 
αλλαγές» συμπλήρωσε ο κ. Μηταράκης.
Σχετικά με την ψηφιακή ενοποίηση του Ενιαίου Ταμείου 
Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) 
και του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), η 
οποία εγκρίθηκε από το τελευταίο υπουργικό συμβούλιο 
της Πέμπτης, ο υφυπουργός Εργασίας μίλησε για μία πολύ 
θετική εξέλιξη, καθώς θα μειωθεί η γραφειοκρατία και θα 
διευκολυνθεί συνολικά η έκδοση της ψηφιακής σύνταξης 
από το σύστημα «ΑΤΛΑΣ», όταν τελικά αυτό καταστεί 
λειτουργικό. «Σημαίνει ταχύτερες συντάξεις, λιγότερη 
ταλαιπωρία, κοινές διαδικασίες αίτησης και απονομής» 
διευκρίνισε ο υφυπουργός Εργασίας.
Στη συνέχεια, υπογράμμισε πως δεν τίθεται κανένα ζή-
τημα ουσιαστικής ενοποίησης κύριας και επικουρικής 
σύνταξης, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Οι αποφάσεις 
του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), που είδαμε στις 
4 Οκτωβρίου 2019, είναι ξεκάθαρες. Η επικουρική είναι 
μία αυτόνομη σύνταξη, για την οποία δόθηκαν ξεχωρι-
στές εισφορές, ενώ κρίθηκε αντισυνταγματική η όποια 
προσπάθεια ενοποίησης των δύο συντάξεων στο επίπεδο 
του πλαφόν των 1.300 ευρώ, που είχε επιβάλει ο νόμος 
Κατρούγκαλου. Είναι ξεκάθαρο επομένως πως η κύρια 
σύνταξη και η επικουρική αποτελούν διαφορετικά υπο-
λογίσιμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, που προέρχονται 
από διαφορετικό λόγο. Η κύρια σύνταξη είναι μία αναδια-

νεμητική παροχή από το κράτος και είναι αποτέλεσμα των 
εισφορών της κύριας σύνταξης, ενώ η επικουρική είναι 
αποτέλεσμα των εισφορών της επικουρικής».
Σύμφωνα με τον κ. Μηταράκη, η ψηφιακή ενοποίηση σε 
κάθε περίπτωση θα δημιουργήσει μία πολύ ισχυρή διοι-
κητική βάση για τη μετάβαση στη νέα κεφαλαιοποιητική 
επικουρική σύνταξη, η οποία θα τεθεί σε ισχύ από την 1η 
Ιανουαρίου 2021, καθώς βάζει τέλος στην όποια συζήτη-
ση γινόταν για πιθανές αστάθειες του κόστους μετάβασης. 
Ως προς την ανταποδοτικότητα του νέου κεφαλαιοποιη-
τικού επικουρικού συστήματος, ο υφυπουργός Εργασίας 
σημείωσε: «Αυτήν τη στιγμή, η ελληνική επικουρική 
σύνταξη έχει χαμηλή ανταποδοτικότητα, καθώς οι δυνα-
τότητες του επικουρικού ταμείου δεν μπορούν να ξεπε-
ράσουν το 1,2% νοητής απόδοσης. Από 01.01.2021, για 
τους νέους ασφαλισμένους και εργαζόμενους στην αγορά 
εργασίας θα ισχύσει το νέο επικουρικό σύστημα στο οποίο 
τα χρήματά τους δεν θα χρησιμοποιούνται αναδιανεμητι-
κά. Θα μπαίνουν σε ατομικούς λογαριασμούς, στο όνομά 
τους και πλέον η επικουρική σύνταξή τους δεν θα δια-
τρέχει ούτε δημοσιονομικό ούτε δημογραφικό κίνδυνο. 
Η επικουρική σύνταξη γίνεται έτσι απολύτως ανταποδο-
τική και, αν υπολογίσουμε τη μέση απόδοση που είχε η 
ΑΕΔΑΚ τα τελευταία 17 χρόνια, οι επικουρικές σήμερα θα 
μπορούσαν να ήταν αυξημένες μεσοσταθμικά κατά 35%. 
Ο ρόλος του κράτους θα συνεχίσει να είναι σημαντικός, 
καθώς η βάση του νέου συστήματος θα είναι το δημόσιο 
ΕΤΕΑΕΠ. Παράλληλα, θα δώσουμε και το δικαίωμα στους 
ασφαλισμένους να επιλέξουν, αν θέλουν τα χρήματά τους, 
αντί να τα επενδύσουν στο δημόσιο αμοιβαίο κεφάλαιο, 
να επιλέξουν κάποιον εναλλακτικό πάροχο».
«Το σημαντικό, αυτήν τη στιγμή, είναι πως το σύστη-
μα πλέον γίνεται κεφαλαιοποιητικό. Στη διάσκεψη του 
ΟΟΣΑ, στην οποία είχα πάει την προηγούμενη εβδομάδα, 
κεντρικό θέμα ήταν οι πιέσεις που δέχονται σήμερα όλα 
τα ασφαλιστικά συστήματα του κόσμου. Ο πληθυσμός 

γηράσκει στην Ευρώπη και αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό 
θέμα για τα ασφαλιστικά ταμεία όλων των ευρωπαϊκών 
κρατών και όχι μόνο. Προσφάτως, συνάντησα και τον 
αντιπρόεδρο του ασφαλιστικού ταμείου της Κίνας, ο οποί-
ος μου περιέγραφε πως ένα από τα μεγαλύτερα προβλή-
ματα που αντιμετωπίζει η Κίνα αυτήν τη στιγμή είναι πως 
σύντομα θα έχει 400.000.000 πολίτες άνω των 60 ετών. 
Ο γηράσκων πληθυσμός επηρεάζει τα παλιά συστήματα, 
που ήταν αναδιανεμητικά. Όταν είχαμε επτά εργαζόμε-
νους για έναν συνταξιούχο, σε βάθος 50 ή 100 ετών, τα 
αναδιανεμητικά συστήματα ήταν πολύ ισχυρά και έδιναν 
πολύ καλές συντάξεις. Σήμερα, τα δεδομένα έχουν αλλάξει 
και θα πρέπει να θωρακίσουμε το ασφαλιστικό. Κρατάμε, 
επομένως, την κύρια σύνταξη, όπως είναι σήμερα, δημό-
σια, καθολική και αναδιανεμητική και διαφοροποιούμε 
την επικουρική, ώστε συνδυαστικά να αυξήσουμε την 
ασφάλεια και την αξιοπιστία του ασφαλιστικού συστήμα-
τος» υποστήριξε ο υφυπουργός Εργασίας.
Ως προς την ασφάλεια της μετάβασης στο νέο κεφαλαιο-
ποιητικό σύστημα ασφάλισης, ο κ. Μηταράκης διαβεβαί-
ωσε πως δεν τίθεται κανένα ζήτημα βιωσιμότητας, επι-
σημαίνοντας: «Η σημερινή επικουρική είναι το 10% του 
συστήματος. Άρα, το 90% του ασφαλιστικού συστήματος 
σήμερα είναι η κύρια σύνταξη του ΕΦΚΑ. Το ποσοστό το 
οποίο χρειάζεται, για να στηριχθεί η παλιά επικουρική 
για τα επόμενα 30-40 χρόνια, είναι ένα πολύ μικρό πο-
σοστό της ετήσιας επιχορήγησης που δίνει το Δημόσιο 
στα ασφαλιστικά συστήματα. Συνεπώς, είναι ένα ποσό το 
οποίο ταμειακά και δημοσιονομικά δεν δημιουργεί κανένα 
ζήτημα στη χρηματοδότηση της μετάβασης στο νέο κεφα-
λαιοποιητικό επικουρικό σύστημα».
«Είναι απόλυτα μετρημένο και υπολογισμένο πως ο τρό-
πος με τον οποίο η κυβέρνηση έχει επιλέξει να γίνει αυτή η 
μετάβαση δεν θα δημιουργήσει κανένα ζήτημα» κατέληξε 
ο κ. Μηταράκης.

H Ελλάδα επανεξελέγη στο Συμβούλιο του Διεθνούς 
Ναυτιλιακού Οργανισμού - ΔΝΟ (International Maritime 
Organization-IMO) για τη διετία 2020-2021 στην κατη-

γορία A, μεταξύ 10 χωρών με μεγαλύτερο ενδιαφέρον 
για παροχή ναυτιλιακών υπηρεσιών, όπως σημείωσε με 
ανάρτησή του στον επίσημο λογαριασμό στο twitter το 

υπουργείο Εξωτερικών, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Μία επιβεβαίωση της παρουσίας και του ρόλου της ελλη-
νικής ναυτιλίας στην παγκόσμια ναυσιπλοΐα», προσθέτει.

Ν. ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: ΘΕΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΕΑΕΠ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΚΑ 
Η κύρια σύνταξη και η επικουρική αποτελούν διαφορετικά υπολογίσιμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα

H ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΑΝΕΞΕΛΕΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
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Οι επιστήμονες των ερευνητικών κέντρων της χώρας μας 
έχουν αναπτύξει μια σειρά από εργαλεία και υπηρεσίες για την 
πρόγνωση και την αντιμετώπιση των φυσικών καταστρο-
φών, αλλά το ελληνικό κράτος και οι φορείς του δεν έχουν 
ακόμη βρει ένα συντονισμένο και συστηματικό τρόπο να αξι-
οποιούν αυτά τα χρήσιμα στοιχεία. 
Αυτό είναι –σύμφωνα με το ΑΠΕ- το κεντρικό μήνυμα ημερί-
δας που διοργάνωσαν στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) πολ-
λοί ερευνητικοί φορείς (Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών-ΕΑΑ, 
ΕΙΕ, Ακαδημία Αθηνών, Δημόκριτος, Ινστιτούτο Παστέρ, 
ΕΛΚΕΘΕ, ΕΚ Αθηνά, ΕΚΚΕ, Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέρ-
γειας, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας). 
Ο πρόεδρος του ΕΑΑ καθηγητής Μανώλης Πλειώνης, που 
είχε την πρωτοβουλία της εκδήλωσης, επεσήμανε ότι «είναι 
καιρός πολιτεία και ερευνητικά κέντρα να μάθουν να συνερ-
γάζονται και να συντονίζονται». Τόνισε ότι «δυστυχώς τα επό-
μενα χρόνια θα βιώσουμε περισσότερα έντονα φαινόμενα και 
πρέπει να συντονιστούμε για την αντιμετώπιση τους». Όπως 
είπε, στα εγχώρια ερευνητικά κέντρα πραγματοποιείται έρευ-
να αιχμής, που έχει οδηγήσει σε νέα εργαλεία και υπηρεσίες 
ικανά να βοηθήσουν την πολιτεία στις φυσικές καταστροφές. 
 Σε δηλώσεις του στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτο-
ρείο Ειδήσεων, ο πρόεδρος του ΕΑΑ ανέφερε ότι «έχουμε 
διαπιστώσει την διαχρονική αδυναμία η κεντρική διοίκηση 
να αξιοποιήσει πλήρως την μετουσιωμένη σε υπηρεσίες 
και εργαλεία καινοτόμο έρευνα που διεξάγεται στα εθνικά 
ερευνητικά κέντρα. Παρόλη την δεδηλωμένη θέληση της 
πολιτείας και των εκπρόσωπων της και τις σημαντικές αλλά 
αποσπασματικές συνεργασίες που έχουν ήδη αναπτυχθεί, με 
ιδιαίτερα επιτυχημένες αυτή με τη Πυροσβεστική Υπηρεσία, 
την Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση».
Πρόσθεσε ότι «η αναγκαιότητα διαμόρφωσης ενός αποτε-
λεσματικού εθνικού σχεδίου πολιτικής προστασίας για τους 

φυσικούς και ανθρωπογενείς κινδύνους αλλά και για την κλι-
ματική αλλαγή, είναι επιτακτική. Απαιτεί δράσεις συντονισμού 
και συνεργειών, και σε επίπεδο επιχειρησιακής συν-ευθύνης, 
μεταξύ των δημόσιων ερευνητικών φορέων και των φορέων 
Πολιτικής Προστασίας, αλλά και των φορέων εκπόνησης και 
διαμόρφωσης των πολιτικών. Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθη-
νών, με τεχνογνωσία στην παρακολούθηση και καταγραφή 
των σεισμολογικών, κλιματικών, ατμοσφαιρικών, περιβαλ-
λοντικών και ιονοσφαιρικών παραμέτρων στη χώρα μας, 
θα έπρεπε να είναι ο καθ’ ύλην επιστημονικός συνομιλητής 
της Πολιτείας σε θέματα που άπτονται μιας μεγάλης γκάμας 
έντονων φυσικών φαινομένων και φυσικών καταστροφών».
 Την Πέμπτη τo Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών κλήθηκε να 
παρουσιάσει στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Έρευνας και Τε-
χνολογίας της Βουλής τις καινοτόμες υπηρεσίες και εργαλεία 
που έχει αναπτύξει σχετικά με την πρόγνωση (όπου είναι δυ-
νατό), τον εντοπισμό, την παρακολούθηση, τη μελέτη και τη 
διαχείριση των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών.
 Ο πρόεδρος της επιτροπής, βουλευτής Κορινθίας Νίκος Ταγα-
ράς, μιλώντας στην ημερίδα, ανέφερε ότι η Πολιτεία έχει την 
υποχρέωση και την ευθύνη να αξιοποιήσει αυτά που παρά-
γουν τα ερευνητικά κέντρα, αναγνωρίζοντας ότι δεν έχουν 
ακόμη αξιοποιηθεί σε αποτελεσματικό βαθμό. Επεσήμανε 
επίσης ότι είναι σε εξέλιξη η δημιουργία ενός σχετικού συντο-
νιστικού οργάνου. 
 Δυσοίωνη εκτίμηση Χ. Ζερεφού
 Ο ακαδημαϊκός-καθηγητής Χρήστος Ζερεφός αποκάλυψε ότι, 
σύμφωνα με νέες επικαιροποιημένες επιστημονικές εκτιμήσεις 
που ακόμη δεν έχουν δημοσιευθεί, πολύ δύσκολα η άνοδος 
της θερμοκρασίας στην Ελλάδα θα περιορισθεί έως το τέλος 
του αιώνα μας κάτω από τους τρεις βαθμούς Κελσίου σε σχέ-
ση με τα προβιομηχανικά επίπεδα. Αυτό σημαίνει ότι η χώρα 
μας -χωρίς να είναι η μόνη στον κόσμο- δεν θα καταφέρει να 

τηρήσει τη συμφωνία του Παρισιού για τον περιορισμό της 
ανόδου της θερμοκρασίας στον ενάμισι έως δύο το πολύ βαθ-
μούς έως το 2100. 
 Όπως είπε, το κόστος της κλιματικής αλλαγής για τη χώρα μας 
έως το 2100 θα είναι περίπου διπλάσιο από το εξωτερικό χρέ-
ος της (πάνω από 700 δισεκατομμύρια ευρώ). Αναφερόμενος 
γενικότερα, είπε ότι «είναι ακριβό το χόμπι του πετρελαίου 
και των ορυκτών καυσίμων», επεσήμανε ότι τα τελευταία 60 
χρόνια έχει αυξηθεί κατά 100 φορές περίπου το κόστος των 
ζημιών από φυσικές καταστροφές παγκοσμίως και προέβλε-
ψε ότι η ένταση των φαινομένων θα μεγαλώσει στο μέλλον. 
Πρόσθεσε ότι λόγω της ανθρώπινης απληστίας, της άναρχης 
ανάπτυξης και των διαφόρων παρανομιών, ιδίως στην Ελλά-
δα, «το ακραίο φυσικό φαινόμενο γίνεται ακόμη πιο ακραίο, 
με συνέπεια τις τραγωδίες».
 Ο διευθυντής ερευνών του ΕΑΑ και υπεύθυνος της μετεωρο-
λογικής υπηρεσίας meteo Κώστας Λαγουβάρδος, αναφερό-
μενος στις δύο μεγάλες πρόσφατες τραγωδίες, τις πλημμύρες 
στη Μάνδρα και την πυρκαγιά στο Μάτι, ανέφερε ότι για την 
πρώτη υπήρχε πολύ κακή προγνωσιμότητα, ενώ αντίθετα 
για τη δεύτερη πολύ καλή. Τόνισε την ανάγκη να υπάρξει ένα 
πιο πυκνό δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών και ραντάρ στην 
Αττική και ευρύτερα στην ελληνική επικράτεια. 
Ο εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασί-
ας (ΓΓΠΣ) Φοίβος Θεοδώρου, προϊστάμενος της διεύθυνσης 
σχεδιασμού και αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών, διαβε-
βαίωσε ότι η ΓΓΠΣ είναι πρόθυμη να υιοθετήσει κάθε καινο-
τομία που εξυπηρετεί την αποστολή της, ότι είναι ανοικτή σε 
οποιοδήποτε νέο εργαλείο και ότι προσβλέπει σε πιο δυναμική 
αξιοποίηση της τεχνολογίας, σε στενότερη συνεργασία με την 
επιστημονική κοινότητα. 

Στις μεγάλες αλλαγές που έρχονται στη ναυτιλία από την 1η 
Ιανουαρίου του 2020, με την εφαρμογή του νέου καυσίμου 
χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο, έως 0,5% που θα πρέπει να 
χρησιμοποιούν τα πλοία, βάση της νομοθεσίας του ΙΜΟ, ανα-
φέρθηκε –όπως σημειώνει το ΑΠΕ- ο υπουργός Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, σε ομιλία του, 
ανοίγοντας τις εργασίες του 19ου Navigator Forum 2019, που 
διεξήχθη στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. 
   «Δεν μπορεί να βρισκόμαστε έναν μήνα πριν την εφαρμο-
γή των νέων περιβαλλοντικών δεδομένων, ένα μήνα πριν 
την εφαρμογή του νέου καυσίμου, χαμηλής περιεκτικότητας 

σε θείο και ακόμα να μην έχουν λυθεί ζητήματα που έχουν 
σχέση με τη διαθεσιμότητα, την επάρκεια, την ασφάλεια και 
την ποιότητα του νέου καυσίμου. Εγώ αυτό που έκανα στην 
ομιλία μου πριν από λίγες ημέρες στον IMO, ήταν να επισημά-
νω όλες αυτές τις αδυναμίες. Βέβαια απάντηση δεν πήρα. Όλοι 
ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Από την άλλη όμως, οφείλουμε 
τις όποιες κομβικές αποφάσεις λαμβάνουμε, είτε σε επίπεδο 
Ευρώπης, είτε σε επίπεδο IMO να τις αποδεικνύουμε» τόνισε 
ο κ. Πλακιωτάκης.
   Ο υπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα οφείλει και πρέπει να έχει τον 
πρώτο ρόλο στα Διεθνή ναυτιλιακά δρώμενα.

   «Προφανώς συμμετέχουμε σε έναν ειλικρινή διάλογο, πά-
ντοτε με τεκμηρίωση των προτάσεών μας, όμως η Ελλάδα, 
ως η πρώτη παγκόσμια ναυτιλιακή δύναμη, οφείλει και 
πρέπει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Αυτό που τόλμησα για 
άλλους, για μένα ήταν το αυτονόητο, ήταν να επισημάνω 
τους κινδύνους από την εφαρμογή των νέων περιβαλλοντι-
κών δεδομένων. Ξεκαθαρίζω ότι η Ελλάδα αναγνωρίζει τον 
ρόλο του IMO, ως τον μοναδικό ρυθμιστή για τα θέματα της 
παγκόσμιας ναυτιλίας. Σε κάθε όμως περίπτωση, έχουμε και 
την υποχρέωση να επισημαίνουμε τις αδυναμίες», είπε ο κ. 
Πλακιωτάκης.

ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΖΗΤΟΥΝ ΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
Δηλώσεις ακαδημαϊκού Χ. Ζερεφού και προέδρου Αστεροσκοπείου Μ. Πλειώνη  

Γ. ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ:
Η Ελλάδα οφείλει και πρέπει να έχει τον πρώτο ρόλο στα διεθνή ναυτιλιακά δρώμενα   
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Αφίχθηκε  το απόγευμα της Παρασκευής στο αεροδρόμιο των 
Τιράνων με S 300 της ελληνικής αεροπορίας, η 16μελής ομά-
δα μηχανικών της Υπηρεσίας Αντισεισμικής Προστασίας και 
της Γενικής Γραμματείας Προστασίας του Πολίτη της Ελλάδας, 
που θα λάβει μέρος στην επιχείρηση αξιολόγησης της κατά-

στασης των κτιρίων στις περιοχές που επλήγησαν από τον 
σεισμό, όπως σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Την ελληνική ομάδα 
υποδέχτηκε η υπουργός Υποδομών της Αλβανίας, Μπελί-
ντα Μπαλούκου, η οποία ξεπροβόδισε ταυτόχρονα τις δύο 
ομάδες της ελληνικής ΕΜΑΚ που μετείχαν στις διασωστικές 

επιχειρήσεις στην Αλβανία. Η κ. Μπαλούκου συνεχάρη τους 
Έλληνες διασώστες για την αφοσίωση που έδειξαν στο δια-
σωστικό τους έργο. 

Τα επιμελητήρια και η τοπική αυτοδιοίκηση ενώνουν τις 
δυνάμεις τους για τον συντονισμό και την υλοποίηση στο-
χευμένων δράσεων που θα συμβάλουν στην προώθηση της 
απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας, αναφέρει το ΑΠΕ-
ΜΠΕ. Στο πλαίσιο αυτό υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας 
μεταξύ του Δικτύου Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη και 
της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος.
   Όπως τόνισε ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ, Κωνσταντί-
νος Μίχαλος, η επιμελητηριακή κοινότητα με τη συνεργασία 
της αυτή αποσκοπεί να δώσει τις καλύτερες δυνατές λύσεις σε 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινωνίες και οι 
κατά τόπους επιχειρήσεις και κυρίως να προωθήσει εξειδικευ-
μένες προτάσεις για δράσεις που θα ενισχύσουν την απασχό-
ληση και θα μειώσουν την ανεργία.
   Επιχειρηματίες και τοπικοί φορείς από κοινού μπορούν να 
χαράξουν μια νέα πορεία ανάπτυξης και προοπτικής.
   Το Μνημόνιο Συνεργασίας προβλέπει συνεργασία των δύο 
μερών για την εκπόνηση:
   Α) Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης για την Προώθηση της 
Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας, με μεσοπρόθεσμο 
χαρακτήρα πενταετούς διάρκειας. 
Κύριο στόχο έχει να οδηγήσει σε τοπικές πρωτοβουλίες απα-
σχόλησης που θα στοχεύουν στη δημιουργία συνθηκών 
που επιτρέπουν την αύξηση της απασχολησιμότητας, την 
κοινωνική ένταξη, την προώθηση ίσων ευκαιριών για όλους 
και την ενσωμάτωση ειδικών πληθυσμιακών ομάδων στην 
αγορά εργασίας.
   Επιπρόσθετα οι επιμέρους ενέργειες στοχεύουν στην ανα-
βάθμιση του εργατικού δυναμικού της περιοχής με ιδιαίτερα 
οικονομικά και κοινωνικά μειονεκτήματα, καθώς και τομέων 
με ιδιαίτερα προβλήματα απασχόλησης. Ως συμπληρωματική 
αλλά και ανεξάρτητη δράση είναι και η Δικτύωση μέσω της 
οποίας μπορούν οι συνεργαζόμενοι φορείς να προωθήσουν 
αποτελεσματικότερα είτε τα προϊόντα/υπηρεσίες που παρά-
γουν είτε και τις θέσεις τους και τα αιτήματά τους, και μπορεί 
να αναφέρεται τόσο στη συνεργασία καθεαυτή των ατόμων ή 
των ομάδων όσο και στην ηλεκτρονική διασύνδεση.
   Ουσιαστικά πρόκειται για ένα σύνολο προβλέψεων και ενερ-
γειών προσανατολισμένων στην επίτευξη συγκεκριμένων 
στόχων σε προσδιορισμένο χρονικό διάστημα και όχι απλά 
για μια συμβατική αναπτυξιακή - οικονομοτεχνική μελέτη.

   Β) Δημιουργία Δημοτικού Γραφείου Προώθησης Απασχό-
λησης και Επιχειρηματικότητας. Θα είναι αρμόδιο για την 
βέλτιστη ενημέρωση των ανέργων για τις διαθέσιμες θέσεις 
εργασίας και τις ευκαιρίες επιμόρφωσης/κατάρτισης που 
υπάρχουν σε τοπικό επίπεδο, για την παροχή υπηρεσιών 
συμβουλευτικής υποστήριξης για την ανάπτυξη επαγγελμα-
τικών και προσωπικών δεξιοτήτων των ανέργων, για την 
ενημέρωση των τοπικών επιχειρήσεων για τις αναπτυξιακές 
δυνατότητες που υπάρχουν καθώς και για το σχεδιασμό και 
εφαρμογή προγραμμάτων για την προώθηση της απασχόλη-
σης και της επιχειρηματικότητας στον Δήμο.
   Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται από το Γραφείο Προώ-
θησης Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας θα αφορούν 
όλους τους δυνητικούς ενδιαφερόμενους φορείς και ωφελού-
μενους σε τέσσερα επίπεδα, άνεργοι, επιχειρήσεις, φορείς και 
ευρύ κοινό. 
   Στόχος είναι η ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των επιμε-
λητηρίων, των δήμων, του υπουργείου Απασχόλησης, του 
ΟΑΕΔ, των επιχειρήσεων και των πολιτών ώστε να επιτευχτεί 
η σύνδεση με κάθε πολιτική απασχόλησης που έχει αναληφθεί 
τοπικά.
    Γ) Δημιουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήμα-
τος για την Προώθηση της Απασχόλησης και της Επιχειρημα-
τικότητας. 
Γενικότερα, στόχος του προτεινόμενου συστήματος είναι η 
ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής, 
έτσι ώστε να είναι σε θέση να προσελκύσει επενδύσεις που 
θα ενισχύσουν σε σημαντικό βαθμό την τοπική οικονομία. Το 
σύστημα θα διευκολύνει την επιχειρηματική δικτύωση μέσω 
εξειδικευμένων ηλεκτρονικών σημείων αναφοράς και σε συ-
νεργασία με επαγγελματικούς φορείς.
   Η συγκεκριμένη εφαρμογή να συνοδεύεται και από αντίστοι-
χη πλατφόρμα e-learning ώστε να παρέχεται η δυνατότητα 
στους χρήστες να συμμετέχουν σε προγράμματα επιμόρφω-
σης απομακρυσμένα.
    Δ) Δημιουργία Διαδικτυακής Πύλης Ενημέρωσης και Παρο-
χής Υπηρεσιών για την Προώθηση Απασχόλησης και Επιχει-
ρηματικότητας. 
Με τον τρόπο αυτό ο δήμος και το επιμελητήριο θα είναι σε 
θέση να διαχειρίζονται άμεσα και αυτοματοποιημένα την δια-
δικασία αναζήτησης εργασίας από άτομα σε καθεστώς ανερ-

γίας, βάσει των προσφερόμενων θέσεων εργασίας, αλλά και 
την αναζήτηση του κατάλληλου προσωπικού για εργοδότες, 
βάσει ενός πλέγματος γνώσεων, δεξιοτήτων, δυνατοτήτων 
και επιθυμητών προσόντων από την πλευρά των τελευταίων.
   Οι υπηρεσίες αυτές θα παρέχονται μέσω μιας αυτόματης 
διαδικασίας διαδραστικής υφής, υποστηριζόμενη παράλληλα 
με υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας (sms) και ηλεκτρονικού τα-
χυδρομείου (e- mail).
   Στα αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση της 
προτεινόμενης υπηρεσίας περιλαμβάνονται:
   * Βελτίωση της πληροφόρησης για την εύρεση εργασίας
   * Σημαντική βελτίωση της απεικόνισης των αναγκών της 
αγοράς εργασίας στην περιοχή του Δήμου, και όχι μόνο
   * Άμεση πρόσβαση εταιρειών σε μεγάλο αριθμό βιογραφι-
κών
   * Άμεση πρόσβαση υποψήφιων εργαζομένων σε μεγάλο 
αριθμό επιχειρήσεων
   * Εξοικονόμηση χρόνου για επιχειρηματίες και εργαζομέ-
νους
   Ε) Δημιουργία Θερμοκοιτίδας Νεοφυών Επιχειρήσεων, στα 
πλαίσια της οποίας θα φιλοξενηθούν startups, για χρονικό 
διάστημα τουλάχιστον 24 μηνών. 
   Οι επιχειρήσεις που θα φιλοξενηθούν θα μπορούν να επω-
φεληθούν δυνητικά και όχι περιοριστικά τις παρακάτω υπη-
ρεσίες:
   1. Φιλοξενία των επιχειρηματικών ομάδων με παροχή γραμ-
ματειακής και διοικητικής υποστήριξης.
   2. Εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες (ανάλυση αγο-
ράς, νομικά και λογιστικά θέματα, ανάπτυξη επιχειρηματικού 
σχεδίου)
   3. Εξειδικευμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης/κατάρτισης
   4. Ενέργειες δικτύωσης για τη στήριξη των επιχειρηματικών 
ομάδων
   5. Συντονισμό και αξιολόγηση της πορείας των επενδυτικών 
ομάδων
   Θα ετοιμαστεί αναλυτική μελέτης εφαρμογής για τις δράσεις 
ενώ στόχος είναι και η από κοινού προσπάθεια χρηματοδότη-
σής τους μέσα από Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ή το 
πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

ΕΦΤΑΣΕ ΣΤΑ ΤΙΡΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ  

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ  
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Αλλαγές στον τρόπο χρηματοδότησης των πανεπιστημίων 
με τη θεσμοθέτηση κριτηρίων επίδοσης πέραν των αντικει-
μενικών που ισχύουν σήμερα (αριθμός φοιτητών και διδα-
σκόντων, χωροταξική διασπορά) προανήγγειλε η υπουργός 
Παιδείας Νίκη Κεραμέως κατά την ομιλία της στη 92η Σύνοδο 
των Πρυτάνεων που ολοκληρώθηκε το βράδυ του Σαββά-
του, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ
Η υπουργός Παιδείας ανέφερε ακόμη ότι θα δοθεί πρόσθετη 
χρηματοδότηση 7 εκατομμυρίων ευρώ από τον τακτικό προ-
ϋπολογισμό του 2019 με δυνατότητα μεταφοράς στο επόμενο 
οικονομικό έτος, ενώ έκανε γνωστό πως στο νομοσχέδιο που 
αναμένεται να κατατεθεί εντός της εβδομάδας προβλέπεται η 
θεσμοθέτηση Ανεξάρτητης Αρχής για την Τριτοβάθμια Εκπαί-
δευση και η απλοποίηση του πλαισίου λειτουργίας των ειδι-
κών λογαριασμών των κονδυλίων έρευνας (ΕΛΚΕ) ώστε να 
διευκολυνθεί το ερευνητικό έργο των ανώτατων ιδρυμάτων. 
Επίσης εκφράστηκε η πρόθεση να αποκτήσει θεσμικά η Σύ-
νοδος των Πρυτάνεων χαρακτήρα συμβουλευτικού οργάνου 
της Πολιτείας. 
Οι πρυτάνεις χαιρέτησαν από την πλευρά τους τη νομοθετική 
πρωτοβουλία για την απλοποίηση του πλαισίου λειτουργίας 
των ΕΛΚΕ και την ενίσχυση της Ανεξάρτητης Αρχής, καθώς 
και την πρωτοβουλία για την καταβολή της τακτικής χρημα-
τοδότησης στην αρχή της χρονιάς.

Στη σύνοδο συμφωνήθηκε επίσης πως είναι αναγκαία η 
ενίσχυση της διοικητικής ανεξαρτησίας και ο περιορισμός 
της γραφειοκρατίας στα πανεπιστήμια. Κρίθηκε επίσης επι-
τακτική η ανάγκη να αυξηθεί η τακτική χρηματοδότηση από 
τον τακτικό προϋπολογισμό, καθώς όπως αναφέρεται χαρα-
κτηριστικά αυτή παραμένει μειωμένη κατά 45% σε σχέση με 
το 2012. «Για να καλυφθούν οι βασικές ανάγκες η τακτική 
χρηματοδότηση για το 2020 πρέπει να είναι αυξημένη τουλά-
χιστον κατά 30% σε σχέση με το 2019» αναφέρεται σε σχετική 
ανακοίνωση της συνόδου. Τα πανεπιστήμια ζητούν ακόμη να 
ενισχυθούν και με προσωπικό τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και 
διοικητικό επίπεδο.
Οι πρυτάνεις χαρακτηρίζουν «πετυχημένο θεσμό» αυτόν της 
πρακτικής άσκησης, καθώς «αποδεδειγμένα συμβάλλει στη 
διασύνδεση των σπουδών με την αγορά εργασίας», ενώ ως 
προς τον αριθμό των εισακτέων ζητούν αυτός να καθορίζεται 
σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια και να βασίζεται σε σαφή 
και τεκμηριωμένα κριτήρια. Απαραίτητη κρίνεται και η αναθε-
ώρηση του καθεστώτος των μετεγγραφών.
Στα αιτήματά τους περιλαμβάνονται ακόμη η επικαιροποί-
ηση των προγραμμάτων σπουδών ώστε να διασφαλίζεται 
η ανταγωνιστικότητα των πτυχίων, η διεύρυνση πιλοτικών 
δράσεων όπως ο θεσμός της κινητικότητας ή η απόδοση 
πρωτεύοντος/δευτερεύοντος πτυχίου (major/minor) που 

ενισχύουν τη συνεργασία ανάμεσα σε διαφορετικά Τμήματα, 
η απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου για την παροχή ξενό-
γλωσσων προγραμμάτων σπουδών σε όλα τα επίπεδα ώστε 
να ενισχυθεί η διεθνοποίησή τους.
Οι πρυτάνεις χαιρετίζουν παράλληλα την ανάληψη πρωτο-
βουλιών για την ενίσχυση των διεθνών συνεργασιών των 
Πανεπιστημίων, αρχής γενομένης με την προώθηση δρά-
σεων συνεργασίας με Πανεπιστήμια των ΗΠΑ και της Κίνας. 
Χθες, Σάββατο, εξάλλου υπογράφηκε Σύμβαση-Πλαίσιο 
συνεργασίας μεταξύ των Συνόδων Πρυτάνεων ελλαδικών 
και κυπριακών πανεπιστημίων παρουσία της ηγεσίας του 
Υπουργείου Παιδείας. Η υπουργός χαιρέτησε την υπογραφή 
του συμφώνου και εξέφρασε τη θερμή στήριξη του υπουρ-
γείου σε δράσεις εξωστρέφειας και διεθνοποίησης.
Η σύνοδος εξέφρασε τέλος την θλίψη της αλλά και τον προ-
βληματισμό της για τα προχθεσινά επεισόδια ανάμεσα σε 
ομάδα φοιτητών και την αστυνομία. «Η σύνοδος εκφράζει 
τη σταθερή θέση σεβασμού στο διάλογο με όλα τα μέλη της 
ακαδημαϊκής κοινότητας και με προϋποθέσεις που αποκλεί-
ουν την άσκηση οιασδήποτε μορφής βίας και αυθαιρεσίας. 
Για αυτό ακριβώς, οι φοιτητές προσκλήθηκαν να μεταφέρουν 
τα αιτήματά τους στη Σύνοδο μέσω επιτροπής εκπροσώπων 
τους, σε αποδεκτό πλαίσιο διάλογο» αναφέρουν οι πρυτάνεις 
σε ανακοίνωσή τους.

Νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά και συγκεκριμένα από τον 
Ιανουάριο του 2020 θα ξεκινήσει φέτος η επικοινωνιακή εκ-
στρατεία της Ελλάδας στο εξωτερικό, όπως τόνισε ο υπουργός 
Τουρισμoύ Χάρης Θεοχάρης στο πλαίσιο συνάντησης, που 
είχε με δημοσιογράφους, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Με σκοπό την στοχευμένη προσέγγιση των αγορών για τον 
ελληνικό τουρισμό για το 2020, το υπουργείο φιλοδοξεί να 
κερδίσει με την έναρξη της νέας χρονιάς το στοίχημα των 
κρατήσεων. 
Απάντηση στον χαμηλό προϋπολογισμό που έχει ο ΕΟΤ για 
να φέρει εις πέρας το έργο της προώθησης της Ελλάδας στο 
εξωτερικό, είναι η στρατηγική στόχευση, σε κρίσιμες αγορές, 
όπως αυτή της Κίνας αλλά και άλλων εκτός Σέγκεν χωρών, 

όπως ανάφερε ο κ. Θεοχάρης. Για φέτος αυτά τα κονδύλια δεν 
θα ξεπεράσουν τα 16 εκατομμύρια ευρώ συνολικά στο έτος.
Σε ερώτηση για πιθανή συνεργασία του ΕΟΤ με την εταιρία 
του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, την 
Marketing Greece, ο υπουργός τόνισε ότι αυτή προωθείται 
και εξετάζεται φόρμουλα προκειμένου να λάβει σάρκα και 
οστά. Άλλωστε η καμπάνια της τελευταίας με το OMG και η 
συνεργασία με τον ΕΟΤ αποτελεί ένα δείγμα γραφής.
Αυτή την περίοδο το υπουργείο Τουρισμού βρίσκεται σε τρο-
χιά υλοποίησης των νομοθετικών παρεμβάσεων στο σκέλος 
του καταδυτικού τουρισμού, αλλά και αυτού της βραχυχρό-
νιας μίσθωσης.
Το νομοσχέδιο του καταδυτικού τουρισμού, που βρίσκεται 

στο τελικό στάδιο, θα περιλαμβάνει και διάταξη για τις κολυμ-
βητικές δεξαμενές (πισίνες), προκειμένου να απαντήσει στις 
σύγχρονες ανάγκες, μιας και θα αντικαταστήσει ένα πλαίσιο 
που συντάχθηκε τη δεκαετία του ‘70, όπως αναφέρθηκε.
Στο μεταξύ στην τελική ευθεία είναι και η νομοθετική πα-
ρέμβαση του υπουργείου για τη βραχυχρόνια μίσθωση. Σε 
αυτή την παρέμβαση δεν θα υπάρχει ο χρονικός περιορισμός 
μίσθωσης, ενώ η προσπάθεια εστιάζεται στην αποφυγή της 
φοροδιαφυγής. Όπως είπε ο κ. Θεοχάρης οι όροι θα είναι τέ-
τοιοι που θα αποτρέπουν τον οποιονδήποτε να λειτουργεί στη 
σκιά της φοροδιαφυγής, ενώ την ίδια στιγμή θα θεσπιστούν 
κανόνες που θα διασφαλίζουν την ποιότητα της φιλοξενίας.

Την περασμένη εβδομάδα η Ford παρουσίασε για πρώτη 
φορά στο ευρύ κοινό σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποι-
ήθηκε στις ΗΠΑ την αμιγώς ηλεκτροκίνητη Mustang Mach-E.
Το πρώτο, πλήρως ηλεκτρικό μοντέλο της Ford αρχικά ήταν 
προγραμματισμένο να μην φέρει την ονομασία Mustang. 

Όμως, μετά την ανάληψη της ηγεσίας της Ford από τον Jim 
Hackett το 2017 και τη σύσταση ειδικού τμήματος που ασχο-
λείται αποκλειστικά με τον σχεδιασμό και την εξέλιξη των 
νέων ηλεκτρικών μοντέλων της Ford, η επιλογή του ονόματος 
Mustang ήταν μονόδρομος σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Είναι η πρώτη φορά, μετά από 55 χρόνια, που η Φορντ πε-
ριλαμβάνει στις εκδόσεις του εμβληματικού μοντέλου της ένα 
ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο.

ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ - ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ
Προανήγγειλε η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως

ΝΩΡΙΤΕΡΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΝ ΚΑΜΠΑΝΙΑ 
ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην τελική ευθεία τα νομοσχέδια για καταδυτικό τουρισμό και βραχυχρόνια μίσθωση

Η ForD ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ ΤΗΝ ΑΜΙΓΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗ 
muStANG mAcH-E
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Πλήρη ανακύκλωση όλων των πλαστικών, μεταλλικών και 
γυάλινων συσκευασιών εφαρμόζει πλέον –σύμφωνα με το 
ΑΠΕ- το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σε συνεργασία 
με την αστική, μη κερδοσκοπική εταιρία, «Συμμαχία για την 
Ελλάδα» και τον εθνικό φορέα, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 
«Ανταποδοτική Ανακύκλωση».
Η τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης ξεκίνησε από το κτίριο του 
υπουργείου στην πλατεία Κάνιγγος, όπου ο υφυπουργός Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης δήλωσε:
«Στο υπουργείο μας, με σεβασμό στο περιβάλλον, στηρίζουμε 

την ανακύκλωση, η οποία αποτελεί προτεραιότητα για το μέλ-
λον μας με πολλαπλά οφέλη. Τοποθετώντας τους κάδους ανα-
κύκλωσης σε όλο το υπουργείο καλλιεργούμε μια κουλτούρα 
που προάγει την πράσινη ανάπτυξη και δίνει στην ανακύκλωση 
τη θέση που της αξίζει στην καθημερινότητά μας».
Για κάθε συσκευασία που ανακυκλώνεται, το ανταποδοτικό 
αντίτιμο ανέρχεται σε 3 λεπτά του ευρώ προς συνεργαζόμενη 
Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝΣΕΠ), η οποία ανα-
λαμβάνει την καθημερινή συλλογή, μεταφορά και ανακύκλωση 
των υλικών.

Επιπλέον 3 λεπτά του ευρώ για κάθε συσκευασία που θα 
συλλεχθεί από την προσπάθεια όλων των εργαζομένων του 
υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, πρόκειται να ενισχύ-
σουν το Φιλανθρωπικό Σωματείο Προστασίας Παιδιού «Άγιος 
Πολύκαρπος».
Η «Συμμαχία για την Ελλάδα» προέβη στη μελέτη και οργάνω-
ση του προγράμματος, εθελοντικά και όλη η δαπάνη (κόστος 
διακίνησης, τοποθέτησης κάδων και περισυλλογής κ.λπ.) βα-
ραίνει την «Ανταποδοτική Ανακύκλωση».

«Για την Περιφέρεια Αττικής η αναβάθμιση της οδικής ασφάλει-
ας και η προστασία της ζωής των πολιτών, αποτελούν ζητήμα-
τα ύψιστης προτεραιότητας», δήλωσε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο 
περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης, με αφορμή εκτελούμενες 
εργασίες διαγράμμισης και σήμανσης βασικών οδικών αρτηρι-
ών της Αττικής. 
Το έργο προϋπολογισμού 5 εκατ. ευρώ χρηματοδοτήθηκε από 
το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Αττικής, με 
αντικείμενο τη συντήρηση και βελτίωση του οδικού δικτύου ευ-

θύνης της Περιφέρειας, ενώ όλες οι εργασίες εκτελούνται κατά 
τις βραδινές ώρες. «Στόχος του είναι», όπως τόνισε ο κ. Πατού-
λης «η βελτίωση των συνθηκών οδικής ασφάλειας για την απο-
φυγή πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων ή και δυστυχημάτων 
σε διερχόμενα οχήματα και πεζούς».
Στο πλαίσιο του έργου έχουν γίνει αναδιαγραμμίσεις και στους 
δύο κλάδους κυκλοφορίας στα ακόλουθα τμήματα λεωφόρων 
των Αθηνών: 
Α) Στην Λ. Λαυρίου από το Λαύριο έως τον Σταυρό στη Λ. Με-

σογείων 
Β) Στην Λ. Κηφισίας από το ύψος του άλσους Κηφισιάς έως την 
οδό Κατεχάκη (εκκρεμούν διαβάσεις - ζέμπρες - συνδετήριες).
Γ) Στους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος 
Οι εργασίες θα συνεχιστούν στη Λ. Κηφισίας από το ύψος της 
οδού Πανόρμου έως την οδό Αλεξάνδρας, στην οδό Βασ. Σοφί-
ας από την οδό Αλεξάνδρας μέχρι το Χίλτον μόνο στην κάθοδο 
και στην οδό Βασ. Σοφίας από το Χίλτον μέχρι την Βουλή των 
Ελλήνων και στους δύο κλάδους κυκλοφορίας

Το νέο 31μελές Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης 
Δήμων (ΚΕΔΕ) καθώς και το Εποπτικό της Συμβούλιο για τη νέα 
αυτοδιοικητική περίοδο 2019-2023, εκλέχθηκαν –σύμφωνα 
με το ΑΠΕ- όπου η παράταξη «Ισχυροί Αυτοδιοικητικοί Δήμοι», 
λαμβάνοντας 325 ψήφους σε σύνολο 512, απέσπασε την από-
λυτη πλειοψηφία με 19 έδρες. 
Σε αυτές θα πρέπει να προστεθεί και εκείνη του Κώστα Μπα-
κογιάννη, που σύμφωνα με το νόμο ο εκάστοτε δήμαρχος της 
Αθήνας, συμμετέχει στο ΔΣ χωρίς εκλογή. Από την πλειοψη-
φούσα παράταξη, ο δήμαρχος Τρικκαίων είναι εκείνος που 
υπερίσχυσε λαμβάνοντας 202 ψήφους και θα προταθεί για 
νέος πρόεδρος της ΚΕΔΕ. Ο έτερος επικεφαλής της παράταξης, 
Λάζαρος Κυρίζογλου έλαβε 160 ψήφους. Σε ανακοίνωση του, 
ο κ. Κυρίζογλου, τονίζει ότι «οι δεσμεύσεις περί ουδετερότητας 
και απουσίας κυβερνητικών και κομματικών παρεμβάσεων δεν 
τηρήθηκαν», αλλά δηλώνει ότι εκείνος « κόντρα στα «νέα ήθη», 
τηρεί τις υποσχέσεις του, σέβεται το αποτέλεσμα και ευχήθηκε 
καλή επιτυχία στον κ. Παπαστεργίου.
«Η χώρα, υπογραμμίζει, χρειάζεται μία ισχυρή, διεκδικητική και 
αποτελεσματική Τοπική Αυτοδιοίκηση. Αυτό απαιτούν οι συνά-
δελφοι αυτοδιοικητικοί και οι πολίτες και από αυτό κρινόμαστε».

Πιο αναλυτικά οι εκλεγέντες στο νέο ΔΣ της ΚΕΔΕ και οι ψήφοι 
που έλαβαν ανά παράταξη, έχουν ως εξής : 
Από την παράταξη «ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΔΗΜΟΙ» εξελέγη-
σαν πέραν των κκ Παπαστεργίου και Κυρίζογλου Λάζαρος, ο 
Δημήτρης Κάρναβος Δημήτρης, δήμαρχος Καλλιθέας με 146 
ψήφους, ο Κωνσταντίνος Κούκας, δήμαρχος Μυκόνου με 143 
ψήφους, ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος Γρηγόρης, δήμαρχος 
Βάρης -Βούλας Βουλιαγμένης με 137 ψήφους, ο Κωνταντίνος 
Κουκοδήμος, δήμαρχος Κατερίνης, με 136 ψήφους, ο Αλέξαν-
δρος Χρυσάφης, δήμαρχος Σερρών με 129 ψήφους, ο Ηλίας 
Αποστολόπουλος, δήμαρχος Παπάγου -Χολαργού με 122 
ψήφους, ο Νίκος Μελετίου, δήμαρχος Ασπροπύργου με 121 
ψήφους, ο Χρήστος Τσιρογιάννης , δήμαρχος Αρταίων με 112 
ψήφους, ο Γιώργος Παπαναστασίου, δήμαρχος Αγρινίου, με 
107 ψήφους, ο Φίλιππος Αναστασιάδης, δήμαρχος Παγγαίου 
με 102 ψήφους και η Μερόπη Υδραίου, δήμαρχος Κέρκυρας, 
με 98 ψήφους. 
 Επίσης οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Δομοκού, Τζιαχρήστας Δη-
μήτρης, με 160 ψήφους, Έδεσσας, Γιάννης Μουράτογλου, με 
135 ψήφους ,Καλλιθέας, Βαγγέλης Μπαρμπάκος, με 121 ψή-
φους, Αθηναίων, Χρήστος Τεντόμας, με 121 ψήφους, Πύλου 

Νέστωρος, Δημήτρης Καφαντάρης με 108 ψήφους και Ξάνθης, 
Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, με 90 ψήφους. Από την παρά-
ταξη «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ», που έλαβε 91 ψήφους και 6 
έδρες, οι δήμαρχοι Ηλιδας, Λυμπέρης Ιωάννης, με 55 ψήφους, 
Κοζάνης, Μαλούτας Λάζαρος, με 50 ψήφους, Ηρωϊκής Κάσου, 
Ερωτόκριτος Μιχαήλ, με 43 ψήφους και οι Δημοτικοί Σύμβου-
λοι Ορχομενού, Τσιάμης Ιωάννης, με 63 ψήφους, Πλαστήρα, 
Τσιαντής Δημήτριος, με 53 ψήφους και Βόλου, Τσιμπανάκος 
Δημήτρης, με 37 ψήφους. Η « Προοδευτική Αυτοδιοικητική 
Συνεργασία» που έλαβε 45 ψήφους και 3 έδρες εξέλεξε τους 
δημάρχους Λαρισαίων , Απόστολο Καλογιάννη, με 39 ψήφους, 
Αγίου Ευστρατίου, Μαρία Κάκαλη με 24 ψήφους και το Δημοτι-
κό Σύμβουλο του Αιγάλεω, Δημήτρη Μπίρμπα, με 31 ψήφους. 
Τέλος, η «ΝΕΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» με 33 ψήφους και 2 έδρες εξέλε-
ξε τον δήμαρχο Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη, Γιώργο Ιωακειμίδη, με 30 
ψήφους και τον Αλέξιο Μαυραγάνης, δημοτικό σύμβουλό Βρι-
λησσίων, με 16 ψήφους. Για Εποπτικό Συμβούλιο εξελέγησαν 
κατά σειρά ψήφων οι : Σιώμος Βλάσσης (187 ψήφοι), Χιωτάκης 
Νικόλαος (167), Γιαλιτάκης Νικόλαος (106), Μπρούλιας Γεώρ-
γιος (98), Καραλαριώτου Ειρήνη (94), Λιόλιος Νικόλαος (93) και 
Κουπτσίδης Δημοσθένης (84).

ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΥΑΛΙΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ 
ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΟΔΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

ΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΔΕ
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Μια είδηση που αφορά χιλιάδες νέους και μία ανακοίνωση 
για την οποία αγωνιούν οι κάτοικοι στις λιγνιτικές περιοχές 
της χώρας, «έβγαλε»-όπως σημειώνει το ΑΠΕ-  η ακρόαση 
του νέου Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργα-
ρίτη Σχοινά από νέους και νέες, που ανταποκρίθηκαν στην 
πρόσκληση της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
στην Ελλάδα, να του θέσουν -στο πλαίσιο της εκδήλωσης 
«#EUandU -Ξυπνάει το Μέλλον μέσα σου»- τα ερωτήματά 
τους σε σχέση με τα ζητήματα, τα οποία αφορούν το εργασια-
κό τους μέλλον και το μέλλον της Ευρώπης. 
   Ο κ. Σχοινάς, που ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο της Προώθησης 
του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής, γνωστοποίησε, ότι η «Πράσι-
νη Συμφωνία», το λεγόμενο «Green Deal», θα είναι η πρώτη 
πρωτοβουλία της νέας Επιτροπής. «Θα αποφασιστεί από τη 
νέα Επιτροπή στις 11 Δεκεμβρίου. Θα είναι η πρώτη μεγάλη 
εμβληματική πρωτοβουλία, θα είναι ο οδικός χάρτης μετάβα-
σης στην πράσινη οικονομία», γνωστοποίησε και διευκρίνισε: 
«Θα έχει έναν μεγάλο στόχο, να φέρει την Ευρώπη -που είναι 
πρωταθλήτρια σε πολλά- να γίνει η παγκόσμια πρωταθλή-
τρια, η μόνη ήπειρος στον κόσμο που θέτει ως στόχο να έχει 
μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μέχρι το 2050. 
Θα είμαστε μέχρι το 2050 carbon free. Θα έχουμε κι έναν ενδι-
άμεσο στόχο περαιτέρω μείωσης για το 2030».
   «Από την Ελλάδα με σημαντικές επενδύσεις θα ξε-
κινήσει το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης» 
   Στον σχεδιασμό αυτό της μετάβασης στην πράσινη οικονο-
μία, ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γνωστοποί-
ησε ότι κομβικό ρόλο θα έχει «ένα νέο ταμείο που ιδρύουμε, 
το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης- Just Transition Fund, το οποίο 
με πολύ σημαντικούς πόρους και επενδύσεις θα στηρίζει ιδι-
αίτερες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα έχουν με-
γαλύτερη έκθεση και κόστος στην πορεία προς την Πράσινη 
Ευρώπη». 
   «Φιλοδοξία μας/μου είναι η περιοχή της Δυτικής Μακεδο-
νίας και η περιοχή της Μεγαλόπολης, που είναι οι περιοχές 
στην Ελλάδα, οι οποίες θα εκτεθούν περισσότερο στο κόστος 
της μετάβασης, να είναι ουσιαστικά και πιλοτικές περιοχές 
δράσης, που θα μπορέσουν μέσα από το Ταμείο Δίκαιης Με-
τάβασης να στηρίξουν τις τοπικές κοινωνίες με σημαντικούς 
πόρους και επενδύσεις. Παράλληλα με αυτό υπάρχει πεδίο 
δόξης λαμπρό για ιδιωτικές επενδύσεις στην πράσινη οικονο-
μία, γιατί ακριβώς ήδη και το τραπεζικό σύστημα και η Ευρω-
παϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα αρχίσουν πολύ ουσιαστικά να 
επικεντρώνουν τις χρηματοδοτήσεις τους σε πιο πράσινες και 
φιλικές προς το περιβάλλον πρωτοβουλίες», διευκρίνισε.
   «Όλος αυτός ο λιγνίτης που δε θα καίγεται πια από τη Δυτική 

Μακεδονία έχει πολλές εφαρμογές στη γεωργία, ως λίπασμα, 
ως χώμα και λαμπρό πεδίο εξαγωγών σε περιοχές του κό-
σμου, όπως στην Αφρική», είπε. 
   «Στόχος ο τριπλασιασμός του προϋπολογισμού 
του Erasmus+»
   Απαντώντας σε ερώτημα σχετικά με τον σχεδιασμό της νέας 
επιτροπής αναφορικά με τα προγράμματα κινητικότητας των 
νέων ο κ. Σχοινάς τόνισε ότι το πρόγραμμα Erasmus+ «είναι 
χωρίς καμιά αμφιβολία το διαμάντι στο στέμμα της ΕΕ, με 
μεγάλη διαφορά το πιο πετυχημένο πρόγραμμα σε οριζόντιο 
επίπεδο», καθώς «δέκα εκατομμύρια νέοι Ευρωπαίοι μέχρι 
στιγμής έχουν ζήσει την εμπειρία του Erasmus+».
   Στο πλαίσιο αυτό γνωστοποίησε ότι «η φιλοδοξία μου ως 
αρμόδιος αντιπρόεδρος, μαζί με τη Βουλγάρα Επίτροπο την 
Μαρία Γκάμπριελ που έχει την ευθύνη για αυτά τα προγράμ-
ματα, είναι να διπλασιάσουμε το ποσό για την επόμενη επτα-
ετία, δηλαδή από 15 δισ. να το πάμε σε 30 δισεκατομμύρια».
   «Αλλά», συνέχισε ο κ. Σχοινάς «έχω ακόμη καλύτερα νέα. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που έχει συναπόφαση για το θέμα, 
πρότεινε να τριπλασιάσουμε το ποσό, δηλαδή να το πάμε από 
15 δισεκατομμύρια σε 45 δισεκατομμύρια».
   «Πραγματικά θα παλέψουμε με νύχια και με δόντια για να 
περάσει αυτό», διαβεβαίωσε, εξηγώντας ότι «αυτοί που απο-
φασίζουν στο τέλος, όπως σε κάθε απόφαση που έχει να κάνει 
με χρήμα, είναι οι υπουργοί Οικονομικών της Ένωσης, το πα-
νίσχυρο Ecofin». Όμως «δείγμα της σημασίας που και αυτοί 
δίνουν στην υπόθεση, είναι ότι για πρώτη φορά, πριν τρεις 
βδομάδες συνεδρίασε από κοινού το συμβούλιο υπουργών 
Παιδείας με το Συμβουλίου υπουργών Οικονομικών, για να 
ενταθεί αυτή η συναντίληψη, αυτά τα προγράμματα να έχουν 
επαρκή χρηματοδότηση». 
   «Ο στόχος μας είναι να περάσουμε από μια φάση όπου το 
Erasmus ήταν μια δυνατότητα, στη φάση όπου το Erasmus θα 
είναι μια βεβαιότητα, δηλαδή όποιος θα ζητάει μια υποτροφία 
Erasmus να μπορεί να την παίρνει», υπογράμμισε.
       «Να μιλούν για το Βrexit αυτοί που καταφέρανε 
να μπουν σε μια μαύρη τρύπα»
   Ερωτηθείς σχετικά με την προσέγγιση της νέας επιτροπής στο 
brexit ο κ. Σχοινάς απάντησε: «Δεν μου αρέσει καθόλου να μι-
λάω για το Βrexit, γιατί δεν είναι κομμάτι της θετικής πολιτικής 
ατζέντας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί να μιλάμε εμείς οι 27 
για το Brexit; Εμείς έχουμε ξεκάθαρο το τι θα κάνουμε μαζί, 
ξέρουμε πού να πάμε, τι θέλουμε να κάνουμε μαζί, είμαστε 
πεπεισμένοι, έχουμε πολλή και σκληρή δουλειά μπροστά μας. 
Για το Βrexit να μιλάνε αυτοί που καταφέρανε να μπουν σε 
μια μαύρη τρύπα από την οποία δεν μπορούν να βγουν. Δε 

νομίζω ότι είναι χρήσιμη αυτή η συζήτηση, γιατί στο Βrexit 
υπήρξε μία απόφαση ατελής, βασισμένη σε πολλές δύσκο-
λες και ουσιαστικά μισές αλήθειες, η οποία δεν έδωσε καμία 
απάντηση σε αυτούς που ψήφισαν για το Brexit. Αν το Brexit 
βοήθησε σε κάτι τους 27 είναι ότι τόνωσε ακόμη περισσότερο 
τη συνοχή τους. Αν δει κανείς ότι το ποσοστό αποδοχής της ΕΕ 
σε περιοχές της Ευρώπης που ήταν παραδοσιακά δύσπιστες 
στην ΕΕ, όπως στη Σκανδιναβία, το ποσοστό αποδοχής έχει 
εκτοξευθεί, γιατί ο κόσμος καταλαβαίνει ότι αυτές οι αποφά-
σεις δε λύνουν προβλήματα, είναι ιδεολογικές αποφάσεις που 
δημιουργούν θέματα προς αντιμετώπιση».
   «Δεν είμαστε «Homo Europaeus» αλλά ενωμένοι 
στη διαφορετικότητά μας»
   Αναφερόμενος στο χαρτοφυλάκιο που ανέλαβε ο κ. Σχοινάς 
επισήμανε: «Ένοιωθα την ανάγκη να απαντήσω στην αντίλη-
ψη ότι ο ευρωπαϊκός τρόπος ζωής είναι μια «μπουλντόζα» 
που θα ισοπεδώσει όλους τους άλλους. Υπήρχε κόσμος που 
ήθελε να με βάλει στη λογική «εμείς οι Ευρωπαίοι απέναντι σε 
όλους του άλλους», «εμείς ή αυτοί» [...] Το τι μας κάνει εμάς 
δυνατούς δεν είναι ότι είμαστε ένας «Homo Europaeus», δεν 
είμαστε κομμένοι από το ίδιο δέντρο. Είμαστε ενωμένοι στη δι-
αφορετικότητά μας. Αυτό μας κάνει δυνατούς στην Ευρώπη». 
   Στον πολιτικό κύκλο που ανοίγει με την ανάληψη των κα-
θηκόντων της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έδωσε τον τίτλο 
της «μετάβασης» και απευθυνόμενος στους νέους είπε: «Η 
δική σας γενιά θα είναι αυτή που μαζί με την νέα Ευρωπαϊκή 
ηγεσία θα πρέπει να ηγηθεί της μετάβασης της Ευρώπης σε 
μια Ευρώπη πιο πράσινη, σε μια ψηφιακή Ευρώπη, που θα 
αφήνει οριστικά πίσω της την εποχή της αναλογικότητας , τη 
γραφειοκρατία, τα χαρτιά ό,τι ταλαιπωρεί την καθημερινό-
τητα του πολίτη, όταν συναλλάσσεται μες το κράτος και σε 
μια τρίτη μετάβαση, τις συνεκτικές κοινωνίες. Πρέπει εμείς οι 
Ευρωπαίοι να χτίσουμε τις κοινωνίες του αύριο με έναν τρόπο 
που θα εξυπηρετεί αυτά που μας νοιάζουν, αυτές της πολιτικές 
προστασίας, τις πολιτικές των ευκαιριών». 
   Στην κατεύθυνση αυτή, εξήγησε ο κ. Σχοινάς «πρέπει να 
αποβρυξελλοποιήσουμε την ευρωπαϊκή συζήτηση, να βγά-
λουμε την Ευρώπη έξω από τις Βρυξέλλες», καθώς «άλλη 
είναι η κουβέντα για την Ευρώπη στην κοινωνία και άλλη στη 
φούσκα των Βρυξελλών», όμως «δεν έχει νόημα η συζήτηση 
για την Ευρώπη, αν δε γίνεται εκεί που ο κόσμος ζει, έχει ανη-
συχίες κι αντιμετωπίζει τα προβλήματα στην καθημερινότητά 
τους». 

Συνέχεια στη σελ 17 

Η ΝΕΑ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΓΙΑ ΤΟ «GrEEN DEAL» ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Γνωστοποίησε ο αντιπρόεδρος της Μ.Σχοινάς- Ευχάριστα νέα για το Erasmus+  



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

17

Μπορεί να αυξήθηκε φέτος κατά 18% ο αριθμός των δασικών 
πυρκαγιών στη Δυτική Ελλάδα, αλλά οι καμένες εκτάσεις ήταν 
λιγότερες κατά 14% σε σχέση με το 2018, όπως προκύπτει από 
τα στοιχεία του απολογισμού της φετινής αντιπυρικής περιόδου, 
σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή χρονική περίοδο, σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
   Όπως εξηγεί, μιλώντας στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτο-
ρείο Ειδήσεων, ο διοικητής των πυροσβεστικών υπηρεσιών 
Δυτικής Ελλάδας, αρχιπύραρχος Ευθύμιος Γεωργακόπουλος, 
«όλες οι φωτιές αντιμετωπίστηκαν μέσα στο πρώτο τρίωρο από 
την εκδήλωσή τους», προσθέτοντας ότι «βασικός σκοπός ήταν η 
μαζική προσβολή των πύρινων μετώπων από τα πυροσβεστικά 
μέσα.»
   Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της διοίκησης πυροσβεστικών 
υπηρεσιών Δυτικής Ελλάδας, ο αριθμός των δασικών πυρκα-
γιών στους νομούς Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας έφθα-
σε φέτος τις 849, ενώ κάηκαν 3.482 στρέμματα. Πέρυσι είχαν 
εκδηλωθεί 719 φωτιές και είχαν καεί 4.034 στρέμματα.
   Επίσης, όπως προκύπτει από τα ίδια στοιχεία, οι περισσότερες 
πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στην Ηλεία και οι λιγότερες στην Αχαΐα.
   Συγκεκριμένα, στην Ηλεία εκδηλώθηκαν 377 φωτιές, στην 
Αιτωλοακαρνανία 255 και στην Αχαΐα 215.
   Το 2018, είχαν εκδηλωθεί 370 φωτιές στην Ηλεία, 192 στην 
Αιτωλοακαρνανία και 157 στην Αχαΐα.
   Όσον αφορά στις καμένες εκτάσεις, οι περισσότερες καταγρά-

φηκαν στην Αιτωλοακαρνανία, όπου κάηκαν 1.575 στρέμματα, 
ενώ στην Ηλεία κάηκαν 1.296 στρέμματα και στην Αχαΐα 611 
στρέμματα.
   Πέρυσι, είχαν καεί 3.103 στρέμματα στην Ηλεία, 604 στρέμμα-
τα στην Αιτωλοακαρνανία και 327 στρέμματα στην Αχαΐα.
   Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο διοικητής των πυροσβεστικών 
υπηρεσιών Δυτικής Ελλάδας, αρχιπύραρχος Ευθύμιος Γεωργα-
κόπουλος, «παρ  ́όλο που την φετινή αντιπυρική περίοδο είχαμε 
περισσότερες φωτιές, μόνο οκτώ δασικές πυρκαγιές έκαψαν 
πάνω από 100 στρέμματα η κάθε μία και μάλιστα μία από αυτές 
τις μεγάλες φωτιές εκδηλώθηκε πριν από την αντιπυρική περί-
οδο.»
   Σχετικά με το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση των 
φωτιών, αλλά και το γεγονός ότι φέτος κάηκαν λιγότερα στρέμ-
ματα, ο Ευθύμιος Γεωργακόπουλος, λέει στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ότι 
«δεν περιμέναμε να εξελιχθεί το συμβάν και μετά να καλέσουμε 
περεταίρω ενισχύσεις , διότι είναι προτιμότερο κάποια οχήματα 
να επιστρέψουν στη βάση τους, παρά να μετράμε στη συνέχεια 
καταστροφές και περισσότερα καμένα στρέμματα.» «Βέβαια», 
όπως επισημαίνει, «αυτή η κινητοποίηση γίνεται χωρίς υπερ-
βολές, δηλαδή με ορθολογική αξιοποίηση των μέσων, διότι τα 
κριτήρια στην αντιμετώπιση μια πυρκαγιάς είναι οι κλιματολο-
γικές συνθήκες που επικρατούν εκείνη την στιγμή, η ώρα που 
εκδηλώνεται η φωτιά, αλλά και το σημείο στο οποίο είναι το 
πύρινο μέτωπο.»

   Μάλιστα, όπως σημειώνει, «όταν για παράδειγμα εκδηλώνε-
ται φωτιά στο προστατευόμενο δάσος της Στροφυλιάς, τότε θα 
σταλεί εκεί ο μέγιστος αριθμός των δυνάμεων, ενώ αν έχουμε 
μία φωτιά σε περιοχή που κρίνουμε ότι δεν υπάρχει μεγάλος 
κίνδυνος, τότε θα σταλούν λιγότερες δυνάμεις.»
   Όμως, όπως εξηγεί, «δεν θα πάει μόνο ένα πυροσβεστικό όχη-
μα για να διαπιστώσει τι ακριβώς συμβαίνει και να επιχειρήσει, 
αλλά θα κινητοποιηθούν ικανές πυροσβεστικές δυνάμεις.»
   Μένοντας στο θέμα της αντιμετώπισης των φετινών παραγιών 
και στο ότι κάηκαν λιγότερες εκτάσεις, ο Ευθύμιος Γεωργακό-
πουλος, αναφέρει στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ότι «έπαιξαν επίσης ρόλο η 
εκπαίδευση του προσωπικού, αλλά και η παρουσία πεζοπόρου 
τμήματος στην περιοχή των Λεχαινών που θεωρείται κομβικό 
σημείο για την άμεση κινητοποίηση πυροσβεστικών δυνάμεων 
μετά την εκδήλωση πυρκαγιών κυρίως στην Ηλεία, η οποία εί-
ναι η πιο δύσκολη περιοχή.»
   Επίσης, σύμφωνα με τη διοίκηση των πυροσβεστικών υπη-
ρεσιών Δυτικής Ελλάδας, «χάρη στην ετοιμότητα, στον συντονι-
σμό και στη συνεργασία, πρωτίστως όλων των πυροσβεστικών 
δυνάμεων, αλλά και των εμπλεκόμενων φορέων και αρχών, 
όπως η πολιτική προστασία, η Αστυνομία, οι δασικές υπηρεσίες, 
η τοπική αυτοδιοίκηση, οι εθελοντές αλλά και οι απλοί πολίτες, 
κατορθώθηκε να προστατευτούν ανθρώπινες ζωές, δημόσια 
και ιδιωτική περιουσία, φυσικό κάλλος και δασικός πλούτος.»

Συνέχεια από τη σελ 16 
Σχετικά με τις πολιτικές απασχόλησης και την ανάσχεση του 
brain drain στην Ελλάδα ο κ. Σχοινάς είπε: «Οι περίπου 300.000 
Έλληνες που έφυγαν από την Ελλάδα έχουν πολύ ενδιαφέρο-
ντα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Δεν έφυγαν θυμωμένοι από την 
Ελλάδα, αλλά έφυγαν γιατί έψαξαν ευκαιρίες επαγγελματικές, 
δεξιοτήτων κατά κανόνα, στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά 
[...] Υπάρχει ένας άγριος νόστος, μια επιθυμία επιστροφής, έχουν 
πάντα το μυαλό τους στην επιστροφή [...]
Μας λένε ότι όταν γυρίσει το οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα, 

όταν τα πράσινα φύλλα της ανάπτυξης γίνουν λουλούδι και 
κρατήσει σε βάθος χρόνου, θα είναι οι πρώτοι που θα αρχί-
σουν να επιστρέφουν και θα αποτελέσουν το λίπασμα στη νέα 
Ελλάδα, καθώς δε θα ανεχτούν μια Ελλάδα αναξιοκρατική, του 
ρουσφετιού, γραφειοκρατίας, δε θα δεχθούν να γυρίσουν σε μια 
Ελλάδα ίδια με αυτή που τους έδιωξε». 
Την εναρκτήρια ομιλία στην εκδήλωση έκανε ο Επικεφαλής 
της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, 
Γιώργος Μαρκοπουλιώτης τονίζοντας ότι «η ζωή δεν αποτελεί-
ται μόνο από τη δουλειά ή την επιχειρηματικότητα αλλά σε πολύ 

μεγάλο βαθμό ορίζεται και από τη δουλειά και από την επιχειρη-
ματικότητα» και γι’ αυτό «θέλουμε να βοηθήσουμε τους νέους 
ανθρώπους με τα μέσα που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση». Ο 
κ. Μαρκοπουλιώτης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον απερχόμενο 
πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν Κλοντ Γιουνκέρ, το-
νίζοντας ότι αγαπάει ιδιαίτερα την Ελλάδα και ότι «αν δεν ήταν 
εκείνος, αυτή η κρίση που πέρασε η χώρα μας θα ήταν ακόμη 
χειρότερη».

Το φορολογικό νομοσχέδιο σίγουρα περιλαμβάνει ορισμένες ση-
μαντικές παρεμβάσεις, με στόχο τη δημιουργία ενός φορολογικού 
περιβάλλοντος φιλικού στην επιχειρηματικότητα και ενθαρρυντι-
κού στην προσέλκυση των επενδύσεων, ανέφερε –όπως σημει-
ώνει το ΑΠΕ- ο Μιχάλης Μητσόπουλος, διευθυντής του τομέα 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος του ΣΕΒ, κατά τη διαδικασία της 
ακρόασης φορέων στην επιτροπή Οικονομικών της Βουλής. 
Το νομοσχέδιο, είπε, θεσμοθετεί μια σειρά από θετικά μέτρα που 
αποσκοπούν στην αναζωογόνηση της οικονομίας, όπως είναι 
η μείωση των βασικών συντελεστών σε κέρδη- μερίσματα, οι 
διατάξεις για την κινητροδότηση των στελεχών και την επιτυχία 
των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα στις start ups, για τη βελτίωση 

για την αντιμετώπιση των παροχών προς εργαζόμενους (κάρτα 
διαδρομών, αυτοκίνητα κ.λπ.), για την υπό όρους απαλλαγή των 
νομικών προσώπων από το φόρο υπεραξίας μεταβίβασης τίτ-
λων συμμετοχής, η εκλογίκευση των διατάξεων σε σχέση με την 
αλληλέγγυα ευθύνη έναντι των φορολογικών και ασφαλιστικών 
αρχών που εισάγει την αρχή της υπαιτιότητας. 
Θετικά κρίνεται η ρητή αναφορά στο φορολογικό πιστοποιητικό, η 
πρόβλεψη για την έκδοση πρότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου, η 
κατάργηση της εισφοράς του ν.128/1975 σε factoring και leasing 
η οποία «ήταν άδικη και καλώς καταργείται», η αναβολή της επι-
βολής ΦΠΑ στα νεόδμητα κτήρια και μια σειρά άλλων μέτρων 
στην οικοδομή. 

«Γίνονται παρεμβάσεις που φέρνουν το φορολογικό μας σύστημα 
πιο κοντά στις πρακτικές που εφαρμόζουν οι περισσότερες χώρες 
της ΕΕ και αίρονται αναπτυξιακές στρεβλώσεις που εισήχθησαν τα 
τελευταία χρόνια», είπε ο εκπρόσωπος του ΣΕΒ και πρόσθεσε ότι 
γίνεται ένα πρώτο βήμα στην κατεύθυνση ενός πιο ανταγωνιστι-
κού φορολογικού πλαισίου στη χώρα μας και ενθαρρρύνονται οι 
επενδύσεις ώστε να επιτευχθούν υψηλότεροι ρυθμοί ανάπτυξης 
και να δημιουργηθούν νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας. 
Είπε όμως ότι είναι επιτακτική ανάγκη για ακόμη μεγαλύτερες πα-
ρεμβάσεις και ενδεικτικά ανέφερε την ουσιαστική ελάφρυνση της 
φορολογίας εισοδήματος και των ασφαλιστικών εισφορών.

ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΦΕΤΟΣ ΚΑΤΑ 14% ΟΙ ΚΑΜΕΝΕΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΝΕΑ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΓΙΑ ΤΟ «GrEEN DEAL» ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΕΒ: ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΙΛΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
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«Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον, με 
ευκαιρίες και δυνατότητες για τα νοικοκυριά και τις επιχει-
ρήσεις, για όλα τα νοικοκυριά και για όλες τις επιχειρήσεις. 
Με τους πολλούς για τους πολλούς.», είπε –σύμφωνα 
με το ΑΠΕ- ο υπουργός Οικονομικών για το φορολογικό 
νομοσχέδιο. Ο Χρήστος Σταϊκούρας σχολίασε την στάση 
των κομμάτων της αντιπολίτευσης που δήλωσαν «κατά» 
της αρχής νομοσχεδίου, στην ψηφοφορία που έγινε στην 
Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής. «Όλοι οι φορείς είναι 
θετικοί, εκτός από κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης. 
Αυτό δείχνει, και λυπάμαι γι΄αυτό, ότι δεν έχουν αυτά τα 
κόμματα καμία επαφή με την πραγματική οικονομία», 
σχολίασε.
Ο υπουργός Οικονομικών υπογράμμισε ότι το φορολογικό 
νομοσχέδιο επιδιώκει την επανεκκίνηση της ελληνικής οι-
κονομίας, την άμεση βελτίωση των οικονομικών δεικτών 
της χώρας, την ελάφρυνση της φορολογίας νοικοκυριών 
και επιχειρήσεων και την υποβοήθηση της οικονομικής 
δραστηριότητας του παραγωγικού σκέλους της ελληνικής 
οικονομίας. 
 «Πρόκειται για ένα σχέδιο με ξεκάθαρη αναπτυξιακή 
διάσταση που έχει στόχους τόσο την ενίσχυση της οικο-
νομικής αποτελεσματικότητας όσο και την τόνωση της 
κοινωνικής δικαιοσύνης», είπε ο Χρήστος Σταϊκούρας και 
επανέλαβε: «κινούμαστε στις ράγες του ιδεολογικού και 

πολιτικού πυρήνα της ΝΔ, του κοινωνικού φιλελευθερι-
σμού, της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς». 
«Το σχέδιο είναι συνεπές τόσο στις προεκλογικές όσο και 
στις προγραμματικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης και 
περιλαμβάνει τη μείωση φόρων, τη βιώσιμη οικονομική 
ανάπτυξη, τη διαφάνεια και τον περιορισμό της φοροδι-
αφυγής, τη μετάβαση του φορολογικού συστήματος στην 
ψηφιακή εποχή, τη μείωση του γραφειοκρατικού κόστους 
της φορολογικής διοίκησης και των επιχειρήσεων», είπε ο 
Χρήστος Σταϊκούρας και πρόσθεσε ότι θα υπάρξει ωφέ-
λεια για τους φορολογούμενους, θα διευκολυνθούν επεν-
δύσεις θα ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή. 
«Τα μέτρα έχουν ισχυρό μεταρρυθμιστικό πρόσημο, δεν 
είναι άθροισμα μέτρα, αλλά ένα πλέγμα στοχευμένων, 
συγκεκριμένων δράσεων με σκοπό να παραχθούν πολ-
λαπλασιαστικά αποτελέσματα για την οικονομία και την 
κοινωνία. Στοχεύουν να ενισχύσουν τη θέση της Ελλάδος 
στο διεθνές και ευρωπαϊκό περιβάλλον. Διαμορφώνουν 
δίκαιη φορολογική πολιτική για τους πολίτες και τις επιχει-
ρήσεις αλλά ταυτόχρονα εξωστρεφή, φιλική για την προ-
σέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων, προσανατολισμένη 
στη βιώσιμη ανάπτυξη και την αναβάθμιση της ποιότητας 
της ζωής μας, μέσα σε ένα νέο οικονομικό περιβάλλον. 
Ένα νέο περιβάλλον, με ευκαιρίες και δυνατότητες για τα 
νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, για όλα τα νοικοκυριά και 

για όλες τις επιχειρήσεις. Με τους πολλούς για τους πολ-
λούς», είπε ο υπουργός Οικονομικών. 
Το φορολογικό νομοσχέδιο εγκρίθηκε, κατά πλειοψηφία, 
επί της αρχής, από την επιτροπή Οικονομικών της Βουλής. 
Υπέρ του νομοσχεδίου, τάχθηκε η ΝΔ. Κατά δήλωσαν το 
Κίνημα Αλλαγής, το ΚΚΕ, το ΜέΡΑ 25. Επιφύλαξε δήλωσε 
η Ελληνική Λύση. 
Την έκπληξή του για τη στάση κομμάτων της αντιπολί-
τευσης, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Στα-
ϊκούρας σημειώνοντας ότι οι φορείς που τοποθετήθηκαν 
νωρίτερα, χαρακτήρισαν θετικές τις διατάξεις του σχεδίου 
νόμου. «Εκφράζω την έκπληξή μου, μετά την ακρόαση 
φορέων, για το επί της αρχής «όχι» κομμάτων της αντι-
πολίτευσης. Δεν αντιλαμβάνομαι πως μπορεί κάποιος να 
πει όχι, επί της αρχής, όταν όλοι οι φορείς ρωτήθηκαν αν 
θέλουν να αποσυρθεί κάποια διάταξη του νομοσχεδίου 
και κανείς δεν είπε ότι πρέπει να αποσυρθεί κάποια διάτα-
ξη. Όλοι οι φορείς, επί της αρχής είναι θετικοί, όλη η κοι-
νωνία είναι θετική, όλα τα σημειώματα που έχουμε πάρει 
κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση-βεβαίως ζητούν 
μεγαλύτερες μειώσεις φόρων- αλλά επί της αρχής όλοι 
είναι θετικοί, εκτός, από κάποια κόμματα της αντιπολίτευ-
σης. Αυτό δείχνει, και λυπάμαι γι΄αυτό, ότι δεν έχουν αυτά 
τα κόμματα καμία επαφή με την πραγματική οικονομία», 
σχολίασε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας. 

Είναι κρίσιμο σημείο να διευρύνουμε τη φορολογική βάση, ανέ-
φερε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας μιλώντας 
στην ακρόαση φορέων επί του φορολογικού νομοσχεδίου, σημει-
ώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Ο κ. Σταϊκούρας άνοιξε τα χαρτιά του λέγοντας 
ότι η διεύρυνση αυτή θα επιχειρηθεί με τρεις τρόπους το επόμενο 
διάστημα. 
   Επισήμανε ότι επιλογή της σημερινής κυβέρνησης, σε αντιδια-
στολή με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που μείωσε το αφορολόγητο, 
είναι να διευρύνει τη φορολογική βάση με τρεις τρόπους.
   «Ο ένας τρόπος είναι με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Οι ηλε-
κτρονικές συναλλαγές παγκοσμίως είναι κομβικό στοιχείο, να 
διευρύνεις τη φορολογική βάση μειώνοντας τη φοροδιαφυγή. Ο 
δεύτερος τρόπος είναι με τις αντικειμενικές αξίες και την ακίνητη 
περιουσία. Σας προϊδεάζω ότι με την άσκηση που θέλουμε να 
ολοκληρώσουμε τον Μάιο, εκτιμούμε ότι θα ενταχθούν περισσό-
τερες 3.000 επιπλέον ζώνες στο σύστημα αντικειμενικού προσδιο-
ρισμού, οι οποίες θα προστεθούν στις υφιστάμενες 10.216 ζώνες. 
Όλες αυτές οι ζώνες είναι εντός σχεδίου πόλης, ενώ αναπροσαρ-
μογή της προσέγγισης θα υπάρξει και για τις εκτός σχεδίου πόλης 
περιοχές. ‘Αρα διευρύνουμε την γκάμα, ώστε να μειώσουμε τη 
φορολόγηση αυτών των πολιτών που επί χρόνια πληρώνουν. Η 
τρίτη κατηγορία που επιλέγουμε είναι η ορθολογική φορολόγηση 
αυτών που δεν πληρώνουν και χρησιμοποιούν υπηρεσίες, όπως 

είναι οι Airbnb», εξήγησε ο υπουργός Οικονομικών.
   «Η πολιτική δεν γίνεται με εντυπώσεις. Γίνεται με ουσία και με 
πράξεις και θα διαπιστώσετε επιπλέον πράξεις, το επόμενο διάστη-
μα», προσέθεσε ο κ. Σταϊκούρας που νωρίτερα είχε ακούσει τους 
πολύτεκνους στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής. «Εμείς δεν 
θέλουμε να δημιουργήσουμε κοινωνικό αυτοματισμό. Η πολιτική 
μας είναι μη ταξική. Το έχουμε πει: η πολιτική μας δεν έχει ταξικό 
πρόσημο, θα βοηθήσουμε όλη την κοινωνία. Αλλά, θα δώσουμε 
ιδιαίτερη σημασία στα χαμηλότερα και τα μεσαία εισοδηματικά 
στρώματα και σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες», υπογάμμισε. 
 Απ. Βεσυρόπουλος: Και άλλες μειώσεις στην τετραετία
   «Τηρούμε τις δεσμεύσεις μας. Είναι το πρώτο νομοσχέδιο με 
μειώσεις φόρων. Λίγο υπομονή, θα υπάρξουν και άλλες μειώσεις 
μέσα στην τετραετία», τόνισε, από την πλευρά του, ο υφυπουρ-
γός Οικονομικών, αρμόδιος για την Φορολογική Πολιτική και τη 
Δημόσια Περιουσία, Απόστολος Βεσυρόπουλος, για το αίτημα 
των φορέων, που εκλήθησαν στην επιτροπή Οικονομικών της 
Βουλής, να υπάρξουν περαιτέρω μειώσεις φόρων. 
   «Έχουμε πολλά χρόνια να δούμε σε νομοσχέδιο υπουργείου Οι-
κονομικών, να υπάρχει τέτοια θετική κρίση στη διαδικασία ακρό-
ασης φορέων», σχολίασε ο κ. Βεσυρόπουλος και παρατήρησε ότι 
αναγνωρίζεται η μείωση φόρων. 
   «Προεκλογικά είχαμε πει ότι οι μειώσεις φόρων θα ισχύουν για 

εισοδήματα από 1.1.2020. Ο πρωθυπουργός όμως είπε ότι δύο 
μέτρα θα ισχύσουν έναν χρόνο νωρίτερα, από το 2019. Είναι η 
μείωση για τον ΕΝΦΙΑ και η μείωση του φόρου εισοδήματος στα 
νομικά πρόσωπα. Συνεπώς, τηρούμε τις δεσμεύσεις μας. Φέρνου-
με όλα τα υπόλοιπα μέτρα όπως είχαμε εξαγγείλει», σημείωσε ο 
υφυπουργός Οικονομικών και πρόσθεσε: «Φυσικά όλα δεν γίνο-
νται ούτε στο πρώτο φορολογικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης, 
ούτε στο πρώτο τρίμηνο. Έχουμε μπροστά μας 4 χρόνια. ‘Αρα, 
λίγο υπομονή, σίγουρα θα υπάρξουν και νέες μειώσεις». 
   Για την εισφορά αλληλεγγύης και το τέλος επιτηδεύματος, ο κ.Βε-
συρόπουλος είπε ότι πρόθεση της κυβέρνησης είναι να καταργη-
θούν αυτοί οι δύο φόροι και η πρόθεση αυτή έχει αποτυπωθεί και 
στο πρόγραμμα της ΝΔ. «Στη διάρκεια της πορείας και, λαμβάνο-
ντας υπόψη την οικονομική κατάσταση της χώρας μας, πρόθεσή 
μας είναι να καταργηθούν», ανέφερε και πρόσθεσε ότι «η εισφορά 
αλληλεγγύης ήταν ένας έκτακτος φόρος, νομοθετήθηκε το 2011, 
είχε χρόνο εφαρμογής μέχρι 31.12.2016, ήρθε η ΝΔ το 2014 και 
τον μείωσε κατά 30% και έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ, τον κάνει μόνιμο φόρο 
και υπερτριπλασιάζει τους φορολογικούς συντελεστές. Εμείς λέμε 
ότι πρόθεσή μας είναι να τον καταργήσουμε και το ίδιο λέμε για το 
τέλος επιτηδεύματος». 

ΧΡ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΧΟΥΝ ΙΣΧΥΡΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΗΜΟ   

ΧΡ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ 
Απ. Βεσυρόπουλος: Θα υπάρξουν και άλλες μειώσεις φόρων
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Θετικά κρίνεται –σύμφωνα με το ΑΠΕ- από την Πανελλήνια 
Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΠΟ-
ΦΕΕ) το σύνολο του φορολογικού νομοσχεδίου και εκτιμάται 
ότι δίνεται «φορολογική ανάσα» στα φυσικά πρόσωπα και στις 
επιχειρήσεις. 
   «Είναι ίσως το πρώτο νομοσχέδιο των τελευταίων ετών που 
δεν περιέχει διατάξεις νέων φόρων. Ωστόσο, θεωρούμε ότι η 
μείωση του φορολογικού συντελεστή 9% στα φυσικά πρό-
σωπα, στο πρώτο κλιμάκιο, πρέπει να ισχύσει από το τρέχον 
έτος», ανέφερε κατά τη διαδικασία της ακρόασης φορέων στην 
Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής ο Βασίλης Καμπάνης, πρόε-

δρος της ΠΟΦΕΕ. Ο ίδιος επισήμανε ότι «για να πετύχει αυτό το 
φορολογικό νομοσχέδιο, πρέπει να περιλάβει διάταξη για καθι-
έρωση μαθήματος φορολογικής συνείδησης στα σχολεία, γιατί 
αλλιώς σε 20 χρόνια θα συζητάμε τα ίδια πράγματα». 
   Ο πρόεδρος της ΠΟΦΕΕ είπε ότι όταν υπάρξουν οι κατάλληλες 
δημοσιονομικές συνθήκες πρέπει να γίνει περαιτέρω μείωση 
συντελεστών φορολόγησης φυσικών και νομικών προσώ-
πων και μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Υπογράμμισε, 
επίσης, την ανάγκη μείωσης των υπέρογκων προστίμων στην 
καθημερινότητα του Έλληνα φορολογούμενου και των επιχει-
ρήσεων, διατήρηση του αφορολόγητου και επέκτασή του σε 

ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, περαι-
τέρω κατάργηση τέλους επιτηδεύματος, εισφοράς αλληλεγγύης 
και ΕΝΦΙΑ.
    Ο κ. Καμπάνης ζήτησε ακόμα μείωση του ποσοστού προκα-
ταβολής φόρου των επιχειρήσεων και πρόνοια, ώστε κάποιος 
να μπορεί να πληρώνει εθελοντικά ποσοστό στη διάρκεια του 
τρέχοντος έτους και αυτό να αφαιρείται ισόποσα από φόρο και 
προκαταβολή και μείωση των εξόδων των τραπεζικών συναλ-
λαγών

Αύξηση 44,2% παρουσίασε –σημειώνει το ΑΠΕ- ο κύκλος ερ-
γασιών του Ομίλου Prodea Investments για το εννεάμηνο του 
2019 και ανήλθε σε 131,1 εκατ. ευρώ έναντι 90,9 εκατ. ευρώ το 
εννεάμηνο του 2018.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η αύξηση οφείλεται κυρίως 
στην αυξημένη επενδυτική δραστηριότητα της εταιρείας κατά 
το δεύτερο εξάμηνο του 2018 και το εννεάμηνο του 2019. 
Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, μη συμπεριλαμ-
βανομένων των κερδών από αναπροσαρμογή της αξίας των 
επενδύσεων σε ακίνητα, της απομείωσης των αποθεμάτων και 
της αρνητικής υπεραξίας που προέκυψε κατά την εξαγορά θυ-
γατρικών (adjusted EBITDA) αυξήθηκαν από 76,7 εκατ. ευρώ 
το εννεάμηνο του 2018 σε 84,2 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 
2019 (αύξηση 9,8%). 
Τα κέρδη από αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα 
ανήλθαν σε 71,8 εκατ. ευρώ έναντι κέρδους 29,3 εκατ. ευρώ 
για το εννεάμηνο του 2018. Ως αποτέλεσμα τα κέρδη περιόδου 
του ομίλου για το εννεάμηνο του 2019 ανήλθαν σε 127,5 εκατ. 

ευρώ (έναντι κερδών 79,5 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2018) 
καταγράφοντας αύξηση 60,3%. 
Την 30η Σεπτεμβρίου 2019 το χαρτοφυλάκιο του ομίλου απο-
τελούνταν από 373 εμπορικά ακίνητα, συνολικής εκμισθώσιμης 
επιφάνειας 1.317 χιλ. τ.μ. Τριακόσια είκοσι εννέα (329) ακίνητα 
βρίσκονται στην Ελλάδα, εκ των οποίων τα περισσότερα από 
αυτά βρίσκονται σε περιοχές υψηλής προβολής και εμπορικό-
τητας. Επίσης, είκοσι έξι (26) βρίσκονται στην Κύπρο, δεκατέσ-
σερα (14) ακίνητα στην Ιταλία, δύο στη Βουλγαρία και δύο στη 
Ρουμανία. 
Η εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα του Ομίλου στις 30 
Σεπτεμβρίου 2019 ανερχόταν 2.175 εκατ. ευρώ (31.12.2018: 
349 εμπορικά ακίνητα εύλογης αξίας 1.779 εκατ. ευρώ). Η 
Prodea, υλοποιώντας τη στρατηγική για απόκτηση εμπορικών 
ακινήτων που παρουσιάζουν σημαντικές προοπτικές καταγρα-
φής υπεραξίας (value add), απέκτησε πρόσφατα κτίριο γρα-
φείων, επί της Συγγρού 44, συνολικής επιφάνειας 5.462 τ.μ. Η 
διοίκηση της Prodea εξετάζει τις εναλλακτικές αξιοποίησης του 

ακινήτου καθώς η εξαιρετική τοποθεσία του (πλησίον της Ακρό-
πολης, του κέντρου της Αθήνας και σταθμού μετρό) το καθιστά 
ιδανικό τόσο για χρήση γραφείων, όσο και για τουριστική μονά-
δα, μετά τη σχετική ανακαίνιση. Το τίμημα για την απόκτηση του 
ακινήτου ανήλθε στα 5,9 εκατ. ευρώ. 
Επίσης η Prodea συνεχίζει την επενδυτική της δραστηριότητα 
στον τομέα των εμπορικών αποθηκών με την απόκτηση του 
100% των εταιρικών μεριδίων της ΗΛΔΗΜ Μ.ΙΚΕ, στην οποία 
ανήκει νεόδμητη εμπορική αποθήκη στην περιοχή του Ασπρο-
πύργου και της οποίας η κατασκευή ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμ-
βριο 2019 και η οποία πληροί τις πλέον σύγχρονες προδιαγρα-
φές logistics. Η συνολική επιφάνεια του ακινήτου ανέρχεται σε 
5.069 τ.μ. και είναι ήδη εκμισθωμένο σε αξιόπιστο μισθωτή. Το 
τίμημα απόκτησης του ακινήτου ανήλθε σε 2,79 εκατ. ευρώ. Η 
απόκτηση των εταιρικών μεριδίων της ΗΛΔΗΜ Μ.ΙΚΕ έγινε με 
βάση την καθαρή θέση της εταιρείας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν το 
προαναφερθέν τίμημα για το ακίνητο.

Η Ελλάκτωρ ΑΕ ανακοίνωσε, όπως σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, 
ότι η θυγατρική της Ellaktor Value PLC, η οποία είναι εταιρεία 
που έχει συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο της Αγγλίας και της 
Ουαλίας, προτίθεται να προβεί στην έκδοση και διάθεση πρώ-
της τάξεως (senior) ομολογιών, ονομαστικής αξίας 600 εκατ. 
ευρώ με λήξη το 2024.
   Οι πρόσοδοι της έκδοσης θα διατεθούν (i) για την αποπλη-
ρωμή μέρους του υφιστάμενου δανεισμού της Ελλάκτωρ και 
των θυγατρικών της, ‘Ακτωρ Παραχωρήσεις ΑΕ και ‘Ακτωρ 
ΑΕ, (ii) για την καταβολή των αμοιβών και των εξόδων της 

έκδοσης και (iii) για γενικούς εταιρικούς σκοπούς. 
   Σημειώνεται ότι οι παρουσιάσεις θα ξεκινήσουν στις 29 Νο-
εμβρίου 2019. 
   Οι HSBC Bank plc, Citigroup Global Markets Limited και J.P. 
Morgan Securities plc, ενεργούν από κοινού ως γενικοί συ-
ντονιστές (Joint Global Coordinators) και συνδιαχειριστές του 
βιβλίου προσφορών (Joint Bookrunners), η Goldman Sachs 
International ενεργεί ως συνδιαχειριστής του βιβλίου προ-
σφορών (Joint Bookrunner) και οι Alpha Bank AE, Eurobank 
Ergasias AE, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ, Τράπεζα Πει-

ραιώς ΑΕ, Ambrosia Capital Ltd και AXIA Ventures (Athens 
Branch), ενεργούν ως συνδιαχειριστές (Co-Managers) σχετι-
κά με την έκδοση. 
   Ο Όμιλος Ελλάκτωρ είναι ένας κορυφαίοs διαφοροποιημένος 
όμιλος υποδομών στην Ελλάδα και στη Νοτιοανατολική Ευ-
ρώπη, με διεθνή παρουσία και διαφοροποιημένο χαρτοφυ-
λάκιο δραστηριοτήτων που εστιάζει στις παραχωρήσεις, στις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στη διαχείριση απορριμμάτων, 
στις κατασκευές και στην ανάπτυξη ακινήτων. 

«ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ Ν/Σ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΩΝ»
Λέει η Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών

ProDEA iNVEStmENtS: ΚΕΡΔΗ 127,5 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ 2019 ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ   

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ (SENior) ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 600 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
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Κατά τη διάρκεια του πρώτου δεκαπενθήμερου του 
Δεκεμβρίου θα διεξαχθεί στη Μαδρίτη η Διάσκεψη των 
Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή, γνωστή 
επίσης και ως COP25, υπό την προεδρία της Κυβέρ-
νησης της Χιλής και τη διαχειριστική υποστήριξη της 
Ισπανίας. Ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης 
θα είναι επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ελληνι-
κής Δημοκρατίας.
Η κλιματική αλλαγή είναι πιθανόν η μεγαλύτερη πα-
γκόσμια απειλή και απαιτεί μια συντονισμένη και 
αποφασιστική διεθνή δράση για να αποσοβηθούν και 
αντιστραφούν οι συνέπειές της. Το έργο των Ηνωμέ-
νων Εθνών στοχεύει εδώ και χρόνια στην προστασία 
του περιβάλλοντος και τη μείωση της εκπομπής αε-
ρίων του θερμοκηπίου μέσω διεθνών συμφωνιών, 
από τη Σύμβαση Πλαίσιο για την Κλιματική Αλλαγή 
του 1992, το Πρωτόκολλο του Κιότο του 1997 μέχρι 
και τη Συμφωνία του Παρισιού του 2016 που έχουν 
υπογράψει 200 χώρες. Η συγκεκριμένη Συμφωνία έχει 
χαρακτήρα δεσμευτικό, και όχι απλώς δήλωσης προ-
θέσεων, υποχρεώνει τα Κράτη που έχουν υπογράψει 
να θέτουν ρεαλιστικούς στόχους ανά πενταετία για τη 
μείωση των εκπομπών ρύπων, αυξάνοντας σταδιακά 
τις προσπάθειές τους.
Αν και είναι ανησυχητικό το ότι η αμερικανική Κυβέρ-
νηση αποφάσισε να αποσυρθεί από τη Συμφωνία, η 
πλειονότητα των νέων ρεπουμπλικάνων ψηφοφόρων 
αναγνωρίζει ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί μια 
πραγματική απειλή. Ας ελπίσουμε ότι οι ΗΠΑ θα επα-
νέλθουν σύντομα σ’ αυτή την παγκόσμια συμφωνία.
Η COP25 της Μαδρίτης αποτελεί, λοιπόν, ένα ακό-
μα ορόσημο στη διεθνή δράση ενάντια στην απειλή 
της κλιματικής αλλαγής. Στις προσπάθειες διεθνούς 
δέσμευσης για επιτυχία της Διάσκεψης Κορυφής της 
Μαδρίτης κατέχει ηγετικό ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση, 
στα πλαίσια της οποίας τα Κράτη μέλη συντονίζουν τις 
θέσεις τους σχετικά με τους φιλόδοξους στόχους της 
μείωσης των εκπομπών αερίων που προβλέπονται στη 
Συμφωνία του Παρισιού.
Για την ΕΕ και τα Κράτη μέλη της δεν θα είναι τόσο εύ-
κολο το έργο της μείωσης εκπομπών αερίων για την 
οποία έχουν δεσμευθεί να εφαρμόσουν μέχρι το 2030. 
Η οικολογική μετάβαση θα πρέπει να επικεντρωθεί στις 
νέες τεχνολογίες χάρη στις οποίες θα γίνει εφικτή - κάτι 
που έχει ήδη γίνει σε πολλές χώρες - η παραγωγή πιο 
φθηνής ενέργειας μέσω ανανεώσιμων πηγών, κυρίως 
του ανέμου και του ήλιου, αλλά και να επιβάλλει το με-

γάλο στοίχημα του κλεισίματος των ορυχείων λιγνίτη.
   Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις κατά την αναθεώρηση 
του Εθνικού Σχεδίου Ενέργειας και Κλίματος για την 
εκπλήρωση των στόχων του 2030, η νέα ελληνική Κυ-
βέρνηση προτίθεται να κλείσει όλες τις εγκαταστάσεις 
λιγνίτη μέχρι το 2028 έχοντας την πολιτική βούληση 
να επισπεύσει ακόμα περισσότερο το θέμα εάν το ευ-
νοήσουν οι συνθήκες. Η Ισπανία δεν θα το καταφέρει 
πριν το 2030.
 Στην Ελλάδα, το έτος 2030, σύμφωνα με τις προβλέ-
ψεις της νέας Κυβέρνησης, η ανάπτυξη των ανανεώ-
σιμων πηγών ενεργείας θα αντιστοιχεί στο 35% του 
συνόλου, ποσοστό που υπερέχει του απαιτούμενου 
από την ΕΕ 32%. Οι επενδύσεις σε αυτόν τον τομέα 
στην Ισπανία θα είναι επίσης τεράστιες με σκοπό την 
εκπλήρωση του κοινοτικού στόχου, κυρίως στην αιο-
λική ενέργεια, της οποίας η παραγωγή θα διπλασιαστεί 
το 2030, και στην ηλιακή (φωτοβολταϊκά συστήματα) 
που θα πενταπλασιαστεί σε σχέση με τη σημερινή. Η 
διμερής συνεργασία μεταξύ των εταιριών μας θα είναι 
ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη.
Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να αναγνωριστεί η προ-
σπάθεια της Ελλάδας στον αγώνα κατά της κλιματικής 
αλλαγής. Μεταξύ των ετών 1990-2015 κατάφερε να 
μειώσει κατά 7% τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Η 
Ισπανία όχι μόνο είχε υψηλότερο ποσοστό εκπομπών 
το 2015 σε σχέση με το 1990 (+16%) αλλά αυτή η 
πρόσθετη μόλυνση συντέλεσε στην αύξηση σε 75% 
όλων των εκπομπών που σημειώθηκαν στην ΕΕ στη 
διάρκεια αυτής της περιόδου.
   Παράλληλα με την εθνική προσπάθεια, η ΕΕ πρέπει να 
συνεχίσει να επαγρυπνεί για την εφαρμογή όλων των 
πολιτικών της που εγγυώνται ότι η ενεργητική μετάβα-
ση θα είναι ισορροπημένη και δίκαια για όλα τα Κράτη 
μέλη με διαφορετική αφετηρία. Για τούτο, το Πολυετές 
Δημοσιονομικό Πλαίσιο - σε στάδιο διαπραγμάτευσης 
αυτή την περίοδο - που θα καθορίσει τους προϋπολο-
γισμούς των επόμενων ετών, θα πρέπει να ανταπο-
κρίνεται επαρκώς στους απαιτούμενους κλιματικούς 
στόχους όλων των κοινοτικών πολιτικών (έρευνα και 
ανάπτυξη, μεταφορές, περιβάλλον, κλπ.), αν θέλουμε 
να βρίσκονται όλα τα Κράτη μέλη σε ίδιες συνθήκες 
για να εκπληρώσουν τους φιλόδοξους ενεργειακούς 
και κλιματικούς στόχους τους το 2030.
   Εκτός από το να λαμβάνεται υπόψη το κλιματικό 
ζήτημα σε όλες τις πολιτικές, θα είναι αναγκαία και η 
δημιουργία ειδικών οργάνων, όπως το Ταμείο Δίκαιης 

Μετάβασης (ΤΔΜ), για το οποίο έχει μιλήσει λεπτομε-
ρώς ο τελευταίος Ισπανός Επίτροπος για την Ενέργεια 
και το Κλίμα, Μιγέλ Άριας Κανιέτε, έτσι ώστε να δοθεί 
στήριξη στις χώρες που ξεκινούν από δυσμενέστερη 
αφετηρία για να φτάσουν τους στόχους τους αλλά επί-
σης και για να επιβραβευθούν όσες είναι διατιθέμενες 
να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους.
Σε αυτό το πλαίσιο, οι χώρες με υψηλό ποσοστό 
ανεργίας, όπως η Ισπανία και η Ελλάδα, θα πρέπει να 
φροντίσουν να γίνει αυτή η μετάβαση ο κινητήρας για 
νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας. Στις εθνικές ενεργειακές 
διασυνδέσεις, και κυρίως στις διεθνείς, η Ισπανία και 
η Ελλάδα, ως χώρες της περιφέρειας, θα χρειαστούν 
την κοινοτική παρουσία. Ως εκ τούτου, έχω την πεποί-
θηση ότι, και λόγω των γεωγραφικών ομοιοτήτων, το 
ζήτημα αυτό θα αποτελέσει - όπως συνέβη και με την 
περίπτωση πολλών κοινοτικών πολιτικών, από την 
αγροτική πολιτική μέχρι την οικονομική και κοινωνι-
κή συνοχή - έναν κατ’ εξοχή τομέα συνεργασίας και 
συντονισμού μεταξύ της Ισπανίας και της Ελλάδας στο 
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σύντομα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα συζητήσει την 
επονομαζόμενη ‘κλιματική ουδετερότητα’ για το έτος 
2050, δηλαδή τη δυνατότητα να μπορέσει η Ευρω-
παϊκή Ένωση να εξασφαλίσει το 2050 μια οικονομία 
ελεύθερη από εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 
και εντελώς απεξαρτημένη από τον λιγνίτη. Αυτός ο 
μακροπρόθεσμος πολιτικός στόχος θα απαιτήσει μια 
«European Green Deal», όπως ήδη έχει αναφέρει η 
νέα Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάι-
εν, στα πλαίσια της οποίας τα Κράτη μέλη της ΕΕ, συ-
μπεριλαμβανομένης της Ισπανίας και της Ελλάδας, θα 
πρέπει να καταβάλλουμε εντονότερες προσπάθειες για 
πρόσθετες μειώσεις εκπομπών που θα μας επιτρέψουν 
να κατακτήσουμε τους ενεργειακούς και κλιματικούς 
στόχους το 2050.
Όλες οι απαιτούμενες προσπάθειες μοιάζουν ελάχιστες 
μέχρι να μπορέσουμε να εγγυηθούμε μακροπρόθεσμα 
έναν αειφόρο πλανήτη. Γι’ αυτό, βραχυπρόθεσμα, 
όλους μάς ενδιαφέρει μια επιτυχής Διάσκεψη για το 
Κλίμα - COP25 στη Μαδρίτη.
   
* Ο Enrique Viguera είναι ο πρεσβευτής της Ισπανίας 
στην Ελλάδα

«Η ΠΡΟΣΕΧΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΣΤΗ ΜΑΔΡΙΤΗ»
Άρθρο του Ισπανού πρέσβη Enrique Viguera στο ΑΠΕ-ΜΠΕ





 ανοίγει πανιά, για να γίνει επιχείρηση
Εδώ η   δέα σου

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

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

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

Από την ιδέα στο prototype: 5 κατηγορίες

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

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

Θαλάσσια 
Bιοτεχνολογία
[Marine 
Biotechnology]

Παράκτιος 
και Θαλάσσιος 
Τουρισµός 
[Coastal and 
Maritime Tourism] 

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

Θαλάσσια
Επιτήρηση
[Maritime 
Surveillance]

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

1
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ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΓΕΤΙΚΟΥ tEAm 
ΣΤΟ 72% ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Οι σαρωτικές αλλαγές στο επιχειρηματικό περιβάλλον που 
έρχονται με την ψηφιακή μετάβαση αλλάζουν άρδην τις 
δομές των επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων είναι οι αρμο-
διότητες και οι ρόλοι των κορυφαίων στελεχών, ακόμη και η 
διάρθρωση της c-suit, δηλαδή της ομάδας των διευθυντών 
(CEO - γενικού διευθυντή ή διευθύνοντος συμβούλου, CF0 
- οικονομικού διευθυντή, C00 - διευθυντή επιχειρησιακών 
λειτουργιών κ.ο.κ.). 
Νέοι ρόλοι, όπως μεταξύ άλλων του υπεύθυνου συνεργα-
σίας (chief collaboration officer), του υπεύθυνου κουλτού-
ρας (chief culture officer), του υπεύθυνου εμπειρίας (chief 
experience officer), ακόμη και του υπεύθυνου για την 
οικοδόμηση κουλτούρας ηθικής στην εταιρεία (chief ethics 
officer), έρχονται να δημιουργήσουν νέες θέσεις στην οικο-
γένεια των διευθυντών ή να μετασχηματίσουν και να αντι-
καταστήσουν υφιστάμενους ρόλους, όπως για παράδειγμα 
αυτόν του διευθυντή ανθρώπινου δυναμικού, του υπευθύ-
νου εξυπηρέτησης πελατών κ.ο.κ. 
Αυτοί οι νέοι τίτλοι αντικατοπτρίζουν τις μεταβαλλόμενες 
προτεραιότητες στα υψηλότερα κλιμάκια της εταιρικής πυ-
ραμίδας και είναι αποτέλεσμα ενός όλο και πιο σύνθετου, 
ταχέως μεταβαλλόμενου κόσμου και μιας έμφασης που δί-
νεται στο ταλέντο και στα θέματα κουλτούρας, ως κινητήριες 
δυνάμεις ανάπτυξης και μετασχηματισμού. Αυτοί οι νέοι ρό-
λοι βρίσκονται στην αιχμή των τεχνολογικών εξελίξεων και 
θα βοηθήσουν τους οργανισμούς να ευδοκιμήσουν στη νέα 
ψηφιακή οικονομία. Για παράδειγμα, όταν ο παραδοσιακός 
τίτλος του διευθυντή ανθρώπινου δυναμικού (chief human 
resources officer) αλλάζει σε διευθυντή ταλέντου (chief 
talent officer), αυτό καταδεικνύει μια άλλη προσέγγιση του 
ανθρώπινου δυναμικού, όχι απλώς ως πόρου αλλά ως μιας 
ομάδας μοναδικών ατόμων που πρέπει να έχουν ευκαιρίες 
ανάπτυξης.
 Θα έλεγε κανείς ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένα είδος επανασχε-
διασμού της c-suit ώστε να προσαρμοστεί στις προκλήσεις 
της επόμενης δεκαετίας. Σε πρόσφατη μελέτη της EY (CEO 
Imperative Study 2019) οι ίδιοι οι CEOs δηλώνουν πως η 
σημερινή εταιρική δομή τύπου c-suite δεν είναι κατάλληλη. 
Τι λένε οι CEOs 
Μόλις το ένα τρίτο των διευθυνόντων συμβούλων (CEOs 
- 34%) δηλώνουν ότι η εταιρική δομή τύπου c-suite είναι 
κατάλληλα σχεδιασμένη για τις απαιτήσεις και τις ευκαιρίες 
που θα δημιουργηθούν κατά την επόμενη δεκαετία. Οι CEOs 
και τα διοικητικά συμβούλια  αλλάζουν την εικόνα των διοι-
κητικών μοντέλων, με την προσθήκη πολλών διευθυντικών 

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-16                                                   02/12/2019

θέσεων τα τελευταία χρόνια, όπως αυτή του διευθυντή 
καινοτομίας (chief innovation officer), του διευθυντή ψη-
φιακών συστημάτων (chief digital officer) ή του διευθυντή 
στρατηγικής (chief strategy officer).
 Οι αλλαγές είναι συνεχείς και η δομή της c-suite υπό δια-
μόρφωση, με το 72% των CEOs να προετοιμάζονται για να 
προσθέσουν θέσεις ή να αλλάξουν αντικείμενο σε ρόλους 
κορυφαίων στελεχών. Αυτό το σχέδιο στηρίζουν και τα 
άλλα μέλη του Δ.Σ. (που συμφωνούν την άποψη των CEOs 
σε ποσοστό 82%). Οι αλλαγές αυτές δρομολογούνται από 
την ανάγκη οι επιχειρήσεις να εντάξουν στην ανάπτυξή τους 
δυνατότητες όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός (55%), η 
καινοτομία (53%), η τεχνητή νοημοσύνη (43%), η επιστήμη 
των δεδομένων (data science -33%) και η επιστήμη της συ-
μπεριφοράς (behavioral science - 25%). 
Ως παγκόσμιες προκλήσεις, που απειλούν την εταιρική 
ανάπτυξη και την παγκόσμια οικονομία στα επόμενα πέντε 
με δέκα χρόνια, οι CEOs ανά τον κόσμο αναγνωρίζουν την 
εθνική και εταιρική κυβερνοασφάλεια, τις αλλαγές στην 
αγορά εργασίας εξαιτίας των αλλαγών στην τεχνολογία, τις 
εισοδηματικές ανισότητες, τις ηθικές πτυχές της Τεχνητής 
Νοημοσύνης, αλλά και την κλιματική αλλαγή. 
Σύμφωνα με το 57% των CEOs, το 63% των μελών του Διοι-
κητικού Συμβουλίου και το 54% των επενδυτών, είναι προς 
το συμφέρον των μεγάλων εταιρειών να αναλάβουν οι CEOs 
έναν πιο ενεργό ρόλο απέναντι στις παγκόσμιες προκλήσεις. 
Στην πλειοψηφία τους οι CEOs (57%) αντιμετωπίζουν την 
ενεργοποίηση σε ζητήματα παγκόσμιων προκλήσεων πε-
ρισσότερο ως μια ευκαιρία παρά ως κίνδυνο, ενώ σχεδόν 
μισά μέλη Δ.Σ. (49%) και οι επενδυτές (42%) υποστηρίζουν 
αυτήν την άποψη. 
Από την c-suit στην d-suit
 Μια άλλη έρευνα, της ManpowerGroup, μιλά για μετασχη-
ματισμό της c-suit σε digital-suit (ή d-suit) ερμηνεύοντας 
ουσιαστικά την ανάγκη ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων 
σε όλους τους τομείς της επιχειρηματικής λειτουργίας -και 
ειδικότερα της παραγωγής- μέσω μιας ηγεσίας με ανάλογες 
δεξιότητες.
 Η αυτοματοποίηση, η ρομποτική και η τεχνητή νοημοσύνη 
αναδιαμορφώνουν τον κλάδο της παραγωγής, ενισχύοντας 
την παραγωγικότητα, την ευελιξία και την απόδοση του 
ανθρώπινου δυναμικού. Οι εταιρείες υψηλών επιδόσεων 
αναβαθμίζουν ζουν τις δεξιότητες των ομάδων τους προκει-
μένου να είναι σε θέση να διαχειριστούν με επιτυχία τις νέες 
τεχνολογίες και να εκτελούν εργασίες τις οποίες δεν μπορούν 
να ολοκληρώσουν από μόνες τους οι μηχανές. Η συμφιλίω-
ση με την επανάσταση δεξιοτήτων απαιτεί ηγετικά στελέχη 
που μπορούν να ενθαρρύνουν κουλτούρα εκμάθησης και 
προσαρμοστικότητας. Η αλλαγή είναι μια φυσιολογική δια-
δικασία, που ξεκινά από τα ανώτερα ιεραρχικά στελέχη του 
οργανισμού που δείχνουν ότι μπορούν να προσαρμοστούν 
γρήγορα. 

Στον κόσμο
 Η Κίνα, η Ρωσία, οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία φιλοξενούν ορισμέ-
νες από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις παραγωγής στον 
κόσμο. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι αυτές οι χώρες 
εμφανίζουν τη μεγαλύτερη ζήτηση για εργαζόμενους που 
διαθέτουν ψηφιακά ανεπτυγμένες δεξιότητες για θέσεις 
όπως μηχανικοί και τεχνικοί αυτοματισμών - δύο ολοένα και 
συχνότεροι ρόλοι σε οργανισμούς που επενδύουν περισσό-
τερο στον αυτοματισμό και τη ρομποτική. Καθώς ορισμένες 
αγορές μεταβάλλονται ταχύτερα από άλλες, οι οργανισμοί θα 
χρειαστούν μια στρατηγική στοχοθεσίας τοποθεσίας για να 
αξιοποιήσουν αυτές τις διαθέσιμες δεξαμενές ταλέντων.
 Σύμφωνα με τους αναλυτές, περισσότερο από το ένα τέταρτο 
(28%) των θέσεων εργασίας στον κλάδο της παραγωγής θα 
είναι εντελώς διαφορετικές στο μέλλον. Αλλά εκτός από τον 
κλάδο της παραγωγής και άλλοι κλάδοι θα βρεθούν σύντομα 
σε διαδικασία μετασχηματισμού και η digital-suite ηγεσία θα 
πρέπει να βρει τους μελλοντικούς «ψηφιακούς» ηγέτες μέσα 
από το υπάρχον εργατικό δυναμικό. 
• Digital-suite κουλτούρα 
 Η ManpowerGroup, μέσα από έρευνα που δημοσίευσε πρό-
σφατα για το μέλλον του ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα 
της παραγωγής, ανέλυσε τις νέες δεξιότητες που απαιτούνται 
για να αναπτυχθεί κάθε οργανισμός. Διαπιστώθηκε ότι οι 
εταιρείες πρέπει να μεταβούν στην digital-suite κουλτούρα, 
με την απόκτηση μιας ομάδας ηγετών με ψηφιακές ικανότη-
τες. 
Αυτή είναι η γραμμή εκκίνησης, σύμφωνα με τους αναλυτές, 
που σημειώνουν ότι οι digitalsuite ηγέτες έχουν αναλυτική 
σκέψη και είναι «συνδεδεμένοι» και εξοικειωμένοι με την 
ψηφιακή τεχνολογία.
 Όπως όλοι οι πραγματικοί ηγέτες, θα πρέπει να είναι αισιό-
δοξοι, εύκολα προσαρμόσιμοι, να διαθέτουν αντοχή και να 
είναι καθοδηγητικοί. Επίσης, οι digital-suite ηγέτες πρέπει 
να δώσουν έμφαση σε τρεις ικανότητες: την επιτάχυνση της 
απόδοσης με την ενθάρρυνση της συνεργασίας και του ομα-
δικού πνεύματος, την απελευθέρωση των ταλέντων, μέσω 
της οικοδόμησης μιας κουλτούρας ευμάθειας και εξέλιξης 
της επαγγελματικής σταδιοδρομίας και με τη δέσμευση για 
ηγεσία που προωθεί την καινοτομία και τη λήψη δύσκολων 
αλλά ορθά υπολογισμένων αποφάσεων. 
Αυτές οι δεξιότητες μπορούν εύκολα να μεταδοθούν. Οι 
ηγέτες που προάγουν την ευμάθεια αποτελούν παράδειγμα 
για τους εργαζόμενους που θα πρέπει να αποκτήσουν νέες 
δεξιότητες. Η digital-suite ηγεσία είναι απαραίτητη για την 
καθοδήγηση της ευρύτερης ψηφιοποίησης των ρόλων σε 
όλη την αλυσίδα παραγωγής. Είναι ενδεικτικό ότι η παραγω-
γή σε ολόκληρο τον κόσμο αντιμετωπίζει σοβαρή έλλειψη 
ταλέντων.
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ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Η αντίστροφη μέτρηση για την κτηματογράφηση δεκάδων 
περιοχών της χώρας έφτασε στο τέλος της. Νέα παράταση 
δεν πρόκειται να δοθεί, οι πολίτες όμως που δεν έχουν ακόμα 
δηλώσει το ακίνητό τους στο Κτηματολόγιο μπορούν να το 
κάνουν εκπρόθεσμα, χωρίς προς το παρόν να επιβαρυνθούν με 
κάποιο πρόστιμο. Τα προβλεπόμενα από τον νόμο πρόστιμα θα 
ενεργοποιηθούν εντός του πρώτου εξαμήνου του 2020 και το 
ύφος τους θα συνδέεται τόσο με την αξία της ακίνητης ιδιοκτη-
σίας όσο και με τον χρόνο καθυστέρησης. Ο υφιστάμενος νόμος 
(2308/1995) προβλέπει την επιβολή προστίμων, όχι όμως κλι-
μακωτά, γι’ αυτό θα γίνουν τροποποιήσεις. 
Οσοι επιθυμούν να ξεμπερδεύουν και να αποβάλουν το άγχος 
της δήλωσης στο Κτηματολόγιο και την αβεβαιότητα για το πότε 
ακριβώς θα αρχίσουν να επιβάλλονται πρόστιμα καλό θα ήταν 
να προσέλθουν σε κάποιο γραφείο μέχρι το τέλος του έτους. Το 
πάγιο τέλος κτηματογράφησης είναι 35 ευρώ για κάθε δικαίω-
μα σε κύριο χώρο (διαμέρισμα, κατάστημα, οικόπεδο). Για τους 
βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, χώροι στάθμευσης), που 
αποτελούν αυτοτελείς ιδιοκτησίες, το τέλος κτηματογράφησης 
είναι 20 ευρώ για κάθε δικαίωμα. Η δήλωση θα πρέπει να συνο-
δεύεται από φωτοαντίγραφα των τίτλων που τεκμηριώνουν τα 
δικαιώματα σε ακίνητα (π.χ. συμβόλαια), φωτοαντίγραφο δελ-
τίου ταυτότητας ή διαβατηρίου και έγγραφο με τον ΑΦΜ (π.χ. 
εκκαθαριστικό Εφορίας, λογαριασμός ΔΕΗ κ.λπ.). Σε περίπτωση 
χρησικτησίας χωρίς δικαστική απόφαση είναι απαραίτητα το Ε9 
και ακόμη ένα έγγραφο που να την αποδεικνύει (π.χ. μισθωτή-
ριο, πράξη αναγνώρισης ορίων κ.ά.). 
Στο μεταξύ, αρχίζει μεθαύριο, Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου, η διαδικα-
σία της προανάρτησης για όσους έχουν ακίνητη περιουσία στη 
Δημοτική Ενότητα Βόλου του Δήμου Βόλου. Πρόκειται για την 
προκαταρκτική ενημέρωση των δικαιούχων μετά την επεξερ-
γασία των δηλώσεων, προκειμένου να υπάρξουν επιβεβαίωση 
της ορθότητας των στοιχείων και υπόδειξη τυχόν σφαλμάτων 
από τους δικαιούχους. Μέσω της ιστοσελίδας του Κτηματολο-
γίου για δύο μήνες οι δικαιούχοι, με χρήση των κωδικών του 
TAXISnet, έχουν πρόσβαση στην καταγραφή των δικαιωμάτων 
τους και τη γεωγραφική απεικόνισης των ακινήτων τους. Εφό-
σον συμφωνούν με τα στοιχεία αυτά δεν χρειάζεται να προβούν 
σε κάποια ενέργεια. Εάν δεν συμφωνούν με κάποιο στοιχείο, 
μπορούν, μέχρι τις 4 Φεβρουαρίου 2020, να στείλουν ηλεκτρο-
νικά Αίτηση Επανεξέτασης Στοιχείων ή να την καταθέσουν στο 
Γραφείο Κτηματογράφησης Βόλου.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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ΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ. Φέτος τα Χριστούγεννα, είναι η σειρά 
ανέργων, πολυτέκνων και ατόμων με ειδικές ανά-
γκες να λάβουν μια έκτακτη εισοδηματική ενίσχυση 
από το υπερπλεόνασμα. Ο Πρωθυπουργός Κυριά-
κος Μητσοτάκης ανακοίνωσε πως περίπου 200.000 
νοικοκυριά μακροχρόνια ανέργων, πολύτεκνων 
οικογενειών και οικογενειών με εξαρτώμενα τέ-
κνα ΑΜΕΑ θα λάβουν πριν από τα Χριστούγεννα 
το λεγόμενο «κοινωνικό μέρισμα». Ανακοινώσεις 
αναμένονται εντός της εβδομάδας από το υπουρ-
γείο Οικονομικών και σύμφωνα με πληροφορίες 
το μέρισμα θα είναι από 500 έως και 1.000 ευρώ 
ανά νοικοκυριό «μετρητά και στο χέρι», όπως είχε 
χαρακτηριστικά αναφέρει ο υπουργός Οικονομικών 
Χρήστος Σταϊκούρας. Οι σχετικές διατάξεις αναμέ-
νεται να περιληφθούν στο φορολογικό νομοσχέδιο 
το οποίο συζητείται αυτές τις ημέρες στη Βουλή, 
φέρνοντας ελαφρύνσεις συνολικού ύψους 1,2 δισ. 
ευρώ το 2020 για μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύ-
θερους επαγγελματίες, αγρότες και επιχειρήσεις. 
Τα επόμενα βήματα της κυβέρνησης στο μέτωπο της 
μείωσης των φορολογικών βαρών συναρτώνται με 
τα δημοσιονομικά περιθώρια του 2020, με τον Χρή-
στο Σταϊκούρα να ανοίγει παράθυρο μιας πρώτης 
μείωσης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης από το 
επόμενο έτος. Οπως δήλωσε (στον Σκάι) η μείωση 
της εισφοράς αλληλεγγύης θα αρχίσει νωρίτερα 
από το 2021 ενώ η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί για 
κατάργησή της, από κοινού με το τέλος επιτηδεύ-
ματος, εντός της θητείας της. Οσον αφορά στον 
ΕΝΦΙΑ, ο υπουργός Οικονομικών άφησε ανοιχτό το 
ενδεχόμενο νέας μείωσής του το 2020 ξεκαθαρίζο-
ντας παράλληλα πως δεν θα υπάρξουν αυξήσεις του 
φόρου για τα αγροτεμάχια. 
Το υπουργείο Οικονομικών έχει δρομολογήσει επέ-
κταση του συστήματος αντικειμενικού προσδιορι-
σμού ακινήτων σε τουλάχιστον 3.500 περιοχές οι 
οποίες μέχρι σήμερα εξαιρούνται, δημιουργώντας 
τεράστιες στρεβλώσεις και αδικίες στη μοιρασιά 
των φορολογικών βαρών. Σε περιοχές «φιλέτα», βί-
λες εκατομμυρίων φορολογούνται με ΕΝΦΙΑ γκαρ-
σονιέρας καθώς η φορολογητέα αξία του προσδιο-
ρίζεται από την Εφορία με συγκριτικά στοιχεία τα 
οποία ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα. 
Αυτές οι τουριστικές περιοχές θα αποτελέσουν την 
πρώτη φάση επέκτασης του συστήματος αντικει-
μενικού προσδιορισμού για να ακολουθήσουν στη 
συνέχεια ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές.

ΟΛΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ 13Η 

ΣΥΝΤΑΞΗ

tA ΝΕΑ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-18-19                                            02/12/2019

Πριν από τα Χριστούγεννα, 200.000 νοικοκυριά 
των πλέον ευάλωτων στρωμάτων της κοινωνίας θα 
λάβουν κοινωνικό μέρισμα από 500 έως και 1.000 
ευρώ. Μέσα στον Ιανουάριο στη συνέχεια, αναμέ-
νεται να κλειδώσουν οι αποφάσεις της κυβέρνησης 
για την ανακατανομή των 908 εκατ. ευρώ της λε-
γόμενης «13ης σύνταξης» την οποία κατέβαλε βια-
στικά το περασμένο Πάσχα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, με 
έντονα ψηφοθηρικά χαρακτηριστικά. Το υπουργείο 
Οικονομικών έχει εγγράψει στον προϋπολογισμό 
του 2020, το ποσό των 908 εκατ. ευρώ το οποίο 
χρηματοδότησε φέτος το εκλογικό επίδομα ΣΥΡΙΖΑ 
αλλά η κυβέρνηση, όπως αναφέρουν οι πληρο-
φορίες, δεν προτίθεται να συντηρήσει πρακτικές 
επιδοματικής πολιτικής. Οπως διαβεβαίωσε με τη 
συνέντευξή του στα «ΝΕΑ» ο υφυπουργός Δημοσιο-
νομικής Πολιτικής Θόδωρος Σκυλακάκης το κονδύ-
λι των 908 εκατ. ευρώ «θα χρησιμοποιηθεί όλο για 
τους συνταξιούχους με τρόπο που θα προσδιοριστεί 
στο πλαίσιο της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης που 
θα πραγματοποιηθεί από το υπουργείο Εργασίας 
στους επόμενους μήνες. Τα χρήματα υπάρχουν». Το 
2020, όμως, 13η σύνταξη όπως δόθηκε φέτος δεν 
πρόκειται να υπάρξει.
 Το κονδύλι των 908 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με 
πληροφορίες, είναι υποψήφιο για χρηματοδότηση 
τριών διαφορετικών εναλλακτικών, οι οποίες στο 
σύνολό τους αφορούν τους συνταξιούχους. Τα υπό 
επεξεργασία σενάρια αναφέρουν πως ένα μέρος 
των 908 εκατ. ευρώ εξετάζεται να ενσωματωθεί 
στις μόνιμες αυξήσεις των αποδοχών των συνταξι-
ούχων τις οποίες δρομολογεί η ηγεσία του υπουρ-
γείου Εργασίας. Ενα δεύτερο «κομμάτι» αναμένεται 
να καλύψει τα αναδρομικά που απορρέουν από τις 
πρόσφατες αποφάσεις του ΣτΕ και ένα μέρος εξετά-
ζεται να χρηματοδοτήσει ένα νέο μηχανισμό τύπου 
ΕΚΑΣ μέσω του οποίου θα ενισχύονται σε μόνιμη 
βάση στο τέλος κάθε έτους, έξτρα, οι συνταξιούχοι. 
Το ασφαλιστικό νομοσχέδιο το οποίο επεξεργάζεται 
το επιτελείο του υπουργού Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων Γιάννη Βρούτση, θα αποκαλύψει 
τις τελικές αποφάσεις της κυβέρνησης. 


