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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1, 4,5,6,7 και 8
Λειτουργία δικτύων 5G στην Ελλάδα -Το υπουργείο Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης ενημερώνει - Οι πιέσεις στην Αθήνα και 
οι επιλογές της ελληνικής κυβέρνησης στο γεωπολιτικό παι-
χνίδι για τα δίκτυα 5ης γενιάς -Το 5G δίλημμα της Ευρώπης
Σελ 1 και 12
Αδ. Γεωργιάδης: Η ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία 
επιστρέφει στην Ελλάδα και η Σύρος είναι μόνο η αρχή
Σελ 1
Εργασίες συντήρησης της πληροφοριακής υποδομής του ΤΕΕ
Σελ 3 
«Η ανακύκλωση, η πράσινη οικονομία, η κυκλική οικο-
νομία μονόδρομος για το μέλλον» - Τόνισε ο Κυρ. Μητσο-
τάκης στα εγκαίνια της πρώτης μονάδας παραγωγής μη-
χανημάτων ανταποδοτικής ανακύκλωσης στην Ελλάδα
Σελ 8 
Μια νέα εφαρμογή προβλέπει έναν χρόνο πριν τις συ-
γκρούσεις που θα ξεσπάσουν για το νερό   
Σελ 9 
Επιστημονική εσπερίδα Τοπικός Χωρικός Σχεδιασμός  &  
Εκτός Σχεδίου Δόμηση 
Σελ 10 
Χρηματοδότηση δήμων για απόκτηση κοινόχρηστων 
χώρων και ηλεκτρονική πλατφόρμα για περιβαλλοντι-
κές αδειοδοτήσεις, από το Πράσινο Ταμείο
Σελ 10 
Κυκλική οικονομία & τυποποίηση -Ημερίδα – ανοικτή 
συνάντηση διαβούλευσης 
Σελ 11 
Κοινωνικό μέρισμα 700 ευρώ σε 250.000 νοικοκυριά. Οι τέσσε-
ρις κατηγορίες δικαιούχων που θα μοιραστούν 175 εκατ. ευρώ
Σελ 13 και 14 
Τι ειπώθηκε στην ημερίδα «Next is Now 2019-Ελληνι-
κός Τουρισμός
Σελ 15 και 16  
Som Energia: Δέκα συμβουλές για επιτυχημένες Ενερ-
γειακές Κοινότητες 
Σελ 16
Σε διαβούλευση μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου το σχέδιο νόμου 
για τη σύσταση Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης
Σελ 17 
Χρ. Σταϊκούρας: Στόχος μας να ανορθώσουμε και να 
επαναφέρουμε τη μεσαία τάξη εκεί που πρέπει να είναι
Σελ 18 
Προληπτικά μέτρα για την ενίσχυση της χρηματοπιστω-
τικής σταθερότητας ζητά η Τράπεζα της Ελλάδος
Σελ 19 
INΣΕΤΕ: Σε 1,15 δισ. ευρώ έφθασαν τα συνολικά έσοδα 
από τις μισθώσεις καταλυμάτων στην Ελλάδα μέσω των 
πλατφορμών Airbnb και HomeΑway 
Σελ 20 
Από την «πράσινη» στη «γαλάζια» οικονομία   
Σελ 22
BLUE Prototype by TEE, ΕΛΚΕΘΕ & Attica Region: ένας 
τεχνοδικτυακός (ψηφιακός) επιταχυντής καινοτόμων 
ιδεών για τη θαλάσσια οικονομία
Σελ 3 
Προσεχώς
Σελ 23,24
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου
Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση 
του ΤΕΕ (Newsletter) TEE:

γΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑπΤΥξΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡγΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ 5G ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
-Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ενημερώνει 
-Οι πιέσεις στην Αθήνα και οι επιλογές της ελληνικής κυβέρνησης στο 
γεωπολιτικό παιχνίδι για τα δίκτυα 5ης γενιάς

ΑΔ. γΕΩΡγΙΑΔΗΣ: Η ΝΑΥπΗγΟΕπΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΕπΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
Η Σύρος είναι μόνο η αρχή

Η κυβέρνηση ενθαρρύνει τις επενδύσεις για την ανάπτυξη 
των δικτύων 5G και προχωρά με ταχύτητα προς αυτήν την 
κατεύθυνση, ενώ καλούνται οι πολίτες να ενημερώνονται 
από τους θεσμοθετημένους φορείς της Πολιτείας για τα επι-
στημονικά δεδομένα που σχετίζονται με τη λειτουργία των 
υποδομών. Τα παραπάνω –όπως αναφέρει το ΑΠΕ- τονί-
ζονται σε ανακοίνωση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης το οποίο επισημαίνει ότι «ο αναπτυξιακός νόμος 
4635/2019 που ψηφίστηκε από τη Βουλή στα τέλη Οκτωβρί-
ου περιλαμβάνει σαφείς διατάξεις για την αδειοδότηση των 
κεραιοσυστημάτων και τον έλεγχό τους και περιλαμβάνει 
ρυθμίσεις για τα όρια ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στη 
βάση των οδηγιών που έχουν εκδώσει διεθνείς οργανισμοί 
και του πλαισίου που έχει οριστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση».
-Η ανάπτυξη των δικτύων 5G εξελίσσεται σε σύνθετο γεωπο-
λιτικό παιχνίδι – ασφαλείας κατά τη μία πλευρά, οικονομικό 
κατά την άλλη – που έχει απλωθεί σε ολόκληρη την Ευρώ-
πη. Μια Ευρώπη που δεν έχει ενιαία στάση και για την εύνοια 
των κρατών – μελών της στο συγκεκριμένο ζήτημα ερίζουν 
οι κυβερνήσεις ΗΠΑ και Κίνας. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του 
Θοδωρή Καραουλάνη στην  euractiv.gr στις περισσότερες 

χώρες της ΕΕ η κατάσταση είναι σύνθετη. Αρκετές επιλέγουν 
«στρατόπεδα», κυρίως με βάση άλλες συμφωνίες ή επιδι-
ώξεις, ενώ αρκετές αναμένουν να περάσει ο χρόνος και να 
κατασταλάξει είτε η Ένωση είτε οι μεγάλες και ισχυρές χώρες 
στο δέον γενέσθαι. Αιχμή της συζήτησης, όπως ίσως θα ξέ-
ρετε, είναι το αν θα χρησιμοποιηθεί κινεζικός εξοπλισμός στα 
νέα δίκτυα, πέμπτης γενιάς, κινητής τηλεφωνίας – κυρίως 
της εταιρείας HUAWEI αλλά και δευτερευόντως της ΖΤΕ. Η 5η 
γενιά, 5G, δεν θα αφορά ωστόσο μόνο την τηλεφωνία αλλά 
πρακτικά όλους τους τομείς και όλες τις επικοινωνίες, στην 
πλήρη εξέλιξή της. Ο έλεγχος επί αυτών των δικτύων – η 
πιθανότητα διεμβολισμού των πρωτοκόλλων ασφαλείας και 
μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης – δημιουργεί, σύμφωνα 
τουλάχιστον με όσα υποστηρίζουν οι Αμερικάνοι, τεράστιο 
πρόβλημα. Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι οι κινεζικές εταιρείες 
– και δη η HUAWEI – μπορεί να υποχρεωθούν να δώσουν 
πρόσβαση στα δίκτυα που έχουν κατασκευάσει στις υπη-
ρεσίες ασφαλείας της κινεζικής κυβέρνησης, ανεξαρτήτως 
χώρας που τα έχουν εγκαταστήσει.  
Αναλυτικά στις σελ 4,5,6,7 και 8

 Η ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία επιστρέφει στην Ελλάδα 
και η Σύρος είναι μόνο η αρχή, επεσήμανε ο υπουργός Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων ‘Αδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στην 
τελετή εγκαινίων των Ναυπηγείων Νεωρίου Σύρου υπό τη νέα 
διεύθυνση του Ομίλου ΟΝΕΧ, που πραγματοποιήθηκε προχθές 
στη Σύρο, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Ήμουν υπουργός Ναυτιλίας την περίοδο 2011-2012. Τότε 

είχα επισκεφτεί τη Σύρο και το ναυπηγείο Σύρου ήταν σε μια 
πλήρη παρακμή. Το μόνο για το οποίο συζητάγαμε είναι αν θα 
βρίσκαμε καμία δουλειά από το Πολεμικό Ναυτικό, αν θα μπο-
ρούσαμε να περάσουμε καμιά τροπολογία στη Βουλή για να 
μην προχωρήσουμε σε κατασχέσεις, πως θα παρέμβουμε στη 
Δ.Ε.Η. για να μην κοπεί το ρεύμα. Αυτή ήταν η εικόνα του ναυ-
πηγείου τότε», τόνισε ο κ. Γεωργιάδης. Αναλυτικά στη σελ 12

ΕΡγΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ πΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΥπΟΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΤEE
Την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2019 από τις 14:00 έως τις 22:00 θα πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης της πληρο-
φοριακής υποδομής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Κατά τη διάρκεια των εργασιών δε θα είναι δυνατή η πρόσβαση 
στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΤΕΕ όπως είναι το Σύστημα Έκδοσης Οικοδομικών Άδειων, Ελεγκτές Δόμησης, Ηλεκτρονική 
Υποβολή Διαγραμμάτων, η Διαχείριση Λογαριασμών tee.gr και teemail.gr κλπ.



ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

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

 προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

10 Δεκεμβρίου 2019
Εκδήλωση: «Κυκλική Οικονομία και Τυπο-
ποίηση»
ΑΘΗΝΑ

ECOCITY, σε συνεργασία με τον Ευ-
ρωπαϊκό Οργανισμό ECOS 

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 Δεκεμβρίου 2019

Επιστημονική εσπερίδα: «Τοπικός χωρι-
κός σχεδιασμός & εκτός σχεδίου δόμηση»
ΑΘΗΝΑ

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
ΕΜΠ,  Ελληνική Εταιρεία Περιβάλ-
λοντος & Πολιτισμού, Επιστημονι-
κή Εταιρεία Δικαίου Πολεοδομίας & 
Χωροταξίας 

ΣΥΝΕΔΡΙΟ HErMa HUB: ΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ πΡΟΣΚΗΝΙΟ
Το συνέδριο «Οι Κοινότητες στο Προσκήνιο: Η 
Εμπειρία της Ενεργοποίησης Πολιτών μέσω της Πο-
λιτιστικής Κληρονομιάς» (HerMa HUB: Fostering 
Communities), πραγματοποιείται σήμερα και αύριο 
στην πόλη της Ελευσίνας. Οι εργασίες θα διεξαχθούν 
σήμερα στο  E.K.E. Δ.A.  Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο 
Ελευσίνας- Δυτ. Αττικής (Χαριλάου 28) και αύριο  στο 
Δημαρχείο Ελευσίνας (Χατζηδάκη 41 & Δήμητρος).
«Για πρώτη φορά, περισσότερες από 30 ομάδες πολι-
τών από την Αθήνα, την Ελευσίνα και την περιφέρεια 
(Κρήτη, Ιόνιο, Ήπειρο, Πελοπόννησο, Μακεδονία, 
Σποράδες κ.α) μαζί με προσκεκλημένους ομιλητές 
από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα συστηθούν και 
θα ανταλλάξουν πληροφορίες και καλές πρακτικές 
που αφορούν την Εμπειρία της ενεργοποίησης πολι-
τών μέσω της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», αναφέρε-
ται σε ανακοίνωση.
«Σκοπός του συνεδρίου είναι να παρουσιαστούν 
καινοτόμες θεωρίες και πρακτικές ενεργοποίησης 
τοπικών κοινωνιών δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη 
σημασία που έχουν για τη διατήρηση και προώθηση 
του πολιτισμού. Επίσης στο πλαίσιο των εργασιών 
της συνάντησης θα γίνει εφικτή η θέσπιση στοχευμέ-
νης ατζέντας για μελλοντικές δράσεις και συνεργασίες 
καθώς και τη παρουσίαση μεθοδολογιών και τρόπων 

εργασίας  που θα λειτουργήσουν ως εκπαιδευτικά 
εγχειρίδια για περαιτέρω εγχειρήματα ενεργοποίησης 
των τοπικών κοινωνιών μέσω πολιτιστικών δράσε-
ων. 
Στους προσκεκλημένους ομιλητές συμπεριλαμβάνο-
νται: ο συν-υπεύθυνος για την ομάδα UNDERGROUND 
Archeology Heritage People Juanjo Puildo, η αρχαι-
ολόγος Έλενα Στεφανοπούλου, η διευθύντρια του με-
ταπτυχιακού προγράμματος στην Διεθνή Διαχείριση 
και Συμβουλευτική Πολιτιστικής Κληρονομιάς, αναπ. 
καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο του Exeter Bryony 
Onciul, ο  Δρ. Άρης Αναγνωστόπουλος (Επ. Λέκτορας 
Πανεπιστημίου Kent, και η Δρ. Αρχαιολόγος -Μουσει-
ολόγος Ελένη Στεφάνου.
Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Διεύ-
θυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, 
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Υποστηρι-
κτές της διοργάνωσης είναι ο Δήμος Ελευσίνας, το 
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, η Περιφέρεια 
Αττικής».
Η είσοδος είναι ελεύθερη. 
Δηλώσεις συμμετοχής: heritagemanagement.org/
conference/registration/register 
Πληροφορίες: heritagemanagement.org/conference   

«ΤΕΧΝΟΛΟγΙΑ γΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ»

«ΔΙΑπΛΟΚΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ. ΗΘΟΣ- 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ πΡΑΚΤΙΚΕΣ- 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ» 

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, με την ευκαιρία του εορ-
τασμού της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Διαφθοράς, 
διοργανώνει ημερίδα με θέμα : «Τεχνολογία για τη 
Διαφάνεια T4T Tech for Transparency», η οποία 
και θα πραγματοποιηθεί  τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρί-
ου 2019 (9:00 -15:00), στην Αίθουσα Εκδηλώσεων 
της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας 
(Φραγκούδη 11 & Αλεξάνδρου Πάντου, Καλλιθέα). 

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Αριστοτελεί-
ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το 
Τμήμα Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ, την Σχολή Αρχιτε-
κτόνων Μηχανικών ΕΜΠ και το Τμήμα Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών ΠΠ, διοργανώνουν διεπιστημονικό συνέ-
δριο, με διεθνή συμμετοχή και θέμα «Διαπλοκές του 
χώρου. Ήθος-κοινωνικές πρακτικές-αρχιτεκτονική». 
Οι εργασίες του συνεδρίου θα διεξαχθούν στην πόλη 
της Θεσσαλονίκης, από τις 15 ως τις 17 Μαΐου 2020, 
στο Κέντρο 
Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α) του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 
Πληροφορίες: http://ethos-and-space.web.auth.gr/

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ   
ΤΟΥ γΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥπΟΥ ΤΕΕ
πΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ
Γιώργος Στασινός
ΥπΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑξΗΣ
Αργύρης Δεμερτζής, Φρόσω Καβαλάρη
ΣΎΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Θοδωρής Καραουλάνης
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Ελένη Τριάντη

press@central.tee.gr
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«Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Η ανακύ-
κλωση, η πράσινη οικονομία, η κυκλική οικονομία δεν 
αποτελούν τάση ή ρεύμα σκέψης, αλλά μονόδρομο για 
το μέλλον. Η ανακύκλωση αποτελεί και κοινωνική ανα-
γκαιότητα, όρο ζωής για όλους», τόνισε –σύμφωνα με το 
ΑΠΕ- ο πρωθυπουργός, μιλώντας στα εγκαίνια της πρώ-
της μονάδας παραγωγής μηχανημάτων ανταποδοτικής 
ανακύκλωσης της ENVIPCO στην Ελλάδα. 
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αρχικά, αναφέρθηκε σε αποτε-
λέσματα μελέτης που δημοσιεύτηκε στο Ηνωμένο Βασί-
λειο για τη χρήση του πλαστικού από το 1950, από την 
οποία προκύπτει ότι μόνο το 9% ανακυκλώθηκε. 
«Για την κυβέρνηση μας είναι πολύ σοβαρή υπόθεση 
η στροφή προς τη βιώσιμη, πράσινη, ανάπτυξη», υπο-
γράμμισε και έδωσε συγχαρητήρια στις εταιρείες για την 
πρωτοβουλία τους να δημιουργήσουν αυτή τη μονάδα 
στην Ελλάδα. 
«Αποκτούμε ακόμα μια υποδομή για τη δυναμική εξά-
πλωση της ανακύκλωσης και μια θέση ως κομβικός 
παράγοντας στην πράσινη καινοτομία», ανέφερε, σημει-
ώνοντας πως αυτό το εργοστάσιο δεν απευθύνεται μόνο 
στην ελληνική αγορά, αλλά θα καλύψει τις ανάγκες όλης 
της νοτιοανατολικής Ευρώπης. 
«Είμαι σίγουρος ότι είναι επιλογή που θα δικαιωθεί απο-
δεικνύοντας στην πράξη ότι οι υποψήφιοι επενδυτές μόνο 
οφέλη έχουν πια να προσδοκούν από τη χώρα μας», 
συμπλήρωσε, υπογραμμίζοντας ότι και η Ελλάδα θα έχει 
πολλαπλάσιο όφελος. 
Συγκεκριμένα, είπε ότι αυτή η επένδυση, που φτάνει κοντά 
στα 10 εκατ. δολάρια, θα δημιουργήσει τώρα 60 και μέσα 
σε μια πενταετία 230 νέες θέσεις εργασίας, ενώ θα επιφέ-
ρει και πολλά άυλα οφέλη. 
Είπε ότι όλα αυτά δεν ήταν ούτε αυτονόητα ούτε εύκολα, 
αλλά αποτέλεσμα αθόρυβης και συστηματικής δουλειάς 
της κυβέρνησης «για να καταστήσει την Ελλάδα και πάλι 
προνομιακό επενδυτικό προορισμό».
Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι «μέσα σε 4 μήνες έγι-
ναν όσα δεν είχαν γίνει το προηγούμενο διάστημα για να 
γίνει αυτή η επένδυση πραγματικότητα». 
Εξήγησε, δε, ότι χρειάζονται μία σειρά πολιτικών σε 
υψηλό επίπεδο, όπως η μείωση της φορολογίας, ο πε-
ριορισμός της γραφειοκρατίας και η δημιουργία θετικού 
επενδυτικού περιβάλλοντος. 

Ανέφερε ότι οι επενδύσεις αποδίδουν συνδυαστικά με τον 
επενδυτικό νόμο και με το φορολογικό νομοσχέδιο, που 
θα γίνει νόμος του κράτους αύριο. 
«Κάνουμε πράξη αυτά που έχουμε πει. Η Ελλάδα ξανα-
μπαίνει στον παγκόσμιο χάρτη των επενδύσεων», υπο-
γράμμισε, ενώ τόνισε πως στον 21ο αιώνα η ανάπτυξη ή 
θα είναι πράσινη ή δεν θα υπάρχει καθόλου. 
Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην απελευθέρωση 
των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα στη 
διαχείριση των απορριμμάτων, ενώ είπε ότι το πρώτο 
εξάμηνο του 2020 θα παρουσιαστεί ένα νέο Εθνικό Σχέ-
διο Διαχείρισης Απορριμμάτων μέχρι το 2030, απολύτως 
εναρμονισμένο με τις επιταγές της κυκλικής οικονομίας. 
«Και οι ΟΤΑ αποδεσμεύονται από την ασφυκτική επο-
πτεία του κράτους και μπορούν και στην αποκομιδή των 
απορριμμάτων να κάνουν ότι είναι σωστό και οικονομι-
κό για τους δημότες τους. Προσοχή, όμως. Από εδώ και 
στο εξής, στους δημάρχους μας θα θέσουμε φιλόδοξους 
στόχους για την ανακύκλωση και ένα μέρος της κρατικής 
χρηματοδότησης θα συνδέεται με τις επιδόσεις στην ανα-
κύκλωση», πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης ο οποίος εξέφρα-
σε την ικανοποίησή του που τα πρώτα 100 μηχανήματα 
ανταποδοτικής ανακύκλωσης θα τοποθετηθούν πολύ 
σύντομα στους 5 Δήμους, της Καλλιθέας, της Ν. Σμύρνης, 
των Ιωαννίνων, του Ναυπλίου και της Άνδρου. 
Ο πρωθυπουργός εξήγησε ότι η διαλογή των υλικών θα 
γίνεται στην πηγή σε τρία ρεύματα, πλαστικό, μέταλλο και 
γυαλί, ενώ θα υπάρχει και οικονομικό αντίτιμο ως κίνητρο 
επιβράβευσης. 
«Έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στη νέα γενιά», συνέχισε 
και, απευθυνόμενος στα παιδιά του 11ου Δημοτικού Σχο-
λείου Πειραιά που ήταν εκεί, τόνισε πως από εκείνα περ-
νάει η αλλαγή στη συμπεριφορά των νοικοκυριών. «Εσείς 
πρέπει να εκπαιδεύσετε τους γονείς σας ότι η ανακύκλωση 
δεν είναι επιλογή αλλά μονόδρομος», υπογράμμισε. 
Πριν από την ομιλία του πρωθυπουργού μεταδόθη-
κε βίντεο με το εξής μήνυμα του καλαθοσφαιριστή και 
πρεσβευτή της ανταποδοτικής ανακύκλωσης, Γιάννη 
Αντετοκούμπο: «Είναι ιδιαίτερη χαρά μου που τα υψη-
λής τεχνολογίας μηχανήματα ανακύκλωσης που χρη-
σιμοποιεί το εθνικό συλλογικό σύστημα ανταποδοτικής 
ανακύκλωσης, είναι εξοπλισμός αμερικάνικης τεχνολογί-
ας. Ως αποτέλεσμα οι ΗΠΑ δεν έχουν μόνο το καλύτερο 

πρωτάθλημα μπάσκετ στον κόσμο αλλά και τον καλύτερο 
εξοπλισμό ανακύκλωσης στον κόσμο. Τώρα, πλέον, είμαι 
πιο ικανοποιημένος γιατί δημιουργήθηκε στην Ελλάδα η 
πρώτη μονάδα παραγωγής μηχανημάτων ανακύκλωσης 
υψηλής τεχνολογίας εκτός των συνόρων της Αμερικής, 
καθιστώντας την Ελλάδα κεντρικό κόμβο για όλη την 
Ευρώπη. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που στην Ελλάδα 
μας πραγματοποιήθηκε η επένδυση ώστε να κατασκευ-
άζονται μηχανήματα ανακύκλωσης υψηλής τεχνολογίας 
για μεταλλικές, πλαστικές και γυάλινες συσκευασίες, συμ-
βάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία, με τεχνολογία 
αιχμής και όραμα για ένα καλύτερο περιβάλλον. Η ανακύ-
κλωση είναι μια παγκόσμια προτεραιότητα και στον αγώ-
να αυτό είμαστε όλοι μια ομάδα. Γιατί η ανακύκλωση είναι 
υπόθεση όλων μας. Ας αφήσουμε στις επόμενες γενιές τον 
πλανήτη μας σε καλύτερη κατάσταση από αυτή που τον 
παραλάβαμε». 
«Η κλιματική αλλαγή εκδηλώνεται όλο και περισσότερο 
παγκοσμίως και τέτοιες προσπάθειες προστασίας του πε-
ριβάλλοντος και διαφύλαξης των φυσικών πόρων έχουν 
σοβαρό επενδυτικό ενδιαφέρον. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα 
στην Ελλάδα, όπως και στις ΗΠΑ», είπε, από την πλευρά 
του, ο Αμερικανός πρέσβης στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ, και 
εξήρε τη δέσμευση του πρωθυπουργού για την εξάλειψη 
του λιγνίτη ως μέσο ενέργειας μέχρι το 2028 και την αφο-
σίωσή του στο σκοπό της κατάργησης της μιας χρήσης 
πλαστικών μέχρι το 2021. 
«Αυτό είναι το πρώτο εργοστάσιο της ENVIPCO, το οποίο 
θεμελιώνεται εκτός των ΗΠΑ. Ο σκοπός είναι να γίνει 
ανακύκλωση, να τοποθετηθούν οι ευρωπαϊκές αγορές 
και να γίνει η Ελλάδα κόμβος για όλη τη νοτιοανατολική 
Ευρώπη», ανέφερε εξηγώντας πως τα μηχανήματα της 
ENVIPCO θα κάνουν πολύ εύκολη για το κοινό τη διαδικα-
σία για να ανακυκλώνει και να εξαργυρώνει το αντίτιμο. 
«Ως κάτοικος των Αθηνών, στηρίζω τον πρωθυπουργό 
Κυρ. Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του να διατηρήσουν 
τη μοναδική πολιτιστική κληρονομιά και την περιβαλλο-
ντική κληρονομιά. Εμείς στην πρεσβεία αδημονούμε να 
συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με την Ελλάδα και να 
δούμε περισσότερα μηχανήματα της ENVIPCO να εγκαθί-
στανται στη χώρα και να αξιοποιηθούν αυτές οι πρακτικές 
και από την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων», πρόσθε-
σε ο κ. Πάιατ. 

«Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, Η πΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, Η ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ γΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ»
Τόνισε ο Κυρ. Μητσοτάκης στα εγκαίνια της πρώτης μονάδας παραγωγής μηχανημάτων ανταποδοτικής ανακύκλωσης στην Ελλάδα
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Η ανάπτυξη των δικτύων 5G εξελίσσεται σε σύνθετο γε-
ωπολιτικό παιχνίδι – ασφαλείας κατά τη μία πλευρά, οι-
κονομικό κατά την άλλη – που έχει απλωθεί σε ολόκληρη 
την Ευρώπη. Μια Ευρώπη που δεν έχει ενιαία στάση και 
για την εύνοια των κρατών – μελών της στο συγκεκριμέ-
νο ζήτημα ερίζουν οι κυβερνήσεις ΗΠΑ και Κίνας. Σύμφω-
να με ρεπορτάζ του Θοδωρή Καραουλάνη στην  euractiv.
gr  στις περισσότερες χώρες της ΕΕ η κατάσταση είναι σύν-
θετη. Αρκετές επιλέγουν «στρατόπεδα», κυρίως με βάση 
άλλες συμφωνίες ή επιδιώξεις, ενώ αρκετές αναμένουν να 
περάσει ο χρόνος και να κατασταλάξει είτε η Ένωση είτε οι 
μεγάλες και ισχυρές χώρες στο δέον γενέσθαι.
Αιχμή της συζήτησης, όπως ίσως θα ξέρετε, είναι το αν θα 
χρησιμοποιηθεί κινεζικός εξοπλισμός στα νέα δίκτυα, πέ-
μπτης γενιάς, κινητής τηλεφωνίας – κυρίως της εταιρείας 
HUAWEI αλλά και δευτερευόντως της ΖΤΕ. Η 5η γενιά, 5G, 
δεν θα αφορά ωστόσο μόνο την τηλεφωνία αλλά πρακτι-
κά όλους τους τομείς και όλες τις επικοινωνίες, στην πλή-
ρη εξέλιξή της. Ο έλεγχος επί αυτών των δικτύων – η η 
πιθανότητα διεμβολισμού των πρωτοκόλλων ασφαλείας 
και μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης – δημιουργεί, σύμ-
φωνα τουλάχιστον με όσα υποστηρίζουν οι Αμερικάνοι, 
τεράστιο πρόβλημα. Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι οι κινεζικές 
εταιρείες – και δη η HUAWEI – μπορεί να υποχρεωθούν 
να δώσουν πρόσβαση στα δίκτυα που έχουν κατασκευά-
σει στις υπηρεσίες ασφαλείας της κινεζικής κυβέρνησης, 
ανεξαρτήτως χώρας που τα έχουν εγκαταστήσει. Η κινε-
ζική πλευρά απορρίπτει τους ισχυρισμούς αυτούς, τόσο 
σε κυβερνητικό όσο και σε εταιρικό επίπεδο. Αλλά η μάχη 
συνεχίζεται, καθώς ήδη η Αμερική έχει επιβάλλει περιο-
ρισμούς και κυρώσεις στη HUAWEI και άλλες κινεζικές 
εταιρείες. Το παιχνίδι για τα δίκτυα στην Ευρώπη είναι 
μεγάλο και όλοι παίρνουν θέση στη σκακιέρα. Το δίκτυο 
δημοσιογράφων της EURACTIV στις ευρωπαϊκές πρωτεύ-
ουσες παρουσιάζει το τί γίνεται σε κάθε χώρα, με ειδική 
έκδοση του The Capitals.
Όσον αφορά την Ελλάδα, τα πράγματα δεν φαίνονται και 
πολύ ξεκάθαρα – ή έτσι τουλάχιστον θέλει να δείχνει η 
ελληνική κυβέρνηση.
Είναι γνωστό σε όλους τους παροικούντες τα δημόσια 
πράγματα ότι η Κίνα πιέζει την ελληνική κυβέρνηση στο 
παρασκήνιο να μην επιβάλει περιορισμούς στην ανάπτυξη 
δικτύου 5G. Οι αξιωματούχοι της χώρας της Άπω Ανατο-

λής αισθάνονται σίγουροι ότι η Ελλάδα δεν θα ακολου-
θήσει κανένα συνασπισμό χωρών κατά του εξοπλισμού 
Huawei για 5G, επειδή η Κίνα είναι ήδη ένας μεγάλος 
επενδυτής στη χώρα και η ελληνική κυβέρνηση ζητά πε-
ρισσότερες ξένες επενδύσεις.
Υπάρχει επίσης ένας άλλος λόγος: δύο από τις τρεις εται-
ρείες κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα χρησιμοποιούν 
ήδη προϊόντα της Huawei στο δίκτυο.
Ωστόσο, η κυβέρνηση των ΗΠΑ, από την άλλη πλευρά, 
κατέστησε απολύτως σαφές στις ελληνικές αρχές ότι ο κι-
νεζικός εξοπλισμός δεν είναι αποδεκτός για έναν σύμμαχο 
και ότι η Ελλάδα πρέπει να περιορίσει την πρόσβαση των 
κινεζικών επιχειρήσεων σε υποδομή 5G. Και οι ΗΠΑ το 
κατέστησαν αυτό σαφές στο υψηλότερο επίπεδο: τόσο ο 
υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο όσο και ο Αμερικα-
νός πρεσβευτής στην Ελλάδα, ήταν αρκετά σαφείς – δί-
νοντας σχεδόν τελεσίγραφο: οι ΗΠΑ δεν θέλουν κανένα 
κινεζικό εξοπλισμό στην ελληνική αγορά 5G. Και οι ελλη-
νικές κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια επενδύουν σε μια 
στρατηγική συνεργασία με τις ΗΠΑ, κυρίως για επενδύ-
σεις στον τομέα της ενέργειας και του εμπορίου.
Υψηλόβαθμες πηγές του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης  δήλωσαν στην Euractiv ότι «το 5G δεν είναι 
ένα εθνικό ζήτημα, αλλά ένα ευρωπαϊκό. Η Ελλάδα θα 
αποφασίσει το δρόμο της όταν η Ευρώπη αποφασίσει την 
πορεία της», σημειώνοντας ότι θα είναι σύμφωνο με το τί 
θα αποφασίσουν από κοινού όλα τα κράτη μέλη.
Μία επίσημη ελληνική αντιπροσωπεία υπό τον Πρω-
θυπουργό Μητσοτάκη επισκέφθηκε την Κίνα πριν από 
ένα μήνα και οι τηλεπικοινωνίες στην ημερήσια διάταξη. 
«Αλλά το 5G και ειδικά η Huawei δεν συζητήθηκαν», 
ανέφερε ένας υψηλόβαθμος κυβερνητικός αξιωματού-
χος στην Euractiv. Ο Πρόεδρος της Κίνας επισκέφθηκε 
την Ελλάδα στις αρχές Νοεμβρίου για να υπογράψει 16 
εμπορικές και πολιτιστικές συμφωνίες μεταξύ των δύο 
κυβερνήσεων. Ενώ η Euractiv κατανοεί ότι οι ανατολικοί 
αξιωματούχοι πιέσαν επίσης για συνομιλίες για το 5G, δεν 
υπογράφηκε καμία συμφωνία ούτε έγινε επίσημη συνά-
ντηση με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Η ελληνική κυβέρνηση πάντως φαίνεται ότι έχει κάποιο 
χρόνο να αποφασίσει: προγραμματίζει τη δημοπρασία 
ραδιοφάσματος 5G για το τέλος του 2020. Αυτή είναι η 
προθεσμία που οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών θα πρέπει να 

λάβουν αποφάσεις σχετικά με τον εξοπλισμό και το σχετι-
κό κόστος επενδύσεων για τη νέα τεχνολογία.
Επιπλέον, όμως αξίζει να σημειώσουμε ότι πηγές της αγο-
ράς αναφέρουν στην Euractiv ότι ο εξοπλισμός Huawei εί-
ναι περίπου 30% φθηνότερος από τους ανταγωνιστές της. 
Ωστόσο φαίνεται ότι τώρα η απόφαση θα παρθεί μάλλον 
σε άλλο, όχι οικονομικό, επίπεδο.
Σύμφωνα με πηγές υψηλού επιπέδου, η εικόνα στην αγο-
ρά είναι αρκετά σαφής για τον τρόπο που θα ληφθούν οι 
αποφάσεις σε εταιρικό επίπεδο – αν δεν υπάρξει νομοθε-
τική παρέμβαση.
Η COSMOTE, η μεγαλύτερη εταιρεία, θα αποφασίσει σύμ-
φωνα με τις αποφάσεις του μεγαλύτερου μετόχου της: της 
Deutsche Telecom – και μέχρι στιγμής δεν χρησιμοποιεί 
προϊόντα Huawei ούτε στο βασικό δίκτυο ούτε στις κεραί-
ες, αλλά ευρωπαϊκά,  με τις εταιρείες Nokia, Siemens και 
Ericcsson να έχουν τον πρώτο λόγο.
Ο δεύτερος μεγαλύτερος παίκτης, η Vodafone, πιθανότα-
τα θα αποφασίσει την επενδυτική του διαδρομή κεντρικά 
στην Ευρώπη, αλλά ήδη χρησιμοποιεί ορισμένα προϊόντα 
της Huawei στο ελληνικό δίκτυο.
Και, τέλος, ο τρίτος παίκτης, η WIND, που βρίσκεται υπό 
πώληση από τους ιδιοκτήτες της, θα αποφασίσει πιθανό-
τατα με νέα διοίκηση, αλλά θα έχει το μεγαλύτερο πρό-
βλημα αν η ελληνική κυβέρνηση αποφασίσει να απαγο-
ρεύσει την ανάπτυξη των δικτύων 5G από τους κινέζους 
κατασκευαστές, επειδή χρησιμοποιεί ήδη εκτεταμένα τον 
εξοπλισμό Huawei στο υφιστάμενο δίκτυο.
Σε κάθε περίπτωση, αυτό που ενδιαφέρει την ελληνική κυ-
βέρνηση είναι όχι μόνο να μη χάσει το τρένο της τεχνολο-
γικής επανάστασης που θα φέρει το 5G αλλά να καταφέρει 
η χώρα να πρωταγωνιστήσει. Αυτό όμως σημαίνει μεγά-
λες επενδύσεις – και γρήγορα. Ήδη, η κυβέρνηση συζητά 
με τις εταιρείες τις επενδύσεις αυτές και μάλιστα απλοποί-
ησε ήδη το αδειοδοτικό πλαίσιο (που καλύπτει αρχικά το 
υφιστάμενο δίκτυο αλλά θα αποτελέσει και τον αδηγό για 
την αδειοδότηση των υποδομών 5G) για τα κεραιοσυστή-
ματα. Μένει να δούμε αν θα μπορέσει η κυβέρνηση, που 
έχει ψηλά την ψηφιακή ατζέντα στις προτεραιότητές της, 
να συνδυάσει τις αντίρροπες δυνάμεις και να προχωρήσει 
χωρίς εκπτώσεις στην ανάπτυξη των απαραίτητων υπο-
δομών από τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους.

5G: ΟΙ πΙΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕπΙΛΟγΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΟ γΕΩπΟΛΙΤΙΚΟ 
πΑΙΧΝΙΔΙ γΙΑ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ 5ΗΣ γΕΝΙΑΣ
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Οι υπουργοί της ΕΕ ενέκριναν την Τρίτη συμπεράσματα 
σχετικά με τη σημασία και την ασφάλεια της τεχνολογίας 
5G, τα οποία τονίζουν ότι μια προσέγγιση για την ασφά-
λεια του κυβερνοχώρου 5G πρέπει να είναι ολοκληρωμέ-
νη και βασισμένη σε ανάλυση κινδύνου, ενώ παράλληλα 
θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι «μη τεχνικοί παράγο-
ντες». Σύμφωνα με αναλυτικό ρεπορτάζ που επιμελείται 
και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Θοδωρής Καραουλά-
νης στη  euractiv.com (The Capitals – Ειδική έκδοση)
Οι δημοσιογράφοι του δικτύου της EURACTIV σε όλη την 
Ευρώπη σκάβουν λίγο βαθύτερα για να μάθουν περισ-
σότερα για την ουσία αυτών των κινδύνων και για τις 
ανησυχίες που περιβάλλουν αυτούς τους «μη τεχνικούς» 
παράγοντες.
Αυτό που διαπιστώσαμε ήταν απολύτως σαφές: το μέλλον 
της Ευρώπης στο 5G εξαρτάται εντελώς από τις ευρύτερες 
γεωπολιτικές σχέσεις, δηλαδή από τις ΗΠΑ και, αναμφί-
βολα, από την Κίνα. Όταν η Πρόεδρος της Επιτροπής κ. 
Ursula von Der Leyen αναφέρεται στη δική της ως «γεω-
πολιτική» Επιτροπή, δεν κάνει λάθος.
Γενικότερα, στην έκθεση του Οκτωβρίου που υπέβαλε 
η Επιτροπή σχετικά με τη συντονισμένη εκτίμηση κιν-
δύνων των δικτύων 5G σημειώθηκε ότι «οι απειλές των 
κρατών ή των υποστηριζόμενων από το κράτος φορέων 
θεωρούνται ότι έχουν ύψιστη σημασία» και ότι τα κράτη 
μέλη έχουν τώρα την εντολή να εργάζονται σε ένα σύνολο 
μέτρων αποτροπής για να απαντήσουν στους κινδύνους 
για την ασφάλεια του κυβερνοχώρου που περιγράφονται 
στην έκθεση.
Τα κράτη της ΕΕ θα συνεργαστούν μαζί με την Επιτροπή 
και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στον 
Παγκόσμιο Ιστό (ENISA) κατά την εκπόνηση των σχεδίων 
που πρόκειται να είναι έτοιμα μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου 
του τρέχοντος έτους. Σε ποια κατεύθυνση πρόκειται να 
ακολουθήσουν τα κράτη μέλη;
-Samuel Stolton, ψηφιακός συντάκτης, EURACTIV.

ΒΕΡΟΛΙΝΟ
Η Άνγκελα Μέρκελ αρνήθηκε να αποκλείσει την κινεζική 
εταιρεία Huawei ως δυνητικό φορέα παροχής υποδομής 
5G στη Γερμανία, παρά τις προειδοποιήσεις της ίδιας της 
δικής της υπηρεσίας πληροφοριών (BND). Ο διευθυντής 
της BND, Μπρούνο Κάχλ, δήλωσε κατά τη διάρκεια ακρό-

ασης στο γερμανικό κοινοβούλιο τον Οκτώβριο ότι «δεν 
μπορεί κανείς να εμπιστευτεί πλήρως»τη Huawei.
Σε μια ομιλία την περασμένη Τετάρτη, η Μέρκελ επιβε-
βαίωσε την απόφασή της να μην αποκλείσει «ορισμένους 
ανταγωνιστές» από τον διαγωνισμό 5G, επειδή «δεν θα 
μας άρεσε να απομονώσουμε τον εαυτό μας». Ωστόσο, 
αναγνώρισε επίσης ότι μια τέτοια ανοιχτή πολιτική θα 
έπρεπε να συμβαδίζει με μια εμπεριστατωμένη εξέταση 
των ανταγωνιστών προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδή-
ποτε απειλή για την εθνική ασφάλεια. Για το σκοπό αυτό, 
πρότεινε τη σύσταση ενός ευρωπαϊκού οργανισμού για 
τον έλεγχο και την παρακολούθηση των ευρωπαϊκών 
υλικών 5G, βασισμένο στον υπάρχοντα Ευρωπαϊκό Ορ-
γανισμό Φαρμάκων, που διασφαλίζει την τήρηση των 
ευρωπαϊκών προτύπων για τα φάρμακα στο πλαίσιο του 
μπλοκ.
Έχει λάβει υποστήριξη από το κόμμα της, το συντηρητικό 
CDU: Σε συνέδριο του κόμματος στις 25 Νοεμβρίου, το CDU 
ενέκρινε την απόφαση να μην αποκλείσει την Huawei, σε 
συνδυασμό με την επιτάχυνση των προτύπων ασφαλείας 
για να διασφαλιστεί ότι το 5G δίκτυο της Γερμανίας θα 
προστατευθεί από ξένη επιρροή.Και σε συνέντευξή του 
στη Handelsblatt την περασμένη Δευτέρα, ο υπουργός 
Οικονομίας Peter Altmaier (CDU) προειδοποίησε ότι ένας 
εκ πρώτης όψεως αποκλεισμός ορισμένων ανταγωνιστών 
θα έρχονταν σε αντίθεση με τις αρχές της οικονομίας της 
ελεύθερης αγοράς και του κράτους δικαίου, λέγοντας: 
«Δεν φοβάμαι την Κίνα.»
(Philipp Grull, EURACTIV.de)

ΡΩΜΗ
Η πιθανή συμμετοχή των κινεζικών κατασκευαστών 
εξοπλισμού Huawei και ZTE στην ανάπτυξη δικτύων 
επικοινωνιών 5G δημιουργεί προβλήματα με τις ΗΠΑ. Ο 
πρωθυπουργός της Ιταλίας, Giuseppe Conte, αναμένεται 
να συναντηθεί με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τράμπ 
στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στο Λον-
δίνο, προκειμένου να μειωθούν οι εντάσεις.
Τον περασμένο Ιούλιο, η πρώην κυβέρνηση ενέκρινε 
νομοθεσία έκτακτης ανάγκης για την ενίσχυση των κρα-
τικών αρμοδιοτήτων στις συμφωνίες εφοδιασμού για 
δίκτυα 5G. Οι αποκαλούμενες χρυσές εξουσίες επιτρέπουν 
στην Ιταλία να αποκλείσει ορισμένες εταιρείες από δημό-

σιες προσφορές για TLC για λόγους εθνικού συμφέροντος. 
Παρά τις διαβεβαιώσεις της Ιταλίας, οι ΗΠΑ μένει ακόμη 
να πεισθούν.
Σύμφωνα με τους Αμερικανούς, η κινεζική διείσδυση στο 
δίκτυο 5G της Ιταλίας θα αποτελέσει απειλή για την ασφά-
λεια της Ατλαντικής Συμμαχίας, καθώς θα επιτρέψει στους 
Κινέζους να αφαιρούν ευαίσθητα δεδομένα από ολόκλη-
ρο το σύστημα επικοινωνίας του ΝΑΤΟ. Αλλά οι καταγ-
γελίες των ΗΠΑ δεν περιορίζονται στο 5G. Από τότε που 
η Ιταλία προσχώρησε στην πρωτοβουλία Belt and Road 
του Πεκίνου, η διοίκηση Trump δεν φαίνεται πλέον βέβαιη 
για την πίστη της χώρας.
(Gerardo Fortuna – EURACTIV.com)

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ
Η Ρουμανία έχει αναβάλει τις δημοπρασίες 5G μέχρι το 
επόμενο έτος. Ο τηλεπικοινωνιακός ρυθμιστής της χώρας 
ANCOM δήλωσε αρχικά ότι οι δημοπρασίες θα διεξάγο-
νταν μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου του 2019 και η κυβέρνηση 
ήλπιζε να λάβει σχεδόν 500 εκατομμύρια ευρώ από την 
πώληση. Ωστόσο, στις 31 Οκτωβρίου, ο πρόεδρος της 
ANCOM, Sorin Grindeanu, δήλωσε ότι οι πλειστηριασμοί 
αναβλήθηκαν για το πρώτο εξάμηνο του 2020.
Ένας από τους λόγους, είπε, ήταν η ανάγκη να εφαρμοστεί 
ένα πρόσφατα συμφωνημένο μνημόνιο κατανόησης με 
τις ΗΠΑ. Προκειμένου να εφαρμοστούν οι διατάξεις του 
μνημονίου, πρέπει να αλλάξει η πρωτογενής νομοθεσία, 
όπως είπε τότε ο Grindeanu, εξηγώντας ότι η Αρχή πρέπει 
να παρουσιάσει στους παρόχους όλα τα κόστη και τους 
περιορισμούς, και δεν μπορεί να το υποσχεθεί αυτό μέχρι 
να εφαρμοστεί η νομοθεσία. Ένα μήνα αργότερα, και μετά 
από μια αλλαγή της κυβέρνησης, οι νομοθετικές αλλαγές 
δεν έχουν ακόμη προχωρήσει.
Το μνημόνιο που υπογράφηκε με τις ΗΠΑ δεν αναφέρει 
καμία εταιρεία ή χώρα προέλευσης, αλλά λέει ότι «απαι-
τείται αυστηρή αξιολόγηση προμηθευτών» και συνιστά 
«να χρησιμοποιούνται μόνο αξιόπιστοι και εμπιστοσύνης 
προμηθευτές για την προστασία των δικτύων μας από μη 
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή παρεμβολές.» Δείτε ολό-
κληρο το μνημόνιο εδώ
(Bogdan Neagu, EURACTIV.ro).

ΤΟ 5G ΔΙΛΗΜΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩπΗΣ - EUraCTIV  (THE CaPITaLS – ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ)
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ΒΡΥξΕΛΛΕΣ
Στο Βέλγιο, τη χώρα που φιλοξενεί την ΕΕ και το ΝΑΤΟ, οι αξιω-
ματούχοι κυβερνοασφάλειας είναι μάλλον απρόθυμοι να προ-
χωρήσουν με την ανάπτυξη τεχνολογίας 5G λόγω ανησυχιών 
για αυξημένη κινεζική επιρροή. Μόνο πρόσφατα, η μεγαλύτερη 
εμπορική αποστολή του Βελγίου στην Κίνα έπεσε θύμα μαζικής 
κυβερνοπαρακολούθησης.
Παρόλο που οι ένοχοι δεν έχουν ακόμη κατονομαστεί, οι διευ-
θύνσεις IP υποδεικνύουν ότι η κινεζική κρατική ασφάλεια θα 
μπορούσε να έχει εμπλακεί. Τον περασμένο μήνα, η ομοσπον-
διακή και οι περιφερειακές κυβερνήσεις του Βελγίου παροτρύν-
θηκαν από δεκάδες χιλιάδες υπογράφοντες παγκοσμίως να 
σταματήσουν την ανάπτυξη του 5G. Οι Βρυξέλλες αποφάσισαν 
πρόσφατα ότι δεν θέλουν να σπεύσουν να ξεκινήσουν το δίκτυο 
5G, όπως ανακοίνωσε τον Οκτώβριο ο Περιφερειακός Υπουρ-
γός Περιβάλλοντος της πόλης, Alain Maron.
«Το δίκτυο 5G δεν μπορεί να εγκατασταθεί στις Βρυξέλλες, ούτε 
στο Βέλγιο, όσο η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν θέτει τις άδειες 
5G προς πώληση», δήλωσε ο Maron. Σύμφωνα με πρόσφατη 
έκθεση, δεν είναι μόνο μια πολιτική απόφαση: Τα αυστηρά πρό-
τυπα ακτινοβολίας ενδέχεται να καθυστερήσουν την ανάπτυξη 
5G στην πρωτεύουσα της ΕΕ.
(Alexandra Brzozowski – EURACTIV.com)

ΛΟΝΔΙΝΟ
Τον Νοέμβριο, αποκαλύφθηκαν αναφορές ότι ο πρωθυπουρ-
γός του Ηνωμένου Βασιλείου, Μπόρις Τζόνσον, θα χορηγήσει 
στην Huawei πρόσβαση σε «μη αμφισβητούμενα» μέρη του 
δικτύου 5G του Ηνωμένου Βασιλείου. Μια ανακοίνωση σχετικά 
με την πρόσβαση της Huawei στην υποδομή 5G του Ηνωμένου 
Βασιλείου αναμενόταν αυτό το φθινόπωρο, αλλά θα μπορούσε 
να καθυστερήσει μέχρι μετά τις γενικές εκλογές του Ηνωμένου 
Βασιλείου στις 12 Δεκεμβρίου. «Η ασφάλεια των τηλεπικοι-
νωνιακών δικτύων του Ηνωμένου Βασιλείου είναι υψίστης 
σημασίας και μια απόφαση για προμηθευτές υψηλού κινδύνου 
θα παρθεί εν ευθέτω χρόνω», δήλωσε ένας εκπρόσωπος της 
κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου στη EURACTIV.
Τούτου λεχθέντος, ο εξοπλισμός 5G της Huawei 5G είναι «πολύ 
πιθανό» να χρησιμοποιηθεί σε βασικές πτυχές της μελλοντικής 
υποδομής δικτύου 5G του Ηνωμένου Βασιλείου, δήλωσε ο 
ιδρυτής της Huawei Ren Zhengfei στη EURACTIV τον Ιούλιο.
Μια επιστολή που δημοσιεύθηκε νωρίτερα αυτό το χρόνο προς 
τον προηγούμενο Ψηφιακό Γραμματέα του Ηνωμένου Βασιλεί-
ου, Jeremy Wright, από τον πρόεδρο της Επιτροπής Επιστήμης 
και Τεχνολογίας του Ηνωμένου Βασιλείου Norman Lamb προει-
δοποίησε ότι η κυβέρνηση πρέπει να δώσει εντολή για τον απο-
κλεισμό της Huawei από τον πυρήνα των τηλεπικοινωνιακών 
δικτύων του Ηνωμένου Βασιλείου».
Παρά τη σύσταση αυτή, ο Lamb είπε επίσης ότι ένας «πλήρης 

αποκλεισμός» της εταιρείας από τα δίκτυα του Ηνωμένου Βα-
σιλείου δεν θα αποτελούσε «αναλογική απάντηση στην πιθανή 
απειλή ασφάλειας»
(Samuel Stolton – EURACTIV.com)

ΒΑΡΣΟΒΙΑ
Στις αρχές Σεπτεμβρίου, ο Πρωθυπουργός Mateusz Morawiecki 
υπέγραψε δήλωση με τον Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Mike Pence 
σχετικά με την ασφάλεια των τηλεπικοινωνιών στο πλαίσιο της 
ανάπτυξης 5G. Αυτό σημαίνει ότι σύντομα η συμμετοχή της 
Huawei στην κατασκευή του δικτύου 5G στην Πολωνία μπορεί 
να αποκλειστεί.
Η Πολωνία προσπαθεί εδώ και αρκετό καιρό να κατασκευάσει 
το εργοστάσιο παραγωγής της Ericsson στη χώρα. Αυτή η εται-
ρεία έχει την υποστήριξη των ΗΠΑ. Θεωρείται ότι η παραίτηση 
της Πολωνίας από τη συνεργασία με την Huawei είναι ένα τίμη-
μα που καταβάλλει προς τις ΗΠΑ την κατάργηση των θεωρήσε-
ων (visa) για Πολωνούς πολίτες.
Ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump υπέγραψε το διάταγμα 
για το θέμα αυτό στις 4 Οκτωβρίου, το οποίο εγκαινιάζει τη δια-
δικασία προσθήκης της Πολωνίας στο πρόγραμμα Visa Waiver. 
Η Πολωνία έχει συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα αυτό από τις 11 
Νοεμβρίου.
Φαίνεται ότι οι δηλώσεις που έγιναν τον Ιούλιο από τον Πρόεδρο 
Andrzej Duda – ότι η Πολωνία δεν θα ακούσει τις αμερικανικές 
απαιτήσεις και δεν θα εισαγάγει κανονισμούς που κλείνουν το 
δρόμο για τη Huawei να συμμετάσχει στην κατασκευή του 
πολωνικού δικτύου 5G – δεν θα επιβεβαιωθούν. Ο Πρόεδρος 
Duda το είπε κατά τη διάρκεια συνάντησης στη Βαρσοβία με τον 
Υπουργό Εξωτερικών της Κίνας Wang Yi.
Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Ψηφιακών Υποθέσεων δή-
λωσε στη EURACTIV.pl ότι κανένας δεν έχει αποκλείσει επίσημα 
την Huawei. Στα τέλη Οκτωβρίου, οι κυβερνητικές και τηλεπι-
κοινωνιακές εταιρείες υπέγραψαν συμφωνία για την ίδρυση 
νέας εταιρείας με την επωνυμία «Polskie 5G», η οποία θα κατα-
σκευάσει υποδομή δικτύου πέμπτης γενιάς στην Πολωνία.
(Mateusz Kucharczyk EURACTIV.pl)

πΑΡΙΣΙ
Ενώ η διοίκηση διαβεβαιώνει ότι δεν έχει γίνει καμία συμφωνία 
με τη διοίκηση Trump για να αποφευχθεί η συνέχιση της εισό-
δου της Huawei στη γαλλική αγορά, η πόρτα δεν είναι πλήρως 
ανοικτή στον κινέζο κατασκευαστή.
Σύμφωνα με την κ. Agnès Pannier-Runacher, γραμματέα του 
κράτους για την οικονομία και τη χρηματοδότηση, η γαλλική 
κυβέρνηση «δεν θέλει να αποκλείσει ή να εξουσιοδοτήσει τους 
παρόχους αυτόματα, καθώς έχουμε ευθύνη, δηλαδή την ασφά-
λεια των πολιτών», δήλωσε στην τηλεόραση BFM την περασμέ-
νη εβδομάδα.

Η μοίρα της Huawei βρίσκεται τώρα στα χέρια της ANSSI, της 
εθνικής υπηρεσίας για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, η 
οποία υποτίθεται ότι θα επεξεργαστεί μια σύσταση για τον πρω-
θυπουργό, ο οποίος θα αποφασίσει για την υπόθεση. Αυτή η δι-
αδικασία έχει σχεδιαστεί με νόμο που ψηφίστηκε το περασμένο 
καλοκαίρι, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια δικτύων 
5G.
Η Γαλλία δεν θέλει να ακολουθήσει τις θέσεις της Αυστραλίας ή 
των ΗΠΑ και επιμένει να έχει τη δική της στάση. Η Huwaei έχει 
ήδη μερίδιο αγοράς 25% για τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό στη 
Γαλλία, μαζί με τη Nokia και την Ericsson.
(Aline Robert, EURACTIV.fr)

ΑΘΗΝΑ
Η Κίνα πιέζει την ελληνική κυβέρνηση να μην επιβάλει περιορι-
σμούς στην ανάπτυξη του δικτύου 5G της Ευρώπης. Οι Κινέζοι 
αξιωματούχοι αισθάνονται σίγουροι ότι η Ελλάδα δεν θα ακο-
λουθήσει κανένα συνασπισμό χωρών κατά εξοπλισμού της 
Huawei για το 5G, επειδή η Κίνα είναι ήδη ένας μεγάλος επεν-
δυτής στη χώρα. Υπάρχει επίσης ένας άλλος λόγος: δύο από τις 
τρεις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα χρησιμοποιούν 
ήδη προϊόντα του Huawei στο δίκτυο τους. Ωστόσο, η αμερι-
κανική κυβέρνηση, από την άλλη πλευρά, κατέστησε σαφή τη 
θέση της στις ελληνικές αρχές. Ο υπουργός Εξωτερικών Μάικ 
Πομπέο και ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Ελλάδα ήταν ξε-
κάθαροι: οι ΗΠΑ δεν θέλουν κανένα κινεζικό εξοπλισμό στην 
αγορά 5G της Ελλάδας.
Ανώτερες πηγές του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
δήλωσαν στην EURACTIV ότι «το 5G δεν είναι εθνικό θέμα, αλλά 
ευρωπαϊκό. Η Ελλάδα θα αποφασίσει το δρόμο της όταν η Ευ-
ρώπη αποφασίσει την πορεία της», σημειώνοντας ότι θα είναι 
σύμφωνο με το τί θα αποφασίζουν από κοινού όλα τα κράτη 
μέλη. Μια επίσημη ελληνική αντιπροσωπεία υπό τον Πρωθυ-
πουργό Κυριάκο Μητσοτάκη επισκέφθηκε την Κίνα πριν από 
ένα μήνα και οι τηλεπικοινωνίες ήταν στην ημερήσια διάταξη. 
«Αλλά η 5G και η Huawei δεν συζητήθηκαν», ανέφερε ανώτα-
τος κυβερνητικός αξιωματούχος στη EURACTIV.
Ο πρόεδρος της Κίνας επισκέφθηκε την Ελλάδα στις αρχές 
Νοεμβρίου για να υπογράψει 16 εμπορικές και πολιτιστικές 
συμφωνίες μεταξύ των δύο κυβερνήσεων. Ενώ η EURACTIV 
αντιλαμβάνεται ότι οι ανατολικοί αξιωματούχοι πίεσαν επίσης 
για συνομιλίες 5G, δεν υπογράφηκε καμία συμφωνία επί του 
θέματος και δεν πραγματοποιήθηκε επίσημη συνάντηση με το 
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η ελληνική κυβέρνηση 
πάντως θα έχει αρκετό χρόνο να αποφασίσει: προγραμματίζει 
μια δημοπρασία ραδιοφάσματος 5G για το τέλος του 2020.
 (Θοδωρής Καραουλάνης | EURACTIV.gr)

ΤΟ 5G ΔΙΛΗΜΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩπΗΣ
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ΒΟΥΔΑπΕΣΤΗ
Η Ουγγαρία θα συνεργαστεί με την Huawei στην οικο-
δόμηση του δικτύου 5G της, ανακοίνωσε ο υπουργός 
Εξωτερικών Πέτερ Σζιτζιάτο σε εκδήλωση στην Κίνα στις 
5 Νοεμβρίου. Ο Szijjarto δήλωσε ότι η Huawei θα συνερ-
γαστεί με την Vodafone και την Deutsche Telekom στην 
ανάπτυξη 5G. Η Ουγγαρία ξεκίνησε τον διαγωνισμό για το 
5G τον Ιούνιο. Τον ίδιο μήνα, ο υπουργός Καινοτομίας και 
Τεχνολογίας Λάζελο Πάλκοβιτς δήλωσε ότι η Ουγγαρία 
δεν είχε στοιχεία ότι εξοπλισμός από την Huawei αποτε-
λούσε απειλή για την ασφάλεια. Τον Νοέμβριο, προέκυ-
ψαν αναφορές ότι οι συσκευές που παρέχονται από την 
κινεζική εταιρεία διαδραματίζουν επίσης βασικό ρόλο 
στη λειτουργία της ουγγρικής κρατικής υποδομής, συ-
μπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης 
της χώρας.
(Vlagyiszlav Makszimov, EURACTIV.com)

ΜπΡΑΤΙΣΛΑΒΑ
Η Σλοβακία προετοιμάζει επί του παρόντος τον ηλεκτρο-
νικό πλειστηριασμό των συχνοτήτων στη ζώνη των 700 
MHz που έχει διατεθεί για την οικοδόμηση δικτύων 5G. Οι 
συχνότητες στις ζώνες των 3,5 GHz και 3,7 GHz, οι οποίες 
είναι κατάλληλες για 5G και βρίσκονται αυτή τη στιγμή 
στη διαδικασία κατανομής σε άλλες χώρες της ΕΕ, είχαν 
ήδη διατεθεί από τη Σλοβακία το καλοκαίρι του 2017.Εν 
μέσω συζήτησης σχετικά με το ενδιαφέρον της Κίνας για 
την κατασκευή τους, η Μπρατισλάβα φαίνεται να αναθέ-
τει τις ευθύνες ασφαλείας στους φορείς εκμετάλλευσης. Η 
Ρυθμιστική Υπηρεσία για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 
και τις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες, υπεύθυνη για την υλο-
ποίηση του 5G στη Σλοβακία, υπενθυμίζει ότι η Huawei 
Technologies «είναι προμηθευτής τεχνολογίας και η 
διαδικασία επιλογής του προμηθευτή αφορά τους τηλε-
πικοινωνιακούς παρόχους», δήλωσε ο εκπρόσωπος της 
υπηρεσίας, Roman Vavro, στη EURACTIV . Ως εκ τούτου, 
οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι είναι «υπεύθυνοι για την 
ασφάλεια των δικτύων τους».
Παράλληλα με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβα-
νομένου του Γραφείου Εθνικής Ασφάλειας, το σλοβακικό 
υποκατάστημα της Huawei Technologies Ltd. συμμετείχε 
πρόσφατα σε δημόσια συζήτηση για την προετοιμασία και 
την υλοποίηση των διαγωνσιμών για την κατανομή συ-
χνοτήτων από τέσσερις ζώνες συχνοτήτων, εκ των οποί-
ων μία – στα 700 MHz – θα είναι αφιερωμένη στο 5G.
(Lucia Yar, EURACTIV.sk)

πΡΑγΑ
Στη Δημοκρατία της Τσεχίας, το μήνυμα της Εθνικής 
Υπηρεσίας για την Ασφάλεια Πληροφοριών και Κυβερνο-
χώρου (NÚKIB) είναι απολύτως σαφές: η Huawei απο-
τελεί απειλή για την ασφάλεια όσον αφορά την ανάπτυξη 
τεχνολογίας 5G.
Ο Τσέχος Υπουργός Βιομηχανίας και Εμπορίου Karel 
HavlÚÚek δεν συμμερίζεται αυτή την άποψη, αλλά 
από τις δηλώσεις του, είναι σαφές ότι η Τσεχική Δημοκρα-
τία θα πάρει πιθανώς το σύνθημά της από τη Γερμανία.
«Ας ξεχωρίσουμε ιδεολογικές, πολιτικές και οικονομικές 
απόψεις. Πρέπει να σκεφτούμε σε παγκόσμιο επίπεδο και 
να παρακολουθούμε την κατάσταση στην Ευρώπη. Η 
τεχνολογία στην οποία στηρίζεται το 5G έχει παγκόσμιο 
χαρακτήρα και δεν μπορώ να φανταστώ ότι η προσέγγισή 
μας προς την Huawei ή άλλες εταιρείες στην Τσεχική Δη-
μοκρατία θα ήταν διαφορετική από την προσέγγιση στη 
Γερμανία ή την Πολωνία «, ανέφερε ο υπουργός.
Το υπουργείο τόνισε ότι η προειδοποίηση της Εθνικής 
Υπηρεσίας για την Ασφάλεια Πληροφοριών και Κυβερνο-
χώρου δεν θέτει σε κίνδυνο μια δημοπρασία συχνοτήτων 
των 700 MHz και 3,5 GHz που προβλέπεται για το 2020. 
Το υπουργείο έχει ήδη δημοσιεύσει νομοθετική πρόταση 
για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων, που θα 
επικεντρωθεί σε δυνητικά επικίνδυνες επενδύσεις σε υπο-
δομές ζωτικής σημασίας στην Τσεχική Δημοκρατία.
(LukÚÚ Hendrych, EURACTIV.cz)

ΖΑγΚΡΕΜπ
Το Υπουργείο Ναυτιλιακών Υποθέσεων, Μεταφορών και 
Υποδομών, το οποίο εφαρμόζει επί του παρόντος την 
πρωτοβουλία των πόλεων 5G της Κροατίας, δήλωσε ότι οι 
αρμόδιες αρχές στενά «παρακολουθούν και αναλύουν την 
κατάσταση στην αγορά δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρο-
νικών επικοινωνιών στον κόσμο», λαμβάνοντας υπόψη 
την ευρύτερη πολιτική σε σχέση με τις απαιτήσεις της 
εθνικής ασφάλειας και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.
Ενώ τόνισε την ανεξαρτησία των φορέων επικοινωνι-
ών, οι οποίοι μπορούν να αποφασίσουν ελεύθερα τους 
προμηθευτές ή τους κατασκευαστές τους, το υπουργείο 
δήλωσε ότι οι κινεζικές εταιρείες, ως κατασκευαστές εξο-
πλισμού ΤΠΕ, δεν έχουν επί του παρόντος νομικά ή κανο-
νιστικά εμπόδια για να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς 
στην Κροατία για την προμήθεια εξοπλισμού ΤΠΕ, συ-
μπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού για την κατασκευή 
δικτύων 5G.

Αυτό που δεν είναι σήμερα σαφές είναι τα ονόματα των 
εταιρειών που θα συνεργαστούν στην υλοποίηση, αλλά 
είναι σαφές ότι η διάσκεψη κορυφής 16 + 1 της Κίνας και 
των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης που 
πραγματοποιήθηκε στο Ντουμπρόβνικ τον Απρίλιο περι-
ελάμβανε αμοιβαίες επενδύσεις και «διαφανές και χωρίς 
διακρίσεις επενδυτικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις» 
ως μία από τις κατευθυντήριες γραμμές για τη μελλοντική 
συνεργασία.
(Κάρλα Γουνίκιτς – EURACTIV.hr)

ΒΕΛΙγΡΑΔΙ
Από το 2020, η Σερβία θα μπορούσε να δημιουργήσει 
προϋποθέσεις για την εισαγωγή της τεχνολογίας 5G, με 
την Huawei ως βασικό εταίρο στην κατασκευή της τη-
λεπικοινωνιακής υποδομής, ανακοίνωσε ο υπουργός 
τηλεπικοινωνιών Rasim LjajiÚ στις αρχές Νοεμβρίου. Η 
εμπορική εφαρμογή του δικτύου 5G αναμένεται το 2021.
Κάποια στιγμή πριν από αυτό, στα μέσα Σεπτεμβρίου, 
εκπρόσωποι του γραφείου της κυβέρνησης για την πλη-
ροφορική και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση μίλησαν με 
τους εκπροσώπους της Huawei σχετικά με τη δυνατότητα 
συμμετοχής της εταιρείας στην ανάπτυξη της υποδομής 
cloud του μελλοντικού Κρατικού Κέντρου Δεδομένων στο 
Kragujevac της κεντρικής Σερβίας. Συζητήθηκαν επίσης οι 
προετοιμασίες για το άνοιγμα ενός κέντρου καινοτομίας 
για ψηφιακό μετασχηματισμό στο περιφερειακό κέντρο 
Huawei για τα Δυτικά Βαλκάνια, με έδρα το Βελιγράδι.
Η Huawei δραστηριοποιείται ήδη στον τομέα της βιντεοε-
πιτήρησης στη Σερβία. Το φθινόπωρο του 2018, ο υπουρ-
γός Οικονομικών SiniÚa Mali υπέγραψε συμφωνία για 
την αγορά εξοπλισμού, κατασκευών και υπηρεσιών για 
ένα έργο επιτήρησης της κυκλοφορίας μεταξύ της Σερβί-
ας και της Huawei. Στις αρχές του 2019 εγκαταστάθηκαν 
στην πρωτεύουσα της Σερβίας οι πρώτες κάμερες νέας 
γενιάς για βιντεοεπιτήρηση. Το Βελιγράδι πρόκειται να 
αποκτήσει 1.000 κάμερες παρακολούθησης μέχρι τα τέλη 
του 2020.
(Julija SimiÚ, EURACTIV.rs).

ΤΟ 5G ΔΙΛΗΜΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩπΗΣ
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Η κυβέρνηση ενθαρρύνει τις επενδύσεις για την ανάπτυξη 
των δικτύων 5G και προχωρά με ταχύτητα προς αυτήν 
την κατεύθυνση, ενώ καλούνται οι πολίτες να ενημερώ-
νονται από τους θεσμοθετημένους φορείς της Πολιτείας 
για τα επιστημονικά δεδομένα που σχετίζονται με τη λει-
τουργία των υποδομών.
   Τα παραπάνω –όπως αναφέρει το ΑΠΕ- τονίζονται 
σε ανακοίνωση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης το οποίο επισημαίνει ότι «ο αναπτυξιακός νόμος 
4635/2019 που ψηφίστηκε από τη Βουλή στα τέλη Οκτω-
βρίου περιλαμβάνει σαφείς διατάξεις για την αδειοδότηση 
των κεραιοσυστημάτων και τον έλεγχό τους και περιλαμ-
βάνει ρυθμίσεις για τα όρια ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβο-
λίας στη βάση των οδηγιών που έχουν εκδώσει διεθνείς 
οργανισμοί και του πλαισίου που έχει οριστεί στην Ευρω-
παϊκή Ένωση».
       Σύμφωνα με το υπουργείο, ο έλεγχος για τα επίπεδα 
ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στην Ελλάδα πραγμα-

τοποιείται από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας 
(ΕΕΑΕ), η οποία διενεργεί τακτικά μετρήσεις και υπενθυ-
μίζεται ότι σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία που 
εξέδωσε η ΕΕΑΕ στις 12 Μαρτίου 2019, «το 2018 δεν δι-
απιστώθηκαν εντός αστικού ιστού, σε καμία περιοχή της 
χώρας, υπερβάσεις των ορίων ασφαλούς έκθεσης του 
κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, όπως αυτά ορίζονται 
στην ισχύουσα νομοθεσία (…)». Επιπροσθέτως, όπως 
σημειώνει το υπουργείο, η ΕΕΑΕ διαθέτει κινητές μονάδες, 
ορισμένες από τις οποίες έχουν ήδη δοθεί σε Οργανισμούς 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη μέτρηση της ηλεκτρομα-
γνητικής ακτινοβολίας στην περιοχή τους.
      «Τα σύγχρονα ενσύρματα και ασύρματα δίκτυα εντάσ-
σονται στη στρατηγική της κυβέρνησης για τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό της χώρας. Η εγκατάσταση και λειτουρ-
γία των εν λόγω υποδομών γίνεται με πρώτιστο μέλημα 
τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, στο οποίο 
βεβαίως περιλαμβάνονται η προστασία των πολιτών και 

του περιβάλλοντος», τονίζει η ανακοίνωση του υπουρ-
γείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και συμπληρώνει: «Η 
κυβέρνηση ενθαρρύνει τις επενδύσεις για την ανάπτυξη 
των δικτύων 5G και προχωρά με ταχύτητα προς αυτήν 
την κατεύθυνση».
   Τέλος, το υπουργείο κάνει έκκληση προς τους πολίτες 
«να ενημερώνονται από τους θεσμοθετημένους φορείς 
της Πολιτείας για τα επιστημονικά δεδομένα που σχετί-
ζονται με τη λειτουργία υποδομών. Οι συγκεκριμένοι φο-
ρείς διαθέτουν εμπειρία, τεχνογνωσία και καταρτισμένο 
επιστημονικό προσωπικό και είναι οι μόνοι που είναι σε 
θέση να δώσουν ακριβή και επιστημονικά τεκμηριωμένη 
πληροφόρηση για θέματα όπως η λειτουργία των τηλεπι-
κοινωνιακών δικτύων στην Ελλάδα».
   Αφορμή για την ανακοίνωση του υπουργείου στάθηκε 
η πρόσφατη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Καλα-
μάτας για τη λειτουργία του πιλοτικού δικτύου 5G στην 
πόλη.

Οι συγκρούσεις με αφορμή το νερό είναι πιθανόν να εντα-
θούν στο Ιράκ, το Μαλί και την Ινδία μέσα στον επόμενο 
χρόνο, σύμφωνα με τους κατασκευαστές μιας εφαρμογής 
που παρουσιάστηκε χθες και στοχεύει να βοηθήσει στην 
αποτροπή της βίας εφιστώντας την προσοχή σε πιθανά 
σημεία ανάφλεξης, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Όπως εξήγησαν οι ίδιοι, το «καινοτόμο» όργανο έγκαιρης 
προειδοποίησης, το οποίο έχει προβλέψει τους κινδύνους 
στο Ιράν, τη Νιγηρία και το Πακιστάν, μπορεί να εντοπίσει 
την πιθανότητα συγκρούσεων--ανάμεσά τους και την βία 
που συνδέεται με το νερό--έως και έναν χρόνο νωρίτερα.
Η κλιματική αλλαγή, η πληθυσμιακή αύξηση, η ταχεία 
αστικοποίηση, η οικονομική ανάπτυξη και η αναπτυσσό-
μενη γεωργία ασκούν συνδυαστικά πιέσεις στις περιορι-
σμένες παγκόσμιες υδάτινες προμήθειες.
Σύμφωνα με τα στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών, το ένα 
τέταρτο του παγκόσμιου πληθυσμού χρησιμοποιεί το 
νερό πιο γρήγορα απ’ό,τι μπορούν να ανεφοδιαστούν οι 
φυσικές πηγές.
Η εφαρμογή θα επιτρέψει στις κυβερνήσεις και σε άλλους, 
περιλαμβανομένων των ειδικών σε αναπτυξιακά θέματα 
και σε διαχείριση καταστροφών, να παρεμβαίνουν έγκαι-
ρα για να εκτονώνουν τις συγκρούσεις, σύμφωνα με το 

Πρόγραμμα για το Νερό, την Ειρήνη και την Ασφάλεια 
(WPS) που έχει κατασκευάσει την εφαρμογή αυτήν.
Η ίδια πηγή ανέφερε ότι από τις δοκιμές της εφαρμογής 
προέκυψε ένα ποσοστό επιτυχίας 86% στον εντοπισμό 
των συγκρούσεων με δέκα ή περισσότερους νεκρούς.
«Αυτή η εφαρμογή είναι πολύ σημαντική δεδομένης της 
κλιμάκωσης των συνδεόμενων με το νερό συγκρούσεων 
στον κόσμο», λέει η Τζέσικα Χάρτογκ, μια ειδική στην κλι-
ματική αλλαγή στο International Alert, έναν εταίρο του 
WPS.
«Θα σώσει ζωές, ασφαλώς, αν δούμε τους πολιτικούς να 
αναλαμβάνουν δράση επί των πρώιμων προειδοποιητι-
κών δεδομένων που θα παρέχει», είπε η ίδια στο Ίδρυμα 
Thomson Reuters.
Η εφαρμογή WPS Εργαλείο Παγκόσμιας Πρώιμης Προ-
ειδοποίησης χρησιμοποιεί την μηχανική μάθηση για να 
εντοπίσει τους κινδύνους ανάφλεξης με βάση περισσότε-
ρες από 80 μεταβλητές που ανατρέχουν στην περασμένη 
εικοσαετία.
Αυτό περιλαμβάνει και δεδομένα που αφορούν τις βροχο-
πτώσεις και τις ξηρασίες από δορυφορικές πηγές καθώς 
και κοινωνικοοικονομικά και δημογραφικά δεδομένα για 
θέματα που αφορούν από την πληθυσμιακή πυκνότητα 

ως και παλαιότερα βίαια μοτίβα.
«Το νερό συχνά παραβλέπεται ως παράγοντας κινδύνου 
στις συγκρούσεις», σημειώνει ο Τσαρλς Άισλαντ, ένας 
ειδικός σε θέματα νερού και υψηλόβαθμο στέλεχος στο 
Ινστιτούτο Παγκόσμιων Πηγών, το οποίο ανήκει στη 
σύμπραξη του WPS και το οποίο υποστηρίζεται από το 
ολλανδικό ΥΠΕΞ.
«Αυτό μπορεί να αποτελέσει επανάσταση στην ανάπτυξη 
και στις ειρηνευτικές επιχειρήσεις δίνοντας χρόνο για πα-
ρέμβαση πριν γίνει αιματοχυσία».
Το εργαλείο αυτό δοκιμάζεται στο Μαλί όπου η έλλειψη 
νερού είναι ένας παράγοντας της βίας ανάμεσα στους 
αγρότες Ντογκόν και τους βοσκούς Φουλάνι.
«Στο Μαλί φέρνουμε ήδη μαζί την κυβέρνηση και τις ορ-
γανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για να συζητήσουν 
τους κινδύνους που εντοπίζουμε», λέει η Χάρτογκ.
Στο Ιράκ, το WPS προέβλεψε ότι η κατάσταση θα επιδει-
νωθεί στη Βασόρα όπου η πρόσβαση σε πόσιμο νερό είναι 
μεγάλο πρόβλημα με πάνω από 120.000 ανθρώπους να 
νοσηλεύονται τον περασμένο χρόνο έχοντας πιει μολυ-
σμένες προμήθειες νερού.

ΤΟ ΥπΟΥΡγΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ πΙΛΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡγΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ 5G ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΦΑΡΜΟγΗ πΡΟΒΛΕπΕΙ ΕΝΑΝ ΧΡΟΝΟ πΡΙΝ ΤΙΣ ΣΥγΚΡΟΥΣΕΙΣ πΟΥ ΘΑ ξΕΣπΑΣΟΥΝ γΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ   
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Εκδήλωση διοργανώνουν την Τετάρτη ΊΊ.12.2019 στην 
αίθουσα Τελετών ΕΜΠ Πατησίων • Κτίριο Αβέρωφ, το ΕΜΠ 
(Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Σπουδαστήριο Πολεοδομι-
κών Ερευνών η Επιστημονική Εταιρία Δικαίου Πολεοδομίας 
και Χωροταξίας και η Ελληνική Εταιρία Περιβάλλοντος και 
Πολιτισμού).
Σε σχετική ανακοίνωση αναλυτικά σημειώνονται τα ακόλου-
θα: Αν και το ελληνικό πολεοδομικό δίκαιο έχει θεσπίσει, ήδη 
από τις αρχές του 20ου αιώνα την έννοια του εγκεκριμένου 
«Ρυμοτομικού Σχεδίου», ως εργαλείου που εξασφαλίζει τις 
αναγκαίες χωρικές ενότητες που κατεξοχήν προοριζονται 
για την ανάπτυξη οικιστικών και παραγωγικών δραστηρι-
οτήτων, όμως παράλληλα αυτοαναιρείται, καθιστώντας τη 
δόμηση δυνατή, ουσιαστικά παντού στο χώρο, τηρουμέ-
νων ορισμένων μόνο περιορισμένων προϋποθέσεων και 
εξασφαλίζοντας συγκριτικά υψηλούς Συντελεστές Δόμησης 
(π.χ. προκειμένου περί παραγωγικών δραστηριοτήτων), 
καθώς επίσης και μικρές αρτιότητες (ιδίως εάν συνυπολογι-
σθούν και οι ποικίλες παρεκκλίσεις). Αποτέλεσμα του παρα-
πάνω δεδομένου είναι η εκτεταμένη ανάπτυξη ενός νόμιμου 
δικτύου διάχυτων οικιστικών, παραγωγικών και λοιπών 
δραστηριοτήτων και αντίστοιχων κτιριακών εγκαταστάσε-
ων στον περί- και έξω-οικιστικό χώρο, με έμφαση βέβαια σε 
ζώνες ιδιαίτερης ελκυστικότητας, όπως είναι ο περι-οικιστικός 
χώρος, οι ακτές και οι λοιπές παραθεριστικές ζώνες, όπως 
επίσης και οι παρόδιες ζώνες των κύριων δρόμων. Τα προκύ-
πτοντα προβλήματα είναι πολλά και γνωστά. Μεταξύ αυτών: 
ραγδαία αλλοίωση και υποβάθμιση του φυσικού περιβάλ-
λοντος και του φυσικού τοπίου, καταστροφή της γεωργικής 
και κτηνοτροφικής γης, συγκρούσεις μεταξύ των διαφόρων 

λειτουργιών, υψηλό κόστος δημιουργίας και συντήρησης 
εκτεταμένων κυκλοφοριακών και τεχνικών υποδομών, κίν-
δυνοι από την κατά κανόνα ανεξέλεγκτη διάθεση λυμάτων 
και απορριμμάτων. Οι μεμονωμένες φωνές διαμαρτυρίας, 
περί κατάργησης της εκτός σχεδίου δόμησης, είτε με ριζικό 
και άμεσο τρόπο, είτε και με σταδιακά βήματα, όπως επίσης 
και οι διάφορες σχετικές σποραδικές ρυθμίσεις, δεν κατάφε-
ραν ως τώρα να λειτουργήσουν ως «πιλότος» για ευρύτερες 
αλλαγές. Είναι όμως πράγματι το εγχείρημα της επιτυχούς 
«διαχείρισης» της Εκτός Σχεδίου Δόμησης ανέφικτο; Ή η εκ 
νέου προωθούμενη προσπάθεια για έναν συστηματικό χωρι-
κό σχεδιασμό με χρήση του νέου «Τοπικού Χωρικού Σχεδίου» 
μπορεί να δώσει μια θετική διέξοδο;
Στόχοι της επιστημονικής εσπερίδας είναι μεταξύ άλλων: 
• να αφουγκραστεί το βαθμό συναίνεσης στην Ελληνική Κοι-
νωνία 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 επανεξετάσει το ρόλο των προδιαγραφών για τον σχεδια-
σμό και των πολεοδομικών σταθεροτύπων.
• να διερευνήσει την δυνατότητα διατύπωσης ποιοτικών κα-
τευθύνσεων για τον σχεδιασμό που θα συγκροτούν συγχρό-
νως και μια εθνική πολιτική σε αυτόν τον τομέα.
• να συζητήσει πιθανές ενότητες τέτοιων κατευθύνσεων με 
ειδικότερη στόχευση προς την Εκτός Σχεδίου Δόμηση.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

17:15 - 17:30: ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ – ΕΓΓΡΑΦΗ
17:30 - 17:40: Δ. Μέλισσας, Καθηγητής ΕΜΠ:  Έ ν α ρ ξ η 
/ καλωσόρισμα προσκεκλημένων / στόχος επιστημονικής 
εσπερίδας.
17:40 - 17:50:Κ. Χατζηδάκης, Υπουργός ΠΕΝ:  Εισαγω-
γική τοποθέτηση.
Μέρος Α: ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ Ú συντονιστής: Δ. Μέλισσας, Καθη-
γητής ΕΜΠ
17:50 - 18:20: Α. Σακελλαροπούλου, Πρόεδρος ΣτΕ: «Νομο-
λογιακή αποτύπωση του πρώτου πολεοδομικού σχεδιασμού 
για την εκτός σχεδίου δόμηση».
18:20 - 18:50: Δ. Οικονόμου,ΥφυπουργόςΠΕΝ: «Άξονες πολι-
τικής για την οργάνωση του εξωαστικού χώρου». 
Μέρος Β: ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Ú συντονιστής: Κ. Σερράος, 
Καθηγητής ΕΜΠ, Αντιπρόεδρος ΕΛΛΕΤ
19:00 - 20:15:Συζήτηση «στρογγυλής τραπέζης»
α. θέσεις για τη διαχείριση της Εκτός Σχεδίου Δόμησης β. ο ρό-
λος του Τοπικού Χωρικού Σχεδίου στην διαχείριση της Εκτός 
Σχεδίου Δόμησης γ. οι επιμέρους αναγκαίες δράσεις και οι 
πιθανώς απαραίτητες σχετικές ποιοτικές κατευθύνσεις για τον 
σχεδιασμό του χώρου.
Συμμετέχοντες:•Κ. Μενουδάκος, επίτιμος Πρόεδρος ΣτΕ. •Γ. 
Στασινός, Πρόεδρος ΤΕΕ. •Ε. Κλαμπατσέα, αν. Καθηγήτρια 
ΕΜΠ, τ. ΓΓ. ΥΠΕΝ. •Γ. Μιχαήλ, Αρχιτέκτων Πολεοδόμος, Αντι-
πρόεδρος ΕΛΛΕΤ. •Γ. Γκανασούλης,  σύμβουλος Υφυπουργού 
ΠΕΝ. 
20.15 - 20.40:Παρεμβάσεις - Συζήτηση
20:40 - 21:00:Δ. Μέλισσας / Κ. Σερράος: ΛΗΞΗ ΕΣΠΕΡΙΔΑΣ

Tην στήριξη της κυβέρνησης στο κλάδο της βιομηχανίας 
τροφίμων επανέλαβε η υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, Φωτεινή Αραμπατζή από το βήμα της εκδή-
λωσης του ΣΕΒΤ με θέμα τον τρόπο με τον οποίο η έρευνα και 
η καινοτομία θα συμβάλει στην ανάπτυξη του κλάδου στη νέα 
εποχή, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
 Η κ. Αραπματζή ανέφερε ότι ο αγροδιατροφικός τομέας στη 
χώρα μας έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλων 
χωρών στην Ευρώπη που θα πρέπει να εκμεταλλευθούμε 
καθώς έρχονται πολύ μεγάλες αλλαγές στο κλάδο διεθνώς. 
Αναφέρθηκε στη σημασία της έρευνας και της καινοτομίας 
στον τομέα αυτό επισημαίνοντας ότι κεφάλαια που λίμναζαν 

τα τελευταία χρόνια και προοριζόντουσαν για το σκοπό αυτό 
γίνεται συστηματική προσπάθεια να διοχετευθούν στην οικο-
νομία.
 Ο πρόεδρος του ΣΕΒΤ Ε.Καλούσης αναφέρθηκε στην τεράστια 
σημασία της διασύνδεσης της έρευνας και καινοτομίας με τον 
τομέα της βιομηχανίας τροφίμων προκειμένου οι επιχειρήσεις 
του κλάδου, ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες να προσαρμοστούν 
στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις αλλά και διατροφικές συνή-
θειες.
 Η βιομηχανία τροφίμων όχι μόνον άντεξε στην κρίση αλλά 
αναπτύχθηκε είπε ο κ Καλούσης, αναφέροντας ότι στο τομέα 
δραστηριοποιούνται περισσότερες από 1.200 επιχειρήσεις, 

αποτελώντας το 25% του μεταποιητικού τομέα, με εξαγωγές 
άνω των 5 δισ. ευρώ.
 Ο πρόεδρος του ΣΕΒΤ αναφερόμενος στις τιμές των τροφίων 
είπε ότι «τα τρόφιμα είναι η περιουσία μας και κάνουμε ότι 
μπορούμε ως κλάδος να κρατήσουμε τις τιμές χαμηλά, δια-
σφαλίζοντας τατόχρονα υψηλή ποιότητα και ασφάλεια».
 Μιλώντας στην εκδήλωση ο καθηγητής και γενικός διευ-
θυντής του ΙΟΒΕ Νίκος Βέττας υπογράμμισε τις σημασία του 
κλάδου βιομηχανίες τροφίμων για την ελληνική οικονομία 
και την ανάγκη προσαρμογής στα νέα δεδομένα.

ΕπΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΣπΕΡΙΔΑ ΤΟπΙΚΟΣ ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  &  ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΜΗΣΗ
Τετάρτη 11.12.2019 • Αίθουσα Τελετών ΕΜΠ • Πατησίων  Κτίριο Αβέρωφ

ΣΤΗΡΙξΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
Ανακοίνωσε η υφ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Φ. Αραμπατζή
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Νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για δήμους, ύψους 15 εκατ. 
ευρώ, ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου, 
κατά τη χθεσινή του συνεδρίαση. Το πρόγραμμα έχει τίτλο «Από-
κτηση ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων στις πόλεις 2019» και 
αφορά ώριμες απαλλοτριώσεις αμιγώς κοινόχρηστων χώρων 
και χώρων πρασίνου που προβλέπονται σε εγκεκριμένα ρυμο-
τομικά σχέδια. Το νέο πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου απευ-
θύνεται σε όλους τους δήμους της επικράτειας. Σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ ειδικότερα, και όπως διευκρινίζεται στην απόφαση, για 
την απόκτηση των προβλεπόμενων ελεύθερων κοινόχρηστων 
χώρων, όπως πλατείες, άλση, χώροι πρασίνου, παιδικές χαρές κά, 

το Ταμείο καταβάλλει την αποζημίωση για τις απαλλοτριώσεις, 
μόνο κατά το μέρος που αφορά στις υποχρεώσεις των δήμων 
και όχι των τρίτων. Στο πρόγραμμα δεν εντάσσονται κοινωφελείς 
χώροι, δρόμοι, πεζόδρομοι, υποδομές κλπ.
   Με το πρόγραμμα αυτό, το Πράσινο Ταμείο συμβάλλει στην 
προστασία από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τα έκτακτα 
φαινόμενα, στην προσαρμογή στις συνέπειες της κλιματικής αλ-
λαγής, αλλά και στη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των 
κατοίκων των πόλεων.
   Στην ίδια συνεδρίαση, το Πράσινο Ταμείο ενέκρινε ποσό 490.000 
ευρώ για τη χρηματοδότηση του νέου Ηλεκτρονικού Περιβαλλο-

ντικού Μητρώου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
   Το νέο Μητρώο θα αποτελεί μια ολοκληρωμένη ψηφιακή πλατ-
φόρμα υποδοχής αιτήσεων για περιβαλλοντικές μελέτες. Στόχος 
είναι να επιταχύνει την εξυπηρέτηση όλων των αιτήσεων για τις 
περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις. Ταυτόχρονα, θα λειτουργεί και 
τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης (helpdesk).
   Η νέα πλατφόρμα, που θα τεθεί σε λειτουργία εντός του 2020, 
θα φιλοξενηθεί στο G Cloud, σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία του 
υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής και θα εφαρμόσει όλες τις σύγ-
χρονες τεχνικές ασφαλείας.

Το ECOCITY διοργανώνει, σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Ορ-
γανισμό ECOS (European Environmental Citizens’ Organization 
for Standardisation), workshop με θέμα “Κυκλική Οικονομία και 
Τυποποίηση” το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στο 
ξενοδοχείο ELECTRA PALACE, στις 10 Δεκεμβρίου 2019. Υπό την 
Αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
Σε ανακοίνωση – πρόσκληση, που υπογράφει η πρόεδρος 
ΔΣ του ECOCITY Μαργαρίτα Καραβασίλη σημειώνεται ότι: 
«Βασικός στόχος μας αποτελεί η συνάντηση των αρμόδιων 
Αρχών και Εθνικών Φορέων Προτύπων και Τυποποίησης και 
Ιδιωτικών Οργανισμών Πιστοποίησης και Διαπίστευσης, με 
Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς και Φορείς της κοινωνίας των 
πολιτών που ασχολούνται κύρια με θέματα περιβάλλοντος με 
σκοπό την ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων, ενόψει μιας 
φιλόδοξης νομοθεσίας ισχυρών προτύπων που προετοιμάζεται 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΕ η οποία αναμένεται να συμ-
βάλλει και να υποστηρίξει τη διεθνή προσπάθεια για ένα καθαρό 
και υγιές περιβάλλον.
Ο Οργανισμός ECOS, αρμόδιος σε ευρωπαίο και διεθνές επίπε-
δο για θέματα τυποποίησης με περιβαλλοντικό πρόσημο, έχει 
πραγματοποιήσει ανάλογα workshop σε διάφορες πόλεις της ΕΕ 
ενώ για το 2019 επέλεξε την Αθήνα.
Η εν λόγω εκδήλωση γίνεται με την υποστήριξη της Ευρωπα-
ϊκής Επιτροπής και του ΕΛΟΤ και έχει τεθεί υπό την Αιγίδα του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ). Θα συμμετέ-
χουν εκπρόσωποι των αρμόδιων φορέων σε υψηλό επίπεδο, 
επίλεκτα στελέχη του ECOS καθώς και εκπρόσωπος της αρμόδι-
ας Δ/νσης Εσωτερικής Αγοράς και Βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής.
H παρουσία σας θα λαμπρύνει την εκδήλωση και θα εμπλου-
τίσει την προβληματική που θα αναπτυχθεί. Επιπλέον θα ενι-
σχύσει την προσπάθειά μας για τη διαμόρφωση μιας μόνιμης 
πλατφόρμας διαλόγου με την αρμόδια  Δ/νση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής σε θέματα ενσωμάτωσης των περιβαλλοντικών 
απαιτήσεων στις τομεακές πολιτικές και στη διαμόρφωση των 
προτύπων.
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
08:30 – 09:00 Εγγραφές
09:00 – 10:30 Α’ πάνελ: Η τυποποίηση: Χθες, σήμερα, αύριο
Προεδρείο: Μαργαρίτα Καραβασίλη, Δρ. Φραγκούλης Κρόκος, 
Christoforos Spiliotopoulos.  Moderator: Γιώργος Κρεμλής

09:00 – 09:30: Καλωσόρισμα και αρχικές τοποθετήσεις από 
τους διοργανωτές: 
09:00 – 09:15 Μαργαρίτα Καραβασίλη, Πρόεδρος Ecocity, «Η 
σημασία των προτύπων στην εφαρμογή μιας Ολοκληρωμένης 
Πολιτικής Προϊόντων με στόχο την Κυκλική Πόλη» 
09:15 – 09:30 Christoforos Spiliotopoulos, ECOS Policy Director: 
«Η Περιβαλλοντική διάσταση στη διαμόρφωση των προτύπων. 
Στόχοι και επιδιώξεις του ECOS» 
09:30 – 09:45: Mr Cyrill DIRSCHERL, Συντονιστής Πολιτικής της 
αρμόδιας Γενικής Δ/νσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Policy 
Coordinator, European Commission - Directorate-General for 
Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs).
09:45 – 10:00: κ. Κωνσταντίνος Αραβώσης, Γενικός Γραμματέ-
ας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων ΥΠΕΝ
10:00 – 10:15: Ευθύμιος Μπακογιάννης, Γενικός Γραμματέας 
Χωροταξίας και Οικιστικού Περιβάλλοντος, ΥΠΕΝ 
10:15 – 10:30 : Χαιρετισμός Προέδρου ΕΛΟΤ
10:30 – 10:45: Χαιρετισμός Προέδρου ΕΣΥΔ (κ. Κωνσταντίνος 
Κούρταλης)
11:00 – 13:00 Β’ πάνελ: Αξιοποίηση προτύπων για την ορθή 
Τεχνική Εναρμόνιση Κανόνων και Κανονισμών με το Ενωσιακό 
Δίκαιο
Προεδρείο: Mr Cyrill DIRSCHERL, Γιώργος Κρεμλής, Γιώργος 
Κωνσταντινόπουλος. Moderator:  Αργύρης Δεμερτζής, δημο-
σιογράφος
11:00 – 11:20 «Ιστορικό αποτύπωμα της Τυποποίησης στην 
κοινωνία και τον πολιτισμό», Εισαγωγική τοποθέτηση ΤΕΕ: κα 
Μαγδαληνή Μετινίδου, Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, Αν. Προϊστα-
μένη της Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης του ΤΕΕ 
11:20 – 11:40 «Η εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας: Η 
σημασία των προτύπων», κ. Γιώργος Κρεμλής, Σύμβουλος του 
Πρωθυπουργού για το Κλίμα, την Ενέργεια και το Περιβάλλον 
11:40– 12:00: Ο ρόλος του ΕΛΟΤ, Εθνικού Φορέα Τυποποίησης, 
Δρ. Φραγκούλης Κρόκος, Διευθυντής Τυποποίησης, ΕΛΟΤ 
12:00 – 12:20: «Πολιτική Ποιότητας» κ. Φρυσσαλάκης, Δ/ντής 
Πολιτικής Ποιότητας Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας
12:25 – 12:40: «Διαδικασίες & Συστήματα Αξιολόγησης της Αει-
φορίας Κτιρίων και Αστικών Περιοχών», κ. Κώστας Μπαλαράς, 
Ph.D. Μηχανολόγος Μηχανικός, Διευθυντής Ερευνών, Ινστι-
τούτο Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ), 
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ) 

12:40 – 13:00: «Τυποποίηση: Περιβαλλοντικές προκλήσεις και 
βιώσιμες πόλεις»: κ. Θοδωρής Πάνου, Αρχιτέκτων-Μηχανικός 
ΕΜΠ, Προϊστάμενος Τμήματος Κατασκευών και Δομικών Υλι-
κών ΕΛΟΤ 
14:00 – 15:30  Γ’ Πάνελ Βέλτιστες πρακτικές: Πρότυπα και Κυ-
κλική Οικονομία / Η κυκλική πόλη  
Προεδρείο:  Θάνος Βλαστός, Βασίλης Λιόγκας, Christoforos 
Spiliotopoulos.  Moderator: Βασιλική Γραμματικογιάννη
14:00 – 14:15 Βασίλης Λιόγκας, Σύμβουλος Γενικού Γραμματέα 
ΥΠΕΝ, «Πρότυπα και Κυκλική Οικονομία: Βέλτιστες Πρακτικές»
14:15 – 14:30 «EcoDesign and Circular City»,  Christoforos 
Spiliotopoulos, ECOS Policy Director
14:30 – 14:45 «Η πιστοποίηση απαραίτητη προϋπόθεση και 
καταλύτης των δράσεων της κυκλικής οικονομίας», κ. Γιάννης 
Καλλιάς, Διευθύνων Σύμβουλος TÜV AUSTRIA HELLAS, Πρόε-
δρος της HELLASCERT 
14:45 – 15:00 «Προτυποποίηση και Έξυπνες Πόλεις», Δρ. Λεω-
νίδας Ανθόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
15:00 – 15:15: «Η αειφορία στην τυποποίηση και πιστοποίη-
ση», κ. Ιωάννης Σαριδάκης, Χημικός Μηχανικός, Τμήμα Χημείας 
και Χημικής Τεχνολογίας, ΕΛΟΤ
15:30 – 17:00  Δ’ Πάνελ: WORKSHOP: Η τυποποίηση και ο ρό-
λος της κοινωνίας των πολιτών 
Ανοικτή συζήτηση με εκπροσώπους των φορέων, των ΜΚΟ, 
δημοσιογράφων κλπ., σε ολομέλεια
Προεδρείο: Χριστιάνα Πειρασμάκη (Ecocity), Ματρώνη Δικαιά-
κου (Δημοσιογράφος, Κανάλι Βουλής)
15:30 – 16:00 Mr Cyrill DIRSCHERL, Policy Coordinator, 
European Commission - Directorate-General for Internal 
Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs: Εσωτερική 
αγορά, βιομηχανία και Κυκλική Οικονομία: Οι σύγχρονες τάσεις 
στην τυποποίηση
16:00 – 17:00 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ . Moderator: 
Mathilde Crêpy (ECOS) 
Ελεύθερες σύντομες τοποθετήσεις –ερωτήσεις από εκπροσώ-
πους φορέων (ECOS, ECOCITY, ΕΛΟΤ, ΕΣΥΔ, ΤΕΕ, κλπ.), περιβαλ-
λοντικών ΜΚΟ, δημοσιογράφων,  και άλλων συμμετεχόντων
   17:00 – 17:30  Συμπεράσματα – Κλείσιμο εκδήλωσης:  Μαρ-
γαρίτα Καραβασίλη, Christoforos Spiliotopoulos

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΩΝ γΙΑ ΑπΟΚΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
πΛΑΤΦΟΡΜΑ γΙΑ πΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ, ΑπΟ ΤΟ πΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΥπΟπΟΙΗΣΗ -ΗΜΕΡΙΔΑ – ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 
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Έκτακτη οικονομική ενίσχυση 700 ευρώ σε 250.000 νοικοκυ-
ριά με 953.000 μέλη ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής ο 
υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ. Πρόκειται για το κοινωνικό μέρισμα που θα κατα-
βληθεί τις επόμενες ημέρες στους δικαιούχους και το οποίο προ-
έκυψε από τον δημοσιονομικό χώρο που δημιουργήθηκε κατά 
το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση 
ανέρχεται συνολικά σε 175 εκατομμύρια ευρώ και όπως δήλω-
σε ο Χ.Σταικούρας «τις τελευταίες μέρες βρέθηκε το ποσό για να 
ωφεληθούν ακόμη 50.000 οικογένειες». Σημειώνεται ότι οι αρ-
χικοί υπολογισμοί αφορούσαν περίπου 200.000 δικαιούχους.
 Οι τέσσερεις κατηγορίες
νοικοκυριών που θα λάβουν την έκτακτη οικονομική ενίσχυση 

των 700 ευρώ είναι οι εξής:
1. Οικογένειες με τέσσερα ή περισσότερα παιδιά και οικογενεια-
κό εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Στη κατηγορία αυτή περιλαμβά-
νονται 19.140 νοικοκυριά
2. Οικογένειες με τουλάχιστον τον έναν γονέα μακροχρόνια 
άνεργο (άνω των 12 μηνών) και τουλάχιστον ένα προστατευό-
μενο παιδί και εισόδημα έως 15.000 ευρώ. Αφορά και μονογο-
νεϊκές οικογένειες. Πρόκειται για 163.778 νοικοκυριά.
3. Οικογένειες με τους δυο γονείς βραχυχρόνια άνεργους, του-
λάχιστον ένα παιδί και εισόδημα έως 15.000 ευρώ. Περιλαμ-
βάνονται και μονογονοεϊκές οικογένειες. Στην κατηγορία αυτή 
ανήκουν 40.927 νοικοκυριά
4. Οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα ΑΜΕΑ έως 24 ετών. Στην 

κατηγορία αυτή ανήκουν 25.632 νοικοκυριά.
   Οι προϋποθέσεις
για την καταβολή της έκτακτης ενίσχυσης των 700 ευρώ είναι 
οι εξής:
   - Τουλάχιστον ο ένας από του δύο γονείς να διαμένει μόνιμα 
την τελευταία 10ετία στην ελληνική επικράτεια, όπως αυτό θα 
προκύπτει από τις φορολογικές δηλώσεις
   - Και οι δύο γονείς να είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος και 
το άθροισμα των καταθέσεων και των μετοχών, ομολόγων κτλ 
εντός της χώρας και στο εξωτερικό να μην υπερβαίνει τις 20.000 
ευρώ.

«Πρέπει επειγόντως να αναληφθεί δράση για την προστασία 
του πλανήτη μας», είναι το συμπέρασμα της έκτης έκθεσης για 
την κατάσταση του περιβάλλοντος 2020, την οποία παρουσία-
σαν ο Φρανς Τίμερμανς, εκτελεστικός αντιπρόεδρος, αρμόδιος 
για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και ο Βιργίνιους Σινκιά-
βιτσους, επίτροπος αρμόδιος για το Περιβάλλον, τους Ωκεανούς 
και την Αλιεία, μαζί με τον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπα-
ϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, Χανς Μπρούινικς, σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

   «Στόχος μας είναι να καταστούμε η πρώτη κλιματικά ουδέτε-
ρη ήπειρος με μια πλήρως κυκλική οικονομία, αναπτύσσοντας 
νέες καθαρές τεχνολογίες και βοηθώντας τους πολίτες να προ-
σαρμόζονται σε νέες ευκαιρίες απασχόλησης και σε μετασχη-
ματιζόμενες βιομηχανίες. Θα κινηθούμε προς καθαρότερα και 
αποδοτικότερα συστήματα κινητικότητας και προς βιωσιμό-
τερη γεωργία», δήλωσε ο Φρανς Τίμερμανς και ανακοίνωσε η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
    Ο επίτροπος Βιργίνιους Σινκιάβιτσους επεσήμανε ότι «η πα-

ρούσα έκθεση μας δείχνει τον κίνδυνο για το φυσικό μας κεφά-
λαιο, για τα ύδατα και τις θάλασσές μας, για τα εδάφη μας, για 
το κλίμα και τον αέρα μας. Την επόμενη εβδομάδα, η Επιτροπή 
θα παρουσιάσει την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Σαφής 
στόχος μας είναι να ενισχύσουμε την προστασία του περιβάλλο-
ντος και της κυκλικής οικονομίας και να επιδιώξουμε μηδενική 
ρύπανση. Μπορούμε να χαμηλώσουμε την καμπύλη, να ανα-
στρέψουμε τις τάσεις που παρουσιάζονται σε τούτη την έκθεση 
και μαζί να κάνουμε το μέλλον μας πράσινο».

Σαράντα τρεις υπόγειοι κάδοι συλλογής οικιακών και ανακυ-
κλώσιμων απορριμμάτων αναμένεται να εγκατασταθούν το 
επόμενο χρονικό διάστημα σε διάφορα σημεία του Δήμου Κο-
ζάνης. Στόχος του προγράμματος εναλλακτικού συστήματος 
συλλογής απορριμμάτων είναι η βελτίωση του περιβάλλοντος, 
η αισθητική και αρχιτεκτονική αναβάθμιση του περιβάλλοντα 
χώρου, καθώς και η αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής των 
κατοίκων.
Όπως ανέφερε μιλώντας στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο Αντιδήμαρχος Περι-
βάλλοντος και Καθαριότητας, Βασίλης Βασιλακόπουλος «προ-
γραμματίζουμε έως το 2021 να τοποθετηθούν υπόγειοι κάδοι 
σε 100 σημεία εντός του αστικού ιστού του δήμου Κοζάνης που 

θα αντικαταστήσουν όλους τους υπάρχοντες που εξυπηρετούν 
την καθαριότητα και υγιεινή των δημοτών». Σήμερα πραγμα-
τοποιήθηκε η τρίτη κατά σειρά εγκατάσταση υπόγειων συστη-
μάτων αποθήκευσης απορριμμάτων, στη συνοικία Πλατάνια 
και όπως υπογράμμισε ο κ. Βασιλακόπουλος «προχωράμε 
στην τοποθέτηση κάδων σε μέρη της πόλης που παρουσιάζουν 
χωροταξικές δυσκολίες ή σε σημεία που απαιτείται αισθητική 
και αρχιτεκτονική αναβάθμιση του περιβάλλοντα χώρου τους».
Ο δήμος Κοζάνης έχει μια μακρά παράδοση στην ανακύκλωση 
των απορριμμάτων και ως εκ τούτου στα σημεία που γίνεται 
η υπογειοποίηση των κάδων συλλογής απορριμμάτων το-
ποθετούνται πέντε κάδοι όπου θα γίνεται περισυλλογή εκτός 

από τα σύμμικτα σε χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο και πλαστικό. Ο κ. 
Βασιλακόπουλος εξήγησε ότι «θα μπορούσαμε τώρα να «τρέ-
ξουμε» την υπογειοποίηση των κάδων σε όλα τα σημεία της 
πόλης, αλλά αδυνατούμε εξαιτίας ελλιπούς χρηματοδότησης, 
καθότι το έργο προϋπολογισμού 650.000 ευρώ, υλοποιείται με 
χρήματα που λαμβάνει ο δήμο Κοζάνης από τον τοπικό πόρο 
ανάπτυξης που πληρώνει η ΔΕΗ και που οφείλει στους δήμους 
της περιοχής».
Να σημειωθεί, ότι το ποσό οφειλής του τοπικού πόρου προς 
τους δήμους ανέρχεται σε 120 εκ € και αφορά τα προηγούμενα 
τέσσερα χρόνια.

Κατά τη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας της Ακαδημίας Αθη-
νών εξελέγη αντιπρόεδρός της για το έτος 2020 ο Ακαδημαϊκός 
Λουκάς Χριστοφόρου. Πρόεδρος της Ακαδημίας για το ίδιο έτος 
θα είναι η κυρία ‘Αννα Μπενάκη-Ψαρούδα, σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ.
 Ο Λ. Χριστοφορου γεννήθηκε στο Πεντάκωμο της Λεμεσού της 
Kύπρου το 1937. Σπούδασε στη Φυσικομαθηματική Σχολή του 

Πανεπιστημίου Αθηνών και στην Αγγλία, στο τμήμα Φυσικής 
του Πανεπιστημίου του Mάντσεστερ, του οποίου αναγορεύτηκε 
διδάκτορας (1963). Eργάστηκε στις H.Π.A., ως ερευνητής στο 
Oak Ridge National Laboratory (1963-1994) και στο National 
Institute of Standards and Technology (1995-2001), και ως 
καθηγητής Φυσικής στο Πανεπιστήμιο του Tennessee (1964-
1997). Δίδαξε ως καθηγητής και επιστημονικός συνεργάτης σε 

πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της Αμερικής, Ευρώπης, 
και Iαπωνίας. Tο ερευνητικό του έργο αφορά την Ατομική και 
Mοριακή Φυσική, τη Φυσική ακτινοβολιών και πλάσματος, τις 
αλληλεπιδράσεις φωτονίων, ηλεκτρονίων και ιόντων με άτομα 
και μόρια, καθώς και τις εφαρμογές αποτελεσμάτων βασικής 
έρευνας στην τεχνολογία υλικών, μικροηλεκτρονικών, αερίων 
διηλεκτρικών και ενέργειας.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ 700 ΕΥΡΩ ΣΕ 250.000 ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ
 Οι τέσσερις κατηγορίες δικαιούχων που θα μοιραστούν 175 εκατ. ευρώ

πΡΟΕΙΔΟπΟΙΕΙ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩπΑΪΚΟΥ ΟΡγΑΝΙΣΜΟΥ πΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩπΑΪΚΗΣ 
πΡΑΣΙΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

ΚΟΖΑΝΗ: ΥπΟγΕΙΟπΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΔΩΝ ΣΥΛΛΟγΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Ο ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΕξΕΛΕγΗ ΑΝΤΙπΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ γΙΑ ΤΟ 2020
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   Η ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία επιστρέφει στην Ελ-
λάδα και η Σύρος είναι μόνο η αρχή, επεσήμανε ο υπουργός 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων ‘Αδωνις Γεωργιάδης μιλώντας 
στην τελετή εγκαινίων των Ναυπηγείων Νεωρίου Σύρου υπό 
τη νέα διεύθυνση του Ομίλου ΟΝΕΧ, που πραγματοποιήθηκε 
προχθές στη Σύρο, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Ήμουν υπουργός Ναυτιλίας την περίοδο 2011-2012. Τότε 
είχα επισκεφτεί τη Σύρο και το ναυπηγείο Σύρου ήταν σε μια 
πλήρη παρακμή. Το μόνο για το οποίο συζητάγαμε είναι αν 
θα βρίσκαμε καμία δουλειά από το Πολεμικό Ναυτικό, αν θα 
μπορούσαμε να περάσουμε καμιά τροπολογία στη Βουλή για 
να μην προχωρήσουμε σε κατασχέσεις, πως θα παρέμβουμε 
στη Δ.Ε.Η. για να μην κοπεί το ρεύμα. Αυτή ήταν η εικόνα του 
ναυπηγείου τότε», τόνισε ο κ. Γεωργιάδης και πρόσθεσε: 
«Ερχόμαστε σήμερα σε ένα ναυπηγείο που έχει έξι πλοία που 

φτιάχνονται ταυτόχρονα, που έχει 70 πλοία που περιμένουν 
να μπουν να πιάσουν σειρά. Συνέβη και το εξής αμίμητο το 
οποίο είναι πρωτοφανές, εγώ το λέω τώρα και όχι μόνο ως 
υπουργός αλλά αν θέλετε και ως επιχειρηματίας. Ήρθε στο 
γραφείο μου εφοπλιστής, ο οποίος μου ζήτησε ως ρουσφέτι 
-δεν κάνουμε ρουσφέτια ως γνωστόν, νόμιζε ότι κάνουμε-, να 
παρέμβω στον κύριο Ξενοκώστα να προηγηθεί το πλοίο του 
στη σειρά της ράδας, στη Σύρο, γιατί βιαζόταν. Αυτό δείχνει 
την καλή δουλειά που κάνετε».
Σε άλλα σημεία της ομιλίας του ο κ. Γεωργιάδης ευχαρίστησε 
τον επενδυτή κ. Πάνο Ξενοκώστα, τους εργαζόμενους, τον 
υπουργό ‘Αμυνας κ. Νίκο Παναγιωτόπουλο, τον υφυπουρ-
γό κ. Νίκο Παπαθανάση τον αρχηγό ΓΕΝ κ. Νίκο Τσούνη και 
τον Περιφερειάρχη για το αποτέλεσμα, ενώ σημείωσε ότι η 
επένδυση ξεκίνησε επί Πρωθυπουργίας Αλέξη Τσίπρα και της 

προηγούμενης πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Ανάπτυξης 
και ολοκληρώθηκε επί Πρωθυπουργίας Κυριάκου Μητσοτά-
κη και επί της καινούριας πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου 
Ανάπτυξης. «Κάποια προβλήματα έλυσαν εκείνοι, κάποια 
προβλήματα λύσαμε εμείς. Το μείζον είναι ότι συναντηθήκαμε 
ώστε να ολοκληρωθεί αυτή η επένδυση και να προχωρήσουν 
τα ναυπηγεία Σύρου. Πρέπει να δίνουμε και το παράδειγμα ότι 
μπορούμε να έχουμε και συνέχεια και όχι μόνο καυγάδες», 
ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ανέφερε τέλος ότι η συμβολή του υπουργείου Εργασίας ήταν 
απολύτως απαραίτητη και κάλεσε τον υπουργό κ. Γιάννη 
Βρούτση να κινηθεί με τον ίδιο τρόπο και σε άλλες περιπτώ-
σεις στα ναυπηγεία Ελευσίνας.

   Εντός χρονοδιαγράμματος, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 
τέταρτο τρίμηνο του 2020, προχωρά –σημειώνει το ΑΠΕ- η 
υλοποίηση της τρίτης Φάσης της Ηλεκτρικής Διασύνδεσης 
των Κυκλάδων από τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, με την εγκατάστα-
ση του δεύτερου υποβρύχιου καλωδίου εναλλασσόμενου 
ρεύματος 150kV στο τμήμα Λαυρίου-Σύρου, διασφαλίζεται 
η αξιόπιστη και οικονομική ηλεκτροδότηση των νησιών 
Σύρος, Πάρος, Νάξος και Μύκονος. Επιπλέον, διπλασιάζεται 
η ικανότητα μεταφοράς ισχύος από και προς τα νησιά των 
Κυκλάδων, το οποίο θέτει τις βάσεις για υψηλότερη διείσδυση 
των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο Εθνικό Σύστημα. Ο 

συνολικός προϋπολογισμός του έργου, το οποίο συγχρημα-
τοδοτείται από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, ανέρχεται 
στα 111 εκατ. ευρώ. 
Εκπρόσωποι των διοικήσεων του ΑΔΜΗΕ και της NEXANS, 
η οποία αποτελεί τον ανάδοχο του έργου, επισκέφθηκαν το 
ειδικό πλοίο που εκτελεί τις εργασίες πόντισης στο Λαύριο. Η 
πόντιση του πρώτου τμήματος του υποβρύχιου καλωδίου 
(28 χλμ), θα ολοκληρωθεί εντός των επόμενων ημερών, ενώ 
το δεύτερο τμήμα (80 χλμ) θα ποντιστεί εντός του πρώτου 
τριμήνου του 2020 από την ανάδοχο εταιρεία. 
Ο κ. Μάνος Μανουσάκης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβου-
λος του ΑΔΜΗΕ δήλωσε σχετικά: «Ο Διαχειριστής υλοποιεί τις 
ηλεκτρικές διασυνδέσεις των νησιών σύμφωνα με τις δεσμεύ-

σεις του. Η Γ΄ Φάση Διασύνδεσης των Κυκλάδων που έχει 
επισπευστεί κατά δύο έτη, εξασφαλίζει την αδιάλειπτη τροφο-
δότηση των Κυκλάδων ακόμα και σε περιπτώσεις -προγραμ-
ματισμένης ή μη- θέσης εκτός λειτουργίας οποιασδήποτε εκ 
των υφιστάμενων διασυνδέσεων». 
Η κ. Ragnhild Katteland, διευθύνουσα σύμβουλος της 
Nexans Norway ανέφερε σχετικά: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι 
που θα συνεχιστεί η συνεργασία μας με τον καλό μας εταίρο, 
τον ΑΔΜΗΕ. Δεσμευόμαστε για την έγκαιρη ολοκλήρωση της 
Γ’ Διασύνδεσης των Κυκλάδων που αποτελεί πολύ σημαντικό 
έργο».

Να βρεθεί η κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα στην απαραίτητη 
θέσπιση κανόνων και στη διατήρηση των ιδιαίτερων χαρα-
κτηριστικών της οικονομίας του διαμοιρασμού (βραχυχρόνι-
ες τουριστικές μισθώσεις) ζήτησε –όπως σημειώνει το ΑΠΕ- ο 
πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του 
ΕΒΕΑ, Κωνσταντίνος Μίχαλος, μιλώντας χθες στην ημερίδα 
«Next is now» για τον ελληνικό τουρισμό.
 «Η βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων τα προηγούμενα χρό-
νια παρείχε μια σανίδα σωτηρίας για πολλούς ιδιοκτήτες, σε 
μια περίοδο ύφεσης όπου η αγορά ακινήτων βρισκόταν υπό 
κατάρρευση και τα φορολογικά βάρη γίνονταν όλο και πιο 
δυσβάσταχτα. Παράλληλα, στήριξε την τουριστική ανάπτυξη 
σε περιοχές που είχαν πληγεί σοβαρά από την κρίση, τόσο στα 
αστικά κέντρα όσο και στην επαρχία», σημείωσε ο κ. Μίχαλος 
και πρόσθεσε: «Ιδιαίτερα στην Αθήνα, η βραχυχρόνια μίσθω-
ση ιδιωτικών καταλυμάτων λειτούργησε ευεργετικά σε ορι-
σμένες γειτονιές, ιδιαίτερα πέριξ του κέντρου, που για χρόνια 
υπέφεραν από την υποβάθμιση. Με τις κατάλληλες προϋπο-

θέσεις, η πρακτική αυτή μπορεί να λειτουργήσει στα επόμενα 
χρόνια ως σημαντικός μοχλός για την τουριστική ανάπτυξη 
της πόλης, συμβάλλοντας στην άμβλυνση της εποχικότητας 
του τουρισμού στην Αθήνα, στην παράταση της διαμονής 
των επισκεπτών στην πόλη, στην τόνωση της εμπορικής κίνη-
σης και της επιχειρηματικότητας. Ωστόσο, κάθε νέα τάση που 
ανατρέπει υφιστάμενες ισορροπίες δημιουργεί παράλληλα 
και απειλές και κινδύνους. Σαφώς, μαζί με τις ευκαιρίες, εγεί-
ρονται και σημαντικές προκλήσεις: Θέματα ανταγωνισμού, 
θέματα σχετικά με την αξιοπιστία, με την ασφάλεια κ.ά».
 Αναφερόμενος συνολικά στις εξελίξεις στον τουρισμό, ο κ. 
Μίχαλος τόνισε ότι το 2019 είχαμε μεν επιβράδυνση του 
ρυθμού αύξησης της τουριστικής κίνησης αλλά το θετικό είναι 
ότι είχαμε παράλληλα έναν από τους μεγαλύτερους ετήσιους 
ρυθμούς μεταβολής των ταξιδιωτικών εισπράξεων, οι οποίες 
στο 9μηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2019 ενισχύθηκαν κατά 
14%.
 «Η δυναμική που αναπτύχθηκε τα προηγούμενα χρόνια, σε 

καμία περίπτωση δεν δικαιολογεί εφησυχασμό», επισήμανε 
ο κ. Μίχαλος και συμπλήρωσε: «Η Ελλάδα διατηρεί το αντα-
γωνιστικό πλεονέκτημα ότι αποτελεί έναν ασφαλή προορισμό 
στην Ανατολική Μεσόγειο. Ωστόσο, ο ανταγωνισμός συνεχώς 
εντείνεται και ταυτόχρονα αλλάζουν οι καταναλωτικές τάσεις. 
Η επιβράδυνση των ρυθμών ανάπτυξης της παγκόσμιας οι-
κονομίας, καθώς και η αβεβαιότητα που επικρατεί σε σχέση 
με το Brexit, αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά τον ελληνικό 
τουρισμό, δημιουργώντας τον κίνδυνο να ανακοπεί η άνοδος 
των προηγούμενων ετών».
 Καταλήγοντας, ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμε-
λητηρίων και του ΕΒΕΑ υπογράμμισε ότι πρέπει να ξεκαθα-
ρίσουμε τι είδους τουρισμό θέλουμε και να προσαρμόσουμε 
ανάλογα όχι μόνο την προβολή, αλλά και τη διαχείριση των 
τουριστικών προορισμών της χώρας, με την κινητοποίηση 
περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων, με στόχευση όχι 
απλώς σε περισσότερους αλλά και καλής ποιότητας επισκέ-
πτες, με σωστή κατανομή τους στον χώρο και στον χρόνο.

ΑΔ. γΕΩΡγΙΑΔΗΣ: Η ΝΑΥπΗγΟΕπΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕπΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Η Σύρος είναι μόνο η αρχή

πΡΟΧΩΡΑ Η ΥΛΟπΟΙΗΣΗ ΤΗΣ γ  ́ΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Εντός χρονοδιαγράμματος, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το δ’ τρίμηνο του 2020

ΙΣΟΡΡΟπΗΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ γΙΑ ΤΙΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΖΗΤΗΣΕ Ο Κ. ΜΙΧΑΛΟΣ 
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Στις προοπτικές του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, 
στην ανάγκη στροφής του προς την ποιότητα και τη βιω-
σιμότητα, στις νομοθετικές πρωτοβουλίες που προωθεί 
το υπουργείο Τουρισμού, αλλά και στις προκλήσεις που 
υπάρχουν σε διεθνές επίπεδο με την αλλαγή του τουρι-
στικού μοντέλου, αναφέρθηκε ο υπουργός Τουρισμού, 
Χάρης Θεοχάρης, μιλώντας στην ημερίδα «Next is Now 
2019-Ελληνικός Τουρισμός, μια Εθνική Υπόθεση Δυνα-
τότητες και Προοπτικές», που πραγματοποιείται υπό την 
αιγίδα του υπουργείου Τουρισμού, του Ελληνικού Οργα-
νισμού Τουρισμού, της Περιφέρειας Αττικής και του Περι-
φερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής και διοργάνωσε το 
eniconomia.gr. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Θεοχάρης, 
τόνισε «βασικός στόχος είναι να απαγκιστρωθούμε από 
τον μαζικό τουρισμό και να πάμε σε ένα ανθρωποκεντρι-

κό τουριστικό μοντέλο ανάπτυξης, που θα αφουγκράζεται 
τα «θέλω» των τουριστών που επισκέπτονται τη χώρα, τις 
ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και θα διαφυλάττει το 
περιβάλλον, την παράδοση και την ιστορία μας».
    «Η στροφή στην ποιότητα, στη βιώσιμη ανάπτυξη και η 
δημιουργία ενός προϊόντος που δε θα αποκλείει κανέναν 
τουρίστα, όπως είναι τα άτομα με αναπηρία, είναι ένα δύ-
σκολο εγχείρημα που για να πετύχει απαιτείται η συστρά-
τευση όλων των εμπλεκομένων μερών», είπε ο υπουργός 
Τουρισμού.
    Όπως τόνισε στόχος του υπουργείου Τουρισμού είναι 
να χαράσσει τη στρατηγική της επόμενης ημέρας, σε συ-
νεργασία με τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. «Πρέπει να 
φύγουμε από τη λογική της συγκυριακής ανάπτυξης» είπε 
ο υπουργός Τουρισμού «και αυτό δε γίνεται από την μια 

ημέρα στην άλλη. Πρέπει η πολιτική ηγεσία, οι τουριστικοί 
φορείς, ο ιδιωτικός τομέας και οι εργαζόμενοι, να δουλέ-
ψουμε από κοινού για να το επιτύχουμε αυτό. Δηλαδή να 
δουλέψουμε ως ομάδα και το σχέδιο να γίνει κτήμα όλων 
μας».
    Ο Χάρης Θεοχάρης επισήμανε: «Η κυβέρνηση του Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη, εγώ προσωπικά και όλη η ηγεσία του 
υπουργείου Τουρισμού, θα σταθούμε δίπλα σε όλες τις 
προσπάθειες που κάνουν οι ξενοδόχοι για να ανταποκρι-
θούμε στις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας».
    «Είναι ώρα για πράξεις και όχι για λόγια. Το χρωστάμε 
στην πατρίδα μας, το οφείλουμε στις επόμενες γενιές», ση-
μείωσε χαρακτηριστικά ο Χ. Θεοχάρης.

Την πλατφόρμα της κυβέρνησης για τις θεματικές και 
εναλλακτικές μορφές τουρισμού παρουσίασε ο υφυπουρ-
γός Τουρισμού, Μάνος Κόνσολας, από το βήμα της ημερί-
δας «Next is Now 2019- Ελληνικός Τουρισμός, μια Εθνική 
Υπόθεση! Δυνατότητες και Προοπτικές», που διοργάνωσε 
το enikonomia.gr υπό την αιγίδα του υπουργείου Τουρι-
σμού, του ΕΟΤ και της Περιφέρειας Αττικής.
   Τόνισε ότι η διαφοροποίηση και ο εμπλουτισμός του 
τουριστικού μας προϊόντος συνδέεται με τη συνδυαστική 
ανάπτυξη διαφορετικών μορφών τουρισμού, που έχει 
σαν στόχο:
1ον: Την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τουρι-
σμού μας.
 2ον: Την προσέλκυση επισκεπτών υψηλού εισοδήματος.
3ον: Το άνοιγμα νέων αγορών και η στόχευση σε νέα 
target groups.

4ον: Την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.
5ον: Την αειφόρο ανάπτυξη.
6ον: Τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και την αύξηση 
της απασχόλησης.
   Μάλιστα, επισήμανε ότι για πολλά χρόνια, η χώρα μας 
ήταν εγκλωβισμένη στη μονοκαλλιέργεια, στο παρα-
δοσιακό σχήμα ήλιος και θάλασσα, αλλά η αύξηση του 
ανταγωνισμού και οι διεθνείς τάσεις, επιβάλλουν, πλέον, 
μια άλλη οπτική και κυρίως την ανάπτυξη εναλλακτικών 
μορφών τουρισμού.
   Ο Μάνος Κόνσολας αναφέρθηκε διεξοδικά στις προτά-
σεις εφαρμοσμένης πολιτικής που προωθεί η κυβέρνηση 
για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, 
όπως η κρουαζιέρα και ο θαλάσσιος τουρισμός, ο τουρι-
σμός υγείας, ο αστικός τουρισμός, ο θρησκευτικός τουρι-
σμός, ο γαστρονομικός τουρισμός κά.

    Ανακοίνωσε ότι είναι ήδη έτοιμο το νομοσχέδιο για τον 
καταδυτικό τουρισμό, ενώ αναφέρθηκε και στη σημασία 
που έχει η αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης για 
την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
   Σύμφωνα με τον κ. Κόνσολα, πρέπει να δημιουργηθούν 
νέα προγράμματα σπουδών και σύγχρονες ειδικότητες, 
που θα έχουν αντιστοίχιση, όχι μόνο στο μέλλον, αλλά και 
στο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας στον τουρισμό για 
τα επόμενα χρόνια.
    Μάλιστα, όπως είπε, για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας 
υπάρχουν ειδικότητες όπως η διαχείριση αποσκευών σε 
λιμάνια που αποτελούν home port, αλλά και άλλες ειδικό-
τητες που υποστηρίζουν τη λειτουργία του.

Η ανάπτυξη ενός διαφοροποιημένου «τουριστικού προ-
ϊόντος» και η προώθηση του μοντέλου της «γαλάζιας 
οικονομίας» αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για τον 
ελληνικό τουρισμό, ανέφερε ο γενικός γραμματέας του 
υπουργείου Τουρισμού, Κωνσταντίνος Λούλης, από το 
βήμα της ημερίδας «Next is Now 2019- Ελληνικός Του-
ρισμός, μια Εθνική Υπόθεση! Δυνατότητες και Προοπτι-
κές», που διοργάνωσε το enikonomia.gr υπό την αιγίδα 
του υπουργείου Τουρισμού, του ΕΟΤ και της Περιφέρειας 
Αττικής.
 Στο πλαίσιο των γενικότερων προτεραιοτήτων του ελ-

ληνικού τουρισμού, είναι η ενίσχυση της λειτουργίας 
λιμένων ως home-ports: «Αυτό θα συνέβαλε σημαντικά 
στο να επιτύχει η χώρα καλύτερες επιδόσεις, τόσο σε οι-
κονομικό, όσο και σε κοινωνικό επίπεδο, όπως συμβαίνει 
και τις βασικές ανταγωνίστριες χώρες της Ελλάδας», είπε 
ο Κωνσταντίνος Λούλης.
 «Στόχος μας - σημείωσε ο γενικός γραμματέας - είναι μέ-
χρι το 2023 να φθάσουμε τις 5.000 προσεγγίσεις και τους 
3.500.000 επιβάτες».
 Ο κ. Λούλης αναφέρθηκε στην ανάγκη βελτίωσης των 
υποδομών και στην καλύτερη διαχείριση των ελληνικών 

λιμένων προκειμένου να καταστούν πιο ανταγωνιστικoί.
 Επίσης, ο γενικός γραμματέας τόνισε πως ο σχεδιασμός 
περιλαμβάνει την υλοποίηση ενός στρατηγικού, απλο-
ποιημένου και ευέλικτου σχεδίου αναβάθμισης των υφι-
στάμενων μαρινών και τη δημιουργία νέων. Τόνισε δε, 
πως η στρατηγική της κυβέρνησης και του υπουργείου 
Τουρισμού, είναι να επιβάλει λιγότερο κρατικοδίαιτα μο-
ντέλα, προκειμένου να προσελκύσει ιδιωτικές επενδύσεις 
σε λιμενικές υποδομές.

ΤΙ ΕΙπΩΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ “NEXT IS NOW 2019-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ”
Χ. Θεοχάρης: Βασικός στόχος να απαγκιστρωθούμε από τον μαζικό τουρισμό και να πάμε σε ένα ανθρωποκεντρικό τουριστικό μοντέλο ανάπτυξης

Την πλατφόρμα της κυβέρνησης για τις θεματικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού, παρουσίασε ο Μ. Κόνσολας

Στην προώθηση του μοντέλου της «γαλάζιας οικονομίας» αναφέρθηκε ο γενικός γραμματέας του ΥΠΟΤ
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Τον πρωταγωνιστικό ρόλο της περιφέρειας Αττικής στην 
εθνική προσπάθεια για την ανάταξη της οικονομίας επι-
σήμανε ο περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης από το 
βήμα του συνεδρίου «Next is Now. Ελληνικός Τουρισμός, 
μια Εθνική Υπόθεση! Δυνατότητες και Προοπτικές» στην 
Αθήνα.
 Ο Γ. Πατούλης, παρατήρησε ότι ο ελληνικός τουρισμός 
αποτελεί μια εθνική υπόθεση με τεράστιες προοπτικές και 
δυνατότητες, ενώ διαθέτει πολλαπλασιαστική ισχύ για την 
ανάπτυξη της οικονομίας, την ενίσχυση της απασχόλησης 
και τη βελτίωση εισοδημάτων. Στο πλαίσιο αυτό ανακοί-
νωσε την πρόθεση της περιφέρειας να προχωρήσει στη 
σύσταση ενιαίου Οργανισμού Τουρισμού που θα προ-
γραμματίζει και θα συντονίζει όλες τις σχετικές δράσεις 
για τον τουρισμό της Αττικής. Ο περιφερειάρχης έκανε 
ιδιαίτερη αναφορά και στον θεματικό τουρισμό: ιατρικός, 
ιαματικός και συνεδριακός τουρισμός, καθώς και στις 
απαιτούμενες υποδομές προκειμένου να διευκολυνθούν 
οι επισκέπτες.
 Τόνισε ότι η Περιφέρεια διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για 

την αναπτυξιακή αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας 
και την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της 
Αττικής, με αιχμή του δόρατος το τρίπτυχο Αθλητισμός 
- Πολιτισμός - Τουρισμός. Στο πλαίσιο αυτό ανέφερε ότι 
η Περιφέρεια υλοποιεί μια ολοκληρωμένη στρατηγική 
με τους συγκεκριμένους στόχους όπως: Η προσέλκυση 
τουριστών υψηλών εισοδημάτων, 12 μήνες το χρόνο, η 
προβολή όλων των σημείων ενδιαφέροντος, με ανάλογη 
γεωγραφική διάχυση των επισκεπτών. Η ανάπτυξη θεμα-
τικών μορφών τουρισμού (υγείας, ευεξίας, θρησκευτικός, 
αθλητικός, συνεδριακός, πολιτιστικός, κ.α).
 Επίσης ανακοίνωσε τον ότι η Περιφέρεια σχεδιάζει μια 
νέα ενιαία τουριστική ταυτότητα στην Αττικής, η οποία θα 
«προβληθεί με σχέδιο και ενιαίο συντονισμό δράσεων, σε 
όλες τις αγορές του εξωτερικού». Πρόκειται για τη δημι-
ουργία, ενός Ενιαίου Οργανισμού Τουρισμού της Περιφέ-
ρειας Αττικής, που θα προγραμματίζει και θα συντονίζει 
όλες τις δράσεις, σημείωσε ο περιφερειάρχης, διευκρινί-
ζοντας ότι εκεί θα συμμετέχουν όλοι οι Δήμοι αλλά και οι 
εκπρόσωποι των επαγγελματικών φορέων.

 Για την ανάδειξη αναξιοποίητων τουριστικά περιοχών 
της Αττικής, ο περιφερειάρχης επισήμανε ότι σχεδιάζει 
την καθιέρωση ενός μόνιμου δίαυλου επικοινωνίας με 
τους θεσμικούς εκπροσώπους του Τουρισμού. Μίλησε για 
τη σημασία που δίνει η Περιφέρεια στην ανάπτυξη νέων 
μορφών τουρισμού υψηλής οικονομικής απόδοσης (του-
ρισμός υγείας κι ευεξίας, καταδυτικός, γαστρονομίας), και 
στον προγραμματισμό για την ανάπτυξη του Συνεδριακού 
Τουρισμού.
 Το συνέδριο υπό την Αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής 
και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής, του 
Υπουργείου Τουρισμού και του Ελληνικού Οργανισμού 
Τουρισμού, άνοιξε με χαιρετισμούς του περιφερειάρχη Γ. 
Πατούλη, του υπουργού Τουρισμού Χάρη Θεοχάρη και 
της ευρωβουλευτή και πρ. υπουργού Τουρισμού Ελενας 
Κουντουρά. Επίσης μετείχαν ο υφυπουργός Τουρισμού Μ. 
Κόνσολας, ο Πρόεδρος ΕΒΕΑ Κ. Μίχαλος, η πρόεδρος του 
ΕΟΤ Α. Γκερέκου, ο αντιπρόεδρος του Διεθνούς Κέντρου 
Τουρισμού κ. Πάντος, οι αντιπεριφερειάρχες Νίκος Πέππας 
και Αθανάσιος Αυγερινός κ.α.

«Nα ενώσουμε δυνάμεις για να καταστήσουμε την Ελλά-
δα πρωταγωνίστρια στην Ευρώπη», καλεί τον δημόσιο 
και ιδιωτικό τουριστικό τομέα η ευρωβουλευτής του 
ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία και πρώην υπουργός 
Τουρισμού, Έλενα Κουντουρά, αναφερόμενη στις νέες 
αναπτυξιακές ευκαιρίες που ανοίγονται για την Ελλάδα 
και τον ελληνικό τουρισμό, στην ομιλία της στο συνέδριο 
«Next is Now 2019- Ελληνικός Τουρισμός, μια Εθνική 
Υπόθεση! Δυνατότητες και Προοπτικές» που διοργάνωσε 
το enikonomia.gr στην Αθήνα.
   «Οι θετικές προοπτικές και οι αναπτυξιακές ευκαιρίες που 
συζητάμε σήμερα για το μέλλον του ελληνικού τουρισμού 
θα ήταν πολύ διαφορετικές, εάν δεν είχαμε εξασφαλίσει 
αυτήν την πολύ μεγάλη και διαρκή τουριστική ανάπτυξη 

στην Ελλάδα, με συγκεκριμένη στρατηγική και σχέδιο την 
προηγούμενη τετραετία», επισήμανε η κ. Κουντουρά.
   Αναφέρθηκε στο κυβερνητικό έργο την περίοδο 2015-
2019 και στη στενή συνεργασία με τις Περιφέρειες και τον 
ιδιωτικό τομέα, που οδήγησε στην ανάπτυξη του ελληνι-
κού τουρισμού πάνω από 35% τα τέσσερα προηγούμενα 
χρόνια και στις υψηλότερες τουριστικές επιδόσεις όλων 
των εποχών σε αφίξεις και έσοδα. Κυρίως όμως, η εκτί-
ναξη των τουριστικών μεγεθών είχε πολλαπλάσια θετική 
επίδραση στην οικονομία και την κοινωνία, συμβάλλο-
ντας καθοριστικά, όπως εξήγησε, στα ακόλουθα:
   -στην έξοδο της χώρας από την κρίση και την επιστροφή 
στην ανάπτυξη
   -στην έκρηξη των τουριστικών επενδύσεων

   -στην ανάπτυξη των μεταφορών, της ενέργειας, των 
κατασκευών του real estate και όλων των παραγωγικών 
κλάδων
   -στη δημιουργία δεκάδων χιλιάδων νέων θέσεων εργα-
σίας, με τον τουρισμό να αποτελεί ισχυρή λύση απέναντι 
στην ανεργία
   -στη στήριξη των τοπικών κοινωνιών, με νέες πηγές 
εσόδων, νέα παραγωγική δραστηριότητα και νέες ευκαι-
ρίες στην ανάπτυξη και
   -στην ενίσχυση της ελκυστικής εικόνας της Ελλάδας δι-
εθνώς και στην ισχυροποίηση του ρόλου της στα παγκό-
σμια κέντρα αποφάσεων για τον τουρισμό.

Τη δρομολόγηση συνεργειών με στόχο την ανάδειξη του 
πρωτογενούς τομέα και την παραγωγική και οικονομική 
ανάπτυξη της Αττικής, συζήτησα σε σημερινή τους συνά-
ντηση ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης και ο 
πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Σπυρίδωνας 
Κίντζιος με τους αντιπρυτάνεις Ιορδάνη Χατζηπαυλίδη και 
Σταύρο Ζωγραφάκη, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
 Από τη συνάντηση διαπιστώθηκε η κοινή βούληση για 
δράσεις που σχετίζονται με την αξιοποίηση του επιστη-
μονικού δυναμικού του Πανεπιστημίου στην αναβάθμι-

ση των μητροπολιτικών πάρκων και χώρων πρασίνου, 
ευθύνης της Περιφέρειας, με έμφαση στο Πάρκο Τρίτση, 
αλλά και με την αξιοποίηση υποδομών που θα λειτουργή-
σουν ως φυτώρια ενίσχυσης της νεοφυούς επιχειρηματι-
κότητας, προσαρμοσμένα στα συγκριτικά πλεονεκτήματα 
της Αττικής.
 Με πρόταση του κ. Πατούλη, αποφασίστηκε η σύσταση 
κοινής επιτροπής με τη συμμετοχή (εκπροσώπων της 
Περιφέρειας και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου) για την 
επεξεργασία προτάσεων, προς αυτή την κατεύθυνση.

 
«Θέλουμε να επενδύσουμε στο brand name της Αττικής 
μας, μέσα από την ανάδειξη της εξαιρετικής τοπικής μας 
παραγωγής» επισήμανε ο κ. Πατούλης και εστίασε στη 
σημασία να δρομολογηθούν κοινές δράσεις με αναπτυξι-
ακό πρόσημο, με τη συνδρομή της ακαδημαϊκής κοινό-
τητας, που θα συμβάλλουν στη διεύρυνση των θέσεων 
εργασίας.

ΤΙ ΕΙπΩΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ «NEXT IS NOW 2019-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» 
Γ. Πατούλης: Δημιουργούμε Ενιαίο Οργανισμό Τουρισμού που θα προγραμματίζει και θα συντονίζει όλες τις σχετικές δράσεις για την Αττική

Έ. Κουντουρά: Nα ενώσουμε δυνάμεις για να καταστήσουμε την Ελλάδα πρωταγωνίστρια στην Ευρώπη στον τουρισμό

γ. πΑΤΟΥΛΗΣ: πΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΝΑ ΕπΕΝΔΥΣΟΥΜΕ ΣΤΟ BraND NaME ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Μέσα και από την ανάδειξη της εξαιρετικής τοπικής μας παραγωγής
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Η Som Energia  ιδρύθηκε το 2010 στην Καταλονία της 
Ισπανίας και αποτελεί ένα από τα πιο επιτυχημένα παρα-
δείγματα ενεργειακής κοινότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ecopress h ισπανική ενεργεια-
κή κοινότητα αναπτύχθηκε ραγδαία και έχει σήμερα πάνω 
από 35.000 μέλη μετόχους, ενώ παράγει και παρέχει  πρά-
σινη ηλεκτρική ενέργεια  από ΑΠΕ σε χιλιάδες νοικοκυριά, 
επιχειρήσεις και  περισσότερους από 300 δήμους.
Η επιτυχημένη ισπανική ενεργειακή κοινότητα, σε ειδική 
έκδοση μέσω του Ιδρύματος Χάινριχ Μπελ, σε συνεργα-
σία με το ΚΑΠΕ δίνει δέκα συμβουλές προς τους έλληνες 
πολίτες, που θέλουν ή ετοιμάζονται να προχωρήσουν στη 
δημιουργία Ενεργειακής Κοινότητας.
Ευρωπαϊκή μετάβαση
Στην πορεία της ενεργειακής μετάβασης και της απο-
κέντρωσης της παραγωγής ενέργειας στην Ευρώπη τα 
κινήματα των πολιτών παίρνουν την υπόθεση της ενέρ-
γειας στα χέρια τους, διεκδικούν και επιβάλλουν ένα άλλο 
μοντέλο ενεργειακής ανάπτυξης, πιο δίκαιο, πιο οι¬κονο-
μικό και περισσότερο ασφαλές. Ενώνονται σε συλλογικά 
σχήματα, δημιουργούν ενεργει¬ακούς συνεταιρισμούς, 
παράγουν και καταναλώνουν καθαρή και φθηνή ενέρ-
γεια, ενώ παράλληλα καρπώνονται οι ίδιοι και οι τοπικές 
τους κοινότητες τα πολλαπλά οφέλη. Στις πε¬ρισσότερες 
ευρωπαϊκές χώρες οι ενεργειακοί συνεταιρισμοί ανθούν 
και αναπτύσσονται εδώ και πολλά χρόνια.
Δημοκρατικό μοντέλο
Στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκαν μόλις τον Ιανουάριο του 
2018, με τον νόμο για τις «Ενεργειακές Κοινότητες», προ-
σελκύοντας το ενδιαφέρον πλήθους φορέων, δήμων και 
πολιτών. Οι ΕΚΟΙΝ, ως συλλογικά τοπικά σχήματα, θέτουν 
στο επίκεντρο τους πο¬λίτες και βάση του δημοκρατικού 
μοντέλου λειτουργίας τους, του τοπικού χαρακτήρα τους 
και της έμφασης στην κάλυψη αναγκών και όχι στη με-
γέθυνση των κερδών, διαθέτουν τις προ¬ϋποθέσεις για 
να λειτουργήσουν ως φορείς τοπικής κοινωνικής ανθε-
κτικότητας και βιωσιμό¬τητας, προσφέροντας πολλαπλά 
κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη. Αρκεί 
να λάβουν την αναγκαία υποστήριξη από την πολιτεία.
Το παράδειγμα της Som Energia
Η ενεργειακή κοινότητα Som Energia ιδρύθηκε το 2010 
στην Καταλονία της Ισπανίας.
Έχει πάνω από 35.000 μέλη.
Παράγει και παρέχει ηλεκτρική ενέργεια σε νοικοκυριά, 
επιχειρήσεις και δήμους.
Πάνω από 40 άνθρωποι εργάζονται ήδη στον συνεταιρι-
σμό ενώ πολλοί/ές εθελοντές/νριες δραστηριοποιούνται 

σε τοπικό επίπεδο.
Η συνεταιριστική μερίδα που πρέπει να καταβάλει κάποιος 
για να γίνει μέλος είναι 100 ευρώ.
Η ανάπτυξη του συνεταιρισμού είναι εντυπωσιακή. Για 
την επιτυχία του συνεταιρισμού, με¬λετήθηκαν αντί-
στοιχα παραδείγματα από το Βέλγιο, τη Γαλλία και τη 
Γερμανία ενώ σημαντική είναι και η υποστήριξη από την 
Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Ενεργειακών Συνεταιρισμών 
(RE¬SCOOP).
γΙΑΤΙ ΟΙ πΟΛΙΤΕΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ γΙΝΟΥΝ ΜΕΛΗ ΣΤΗ 
SOM ENErGIa;
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του συνεταιρισμού Marc 
Rosselo, αρκετοί αποφασίζουν να γίνουν μέλη στο συνε-
ταιρισμό, ώστε να συμβάλλουν με αυτό τον τρόπο έμπρα-
κτα στην ανάπτυξη μιας οικονομίας που δε θα έχει στο επί-
κεντρο τα ορυκτά καύσιμα και ταυτόχρονα θα βασίζεται 
σε ένα πιο εκδημοκρατισμένο ενεργειακό σύστημα όπου 
οι πολίτες θα συμμετέχουν άμεσα. Αλλοι δεν ήταν ικανο-
ποιημένοι από τους ιδιώτες παρόχους και ήθελαν να δοκι-
μάσουν έναν πάροχο ενέργειας στον οποίο θα μπορούσαν 
να γίνουν και συν-ιδιοκτήτες. Πολλοί άλλοι είχαν εμπλακεί 
ήδη σε συνεταιριστικές επιχειρήσεις σε άλλους τομείς και 
θέλησαν να δοκιμάσουν να δραστη¬ριοποιηθούν και στον 
τομέα της ενέργειας.
ΕπΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ πΑΡΑγΩγΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΕΝΕΡ-
γΕΙΑΣ
Ο πρώτος άξονας της Som Energia είναι το να παρέχει κα-
θαρή ενέργεια στα μέλη της (η Som Energia ως πάροχος 
ενέργειας). Ο δεύτερος άξονας είναι να επενδύει συνεχώς 
στη δημιουργία έργων παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ (η 
Som Energia ως παραγωγός καθαρής ενέργειας). Μέχρι 
τώρα ο συνεταιρισμός έχει επενδύσει στη δημιουργία 
φωτοβολταϊκών πάρκων, μονά-δων βιοαερίου, υδροη-
λεκτρικών σταθμών ενώ στην παρούσα φάση σχεδιάζεται 
και η κατα¬σκευή αιολικών πάρκων.
πΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡγΕΙ Η SOM ENErGIa;
Ο συνεταιρισμός αποτελείται από διαφορετικά τμήματα και 
τοπικές ομάδες. Κάθε τοπική ομάδα είναι ανεξάρτητη και 
έχει τη δυνατότητα να διοργανώνει τις δικές της καμπά-
νιες ενημέ¬ρωσης και πληροφόρησης και να προσελκύει 
νέα μέλη. Το άθροισμα των τοπικών ομάδων αποτελούν 
τον συνεταιρισμό μέσω μιας δομής από τα κάτω προς τα 
πάνω (bottom-up). Οι το¬πικές ομάδες μπορούν να έχουν 
το δικό τους καταστατικό λειτουργίας και τις δικές τους 
προ¬τεραιότητες και διαδικασίες, ανάλογα με τις ανάγκες 
της κάθε περιοχής. Ετσι, π.χ. στη Βαρκελώνη μπορεί η 
τοπική ομάδα του συνεταιρισμού να δίνει έμφαση στην 

εκπαίδευση, ενώ σε άλλες περιοχές οι τοπικές ομάδες να 
αποφασίσουν ότι πρέπει να υλοποιήσουν άλλου τύπου 
δράσεις καθώς αυτό ορίζουν οι ανάγκες.
ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 
ΕπΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡγΙΑΣ
Το Φθινόπωρο του 2016 το λεγόμενο “GrupoMotor” ξε-
κίνησε την ανάπτυξη μιας μακροπρό¬θεσμης στρατηγικής 
με σκοπό να επεκτείνει τις συμμετοχικές διαδικασίες της 
Som Energia. Το “GrupoMotor” είναι ένα όργανο που 
δημιουργήθηκε από μέλη του ΔΣ, από μέλη των τοπικών 
ομάδων και από μέλη της τεχνικής ομάδας, τα οποία συ-
ναντήθηκαν αρκετές φορές σε διάφορα μέρη στην Ισπα-
νία. Το αποτέλεσμα των διεργασιών ήταν να καθορίσουν 
επτά (7) στρατηγικές γραμμές για τον συνεταιρισμό και 
η ιδέα να δημιουργηθούν μόνιμες ομάδες εργασίας στις 
οποίες θα συμμετέχουν εθελοντικά όποια μέλη επιθυμούν 
και θα έχουν ως σκοπό να βρίσκουν λύσεις σε συγκεκρι-
μένα προβλήματα, όπως π.χ. η αυτο-κατανάλωση.
Η ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Ο μεγάλος αριθμός αυτόνομων τοπικών ομάδων κάνει 
πολύπλοκες τις διαδικασίες των ψηφο¬φοριών και των 
εκλογών. Η ταχύτατη μεγέθυνση του συνεταιρισμού θα 
σήμαινε ότι, για να πα- ρευρεθούν όλοι στη ΓΣ θα χρει-
αζόταν ένα ολόκληρο αθλητικό στάδιο. Για το λόγο αυτό, 
αποφασίστηκε να χρησιμοποιούνται ψηφιακά μέσα και 
διαδικτυακά εργαλεία. Οι τοπικές ομά¬δες μπορούν να 
συμμετέχουν στη ΓΣ μέσω διαδικτύου. Ετσι, στη ΓΣ του 
2017, τα μέλη μπο¬ρούσαν ακόμα και να ψηφίσουν διαδι-
κτυακά. Η χρήση του διαδικτύου έλυσε δύο προβλήματα: 
το πρόβλημα της απόστασης αλλά και το πρόβλημα της 
διοργάνωσης μιας συνάντησης με πολύ μεγάλο αριθμό 
συμμετεχόντων. Κατάλληλες δοκιμές και εκπαιδευτικά 
εργαστήρια που πραγ¬ματοποιήθηκαν πριν τη ΓΣ δια-
σφάλισαν ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία και όσοι δεν ήταν 
εξοι¬κειωμένοι με τις ψηφιακές τεχνολογίες θα μπορούσαν 
να συμμετέχουν ισότιμα.
ΔΗΜΟΙ, ΜΙΚΡΑ ΧΩΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑπΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ 
ΕΝΕΡγΕΙΑΚΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ
Μέχρι σήμερα περισσότεροι από 300 Δήμοι προμηθεύο-
νται την ενέργειά τους από τη Som Energia.
Η Som Energia υποστηρίζει και συνεργάζεται και με πολύ 
μικρά χωριά. Αν κάποιος είναι κά¬τοικος ενός χωριού με 
λιγότερους από 500 κατοίκους δεν χρειάζεται να καταβά-
λει τα 100 ευρώ της συνεταιριστικής μερίδας για να γίνει 
μέλος. Για τη Som Energia, το χαμηλό εισόδημα κά¬ποιου 
δεν είναι λόγος για να μην μπορεί να γίνει μέλος. 
Συνέχεια στη σελ 16

SOM ENErGIa: ΔΕΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ γΙΑ ΕπΙΤΥΧΗΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡγΕΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 
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Για δύο εβδομάδες θα είναι ανοικτό για σχόλια στην ηλεκτρο-
νική δημόσια διαβούλευση στο opengov.gr το νομοσχέδιο 
του υπουργείου Παιδείας, με τίτλο: «Εθνική Αρχή Ανώτατης 
Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων 
Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών 
και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Μεταξύ των μεταρρυθμίσεων που εισάγονται με τις προτεινόμε-
νες διατάξεις είναι οι εξής:
• Αναβάθμιση της δομής και της λειτουργίας της Αρχής Διασφά-

λισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευ-
ση (Α.Δ.Ι.Π.), η οποία μετονομάζεται σε Εθνική Αρχή Ανώτατης 
Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.).
• Καθορισμός ενός πιο ευέλικτου πλαισίου λειτουργίας των Ει-
δικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε) Ανώτατων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών 
Φορέων, προσαρμοζόμενο στις ιδιαίτερες απαιτήσεις ανάπτυ-
ξης του ερευνητικού έργου.
• Θέσπιση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής, το 
οποίο θα πιστοποιεί τη γνώση του χειρισμού Η/Υ στην επε-

ξεργασία κειμένου, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών 
διαδικτύου, με δυνατότητα επέκτασης και σε άλλα Ψηφιακά 
αντικείμενα.
Σύμφωνα με το υπουργείο, το νομοσχέδιο αυτό έχει προκύψει 
«μετά από συνεκτικό στρατηγικό σχεδιασμό» και «με γνώμονα 
τη διαφάνεια και την αντικειμενικότητα, την αξιοκρατία με κρι-
τήρια ποιότητας, την αποκέντρωση εξουσιών, και την ανάγκη 
για διαμόρφωση του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας».
Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 
2019, στις 14:00.

Άγονο κήρυξε το ΤΑΙΠΕΔ τον διαγωνισμό για το ακίνητο «Ξενία Ιαματικής Πηγής Κύθνου», καθώς η δεσμευτική οικονομική προσφορά που είχε υποβληθεί ήταν κατώτερη του εύρους αποτίμησης 
του ακινήτου σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ..   Ειδικότερα, το ΤΑΙΠΕΔ είχε δεχθεί μία δεσμευτική οικονομική προσφορά από το επενδυτικό σχήμα «AMALIA DEVELOP & INVEST UG» για τη μεταβίβαση του 
δικαιώματος επιφανείας του ακινήτου «Ξενία και Ιαματική Πηγή Κύθνου» για 99 έτη. Σύμφωνα με τους όρους της διαγωνιστικής διαδικασίας, το Ταμείο ζήτησε την υποβολή βελτιωτικής προσφοράς, 
ωστόσο ο ενδιαφερόμενος επενδυτής δεν ανταποκρίθηκε και, ως εκ τούτου, ο διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος.

Εργαστήριο με θέμα: «Μάρκετινγκ και Διαφήμιση για Πετυχη-
μένες Εξαγωγές» και σκοπό την κατανόηση και αξιοποίηση των 
εργαλείων αυτών, σύμφωνα με τις ανάγκες των καταναλωτών 
στις χώρες του εξωτερικού, διοργάνωσε σήμερα ο ΣΕΒ στα γρα-
φεία του σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
 Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για 
συγκεκριμένες πρακτικές μάρκετινγκ και διαφήμισης για την 
αγορά της Γερμανίας, μιας αγοράς προηγμένης αλλά και με 
έντονο ανταγωνισμό, αλλά και για την αγορά της Ασίας, μια 

αγορά αναπτυσσόμενη, με διαφορετική κουλτούρα από το 
δυτικό κόσμο.
 Βασικός εισηγητής ήταν ο κ. Κυριάκος Κυριακόπουλος, Ph.D., 
Καθηγητής Στρατηγικής και Μάρκετινγκ, Ακαδημαϊκός Δι-
ευθυντής του Executive MBA, Ακαδημαϊκός Διευθυντής της 
Eurobank - ALBA MBA in Financial Services. Ακολούθησαν 
η κα. Νιόβη Παπαζώτου, Marketing Director, της εταιρείας 
«COCO - MAT Α.Β.Ε.Ε.» και ο κ. Παναγιώτης Δρόσος, Global 
Business Development Director, της εταιρείας «ΚΟΡΡΕΣ ΦΥΣΙΚΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε.»
 Μιλώντας για τη σημασία του εργαστηρίου, ο Αναπληρωτής 
Γενικός Διευθυντής ΣΕΒ, Δρ. Γιώργος Ξηρογιάννης, σημείωσε 
ότι η ανάγκη για περισσότερη εξωστρέφεια, είναι ένα από τα 
μαθήματα της οικονομικής κρίσης, ενώ πρόσθεσε ότι οι ελλη-
νικές επιχειρήσεις έχουν συνειδητοποιήσει ότι λειτουργούν σε 
ένα διεθνές περιβάλλον, και ότι πρέπει να προσαρμοστούν στο 
διεθνή ανταγωνισμό με συνεχή ενημέρωση για τις εξελίξεις στις 
διεθνείς αγορές ως βασική προϋπόθεση επιτυχίας.

Συνέχεια από τη σελ 14 
Σε συνεργασία με μερικούς δήμους, η Som Energia βοηθά 
πολίτες που αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις της ενεργειακής 
φτώχειας. Μέλη που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα 
έχουν τη δυνατότητα να μην πληρώσουν ηλεκτρικό ρεύμα για 
ένα έτος. Επίσης, εκτός από το να καλύπτει τη νομική υποχρέω-
ση της μη διακοπής ρεύματος σε οικονομικά ευάλωτα νοικο¬κυ-
ριά – κάτι το οποίο παρ’ όλα αυτά δεν ακολουθούν πάντα άλλοι 
πάροχοι ενέργειας – ο συνε¬ταιρισμός προτιμά να λειτουργεί 
πιο δραστικά και προληπτικά για την καταπολέμηση της ενερ-
γειακής φτώχειας σε συνεργασία με τους Δήμους. Ηδη αρκετοί 
Δήμοι έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους, να γίνουν μέλη 
του συνεταιρισμού και να πληρώνουν τον λογαριασμό των 
ευάλωτων νοικοκυριών. Η συνεργασία με τους Δήμους στον 
τομέα αυτόν είναι σημαντική και για έναν επιπλέον λόγο: διότι 
επιτρέπει σε όλα τα τμήματα της κοινωνίας (κυρίως σε αυτά που 
είναι οικονομικά ευάλωτα) να συμμετέχουν στην προστασία 
του περιβάλλοντος και να συμ¬βάλλουν στη μετάβαση σε ανα-
νεώσιμες πηγές ενέργειας.
H SOM ENErGIa ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ ΤΟΥΣ πΟΛΙΤΕΣ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ
Η  Som Energia μοιράζεται  με τους πολίτες στην Ελλάδα μερικές 
σκέψεις και συμβουλές από τη δική της εμπειρία, οι οποίες είναι:

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ. Πριν ξεκινήσετε επικοινωνήστε με 
άλλες ΕΚΟΙΝ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για να μάθετε από 
τα λάθη τους και να πάρετε χρήσιμες συμβουλές ως προς τον 
τρόπο λειτουργίας τους.
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ. Να είστε προ-
ετοιμασμένοι/ες και να έχετε αποφασιστικότητα, ώστε να δια-
χειριστείτε και απογοητεύσεις, καθώς τέτοιου είδους έργα και 
εγχειρήματα απαιτούν αρκετό χρόνο για να ωριμάσουν και να 
υλοποιηθούν.
ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΜΟΝΟ ΟΣΟΙ ΚΑΙ ΟΣΕΣ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΣΤΟ 
ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ. Μέλη, συνεργάτες ή άλλοι παράγοντες που δε βο-
ηθούν, αλλά αντίθετα αποσταθεροποιούν το εγχείρημα, πρέπει 
να εντοπίζονται και να διευκολύνεται η αποχώρησή τους.
ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΣΤΕ ΣΥΝΕΧΩΣ. Να παρακολουθείτε τις εξελίξεις 
στο χώρο της ΚΑΛΟ, καθώς αναπτύσσονται συνεχώς νέα εργα-
λεία και τεχνογνωσία που μπορεί να σας βοηθήσουν.
ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΙΘΑΝΩΣ ΣΑΣ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ. Προ-
σπαθήστε να εντοπίζετε και να επικοινωνείτε με ομάδες πολιτών 
και επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για ένα αποκεντρωμένο και 
συμμετοχικό σύστημα καθα¬ρής ενέργειας.
ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΙΤΕ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΕΚΟΙΝ. Προσπαθείτε συνεχώς να 
δημιουργείτε σχέσεις και να αναπτύσσετε συνέρ¬γειες με άλλες 
ενεργειακές κοινότητες στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

ΚΑΘΟΡΙΣΤΕ ΜΕ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΟΥΣ ΡΟΛΟΥΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΣΥΝΕ-
ΤΑΙΡΙΣΜΟ, κυρίως μεταξύ των μελών και όσων δεν είναι μέλη, 
αλλά προσλαμβάνονται από τον συνεταιρισμό για να εργα-
στούν σε αυτόν.
Εκμεταλλευτείτε την αμεσότητα που υπάρχει στην ΕΚΟΙΝ για να 
εξοικονομηθούν χρήματα. Π.χ. δεν αποτελεί προτεραιότητα η 
ύπαρξη κάποιου ειδικού γραφείου εξυπηρέτησης πελατών. Τα 
μέλη δεν είναι παθητικοί πε¬λάτες αλλά είναι συν-ιδιοκτήτες και 
μπορούν να έχουν άμεση επαφή με το αρμόδιο στέλεχος για 
την εξυπηρέ¬τησή τους χωρίς να είναι απαραίτητη η ύπαρξη 
κάποιας πολυέξοδης εγκατάστασης.
Ο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΑ 
ΜΕΛΗ. Ο συνεταιρισμός να αναζητεί συνεχώς συνέργειες με 
οργανισμούς και άλλους συνεταιρισμούς που μπορούν να 
προσφέρουν οφέλη στα μέλη. Π.χ. τα οφέλη από την υπογρα-
φή μιας συμφέρουσας σύμβασης εκμίσθωσης αυτοκινήτων ή 
υπηρεσιών ασφάλισης μεταφέρονται απευθείας στα μέλη του 
συνεταιρισμού.
Ο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟ-
ΧΗ. Να ενθαρρύνετε συνεχώς τα μέλη του συνε-ταιρισμού να 
συμμετέχουν ενεργά στις διαδικασίες αλλά και σε παρουσιάσεις, 
εκπαιδεύσεις, ομιλίες κ.λπ.

ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ γΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚπΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΑΙπΕΔ: ΑγΟΝΟΣ Ο ΔΙΑγΩΝΙΣΜΟΣ γΙΑ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ «ξΕΝΙΑ ΙΑΜΑΤΙΚΗΣ πΗγΗΣ ΚΥΘΝΟΥ»

ΕΡγΑΣΤΗΡΙΟ ΣΕΒ γΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝγΚ ΣΤΙΣ ΕξΑγΩγΕΣ

SOM ENErGIa: ΔΕΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ γΙΑ ΕπΙΤΥΧΗΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡγΕΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 
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Στόχος όλων μας πρέπει να είναι να ανορθώσουμε και να 
επαναφέρουμε τη μεσαία τάξη εκεί που πραγματικά πρέπει να 
είναι, ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, 
μιλώντας, νωρίτερα σήμερα, στη Βουλή. Ο κ. Σταϊκούρας υπο-
γράμμισε τη δέσμευση της κυβέρνησης «μόλις δημιουργηθεί, με 
ασφάλεια, δημοσιονομικός χώρος, να προχωρήσει στη μείωση 
της εισφοράς αλληλεγγύης. Κατά προτεραιότητα. Μέχρι να κα-
ταργηθεί», σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
   Ο υπουργός Οικονομικών παρουσίασε στοιχεία που δείχνουν 
δραματική συρρίκνωση των δηλωθέντων εισοδημάτων της 
μεσαίας τάξης, την περίοδο της κρίσης, ιδίως την περίοδο 2014-
2017.
   «Σύμφωνα με το τελευταίο δημοσιευμένο ετήσιο στατιστικό 
δελτίο της ΑΑΔΕ, με βάση τις φορολογικές δηλώσεις του 2018 
για τα εισοδήματα του 2017, το 52% των φορολογικών δη-
λώσεων είχε δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα κάτω των 8.000 
ευρώ. Το 83% κάτω των 20.000 ευρώ. Στα νοικοκυριά με δύο 
τέκνα, λίγο περισσότερες από τις μισές φορολογικές δηλώσεις 
που υποβλήθηκαν, είχαν δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα 
κάτω από 15.000 ευρώ. Οι μηδενικές δηλώσεις, την περίοδο 
2014-2017, αυξήθηκαν κατά 14%, ενώ οι φορολογούμενοι 
με εισόδημα 20.000-70.000 ευρώ παρουσίασαν πτώση έως 
12%», ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών και πρόσθεσε ότι τη 
συγκεκριμένη περίοδο «το συνολικό δηλωθέν εισόδημα συρ-
ρικνώθηκε, για φορολογούμενους με εισόδημα 20.000-70.000 
ευρώ, κατά 1,8 δισ. ευρώ, ενώ ταυτόχρονα αυξήθηκε, στα χα-
μηλά κλιμάκια 1-20.000 ευρώ, κατά 1,3 δισ. ευρώ».
   Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
   Ο υπουργός Οικονομικών αναφέρθηκε στη φορολογία επί ΣΥ-
ΡΙΖΑ και στις επιπτώσεις της στα εισοδήματα.
   «Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έβαλε, κατά μέσο όρο, πρόσθετο φόρο 
από 200 έως 830 ευρώ σε κάθε οικογένεια με εισόδημα 20.000-

70.000 ευρώ. Ενώ την ίδια στιγμή, η μέση φορολογική επιβά-
ρυνση για εισοδήματα 10.000-20.000 ευρώ αυξήθηκε κατά 
18%. Την περίοδο 2014-2017, το καθαρό ετήσιο διαθέσιμο 
εισόδημα για νοικοκυριά έως 20.000 ευρώ μειώθηκε κατά 235 
ευρώ, ενώ για μεγαλύτερα εισοδήματα η αντίστοιχη μείωση 
ανήλθε στα 530 ευρώ! Το κενό ΦΠΑ, σύμφωνα με στοιχεία της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αυξήθηκε από το 27% το 2014 στο 
34% το 2017. Δηλαδή η φοροδιαφυγή στο ΦΠΑ αυξήθηκε, επί 
ΣΥΡΙΖΑ, κατά 26%!», είπε ο Χρήστος Σταϊκούρας και κατηγόρη-
σε τον ΣΥΡΙΖΑ ότι υπερφορολόγησε χαμηλά και μεσαία εισοδη-
ματικά στρώματα, κάτι που οδήγησε σε αύξηση της φοροδια-
φυγής κατά περίπου 3 δισ. ευρώ την προηγούμενη τετραετία.
   Οι ελαφρύνσεις
   Αναφερόμενος στα μέτρα που προωθεί η σημερινή κυβέρ-
νηση, ο κ. Σταϊκούρας επικαλέστηκε μελέτη του Συμβουλίου 
Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, σύμφωνα με την οποία, από 
τη μείωση του ΕΝΦΙΑ και τη νέα κλίμακα φορολογίας εισοδήμα-
τος φυσικών προσώπων, συνδυαστικά, αναμένεται μείωση της 
φορολογικής επιβάρυνσης στα χαμηλότερα εισοδήματα κατά 
23%, στα μεσαία εισοδήματα κατά 16% και στα υψηλότερα 
εισοδήματα κατά 7%.
   «Σ’ αυτή την κατεύθυνση, δεσμευόμαστε ότι μόλις δημιουρ-
γηθεί, με ασφάλεια, δημοσιονομικός χώρος, θα προχωρήσουμε 
και στη μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης. Κατά προτεραιότη-
τα. Μέχρι να την καταργήσουμε. Ώστε, σταδιακά, να δούμε τη 
μεσαία τάξη να επιστρέφει εκεί που πραγματικά πρέπει να είναι, 
και όχι εκεί που σήμερα είναι», είπε ο υπουργός Οικονομικών και 
τόνισε ότι αυτό αποδεικνύει η κυβέρνηση και με την διανομή 
του υπερπλεονάσματος, που δημιουργήθηκε το 2ο εξάμηνο 
του 2019.
   Ο κ. Σταϊκούρας απάντησε και στις κατηγορίες που εκτοξεύει ο 
ΣΥΡΙΖΑ για το πού τοποθετεί η κυβέρνηση τη μεσαία τάξη.

   «Τα άκρα της μεσαίας τάξης, με εισοδηματικά και περιουσια-
κά κριτήρια, διαχρονικά και ανά χώρα μεταβάλλονται. Για την 
Ελλάδα, μέχρι σήμερα, και σε καμία φάση, δεν έχουν οριστεί 
τα σχετικά άκρα. Όποιος το κάνει, βάζοντας όρια, αυθαιρετεί. 
Μόνον ο ΟΟΣΑ έχει παρουσιάσει τα όρια της μεσαίας τάξης, με 
το εισοδηματικό κριτήριο. Αυτό και μόνο ανέφερα σε τοποθέ-
τησή μου. Ουδέποτε δήλωσα ότι αυτά τα όρια τα αποδέχεται το 
υπουργείο και ο υπουργός Οικονομικών. Η στρεψόδικη χρησι-
μοποίηση των στοιχείων του ΟΟΣΑ, από ορισμένες πλευρές, δεν 
υπηρετεί την αλήθεια», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών.
   Το φορολογικό νομοσχέδιο
   «Το φορολογικό νομοσχέδιο, απολύτως συνεπές προς τις κυ-
βερνητικές δεσμεύσεις, έχει ξεκάθαρη αναπτυξιακή διάσταση», 
είπε ο υπουργός Οικονομικών και πρόσθεσε ότι στόχοι είναι η 
ενίσχυση της οικονομικής αποτελεσματικότητας και η τόνωση 
της κοινωνικής δικαιοσύνης.
   Ο υπουργός επισήμανε ότι το νομοσχέδιο κινείται πάνω σε 10 
άξονες που συνιστούν ολοκληρωμένο συνεκτικό νομοθετικό 
πόνημα.
   «Το υπό συζήτηση φορολογικό νομοσχέδιο επιδιώκει και επι-
τυγχάνει την ενίσχυση της επανεκκίνησης της ελληνικής οικονο-
μίας, την ελάφρυνση της φορολογίας νοικοκυριών και επιχειρή-
σεων, τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης -όχι με μείωση του 
αφορολόγητου όπως έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση- αλλά 
με χτύπημα της φοροδιαφυγής, ως στοιχείο κοινωνικής δικαι-
οσύνης, και την υποβοήθηση της οικονομικής δραστηριότητας 
του παραγωγικού σκέλους της ελληνικής κοινωνίας, στο οποίο 
ανήκει και η μεσαία τάξη», είπε ο υπουργός Οικονομικών και 
πρόσθεσε: «Η κυβέρνηση της ΝΔ αποδεικνύει ότι δεν εφαρμόζει 
πολιτικές με ταξικό πρόσημο, αλλά πολιτικές για όλους τους πο-
λίτες, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα χαμηλότερα και τα μεσαία 
εισοδηματικά στρώματα».

Την εθνική αντιπροσωπεία «για τα εξαιρετικά αποτελέσματα της 
χθεσινής συνεδρίασης του Eurogroup», ενημέρωσε νωρίτερα 
απόψε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, λέγοντας 
ότι «αναγνωρίστηκε από όλους τους συμμετέχοντες η καλή πο-
ρεία της ελληνικής οικονομίας, επιβεβαιώθηκε η πρόοδος που 
έχει συντελεστεί, μετά τις 7 Ιουλίου, καταγράφηκε η κάλυψη των 
μεγάλων κενών που είχε αφήσει παρακαταθήκη η προηγούμε-
νη κυβέρνηση», σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
 Στο χθεσινό Eurogroup, είπε ο υπουργός, «αποτυπώθηκε η 
θετική δυναμική της οικονομίας η οποία έχει αναπτυχθεί τους 
τελευταίους μήνες, αναδείχθηκε η αξιοπιστία, μεθοδικότητα και 
κυρίως η σοβαρότητα της σημερινής κυβέρνησης και αποφασί-
στηκε η εκταμίευση του δεύτερου πακέτου μέτρων ελάφρυνσης 
του ελληνικού χρέους συνολικού ύψους 767 εκατ. ευρώ». Στα 
μέτρα, είπε ο κ. Σταϊκούρας, συμπεριλαμβάνεται και η εκταμί-
ευση της επόμενης δόσης κερδών των ευρωπαϊκών κεντρικών 
τραπεζών, από τα ελληνικά ομόλογα. Η αποδέσμευση, τόνισε, 

γίνεται χωρίς όρους και προϋποθέσεις, χωρίς προαπαιτούμενα, 
όπως αυτά είχαν τεθεί στις προηγούμενες εκταμιεύσεις της προ-
ηγούμενης κυβέρνησης.
 Επιπρόσθετα για πρώτη φορά αναδείχθηκε και καταγράφηκε, 
στην ανακοίνωση, το ζήτημα της αξιοποίησης αυτών των κερ-
δών για επενδυτικούς σκοπούς. Γί αυτό το σκοπό αποφασίστηκε 
η έναρξη της τεχνικής επεξεργασίας, το αμέσως επόμενο χρονικό 
διάστημα.
 «Η ελληνική οικονομία προχωράει με σταθερά, με ιεραρχημέ-
να βήματα προς την πλήρη κανονικοποίησή της, τους καλούς 
ρυθμούς ανάπτυξης, τη στήριξη των οικονομικά αδύναμων και 
της μεσαίας τάξης, και την ολόπλευρη ισχυροποίηση της χώρας. 
Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εκτιμά, εργάζεται και 
αισιοδοξεί ότι η τροχιά της ελληνικής οικονομίας θα είναι όλο και 
καλύτερη.
 Αυτή την αισιοδοξία, σε συνδυασμό με τον ρεαλισμό, τη μοι-
ράζεται με τους εταίρους, με τους επενδυτές, τις αγορές, με τους 

οίκους αξιολόγησης αλλά πρωτίστως με τους Έλληνες πολίτες», 
είπε ο υπουργός Οικονομικών και εξέφρασε την ικανοποίησή 
του, χωρίς, όπως είπε, να θριαμβολογεί και κάλεσε με αίσθημα 
εθνικής και κοινωνικής ευθύνης, όλες τις Ελληνίδες και όλους 
τους Έλληνες να συμπράξουν ενεργά σε αυτή την πορεία.
 «Η χθεσινή απόφαση του Eurogroup εδράζεται στη θετική αξιο-
λόγηση της 4ης έκθεσης ενισχυμένης εποπτείας της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, τη θετικότερη από τις μέχρι σήμερα δημοσιευμένες 
εκθέσεις», είπε ο Χρήστος Σταϊκούρας και πρόσθεσε ότι η έκθεση 
προβλέπει επίτευξη δημοσιονομικών στόχων, «με βελτίωση της 
ποιότητας των δημόσιων οικονομικών, ως αποτέλεσμα της στο-
χευμένης μείωσης φορολογικών συντελεστών από τη σημερινή 
κυβέρνηση της ΝΔ».

BOΥΛΗ-ΧΡ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ Η ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΤΑξΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: ΣΤΟ EUrOGrOUP ΑπΟΤΥπΩΘΗΚΕ Η ΘΕΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ ΜΗΝΕΣ
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Τον κώδωνα του κινδύνου για την λήψη προληπτικών μέτρων 
από μέρους των τραπεζών προκειμένου, μεταξύ άλλων, να κα-
λύψουν τυχόν κεφαλαιακές απαιτήσεις που θα προκύψουν από 
τα επερχόμενα stress tests, έκρουσε η διοίκηση της Τράπεζας 
της Ελλάδος, στην Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 
που δόθηκε στη δημοσιότητα σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
    Η ΤτΕ επισημαίνει ότι προκειμένου να ενισχυθεί η χρηματο-
πιστωτική σταθερότητα, απαιτείται καταρχήν, μία ολιστική 
λύση για την αντιμετώπιση του προβλήματος των κόκκινων 
δανείων. Προειδοποιεί μάλιστα, ότι «εάν δεν υπάρξει μεταβολή 
της υφιστάμενης κατάστασης, τα μεγέθη κερδοφορίας των τρα-
πεζών δεν θα μπορέσουν εύκολα να μεταβληθούν, δεδομένου 
του πεπερασμένου περιθωρίου περιστολής του λοιπού λειτουρ-
γικού κόστους». 
    Ταυτοχρόνως διαπιστώνει, ότι ενώ η κεφαλαιακή επάρκεια 
των τραπεζών διατηρείται σε ικανοποιητικό επίπεδο, υπάρχει 
ωστόσο πρόβλημα με την ποιότητα του κεφαλαίου. 
         Συγκεκριμένα, το 60% των ιδίων κεφαλαίων των τραπε-
ζών, κατά μέσο όρο, αποτελείται από τον λεγόμενο αναβαλλό-
μενο φόρο. Τούτο καταρχάς «φρενάρει» την αποκλιμάκωση 
των κόκκινων δανείων. Επιπροσθέτως, η ΤτΕ προειδοποιεί ότι 
«τυχόν πρόσθετες εποπτικές κεφαλαιακές απαιτήσεις λόγω της 
σταδιακής εφαρμογής του Διεθνούς Πρότυπου Χρηματοοικο-
νομικής Αναφοράς 9 (ΔΠΧΑ 9), της άσκησης προσομοίωσης 

ακραίων καταστάσεων κρίσης (stress test) της επόμενης χρο-
νιάς, καθώς και της εφαρμογής του προληπτικού μηχανισμού 
ασφαλείας, θα λειτουργήσουν επιπρόσθετα επιβαρυντικά».
         Η Έκθεση διαπιστώνει ότι ο λεγόμενος πιστωτικός κίνδυ-
νος σε επίπεδο συστήματος έχει μειωθεί σε σχέση με τα προ-
ηγούμενα έτη, αλλά η περαιτέρω ταχεία αποκλιμάκωση του 
υφιστάμενου αποθέματος των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων 
(ΜΕΔ), καθίσταται πλέον καθοριστικής σημασίας. Το απόθεμα 
των ΜΕΔ συρρικνώθηκε περαιτέρω και ανήλθε τον Ιούνιο του 
2019 σε 75,4 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά 7,9% ή 6,4 δισ. ευρώ σε 
σχέση με τον Δεκέμβριο του 2018.
         Στο πλαίσιο αυτό, η υιοθέτηση μιας ολιστικής προσέγγισης 
επιβάλλεται προκειμένου οι τράπεζες να προχωρήσουν στον 
αναγκαίο μετασχηματισμό του επιχειρηματικού τους σχεδίου, 
την αύξηση της αποδοτικότητάς τους και συνακόλουθα τη δι-
ασφάλιση των αναγκαίων συνθηκών για τη δημιουργία εσωτε-
ρικού κεφαλαίου. Το σχέδιο ΗΡΑΚΛΗΣ χαρακτηρίζεται ως «ση-
μαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, κρίνεται σκόπιμο να 
πλαισιωθεί από συμπληρωματικές ενέργειες». Στο πλαίσιο αυτό, 
η Τράπεζα της Ελλάδος έχει συστήσει ειδική ομάδα εργασίας η 
οποία επεξεργάζεται εναλλακτικές στρατηγικές και προτάσεις επί 
του αρχικού σχεδίου της σχετικά με τους τρόπους ταυτόχρονης 
μείωσης των ΜΕΔ και της αναβαλλόμενης φορολογίας, ως πο-
σοστό των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών.

     Αναφορικά με τα έσοδα των τραπεζών αναγνωρίζεται ότι, τα 
λειτουργικά έξοδα παρουσίασαν περαιτέρω υποχώρηση, κυρί-
ως λόγω της συνεχιζόμενης συρρίκνωσης του προσωπικού και 
του δικτύου καταστημάτων. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, 
ενισχύθηκαν τα λειτουργικά κέρδη το α  ́εξάμηνο του 2019 και 
βελτιώθηκε ο δείκτης αποτελεσματικότητας (λόγος λειτουργι-
κών εξόδων προς έσοδα) των ελληνικών τραπεζών.
         Στο μέτωπο της ρευστότητας, η Έκθεση διαπιστώνει συνεχή 
βελτίωση χάρη στην ενίσχυση της καταθετικής βάσης και τη 
διεύρυνση των πηγών χρηματοδότησης, όπως με την έκδοση 
χρέους μειωμένης εξασφάλισης και καλυμμένων ομολογιών. 
Καταγράφεται επίσης, η αύξηση των τραπεζικών καταθέσεων, 
στοιχείο που αποτελεί σταθεροποιητικό παράγοντα των πηγών 
χρηματοδότησης, ενώ χρήζει αναφοράς το γεγονός ότι η αυ-
ξητική τάση του συνόλου των καταθέσεων συνεχίστηκε, παρά 
τη διατήρηση των επιτοκίων καταθέσεων σε χαμηλά επίπεδα. 
Επιπρόσθετα, η άντληση μέρους των καταθέσεων προθεσμίας 
των επιχειρήσεων χρησιμοποιήθηκε για την αγορά κεφαλαιου-
χικών αγαθών. Το γεγονός αυτό αντανακλά, σύμφωνα με την 
ΤτΕ, «την πεποίθηση ότι η χώρα έχει εισέλθει σε έναν ενάρετο 
κύκλο οικονομικής ανάπτυξης, όπου οι επιχειρήσεις μπορούν 
να προβαίνουν σε λελογισμένη ανάληψη επενδυτικών πρωτο-
βουλιών».

Ευνοϊκότερο καθεστώς φορολόγησης για αθλητές, χρηματικές 
δωρεές προς το Δημόσιο, για τα ΙΧ αυτοκίνητα πολύτεκνων 
καθώς και για εταιρικά οχήματα χαμηλών ρύπων θεσπίζεται με 
μια σειρά τροπολογίες που κατέθεσε στο φορολογικό νομοσχέ-
διο ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταικούρας. Παράλληλα 
μειώνεται ο ΦΠΑ στο 6% από 13% για φάρμακα που χορηγού-
νται για δυσίατα νοσήματα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Ειδικότερα σύμφωνα με τις τροπολογίες:
1. Μειώνεται στο 22% από 45% από την 1η Ιανουαρίου 2020 ο 
φόρος για τα ποσά που καταβάλλονται από αθλητικές ανώνυ-
μες εταιρείες σε αθλητές για την υπογραφή συμβολαίου μετεγ-
γραφής ή την ανανέωση ή λύση συμβολαίου συνεργασίας εφό-
σον τα ποσά αυτά υπερβαίνουν τις 40.000 ευρώ. Παράλληλα 
αυξάνεται σε 22% από 20% ο συντελεστής παρακράτησης του 
φόρου που προκύπτει από την αυτοτελή φορολόγηση των πο-
σών που καταβάλλονται στους αθλητές. Στην περίπτωση που 

το εισόδημα καταβάλλεται ελεύθερο φόρου, ο φόρος υπολογί-
ζεται μετά την αναγωγή του ποσού σε μικρό με την προσθήκη 
του αναλογούντος φόρου.
2. Μειώνεται στο μισό και συγκεκριμένα στο 10% από 20% που 
ισχύει ο φόρος για τις δωρεές προς φορείς του Δημοσίου, ΟΤΑ, 
ΝΠΔΔ κλπ, εφόσον οι δωρεές υπερβαίνουν τα 100 ευρώ.
3. Χορηγείται στις επιχειρήσεις δυνατότητα έκπτωσης από τα 
ακαθάριστα έσοδά τους προσαυξημένης κατά 30% για τη 
δαπάνη απόσβεσης εταιρικού αυτοκινήτων μηδενικών ή χα-
μηλών ρύπων έως 50gr CO2/ΚΜ με μέγιστη λιανική τιμή προ 
φόρων έως τις 40.000 ευρώ.
4. Στον υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6% από τον χαμηλό 
13% υπάγονται τα φάρμακα που χορηγούνται σε ασθενείς με 
δυσίατα νοσήματα όπως καρκίνος, διαβήτης, ρευματοειδής αρ-
θρίτιδα και μυασθένεια (ΔΚ 3003 και 3004) καθώς και τα εμβό-
λια και ανοσολογικά προϊόντα της δασμολογικής κλάσης 3002.

5. Απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ αναδρομικά από την 1η 
Ιανουαρίου 2014 ακίνητα νομικών προσώπων δημοσίου και 
ιδιωτικού δικαίου, που εντάσσονται στους φορείς της Γενικής 
Κυβέρνησης καθώς και σε ΟΤΑ των οποίων η χρήση καλύπτει 
αποκλειστικά ανάγκες της δημόσιας υγείας (π.χ. τα ακίνητα στα 
οποία στεγάζονται δημόσια νοσοκομεία).
6. Εξαιρούνται από τη επιβολή του φόρου πολυτελούς διαβίω-
σης από το φορολογικό έτος 2019 και μετά τα επιβατικά αυτοκί-
νητα πολυτέκνων με τουλάχιστον 4 εξαρτώμενα παιδιά.
7. Εξαιρούνται αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2013, της 
υποχρέωσης καταβολής του ειδικού ετήσιου φόρου 15% επί 
της αξίας των εμπράγματων δικαιωμάτων πλήρους ή ψιλής 
κυριότητας ή επικαρπίας επί ακινήτων και οι εταιρείες των οποί-
ων το σύνολο των μετοχών τους κατέχουν νομικά πρόσωπα τα 
οποία αποδεδειγμένα επιδιώκουν κοινωφελείς, εκπαιδευτικούς, 
πολιτιστικούς ή θρησκευτικούς σκοπούς στην Ελλάδα.

Αντιπρόεδροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βιοτεχνιών και μικρο-
μεσαίων SMEunited, αναδείχθηκαν ο Δημήτρης Ασημακόπου-
λος, πρώην πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ και ο Δημήτρης Δημητριά-
δης, μέλος του ΔΣ της ΕΣΕΕ, κατά τις εκλογές που έγιναν στις 3 
Δεκεμβρίου, στις Βρυξέλλες, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

   Πρόεδρος της οργάνωσης εξελέγη ο κ. Alban Maggiar, ο 
οποίος θα αναλάβει από την 1η Ιανουαρίου του 2020. Τόσο ο 
κ. Maggiar, όσο και η απερχόμενη πρόεδρος, Ulrike Rabmer-
Koller, έδωσαν έμφαση στη νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική ΜμΕ, 
η οποία έχει εξαγγελθεί από την νέα πρόεδρο της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, Ursula von der Leyen, όπως και στα ζητήματα της 
ψηφιακής μετάβασης και του οικολογικού προσανατολισμού 
των ΜμΕ.

πΡΟΛΗπΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ γΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟπΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΖΗΤΑ
Η ΤΡΑπΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΡΟπΟΛΟγΙΕΣ: ΜΕΙΩΣΗ ΦπΑ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΥΣΙΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΕξΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΙΧΕ πΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟγΕΝΕΙΩΝ 
ΑπΟ ΦΟΡΟ πΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΣΤΙΣ ΜΕΤΕγγΡΑΦΕΣ πΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΑΕ
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Σε 1,15 δισ. ευρώ έφθασαν τα συνολικά έσοδα από τις μισθώσεις 
καταλυμάτων στην Ελλάδα μέσω των πλατφορμών Airbnb και 
HomeΑway, κατά το 12μηνο Ιουνίου 2018-Μαΐου 2019. Αυτό 
αναφέρεται –σύμφωνα με το ΑΠΕ- σε μελέτη του Ινστιτούτου του 
Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) με 
θέμα: «Οικονομικά στοιχεία βραχυχρόνιων μισθώσεων στην Ελ-
λάδα, μέσω πλατφορμών Airbnb και ΗomeAway». Στο διάστημα 
αυτό, διατέθηκαν προς μίσθωση στην Ελλάδα από τις δύο πλατ-
φόρμες 170.542 καταλύματα, εκ των οποίων τα 137.484, δηλαδή 
το 81%, μισθώθηκαν τουλάχιστον μια φορά. 
   Από αυτά, τα 121.287 ήταν αυτόνομα καταλύματα, ενώ στα 
υπόλοιπα 16.197 υπήρχαν κοινόχρηστοι χώροι εντός του ενοι-
κιαζόμενου καταλύματος. Από τα 1,15 δισ. ευρώ συνολικών 
εσόδων, τα 1,08 δισ. ευρώ εισπράχθηκαν από τα αυτόνομα κα-
ταλύματα. Για τα καταλύματα αυτά, η μέση πληρότητα ανήλθε σε 
53%, η μέση τιμή καταλύματος διαμορφώθηκε στα 146 ευρώ, 
το ημερήσιο έσοδο ανά διαθέσιμο κατάλυμα σε 77 ευρώ και το 
μέσο ετήσιο έσοδο ανά κατάλυμα σε 8.912 ευρώ. Ας σημειωθεί 
πως οι πλατφόρμες αυτές καλύπτουν μόνο ένα μέρος της αγοράς 
βραχυχρόνιων μισθώσεων, ενώ σύμφωνα με την Euromonitor, 
η συνολική δαπάνη για διαμονή το 2018 εκτιμάται ότι ανήλθε σε 
9,9 δισ. ευρώ. 
   Επιβεβλημένη ανάγκη η ρύθμιση της αγοράς 
   Το μέγεθος και μόνο της αγοράς των βραχυχρόνιων μισθώσε-
ων επιβάλει πλέον την ανάγκη ρύθμισής της, όπως επισημαίνει o 
ΣΕΤΕ, σε κάθε ευκαιρία τα τελευταία χρόνια έχοντας παρουσιάσει 
και παραδείγματα άλλων προορισμών, διεθνώς σε ότι αφορά 
τους τρόπους αντιμετώπισης. 
   Όπως επισημαίνεται και στη μελέτη, η μαζική μίσθωση καταλυ-

μάτων από τουρίστες μέσω πλατφορμών όπως η Airbnb και η 
HomeAway, έχει πολλαπλές επιπτώσεις, τόσο εντός του πλαισί-
ου της τουριστικής δραστηριότητας, μέσω του συχνά αθέμιτου 
ανταγωνισμού προς τις επιχειρήσεις αλλά και της προσέλκυσης 
νέων αγορών, όσο και εκτός αυτής, δημιουργώντας προβλήματα 
πχ σε πολυκατοικίες, «εκτοπίζοντας» κατοίκους από ολόκληρες 
περιοχές, αλλάζοντας την φυσιογνωμία περιοχών, αυξάνοντας 
τα ενοίκια, προκαλώντας έλλειψη στέγης σε τουριστικούς προο-
ρισμούς κά.
   Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης, στο 12μηνο Ιούνιος 
2018-Μάϊος 2019, για τα αυτόνομα καταλύματα που μισθώ-
θηκαν τουλάχιστον μια φορά, οι μισθώσεις μέσω Airbnb και 
HomeAway, ακολούθησαν την εποχικότητα του τουρισμού 
στην Ελλάδα με ελαφρά μικρότερη ένταση κατά τη διάρκεια της 
θερινής σεζόν. Παρατηρείται κορύφωση στην υψηλή περίοδο του 
καλοκαιριού και έπειτα αναμενόμενη πτώση και στασιμότητα τους 
χειμερινούς μήνες, με την αύξηση να έρχεται πάλι από την άνοιξη 
και έπειτα. Η μεγαλύτερη πληρότητα παρατηρείται τον Αύγουστο 
του 2018 με 68% και ακολουθούν ο Ιούλιος με 60% και ο Σεπτέμ-
βριος με 54%.
   Τη μεγαλύτερη μέση τιμή καταλύματος είχε ο Ιούλιος στα 172 
ευρώ, ακολούθησε ο Αύγουστος στα 171 ευρώ και ο Ιούνιος με 
153 ευρώ. Ωστόσο, λόγω της υψηλότερης πληρότητας, το ημερή-
σιο έσοδο ανά διαθέσιμο κατάλυμα ήταν μεγαλύτερο τον Αύγου-
στο, στα 116 ευρώ και ακολούθησαν ο Ιούλιος με 102 ευρώ και ο 
Ιούνιος με 76 ευρώ.
   Ενδιαφέρον παρουσιάζει η ιδιαιτερότητα των επιμέρους περι-
οχών της Ελλάδας, ως προς τη ζήτηση, την πληρότητα, τη μέση 
τιμή και τα έσοδα. Επιγραμματικά, η Σαντορίνη εμφάνισε τη με-

γαλύτερη πληρότητα (62%) στα ενεργά αυτόνομα καταλύματα 
και ακολούθησαν η Αθήνα με 60% και η Κεφαλονιά με 59%. Η 
Μέση Τιμή Καταλύματος της Σαντορίνης ήταν στα 341 ευρώ, ενώ 
την πρώτη θέση είχε η Μύκονος με 496 ευρώ. Παρά την υψηλή 
πληρότητα, η Μέση Τιμή Καταλύματος στην Αθήνα είναι χαμηλή, 
μόλις στα 66 ευρώ, ενώ την πιο χαμηλή παρουσιάζει η Θεσσαλο-
νίκη με 45 ευρώ. Το υψηλότερο ετήσιο έσοδο ανά κατάλυμα εμ-
φάνισε η Σαντορίνη με 31.734 ευρώ και ακολούθησε η Μύκονος 
με 27.263 ευρώ.
   Η διαφορά της μίσθωσης σε σχέση με τα ξενοδοχεία και τις επι-
χειρήσεις καταλυμάτων 
   Στη μελέτη επισημαίνεται και μια μεγάλη διαφορά της μίσθωσης 
μέσω Airbnb και HomeAway σε σχέση με τα ξενοδοχεία και τις επι-
χειρήσεις καταλυμάτων. Τα ξενοδοχεία και οι επιχειρήσεις καταλυ-
μάτων, λειτουργούν μέσα σε ένα συγκεκριμένο, καθορισμένο 
χρονικό πλαίσιο κάθε χρόνο, συχνά ανάλογα με τη γεωγραφική 
τους θέση. Ενδεικτικά, τα ξενοδοχεία πόλεως και οι επιχειρήσεις 
καταλυμάτων που βρίσκονται σε πόλεις, λειτουργούν όλο το 
χρόνο, ενώ ξενοδοχεία και επιχειρήσεις καταλυμάτων σε νησιω-
τικούς προορισμούς, εξαιτίας της εποχικότητας του τουρισμού, 
συνηθίζουν να λειτουργούν ορισμένους μήνες. Σε κάθε περίπτω-
ση, υπάρχει ένα σαφές χρονικό πλαίσιο λειτουργίας, το οποίο είναι 
καθορισμένο. 
   Αντίθετα, η προσφορά καταλυμάτων μέσω των πλατφορμών 
Airbnb και HomeAway είναι συνεχώς μεταβαλλόμενη, ανάλογα 
με τη ζήτηση. Επί παραδείγματι, ενδέχεται κάποιο κατάλυμα να 
εμφανίζεται διαθέσιμο προς μίσθωση στις πλατφόρμες για κάποια 
συγκεκριμένη χρονική περίοδο ή ακόμα και για ελάχιστες ημέρες, 
αλλά μετά να αποσύρεται από την πλατφόρμα. 

 Την ένταξη του Τομέα Μεταλλουργίας της στην Πρωτοβουλία 
Υπεύθυνης Διαχείρισης Αλουμινίου (ASI) ως μέλους Παραγωγής 
και Μεταποίησης ανακοίνωσε η MYTILINEOS, όπως σημειώνει το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Η ASI είναι ένας παγκόσμιος, πολυμετοχικός οργανισμός δημιουρ-
γίας προτύπων και πιστοποίησης, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 
ο οποίος έχει αναπτύξει ένα ανεξάρτητο πρόγραμμα πιστοποί-
ησης με σκοπό να διασφαλίσει ότι οι αρχές της Βιωσιμότητας, 
της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, της Διακυβέρνησης και των 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα ενσωματώνονται σε συνεχώς με-
γαλύτερο βαθμό στην παραγωγή, τη χρήση και την ανακύκλωση 
αλουμινίου.
Μεγάλοι, παγκόσμιοι παραγωγοί αλουμινίου/αλουμίνας, όπως 
οι Rio Tinto, Alcoa, Hydro και Rusal έχουν ενταχθεί σε αυτήν την 
πρωτοβουλία, δεσμευόμενοι να μεγιστοποιήσουν τη συμβολή 
του αλουμινίου σε μία βιώσιμη κοινωνία.
Τα πρότυπα της Πρωτοβουλίας ASI προσδιορίζουν αρχές και 

κριτήρια, τα οποία σχετίζονται με την κοινωνία, το περιβάλλον και 
τη διακυβέρνηση, με σκοπό τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με 
τις δεσμεύσεις βιωσιμότητας της αλυσίδας αξίας του αλουμινίου.
Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η συμμετοχή στην Πρωτο-
βουλία ASI αντανακλά τη δέσμευση της MYTILINEOS ως προς τη 
βιώσιμη παραγωγή, μαζί με τον στόχο χρήσης Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας στον Τομέα Μεταλλουργίας σε ποσοστό 100% 
μέχρι το 2030, όπως ανακοινώθηκε πρόσφατα από τον πρόεδρο 
και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Ευάγγελο Μυτιληναίο, 
κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τη θεμελίωση του νέου σταθμού 
φυσικού αερίου συνδυασμένου κύκλου (CCGT).
Όπως δήλωσε ο γενικός διευθυντής του Τομέα Μεταλλουργίας 
της MYTILINEOS, Δημήτριος Στεφανίδης, «η αειφόρος ανάπτυξη 
αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για τη MYTILINEOS και εκ-
φράζεται μέσω της υπεύθυνης παραγωγής βωξίτη, αλουμίνας 
και αλουμινίου, καθώς και μέσω της διαρκούς αυτοβελτίωσης και 
αδιάλειπτης διαδικασίας επιμόρφωσης, με σκοπό την αύξηση του 

θετικού αντίκτυπου των δραστηριοτήτων μας στην ευρύτερη κοι-
νωνία. Για εμάς, η ένταξη στην Πρωτοβουλία ASI αντιπροσωπεύει 
μία δημιουργική πρόκληση και πάγια δέσμευση, πλήρως ευθυ-
γραμμισμένη με το όραμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για ταχεία 
μετάβαση προς μία παραγωγή ουδέτερη από άνθρακα».
Έχοντας ολοκληρώσει μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις που 
έχουν πραγματοποιηθεί στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα, η 
MYTILINEOS έχει εδραιωθεί ως ένας από τους ισχυρότερους παί-
κτες στον κλάδο της μεταλλουργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η 
MYTILINEOS διαθέτει μία από τις μεγαλύτερες καθετοποιημένες 
μονάδες παραγωγής και εμπορίας βωξίτη, αλουμίνας και αλου-
μινίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορεί να αποτελέσει μοχλό 
ανάπτυξης της εθνικής και ευρωπαϊκής οικονομίας καθώς και των 
περιφερειακών οικονομιών της χώρας. Ο Τομέας Μεταλλουργίας 
σήμερα απασχολεί άμεσα περίπου 1.200 άτομα, με ενοποιημένο 
κύκλο εργασιών ο οποίος ξεπερνά τα 600 εκατ. ευρώ.
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Όταν πριν από έναν χρόνο ξεκινούσε να λειτουργεί το γρα-
φείο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στις Βρυξέλλες, 
ο στόχος που «συνόδευε» τα εγκαίνιά του ήταν η αναζήτηση 
χρηματοδοτήσεων και πόρων, ιδιαίτερα δε εκείνων που οι 
Ευρωπαίοι αξιωματούχοι αποκαλούν μεταξύ τους «διαμα-
ντάκια», αναφέρει σε δημοσίευμά του το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Πρόκει-
ται, ουσιαστικά, για ευρωπαϊκά προγράμματα που χρημα-
τοδοτούν δράσεις σε διάφορους τομείς (του περιβάλλοντος, 
των υποδομών, της απασχόλησης, των επιχειρήσεων, της 
καινοτομίας κ.ά) και προωθούνται ανεξάρτητα από το ΕΣΠΑ. 
Αυτός είναι και ο λόγος που κρίθηκε απαραίτητο να συμμετά-
σχει η Περιφέρεια στην αναζήτηση τέτοιου είδους ευκαιριών, 
με θετικό πρόσημο για το μέλλον.
   Ένα τέτοιο «διαμαντάκι» αλίευσε πρόσφατα το Γραφείο της 
Περιφέρειας στις Βρυξέλλες καθώς κινήθηκαν οι απαραίτητες 
διαδικασίες ώστε να γίνει δεκτή η συμμετοχή της σε πρόγραμ-
μα Interreg Med με αντικείμενο τη «γαλάζια οικονομία». Σε 
αυτή τη νέα ευρωπαϊκή στρατηγική που, σύμφωνα με την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπόσχεται 5,4 εκατομμύρια θέσεις 
εργασίας και ακαθάριστη προστιθέμενη αξία σχεδόν 500 δισ. 
ετησίως, η Περιφέρεια φιλοδοξεί να αναζητήσει καλές πρακτι-
κές, ώστε να αποκτήσει μερίδιο συμμετοχής.
   «Ως τώρα ακούγαμε για «πράσινη οικονομία», τώρα πήγαμε 
και στη» εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο προϊστάμενος της Αυτοτελούς 
Διεύθυνσης Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότη-
τας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Κωνσταντίνος Μι-
χαηλίδης. Ο ίδιος επισημαίνει ότι ο όρος «γαλάζια οικονομία» 
παραπέμπει σε οτιδήποτε έχει σχέση με την αξιοποίηση των 
ακτών, των θαλασσών, των ωκεανών.
Τι είναι η «γαλάζια οικονομία»;
   «Ο όρος περιλαμβάνει καταρχάς τη θαλάσσια ενέργεια. 
Εμείς, βέβαια, δεν έχουμε στην Περιφέρειά μας θαλάσσιους 

ενεργειακούς πόρους αλλά είναι πάρα πολλές οι Περιφέρειες 
στο εξωτερικό που χρησιμοποιούν τη δύναμη των κυμάτων 
για να παράγουν ενέργεια. Περιλαμβάνει ακόμη τα αιολικά 
πάρκα που βρίσκονται μέσα σε νησίδες στον ωκεανό. Αυτή 
είναι μια πρακτική πολύ διαδεδομένη. Επίσης, η γαλάζια οικο-
νομία αφορά τις υδατοκαλλιέργειες, τομέα ιδιαίτερα αναπτυγ-
μένο στην Κεντρική Μακεδονία και τον θαλάσσιο παράκτιο 
τουρισμό και τουρισμό με κρουαζιερόπλοια. Είμαστε μια πολύ 
δυνατή Περιφέρεια σε οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτό το κομ-
μάτι. Βέβαια, θαλάσσιοι ορυκτοί πόροι δεν υπάρχουν στην 
περιοχή μας, ωστόσο έχουμε δυνατότητες ανάπτυξης και 
αξιοποίησης της γαλάζιας θαλάσσιας βιοτεχνολογίας μέσω 
της παρατήρησης των θαλάσσιων οργανισμών» αναφέρει 
χαρακτηριστικά ο κ. Μιχαηλίδης.
Η «γαλάζια οικονομία» και το crowdfunding
   Με απλά λόγια, η «γαλάζια ανάπτυξη» απευθύνεται ως 
εγχείρημα σε περιοχές με απόθεμα ανάπτυξης στον γαλά-
ζιο χώρο και πρεσβεύει μια ανάπτυξη με τρόπο βιώσιμο 
και αειφόρο. Επιχειρείται, παράλληλα, η σύνδεσή της με το 
crowdfunding, έναν συμμετοχικό τρόπο χρηματοδότησης 
επιχειρήσεων. «Ακούμε πολλές φορές ότι κάποιος βγάζει μια 
ιδέα και αναζητά χρηματοδότηση μέσω του διαδικτύου. Το 
crowdfunding είναι μια καινούρια μέθοδος που προωθείται 
με διάφορους, απλούς και χαμηλού κόστους τρόπους» σχο-
λιάζει ο κ. Μιχαηλίδης.
   Στο ερώτημα αν θα μπορούσαν στην Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας να δημιουργήσουν ένα τέτοιο crowdfunding οι 
μυδοκαλλιεργητές, απαντά: 
«Αυτό που θα εξετάσουμε είναι διάφορα προγράμματα. Το 
κατά πόσο μπορεί να δημιουργηθεί ένα τέτοιο σχήμα στην Πε-
ριφέρειά μας και ποιες πολιτικές πρέπει να υποστηρίξουμε και 
να σχεδιάσουμε έτσι ώστε να δούμε κατά πόσο έχει εφαρμογή 

το crowdfunding στη «γαλάζια οικονομικά» αρχικά. Εμάς μας 
ενδιαφέρει να δούμε πώς χρησιμοποιούν αυτό το εργαλείο οι 
άλλες περιφέρειες, προκειμένου, στη συνέχεια, να το εντάξου-
με στη φαρέτρα των χρηματοδοτήσεων των επιχειρήσεων 
στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας».
Το έργο προέκυψε μέσα από τις επαφές του γρα-
φείου των Βρυξελλών
   Ο προϊστάμενος της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Υποστήριξης 
Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κεντρι-
κής Μακεδονίας εκτιμά ως ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι 
το έργο προήλθε μέσα από τις επαφές που έκανε το γραφείο 
των Βρυξελλών. 
«Το Γραφείο συμμετείχε σε μια συνάντηση για τη «γαλάζια 
ανάπτυξη», έναν τομέα με αναπτυσσόμενη δυναμική στις 
Βρυξέλλες. Κατέγραψε τα δεδομένα, κράτησε κάποιες επαφές 
και μέσα από αυτές τις επαφές και το ενδιαφέρον προέκυψε 
η πρόταση για την συμμετοχή στη διαδικασία υποβολής του 
αιτήματος στο πρόγραμμα Med. Είδαμε ότι έχει ενδιαφέρον 
γιατί και σαν φορέας υποστήριξης της καινοτομίας και της 
επιχειρηματικότητας θεωρούμε ότι συνδυάζεται με τη χρημα-
τοδότηση των επιχειρήσεων» τονίζει. Γνωστοποιεί, άλλωστε, 
ότι η πρόταση εγκρίθηκε και τώρα έρχεται η Περιφέρεια να 
την αποδεχτεί και να την ξεκινήσει.
Το έργο
   Το έργο, στο οποίο συμμετέχει η Περιφέρεια Κεντρικής Μα-
κεδονίας μαζί με το δίκτυο Νησιωτικών, Εμπορικών Επιμελη-
τηρίων της ΕΕ και εταίρους από τη Σλοβενία, την Κύπρο, την 
Ισπανία, την Πορτογαλία, το Βέλγιο, την Αλβανία, την Ιταλία 
και την Κροατία, χρηματοδοτείται για την ελληνική συμμε-
τοχή κατά 85% από το Interreg Med και κατά 15% από το 
πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.

Μια εκτεταμένη καθίζηση του εδάφους σημειώθηκε πριν 
λίγες μέρες σε αγροτική περιοχή στο Πετρωτό Ελασσόνας, 
προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους, σημειώνει το ΑΠΕ-
ΜΠΕ. 
Η καθίζηση έγινε σε μια αγροτική έκταση 50 περίπου στρεμ-

μάτων, όταν ένα μέρους του λόφου υποχώρησε. Στο σημείο 
βρέθηκε ο δήμαρχος Ελασσόνας Νίκος Γάτσας, ενώ οι υπη-
ρεσίες απέκλεισαν την περιοχή με την κατάλληλη σήμανση. 
Ο κ. Γάτσας σε δήλωση του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ είπε ότι η καθίζηση 
δεν προκάλεσε ιδιαίτερα προβλήματα, παρά μόνο ορισμένες 

ζημιές σε έναν αγροτικό δρόμο. Επίσης τόνισε ότι έχει ενη-
μερωθεί η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών 
Ερευνών για το γεγονός και πως το επόμενο διάστημα ανα-
μένεται να φτάσουν στο σημείο ερευνητές για να μελετήσουν 
το φαινόμενο.

Το βραβείο «Ευρωπαϊκό Μουσείο της χρονιάς 2020» διεκ-
δικούν δυο ελληνικά μουσεία, όπως έγινε γνωστό πριν από 
λίγο από το Φόρουμ των Ευρωπαϊκών Μουσείων (European 
Museum Forum-EMF), που κάνει και την απονομή: το Αρχαι-
ολογικό Μουσείο Αρχαίας Κορίνθου και το Μουσείο ‘Αγγελου 
Σικελιανού, στη Λευκάδα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
   Ο θεσμός του European Museum of the Year Award (EMYA) 
θεσπίστηκε το 1977 και τελεί υπό την αιγίδα του Συμβουλί-
ου της Ευρώπης, με στόχο να βραβεύει, σε ετήσια βάση, την 
καλύτερη μουσειακή πρακτική στην Ευρώπη και να ενθαρ-
ρύνει τις καινοτόμες δράσεις στην κοινωνία των μουσείων. 
Το βραβείο απονέμεται κάθε χρόνο στην ετήσια διάσκεψη 

του EMF, σε μουσεία που άνοιξαν πρόσφατα ή σε μουσεία με 
πρόσφατα ανακαινισμένες εκθέσεις. Το 2020 η ετήσια διάσκε-
ψη θα πραγματοποιηθεί στο Κάρντιφ της Ουαλίας, από τις 29 
Απριλίου ως τις 2 Μαΐου.
   Η οικία Σικελιανού, στην οποία στεγάζεται το ομώνυμο 
μουσείο, αγοράστηκε από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας το 
2009. Ανακαινίστηκε και διαμορφώθηκε σε ένα πρωτοπορι-
ακό μουσειακό χώρο που παραδόθηκε στον Δήμο Λευκάδας 
και εγκαινιάστηκε στις 6 Οκτωβρίου 2017.
   Το Μουσείο Αρχαίας Κορίνθου κτίστηκε το 1932 για να 
στεγάσει τα πολυάριθμα αντικείμενα που έφερνε στο φως η 
αρχαιολογική σκαπάνη. Το 2015 ολοκληρώθηκαν μεγάλης 

κλίμακας εργασίες στην ανατολική και νότια πτέρυγα. Στους 
χώρους αυτούς φιλοξενείται πλέον μια νέα έκθεση για την 
αρχαία Κόρινθο, από τα γεωμετρικά χρόνια μέχρι και την 
καταστροφή της από τους Ρωμαίους, το 146 πΧ. Το έργο συγ-
χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ 2007-2013.
Περισσότερες πληροφορίες για τις υποψηφιότητες στην ιστο-
σελίδα
https://europeanforum.museum/annual-conference/
nominations-2020/?fbclid=IwAR2n9uroZLQgW0I1gME7bG
KTbPagc89yoSXcAojF9LZCZWYiHPHfe2ULej0

ΑπΟ ΤΗΝ «πΡΑΣΙΝΗ» ΣΤΗ «γΑΛΑΖΙΑ» ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ   

ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΚΑΘΙΖΗΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΕ πΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ   

ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ «ΕΥΡΩπΑΪΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2020»
Διεκδικούν το Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχαίας Κορίνθου και το Μουσείο Άγγελου Σικελιανού, στη Λευκάδα





 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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ΝΕΟ ΤΟπΙΟ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟγΙΑ – 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑγΕΣ πΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ 
ΑπΟ ΤΟ 2020 

ΟΙ πΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΤΗΣ 
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ

Νέα φορολογική κλίμακα, αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού 
της έκπτωσης φόρου – αφορολόγητου με αύξηση για όσους 
έχουν παιδιά και χαμηλά εισοδήματα, παραπάνω αποδείξεις 
για όλους βάσει πραγματικού εισοδήματος και πέναλτι φόρου 
22% σε όσους συγκεντρώσουν λιγότερες, αλλά και σημαντικές 
μειώσεις στη φορολογία για τα εισοδήματα που θα αποκτήσουν 
εφέτος όλα τα νομικά πρόσωπα είναι μερικά μόνο από τα μέτρα 
που περιλαμβάνει το φορολογικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε 
στη Βουλή την περασμένη εβδομάδα και θα ψηφιστεί άμεσα για 
να ισχύσουν οι περισσότερες διατάξεις από τις αρχές του νέου 
έτους.
Από 1ης Ιανουαρίου 2020 τα εισοδήματα που θα αποκτήσουν 
μισθωτοί, συνταξιούχοι, αγρότες και ελεύθεροι επαγγελματίες 
θα φορολογηθούν με εισαγωγικό συντελεστή 9%, από 22% 
σήμερα για τα μέχρι 10.000 ευρώ εισόδημα, ενώ όσοι ξεπερ-
νούν τις 20.000 ευρώ ετησίως θα διαπιστώσουν ότι οι συντελε-
στές φορολογίας που εφαρμόζονται πάνω από το ποσό αυτό θα 
είναι μειωμένοι κατά μία ποσοστιαία μονάδα. 
Οι επαγγελματίες
Μεγάλοι ωφελημένοι από τις αλλαγές στη φορολογική κλίμακα 
αναμφισβήτητα είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι για ει-
σοδήματα έως 10.000 ευρώ θα έχουν μείωση φόρου έως 1.300 
ευρώ, ενώ αν τα εισοδήματά τους ξεπερνούν τις 20.000 ευρώ 
τότε η μείωση του φόρου θα είναι ακόμη μεγαλύτερη.
Μισθωτοί, συνταξιούχοι και αγρότες που απολαμβάνουν έκ-
πτωση φόρου – αφορολόγητο θα δουν μείωση του φόρου 
τους με τη μέγιστη ωφέλεια να αποτυπώνεται στα εισοδήματα 
των 12.000 ευρώ. Για παράδειγμα άγαμος – έγγαμος χωρίς 
παιδιά θα έχει μείωση φόρου έως 177 ευρώ, έγγαμος με 1 παι-
δί μείωση φόρου έως 160 ευρώ, έγγαμος με 2 παιδιά μείωση 
φόρου έως 200 ευρώ, έγγαμος με 3 παιδιά μείωση φόρου έως 
320 ευρώ. Οι μεγαλύτεροι ωφελημένοι είναι όσοι έχουν ετήσια 
εισοδήματα έως 20.000 ευρώ, ενώ εκείνοι που έχουν ετήσιο ει-
σόδημα από 20.000 έως 50.000 ευρώ είτε δεν θα δουν κανένα 
όφελος σε σύγκριση με τον φόρο που πλήρωσαν φέτος (αφορά 
όσους έχουν 1 προστατευόμενο τέκνο) είτε πολύ μικρή μείωση 
φόρου (17 ευρώ για άγαμους – έγγαμους χωρίς παιδιά, 20 
ευρώ για όσους έχουν 2 προστατευόμενα τέκνα).
 Η νέα κλίμακα
Η νέα φορολογική κλίμακα για τα εισοδήματα που θα αποκτη-
θούν από 1ης Ιανουαρίου 2020 και μετά θα περιλαμβάνει τους 
εξής συντελεστές: Κλιμάκιο εισοδήματος έως 10.000 ευρώ: 
συντελεστής 9% (από 22%), κλιμάκιο εισοδήματος από 10.001 

Η «Deal» παρουσιάζει σήμερα τη μελέτη για τα κυριότερα λιμάνια 
κρουαζιέρας της χώρας, η οποία δόθηκε στα μέλη της Εθνικής 
Επιτροπής Κρουαζιέρας. Πρόκειται για τις παρεμβάσεις, τη δια-
μόρφωση κτηριακών εγκαταστάσεων, την τοποθέτηση ηλεκτρο-
νικών πυλών, τη δημιουργία χώρων φιλοξενίας στα λιμάνια του 
Πειραιά, της Ρόδου, της Σαντορίνης, της Μυκόνου, της Κω, του 
Ηρακλείου, της Σάμου, της Σύρου, της Πάτμου και της Μήλου.
ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
-Κατάλληλη διαμόρφωση των κτιριακών εγκαταστάσεων, στο 
χώρο των αφίξεων, ώστε η διεξαγωγή του διαβατηριακού ελέγ-
χου να προηγείται της παραλαβής των αποσκευών. Εν συνεχεία, 
να παραλαμβάνονται οι αποσκευές από τους ταξιδιώτες και ακο-
λούθως να διενεργείται ο τελωνειακός έλεγχος. ‘
- Εγκατάσταση επιπλέον δυο θαλάμων διαβατηριακού ελέγχου, 
δυο θέσεων εργασίας και δώδεκα συστημάτων αυτοεξυπηρέτη-
σης (SSS), στον χώρο αναμονής των αφιχθέντων επιβατών. 
-Εγκατάσταση τριών ηλεκτρονικών θυρών (e gates), στο χώρο 
διενέργειας του διαβατηριακού ελέγχου. 
- Δημιουργία Γραφείου Αξιωματικού Υπηρεσίας (Γραφείο 2ης 
Γραμμής Ελέγχου), στους διαθέσιμους χώρους γραφείων, που 
έπονται χωροταξικά, των υφιστάμενων θαλάμων διαβατηριακού 
ελέγχου. 
-Εγκατάσταση τουλάχιστον τεσσάρων συστημάτων αυτομα-
τοποιημένου συνοριακού ελέγχου (Automated Border Control 
- ABC), με την συνοδευόμενη θέση εργασίας εντός θαλάμου. Ο 2ος 
Σταθμός (Σταθμός Β «Θεμιστοκλής» Cruise Passenger Terminal Β). 
ΣΤΙΣ ΑΦΙΞΕΙΣ 
-Κατάλληλη διαμόρφωση των κτιριακών εγκαταστάσεων, στο 
χώρο των αφίξεων, ώστε η διεξαγωγή του διαβατηριακού ελέγ-
χου να προηγείται της παραλαβής των αποσκευών. 
-Εγκατάσταση επιπλέον δυο θαλάμων διαβατηριακού ελέγχου. 
- Εγκατάσταση τουλάχιστον τριών ηλεκτρονικών θυρών. 
- Εγκατάσταση δώδεκα (12) συστημάτων αυτοεξυπηρέτησης 
(SSS), στον χώρο αναμονής των αφιχθέντων επιβατών.
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 
- Ο εν λόγω Σταθμός να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξυ-
πηρέτηση μόνο Intra Schengen ταξιδιωτικής κίνησης. Ο (υπό δι-
αμόρφωση) 4ος Σταθμός (Σταθμός D Cruise Passenger Terminal 
D).
ΛΙΜΑΝΙ ΡΟΔΟΥ 
Κρίνεται αναγκαίος ο σχεδιασμός κτιριακών εγκαταστάσεων, σε 

in.gr
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έως 20.000 ευρώ: συντελεστής 22% (αμετάβλητος), κλιμάκιο 
εισοδήματος από 20.001 έως 30.000 ευρώ: συντελεστής 28% 
(από 29%), κλιμάκιο εισοδήματος από 30.001 έως 40.000 ευρώ 
συντελεστής 36% (από 37%) και εισόδημα από 40.001 ευρώ 
και άνω συντελεστής 44% (από 45% σήμερα).
Οσον αφορά στην έκπτωση φόρου – αφορολόγητο που 
απολαμβάνουν μισθωτοί, συνταξιούχοι και αγρότες, πλέον 
διαμορφώνεται στα 777 ευρώ για άγαμους – έγγαμους χωρίς 
παιδιά (αντιστοιχεί στο ισχύον αφορολόγητο 8.636 ευρώ), στα 
810 ευρώ για 1 παιδί (αντιστοιχεί σε αφορολόγητο 9.000 από 
8.863 σήμερα), στα 900 ευρώ για 2 παιδιά (αντιστοιχεί σε αφο-
ρολόγητο 10.000 από 9.090 ευρώ σήμερα), στα 1.120 ευρώ για 
έγγαμους με 3 παιδιά (αντιστοιχεί σε αφορολόγητο 11.000 από 
9.545 ευρώ σήμερα).
Θα πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι τα ποσά της έκπτωσης 
φόρου θα ισχύουν ακέραια μόνο για όσους έχουν ετήσιο μισθό 
ή σύνταξη έως 12.000 ευρώ (από 20.000 ευρώ που ισχύει 
σήμερα). Για εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ οι παραπάνω 
εκπτώσεις φόρου θα μειώνονται κατά 20 ευρώ ανά 1.000 ευρώ 
εισοδήματος, για να μηδενίζονται ανάλογα με την οικογενειακή 
κατάσταση του φορολογουμένου στην περίπτωση που το ετή-
σιο εισόδημα είναι 50.000 ευρώ και άνω.
 Παραπάνω αποδείξεις
Για πρώτη φορά μισθωτοί, συνταξιούχοι, επαγγελματίες και 
εισοδηματίες υποχρεούνται να συγκεντρώσουν σε αποδείξεις 
το 30% του πραγματικού εισοδήματός τους όχι για να απολαύ-
σουν κάποιο αφορολόγητο αλλά για να μην επιβαρυνθούν με 
πέναλτι φόρου 22% στην περίπτωση των λιγότερων αποδεί-
ξεων.
Στις διατάξεις του φορολογικού νομοσχεδίου υπάρχουν ου-
σιαστικές αλλαγές σε σύγκριση με το αρχικό σχέδιο που είχε 
δοθεί σε δημόσια διαβούλευση. Από το πραγματικό εισόδημα 
θα αφαιρείται τόσο η εισφορά αλληλεγγύης που επιβαρύνεται 
ο φορολογούμενος όσο και το ποσό της διατροφής που κατα-
βάλει στην πρώην σύζυγό του για να υπολογιστεί το 30% των 
αποδείξεων. Στην περίπτωση που δόσεις δανείων, ενοίκια, 
φόροι εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ που έχει καταβάλει μέσα στο έτος ο 
φορολογούμενος ξεπερνούν το 60% του πραγματικού εισοδή-
ματός του τότε θα πρέπει να συγκεντρώσει σε αποδείξεις όχι το 
30% αλλά το 20%.
 Μείωση φορολογίας επιχειρήσεων – Κίνητρα για επενδύσεις
Σημαντική ελάφρυνση θα διαπιστώσουν οι επιχειρήσεις για 
τα εισοδήματα που θα αποκτήσουν εφέτος και θα δηλώσουν 
το 2020, καθώς μειώνεται ο φορολογικός συντελεστής από το 
28% στο 24%. Μεγάλη μείωση φόρου θα προκύψει και για τα 
μερίσματα, καθώς από 10% σήμερα πέφτει στο 5%. Παράλλη-
λα, εξορθολογίζεται ο τρόπος φορολόγησης των stock options, 
για τα οποία πλέον η υπεραξία από την άσκησή τους δεν θα 
προστίθεται στα λοιπά εισοδήματα του φορολογούμενου, προ-
κειμένου να υπαχθεί στη φορολόγηση με βάση την κλίμακα, 
αλλά αντίθετα θα φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή 15%.

Συνέχεια στη Σελ. 24
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ΟΟΣΑ: πΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΣTIΣ ΑΥξΗΣΕΙΣ 
ΦΟΡΩΝ Η ΕΛΛΑΔΑ! 

Τα φορολογικά έσοδα της Ελλάδας ως ποσοστό του ΑΕΠ (tax 
-to- GDP ratio) μειώθηκαν ελαφρά το 2018, αλλά παραμέ-
νουν σημαντικά υψηλότερα από τον μέσο όρο των χωρών 
του ΟΟΣΑ, σύμφωνα με έκθεση του Οργανισμού (Revenue 
Statistics 1965-2018) που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα. 
Συγκεκριμένα, ο λόγος των φορολογικών εσόδων προς το 
ΑΕΠ διαμορφώθηκε στο 38,7% έναντι 38,9% το 2017 και 
38,7% το 2016. Ο αντίστοιχος λόγος για τις χώρες του ΟΟΣΑ 
αυξήθηκε οριακά το 20 1 8 στο 34,3% από 34,2% το 2017. 
Η Ελλάδα και η Σλοβακία είναι οι δύο χώρες του ΟΟΣΑ που 
κατέγραψαν τη μεγαλύτερη αύξηση των φορολογικών εσό-
δων σε σχέση με το ΑΕΠ στη δεκαετία 2008-2018. 
Στην Ελλάδα ο δείκτης αυξήθηκε την περίοδο αυτή κατά 6,9 
ποσοστιαίες μονάδες (από 31,8% το 2017). Από την έκθεση 
του ΟΟΣΑ προκύπτει ότι η διάρθρωση των φορολογικών 
εσόδων της Ελλάδας, ανάλογα με τις πηγές προέλευσής 
τους, διαφέρει πολύ σε σχέση με τον μέσο όρο των χωρών 
του ΟΟΣΑ. 
Συγκεκριμένα, η κύρια πηγή εσόδων στην Ελλάδα το 2018 
ήταν η φορολογία στα αγαθά Επίσης, η Ελλάδα είναι μεταξύ 
των επτά χωρών του ΟΟΣΑ που τα περισσότερα έσοδα από 
τις εισφορές προέρχονται από τους εργαζόμενους, ενώ στις 
υπόλοιπες χώρες του Οργανισμού προέρχονται από τους 
εργοδότες. 
Στο μεταξύ, στα 1,15 δισ. ευρώ έφθασαν τα συνολικά έσο-
δα από τις μισθώσεις καταλυμάτων στην Ελλάδα μέσω 
των πλατφορμών Airbnb και HomeAway, κατά το 12μηνο 
Ιουνίου 2018-Μαΐου 2019. Αυτό αναφέρεται σε μελέτη του 
Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχει-
ρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) με θέμα: «Οικονομικά στοιχεία βραχυχρό-
νιων μισθώσεων στην Ελλάδα, μέσω πλατφορμών Airbnb 
και HomeAway». Στο διάστημα αυτό, διατέθηκαν προς 
μίσθωση στην Ελλάδα από τις δύο πλατφόρμες 170.542 
καταλύματα, εκ των οποίων τα 137.484, δηλαδή το 81%, 
μισθώθηκαν τουλάχιστον μια φορά. Από αυτά, τα 121.287 
ήταν αυτόνομα καταλύματα, ενώ στα υπόλοιπα 16. 197 
υπήρχαν κοινόχρηστοι χώροι εντός του ενοικιαζόμενου κα-
ταλύματος. Από τα 1,15 δισ. ευρώ συνολικών εσόδων, τα 1 
,08 δισ. ευρώ εισπράχθηκαν από τα αυτόνομα καταλύματα. 
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ΛΙΜΑΝΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
• Κρίνεται αναγκαία η διαμόρφωση των εσωτερικών χώρων του 
Σταθμού. 
• Κατάλληλη διαμόρφωση των εγκαταστάσεων, στο χώρο των 
αφίξεων, ώστε η διεξαγωγή του διαβατηριακού ελέγχου να 
προηγείται της παραλαβής των αποσκευών. Εν συνεχεία, να πα-
ραλαμβάνονται οι αποσκευές και να διενεργείται ο τελωνειακός 
έλεγχος. • Να τοποθετηθούν τουλάχιστον δυο θάλαμοι διαβατη-
ριακού ελέγχου. 
• Εγκατάσταση εννιά συστημάτων αυτοεξυπηρέτησης (SSS), οτον 
χώρο αναμονής των αφιχθέντων επιβατών. 
• Εγκατάσταση τριών ηλεκτρονικών θυρών (e gates), στο χώρο 
διενέργειας του διαβατηριακού ελέγχου.
 • Εγκατάσταση τεσσάρων (04) συστημάτων αυτοματοποιημένου 
συνοριακού ελέγχου (Automated Border Control - ABC), με την 
συνοδευόμενη θέση εργασίας εντός θαλάμου. Ο υπόψη Σταθμός, 
δε θα πρέπει να εξυπηρετεί ταυτόχρονα Intra και Extra Schengen 
ταξιδιωτική κίνηση. Στις περιπτώσεις όπου συμπίπτει ταξιδιωτική 
κίνηση Intra και Extra Schengen, είναι αναγκαίο να δημιουργηθεί 
ξεχωριστός χώρος για την Intra Schengen ταξιδιωτική κίνηση, 
από αυτή της Extra Schengen. Σταθμός εξυπηρέτησης λοιπών 
επιβατικών πλοίων προς/από τρίτες χώρες. Η διαμόρφωση των 
κτιριακών εγκαταστάσεων του Σταθμού, δεν εξυπηρετεί τις απαι-
τούμενες διαδικασίες διαβατηριακού ελέγχου. 
ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΩ 
Καθόσον οι υφιστάμενες υποτυπώδες εγκαταστάσεις δημιουρ-
γήθηκαν εκτάκτως, για την κάλυψη των αναγκών του διαβατη-
ριακού ελέγχου του Λιμένα Κω, λόγω της καταστροφής των κτι-
ριακών υποδομών που προϋπήρχαν για την στέγαση του Σ.Σ.Δ. 
Λιμένα Κω, κρίνεται αναγκαίος ο σχεδιασμός και υλοποίηση νέων 
κτιριακών εγκαταστάσεων. 
• Στον χώρο διενέργειας του διαβατηριακού ελέγχου στο χώρο 
της εισόδου, να προβλεφθεί χώρος, με κατάλληλη διαμόρφωση, 
για μελλοντική τοποθέτηση τριών (03) ηλεκτρονικών πυλών (e 
gates) και επτά (07) συστημάτων αυτοεξυπηρέτησης (SSS).
 • Στον χώρο διενέργειας του διαβατηριακού ελέγχου στο χώρο 
της εξόδου, να προβλεφθεί χώρος, με κατάλληλη διαμόρφωση, 
για μελλοντική τοποθέτηση τεσσάρων (04) συστημάτων αυτο-
ματοποιημένου συνοριακού ελέγχου (Automated Border Control 
- ABC). 
• Δημιουργία χώρου φιλοξενίας ανεπιθύμητων ατόμων 
(inadmissible persons), στο χώρο διενέργειας διαβατηριακού 
ελέγχου, κατά την είσοδο.
ΛΙΜΑΝΙΑ ΣΥΡΟΥ - ΒΟΛΟΥ - ΠΑΤΜΟΥ - ΜΗΛΟΥ - ΣΑΜΟΥ 
Και στα πέντε αυτά λιμάνια θεωρείται επιβεβλημένη η δημιουργία 
νέων κτιριακών εγκαταστάσεων και κατάλληλη διαμόρφωση 
των εσωτερικών, αλλά και των εξωτερικών χώρων. Επίσης η 
αύξηση των θέσεων εργασίας για τον διαβατηριακό έλεγχο, η δη-
μιουργία χώρου φιλοξενίας ανεπιθύμητων ατόμων (inadmissible 
persons), δημιουργία χώρου προσωρινής φιλοξενίας αιτούντων 
άσυλο (στο λιμάνι της Πάτμου κ.ά. 

κατάλληλο χώρο του Λιμένα. 
Για τον χώρο των αφίξεων: 
-Αύξηση των θέσεων εργασίας διαβατηριακού ελέγχου, σε του-
λάχιστον έξι. 
-Τοποθέτηση τριών ηλεκτρονικών πυλών (e gates). 
-Τοποθέτηση επτά συστημάτων αυτοεξυπηρέτησης. 
- Δημιουργία ξεχωριστού γραφείου για την έκδοση θεωρήσεων. 
-Δημιουργία χώρου φιλοξενίας ανεπιθύμητων προσώπων 
(inadmissible persons). 
-Δημιουργία χώρου φιλοξενίας αιτούντων άσυλο. 
Για τον χώρο των αναχωρήσεων: 
 Τοποθέτηση τεσσάρων συστημάτων αυτοματοποιημένου συνο-
ριακού ελέγχου (Automated Border Control - ABC). 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
- Να υφίσταται γραφειακός χώρος για συνεργαζόμενες Υπηρεσίες 
(π.χ. ΕΥΠ, ειδικές Υπηρεσίες κ.λπ.) και για τους Φιλοξενούμενους 
Αξιωματούχους (Φ.Α.) (Frontex). 
- Να υφίσταται κατάλληλη αδιάλειπτη δικτυακή σύνδεση για το 
σύνολο των σταθερών θέσεων εργασίας και φορητών συσκευ-
ών. 
- Να υφίσταται εγκατεστημένο και λειτουργικό ηλεκτροπαράγωγο 
ζεύγος/γεννήτρια (Η/Ζ), το οποίο να καλύπτει τουλάχιστον όλο 
τον επιχειρησιακό εξοπλισμό, σύστημα επιτήρησης - ασφάλειας 
και φωτισμό. 
 Να διαθέτει σύστημα αδιάλειπτης παροχής ενέργειας 
(Uninterruptible Power Supply -UPS), για το σύνολο των θέσεων 
εργασίας (αυτόνομο για κάθε θέση εργασίας). 
ΛΙΜΑΝΙ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ 
Βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις: Λόγω της ιδιαίτερης μορφολογίας 
του Λιμένα Θήρας (Φηρά), καθώς και των προβλημάτων που 
έχουν προκύψει λόγω καθιζήσεων σε αυτόν, προτείνεται όπως 
δημιουργηθεί μια κτιριακή υποδομή, προσαρμοσμένη στις δυνα-
τότητες του χώρου του λιμένα. Δημιουργία κατάλληλης κτιριακής 
υποδομής και εγκαταστάσεων, στον Λιμένα Θήρας, λαμβάνοντας 
υπόψη την φιλοσοφία. 
 Δημιουργία χώρου φιλοξενίας ανεπιθύμητων ατόμων 
(inadmissible persons), στο χώρο διενέργειας διαβατηριακού 
ελέγχου, κατά την είσοδο. 
ΛΙΜΑΝΙ ΜΥΚΟΝΟΥ 
Κρίνεται αναγκαία η δημιουργία κτιριακής εγκατάστασης ή κα-
τάλληλη διαμόρφωση της υφιστάμενης κτιριακής υποδομής, με 
κατάλληλη διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου. 
- Τοποθέτηση τεσσάρων συστημάτων αυτοματοποιημένου 
συνοριακού ελέγχου (Automated Border Control - ABC), στην 
αναχώρηση. 
- Δημιουργία χώρου φιλοξενίας ανεπιθύμητων ατόμων 
(inadmissible persons), στο χώρο διενέργειας διαβατηριακού 
ελέγχου, κατά την είσοδο. 
- Δημιουργία χώρου έκδοσης Θεωρήσεων, στο χώρο διενέργειας 
διαβατηριακού ελέγχου, κατά την είσοδο.  


