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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1,4,5,6,7,8 και 9 
Ημερίδα της  Εθνικής Αρχής Διαφάνειας με αφορμή την Παγκόσμια 
Ημέρα κατά της Διαφθοράς
Κ. Μητσοτάκης: H δημιουργία της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας συνι-
στά σημαντικότατη καινοτομία
Γ. Στασινός: οι ψηφιακές αποτελεί για τη χώρα μεταρρύθμιση, 
κίνητρο ανασχεδιασμού διαδικασιών και ταυτόχρονα εργαλείο 
διαφάνειας
-Βασικότερη μεταρρύθμιση όλων όσων σχεδιάζουμε ο ενιαίος 
ψηφιακός χάρτης γεωχωρικών δεδομένων για κάθε είδους αδειο-
δότηση
Κ. Χατζηδάκης: Όσοι υποστηρίζουν ότι δεν μπορούν να αλλάξουν 
πράγματα στην Ελλάδα είναι ύποπτοι 
K. Πιερρακάκης : «Η εφαρμογή του κυβερνητικού προγράμματος 
για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας θα είναι καταλυτική 
στην επικράτηση της διαφάνειας στο κράτος
Σελ 3
Διεθνής διαγωνισμός για την πώληση της ΔΕΠΑ Υποδομών ΑΕ - Γ. 
Θωμάς: Προσβλέπουμε στην εκδήλωση σημαντικού επενδυτικού 
ενδιαφέροντος από την Ελλάδα και το εξωτερικό για την ΔΕΠΑ Υπο-
δομών
Σελ 10 και 11 
Γ. Βρούτσης: Το Rebrain Greece εμβληματική πρωτοβουλία του 
υπουργείου για τον επαναπατρισμό των Ελλήνων του εξωτερικού 
στην ελληνική αγορά εργασίας
Σελ 11 
«Πολιτεία Καινοτομίας» στο εγκαταλελειμμένο κτίριο της ΧΡΩΠΕΙ, 
στο Νέο Φάληρο
Σελ 12
Πρώτη… πρόβα με προβλήματα για το τραμ Πειραιά
Σελ 13
Big business στα ακίνητα από τη ΒΙΟΧΑΛΚΟ
Σελ 14
ΕΕ: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη χορήγηση τουλάχιστον 3,2 
δισεκ. ευρώ για την «Airbus των ηλεκτρικών μπαταριών»
Σελ 15 
«Επενδύοντας στις συμπράξεις:  νέα έργα ΣΔΙΤ: Ενέργεια, Υποδόμες    
Περιβάλλον»   
Σελ 16 
ΗΠΑ- Χ. Θεοχάρης: Στρατηγικής σημασίας ο τουριστικός τομέας για 
την προσέλκυση επενδύσεων
Σελ 17 
Στην ενίσχυση των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιο-
χών προχωρά η Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας   
Σελ 18
ΗΠΑ: Χρ. Σταϊκούρας: Σε τροχιά δυναμικής επανεκκίνησης η ελλη-
νική οικονομία   
Σελ 19 
Bloomberg: Το σχέδιο «Ηρακλής» θα βοηθήσει τις τράπεζες   
Σελ 20 
COSMOTE Fiber: Περισσότερες από 150.000 γραμμές Fiber To The 
Home μέσα στο 2019
Σελ 22
BLUE Prototype by TEE, ΕΛΚΕΘΕ & Attica Region: ένας τεχνο-
δικτυακός (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:

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ  ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ
Κ. Μητσοτάκης: H δημιουργία της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας συνιστά σημαντικότατη 
καινοτομία
Γ. Στασινός: οι ψηφιακές αποτελεί για τη χώρα μεταρρύθμιση, κίνητρο ανασχεδιασμού 
διαδικασιών και ταυτόχρονα εργαλείο διαφάνειας
-Bασικότερη μεταρρύθμιση όλων όσων σχεδιάζουμε ο ενιαίος ψηφιακός χάρτης 
γεωχωρικών δεδομένων για κάθε είδους αδειοδότηση
Κ. Χατζηδάκης: Όσοι υποστηρίζουν ότι δεν μπορούν να αλλάξουν πράγματα στην Ελλάδα 
είναι ύποπτοι 
K. Πιερρακάκης : Η εφαρμογή του κυβερνητικού προγράμματος για τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό της χώρας θα είναι καταλυτική στην επικράτηση της διαφάνειας στο κράτος

«Ξεκινάμε με την αποκατάσταση του κύρους της πολιτικής, 
αλλά και των λειτουργών της σε κάθε πτυχή της δημόσιας 
ζωής, εξορθολογίζοντας τους μηχανισμούς πρόληψης και 
καταστολής της διαφθοράς και εξοπλίζοντας τους με τις 
πρέπουσες αρμοδιότητες, τις κατάλληλες μεθόδους και 
κυρίως τα πιο σύγχρονα τεχνικά μέσα» τόνισε –σύμφω-
να με το ΑΠΕ- ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσο-
τάκης μιλώντας στην ημερίδα με θέμα «Τεχνολογία και 
Διαφάνεια», η οποία οργανώθηκε από την Εθνική Αρχή 
Διαφάνειας με αφορμή τη χθεσινή παγκόσμια ημέρα κατά 
της διαφθοράς. Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι:  «Ανα-
διατάξαμε το τοπίο ελέγχου της διαφάνειας ιδρύοντας, με 
το πρώτο νομοσχέδιό μας, την Εθνική Αρχή Διαφάνειας 
που υπό την σκέπη της ενοποιούνται 6 αυτοτελείς και απο-
συνδεδεμένες υπηρεσίες που έχουν συναφές αντικείμενο». 
- O  Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός τόνισε 
ότι: «Η τεχνολογία, τα ηλεκτρονικά εργαλεία, οι ψηφιακές 
εφαρμογές και η εισαγωγή τους  στο δημόσιο τομέα είτε 
με ελεύθερη, ανοιχτή πρόσβαση στα παραγόμενα απο-
τελέσματα, είτε ακόμη και με διαβαθμισμένη πρόσβαση, 
αποτελεί για τη χώρα μεταρρύθμιση, κίνητρο ανασχεδια-
σμού διαδικασιών και ταυτόχρονα εργαλείο διαφάνειας», 
τόνισε  ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός, Αναφέρ-
θηκε στις ψηφιακές εφαρμογές που λειτουργεί το ΤΕΕ, με 
πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα  την ηλεκτρονική έκδοση 
οικοδομικών αδειών,  είχε νομοθετηθεί πριν από 5 χρόνια 
αλλά δεν είχε υλοποιηθεί γιατί έλειπε μια υπουργική από-
φαση που υπεγράφη πέρυσι. Η Παγκόσμια Τράπεζα στην 
περσινή έκθεση Doing Business του 2018, με την κατάταξη 
όλων των χωρών σε θέματα ελκυστικότητας επενδύσεων 
αναγνώρισε, με στοιχεία, τη βελτίωση που έφερε η ηλε-
κτρονική έκδοση οικοδομικών αδειών, βελτιώνοντας  τη 

θέση της χώρας στη διεθνή κατάταξη ανταγωνιστικότητας 
στον συγκεκριμένο τομέα κατά 20 θέσεις. Ο πρόεδρος του 
ΤΕΕ Γιώργος Στασινός τόνισε παράλληλα ότι βασικότερη 
όμως μεταρρύθμιση όλων όσων σχεδιάζουμε είναι ο ενι-
αίος ψηφιακός χάρτης γεωχωρικών δεδομένων που είναι 
απαραίτητα για κάθε είδους αδειοδότηση. Σχετικά είπε ο 
Πρόεδρος του ΤΕΕ ότι  με την υλοποίηση του ψηφιακού 
χάρτη που θα επιτρέπει σε κάθε πολίτη ή επιχειρηματία να 
βλέπει τα χαρακτηριστικά (όρια, όρους δόμησης, γραμμές 
δασαρχείου, αρχαιολογίας κλπ.) κάθε γεωτεμαχίου, θα γί-
νουμε άλλη χώρα σε ζητήματα αδειοδοτήσεων. 
- Κ. Χατζηδάκης:  Όσοι υποστηρίζουν ότι δεν μπορούν 
να αλλάξουν πράγματα στην Ελλάδα είναι ύποπτοι, υπο-
γράμμισε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο υπουργός Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης αναφερόμενος στις 
προσπάθειες της κυβέρνησης για αντιμετώπιση της δια-
φθοράς και τις αντιστάσεις που αντιμετωπίζει. Aναφέρθη-
κε συγκεκριμένα στο σύστημα ελέγχου εισροών - εκροών 
καυσίμων (που παρακολουθεί τη διακίνηση των προϊό-
ντων από τα διϋλιστήρια μέχρι τα πρατήρια) χαρακτηρί-
ζοντας το «βασανισμένη» υπόθεση και υπενθυμίζοντας ότι 
έχει δεκαετή ιστορία κατά τη διάρκεια της οποίας υπήρξαν 
πολλές αντιστάσεις και προσπάθειες να μην υλοποιηθεί.
- K. Πιερρακάκης : «Η εφαρμογή του κυβερνητικού 
προγράμματος για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώ-
ρας θα είναι καταλυτική στην επικράτηση της διαφάνειας 
στο κράτος» τόνισε στην τοποθέτηση του  ο Υπουργός  Επι-
κρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρα-
κάκης. Παράλληλα αναφέρθηκε στη σημασία της διαλει-
τουργικότητας ως αναγκαία συνθήκη για την αξιοποίηση 
των νέων τεχνολογιών στη διαφάνεια. 
Αναλυτικά στη σελ 5 έως 9 



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

11 Δεκεμβρίου 2019
Επιστημονική εσπερίδα: «Τοπικός χωρικός 
σχεδιασμός & εκτός σχεδίου δόμηση»
ΑΘΗΝΑ

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

11 - 13 Δεκεμβρίου 2019

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

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών 
Συστημάτων Πληροφοριών 

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

Ελληνικός Οργανισμός Συστημά-
των Ευφυών Μεταφορών (ITS 
Hellas)

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ψΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Το ICEGOV 2020, το συνέδριο που διοργανώνεται τα 
τελευταία 12 χρόνια από το Πανεπιστήμιο του Οργα-
νισμού Ηνωμένων Εθνών σε διάφορα μέρη του κό-
σμου, θα διοργανωθεί για πρώτη φορά στην Αθήνα, 
από 31 Μαρτίου έως 3 Απριλίου 2020.
Το συνέδριο πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του 
Ελληνικού Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
και με τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 
Βουλής των Ελλήνων, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων 
Ελλάδας, του Δήμου Αθηναίων και της Εταιρείας Μη-
χανογράφησης ΟΤΑ (ΔΑΕΜ).  
«Το ICEGOV 2020 συνδιοργανώνεται στην Ελλάδα από 
το Κέντρο Έρευνας για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνη-
ση του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με τη συνεργασία και 
στις εγκαταστάσεις του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου 
στην Αθήνα, με την αρωγή εργαστηρίων και ομάδων 
που ασχολούνται με την Ψηφιακή Διακυβέρνηση από 
πολλά Ελληνικά ΑΕΙ, αναφέρεται σε ανακοίνωση.
Το συνέδριο θα δώσει έμφαση στη συμμετοχή εκπρο-
σώπων και στελεχών του δημόσιου τομέα από  τη 
Νοτιοανατολική Ευρώπη, τη Μεσόγειο και τη Μέση 
Ανατολή. Το ICEGOV 2020 θα πλαισιώσουν, στελέχη 

του ΟΗΕ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ειδικοί στην 
ψηφιακή διακυβέρνηση από τον ιδιωτικό και δημόσιο 
τομέα από όλον τον κόσμο, εκπρόσωποι εταιρειών, 
οργανισμών, ερευνητές, φοιτητές και δραστήριοι 
πολίτες».
Στο συνέδριο έχουν ήδη υποβληθεί προς κρίση περισ-
σότερες από 200 εργασίες από 70 χώρες.
Πληροφορίες: www.icegov.org

ΑΘΗΝΑ

«ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ 
ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥξΗ»

•  Το ECOCITY διοργανώνει σήμερα, σε συνεργασία με τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό ECOS (European Environmental 
Citizens’ Organization for Standardisation), εκδήλωση με 
θέμα: «Κυκλική Οικονομία και Τυποποίηση», στο ξενοδοχείο 
Electra Palace.

•  Εκδήλωση στην οποία θα παρουσιαστεί η μελέτη του 
Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) 
για τον κλάδο της βιομηχανίας πλαστικών με τίτλο: «Η ελ-
ληνική βιομηχανία πλαστικών - Συμβολή στην ελληνική 
οικονομία, προκλήσεις και προοπτικές ανάπτυξης» πραγ-
ματοποιείται σήμερα και ώρα 16.30, στο Εθνικό Κέντρο 
Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» (Πατριάρχου 
Γρηγορίου Ε’ και Νεαπόλεω3 27, Αγία Παρασκευή). 

Επιστημονική ημερίδα με θέμα: «Οι πόλεις μπροστά 
στις προκλήσεις της ανθεκτικότητας και της προσαρμο-
γής στην κλιματική αλλαγή» πραγματοποιείται σήμερα 
στο Κτίριο ΚΕΔΕΑ ΑΠΘ (Αμφιθέατρο Ι,3ηςΣεπτεμβρί-
ου,Πανεπιστημιούπολη).
Η ημερίδα διοργανώνεται με την ευκαιρία της συμπλή-
ρωσης του πρώτου έτους λειτουργίας του Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Χωρικός Σχεδιασμός 
για Βιώσιμη και Ανθεκτική Ανάπτυξη» του Τμήματος 
Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του ΑΠΘ.
Η εκδήλωση αποτελείται από δύο βασικές ενότητες. 
Αντικείμενο της πρώτης ενότητας θα είναι οι στρατη-
γικές των πόλεων για την προσαρμογή στην κλιματική 
αλλαγή, ενώ η δεύτερη θα εστιάσει στις στρατηγικές 
ανθεκτικότητας των πόλεων. Στις εργασίες της ημερί-
δας θα συμμετέχουν με εισηγήσεις καθηγητές και ερευ-
νητές με σχετικά αντικείμενα και ειδίκευση, καθώς και 
εκπρόσωποι των Δήμων Αθηναίων και Θεσσαλονίκης. 

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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Στην έναρξη διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας για την 
από κοινού πώληση με τα ΕΛΠΕ του 100% του μετοχικού 
κεφαλαίου της εταιρείας «ΔΕΠΑ Υποδομών ΑΕ», η οποία 
θα δημιουργηθεί μετά τη μερική διάσπαση του κλάδου των 
υποδομών της ΔΕΠΑ, προχωρά το ΤΑΙΠΕΔ, σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ.
    Σήμερα το ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 65% και τα ΕΛΠΕ το υπόλοιπο 
35% του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΠΑ. Κατόπιν της μερικής 
διάσπασης της, οι δύο μέτοχοι θα κατέχουν τα ανάλογα ποσο-
στά στη ΔΕΠΑ Υποδομών (65% το ΤΑΙΠΕΔ και 35% τα ΕΛΠΕ) 
και θα ενεργήσουν ως από κοινού πωλητές.
    Στη ΔΕΠΑ Υποδομών θα περιλαμβάνονται:
    -Το 100% του μετοχικού κεφαλαίου στην εταιρεία διαχείρι-
σης των δικτύων διανομής φυσικού αερίου Αττικής (ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ- ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ), 51% του 
μετοχικού κεφαλαίου στην εταιρεία διαχείρισης των δικτύ-

ων διανομής φυσικού αερίου Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας 
(ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΑΕ- ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ) και 100% του με-
τοχικού κεφαλαίου στην εταιρεία διαχείρισης των δικτύων 
διανομής φυσικού αερίου λοιπής Ελλάδας (ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕ- ΔΕΔΑ ΑΕ).
    -Η κυριότητα της ΔΕΠΑ επί των παγίων των δικτύων δι-
ανομής
     -Το δίκτυο οπτικών ινών που ανήκει στην κυριότητα της 
ΔΕΠΑ
    -Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της ΔΕΠΑ αναφορικά με 
την ανάπτυξη, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των έργων 
υποδομής δικτύων διανομής, συμπεριλαμβανομένων έργων 
υποδομής συμπιεσμένου φυσικού αερίου ή μικρής κλίμακας 
Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ), εξαιρουμένων των 
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας σε διεθνή έργα, 

όπως δεσμεύσεις ποσοτήτων στο διασυνδετήριο αγωγό Ελ-
λάδας- Βουλγαρίας (IGB) ή στο πλωτό τερματικό αεριοποίη-
σης ΥΦΑ (FSRU) στην Αλεξανδρούπολη.
    Όπως ανακοίνωσε το ΤΑΙΠΕΔ, η διαγωνιστική διαδικασία 
θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις: φάση προεπιλογής (α’ φάση) και 
φάση υποβολής δεσμευτικών προσφορών (β’ φάση). Στην α’ 
φάση, το ΤΑΙΠΕΔ προσκαλεί τους επενδυτές να εκδηλώσουν 
το ενδιαφέρον τους, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλη-
σης, στις 14 Φεβρουαρίου 2020.
    Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές που θα πληρούν τα κριτήρια 
προεπιλογής (προεπιλεγέντες) θα κληθούν να συμμετάσχουν 
στη β’ Φάση, όπου θα αποκτήσουν πρόσβαση σε πληροφο-
ριακό υλικό σχετικά με τη ΔΕΠΑ Υποδομών μέσω εικονικής 
αίθουσας τεκμηρίωσης (Virtual Data Room-VDR), και στη 
συνέχεια θα κληθούν να υποβάλουν δεσμευτικές οικονομικές 
προσφορές.

Στην έναρξη διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας για την από 
κοινού πώληση με την Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕτου 100% του 
μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΔΕΠΑ Υποδομών ΑΕ», η 
οποία θα δημιουργηθεί μετά την μερική διάσπαση του κλάδου 
των υποδομών της ΔΕΠΑ, προχωρά το ΤΑΙΠΕΔ, σύμφωνα με 
σχετικό δελτίο Τύπου.
Σήμερα το ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 65% και τα Ελληνικά Πετρέλαια το 
υπόλοιπο 35% του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΠΑ. Κατόπιν της 
μερικής διάσπασης της, οι δύο μέτοχοι θα κατέχουν τα ανάλογα 
ποσοστά στη ΔΕΠΑ Υποδομών (65% το ΤΑΙΠΕΔ και 35% τα 
ΕΛΠΕ) και θα ενεργήσουν ως από κοινού πωλητές.
Στην ΔΕΠΑ Υποδομών θα περιλαμβάνονται:
• 100% του μετοχικού κεφαλαίου στην εταιρεία διαχείρισης 
των δικτύων διανομής φυσικού αερίου Αττικής (ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ - ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ), 51% του 
μετοχικού κεφαλαίου στην εταιρεία διαχείρισης των δικτύων 
διανομής φυσικού αερίου Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας (ΕΤΑΙ-

ΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ - 
ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ) και 100% του μετοχικού 
κεφαλαίου στην εταιρεία διαχείρισης των δικτύων διανομής 
φυσικού αερίουλοιπής Ελλάδας (ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥ-
ΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕ - ΔΕΔΑ ΑΕ),
• η κυριότητα της ΔΕΠΑ Α.Ε. επί των παγίων των δικτύων δι-
ανομής,
• το δίκτυο οπτικών ινών που ανήκει στην κυριότητα της ΔΕΠΑ 
Α.Ε.,
• τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της ΔΕΠΑ Α.Ε. αναφορικά 
με την ανάπτυξη, το σχεδιασμό και την υλοποίηση των έργων 
υποδομής δικτύων διανομής συμπεριλαμβανομένων έργων 
υποδομής συμπιεσμένου φυσικού αερίου ή μικρής κλίμακας 
Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ), εξαιρουμένων των 
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας σε διεθνή έργα, 
όπως δεσμεύσεις ποσοτήτων στο διασυνδετήριο αγωγό Ελλά-
δας – Βουλγαρίας (IGB) ή στο πλωτό τερματικό αεριοποίησης 

ΥΦΑ (FSRU) στην Αλεξανδρούπολη.
Διαγωνιστική διαδικασία
Η διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση της ΔΕΠΑ Υποδο-
μών θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις: φάση προεπιλογής (Α  ́Φάση) 
και φάση υποβολής δεσμευτικών προσφορών (Β  ́Φάση). Στην 
Α  ́Φάση το ΤΑΙΠΕΔ προσκαλεί τους επενδυτές να εκδηλώσουν 
το ενδιαφέρον τους, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης, 
στις 14 Φεβρουαρίου 2020.
Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές που θα πληρούν τα κριτήρια προ-
επιλογής (προεπιλεγέντες) θα κληθούν να συμμετάσχουν στη 
Β  ́Φάση, όπου θα αποκτήσουν πρόσβαση σε πληροφοριακό 
υλικό σχετικά με τη ΔΕΠΑ Υποδομών μέσω εικονικής αίθουσας 
τεκμηρίωσης (VirtualDataRoom - VDR), και στη συνέχεια θα 
κληθούν να υποβάλουν δεσμευτικές οικονομικές προσφορές.
Λεπτομέρειες του διαγωνισμού περιγράφονται στην Πρόσκλη-
ση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία έχει αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα του ΤΑΙΠΕΔ.

«Προσβλέπουμε στην εκδήλωση σημαντικού επενδυτικού ενδι-
αφέροντος από την Ελλάδα και το εξωτερικό για την ΔΕΠΑ Υπο-
δομών, μιας εταιρείας με Ρυθμιζόμενο από τη ΡΑΕ έσοδο που 
καλείται να υλοποιήσει επενδυτικό πρόγραμμα της τάξης των 
400 εκατ. ευρώ την επόμενη πενταετία. Ένα επενδυτικό πρό-
γραμμα που θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας και ανάπτυξη και 
παράλληλα θα δώσει ενεργειακές επιλογές στους καταναλωτές 
σε όλη τη χώρα» σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Αυτό μεταξύ άλλων επεσήμανε ο υφυπουργός Ενέργειας Γερά-
σιμος Θωμάς που ανακοίνωσε την έναρξη της ιδιωτικοποίησης 
της ΔΕΠΑ από το βήμα του επενδυτικού συνεδρίου Invest in 
Greece της Capital Link στη Νέα Υόρκη. Σημειώνεται ότι το 

ΤΑΙΠΕΔ ανακοίνωσε νωρίτερα την προκήρυξη του διαγωνι-
σμού για το 100% της εταιρείας «ΔΕΠΑ Υποδομών ΑΕ» που θα 
προκύψει από την μερική διάσπαση του κλάδου Υποδομών της 
ΔΕΠΑ. Το Ελληνικό Δημόσιο -που μέσω του ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 
65% της ΔΕΠΑ και κατ’ επέκταση της ΔΕΠΑ Υποδομών- και τα 
Ελληνικά Πετρέλαια -που κατέχουν το υπόλοιπο 35%- θα ενερ-
γήσουν ως από κοινού πωλητές. 
«Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι σε θέση να ανακοινώσω 
εδώ, στη Νέα Υόρκη, την εκκίνηση μιας εμβληματικής ιδιωτι-
κοποίησης για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αλλά 
και για την κυβέρνηση συνολικά. Οι ρυθμίσεις για τον εταιρικό 
μετασχηματισμό της ΔΕΠΑ ψηφίστηκαν από το Ελληνικό Κοι-

νοβούλιο στις 28 Νοεμβρίου και 11 ημέρες αργότερα «βγαίνει 
στον αέρα» ο διεθνής, ανοιχτός, πλειοδοτικός διαγωνισμός», 
τόνισε ο υφυπουργός και κατέληξε: 
«Το επόμενο βήμα προς τον μετασχηματισμό της αγοράς φυσι-
κού αερίου είναι η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ Εμπορίας, η έναρ-
ξη της οποίας τοποθετείται χρονικά τον Ιανουάριο του 2020. 
Η προσέλκυση νέων ιδιωτικών κεφαλαίων και το άνοιγμα 
της αγοράς φυσικού αερίου αποτελούσε προγραμματική μας 
δέσμευση και την υλοποιούμε με ταχύτητα και αποφασιστικό-
τητα».

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ

ΤΑΙΠΕΔ: Έναρξη διαγωνισμού για την πώληση της ΔΕΠΑ Υποδομών

Γ. Θωμάς: Προσβλέπουμε στην εκδήλωση σημαντικού επενδυτικού ενδιαφέροντος από την Ελλάδα και το εξωτερικό για την 
ΔΕΠΑ Υποδομών
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«H Διεθνής Διαφάνεια κατέταξε τη χώρα μας το 2012 στην 
94η θέση της λίστας των κρατών με διαφθορά. Έγιναν ση-
μαντικές προσπάθειες και το 2015 πετύχαμε να ανέβουμε 
στην 58η θέση, για να ξανακυλήσει η Ελλάδα στην 67η 
θέση το 2018. Εννέα επίπεδα κάτω σε μόλις τρία χρόνια, 
έχοντας βαθμό 45 όταν το 100 αντιπροσωπεύει μια πολύ 
καθαρή χώρα. Μια επίδοση ντροπιαστική για ένα ευρω-
παϊκό κράτος αλλά και θλιβερή κληρονομιά μιας κυβέρ-
νησης, που συνεχώς μιλούσε για ηθικό πλεονέκτημα. Η 
κατάσταση αυτή ουσιαστικά αποτελεί μια εθνική απειλή. 
Πλήττει την αξιοπιστία της χώρας και αμαυρώνει το φιλό-
τιμο της συντριπτικής πλειοψηφίας των δημοσίων υπαλ-
λήλων. Αποθαρρύνει τις επενδύσεις, οδηγεί σε απώλεια 
πολύτιμων πόρων και καταρρακώνει την εμπιστοσύνη 
των πολιτών στην πολιτεία και την πολιτική συνολικά. Δι-
αβρώνει τους θεσμούς, τροφοδοτώντας τον λαϊκισμό. Η 
ανάταξή της λοιπόν είναι μια προτεραιότητα που δεν ση-
κώνει δισταγμούς και αναβολές», τόνισε –σύμφωνα με το 
ΑΠΕ- ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας 
σε ημερίδα με θέμα «Τεχνολογία και Διαφάνεια», η οποία 
οργανώθηκε από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας με αφορμή 
τη χθεσινή παγκόσμια ημέρα κατά της διαφθοράς. 
«Ξεκινάμε με την αποκατάσταση του κύρους της πολι-
τικής, αλλά και των λειτουργών της σε κάθε πτυχή της 
δημόσιας ζωής, εξορθολογίζοντας τους μηχανισμούς 
πρόληψης και καταστολής της διαφθοράς και εξοπλίζο-
ντας τους με τις πρέπουσες αρμοδιότητες, τις κατάλληλες 
μεθόδους και κυρίως τα πιο σύγχρονα τεχνικά μέσα» ση-
μείωσε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε: «Αναδιατάξαμε 
το τοπίο ελέγχου της διαφάνειας ιδρύοντας, με το πρώτο 
νομοσχέδιό μας, την Εθνική Αρχή Διαφάνειας που υπό την 
σκέπη της ενοποιούνται 6 αυτοτελείς και αποσυνδεδεμέ-
νες υπηρεσίες που έχουν συναφές αντικείμενο». 
Ο πρωθυπουργός στη συνέχεια είπε ότι για πρώτη φορά 
η χώρα έχει μια ανεξάρτητη Εθνική Αρχή Διαφάνειας, με 
καινοτόμες πρωτοβουλίες, υπέρ της διαφάνειας και κατά 
της διαφθοράς, υπογραμμίζοντας ότι η προηγούμενη 
κυβέρνηση είχε αναθέσει τον έλεγχο της διαφθοράς σε 
μέλος του υπουργικού συμβουλίου, ελεγκτής και ελεγχό-
μενος δηλαδή το ίδιο πρόσωπο. Η δημιουργία της Εθνικής 
Αρχής Διαφάνειας συνιστά σημαντικότατη καινοτομία. 
Θωρακίζει θεσμικά την αντιμετώπιση της διαφθοράς και 
δημιουργεί τις βάσεις για μια τεχνογνωσία, η οποία θα 
μπορέσει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα με αποτελεσμα-
τικότητα και μακριά από οποιαδήποτε κομματική παρέμ-
βαση. 
Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι: «Οι δράσεις της Εθνικής 

Αρχής θα αναπτύσσονται μεθοδικά και από ένα κοινό κέ-
ντρο. Θα πλαισιώνονται και από ιδιωτικούς φορείς -όποτε 
αυτό είναι απαραίτητο- που θα μπορούν να εισφέρουν 
την δική τους εξειδίκευση. Και έτσι θα αυξάνεται και η 
αποτελεσματικότητά τους. Και, τέλος -επιμένω σε αυτό 
είναι πολύ σημαντικό- ενεργοποιείται ένα μεγάλο πρό-
γραμμα εκπαίδευσης στελεχών, αλλά και ευαισθητοποί-
ησης της κοινής γνώμης. Ο ίδιος ο πολίτης πια, πρέπει να 
στέκεται φραγμός στην παρανομία, που συμβαίνει δίπλα 
του. Δεν θα υποκύπτει σε αυτήν. Και δεν πρέπει να διστά-
ζει να την καταγγείλει». 
Αναφέρθηκε στους τρόπους αντιμετώπισης της διαφθο-
ράς λέγοντας ότι «η τεχνολογία Blockchain μπορεί να 
συντμήσει στο ελάχιστο χρονοβόρες διαδικασίες και να 
θωρακίσει ορισμένες από τις πιο ευαίσθητες όπως, ας 
πούμε, τις δημόσιες συμβάσεις. Το crowdsourcing μπο-
ρεί να βοηθήσει στην καταπολέμηση της διαφθοράς. 
Έχουμε πολλά παραδείγματα από επιτυχημένες τέτοιες 
πρωτοβουλίες, από το εξωτερικό. Και, βέβαια, περιττεύει 
να αναφερθώ στον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στις 
δομές του Δημοσίου, αναλύοντας πια τεράστιους όγκους 
στοιχείων, κάνοντας διασταυρώσεις και κάνοντας ουσια-
στική έρευνα για την αντιμετώπιση κυρίως του οικονομι-
κού εγκλήματος. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν αργεί πια 
στη χώρα μας».
«Έχουμε προχωρήσει σε μια σειρά από πρωτοβουλίες, 
υπό την ηγεσία του υπουργείου Ψηφιακής Μεταρρύθμι-
σης, όπως η νομοθέτηση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής 
υποβολής δικογράφων από την 1η Ιανουαρίου 2021. 
Ώστε κάθε δικαστική απόφαση να μπορεί να παρακο-
λουθείται πια on line. Οι φορολογικές αρχές είναι, πλέον 
συνδεδεμένες οριζόντια, αλλά και με τις τράπεζες, καθώς 
επεκτείνονται οι ηλεκτρονικές συναλλαγές. Περιορίζεται, 
με αυτόν τον τρόπο, το πεδίο του οικονομικού εγκλήμα-
τος. Ενώ, σε ένα άλλο επίπεδο, οι Ταυτότητες Νέου Τύπου 
θα σαρώσουν την θολή γραφειοκρατία σ΄ όλο το φάσμα 
των επαφών με το κράτος», είπε ο πρωθυπουργός και 
πρόσθεσε ότι η απλοποίηση των διαδικασιών συμπλη-
ρώνεται, με μία δέσμη μέτρων που ήδη έχουν ψηφιστεί, 
όπως η καινοτομία του «Ψηφιακού Χάρτη», στον οποίο 
θα βρίσκονται συγκεντρωμένα όλα τα γεωχωρικά στοι-
χεία, τα οποία χρειάζεται ένας υποψήφιος αγοραστής ενός 
οικοπέδου και η λειτουργία της εφαρμογής της πύλης gov.
gr, το πρώτο βήμα για τις επαφές του πολίτη με το κράτος 
εξ αποστάσεως. 
«Από την πρώτη στιγμή θέλησα να δώσω πολιτική στέγη 
στην ψηφιακή δράση. Ένα ουσιαστικό και συνεκτικό χαρ-

τοφυλάκιο μετασχηματισμού του κράτους με αιχμή την 
τεχνολογία. Με στόχο την διευκόλυνση της ανάπτυξης, 
τον περιορισμό της διαφθοράς και την εξυπηρέτηση των 
πολιτών. Ένα υπουργείο που ήταν όχι μόνο προεκλογική 
μας δέσμευση. Αλλά και προϋπόθεση για να περάσει η 
χώρα στην νέα εποχή», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης.
Στη συνέχεια και μιλώντας για τον αγώνα κατά της δια-
φθοράς είπε ότι προϋποθέτει και ένα πολιτικό περιβάλλον 
με ελευθερία και δημοκρατικούς κανόνες. «Αυτό σε ένα 
βαθμό αποτυπώθηκε και στο νέο Σύνταγμα, το οποίο 
ανταποκρίθηκε σε ένα πάγιο αίτημα της κοινωνίας: την 
ίση μεταχείριση των πολιτικών με τους άλλους πολίτες. 
Καταργήθηκε, έτσι, η σύντομη αποσβεστική προθεσμία 
του άρθρου 86 για την παραγραφή πράξεων που τέλε-
σαν υπουργοί. Και στο άρθρο 62, διευκρινίστηκε ότι η 
βουλευτική ασυλία θα αφορά αποκλειστικά, πλέον, τα κα-
θήκοντα των βουλευτών -και όχι αδικήματα του κοινού 
δικαίου. Οι πολιτικοί θα λογοδοτούν, όπως ο καθένας. Και 
αυτό είναι ένα πολιτικό μήνυμα για υγεία στην δημόσια 
ζωή», σημείωσε.
Επιπλέον συνεχάρη την Εθνική Αρχή Διαφάνειας για τους 
ελέγχους που έκανε προκειμένου να εφαρμοστεί ο αντι-
καπνιστικός νόμος, υπογραμμίζοντας όμως ότι μια τέτοια 
νομοθεσία δεν μπορεί να εφαρμοστεί μόνο κατασταλτικά. 
«Αυτό το οποίο με χαροποιεί ιδιαίτερα, είναι όταν αγκα-
λιάζεται πια από τη μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής 
κοινωνίας. Αποτελεί κατά συνέπεια, η εφαρμογή του αντι-
καπνιστικού νόμου, όχι απλά ένα πεδίο άσκησης δημόσιας 
πολιτικής στον τομέα της Δημόσιας Υγείας, αλλά και μία 
μεγάλη άσκηση δημοκρατίας. Κατά πόσο η ίδια η κοινω-
νία μπορεί εθελοντικά να συμμορφωθεί με ένα νόμο, τον 
οποίον αναγνωρίζει σχεδόν καθολικά ως σωστό», είπε. 
Κλείνοντας την παρέμβασή του ο πρωθυπουργός εξέφρα-
σε την αισιοδοξία του για τις πρωτοβουλίες, οι οποίες ανα-
λαμβάνονται στο μέτωπο της καταπολέμησης της διαφθο-
ράς και τόνισε: «έχουμε όλοι μας, όλο το πολιτικό σύστημα 
πιστεύω, αγαπητέ Άγγελε (Άγγελος Μπίνης, διοικητής της 
Εθνικής Αρχής Διαφάνειας) και αγαπητά στελέχη της 
Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, πολύ υψηλές απαιτήσεις από 
εσάς. Και είμαστε σίγουροι ότι θα επιτελέσετε το έργο σας 
με απόλυτο επαγγελματισμό, μακριά από οποιαδήποτε 
υπόνοια κομματικής παρέμβασης, υπηρετώντας πάντα 
το Σύνταγμα και τους νόμους και ταγμένοι στην κεντρική 
σας αποστολή. Που δεν είναι άλλη από τον περιορισμό της 
διαφθοράς και την προαγωγή της διαφάνειας». 

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ  ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ
H δημιουργία της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας συνιστά σημαντικότατη καινοτομία, τόνισε ο πρωθυπουργός  
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« Η εισαγωγή ψηφιακών εφαρμογών στο δημόσιο τομέα 
αποτελεί για τη χώρα μεταρρύθμιση, κίνητρο ανασχεδια-
σμού διαδικασιών και ταυτόχρονα εργαλείο διαφάνειας», 
τόνισε  ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός, μιλώντας 
χθες στην ημερίδα που διοργάνωσε η Εθνική Αρχή Διαφά-
νειας με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Διαφθο-
ράς, υπογραμμίζοντας  ότι «βασικότερη όμως μεταρρύθ-
μιση όλων όσων σχεδιάζουμε είναι ο ενιαίος ψηφιακός 
χάρτης γεωχωρικών δεδομένων που είναι απαραίτητα 
για κάθε είδους αδειοδότηση».
Τα βασικά σημεία της ομιλίας του Προέδρου ΤΕΕ Γιώργου 
Στασινού  έχουν ως εξής:
-«Η άποψη μου είναι ότι η τεχνολογία, τα ηλεκτρονικά 
εργαλεία, οι ψηφιακές εφαρμογές, όποια ορολογία και αν 
επιλέξουμε, είναι ταυτόχρονα εργαλεία μετασχηματισμού 
και εργαλεία διαφάνειας. 
Η εισαγωγή ενός ηλεκτρονικού πληροφοριακού συ-
στήματος στο δημόσιο τομέα είτε με ελεύθερη, ανοιχτή 
πρόσβαση στα παραγόμενα αποτελέσματα, είτε ακόμη 
και με διαβαθμισμένη πρόσβαση, αποτελεί για τη χώρα 
μεταρρύθμιση, κίνητρο ανασχεδιασμού διαδικασιών και 
ταυτόχρονα εργαλείο διαφάνειας. 
Διότι κάθε πληροφοριακό σύστημα έχει τη δυνατότητα 
να δώσει όποια στοιχεία θέλουμε δημόσια, μαζί με όλες 
τις κινήσεις, τους χρόνους, το τι μεσολάβησε, και ούτω 
καθεξής».
-«Θα σας δώσω όμως πρακτικά παραδείγματα τεχνολογι-
κών αλλαγών που άργησαν και τώρα που εφαρμόστηκαν 
παράγουν ήδη αποτελέσματα.
Γνωρίζετε όλοι ότι επί δεκαετίες – τουλάχιστον 20,30 χρό-
νια τώρα – σε όλες τις έρευνες η διαφθορά αποτελούσε 
κυρίαρχο πρόβλημα της δημόσιας διοίκησης. Και στις 
έρευνες αυτές πρωταθλητής, αν θέλετε, τουλάχιστον για 
την εικόνα που έχουν οι πολίτες, ήταν η τοπική αυτοδι-
οίκηση και μάλιστα όχι γενικά αλλά ειδικά οι τότε πολε-
οδομίες.
Και τις έρευνες να μην είχαμε, όλοι έχουμε παραδείγματα 
που γνωρίζουμε, που ακούσαμε, που μας περιέγραψαν. 
Μικρής διαφθοράς, γρηγορόσημου, ενός τενεκέ λάδι, που 
έλεγαν οι μπαμπάδες μας. 
Αλλά και μεγάλης διαφθοράς για προώθηση ή ακύρωση 
μεγάλων επενδύσεων. 
Που πολλές φορές άγγιζαν και το πολιτικό σύστημα. 
Οι πολίτες είχαν συνηθίσει, οι πολιτικοί είχαν συνηθίσει, οι 
επαγγελματίες είχαν συνηθίσει, η αγορά δούλευε με αυτόν 
τον τρόπο για χρόνια. Αλλά μόνο η εσωτερική ζήτηση. 
Όταν κάποιος έλληνας ή ξένος επενδυτής έρχονταν από το 

εξωτερικό να ρίξει τα χρήματά του, συνήθως απογοητεύ-
ονταν με τον τρόπο που γίνονταν οι δουλειές».
Ηλεκτρονική έκδοση οικοδομικών αδειών
-«Τώρα ωρίμασε στην κοινωνία η ανάγκη των αλλαγών, 
δέχονται πλέον και αυτοί που θίγονται τα συμφέροντά 
τους ότι πρέπει να γίνουν αλλαγές. Και έγιναν πολλά βή-
ματα.  Αργά, ανολοκλήρωτα, αποσπασματικά, αλλά έγι-
ναν. Το βασικότερο παράδειγμα που έχω να σας δώσω, 
για να έχουμε μια πραγματική βάση στη συζήτησή μας, 
είναι η ηλεκτρονική έκδοση οικοδομικών αδειών.
Δηλαδή το βασικό κομμάτι της δουλειάς των πολεοδομι-
ών που είπαμε ότι θεωρούνταν εστία διαφθοράς.
Ο τεχνικός κόσμος προσπαθούσε επί χρόνια να γίνει αυτό 
το βήμα, να βγαίνουν ηλεκτρονικά οι άδειες δόμησης. Το 
ΤΕΕ επέμεινε και η πολιτεία νομοθέτησε. Και το Επιμελη-
τήριο ετοίμασε ένα πληροφοριακό σύστημα για να υπο-
στηρίξει την πολιτεία. Το οποίο επί 4 χρόνια το βλέπαμε 
να κάθεται. 
Επιτέλους, μετά από πολύ κόπο, πέρυσι τέτοια εποχή, 
ξεκίνησε η λειτουργία του. Κουτσό, ανολοκλήρωτο, διότι 
όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για μια οικοδομική άδεια 
βγαίνουν ακόμη χειρόγραφα. Αλλά είναι ένα σημαντικό 
βήμα. Που αλλάζει νοοτροπίες και στην αγορά και στη 
δημόσια διοίκηση».
Πάνω από 2,1 εκατομμύρια έγγραφα 
-«Με το e-Άδειες έχουν εκδοθεί περισσότερες από 60.000 
διοικητικές πράξεις, αυτό που λέμε συνοπτικά οικοδομικές 
άδειες, και συνολικά περιέχονται στο σύστημα για την 
έγκρισή τους πάνω από 2,1 εκατομμύρια έγγραφα. Έχουν 
συμμετάσχει 24.000 μηχανικοί, 1.200 υπάλληλοι Υπηρε-
σιών Δόμησης. 
Όλα αυτά, μέχρι πέρυσι, γίνονταν στο χαρτί, με απίστευτη 
σπατάλη πόρων και ωρών, κόπο και με τις γνωστές δυ-
σλειτουργίες. 
Αντίθετα, το e-adeies διακρίνεται από μεγάλο βαθμό 
διαύγειας διότι όλες οι πράξεις καταγράφονται κα είναι 
διαθέσιμες σε πραγματικό χρόνο στους συμμετέχοντες 
(μηχανικούς, υπηρεσίες και ιδιοκτήτες) και στο ευρύτε-
ρο κοινό μέσω ειδικής ιστοσελίδας όπου αναρτώνται οι 
άδειες και τα βασικά σχέδια (τοπογραφικό και διάγραμμα 
κάλυψης) καθώς και αυτόματα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
Η χώρα μας ανέβηκε 20 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη
-«Η επιτυχία του ηλεκτρονικού συστήματος e-adeies είναι 
ίσως το πιο δυνατό, χειροπιαστό, με αριθμούς, παρά-
δειγμα του πόσο επιτυχημένη μπορεί να είναι μια τέτοια 
μεταρρύθμιση Και αυτό δεν το λέω μόνο εγώ ή οι μηχα-
νικοί. Η Παγκόσμια Τράπεζα στην περσινή έκθεση Doing 

Business του 2018, με την κατάταξη όλων των χωρών 
σε θέματα ελκυστικότητας επενδύσεων αναγνώρισε, με 
στοιχεία, τη βελτίωση που έφερε η ηλεκτρονική έκδοση 
οικοδομικών αδειών.  Η χώρα μας ανέβηκε 20 θέσεις στην 
παγκόσμια κατάταξη στο δείκτη που εξετάζει την ευκολία 
και ταχύτητα έκδοσης αδειών δόμησης, που θεωρείται 
ένας από τους κρίσιμους παράγοντες για την ελκυστικό-
τητα μιας επένδυσης.  Σε αυτόν τον δείκτη βρεθήκαμε 
ξαφνικά, μόνο από αυτήν την αλλαγή, στην 39η θέση 
στον κόσμο. Δυστυχώς στους άλλους δείκτες δεν τα πάμε 
τόσο καλά ως χώρα. Αλλά το ΤΕΕ φιλοδοξεί να συμβάλει 
και σε αυτό, στη συνολική βελτίωση.  Και πρέπει να γίνουν 
ακόμη πολλά».
Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου
-«Για παράδειγμα, η ηλεκτρονική έκδοση οικοδομικών 
αδειών είναι ένα σημαντικό αλλά μικρό βήμα. Απαιτού-
νται ακόμη πολλές ηλεκτρονικές υπηρεσίες.  Για παρά-
δειγμα, έχουμε από το 2011 ηλεκτρονική καταγραφή 
αυθαιρέτων, με γεωγραφικό εντοπισμό. Με το e-adeies, 
έχουμε όλα τα νέα κτίρια. Λείπει όμως η καταγραφή, στην 
πραγματική κατάσταση, των υπαρχόντων κτιρίων. Πρό-
κειται για τη Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, που ζητάμε 
ως ΤΕΕ εδώ και σαράντα χρόνια. Ναι, από τη δεκαετία του 
1980. Προβλέπεται ήδη στο νόμο. Υπήρχε έτοιμο και Προ-
εδρικό Διάταγμα ενεργοποίησης. Αλλά δεν προχώρησε 
ποτέ. 
Πριν λίγες εβδομάδες, το ΥΠΕΝ ανακοίνωσε ότι θα υλο-
ποιηθεί από το καλοκαίρι. Είναι πολύ σημαντικό. Διότι 
για πρώτη φορά η Πολιτεία θα αποκτήσει – σε ένα βάθος 
χρόνου βεβαίως – πραγματική, όπως είναι κάθε φορά, 
εικόνα των ακινήτων στην πραγματική τους κατάσταση. 
Και αυτό είναι χρήσιμο για τον σχεδιασμό, επιτελικό ή πε-
δίου. Για τον χωροταξικό σχεδιασμό αλλά και την πολιτική 
προστασία, για παράδειγμα.
Όταν αυτά τα τρία συστήματα δουλέψουν μαζί, θα μπο-
ρεί, για παράδειγμα, ένας πυροσβέστης ή ένα συνεργείο 
διάσωσης να δει το σχέδιο μια πολυκατοικίας όπου κινδυ-
νεύουν ανθρώπινες ζωές. Δεν είναι επιστημονική φαντα-
σία, ούτε σήριαλ στην τηλεόραση από κάποια άλλη χώρα. 
Θα είναι πραγματικότητα, εδώ.
Θα μπορεί η Πολιτεία να υπολογίσει, για παράδειγμα, την 
πραγματική ανάγκη θέρμανσης σε έναν δήμο, με υπολο-
γισμό των χώρων και των καταναλώσεων κάθε είδους 
ενέργειας, όχι μόνο ηλεκτρικής. Για να σχεδιάσει τα έργα 
που απαιτούνται». 

Συνέχεια στη σελ 6 

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ  ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ
Γ. Στασινός: οι ψηφιακές αποτελεί για τη χώρα μεταρρύθμιση, κίνητρο ανασχεδιασμού διαδικασιών και ταυτόχρονα εργαλείο διαφάνειας
Βασικότερη μεταρρύθμιση όλων όσων σχεδιάζουμε ο ενιαίος ψηφιακός χάρτης γεωχωρικών δεδομένων για κάθε είδους αδειοδότηση
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Συνέχεια από τη σελ 5

Ενιαίος ψηφιακός χάρτης γεωχωρικών δεδομένων
-«Βασικότερη όμως μεταρρύθμιση όλων όσων σχεδιάζουμε 
είναι ο ενιαίος ψηφιακός χάρτης γεωχωρικών δεδομένων που 
είναι απαραίτητα για κάθε είδους αδειοδότηση.
Το ΤΕΕ πρότεινε και η Πολιτεία υιοθέτησε ήδη με νόμο αυτήν 
την ολοκληρωμένη, θεσμικά θωρακισμένη και σύγχρονη λύση 
για τη δημιουργία ενός και μόνο ψηφιακού χάρτη, κοινού για 
όλη την δημόσια διοίκηση αλλά και τους πολίτες, με όλες τις 
«θεσμικές γραμμές», δηλαδή με όλα τα απαραίτητα γεωχωρικά 
δεδομένα για την αδειοδότηση κάθε είδους επένδυσης. 
Στόχος είναι να μπορεί ο οποιοσδήποτε πολίτης, μηχανικός ή 
επενδυτής, από το σπίτι του ή το γραφείο του, με το πάτημα 
ενός κουμπιού στον υπολογιστή του, να πάρει ολοκληρωμένη, 
έγκυρη και θεσμικά ασφαλή πληροφορία, με ισχύ διοικητικής 
πράξης, για το τί επιτρέπεται, τί απαγορεύεται, με ποιους όρους 
και προϋποθέσεις, για να φτιάξει αυτό που τον ενδιαφέρει.
Ένας χάρτης με βάση το υπόβαθρο του Κτηματολογίου, που 
θα περιλαμβάνει την οικοδομική και ρυμοτομική γραμμή, τα 
όρια των δασικών εκτάσεων, τα όρια των προστατευόμενων 
περιοχών, τα όρια των αρχαιολογικών χώρων, τις γραμμές των 

αιγιαλών και όλες τις απαραίτητες θεσμικές γραμμές – και επι-
πλέον τους όρους δόμησης και τις χρήσεις γης. Όταν τελειώσει η 
κτηματογράφηση της χώρας, θα προστεθούν και τα όρια όλων 
των οικοπέδων. 
Σημείο – κλειδί στην πρόταση είναι η προοπτική να αποτελεί 
το εξαγόμενο αρχείο από το πληροφοριακό σύστημα του ψη-
φιακού χάρτη διοικητική πράξη. Και αυτό είναι που θα αλλάξει 
πραγματικά τη χώρα μόλις υλοποιηθεί, θα εξαλείψει την αβε-
βαιότητα στους επενδυτές, θα προσφέρει ασφάλεια δικαίου, θα 
σταματήσει τις αυθαίρετες ερμηνείες και τα μικρομάγαζα στη 
δημόσια διοίκηση».
Εθνικό Μητρώο Υποδομών
-«Μαζί ακολουθεί και το Εθνικό Μητρώο Υποδομών. Ώστε να 
αποκτήσει η Πολιτεία πλήρη εικόνα για το ποιος είναι υπεύθυνος 
για κάθε δημόσια υποδομή, ποιες είναι αυτές οι υποδομές, τι 
ανάγκες συντήρησης υπάρχουν. 
Και όλα όσα σας ανέφερα θα είναι πάνω σε έναν κοινό ψηφιακό 
χάρτη, προσβάσιμο από όλους για πληροφοριακούς σκοπούς 
και με όσες πληροφορίες κρίνει η διοίκηση ότι πρέπει να είναι 
διαθέσιμες ελεύθερα. Οι υπόλοιπες θα είναι προσβάσιμες στους 
χρήστες του συστήματος ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους. 
Αλλά όλα θα καταγράφονται, όλα θα είναι διαθέσιμα, όλα θα 

μπορούν να είναι διαφανή.
Και ακολουθεί το ενιαίο Κεντρικό Σύστημα Αδειοδότησης που 
θα συνδέει όλα αυτά τα συστήματα, τον ψηφιακό χάρτη, το μη-
τρώο υποδομών, και το e-adeies και κάθε πολίτης ή επιχείρηση 
θα εξυπηρετείται από αυτό, σε ένα μοναδικό σημείο.
«Θα φτιάξουμε άλλη χώρα».
«Όταν προσπαθούσαμε να πείσουμε για την αναγκαιότητα 
αυτών των μεταρρυθμίσεων, σε μια κλειστή συνάντηση, ένας 
ανώτατος δικαστικός μου είχε πει «μακάρι να γίνουν, αν τα 
καταφέρουμε, θα φτιάξουμε άλλη χώρα». Νομίζω ότι πρέπει 
να βάλουμε στοίχημα με τον εαυτό μας να τα κάνουμε όλα 
αυτά τώρα. Δεν υπάρχει άλλος χρόνος. Πρέπει να γίνουμε ένα 
σύγχρονο, οργανωμένο, αποτελεσματικό κράτος. Η τεχνολογία 
μας δίνει τα εργαλεία. Έχουμε το επιστημονικό, ερευνητικό, 
τεχνικό προσωπικό που χρειάζεται. Χρειαζόμαστε βούληση 
και αποτελεσματικότητα. Χρειαζόμαστε ανθρώπους και στο 
επίπεδο λήψης αποφάσεων και στο πεδίο της εφαρμογής, απο-
φασισμένους. Να  φέρουν την αλλαγή. Να μην επιτρέψουν το 
πισωγύρισμα. Διότι στο τέλος της ημέρας, με τη διάφανεια, με 
τους κοινούς κανόνες, με την ασφάλεια δικαίου, κερδίζουν όλοι.  
Και μαζί με τον καθένα μας, κερδίζει και η πατρίδα».

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: Ο υπουργός 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωστής Χατζηδάκης, συμ-
μετείχε σε Ημερίδα που διοργάνωσε η Εθνική Αρχή Διαφά-
νειας, με θέμα «Τεχνολογία για τη Διαφάνεια, T4T- Tech for 
Transparency». Κατά τις τοποθετήσεις του ανέδειξε, μεταξύ 
άλλων, τη σημασία που έχουν θέματα, όπως το σύστημα 
εισροών – εκροών υγρών καυσίμων, η διαφανής Διαχεί-
ριση Απορριμμάτων, το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας 
και οι έξυπνοι μετρητές.  Ειδικότερα, για το σύστημα εισρο-
ών – εκροών υγρών καυσίμων, είπε χαρακτηριστικά: 
«Το σύστημα εισροών - εκροών είναι πολυβασανισμένο, 
μιας 10ετίας και πλέον, με πολλές αντιστάσεις, με πολλές 
άμυνες οπισθοφυλακής, με πολλές προσπάθειες να μην 
εισαχθεί το σύστημα από πολλές και διαφορετικές πλευ-
ρές, διότι με αυτό φαίνεται ποια ποσότητα φεύγει από το 
διυλιστήριο, ποια ποσότητα πάει στις εταιρείες εμπορίας, 
ποια ποσότητα καυσίμων από τις εταιρείες εμπορίας πάει σε 

κάθε βενζινάδικο και πόση βενζίνη πουλιέται στη συνέχεια 
από κάθε βενζινάδικο. Το σύστημα  εισροών – εκροών 
στην ολοκληρωμένη του εφαρμογή είναι διασυνδεδεμένο 
με την ΑΑΔΕ και τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών 
Συστημάτων, έτσι ώστε να ξέρουμε τι μας γίνεται και να 
καταπολεμούμε το λαθρεμπόριο. Πέρασε από 40 κύματα, 
παραμένουν ακόμα κάποιες πτυχές του και θέλω να ενθαρ-
ρύνω όλους τους αρμόδιους να κλείνουν τα αυτιά τους σε 
αυτούς που τους λένε ότι στην Ελλάδα δεν γίνεται για τον 
οποιοδήποτε λόγο. Αυτοί που τα λένε είναι ύποπτοι για μένα 
και σας το λέω τελείως ανοιχτά από την εμπειρία που έχω 
σε διαφορετικά Υπουργεία όλα αυτά τα χρόνια. Γίνεται και 
παραγίνεται και πρέπει αυτοί που θα πάρουν τις αποφάσεις 
να προχωρήσουν το ταχύτερο για να κλείσουν και οι τελευ-
ταίες τρύπες σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα».  
Σχετικά με το ζήτημα της Διαχείρισης Απορριμμά-
των, ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε:  
«Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ)  εξασφαλί-

ζει διαφάνεια στην αποτύπωση και τη δημοσιοποίηση της 
διακίνησης αποβλήτων και ως εκ τούτου καθίσταται απο-
τελεσματικός ο έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες, γιατί 
καταγράφονται οι ποσότητες που μπαίνουν στο σύστημα, 
χρεώσεις κτλ. Βεβαίως και εδώ υπάρχουν αντιστάσεις, 
υπάρχουν συμφέροντα, εν ονόματι της δημόσιας υγείας, 
των εργαζομένων, της κοινωνικής πολιτικής και των αρχών 
που επικαλούνται. Προσπαθούν να αντισταθούν στο αυτο-
νόητο, να επικρατήσει στην Ελλάδα μια ευρωπαϊκή πολιτι-
κή και για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Λοιπόν, δεν θα 
συμβιβαστούμε σε αυτό. Θα συγκρουστούμε με όσους χρει-
άζεται να συγκρουστούμε. Δεν γίνεται να είμαστε τελευταίοι 
των τελευταίων στη διαχείριση των απορριμμάτων, οι ει-
κοστοί τέταρτοι είμαστε στους 28 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Είναι θέμα πολιτισμού, δεν είναι μόνο θέμα διαφάνειας». 

Συνέχεια στη σελ 6 

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ  ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ
Γ. Στασινός: Βασικότερη μεταρρύθμιση όλων όσων σχεδιάζουμε ο ενιαίος ψηφιακός χάρτης γεωχωρικών δεδομένων για κάθε είδους 
αδειοδότηση

Κωστής Χατζηδάκης: Ύποπτοι όσοι αντιδρούν στη διαφάνεια για το εμπόριο καυσίμων και τα απόβλητα!
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Συνέχεια από τη σελ 6

Ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε και στο Ελληνικό Χρημα-
τιστήριο Ενέργειας, το οποίο αναμένεται να λειτουργήσει 
σύντομα: 
«Με το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας, ο κάθε υπουρ-
γός θα σταματήσει να καθορίζει την τιμή του ρεύματος στις 
βιομηχανίες, στα σούπερ μάρκετ και στις μεγάλες επιχειρή-
σεις. Με όρους αγοράς και με τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια, 
Το Χρηματιστήριο θα λειτουργεί και ως τροχονόμος και ως  
πηγή πληροφόρησης για το πώς εξελίσσονται τα πράγματα.  

Δεν είναι μόνο μια προσέγγιση από μια φιλελεύθερη σκο-
πιά- δεν το αρνούμαι- αλλά είναι και θέμα διαφάνειας. Γι’ 
αυτό το λόγο η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί ότι το ταχύτερο θα 
προχωρήσουμε στην υιοθέτηση του Target Model και στην 
ουσιαστική ενεργοποίηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας».
Ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος έκανε αναφορά 
και στην ανάγκη ψηφιοποίησης δικτύων, όπως και στα 
έξυπνα δίκτυα- τα smart grids-  τα οποία θα αποτελέσουν, 
όπως είπε χαρακτηριστικά, «νευραλγικό τμήμα της νέας 
εποχής στην ενέργεια».  «Δυστυχώς οι έξυπνοι μετρητές 
«σέρνονται» από το 2010 στον ΔΕΔΔΗΕ. Δεν έχει υπάρξει 

η παραμικρή πρόοδος. Ειδάλλως, θα υπήρχε η δυνατότητα 
και για τους παρόχους ηλεκτρικού ρεύματος και για τους 
καταναλωτές,  να έχουν πρόσβαση στην πληροφορία και σε 
real time ενημέρωση, έτσι ώστε οι μεν πάροχοι να κάνουν 
καλύτερα τη δουλειά τους, να έχουν σαφέστερη εικόνα, να 
αποφασίζουν για την πολιτική τους, για τις διασυνδέσεις, για 
τις απάτες, για όλα αυτά τα πράγματα και οι  δε καταναλω-
τές να μπορούν να κανονίζουν καλύτερα τον λογαριασμό 
και την κατανάλωση του ρεύματος,  ώστε να εξοικονομούν 
ενέργεια με τις δυνατότητες που τους δίνει η τεχνολογία. 
Άρα εδώ έχουμε και εξοικονόμηση και διαφάνεια».

«Η εφαρμογή του κυβερνητικού προγράμματος για τον ψηφι-
ακό μετασχηματισμό της χώρας θα είναι καταλυτική στην επι-
κράτηση της διαφάνειας στο κράτος» τόνισε στην τοποθέτηση 
του  ο Υπουργός  Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
Κυριάκος Πιερρακάκης στην ημερίδα της Εθνικής Αρχής Δια-
φάνειας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του 
υπουργείου αναλυτικά στην ομιλία του ανέφερε:  
Για τις ευκαιρίες και τους κινδύνους της τέταρτης βιομηχανι-
κής επανάστασης στον τομέα της διαφάνειας μίλησε το με-
σημέρι της Δευτέρας ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης στην ημερίδα της 
Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, η οποία πραγματοποιήθηκε στο 
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Στην τοποθέτησή του ο Υπουργός στάθηκε στη σημασία της 
διαλειτουργικότητας ως αναγκαία συνθήκη για την αξιοποί-
ηση των νέων τεχνολογιών στη διαφάνεια. Εξήγησε ότι η 
εφαρμογή της στα μητρώα του Δημοσίου θα συμβάλει στη 
δημιουργία μεγάλων βάσεων δεδομένων και ανέπτυξε τις 
προϋποθέσεις για να εξάγονται από αυτά ασφαλή και άρτια 
συμπεράσματα σχετικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς. 
Επιπλέον, αναγνώρισε ως βασικό κίνδυνο την ύπαρξη αδι-
αφάνειας στους ίδιους τους αλγορίθμους και επισήμανε την 
ανάγκη να τίθενται οι αλγόριθμοι σε δημόσια συζήτηση ώστε 
να μην αναπαράγουν τις προκαταλήψεις του κράτους ή του 
σχεδιαστή τους.
Κλείνοντας, τόνισε ότι η εφαρμογή του κυβερνητικού προ-
γράμματος για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας θα 
είναι καταλυτική όχι μόνο στην αλληλεπίδραση του πολίτη 
με το Δημόσιο, αλλά και στην επικράτηση της διαφάνειας στο 
κράτος. 
Αναλυτικά η ομιλία του Υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης:

«Σας ευχαριστώ πολύ, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω καλωσο-
ρίζοντάς σας κι εγώ με τη σειρά μου στη σημερινή ημερίδα 
εκ μέρους του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, να 
συγχαρώ την Εθνική Αρχή Διαφάνειας γι’ αυτήν την πολύ 
ενδιαφέρουσα ημερίδα και να μπω κατευθείαν στο θέμα.
Επειδή μιλάμε για τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, ας 
κάνουμε πρώτα μία πράξη διαφοροποίησης: η τρίτη βιομη-
χανική επανάσταση ήταν η αμιγώς ψηφιακή μεταρρύθμιση, 
λίγο-πολύ αυτό που προσπαθούμε κάπως ετεροχρονισμένα 
να κάνουμε εμείς.
Η τέταρτη αφορά τη σύγκλιση της ψηφιακής με τη φυσική και 
τη βιολογική σφαίρα. Και υπό αυτήν την έννοια σχετίζεται με 
μία σειρά από νέες τεχνολογίες, τις οποίες αποκαλούμε επα-
νάσταση γιατί αθροιζόμενες έχουν τη δυνατότητα να μετατο-
πίσουν τελείως τον πυρήνα του οικονομικού μοντέλου των 
χωρών. Και αυτές οι τεχνολογίες, λίγο-πολύ, είναι πράγματα 
που έχουμε ακούσει: τεχνητή νοημοσύνη, επαυξημένη πραγ-
ματικότητα, δίκτυα πέμπτης γενιάς (5G), blockchain. Είναι μία 
σειρά από λέξεις τις οποίες οι ειδικοί προφανώς γνωρίζουν, 
ενδεχομένως σε περισσότερο ή λιγότερο βάθος το τι συνεπά-
γονται, αλλά κάθε μία από αυτές τις τεχνολογίες έχει κάποια 
χαρακτηριστικά που θα ακουμπήσουν και το οικονομικό μο-
ντέλο και τη δημόσια σφαίρα ευρύτερα.
Τώρα σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια και τα civic technologies 
που αναφέρατε, νομίζω πως έχει ενδιαφέρον να σταθού-
με λίγο στην έννοια της τεχνητής νοημοσύνης και στο 
blockchain. Όταν λέμε τεχνητή νοημοσύνη ουσιαστικά μιλάμε 
για big data, μιλάμε για εξαγωγή γνώσης από μεγάλες βάσεις 
δεδομένων και από αλγορίθμους οι οποίοι είναι σε θέση να 
κάνουν αυτή την εξαγωγή της γνώσης.
Οι αλγόριθμοι αυτοί σήμερα απαντούν σε ερωτήματα που 
θέτουμε εμείς και στο μέλλον θα απαντούν σε ερωτήματα που 

θέτουν οι ίδιοι, καθώς θα «γυμνάζονται». Η αναγκαία όμως 
συνθήκη για να μπορέσει κανείς να μιλήσει για αυτά τα θέμα-
τα είναι να μπορέσεις να πετύχεις αυτό που προσπαθούμε να 
κάνουμε εμείς σαν Κυβέρνηση: να κατοχυρώσουμε δηλαδή 
τη λεγόμενη διαλειτουργικότητα. Για να μπορώ να έχω μεγά-
λες βάσεις δεδομένων, για να κάνω εξαγωγή γνώσης, πρέπει 
τα διάφορα μητρώα του ελληνικού δημοσίου, να «μιλήσουν» 
μεταξύ τους, δηλαδή να αλληλεπιδράσουν. Θα μπορούμε 
έτσι να έχουμε τον όγκο, τον πλούτο των δεδομένων από τον 
οποίο η γνώση θα εξαχθεί.
Αυτό είναι κάτι το οποίο γινόταν τα προηγούμενα χρόνια με 
πολύ αργούς ρυθμούς στη χώρα μας. Γι’ αυτό δημιουργήθη-
κε αυτό το Υπουργείο με τις νέες αρμοδιότητες και με τον Νόμο 
4623 του περασμένου καλοκαιριού πήρε και την αρμοδιότη-
τα της διαλειτουργικότητας κεντρικά, ώστε να μπορέσει να 
κάνει αυτήν τη συγκέντρωση, να μπορέσει να κατοχυρώσει 
τη δυνατότητα να διαλειτουργήσει τα μητρώα.
Φυσικά, το επόμενο βήμα είναι να μπορέσεις να εξάγεις γνώ-
ση από αυτά τα μητρώα - προφανώς με απόλυτο σεβασμό 
στην έννοια της ιδιωτικότητας. Άρα, εκεί διαχωρίζονται τα 
δεδομένα, σπάνε στα δύο. Μιλάμε από τη μία για ανοιχτά δε-
δομένα, δηλαδή για τα ανωνυμοποιημένα δεδομένα τα οποία 
μπορεί κανείς να έχει από αυτά τα μητρώα και άρα, εάν τα 
αξιοποιήσεις σωστά, μπορείς να εξάγεις γνώση ως Δημόσιο, 
ως πολιτεία, ως κράτος σε σχέση με το σχεδιασμό πολιτικής, 
σε σχέση με το τι λειτουργεί και τι όχι, τι λειτούργησε καλά, τι 
λιγότερο καλά. Και από την άλλη, μιλάμε για τα δεδομένα τα 
οποία το κράτος έχει το ίδιο για τους πολίτες του, έτσι ώστε να 
μπορέσει να κατοχυρώσει ανάμεσα σε άλλα και τη συνθήκη 
διαφάνειας. Συνέχεια στη σελ 8 

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ  ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ
Κωστής Χατζηδάκης: Ύποπτοι όσοι αντιδρούν στη διαφάνεια για το εμπόριο καυσίμων και τα απόβλητα!

K. Πιερρακάκης «Η εφαρμογή του κυβερνητικού προγράμματος για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας θα είναι καταλυτική 
στην επικράτηση της διαφάνειας στο κράτος»
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Συνέχεια από τη σελ 7

Τι μπορεί κάποιος να κατοχυρώσει μέσα από αυτή τη δι-
αδικασία; Πώς επιδρά ευεργετικά στο θέμα της σημερινής 
μας ημερίδας, τη διαφάνεια:
Πρώτον, η διαλειτουργικότητα μειώνει πολύ τις αλληλε-
πιδράσεις του πολίτη με το Δημόσιο. Εάν εκεί που χρεια-
ζόταν να πας σε πέντε, σε έξι ή σε επτά ουρές, πας σε μία. 
Μειώνονται οι δυνητικές αλληλεπιδράσεις. Άρα, μειώνε-
ται κατά κάποιο τρόπο η πιθανή εκδήλωση φαινομένων 
διαφθοράς σε διάφορα σημεία.
Δεύτερον, η διαδικασία εξαγωγής γνώσης από τα δεδο-
μένα σε πολλές περιπτώσεις δρα αυτονόητα ευεργετικά 
γιατί είσαι το ίδιο πρόσωπο στα πολλαπλά μητρώα. Άρα, 
θα πάρεις ένα επίδομα πραγματικά όταν πρέπει και όταν 
πραγματικά το δικαιούσαι. Θα το πάρει ο πραγματικά μη 
προνομιούχος στη συγκεκριμένη περίπτωση, όχι κάποιος 
ο οποίος έχει ψευδώς δηλώσει στοιχεία σε ένα άλλο μη-
τρώο. Έτσι, ευρύτερα κατοχυρώνεται μια πραγματική 
συνθήκη διαφάνειας.
Και τρίτον, εδώ μιλάμε πλέον αυξανόμενα: αυτό δεν εί-
ναι η τωρινή μας συνθήκη, αλλά σίγουρα θα πρέπει να 
αρχίσουμε κι εμείς να σχεδιάζουμε αυτά που συζητούν 

άλλες χώρες που είναι πιο προηγμένες τεχνολογικά, όπως 
η Εσθονία: και εκεί μιλάνε για εισαγωγή τεχνητής νοημο-
σύνης στις δικαστικές υποθέσεις. Δηλαδή οι αλγόριθμοι 
και τα συστήματα να κάνουν έναν πρώτο έλεγχο στα δι-
κόγραφα, ως προς το ποια πρέπει να είναι η έκβαση της 
υπόθεσης. Αυτό είναι δυνητικά ευεργετικό, γιατί ένα από 
τα βασικά προβλήματα στο σύστημα δικαιοσύνης είναι 
οι χρόνοι. Σύμφωνα με στοιχεία και του ΟΟΣΑ αλλά και 
δεδομένα άλλων χωρών, οι χρόνοι δεν είναι αυτοί που 
πρέπει σε σχέση με τη διεκπεραίωση των υποθέσεων.
Προκύπτει, βεβαίως, η ανάγκη ελέγχου και των αλγορίθ-
μων. Και επειδή το θέμα της εκδήλωσης αφορά πέρα από 
τα ευεργετικά χαρακτηριστικά και τα ρίσκα αυτής της με-
τάβασης, το ρίσκο εδώ είναι να υπάρχει αδιαφάνεια στους 
ίδιους τους αλγορίθμους. Δηλαδή όσο θα πηγαίνουμε 
προς αυτή την κατεύθυνση, πρέπει τόσο η στρατηγική 
και τα τεχνολογικά σχήματα όσο και οι αλγόριθμοι που 
θα χρησιμοποιούνται να είναι διαφανείς. Να τίθενται στον 
έλεγχο της δημόσιας σφαίρας και στη δημόσια συζήτηση 
- έστω από τους ειδικούς που μπορούν να τους διαβάσουν 
- αλλά να μην είναι κάτι το οποίο δρα σε σιλό. Γιατί εδώ 
υπάρχει ο κίνδυνος, οι ίδιοι οι αλγόριθμοι να αναπαρά-
γουν τις προκαταλήψεις τις δικές μας ή του σχεδιαστή 

τους και εν τέλει να προκύπτουν αποτελέσματα τα οποία 
δεν δρουν ευεργετικά για τη Δημοκρατία.
Σε κάθε περίπτωση, αλλά και σε σχέση με όλη αυτή την 
ατζέντα που ανοίγει, θα πρέπει να αντιλαμβανόμαστε τη 
τεχνολογία ως μέσο και όχι ως αυτοσκοπό. Θα πρέπει, 
κατά κάποιον τρόπο, η τεχνολογία να είναι αντιληπτή ως 
ένας μηχανισμός που κάνει τη ζωή των πολιτών απλού-
στερη και καλύτερη. Αυτό ορίσαμε ως στόχο αυτού του 
Υπουργείου όταν ανακοινώσαμε τη νέα του μορφή, αυτός 
πρέπει να είναι και ο στόχος όλης αυτής της συζήτησης 
για τη χώρα μας. Και πρέπει να μην χάσουμε και αυτό 
το τρένο. Σε τελική ανάλυση, το μέλλον ή το σχεδιάζεις 
ή το υφίστασαι. Αυτή τη φορά θα πρέπει βήμα-βήμα να 
μπορέσουμε να το σχεδιάσουμε αποτελεσματικά και πα-
ραγωγικά.
Κλείνω με τη διαβεβαίωση ότι η εφαρμογή του κυβερνη-
τικού προγράμματος για τον ψηφιακό μετασχηματισμό 
της χώρας θα είναι σίγουρα καταλυτική ανάμεσα σε άλλα, 
όχι μόνο στην αλληλεπίδραση στη σχέση του πολίτη με το 
Δημόσιο, αλλά εν τέλει και στην επικράτηση της διαφάνει-
ας στο ίδιο το κράτος.
Σας ευχαριστώ».

Στην ίδια εκδήλωση ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλά-
δος Γιάννης Στουρνάρας αναφέρθηκε στις νέες δυνατό-
τητες που παρέχει η ψηφιακή τεχνολογία στις οικονομικές 
συναλλαγές (ταυτοποίηση του καταναλωτή, έγκριση πλη-
ρωμής, ευκολία συναλλαγής, ασφάλεια, πρόσβαση στο 
ιστορικό των συναλλαγών). Σημείωσε δε ότι η τεχνολογία 
του blockchain μπορεί να επιφέρει σημαντική μείωση του 
κόστους των συναλλαγών αφού δεν θα απαιτείται πλέον 
η ύπαρξη των ενδιάμεσων που υφίστανται σήμερα στις 
συναλλαγές. Τόνισε ωστόσο ότι χρειάζεται ψηφιακός εγ-
γραμματισμός όχι μόνο των καταναλωτών αλλά και των 
στελεχών των τραπεζών και της Κεντρικής Τράπεζας και 
λήψη μέτρων για να μειωθεί η διαδικτυακή απάτη (που 
δεν αφορά μόνο τις οικονομικές συναλλαγές αλλά και τις 
ψευδείς ειδήσεις - fake news). Ο κ. Στουρνάρας χαρακτή-

ρισε αρνητική εξέλιξη τα κρυπτονομίσματα (διαχωρίζο-
ντάς τα από την τεχνολογία του blockchain που χρησι-
μοποιούν η οποία όπως είπε είναι πολλαπλά χρήσιμη) και 
προειδοποίησε ότι οι τράπεζες πρέπει να προετοιμαστούν 
για να αντιμετωπίσουν την πρόκληση και τον ανταγω-
νισμό διεθνών κολοσσών όπως η Google και η Amazon 
που ετοιμάζονται να εκδώσουν νομίσματα. Συνέστησε 
εξάλλου «να τελειώνουμε με την ιστορία των κόκκινων 
δανείων ώστε οι τράπεζες να κοιτάξουν το μέλλον αντί για 
το παρελθόν» ενώ για τα όρια στις συναλλαγές με μετρητά 
εκτίμησε ότι θα βρεθεί μια ισορροπία με την Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα.
Ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ευάγγελος 
Βενιζέλος σημείωσε ότι δεν πρέπει να θεοποιούμε τις τε-
χνολογίες, οι οποίες όπως ανέφερε μπορούν να χρησιμο-

ποιηθούν υπέρ της διαφάνειας ή της εγκληματικότητας η 
οποία κινείται πάντοτε ταχύτερα και πιο αποτελεσματικά 
από το κράτος. Πρόσθεσε ότι απλά βήματα όπως η άρση 
τραπεζικού απορρήτου που θεσπίστηκε το 2011 με νόμο, 
χωρίς τεχνολογική καινοτομία μπορεί να αποδώσουν 
σημαντικά οφέλη για τη διαφάνεια. Για το blockchain 
σημείωσε ότι ενέχει το βασικό μειονέκτημα ότι είναι ενερ-
γοβόρο ενώ υπενθύμισε τη γήρανση του πληθυσμού που 
επιβάλει να εξετάσουμε τη δυνατότητα αφομοίωσης των 
νέων τεχνολογιών από τις μεγάλες ηλικίες. Έθεσε επίσης 
το θεμελιώδες όπως ανέφερε πρόβλημα που είναι η νοο-
τροπία της δικαιοσύνης και δεν ξεπερνιέται εύκολα με την 
τεχνολογία, αναφερόμενος σε αντικρουόμενες δικαστικές 
αποφάσεις από διαφορετικά τμήματα του Συμβουλίου της 
Επικρατείας για θέματα επενδύσεων.

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ  ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ
K. Πιερρακάκης «Η εφαρμογή του κυβερνητικού προγράμματος για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας θα είναι 
καταλυτική στην επικράτηση της διαφάνειας στο κράτος»

Τοποθετήσεις Γιάννη Στουρνάρα, Ευάγγελου Βενιζέλου
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Ο ιστότοπος θα είναι το νέο ψηφιακό ΚΕΠ στην ηλεκτρο-
νική επαφή του πολίτη με το Δημόσιο, ενώ το ΚΕΠ στη 
συμβατική του μορφή θα παραμένει για να εξυπηρετεί 
τους ανθρώπους τρίτης ηλικίας. Αυτό σημείωσε ο γενικός 
γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Δι-
οίκησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, μιλώντας στην 
ημερίδα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για την Παγκόσμια 
Ημέρα κατά της Διαφθοράς. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
   Μιλώντας για την αποστολή της ΓΓ, σημείωσε ότι στη-
ρίζει τεχνολογικά τη λειτουργία των συστημάτων του 
υπουργείου Οικονομικών. Έχει μηχανισμό που υλοποιεί 
έργα και υποδομές. «Φτάνει σε αποτελέσματα καίρια που 
μπορούν να βοηθήσουν στον τομέα που επιθυμούμε» 
σημείωσε και πρόσθεσε: «Έχουμε ήδη σημαντικά απο-
τελέσματα στον τομέα της διαλειτουργικότητας. Έχουμε 
πετύχει συνεργασία με φορείς, προκειμένου να φέρουμε 
έναν φορέα που έχει δεδομένα σε επαφή με έναν φορέα 
που τα χρειάζεται». Ως πρόσφατο παράδειγμα, έφερε την 
απόφαση διαλειτουργικότητας για μεταφορά στοιχείων 
από την ΑΑΔΕ προς το υπουργείο Δικαιοσύνης.
   Σε ό,τι αφορά την ωφέλεια του πολίτη από τη διαλει-
τουργικότητα, σημείωσε: «Αντί να τρέχει ο πολίτης για να 
προσκομίσει χαρτιά σε μια δημόσια υπηρεσία, φροντίζει 
η ίδια η υπηρεσία να τα παίρνει σε μορφή διαδικτυακής 
υπηρεσίας. Για παράδειγμα, έχουμε πάρει τα ληξιαρχικά 
γεγονότα και τα προωθούμε προς την ΑΑΔΕ, οπότε δεν θα 
δηλώνονται εκ νέου στην Εφορία, αλλά μόνον στο ληξι-
αρχείο».
   Ένας δεύτερος τομέας, στον οποίον εργάζεται η ΓΓ, 

είναι η ταυτοποίηση των στοιχείων του πολίτη. Η ταυ-
τοποίηση αυτή σχετίζεται τόσο με τις υποχρεώσεις του 
πολίτη προς το δημόσιο, όσο και με τις υποχρεώσεις του 
δημοσίου προς τον πολίτη -για παράδειγμα, όταν ένας 
πολίτης είναι δικαιούχος κάποιου επιδόματος. Το δημόσιο 
έχει πάρα πολλά στοιχεία, σε πάρα πολλά πληροφοριακά 
συστήματα, που όμως λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο 
αναγνώρισης μεταξύ τους. Υπάρχει ένα σύνολο κωδικών 
που δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί στους πολίτες. Κι έτσι, 
για παράδειγμα, πέρυσι κατά την προσπάθεια ενοποίη-
σης στοιχείων μεταξύ ασφαλιστικών ταμείων, βρέθηκαν 
600.000 άνθρωποι χωρίς ΑΜΚΑ, 1.800.000 άνθρωποι 
χωρίς ΑΦΜ, κάποιες χιλιάδες χωρίς πατρώνυμο ή μη-
τρώνυμο ή δελτίο ταυτότητας.
   Ένα τρίτο έργο, που κάνει η Γενική Γραμματεία Πληρο-
φοριακών Συστημάτων με τη Γενική Γραμματεία Δημοσι-
ονομικής Πολιτικής, είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφορι-
ακό σύστημα για τους δημοσιονομικούς ελέγχους. Μέχρι 
τώρα, οι σχετικές διαδικασίες γίνονταν χειρόγραφα. Με 
αυτόν τον τρόπο, θα διευκολυνθεί το έργο 62 δημοσιονο-
μικών υπηρεσιών εποπτείας και ελέγχου και 500 περίπου 
ελεγκτών, για τον έλεγχο 1.700 περίπου φορέων της γενι-
κής κυβέρνησης.
   Αυτά είναι τα έργα που γίνονται για να διευκολυνθεί το 
έργο μεταξύ των φορέων δημόσιας διοίκησης και για να 
βελτιωθεί η καθημερινότητα του πολίτη είτε άμεσα είτε 
έμμεσα, με τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των 
υπηρεσιών.
   Σε ό,τι αφορά θέματα που αφορούν το Πόθεν Εσχες και το 

ΕΣΗΔΗΣ (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμ-
βάσεων), που είναι ένα διαχρονικό έργο, ολοκληρώθηκε 
πριν από λίγες ημέρες η υποβολή 166.000 δηλώσεων 
Πόθεν Εσχες. Συνολικά τα τελευταία χρόνια, έχουν γίνει 
1.300.000 δηλώσεις. «Όμως, μέχρι στιγμής έχουμε δώσει 
μεγάλη σημασία στο κομμάτι του έσχες και λιγότερο στο 
κομμάτι του πόθεν» σημείωσε ο κ. Αναγνωστόπουλος. 
Και τούτο, διότι υπάρχει ένα δεύτερο υποσύστημα που 
αναφέρεται στη διενέργεια ελέγχων, με αυτοματοποι-
ημένη υπόδειξη, που δεν έχει λειτουργήσει μέχρι τώρα 
αποτελεσματικά.
   Το ΕΣΗΔΗΣ έχει διενεργήσει το 2019, 8.800 διαγωνι-
σμούς, ύψους 8,8 δισ. ευρώ και περίπου 163.000 συμ-
βάσεις. «Όμως, τα συστήματα χρειάζονται συντήρηση, 
έχουν μείνει πίσω από πλευράς υποδομής και εξοπλισμού 
και είναι συστήματα που δεν έχουν προάγει τη διαφάνεια 
στο βαθμό που θα μπορούσαν» σημείωσε. Για παρά-
δειγμα, δεν υπάρχει σύστημα που να καταδεικνύει ποιες 
συμβάσεις αναφέρονται στην κατηγορία των απευθείας 
αναθέσεων (ύψος δαπάνης 20.000 ευρώ), ώστε να μπο-
ρεί κάποιος να κάνει ανάλυση στα δεδομένα αυτών των 
περιπτώσεων.
   Σε ό,τι αφορά εν γένει την προσφορά της τεχνολογίας 
στη διαφάνεια, ο κ. Αναγνωστόπουλος σημείωσε ότι τα 
ανοιχτά δεδομένα είναι μεν σημαντικά, αλλά θα πρέπει να 
είναι και «καθαρισμένα». Και εξήγησε ότι «καθαρισμένα» 
σημαίνει να είναι δομημένα με τέτοιον τρόπο, ώστε να 
μπορεί κάποιος να τα αξιοποιήσει και να μην είναι απλά 
ατελείωτα στοιχεία σε ένα φύλλο ΕXCEL.

Mε την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Δια-
φθοράς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει έρευνα για 
τη στάση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων απέναντι στη 
διαφθορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωμνα με ανα-
κοίνωση της ΕΕ. 
Τα αποτελέσματα δείχνουν πτωτική τάση, αλλά σημαντι-
κός αριθμός (63%) επιχειρήσεων φρονεί ότι η διαφθορά 
είναι ευρέως διαδεδομένη. Το ποσοστό αυτό μειώθηκε σε 
σχέση με το 75% το 2013. Οι εταιρείες είναι επιφυλακτικές 
όσον αφορά τον τρόπο αντιμετώπισης της διαφθοράς, με 
το 51% από αυτές να πιστεύει ότι τα διεφθαρμένα άτομα ή 
οι επιχειρήσεις δεν είναι πιθανό να συλληφθούν από ή να 

καταγγελθούν στην αστυνομία ή στον εισαγγελέα. 
Η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων, κ. Ίλβα Γιοχάνσον, 
δήλωσε: «Η διαφθορά υπονομεύει τη δημοκρατία και 
το κράτος δικαίου, τα ίδια τα θεμέλια των ευρωπαϊκών 
κοινωνιών μας. Με την πάροδο του χρόνου, η επιρροή 
της οξύνει τις ανισότητες και υπονομεύει την κοινωνι-
κή συνοχή. Έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο ως 
Ένωση με την πάροδο των ετών, αλλά πρέπει να γίνουν 
περισσότερα. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τις 
εθνικές αρχές, τους διεθνείς οργανισμούς, την κοινωνία 
των πολιτών και τον ιδιωτικό τομέα για την εξάλειψη της 
διαφθοράς.» 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σημειώσει πρόοδο στην κατα-
πολέμηση της διαφθοράς με νέους κανόνες για την προ-
στασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, για την 
καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνο-
μες δραστηριότητες και σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, καθώς και με τη 
δημιουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η Επιτροπή θα 
συνεχίσει να ενισχύει το έργο της για το θέμα αυτό σε συ-
νεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η καταπολέμη-
ση της διαφθοράς θα αποτελέσει επίσης βασικό στοιχείο 
του νέου κύκλου αναθεώρησης του κράτους δικαίου. 

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ  ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ
ΓΓ Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης: Το gov.gr είναι το αυριανό ΚΕΠ - Δεν θα καταργηθεί το συμβατικό

Παγκόσμια Ημέρα κατά της Διαφθοράς: νέα έρευνα δείχνει ότι η διαφθορά θεωρείται λιγότερο διαδεδομένη στην ΕΕ από ότι το 2013
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Η πρωτοβουλία «Rebrain Greece - Ο Τεχνολογικός Μετα-
σχηματισμός της Αγοράς Εργασίας» παρουσιάστηκε σή-
μερα παρουσία του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Γιάννη Βρούτση σε εκδήλωση που πραγμα-
τοποιήθηκε στο ξενοδοχείο της Αθήνας. Η πρωτοβουλία 
αυτή δημιουργήθηκε και αναπτύχθηκε από το υπουργείο 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και συγκεκριμένα 
από την Γενική Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων υπό τον 
κ. Κωνσταντίνο Αγραπιδά, με την συνδρομή αξιόλογων 
στελεχών από δημόσιους φορείς, πανεπιστήμια και ερευ-
νητικά ινστιτούτα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
«Αποτελεί εθνικό συμπέρασμα αλλά και εθνικό στοίχημα 
ότι η ανάσχεση της φυγής των νέων επιστημόνων μας, το 
ονομαζόμενο brain drain και ο τεχνολογικός μετασχημα-
τισμός της αγοράς εργασίας λόγω της εκθετικής διείσδυ-
σης των νέων τεχνολογιών όπως αυτή της τεχνητής νοη-
μοσύνης (ΑΙ), συνιστούν μείζονες προκλήσεις για τη χώρα 
μας, καθώς θα έχουν άμεση επίδραση στην παραγωγική 
της διαδικασία και στην απασχόληση», επισήμανε μεταξύ 
άλλων ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
Γιάννης Βρούτσης, ενώ προσέθεσε ότι «το υπουργείο 
αποτελώντας τον κοινωνικό νευρώνα του κρατικού Μη-
χανισμού και στο πλαίσιο της Εθνικής προσπάθειας για 
την ανάταξη της Ελληνικής Οικονομίας έθεσε φιλόδοξους 
στόχους και επιδιώξεις εξ αρχής. Η πρωτοβουλία Rebrain 
Greece αποτελεί μοναδικό συγκριτικό πλεονέκτημα του 
υπουργείου. Συνεργαζόμενος στενά με τα στελέχη του 
υπουργείου και βοηθώντας όπου χρειάζεται, έχω γίνει 
κοινωνός της παραγόμενης τεχνογνωσίας. Βλέπω από 
κοντά το πάθος, το όραμα την ενέργεια που βάζουν σε 
αυτή την προσπάθεια. Βλέπω τη συστηματικότητα και την 
γνώση να συνδυάζονται με την καινοτομία και τη διορα-
τικότητα! Και αυτό με κάνει πολύ αισιόδοξο». 
Αναλυτικότερα, η πρώτη από τις τέσσερις παρεμβάσεις 
του Rebrain Greece, είναι η δράση «ΕΛΛΑΔΑ …ΞΑΝΑ!». 
Πρόκειται , όπως είπε ο κ. Βρούτσης, για μία ‘‘εμβλημα-
τική δράση, μία δράση σημαία’’. Η δράση «ΕΛΛΑΔΑ …
ΞΑΝΑ!» είναι ένα πιλοτικό πρόγραμμα επαναπατρισμού 
των Ελλήνων της διασποράς με υψηλή επιστημονική 
γνώση που εργάζονται ήδη στο εξωτερικό. 
«Καθώς η Ελλάδα εξέρχεται της κρίσης και ακολουθεί 
πλέον σταθερή τροχιά οικονομικής και κοινωνικής ανα-
συγκρότησης, αποκτά πλέον τα μέσα και την δύναμη να 
στοχεύσει ευθέως στη δημιουργία περιβάλλοντος επανα-
πατρισμού Ελλήνων της διασποράς, οι οποίοι την περίοδο 
της κρίσης αναζήτησαν εργασία και την προοπτική μιας 

καλύτερης ζωής σε χώρες του εξωτερικού. Η δράση αυτή 
είναι εναρμονισμένη με το θεσμικά κατοχυρωμένο πλέον 
δικαίωμα των Ελλήνων του εξωτερικού να ψηφίζουν», 
υπογράμμισε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων. 
Παράλληλα σημείωσε: «Ο συμβολισμός είναι πολλαπλός:
ι) Η Ελλάδα διασυνδέεται για πρώτη φορά ευθέως με τους 
Έλληνες της διασποράς, που διαπρέπουν, διακρίνονται 
και σταδιοδρομούν στο διεθνές ανταγωνιστικό επαγγελ-
ματικό και γεμάτο προκλήσεις περιβάλλον. «Οι Ελληνικές 
οικογένειες επιβαρύνονται εδώ και δέκα έτη από το οξύ-
τατο κοινωνικό και οικονομικό κόστος του να έχουν τα 
παιδιά τους στο εξωτερικό χωρίς προοπτική επιστροφής. 
Η γνώση τους, η δύναμή δημιουργίας, η δημιουργία επό-
μενων γενιών στη χώρα μας με τόσο έντονο το πρόβλημα 
γήρανσης αποτελούν βασικούς λόγους σχεδιασμού», ανέ-
φερε ο κ. Βρούτσης. 
ιι) Τους καλεί να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην Ελ-
λάδα και στις επιχειρήσεις της. 
ιιι) Οι επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στο ΕΛΛΑΔΑ…
ΞΑΝΑ!, θα αναγνωριστούν με ειδική διαδικασία ως πρω-
τοπόροι -πρεσβευτές υψηλής εταιρικής κοινωνικής ευθύ-
νης. 
iv) Η Ελλάδα ανακτά σταδιακά την αξιοπιστία της και 
την ανταγωνιστικότητα της, μέσω των αλλαγών και των 
μεταρρυθμίσεων, σε κρίσιμους τομείς της δημόσιας πολι-
τικής, ανταποκρινόμενη στις προκλήσεις της 4ης βιομη-
χανικής επανάστασης, με τη συμβολή και τη δύναμη των 
Ελλήνων της ομογένειας. 
v) To «ΕΛΛΑΔΑ ΞΑΝΑ», είναι πιλοτικό πρόγραμμα, στο-
χεύει αρχικά σε πρώτη φάση στον επαναπατρισμό 500 Ελ-
λήνων εργαζομένων του εξωτερικού με υψηλού επιπέδου 
διεθνή επιστημονική και επαγγελματική εμπειρία, τουλά-
χιστον ενός έτους, μεταπτυχιακού επιπέδου ή διδακτορι-
κού επιπέδου, ηλικίας 28-40, προκειμένου να εργαστούν 
ως πρόσθετο προσωπικό σε επιχειρήσεις δραστηριοποι-
ούμενες στην Ελλάδα (για να αποφευχθούν φαινόμενα 
υποκατάστασης), με βάση τις εξειδικευμένες ανάγκες με 
έμφαση στους τομείς των νέων επαυξημένων τεχνολογι-
ών, όπου παρατηρείται σχετική έλλειψη. Η χρηματοδότη-
ση θα γίνει προς τις επιχειρήσεις με ευρωπαϊκούς πόρους.
vi) Η ελάχιστη αμοιβή τους καθορίζεται στις 3.000 ευρώ, 
με χρηματοδότηση της επιχείρησης στο 70% περίπου της 
ελάχιστης αμοιβής για ένα χρόνο, με υποχρέωση διατή-
ρησης του εργαζόμενου με την ίδια αμοιβή για άλλους 12 
τουλάχιστον μήνες.

Σύμφωνα με τον κ. Βρούτση η δράση αυτή φέρνει μαζί 
επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και εργαζόμενους Έλ-
ληνες στο εξωτερικό με τεχνογνωσία, υψηλότατα τυπικά 
προσόντα αλλά και ευρωπαϊκή και διεθνή εργασιακή 
εμπειρία, όπου σε συνεργασία με τους Έλληνες εργαζό-
μενους θα δημιουργήσουν τις συνθήκες για υψηλότερο 
επίπεδο των αμοιβών στην Ελλάδα, ενώ προσέθεσε ότι 
«θα ανοίξει άμεσα το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ - 
Ειδική φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος» και κάλεσε τις 
επιχειρήσεις να την συμπληρώσουν «ώστε το υπουργείο 
να καταγράψει τις ζητούμενες από τις επιχειρήσεις ειδι-
κότητες που θεωρούνται κρίσιμες για την ανάταξη του 
παραγωγικού μοντέλου». 
Η δεύτερη παρέμβαση του Rebrain Greece σχετίζεται με 
τη σύσταση θεσμικού φορέα ReΒrain Greece: Κέντρο Συλ-
λογικής Τεχνογνωσίας για την Αγορά Εργασίας. H πρωτο-
βουλία πλέον λαμβάνει θεσμική υπόσταση, με τη μορφή 
Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου Μη Κερδοσκο-
πικού Χαρακτήρα, με το όνομα Rebrain Greece: Κέντρο 
Συλλογικής Τεχνογνωσίας για την Αγορά Εργασίας. Ένας 
συμβουλευτικός, ευέλικτος και χωρίς κόστος θεσμός στο 
Υπουργείο Εργασίας, χωρίς αμοιβή για τα στελέχη του, 
χωρίς τη δημιουργία άλλων θέσεων εργασίας, καθώς 
αυτά θα δραστηριοποιούνται παράλληλα με τα καθήκο-
ντά τους στο Υπουργείο. Η πρωτοβουλία εντάσσεται πλέ-
ον κάτω από την ομπρέλα του Νομικού Προσώπου. 
«Μέχρι πρότινος, η έλλειψη σχετικών τεχνολογικών εργα-
λείων για την ανάλυση δεδομένων και η μη ύπαρξη κουλ-
τούρας ανοικτής συνεργατικότητας των αρμόδιων φορέ-
ων είχε ως αποτέλεσμα οι δράσεις των υπουργείων να 
χτίζονται «περίπου στα τυφλά», διαισθητικά ή σποραδικά. 
Πλέον το υπουργείο μας έχει την τεχνολογική ισχύ και τη 
δυνατότητα να σχεδιάζει απόλυτα στοχευμένες πολιτικές 
οι οποίες αφενός μειώνουν το διοικητικό και λειτουργικό 
κόστος αφετέρου αυξάνουν γεωμετρικά την αποτελεσμα-
τικότητα και την αποδοτικότητα των εργαζομένων των 
σχεδιαζόμενων δράσεων ή των προτεινόμενων αναδια-
τάξεων πλαισίων πολιτικής. Η ψηφιακή δυνατότητα αυτή 
έχει ευθεία συσχέτιση με την καλλιέργεια ενός κλίματος 
συλλογικής δράσης και ανοιχτής συνεργασίας όλων των 
συμμετεχόντων στον νέο φορέα. Πολλά στελέχη διαφο-
ρετικών φορέων δημιουργούν πολύ θετικότερα αποτελέ-
σματα από λίγους εξαιρετικούς επιστήμονες ενός φορέα. 

Συνέχεια στη σελ 11

Γ. ΒΡΟΥΤΣΗΣ: ΤΟ REBRAIN GREECE ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕξΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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Στο εγκαταλελειμμένο κτίριο της «ΧΡΩΠΕΙ» στο Νέο Φάλη-
ρο θα δημιουργηθεί, για πρώτη φορά, μια Πολιτεία Και-
νοτομίας που θα φιλοξενήσει ερευνητικά κέντρα, startup 
επιχειρήσεις, αλλά και τμήματα έρευνας και ανάπτυξης 
επιχειρήσεων και μεγάλων βιομηχανιών, με σκοπό να ενι-
σχυθούν οι συνέργειες εντός του εγχώριου οικοσυστήμα-
τος Έρευνας και Καινοτομίας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
   Όπως επισημαίνει ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων, Χρίστος Δήμας, με πρωτοβουλία του οποίου το 
ακίνητο, εμβαδού 17.893 τμ επί της οδού Πειραιώς, με-
ταβιβάζεται από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκου, στο 

υπουργείο Ανάπτυξης. «Πρόκειται για μια πολύ θετική 
εξέλιξη, που σηματοδοτεί τη νέα εποχή για την Έρευνα 
και την Καινοτομία στη χώρα. Για πρώτη φορά, δημι-
ουργούμε μια Πολιτεία Καινοτομίας, όπου ερευνητικά 
κέντρα, startup επιχειρήσεις και μεγάλες βιομηχανίες θα 
μπορούν να αναπτύξουν ιδέες και κοινές δράσεις. Στόχος 
μας είναι η ώσμωση που θα δημιουργηθεί να βελτιώσει 
την ανταγωνιστικότητα της εθνικής οικονομίας και να 
ενισχύσει την εξέλιξη των ερευνητικών αποτελεσμάτων 
σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες. Για αρκετό καιρό 
μελετήσαμε επιτυχημένα εγχειρήματα στο εξωτερικό και 

με την υποστήριξη του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων κ. ‘Αδωνι Γεωργιάδη πιστεύουμε πως θα βοηθήσει 
συνολικά την οικονομία στη χώρα».
   Σημειώνεται ότι στο ακίνητο επρόκειτο να μεταστεγα-
στούν τα δικαστήρια του Πειραιά. Όμως, το σχέδιο αυτό 
ουδέποτε υλοποιήθηκε, με αποτέλεσμα την αδυναμία του 
ΕΟΦ να το αξιοποιήσει εξαιτίας της δέσμευσής του, ενώ 
συγχρόνως επέφερε στον Οργανισμό τεράστια οικονομική 
επιβάρυνση για δαπάνες φύλαξης.

Συνέχεια από τη σελ 10

Πολλοί δημιουργούν καλύτερα από έναν», επισήμανε ο κ. 
Βρούτσης συμπληρώνοντας ότι « με το Κέντρο Συλλογικής 
Τεχνογνωσίας για την Αγορά Εργασίας - Rebrain Greece το 
υπουργείο πραγματοποιεί ένα ψηφιακό άλμα προς το μέλ-
λον , αξιοποιώντας τις ευκαιρίες του τεχνολογικού μετασχη-
ματισμού σε μία σειρά πεδίων του υπουργείου μας. Συν-
δυάζουμε το Μηχανισμό Διάγνωσης της Αγοράς Εργασίας 
ως επιστημονικό εργαλείο ανάλυσης μαζί με τη συλλογική 
τεχνογνωσία που δημιουργεί το Rebrain Greece. Δημιουρ-
γούμε ευρύτατο πλαίσιο παρακολούθησης της αγοράς ερ-
γασίας, ανάλυσης και σχεδιασμού ενεργητικών πολιτικών 
για την αγορά εργασίας και το ασφαλιστικό μας σύστημα 
και δημιουργούμε και το αντίστοιχο ψηφιακό περιβάλλον 
λειτουργίας. Το Rebrain Greece, o Μηχανισμός Διάγνωσης 
της Αγοράς Εργασίας, το ΕΡΓΑΝΗ 1 και τώρα το ΕΡΓΑΝΗ 2, 
η ψηφιακή σύνταξη «ΑΤΛΑΣ» και ο ψηφιακός-ηλεκτρονικός 
φορέας κοινωνικής ασφάλισης e-ΕΦΚΑ είναι πρωτοβουλίες 
του υπουργείου μας που ξεχωρίζουν, όχι μόνο σε εθνικό 
αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο με την ενσωμάτωση σύγ-
χρονων τεχνολογιών αιχμής, για τη δημιουργική και συλ-
λογική αξιοποίηση των δεδομένων για την αγορά εργασίας 
και όχι μόνο». 
Το Rebrain Greece χρησιμοποιεί την τεχνολογία ανάλυσης 
μεγάλου όγκου δεδομένων (big data analytics) και έγκυ-
ρων πληροφοριών για την αγορά εργασίας μέσω του Μη-

χανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας. 
Αξιοποιείται έτσι η δυναμική της τεχνητής νοημοσύνης σε 
συνδυασμό με την οριζόντια ισότιμη και διεπιστημονική συ-
νεργασία της ομάδας για τον σχεδιασμό καινοτόμων πολιτι-
κών υπό το συντονισμό της Γενικής Διεύθυνσης Εργασια-
κών Σχέσεων, Υγείας, Ασφάλειας και Ένταξης στην Εργασία. 
Η τρίτη παρέμβαση του Rebrain Greece είναι η ανάπτυξη 
της πλατφόρμας Rebrain Greece CoLab. Το Rebrain Greece 
ως πρωτοβουλία υπό την νέα του μορφή μεταφέρεται 
και σε ψηφιακό περιβάλλον ώστε να μπορεί να εκτελεί τις 
λειτουργίες της και με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα με 
μικρότερο κόστος , μεγαλύτερο εύρος ανάλυσης και μια 
σειρά άλλων πλεονεκτημάτων . Στην πλατφόρμα αυτή θα 
ενσωματωθούν και τα δεδομένα που θα προκύψουν από τη 
φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος των επιχειρήσεων για το 
πιλοτικό πρόγραμμα ‘‘ ΕΛΛΑΔΑ…ΞΑΝΑ!’’. Επιπλέον, όπως 
ανακοίνωσε ο υπουργός, θα αποτελέσει το πρώτο ψηφιακό 
μητρώο καταγραφής των Ελλήνων του Εξωτερικού που 
θέλουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα. «Η πλατφόρμα αυτή 
θα αποτελέσει και έναν τεράστιο χώρο διαγωνισμών-ιδε-
ών-προτάσεων για σύνθετα δημόσια προβλήματα Εθνικής 
Εμβέλειας της αγοράς εργασίας», τόνισε ο κ. Βρούτσης.
Η τέταρτη παρέμβαση του Rebrain Greece, είναι το πρώτο 
σχέδιο Δράσης Ευφυών Πολιτικών για την Αγορά Εργασί-
ας. Το Rebrain Greece παρουσιάζει για πρώτη φορά ένα 
πιλοτικό σχέδιο δράσης έξυπνων δημόσιων πολιτικών 
για την αγορά εργασίας που ενσωματώνει την τεχνολογία 

ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων (big data analytics), 
τα οποία οπτικοποιεί με σύγχρονες τεχνολογίες απεικόνισης 
δεδομένων, αξιοποιώντας και τις αρχές της συλλογικής νο-
ημοσύνης, όπως έχουν αναδειχθεί από τα κορυφαία στον 
κόσμο Πανεπιστήμια ( M.I.T. Harvard University κλπ).
Στην συνέχεια, μέσα από τις ενότητες του συνεδρίου ανα-
πτύχθηκαν διεξοδικά οι δράσεις της πρωτοβουλίας Rebrain 
Greece ενώ τέθηκαν στο δημόσιο λόγο η αλλαγή του ση-
μερινού πλαισίου της αγοράς εργασίας με την τεχνητή νοη-
μοσύνη, τη μηχανική εκμάθηση και τη αυτοματοποίηση, οι 
τομείς της παραγωγής (Οικονομία, Υγεία, Γεωργία, Κτηνο-
τροφία κ.α) που επηρεάζονται οριζόντια από την εισαγωγή 
νέων τεχνολογιών, στοχευμένες δράσεις ανάπτυξης ψηφια-
κών δεξιοτήτων και δράσεις για τις άνεργες γυναίκες.
Στο συνέδριο παραβρέθηκαν επίσης, ο σύμβουλος του 
Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, Γεώργιος Κρεμλής 
ο οποίος χαιρέτησε για λογαριασμό του Πρωθυπουρ-
γού την πρωτοβουλία Rebrain Greece, ο βουλευτής της 
ΝΔ Κωνσταντίνος Κυρανάκης, η γενική γραμματέας του 
υπουργείου Εργασίας, Αννα Στρατινάκη, η γενική γραμμα-
τέας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας Φύλων, Μαρία 
Συρεγγέλα, ο διοικητής του ΟΑΕΔ , Σπύρος Πρωτοψάλτης, ο 
Πρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Ανδρέας 
Μπουντουβής και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 
του ΟΛΘ, Σωτήρης Θεοφάνης.

«ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» ΣΤΟ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΧΡΩΠΕΙ, ΣΤΟ ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ

Γ. ΒΡΟΥΤΣΗΣ: ΤΟ REBRAIN GREECE ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕξΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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Ανάμεσα στα έργα, είναι και η μετακίνηση της γραμμής 
του τραμ. Σύμφωνα με πληροφορίες, προς το παρόν τα 
συγκεκριμένα έργα δεν έχουν ξεκινήσει. Μόλις αυτό γίνει 
θα χρειαστεί η διακοπή των δρομολογίων από το ύψος 
του Μοσχάτου μέχρι τη στάση Αγία Σκέπη στο Φλοίσβο.  
Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Μ. Ξυπνητου στο economiχ.
gr με… προβλήματα, έχουν ξεκινήσει εδώ και περίπου 
μια βδομάδα τα δοκιμαστικά δρομολόγια του τραμ στον 
Πειραιά. Αυτοκίνητα παρκαρισμένα στις ράγες, πολίτες 
που διασχίζουν το μέχρι πρότινος εργοτάξιο χωρίς να 
ελέγξουν και απίστευτο κυκλοφοριακό κομφούζιο, είναι 
μόνο μερικά από όσα αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι 
της ΣΤΑΣΥ. Μάλιστα, όπως τονίζουν χαρακτηριστικά στο 
economix.gr, οι κάτοικοι θα πρέπει να εξοικειωθούν με τα 
καινούρια δεδομένα και να είναι πιο προσεκτικοί την ώρα 
που περνάει συρμός. Όπως προκύπτει δε, πολλοί είναι 
εκείνοι που δεν γνωρίζουν ότι αποτελεί γεγονός και έτσι, 
συνεχίζουν να φέρονται σαν μην υπάρχει.  
Πάντως, η ΣΤΑΣΥ, στην σχετική της ανακοίνωση είχε 
παρακαλέσει τους κατοίκους και επισκέπτες των περιο-
χών της επέκτασης να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να 
διευκολύνουν τη διέλευση των οχημάτων, προκειμένου η 
δοκιμαστική λειτουργία να ολοκληρωθεί επιτυχώς και να 

αρχίσει η εμπορική λειτουργία το συντομότερο δυνατόν.
Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, (τα οχήματα των 
Γραμμών 3 «Θουκυδίδης» (Ασκληπιείο Βούλας – Σ.Ε.Φ.) 
και 4 «Αριστοτέλης» (Κασομούλη – Σ.Ε.Φ.) μετά τη στάση 
«Νέο Φάληρο» θα κατευθύνονται προς τη στάση «Γήπε-
δο Καραϊσκάκη» (αντί Σ.Ε.Φ.), όπου και θα αποβιβάζουν 
τους επιβάτες. Οι αποβιβαζόμενοι μέσω της υπόγειας δι-
άβασης θα κατευθύνονται είτε αριστερά προς το σταθμό 
«Φάληρο» της Γραμμής 1 του Μετρό (πρώην ΗΣΑΠ) και 
το Γήπεδο Καραϊσκάκη, είτε δεξιά προς το Στάδιο Ειρήνης 
και Φιλίας. Στη στάση «Γήπεδο Καραϊσκάκη» τα οχήματα 
δεν θα παραλαμβάνουν επιβάτες και θα συνεχίζουν κενά, 
κινούμενα στην επέκταση της γραμμής προς Πειραιά, ενώ 
επιστρέφοντας στη στάση «Σ.Ε.Φ.» θα παραλαμβάνουν 
επιβάτες με προορισμό τις στάσεις «Ασκληπιείο Βούλας» 
και «Κασομούλη». Το τραμ του Πειραιά, που έχει ταλαι-
πωρήσει επί χρόνια τους κατοίκους της πόλης, ενώ το 
περίμεναν εντός του καλοκαιριού να λειτουργήσει, δι-
άφοροι λόγοι και ένας ακόμα που προστέθηκε από τον 
πρόσφατο σεισμό καθώς προκάλεσε ένα μικρό ρήγμα 
στην οδό Μικράς Ασίας, καθυστερούσαν το τελικό δοκι-
μαστικό δρομολόγιο και κατ’ επέκταση την παράδοσή του 
στην κυκλοφορία. Ειδικότερα, για πολλούς θυμίζει κακό-

γουστο ανέκδοτο, δεδομένου ότι το έργο μετράει σχεδόν 
7 χρόνια  για μόλις 5,5χλμ μονής επιφανειακής γραμμής.  
Το πρώτο και σημαντικότερο πρόβλημα καθυστέρησης, 
είναι η Ανάπλαση Φαλήρου που είναι σε πολύ προχωρη-
μένο στάδιο. Ανάμεσα στα έργα, είναι και η μετακίνηση 
της γραμμής του τραμ. Σύμφωνα με πληροφορίες, προς 
το παρόν τα συγκεκριμένα έργα δεν έχουν ξεκινήσει. Μό-
λις αυτό γίνει θα χρειαστεί η διακοπή των δρομολογίων 
από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι τη στάση Αγία Σκέπη 
στο Φλοίσβο, πράγμα που σημαίνει ότι τα δρομολόγια 
του τραμ θα συρρικνωθούν ακόμα περισσότερο. Σημει-
ώνεται ότι εκτός λειτουργίας είναι ήδη και το τμήμα Νέος 
Κόσμος – Σύνταγμα λόγω των προβλημάτων που διαπι-
στώθηκαν στην κοίτη του Ιλισού. Ετσι, πρακτικά το μόνο 
κομμάτι που λειτουργεί κανονικά και πλήρως είναι εκείνο 
της Βούλας. Παράλληλα, ζήτημα είναι και η έλλειψη συρ-
μών. Εδώ και περίπου ένα χρόνο, έχει υπογραφεί μεταξύ 
της Αττικό Μετρό και της Alstom η σύμβαση προμήθειας 
25 νέων συρμών Τραμ που θα καλύψουν την επέκταση 
του δικτύου προς Πειραιά. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις στε-
λεχών της εταιρείας, ο πρώτος συρμός τραμ θα έρθει στα 
τέλη καλοκαιριού του 2020 και θα ολοκληρωθεί έξι μήνες 
αργότερα με μαζική αποστολή του τροχαίου υλικού.

Ένα αποφασιστικό βήμα για την ολοκλήρωση του γηπέ-
δου της ΑΕΚ πραγματοποιήθηκε σήμερα με την υπογραφή 
της σύμβασης για την κατασκευή του έργου της υπογει-
οποίησης τμήματος της παρακείμενης οδού Πατριάρχου 
Κωνσταντίνου και παρεμβάσεις σε γύρω δρόμους της 
Νέας Φιλαδέλφειας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
Πρόκειται για ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 
14.274.193 ευρώ, το οποίο είναι απαραίτητο για την 
έκδοση της άδειας λειτουργίας του γηπέδου. Το σχέδιο 
προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη βύθιση τμήματος της Πα-
τριάρχου Κωνσταντίνου, που βρίσκεται στην ανατολική 
πλευρά του γηπέδου και του Άλσους Ν. Φιλαδέλφειας, 
προκειμένου το επίπεδο που βρίσκεται σήμερα ο δρόμος 

να πεζοδρομηθεί για να διευκολύνει την προσέλευση και 
την αποχώρηση των φιλάθλων. 
Η σύμβαση υπεγράφη στα γραφεία της περιφέρειας Ατ-
τικής, που είναι ο φορέας υλοποίησης του έργου, από 
τον περιφερειάρχη Γ. Πατούλη και από τον υπεύθυνο της 
αναδόχου εταιρείας, Dimand , Δ. Ανδριόπουλου. Το πα-
ρών έδωσαν ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ Δ. Μελισσανίδης, 
ο πρόεδρος του ερασιτέχνη της ΠΑΕ ΑΕΚ, Αλ. Αλεξίου, ο 
γενικός διευθυντής της «Δικέφαλος Α.Ε.» Ν. Στράτος, κα-
θώς και παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές Δ. Μαύρος και Στ. 
Σεραφείδης. 
«Σήμερα είναι μία σημαντική ημέρα γιατί με την υπογρα-
φή της σύμβασης ερχόμαστε ένα βήμα πιο κοντά στο να 

γίνει πραγματικότητα το νέο γήπεδο της ΑΕΚ» επισήμανε 
ο κ. Πατούλης, ο οποίος σημείωσε ότι «με τη σημερινή 
υπογραφή για την κατασκευή αυτού του κρίσιμου έργου, 
η οποία έρχεται νωρίτερα από τις προβλεπόμενες ημερο-
μηνίες, αποδεικνύουμε έμπρακτα ότι αποτελεί προτεραι-
ότητά μας να προχωρήσουν οι σχετικές διαδικασίες με 
γοργούς ρυθμούς». 
Από την πλευρά του ο κ. Μελισσανίδης χαρακτήρισε ως 
σημαντική στιγμή τη σημερινή υπογραφή της σύμβασης 
για την κατασκευή του έργου και επισήμανε ότι παραμένει 
ως προτεραιότητα να «τρέξουν» γρήγορα τα έργα για την 
έγκαιρη κατασκευή του νέου γηπέδου.

ΠΡΩΤΗ… ΠΡΟΒΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΑΜ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
Για τις ανάγκες του νέου γηπέδου της ΑΕΚ
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Στην έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του έργου της επέ-
κτασης του River West προχώρησε το υπουργείο Περιβάλλο-
ντος. Τα σχέδια για το κέντρο πολιτισμού στο ιστορικό κτήριο 
της Πειραιώς. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Δημήτρη Δανού στο 
economix.gr νέες επενδύσεις στην αγορά ακινήτων δρομολογεί 
ο όμιλος ΒΙΟΧΑΛΚΟ, ο οποίος πριν από μερικούς μήνες προχώ-
ρησε στη σύσταση της θυγατρικής του εταιρείας Noval Property 
στον τομέα του real estate. Ένα από τα έργα της εταιρείας, όπου 
υπήρχαν, τις τελευταίες ημέρες, εξελίξεις αφορά το νέο τμήμα 
του εμπορικού της κέντρου στην Λεωφόρο Κηφισού στο Αι-
γάλεω, έργο του οποίου τους περιβαλλοντικούς όρους έχει 
εγκρίνει το υπουργείο Περιβάλλοντος. Το υφιστάμενο κτήριο 
έχει δόμηση 20.000 τ.μ. και σε αυτό θα προστεθούν νέοι χώροι 
με κάλυψη 1.600 τ.μ. και δόμηση 963 τ.μ.
Η εταιρεία θα προχωρήσει σε εργασίες εντός του κελύφους 
του River West, οι οποίες αφορούν επεμβάσεις για την αλλαγή 
χρήσεων.
Νέα έργα
Επίσης, η εταιρεία έχει στα σκαριά την κατασκευή στην οδό Προ-
όδου 1-3 στο Αιγάλεω, εμπορικού κέντρου με δόμηση 23.000 
τ.μ., που είναι επένδυση της τάξης των 18 εκατ. ευρώ. Το ακίνη-
το, όπου αυτή θα υλοποιηθεί, ανήκει στην κλωστοϋφαντουργία 
Μουζάκη που μισθώνει μακροπρόθεσμα η ΒΙΟΧΑΛΚΟ.
Σύμφωνα με την ΑΕΠΟ του έργου, που εγκρίθηκε την περα-

σμένη άνοιξη, το κτηριακό συγκρότημα αποτελείται από δύο 
διακριτά κτήρια το μικρότερο από τα οποία εισχωρεί στο σώμα 
του μεγαλύτερου. Ο ενδιάμεσος γραμμικός τεθλασμένος χώρος 
αποτελείται  από  ημιυπαίθριους και  υπαίθριους  χώρους.  Στη 
στάθμη του ισογείου συγκροτήματος  θα αναπτύσσονται χρή-
σεις supermarket με βοηθητικούς και γραφειακούς χώρους, 
καθώς και τέσσερα διώροφα καταστήματα. Στον πρώτο όρο-
φο αναπτύσσονται τμήματα των διώροφων καταστημάτων. 
Στον μικρότερο όγκο εκτός από καταστήματα χωροθετείται και 
χώρος συνάθροισης κοινού, ενώ στο δώμα του κτηρίου χωρο-
θετείται μεγάλο μέρος του συνολικού χώρου στάθμευσης (266 
θέσεις από τις συνολικές 338 θέσεις).
Κέντρο πολιτισμού
Το επόμενο μεγάλο big project της ΒΙΟΧΑΛΚΟ αφορά την αξιο-
ποίηση του συγκροτήματος κτηρίων οδού Πειραιώς 252 στην 
περιοχή Ελαιώνα του Δήμου Ταύρου, όπου βρισκόταν από το 
1937 ο βιομηχανικός όμιλος. Μετά την έγκριση του έργου από 
το Invest in Greece, η επένδυση, της τάξης των 117 εκατ. ευρώ, 
περνάει σε νέα φάση, χωρίς, όμως, αυτό να σημαίνει ότι δεν 
βρίσκεται αντιμέτωπη με μακρά γραφειοκρατική διαδικασία, 
με τελικό σταθμό την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος με τις 
προβλεπόμενες χρήσεις.
Τι θα αναπτυχθεί στην έκταση των περίπου 70 στρεμμάτων; 
Δύο ξενοδοχεία, μουσείο, κέντρο τεχνολογικής έρευνας, ανοι-

χτοί χώροι πρασίνου και χρήσεις πολιτισμού που θα αντιστοι-
χούν στο 30% της συνολικής έκτασης. Θα δημιουργηθούν 
ακόμη, ποδηλατόδρομοι και κέντρο αποκατάστασης.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι τα σχέδια για δημιουργία πολυδύ-
ναμου κέντρου έχουν ζωή τουλάχιστον 11 χρόνων. Κτήρια του 
βιομηχανικού συγκροτήματος έχουν χαρακτηριστεί, με αποφά-
σεις του 2000 και του 2002, ως διατηρητέα και σε αυτά, σύμ-
φωνα με παλαιότερο δημοσίευμα της εφημερίδας το «Βήμα», 
σχεδιαζόταν στο παρελθόν να στεγαστεί το Ελληνικό Κέντρο 
Ερευνας Μετάλλων (ΕΛΚΕΜΕ).
Όπως είχε γίνει γνωστό σε παλαιότερη συνέντευξη τύπου, τα 
σχέδια προέβλεπαν ένα σύγχρονο ερευνητικό κέντρο «το οποίο 
θα είναι ταυτόχρονα «ζωντανό μουσείο» και θα περιλαμβάνει 
ειδικά διαμορφωμένο εκθεσιακό χώρο, συνεδριακό χώρο, αί-
θουσες σεμιναρίων και πλήρη τεχνική βιβλιοθήκη.
Το ερευνητικό κέντρο μεταλλουργίας θα εφοδιαστεί με υπερ-
σύγχρονο ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Στον εκθεσιακό χώρο 
προβλέπεται να τοποθετηθούν, μεταξύ άλλων, ιστορικά δείγ-
ματα του παραγωγικού εξοπλισμού της Βιοχάλκο, τα οποία η 
εταιρεία, όπως σημειώνει, έχει διαφυλάξει ως σήμερα για τον 
σκοπό αυτόν και αποτελούν σημαντικά τεκμήρια της βιομηχα-
νικής ιστορίας του τόπου». Τελικά, όμως, εκείνα τα σχέδια δεν 
προχώρησαν ποτέ.

Παράσταση διαμαρτυρίας στα γραφεία του ΟΑΣΘ πραγματο-
ποίησαν μέλη της Πρωτοβουλίας Εργαζομένων- Φοιτητών- 
Συνταξιούχων για τις Αστικές Συγκοινωνίες Θεσσαλονίκης, 
όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Με σύνθημα «Δεν πάει άλλο η 
ταλαιπωρία, λαϊκό δικαίωμα η συγκοινωνία», οι συγκεντρω-
μένοι υπογράμμισαν την ανάγκη για καλύτερες συνθήκες μετα-
κίνησης, με την αύξηση του στόλου των λεωφορείων και των 
δρομολογίων σε όλες τις γραμμές.
   «Να γίνει ασφαλής, φθηνή και ανθρώπινη η συγκοινωνία», 
ζήτησε η Φωτεινή Σαλονικίδου, μέλος της Πρωτοβουλίας Ερ-
γαζομένων- Φοιτητών- Συνταξιούχων, όπως και ο πρόεδρος 
του συνταξιουχικού κινήματος «Η Συσπείρωση» Βασίλης 
Παρτάλης, ο οποίος υποστήριξε ότι η μετακίνηση γίνεται «σε 
άθλιες συνθήκες, με αποτέλεσμα να καταρρέει κάθε ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια».
   Αντιπροσωπεία των διαδηλωτών είχε συνάντηση με τον πρό-
εδρο του ΟΑΣΘ Γιώργο Σκόδρα, ο οποίος, αφού ανέφερε ότι «η 

κατάσταση απέχει πολύ από το να είναι ικανοποιητική», ζήτησε 
από τους πολίτες να κάνουν λίγη υπομονή ακόμη, εξηγώντας 
πως «βρισκόμαστε προ της οριστικής λύσης του προβλήματος».
   Όπως είπε, θα «τρέξουν» δύο διαγωνισμοί: ένας για μισθω-
μένα λεωφορεία κι ένας για επισκευή λεωφορείων, ενώ παράλ-
ληλα προχωρά από το υπουργείο Μεταφορών και τον ΟΣΕΘ η 
σύμβαση με τα ΚΤΕΛ, που θα αναλάβουν το υπεραστικό μετα-
φορικό έργο. «Ο Οργανισμός θα λειτουργεί μέχρι 31-12-2022, 
ταυτόχρονα με την ίδια τροπολογία δόθηκε η δυνατότητα μί-
σθωσης μεταχειρισμένων λεωφορείων, τα οποία θα είναι ετοι-
μοπαράδοτα κι έτσι θα μπουν στο σύστημα 100 λεωφορεία». 
Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός θα «βγει» τέλος του τρέχοντος 
έτους ή αρχές Ιανουαρίου και, όπως διαβεβαίωσε ο πρόεδρος 
του ΟΑΣΘ, «μέχρι το Πάσχα θα αρχίσουμε να παραλαμβάνουμε 
τα πρώτα λεωφορεία».
   Περίπου 100 (συν 20 εφεδρικά) θα είναι τα οχήματα που θα 
καλύψουν στο 100% τις συγκοινωνιακές ανάγκες εκτός πόλης, 

σύμφωνα με τη σύμβαση με τα ΚΤΕΛ, ενώ τα «60 με 70 λεωφο-
ρεία που εξυπηρετούσαν την υπεραστική ζώνη μέχρι τώρα θα 
έρθουν μέσα στον πολεοδομικό ιστό», επισήμανε ο κ. Σκόδρας.
   Υπογράμμισε, δε, ότι αυτή με αυτή τη σύμβαση και μόνο, εκτι-
μάται ότι η κάλυψη των συγκοινωνιακών αναγκών της Θεσσα-
λονίκης «θα φτάσει σε ποσοστό 75 - 80% από 60% που είναι 
σήμερα», που κινούνται 320 με 340 λεωφορεία.
   Ο δεύτερος διαγωνισμός αφορά στην επισκευή 92 λεωφορεί-
ων, που παρουσιάζουν πολύ σοβαρές βλάβες, από εξωτερικά 
συνεργεία.
   Τα μέλη της Πρωτοβουλίας Εργαζομένων- Φοιτητών- Συντα-
ξιούχων για τις Αστικές Συγκοινωνίες Θεσσαλονίκης αποχώρη-
σαν μετά τη συνάντηση, δηλώνοντας πως θα συνεχίσουν τις κι-
νητοποιήσεις τους, διεκδικώντας «άμεσες λύσεις για καλύτερη, 
ασφαλέστερη και πιο ποιοτική μετακίνηση».

Έκτακτη σύνοδο της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου θα πραγματοποιηθεί –σύμφωνα με το ΑΠΕ- την Τετάρτη, 
11 Δεκεμβρίου, αμέσως μετά την παρουσίαση της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας από την Κομισιόν, στις Βρυξέλλες, προκει-
μένου να τη συζητήσουν. Πρόκειται για την πρώτη συζήτηση 
επί του θέματος και θα γίνει παρουσία της πρόεδρου της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής, Ούρσουλας φον ντερ Λάιεν, και του αρμό-
διου εκτελεστικού αντιπροέδρου, Φρανς Τίμερμανς.

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (Green Deal) έχει ως στόχο 
να γίνει η Ευρώπη η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος και 
θα εστιάσει στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής -και 
σ’ άλλους στόχους- για την προστασία του περιβάλλοντος σε 
τομείς όπως οι μεταφορές, η ενέργεια, η ρύπανση, η αγροτική 
παραγωγή, η κυκλική οικονομία και η βιοποικιλότητα.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να δημοσιοποιήσει και χρο-
νοδιάγραμμα για τις επερχόμενες προτάσεις της. 

Να σημειωθεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ήδη τονίσει 
ότι η ΕΕ θα πρέπει να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμο-
κηπίου κατά 55% μέχρι το 2030, ώστε να καταστεί κλιματικά 
ουδέτερη μέχρι το 2050 και ότι απαιτείται επειγόντως ένας φιλό-
δοξος προϋπολογισμός για την περίοδο 2021-2027.

BIG BUSINESS ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΟΧΑΛΚΟ

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
Συνάντηση διαδηλωτών με τον πρόεδρο του ΟΑΣΘ  

ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥζΗΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑϊΚΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ, 
ΣΤΙΣ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
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Μια κολοσσιαία βοήθεια 3,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για την 
ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού τομέα ηλεκτρικών μπαταριών: οι 
Βρυξέλλες έδωσαν χθες το πράσινο φως σε αυτή την «Airbus 
των μπαταριών», που αναμένεται να ανταγωνιστεί την Ασία 
για πιο καθαρές μεταφορές, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Η καταβολή του δημόσιου αυτού χρήματος, από επτά κρά-
τη μέλη μεταξύ των οποίων η Γερμανία και η Γαλλία, σε μια 
κοινοπραξία 17 επιχειρήσεων, εγκρίθηκε σήμερα από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η βοήθεια αυτή θα προκαλέσει την κινητοποίηση «5 δισεκα-
τομμυρίων ευρώ επιπλέον σε ιδιωτικές επενδύσεις», κάτι που 
θα επιτρέψει στους Ευρωπαίους, ελπίζουν οι Βρυξέλλες, να 
αντιμετωπίσουν τους Κινέζους παραγωγούς, που είναι πολύ 
προχωρημένοι σε αυτόν τον τομέα.
Πιο συγκεκριμένα, η Γερμανία εξουσιοδοτήθηκε από τις 
Βρυξέλλες να επενδύσει έως 1,25 δισεκ. ευρώ. Ακολουθούν 
η Γαλλία (960 εκατομμύρια), η Ιταλία (570 εκατ.), η Πολωνία 
(240 εκατ.), το Βέλγιο (80 εκατ.), η Σουηδία (50 εκατ.) και η 
Φινλανδία (30 εκατ.).
Αυτό το «σημαντικό σχέδιο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέ-
ροντος» (PIIEC) θα έχει 17 άμεσους συμμετέχοντες από όλο 
τον τομέα, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία BMW ή οι χημικές 
βιομηχανίες BASF και η βελγική Solvay, αλλά και μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις.
Οι επιχειρήσεις αυτές θα συνεργαστούν «στενά η μια με την 

άλλη και με περισσότερους από 70 εξωτερικούς εταίρους», με 
επιχειρήσεις αλλά και με «δημόσιους οργανισμούς έρευνας 
από όλη την Ευρώπη», σύμφωνα με την ανακοίνωση των 
Βρυξελλών.
«Η βοήθεια θα διασφαλίσει ότι αυτό το σημαντικό σχέδιο 
θα προχωρήσει χωρίς να παραβιάζει τους κανόνες ανταγω-
νισμού», εκτίμησε η Επίτροπος Ανταγωνισμού Μαργκρέτε 
Βεστάγκερ.
Σκοπός του προγράμματος, που θα διαρκέσει έως το 2031, 
είναι να αναπτύξει μπαταρίες ιόντων λιθίου «που έχουν μεγα-
λύτερη διάρκεια ζωής». «επαναφορτίζονται πιο γρήγορα» και 
«είναι πιο ασφαλείς και σέβονται περισσότερο το περιβάλλον 
από τις μπαταρίες που βρίσκονται τώρα στην αγορά».
«Η ζήτηση για μπαταρίες αναμένεται να αυξηθεί πολύ γρή-
γορα στη διάρκεια των ερχόμενων ετών», προβλέπει η Κο-
μισιόν.
Κι όμως, η καθυστέρηση των ευρωπαϊκών χωρών στον το-
μέα των μπαταριών, ιδιαίτερα απέναντι στην Κίνα, αναφέρε-
ται συχνά από τους παράγοντες της αυτοκινητοβιομηχανίας.
Σύμφωνα με την Επιτροπή, «οι σημαντικοί τεχνολογικοί και 
οικονομικοί κίνδυνοι» που συνοδεύουν αυτό το τεράστιο 
σχέδιο δικαιολογούν τη χορήγηση δημόσιας βοήθειας τόσο 
μεγάλου ύψους.
Όμως «ένα σημαντικό μέρος των επιπλέον κερδών που θα 
πραγματοποιηθούν από τους συμμετέχοντες θα διαμοιραστεί 

στους φορολογουμένους μέσω ενός μηχανισμού ανάκτη-
σης», αναφέρει.
Αυτό σημαίνει πως, αν τα σχέδια «οδηγήσουν σε επιπλέον κα-
θαρά έσοδα που υπερβαίνουν τις προβλέψεις, οι επιχειρήσεις 
θα επιστρέψουν στα αντίστοιχα κράτη μέλη ένα μέρος των 
χρημάτων που έλαβαν από τους φορολογουμένους».
Ο Γερμανός Οικονομίας Πέτερ Αλτμάιερ, εξέφρασε σε μια ανα-
κοίνωση την ικανοποίησή του γι’ αυτή τη «μεγάλη επιτυχία».
«Ολόκληρη η αλυσίδα αξίας του τομέα των μπαταριών μπο-
ρεί να αναπτυχθεί στο ευρωπαϊκό έδαφος επιτρέποντας έτσι 
τη διατήρηση μιας στέρεης βιομηχανικής παραγωγής στην 
Ευρώπη», επέμεινε από την πλευρά του σε μια ανακοίνωση 
το γαλλικό υπουργείο Οικονομίας.
«Η ανάδυση του ευρωπαϊκού τομέα των μπαταριών θα συμ-
βάλει στην υλοποίηση του στόχου που έχει θέσει η Ευρωπα-
ϊκή Ένωση, να γίνει η πρώτη ήπειρος ουδέτερη σε άνθρακα 
έως το 2050», πρόσθεσε.
Οι Βρυξέλλες υπογραμμίζουν πως το σχέδιο έχει στόχο να 
«βελτιώσει την περιβαλλοντική βιωσιμότητα» της παραγω-
γής, μειώνοντας το αποτύπωμα άνθρακα και την ποσότητα 
των απορριμμάτων, αλλά και τελειοποιώντας την καταστρο-
φή των μπαταριών και την ανακύκλωσή τους.
Η μάχη κατά της υπερθέρμανσης του πλανήτη είναι από τις 
προτεραιότητες της Κομισιον, που αναμένεται να παρουσιά-
σει, την Τετάρτη, τα πρώτα μέτρα στον τομέα αυτόν.

«Η ενίσχυση του ρόλου της γυναίκας στην οικονομία δεν εί-
ναι μόνο ζήτημα δικαιωμάτων και ισότητας των φύλων. Αν 
εμπλέξουμε περισσότερο τις γυναίκες, που είναι το ήμισυ του 
πληθυσμού, με την ενεργή οικονομία δίνοντας τους κίνητρα 
και εκπαιδεύοντας τες, αυτό θα συμβάλλει στην επίτευξη του 
στόχου για μεγαλύτερη ανάπτυξη», τόνισε ο υπουργός Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας το Σάββατο 
στη Γενική Συνέλευση του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου 
Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών, που πραγματοποιήθηκε 
στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Παράλληλα, δεσμεύθηκε ότι τόσο ο ίδιος προσωπικά, όσο και η 
ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα στηρί-
ξουν τις προσπάθειες του ΕΕΔΕΓΕ. Στη συνέλευση παρευρέθη-
καν γυναίκες επιχειρηματίες - εκπρόσωποι από τα περισσότερα 

Επιμελητήρια της χώρας, που αποτελούν μέλη του ΕΕΔΕΓΕ και 
εκπρόσωποι φορέων της επιχειρηματικής κοινότητας. 
Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης η Πρόεδρος του ΕΕΔΕΓΕ, 
Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου, απένειμε το τιμητικό βραβείο 
στην ιδρύτρια και επίτιμη πρόεδρο του, Σοφία Οικονομάκου. 
Χαιρετισμούς, απηύθυναν ακόμη, η Γενική Γραμματέας Οικογε-
νειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων Μαρία Συρεγγέλα, η 
Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Βασιλική Λαζαράκου, 
ο Διοικητής του ΟΑΕΔ Σπύρος Πρωτοψάλτης, ο Πρόεδρος της 
ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος Μίχαλος, ο Πρόεδρος του 
ΕΕΑ Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ο Γενικός Διευθυντής Εταιρικής 
Διακυβέρνησης και Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εθνικής 
Τράπεζας Παναγιώτης Δασμάνογλου και ο Πρόεδρος του Εμπο-
ρικού Συλλόγου Σταύρος Καφούνης. 
Ξεκινώντας τις εργασίες της γενικής συνέλευσης η Σοφία Κου-

νενάκη Εφραίμογλου επεσήμανε, μεταξύ άλλων: «Το EEΔΕΓΕ, 
εκπροσωπώντας 250.000 γυναικείες επιχειρήσεις σε όλη τη 
χώρα, στοχεύει στην ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικό-
τητας, στην ισόρροπη συμμετοχή των φύλων και στην προώ-
θηση των γυναικών σε θέσεις ευθύνης. Είναι o θεσμοθετημένος 
φορέας στήριξης της γυναικείας επιχειρηματικότητας, μιας και 
το εννεαμελές Διοικητικό του Συμβούλιο αποτελείται από εκλεγ-
μένες επιχειρηματίες από τα Επιμελητήρια όλης της χώρας». 
Αναφέρθηκε επίσης στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που θα 
αναλάβει στο προσεχές διάστημα το ΕΕΔΕΓΕ. Ανάμεσα σε αυτές, 
στοχευμένες δράσεις ψηφιακής εκπαίδευσης των γυναικών 
αλλά και εκπαιδευτικές δράσεις που θα αφορούν επίσης τον επι-
χειρηματικό τομέα και τις δημιουργικές βιομηχανίες με διάχυση 
σε ολόκληρη τη χώρα.

Δράσεις για την αύξηση της κατανάλωσης από ξένους επισκέπτες 
της Αθήνας, με ταυτόχρονη προώθηση ελληνικών προϊόντων 
μοναδικής προστιθέμενης αξίας, ζήτησε η διοίκηση του Εμπορικού 
Συλλόγου Αθηνών σε συνάντηση που είχε με τον υπουργό Τουρι-
σμού, Χάρη Θεοχάρη σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο πρόεδρος του Ε.Σ.Α Σταύρος 

Καφούνης, κατέθεσε στον υπουργό πλήρη μελέτη, που αφορά την 
Αθήνα ως τουριστικό προορισμό, όπου καταγράφονται όλες οι θέ-
σεις και οι προτάσεις του εμπορικού κόσμου.
Επιπροσθέτως, η επιτροπή Τουρισμού του Ε.Σ.Α, εστίασε στην ανά-
γκη αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος της Αθήνας και στο 
ρόλο του υπουργείου Τουρισμού στη συνεργασία με την τοπική 

Αυτοδιοίκηση Α’ & Β’ βαθμού, με σκοπό τη βελτίωση των υποδο-
μών της πόλης.
Τέλος, από τον υπουργό Τουρισμού ζητήθηκε να θεσμοθετηθεί 
αυστηρότερο νομικό πλαίσιο για την «άγρα πελατών» και τις «κα-
τευθυνόμενες αγορές» και να γίνουν συντονισμένες ενέργειες για την 
ενίσχυση του ρόλου της Τουριστικής Αστυνομίας στην Αθήνα.
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Με τη συμμετοχή  περίπου  30 διακεκριμένων ομιλητών, 
πραγματοποιείται την ερχόμενη Δευτέρα 16  Δεκεμβρίου, 
το τρίτο ετήσιο επενδυτικό φόρουμ με θέμα τις Συμπράξεις 
Δημόσιου - Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)  σε κεντρικό ξενοδο-
χείο της Αθήνας. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση στην 
εκδήλωση συμμετέχουν ενεργά  αρμόδιοι φορείς  της  Πο-
λιτείας  , του  ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και  Περιφερει-
ών , ενώ  από  πλευράς του ιδιωτικού τομέα συμμετέχουν 
επενδυτές, τεχνικοί σύμβουλοι, μελετητές, εκπρόσωποι  
του  ΤΕΕ,  της  Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων- ΕΕΔΣΑ ,  του Συνδέσμου  Ελληνικών  Γρα-
φείων  Μελετών  και  άλλων  φορέων. Με τίτλο «ΕΠΕΝ-
ΔΥΟΝΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ: ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΣΔΙΤ / ΕΝΕΡΓΕΙΑ   
ΥΠΟΔΟΜΕΣ  /  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»  η  εκδήλωση θα αναδείξει 
τη νέα γενιά έργων που είτε βρίσκονται σε διαδικασία 
υλοποίησης,  είτε προγραμματίζονται άμεσα σε όλους 
τους τομείς. Ανάμεσά τους  το περιβάλλον  και  η  διαχεί-
ριση απορριμμάτων όπου το μοντέλο ΣΔΙΤ υλοποιείται  
ήδη με επιτυχία,  η ενέργεια  με έργα κυρίως  ενεργειακής 
αναβάθμισης , οι  υποδομές  στις  οποίες  για πρώτη φορά,  
πέρα από κτιριακά έργα, υλοποιούνται με ΣΔΙΤ και οδικοί 
άξονες , αλλά και  οι  τηλεπικοινωνίες  όπου  βρίσκεται υπό 
υλοποίηση έργο-μαμούθ  για την αναβάθμιση  των ευρυ-
ζωνικών  δικτύων.
          
Αναπτυξιακοί  στόχοι και  Συμπράξεις : Επίκαιρα 
ερωτήματα
Ενας επιπλέον στόχος  της  εκδήλωσης που διοργανώνεται 
από το επενδυτικό φόρουμ A-Energy, είναι να παράσχει 
πρακτική και πρωτότυπη πληροφόρηση στους άμεσα εν-
διαφερόμενους, να φωτίσει άγνωστες πτυχές του θεσμού, 
τις επιτυχημένες εμπειρίες αλλά  και τις δυσκολίες  και  τέ-
λος να συνδέσει τις ΣΔΙΤ με τους αναπτυξιακούς στόχους 
(διπλάσιοι ρυθμοί ανάπτυξης) όπως επίσης με τους στό-
χους άμεσης απορρόφησης του ΕΣΠΑ και  λοιπών ευρω-
παϊκών πόρων σε εθνικό επίπεδο Τα καίρια ερωτήματα 
που θα τεθούν είναι : Ποια η προοπτική των ΣΔΙΤ στη  νέα 
προγραμματική περίοδο, και πώς θα «κλείσουν» αυτά που 
ήδη τρέχουν;  Αμεση επιτάχυνση των ρυθμών ωρίμανσης 
των έργων. Ευκαιρίες  αλλά και προκλήσεις υλοποίησης.  
Πώς αυτές θα αντιμετωπιστούν. Ποιοι είναι οι προτεινό-
μενοι τρόποι καλύτερης αξιοποίησης του επενδυτικού 
ενδιαφέροντος των ιδιωτών; Ποια είναι τα άμεσα σχέδια 
επέκτασης του θεσμού των ΣΔΙΤ στις  κτιριακές  υποδο-
μές και στους οδικούς άξονες; Ποια και πόσα νέα έργα με 
Σύμπραξη μπορούν να υλοποιηθούν στον τομέα διαχείρι-

σης απορριμμάτων; Και, τι γίνεται με τα σημαντικά έργα 
εκσυγχρονισμού των ευρυζωνικών δικτύων όπως επίσης 
και με τα έργα ενεργειακής αναβάθμισης; Ποια η συμβολή 
των ΣΔΙΤ στην περιφερειακή /τοπική οικονομία.  Αλλά και 
ποιες είναι οι βασικές παράμετροι υποδοχής και αποδοχής 
των έργων αυτών από την Κοινωνία και ιδιαίτερα των 
περιβαλλοντικών;
Η επέκταση του θεσμού ΣΔΙΤ και το  Ταμείο Υποδομών 
Λόγω του  ευρύτατου  φάσματος  των   έργων ΣΔΙΤ, τα 
παραπάνω ερωτήματα θα απαντηθούν  στα πλαίσια των 
δυο  εξειδικευμένων workshops του συνεδρίου.  Το ένα 
από αυτά ( στην  πρωϊνή συνεδρία) αφορά τα περιβαλλο-
ντικά ΣΔΙΤ και ειδικότερα  τη  διαχείριση απορριμμάτων. 
Το άλλο (απογευματινή συνεδρία), αφορά τους τομείς   
ενέργεια , υποδομές ,τηλεπικοινωνίες . Κατά τη διάρκειά 
τους θα γίνουν  παρουσιάσεις νέων έργων  που υλοποιού-
νται με ΣΔΙΤ,   θα  αναπτυχθούν τεχνικά, νομικά και  χρη-
ματοοικονομικά θέματα , θα κατατεθούν εμπειρίες από 
την υλοποίηση, σκέψεις και προτάσεις βελτίωσης αλλά 
και  προτάσεις νέων έργων με έμφαση στα θέματα ανα-
φοράς.  Στις εισαγωγικές  ομιλίες ο  κ. Νίκος Μαντζούφας, 
Γενικός  Γραμματέας Στρατηγικών και  Ιδιωτικών  Επεν-
δύσεων θα αναφερθεί  στην επόμενη γενιά έργων  ΣΔΙΤ 
, στο  υφιστάμενο  επενδυτικό ενδιαφέρον  αλλά και στη 
λειτουργία του Ταμείου Υποδομών, που όπως ανεμένεται 
θα ενισχύσει την χρηματοδότηση των έργων,  ενώ    ο  κ. 
Γιώργος Καραγιάννης, Γενικός  Γραμματέας Υποδομών 
θα αναφερθεί στην  επέκταση του θεσμού των ΣΔΙΤ στις  
υποδομές   με  νέα έργα  στις μεταφορές  όπως  οδικοί άξο-
νες,  αλλά και  στα κτίρια. Από τη δική του πλευρά, ο κ. 
Μανώλης  Γραφάκος,  Γενικός Γραμματέας Συντονισμού 
Διαχείρισης  Αποβλήτων,  θα μιλήσει για  τη  σύνθετη  
πρόκληση μείωσης της  παραγωγής απορριμμάτων στην 
πηγή,  αύξησης της Διαλογής στην Πηγή  και ταυτόχρονης 
υλοποίησης  νέων μονάδων ανακύκλωσης με συμμετοχή  
ιδιώτη επενδυτή . 

Διαχείριση  Απορριμμάτων , Kυκλική Οικονομία  
και  ΣΔΙΤ 
Ο κ. Κωνσταντίνος  Αραβώσης,  Γενικός  Γραμματέας  Φυ-
σικού Περιβάλλοντος  και  Υδάτων θα καταθέσει   σκέψεις 
και προτάσεις αξιοποίησης  των αποβλήτων ως  πρώτες 
ύλες ή/ και ενεργειακά στα πλαίσια της κυκλικής οικονομί-
ας.   Ο  κ. Γιώργος  Πατούλης,  Περιφερειάρχης Αττικής θα 
περιγράψει  αναλυτικά τα άμεσα σχέδια  της Περιφέρειας 
Αττικής  σχετικά με το μείζον θέμα των αποβλήτων αλλά 

και  τις ανάγκες  δημιουργίας των  απαραίτητων υποδο-
μών  διαχείρισης απορριμμάτων στην Αττική.  Στις  τρέ-
χουσες εξελίξεις  του έργου  «Ολοκληρωμένη Διαχείριση 
Απορριμμάτων Περιφέρειας  Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ»  
θα αναφερθεί ο  κ. Παναγιώτης  Νίκας, Περιφερειάρχης 
Πελοποννήσου , ενώ  ο  κ. Γιάννης Λυμπέρης, Δήμαρχος 
Ηλιδας και Πρόεδρος του ΦοΔΣΑ  Ηλείας  θα παρουσιάσει 
ειδικές παραμέτρους  της  νέας Μονάδας Επεξεργασίας 
Απορριμμάτων Ηλείας στην Τριανταφυλλιά  όπως η τιμο-
λογιακή πολιτική,  ο όγκος Διαχείρισης  και η διασύνδεση 
με την ανακύκλωση.
   
Κεντρική Μακεδονία, Αττική  και Πελοπόννησος
Τη  νέα Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων Δυτικού Το-
μέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που είναι και το 
μεγαλύτερο έργο σήμερα στον τομέα διαχείρισης απορ-
ριμμάτων θα παρουσιάσουν οι κκ  Μιχάλης  Γεράνης,  
Πρόεδρος ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας και Λάζαρος 
Κυρίζογλου, Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Μέλος 
ΔΣ ΦοΔΣΑ ΚΜ με ειδική αναφορά στα  βασικά  κριτήρια 
επιλογής αναδόχου, στα  οικονομικά κριτήρια /gate fee 
αλλά και στην  εμπειρία από την  πρόσφατη λειτουργία  
της  Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Σερρών. Στις 
νέες πρωτοβουλίες του ΤΕΕ στον τομέα των ΣΔΙΤ με έμ-
φαση στα έργα περιβάλλοντος αναμένεται να αναφερθεί 
ο   κ. Γιώργος Στασινός, Πρόεδρος ΤΕΕ, ενώ ο κ.  Βασίλης 
Λιόγκας, Σύμβουλος Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περι-
βάλλοντος και Υδάτων θα  παρουσιάσει τις προοπτικές 
νέων δράσεων στον τομέα διαχείρισης βιοαποβλήτων, 
τις ακολουθούμενες ευρωπαϊκές πρακτικές και  τις δυνα-
τότητες συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα. Η κ. Φωτεινή 
Σάχνικα, Εταίρος, LEXPARTNERS Σφηκάκης & Συνεργάτες  
Δικηγορική Εταιρία θα αναφερθεί   στο νομικό κεκτημένο 
στην ανάθεση συμβάσεων επεξεργασίας αποβλήτων με 
ΣΔΙΤ ενώ θα υπάρξουν προγραμματισμένες τοποθετήσεις 
και παρεμβάσεις από τους εκπροσώπους του ιδιωτικού 
τομέα  σχετικά με θέματα ωρίμανσης έργων, χωροθέ-
τησης, μελετών, συνολικότερων στόχων διαλογής στην 
πηγή κα.  Ο συντονισμός   του  work-shop θα γίνει από 
τον κ. Γιώργο  Ηλιόπουλο , Αντιπρόεδρο  Ελληνικής  Εται-
ρείας  Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων- ΕΕΔΣΑ  και τον  κ. 
Γιώργο  Σιδερή , εκ μέρους της Επιστημονικής  Επιτροπής 
του φόρουμ  A-Energy. 

Συνέχεια στη σελ 16

«ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΡΑξΕΙΣ:  ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΣΔΙΤ: ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»   
Tα επόμενα έργα με Σύμπραξη Δημόσιου –Ιδιωτικού Τομέα μετά την κρίση 
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Τη στρατηγική σημασία του τουριστικού τομέα για την προσέλκυση 
επενδύσεων, την τόνωση της απασχόλησης και την ενίσχυση της 
περιφερειακής ανάπτυξης υπογράμμισε ο υπουργός Τουρισμού, 
Χάρης Θεοχάρης, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο 21o Ετήσιο 
Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
«Ο τουρισμός έχει αναγνωριστεί ότι διαδραματίζει βασικό ρόλο στην 
οικονομική δραστηριότητα της Ελλάδας, στη δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης και ως πηγή εσόδων από εξαγωγές. Οι υψηλότερες 
επενδύσεις θα ενισχύσουν την οικονομική ανάπτυξη το επόμενο 
έτος, καθώς η χώρα ανακάμπτει από μια δεκάχρονη κρίση χρέους», 
τόνισε χαρακτηριστικά. 
Συνεχίζοντας, ο κ. Θεοχάρης υπενθύμισε ότι ο τουριστικός τομέας 
ήταν ένα βασικό αντίβαρο που κατάφερε να μετριάσει τις αρνητικές 

επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης. «Είναι ο πρωταθλητής της Ελλά-
δας και ένας από τους λίγους κλάδους στην Ελλάδα, που κατάφερε 
να συνεχίσει να αναπτύσσεται», σημείωσε χαρακτηριστικά. 
Επιπλέον, αναφέρθηκε στις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσι-
άζονται σε έργα τουριστικών ακινήτων, λέγοντας ότι «η Εταιρεία 
Ακινήτων του Δημοσίου διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο, το οποίο 
περιλαμβάνει 277 τουριστικά ακίνητα σε όλη την Ελλάδα, που χαρα-
κτηρίζονται τόσο από την ιστορική και πολιτιστική τους αξία όσο και 
από την φυσική τους ομορφιά». 
Στο σημείο αυτό στάθηκε στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η 
κυβέρνηση για τη διαμόρφωση ενός φίλο-επενδυτικού περιβάλλο-
ντος, το οποίο λειτουργεί ως εχέγγυο για ανθεκτικές μακροοικονομι-
κές και επιχειρηματικές επιδόσεις. 
«Εκτός από τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, η κυβέρνησή μας 

θέλει να μειώσει τους φόρους για τις επιχειρήσεις και να αυξήσει τις 
κοινωνικές δαπάνες το επόμενο έτος. Οι πολιτικές που σχεδιάζουμε 
ανέρχονται σε 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ και αυτό θα συμβάλει 
στην τόνωση της ανάπτυξης και στην επιτάχυνση της οικονομικής 
δραστηριότητας… Το μέλλον της τουριστικής βιομηχανίας φαίνε-
ται πολύ ελπιδοφόρo, αντανακλώντας τις μεγάλες δυνατότητες της 
ελληνικής οικονομίας. Η αυξανόμενη τάση του παγκόσμιου τουρι-
σμού, σε συνδυασμό με το συγκριτικό πλεονέκτημα του ελληνικού 
τουριστικού προϊόντος, προσφέρει μια εξαιρετική ευκαιρία για περαι-
τέρω ανάπτυξη της βιομηχανίας», τόνισε ο κ. Θεοχάρης. 
Τέλος, ο υπουργός Τουρισμού ανακοίνωσε ότι υπάρχει σχεδιασμός 
για επέκταση της τουριστικής περιόδου το 2020 μέσω του ανοίγμα-
τος σε νέες αγορές και της στρατηγικής διείσδυσης στον τομέα του 
αγροτουρισμού.

Την δέσμευση για επίτευξη μηδενικού αποτυπώματος άνθρακα 
μέχρι το 2025, πολύ πριν από το στόχο του 2050 που ανακοί-
νωσαν τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια τον Ιούνιο 2019, έδωσε η δι-
οίκηση του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», 
σύμφωνα εμ το ΑΠΕ-ΜΠΕ.  Η δέσμευση αυτή ανακοινώθηκε 
και υπεγράφη κατά τη διάρκεια του 7ου ετήσιου Airport Chief 
Executives’ Symposium «ACES - Athens», στις 4 Δεκεμβρίου, στο 
Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με την παρουσία 
του Υπουργού Τουρισμού κ. Χάρη Θεοχάρη και της Γενικής Γραμ-
ματέως Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Αλεξάνδρας Σδούκου, καθώς 
και 200 κορυφαίων στελεχών και προσωπικοτήτων του χώρου 
των αερομεταφορών και των κλάδων της οικονομίας και του 
τουρισμού.

Στο κείμενο που υπέγραψαν από κοινού ο κ. Γιάννης Παράσχης, 
CEO του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, και ο κ. Olivier Jankovec, 
Director General, ACI EUROPE, το αεροδρόμιο της Αθήνας δεσμεύ-
τηκε να υποβάλει, με στόχο υλοποίησης το 2025: 
- Οδικό Χάρτη Δράσεων εντός του 2ου τριμήνου του 2020 για 
την παραγωγή καθαρής ενέργειας εντός του αεροδρομίου μέσω 
φωτοβολταϊκών για αυτοκατανάλωση, με σκοπό την κάλυψη  
του 100% των αναγκών της Εταιρείας Αεροδρομίου σε ηλεκτρική 
ενέργεια, η οποία αντιστοιχεί στο 91,1% του τρέχοντος αποτυπώ-
ματος άνθρακα της εταιρείας. 
- Οδικό Χάρτη Δράσεων έως το τέλος του 2020 για την εκμηδέ-
νιση του υπόλοιπου 8,9% του αποτυπώματος άνθρακα που 
αντιστοιχεί στις άμεσες εκπομπές λόγω κατανάλωσης καυσίμων 
(μέσω πρωτοβουλιών όπως η χρήση ηλεκτρικών οχημάτων, τα 

βιοκαύσιμα, οι αντλίες θερμότητας κ.λπ.).  Μέσω αυτής της ιδιαί-
τερα σημαντικής και πρωτοποριακής διεθνώς πρωτοβουλίας, ο 
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, ήδη πιστοποιημένος από το 2016 
για «Ουδέτερο Ισοζύγιο Άνθρακα» (Carbon Neutrality) στο πλαί-
σιο του προγράμματος Airport Carbon Accreditation του ACI και 
έχοντας μειώσει   το αποτύπωμά του πάνω από το 40%, από το 
2005 έως σήμερα, παρά τον διπλασιασμό της επιβατικής κίνησης, 
έχει ως στόχο να γίνει ο πρώτος διαχειριστής αεροδρομίου στην 
Ευρώπη που θα καλύπτει σε ποσοστό 100% τις ανάγκες του για 
ηλεκτρική ενέργεια με παραγωγή εντός αεροδρομίου μέσω ανα-
νεώσιμων πηγών και να μηδενίσει τις άμεσες εκπομπές του από 
την κατανάλωση καυσίμων.  

Στα πλαίσια εξάλλου του workshop  με θέμα   Ενέργεια-Υποδο-
μές-Τηλεπικοινωνίες  ο κ. Πάρης  Μπίλλιας,  Αντιπεριφερειάρχης  
Υποδομών και Δικτύων, Περιφέρειας Κεντρικής  Μακεδονίας, 
θα παρουσιάσει το νέο έργο αναβάθμισης του δικτύου οδοφω-
τισμού  της Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και συνολικότερα τα 
έργα υποδομής που προωθεί η περιφέρεια με συμμετοχή  του  
ιδιωτικού τομέα,  ενώ ο  κ. Κωνσταντίνος Καλέργης, Πρόεδρος 
του  Συνδέσμου  Ελληνικών  Γραφείων Μελετών ,  θα αναφερθεί  
στην  ανάγκη μεγαλύτερης  αξιοποίησης της  ιδιωτικής  πρωτο-
βουλίας  για  την κάλυψη του επενδυτικού κενού. 
Από τη δική του πλευρά, ο κ. Ντίνος Παπαπολύζος, Διευθύνων 
Σύμβουλος  TREK  Development Α.Ε. - Τεχνικός Σύμβουλος 
έργων, θα παρουσιάσει τις τεχνικές παραμέτρους στις προκη-
ρύξεις νέων έργων ΣΔΙΤ,  ο κ. Αρης  Παπαδόπουλος, Πρόεδρος 
και  Διευθύνων Σύμβουλος  «ΖΕΒ ΑΕΕΥ» θα αναφερθεί στις 
Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης  ως αποτελεσματική επιλογή 
για έργα  εξοικονόμησης ενέργειας με συμμετοχή ιδιώτη, ενώ 
ο κ. Φραγκίσκος Τοπαλής, Καθηγητής Σχολής Ηλεκτρολόγων  
Μηχανικών  και  Μηχανικών Υπολογιστών  ΕΜΠ,  θα αναφερ-
θεί  στο θεσμικό πλαίσιο  και  στις  προϋποθέσεις  διευκόλυνσης 
έργων  ΣΔΙΤ  και συνολικότερα έργων με συμμετοχή ιδιώτη 

επενδυτή στον υπαίθριο φωτισμό,  σε Περιφέρειες και  Δήμους.  
Ο  κ.  Κωνσταντίνος  Σπανουδάκης, Αντιπρύτανης  Προσωπικού 
και Φοιτητικής  Μέριμνας  Πανεπιστημίου Κρήτης  θα παρουσι-
άσει   τους  φοιτητικούς ξενώνες του Πανεπιστημίου Κρήτης που 
υλοποιούνται με ΣΔΙΤ  , εκπρόσωπος  του ΟΑΣΑ  θα παρουσιάσει 
την  εμπειρία του Οργανισμού  από την εφαρμογή του ηλεκτρο-
νικού  εισιτηρίου  και του   συστήματος τηλεματικής στις αστικές 
συγκοινωνίες της Αθήνας  και  τα αμέσως  επόμενα βήματα,  
ενώ  αντίστοιχα, εκπρόσωπος της   «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ»  
(ΚτΥπ ΑΕ) θα αναφερθεί  στην αποκτηθείσα εμπειρία από την 
υλοποίηση σχολικών κτιρίων.  Θα υπάρξουν επίσης προγραμ-
ματισμένες τοποθετήσεις και παρεμβάσεις από εκπροσώπους 
του ιδιωτικού τομέα  και  άλλους φορείς στα θέματα αναφοράς. 
Το συντονισμό του work-shop για την ενέργεια και τις υποδο-
μές θα κάνουν οι κκ  Πέτρος Σφηκάκης, Διευθύνων Εταίρος, 
LEXPARTNERS Σφηκάκης & Συνεργάτες  Δικηγορική Εταιρία και 
Γιάννης Κίτσος, Πρόεδρος Τμήματος της Αρχής  Εξέτασης Προ-
δικαστικών    Προσφυγών (A.E.E.Π.) 
Οι ΣΔΙΤ ως αναπτυξιακό εργαλείο
Χαιρετισμό  στο συνέδριο έχουν προσκληθεί να απευθύνουν ο 
Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας  κ. Κωστής Χατζηδάκης 

, ο κ. Νίκος Παπαθανάσης, Υφυπουργός Ανάπτυξης  και Επεν-
δύσεων, αρμόδιος  για τη Βιομηχανία και το Εμπόριο, ο Γενικός 
Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων κ. Αντώνης 
Τζωρτζακάκης  καθώς επίσης  εκπρόσωποι του πολιτικού χώ-
ρου.
 Οι  τιμητικές διακρίσεις
Με την ευκαιρία εξάλλου των εργασιών και στο πλαίσιο ενθάρ-
ρυνσης του θεσμού ΣΔΙΤ στην Ελλάδα θα απονεμηθούν τιμη-
τικές διακρίσεις φορέων, επενδυτών και ενημερωτικών μέσων 
που προώθησαν ή/ και υλοποίησαν με επιτυχία έργα ΣΔΙΤ στην 
Ελλάδα, υποστήριξαν  και ενημέρωσαν σωστά το άμεσα ενδια-
φερόμενο αλλά και το ευρύτερο κοινό σχετικά με το θεσμό , ενώ  
έδωσαν και συνολικότερη ώθηση στην  ανάπτυξη του θεσμού.  
Η υποστήριξη
Χορηγοί του συνεδρίου είναι η δικηγορική εταιρεία 
«LEXPARTNERS Σφηκάκης &Συνεργάτες», η «ΖΕΒ ΑΕΕΥ», εται-
ρία Ενεργειακών Υπηρεσιών- Εsco  και  υποστηρικτής  είναι  η  
«TREK  Development Α.Ε. - Τεχνικός Σύμβουλος έργων».  

ΗΠΑ- Χ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

O ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΑΝΘΡΑΚΑ ΕΩΣ ΤΟ 2025

«ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΡΑξΕΙΣ:  ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΣΔΙΤ: ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΥΠΟΔΟΜΕΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»
Υποδομές - Ενέργεια
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Στην ενίσχυση των Φορέων Διαχείρισης των Προστατευ-
όμενων Περιοχών της Κεντρικής Μακεδονίας προχωρά 
–σύμφωνα με το ΑΠΕ- η Περιφέρεια, σε μια προσπάθεια προ-
στασίας και βελτίωσης του φυσικού περιβάλλοντος και των 
φυσικών πόρων της περιοχής. 
Ο περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας υπέγραψε επτά 
δράσεις ενίσχυσης των πέντε Φορέων Διαχείρισης της Λίμνης 
Κερκίνης, του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, του Θερμαϊκού Κόλ-
που, της Κορώνειας – Βόλβης – Χαλκιδικής και της περιοχής 
Βόρα – Πάικου – Βερμίου.
Στην Κερκίνη προβλέπονται -μεταξύ άλλων- δράσεις εγκατά-
στασης νέου εξοπλισμού παρακολούθησης μετεωρολογικών 
παραμέτρων και στάθμης, σύγχρονων εργαλείων συμμετο-

χικής διαχείρισης και διαχειριστικών μελετών, καινοτόμων 
συστημάτων χαρτογράφησης καθώς και μια πρώτη προσέγ-
γιση για την αντιμετώπιση άγνωστων οργανικών ρύπων και 
νανοπλαστικών στο υδάτινο σύστημα Κερκίνης-Στρυμόνα. 
Στον Εθνικό Δρυμό Ολύμπου θα χρηματοδοτηθούν δράσεις 
προστασίας των ενδιαιτημάτων προστατευόμενων ειδών 
κοινοτικού ενδιαφέροντος και πιο συγκεκριμένα διαχειριστι-
κές δράσεις για το αγριόγιδο, τις νυχτερίδες και γενικότερα τη 
βιόσφαιρα του Ολύμπου.
Στον Θερμαϊκό Κόλπο προβλέπεται η καταγραφή και παρα-
κολούθηση των ειδών χλωρίδας και πανίδας καθώς και η 
αποτύπωση των φυσικών ενδιαιτημάτων, με έμφαση στην 
εκπαίδευση του κοινού και τον οικοτουρισμό.

Σε ό,τι αφορά τον Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας – Βόλβης – 
Χαλκιδικής προβλέπονται μέτρα για τη βελτίωση του βαθμού 
διατήρησης ειδών και τύπων, των οποίων ο βαθμός διατή-
ρησης κρίνεται μη ικανοποιητικός. Ειδικότερα προβλέπονται 
δράσεις για τον λαγόγυρο, τα νυκτόβια αρπακτικά πτηνά, την 
αγριόγατα, τα υποθαλάσσια λιβάδια Ποσειδωνίας, τη μεσο-
γειακή φώκια, τη βίδρα, το τσακάλι κ.ά.
Στις Περιοχές Βόρα – Πάικου – Βερμίου, τέλος, θα γίνει κα-
ταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των περιοχών Τζένα 
- Πίνοβο και Λίμνη Άγρα, της χλωρίδας και πανίδας για την 
οργάνωση της διαχείρισης των προστατευτέων περιοχών, 
ειδών και οικοτόπων και ενημέρωση του κοινού σχετικά με τις 
περιοχές ευθύνης του Φορέα.

Η χρήση των πλαστικών στον αγροτικό τομέα καθώς και 
η διαχείριση των επικίνδυνων συσκευασιών από τα φυτο-
φάρμακα, αποτελούν προτεραιότητα της κυβέρνησης, όπως 
δήλωσε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
αρμόδιος για την Κοινή Αγροτική Πολιτική Κώστας Σκρέκας, 
κατά την ομιλία του σε κλειστή συνάντηση εργασίας, η οποία 
συνδιοργανώθηκε από το κοινωφελές Ίδρυμα Αθανασίου Κ. 
Λασκαρίδη και το πρόγραμμα Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά 
με τη συνεργασία του Ελληνικού Συνδέσμου Φυτοπροστασίας 
(ΕΣΥΦ), σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Δεν μπορούμε να κλείνουμε άλλο τα μάτια», δήλωσε σχετικά 
ο κ. Σκρέκας και σημείωσε ότι «ο πρωθυπουργός, Κυριάκος 
Μητσοτάκης το έχει θέσει σε πρώτη προτεραιότητα το ζήτημα 
αυτό». 
Μάλιστα, ο αρμόδιος υφυπουργός γνωστοποίησε ότι θα δημι-
ουργηθεί ένας φορέας διαχείρισης, ο οποίος θα δίνει κίνητρα 
στους αγρότες για την επιστροφή των επικίνδυνων συσκευα-
σιών, αλλά και αντικίνητρα σε όσους δεν τα επιστρέφουν. 
Συμπλήρωσε ότι από πλευράς υπουργείου θα συσταθεί μια 
ομάδα ειδικών, που θα έχει ως στόχο την μελέτη της διαχείρι-
σης των πλαστικών του αγροτικού τομέα από πολυαιθυλένιο. 
Μιλώντας για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), ο κ. 

Σκρέκας ανέφερε ότι το 40% των πόρων θα κατευθυνθούν σε 
γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα. 
«Συνήθως όταν μιλάμε για πλαστικά όλοι σκεφτόμαστε αυτά 
του σπιτιού και όχι τα βιομηχανικά απόβλητα, τα νοσοκο-
μειακά κ.α.» δήλωσε η Αγγελική Κοσμοπούλου, Εκτελεστική 
Διευθύντρια του Κοινωφελούς Ιδρύματος Α. Κ. Λασκαρίδη. 
Χαρακτήρισε «αποκαρδιωτική» την κατάσταση που επικρατεί 
με τα πλαστικά στον αγροτικό τομέα, καθώς όπως είπε «σύμ-
φωνα με στοιχεία του αρμόδιου υπουργείου το 30% των απο-
βλήτων είναι πλαστικά». 
Ανέφερε ότι βάση της δουλειάς που πραγματοποιείται στο 
Ίδρυμα Α.Κ. Λασκαρίδη είναι «η προστασία του περιβάλλο-
ντος» και σημείωσε ότι «στόχος ήταν μέχρι το 2020 να υπάρξει 
ξεχωριστή συλλογή και διαχείριση των πλαστικών από φάρ-
μακα, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται». 
«Η παγκόσμια παραγωγή πλαστικών έφτασε το 2015 τα 381 
εκατομμύρια» δήλωσε η Διευθύντρια του «Κέντρου Καινο-
τομίας Καθαρής Ενέργειας», Serpil Guran, συμπληρώνοντας 
ότι με τις μέχρι τώρα προβλέψεις αυτός ο αριθμός αναμένεται 
«να διπλασιαστεί έως το 2035 και να τετραπλασιαστεί έως το 
2050». 
Ανέφερε πως «οι ΗΠΑ αποτελούν τον μεγαλύτερο εξαγωγέα 

πλαστικών στον κόσμο», ενώ αντίθετα η Κίνα έως το 2016 
αποτελούσε τον μεγαλύτερο εισαγωγέα ανακυκλώσιμων 
αποβλήτων πλαστικών, κάτι το οποίο άλλαξε το 2018, καθώς 
η ασιατική χώρα σταμάτησε να δέχεται μη απολυμασμένα 
πλαστικά. 
«Υπολογίζεται ότι μόλις 10% των πλαστικών γεωργίας ανα-
κυκλώνεται διεθνώς», δήλωσε από την πλευρά της η Διευθύ-
νουσα Σύμβουλος του «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά», Έφη 
Λαζαρίδου, προσθέτοντας ότι: «Στην ΕΕ τα πλαστικά γεωργίας 
ξεπερνούν το 1,3 εκατ. τόνους ετησίως, η ανάκτησή τους είναι 
μόλις 46% ενώ η μηχανική ανακύκλωση μόλις 23%». 
Αναφερόμενη στη νέα ΚΑΠ η κ. Λασκαρίδου υπογράμμισε 
ότι θα έχει στο κέντρο της πράσινες και αειφόρες στρατηγικές, 
σημειώνοντας ότι «τρεις από τους συνολικά 9 άξονες της νέας 
ΚΑΠ αφορούν το περιβάλλον και το κλίμα».
Τέλος η ίδια έκανε αναφορά στην πίεση που έχει ξεκινήσει να 
ασκείται σε διεθνείς εταιρίες μεταποίησης όσο και σε αλυσίδες 
λιανικής, προκειμένου να μεταβούν σε βιώσιμες πρακτικές και 
τις εξαναγκάζουν να εξετάζουν προσεκτικά τις πρακτικές των 
προμηθευτών τους». 

Σε 11 ακίνητα πραγματοποιήθηκαν πέρυσι –αναφέρει το 
ΑΠΕ- απαλλοτριώσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος από τη 
διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Απαλλοτριώσεων 
Τομέα Πολιτισμού του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού και καταβλήθηκαν αποζημιώσεις ύψους 1,49 εκατ. 
ευρώ.
   Από τη σχετική έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ προκύπτουν, επίσης, τα 

εξής:
   *Οι εισπράξεις του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλ-
λοτριώσεων (ΤΑΠ) ανήλθαν στο ποσό των 2.428.796 ευρώ.
   *Οι επιχορηγήσεις προς πολιτιστικούς φορείς, όπως μου-
σεία, πινακοθήκες, θεατρικά σωματεία, σωματεία κλασικού 
χορού, ΔΗΠΕΘΕ, κινηματογράφο κ.ά., ανήλθαν στο ποσό των 
57.370.619 ευρώ.

   *Ο αριθμός του διδακτικού προσωπικού των επαγγελματι-
κών σχολών δραματικής τέχνης, χορού, μουσικών σχολών 
και ωδείων ανήλθε σε 9.240 άτομα, ο αριθμός των σπουδα-
στών σε 61.076 άτομα και ο αριθμός όσων αποφοίτησαν με 
πτυχίο ή δίπλωμα σε 1.806 άτομα.
   *Τέλος, πέρυσι δεν υπήρξε οικονομική ενίσχυση συνεδρίων 
από το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 
Προχωρά η Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας  

«ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ»
Δήλωσε ο Κ. Σκρέκας  

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 11 ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟ 2018, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΣΤΑΤ 
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Για τη δυναμική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας μίλησε 
–σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Στα-
ϊκούρας, στους Αμερικανούς επενδυτές που συμμετείχαν στις 
εργασίες του 21oυ Ετήσιου Επενδυτικού Συνέδριου της Capital 
Link στη Νέα Υόρκη. Όπως μάλιστα εξήγησε, η κυβέρνηση κι-
νείται στη βάση ενός συνεκτικού σχεδίου που έχει ως στόχο να 
αποκαταστήσει, βήμα προς βήμα, την οικονομική κανονικότη-
τα στη χώρα. 
«Στο πλαίσιο αυτό, από τις 7 Ιουλίου η Ελλάδα αναμφισβήτητα 
έκανε μια δυναμική επανεκκίνηση. Η εμπιστοσύνη και η αξιοπι-
στία αποκαθίστανται, το οικονομικό κλίμα βελτιώνεται, τόσο η 
πολιτική σταθερότητα όσο και η ρεαλιστική αισιοδοξία επιστρέ-
φουν στη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά. 
Τα Πεπραγμένα των Πρώτων Έξι Μηνών
Αναφερόμενος στο οικονομικό σχέδιο της κυβέρνησης, ο Χρή-
στος Σταϊκούρας παρουσίασε τα πεπραγμένα των πρώτων έξη 
μηνών, λέγοντας ότι:
• Έκλεισαν τα πιθανά δημοσιονομικά κενά 
• Επιτευχθήκαν οι δημοσιονομικοί στόχοι 
• Μειώθηκε ο φόρος ακίνητης περιουσίας 
• Εξαλείφθηκαν τα υπολειπόμενα Capital Controls 

• Ανατράπηκε η αναποτελεσματική νομοθεσία στην αγορά ερ-
γασίας
• Προχώρησε μια συστηματική λύση για τη μείωση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων στους ισολογισμούς των τραπεζών 
• Επανεκκινήθηκαν εμβληματικά έργα και ιδιωτικοποιήσεις 
• Προπληρώθηκε το ακριβότερο μέρος του δανείου του ΔΝΤ 
• Ψηφίστηκε νόμος για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλ-
λοντος
• Ρυθμίστηκε η ηλεκτρονική αγορά τυχερών παιχνιδιών
• Ψηφίστηκε μια συνολική φορολογική μεταρρύθμιση που θα 
επιταχύνει την οικονομική ανάπτυξη
Ορατά Αποτελέσματα
Εκτιμώντας ότι τα αποτελέσματα αυτών των ενεργειών είναι 
ήδη ορατά, ο υπουργός Οικονομικών υποστήριξε ότι «η κοινω-
νία, οι εταίροι, οι επενδυτές, οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης 
είναι πλέον αισιόδοξοι για τις δυνατότητες της ελληνικής οικο-
νομίας».
Όπως μάλιστα σημείωσε, αυτή η αισιοδοξία αντανακλάται:
• Στην 4η βελτιωμένη έκθεση επιτήρησης
• Στην επιτυχή έκδοση κρατικών ομολόγων όσον αφορά τα 
επιτόκια και την ποιότητα

• Στις αναβαθμίσεις των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτι-
κής ικανότητας
• Στη σημαντική βελτίωση του Δείκτη Οικονομικού Κλίματος και 
του Δείκτη Εμπιστοσύνης Καταναλωτή
«Αναμφισβήτητα, η Ελλάδα έχει περάσει πολλά κατά την τελευ-
ταία δεκαετία. Και τώρα επιστρέφει στην κανονικότητα», τόνισε 
ο Έλληνας υπουργός.
Τα Επόμενα Βήματα
Λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα εντείνει τις προσπάθειες της για να 
αντιμετωπίσει τις επερχόμενες προκλήσεις, ο Χρήστος Σταϊκού-
ρας σκιαγράφησε τα επόμενα βήματα, λέγοντας ότι αποτελούν 
βασικές πολιτικές προτεραιότητες:
• Η επιτυχία των συμφωνημένων δημοσιονομικών στόχων 
• Η διασφάλιση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος
• Η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία
• Η προώθηση του Σχεδίου Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχεί-
ων
• Η εισαγωγή κατάλληλου πλαισίου για τη διαχείριση του ιδιω-
τικού χρέους

Με βασικό μήνυμα ότι στην Ελλάδα ανατέλλει μία νέα εποχή οικο-
νομικών ευκαιριών, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, 
κάλεσε τους Αμερικανούς επενδυτές που συμμετείχαν στο 21o 
«Annual Capital Link Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη να 
βάλουν στην «ατζέντα» τους την ελληνική οικονομία, εξετάζοντας 
«τις ευκαιρίες που εμφανίζονται υπό το πρίσμα της πληθώρας των 
μεταρρυθμίσεων που λαμβάνουν χώρα», σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπημένου μηνύματος, ο Έλληνας πρωθυ-
πουργός αναφέρθηκε στην ταχεία υλοποίηση ενός προγράμματος 
διαθρωτικών αλλαγών που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας 
του επιχειρείν στη χώρα. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι 
υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για αυτό το πρόγραμ-
μα, καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται μία μεταστροφή της ελλη-
νικής κοινής γνώμης απέναντι στις επενδύσεις και τις μεταρρυθμίσεις 
γενικότερα.
 «Κατά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες συνει-
δητοποίησαν ότι οι πολιτικές που εμποδίζουν τις επενδύσεις και υπο-
νομεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. 

Το σημερινό επιχειρηματικό κλίμα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται 
από μία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες επενδύσεις. Η εξέλιξη 
αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθμες έρευνες, που εντοπίζουν 
υψηλά ποσοστά έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης 
που συνδέονται με τη δημιουργία ενός φιλικότερου επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σημείωσε ο 
κ. Μητσοτάκης.
Σε αυτό το σημείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει μία σταθερή κυβέρνηση 
με ορίζοντα τετραετίας. Για τη μεταρρυθμιστική εντολή που έχει 
λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται, 
διαθέτουν την απαραίτητη δημοκρατική νομιμοποίηση. Όπως, 
μάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει την ιδιοκτησία αυτών 
των μεταρρυθμίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού 
προγράμματός της.
 «Σε αντίθεση με αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, 
η σημερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία χωρίς να δώσει κενές 
υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώμα. Αντ’ αυ-
τού, επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει μία ατζέντα βαθιών διαρ-

θρωτικών μεταρρυθμίσεων που θα μεταμόρφωναν την ελληνική 
οικονομία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 
40% της λαϊκής ψήφου και μία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», 
επισήμανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.
Στη συνέχεια υπογράμμισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική 
οικονομία παρά τις αναταράξεις που παρατηρούνται στη παγκόσμια 
οικονομία. Υπό αυτό το πρίσμα, μίλησε για το καταναλωτικό κλίμα 
αλλά και το κλίμα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάμψει σε προ κρί-
σης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίμα στην Ελλάδα έφτασε πρόσφα-
τα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραμένει 
πολύ υψηλό. Το κλίμα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο 
επίπεδο από το 2007».
Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραματίζει το 
«Annual Capital Link Invest in Greece Forum» ως μία πηγή πλη-
ροφόρησης για την παγκόσμια επιχειρηματική κοινότητα. «Είμαι 
πεπεισμένος ότι το 21ο Φόρουμ θα συμβάλει στη προσπάθειά μας να 
πείσουμε τις επιχειρήσεις ότι η κατάλληλη στιγμή για να επενδύσουν 
στην Ελλάδα είναι τώρα», σημείωσε.

Έχει έρθει η ώρα να επικαιροποιήσουμε» τους κανόνες του αντα-
γωνισμού στην ΕΕ, δήλωσε χθες η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής Μαργκρέτε Βεστάγκερ, ενώπιον των νέων προκλήσεων 
που δημιουργούν η ψηφιακή οικονομία και η παγκοσμιοποίηση, 
σύμφωνα εμ το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Η ανακοίνωση αυτή, που έγινε σε συνέδριο στις Βρυξέλλες, έρχεται 
την ώρα που ολοένα και περισσότερες φωνές ακούγονται στην 
Ευρώπη για αναθεώρηση της νομοθεσίας για τις συγχωνεύσεις και 
των κανόνων κατά των μονοπωλίων, ιδιαίτερα από την πλευρά του 
Βερολίνου και του Παρισιού ύστερα από την απαγόρευση από τις 

Βρυξέλλες της συγχώνευσης Siemens-Alstom.
«Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στην αρχή αυτής της νέας 
δεκαετίας απαιτούν να επανεξετάσουμε τα εργαλεία που χρησιμο-
ποιούμε ώστε να γίνονται σεβαστοί οι κανόνες του ανταγωνισμού», 
δήλωσε η Δανέζα Βεστάγκερ, υπενθυμίζοντας ότι αυτοί χρονολο-
γούνται από το 1997.
«Αλλαγές όπως η παγκοσμιοποίηση και η ψηφιακή οικονομία ση-
μαίνουν ότι πολλές αγορές λειτουργούν διαφορετικά απ’ ό,τι πριν 
από 22 χρόνια», σημείωσε η Βεστάγκερ.
Η ίδια ανέφερε την πιθανότητα ενός νέου ορισμού της αγοράς από 

γεωγραφική άποψη για την ανάλυση των συγχωνεύσεων και εξα-
γορών. Η Ευρωπαία επίτροπος μελετά επίσης την περίπτωση να 
επικαιροποιηθεί ο ορισμός της αγοράς προκειμένου να προσαρμο-
στεί στην ψηφιακή εποχή. Στην ομιλία της έδωσε το παράδειγμα των 
αμερικανικών κολοσσών υψηλής τεχνολογίας, όπως της Google και 
της Apple, που κυριαρχούν στους δικούς τους τομείς, κάτι που μειώ-
νει σημαντικά τις επιλογές για τους καταναλωτές.

ΗΠΑ: ΧΡ. ΣΤΑϊΚΟΥΡΑΣ: ΣΕ ΤΡΟΧΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ   

ΗΠΑ: ΜΗΝΥΜΑ ΚΥΡ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΣΕ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ: 
Μία νέα εποχή ευκαιριών ανατέλλει στην Ελλάδα  

ΕΕ: «ΕΧΕΙ ΕΡΘΕΙ Η ΩΡΑ ΝΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»
Δηλώνει η αντιπρόεδρος της Κομισιόν Μαργκρέτε Βεστάγκερ
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Μετά από μία δεκαετία απαισιοδοξίας, μία νέα αίσθηση 
ευφορίας υπάρχει στην Αθήνα, αναφέρει –σύμφωνα με το 
ΑΠΕ- άρθρο του Bloomberg, το οποίο εστιάζει στο σχέδιο 
«Ηρακλής» για την αντιμετώπιση των «κόκκινων» δανείων 
των ελληνικών τραπεζών. Το Χρηματιστήριο αναμένεται 
να καταγράψει την καλύτερη επίδοση στον κόσμο φέτος, 
επειδή οι επενδυτές πιστεύουν ότι ο νέος πρωθυπουργός, 
Κυριάκος Μητσοτάκης, θα υλοποιήσει την υπόσχεσή του 
να προσελκύσει ξένες επενδύσεις και να δώσει ώθηση στην 
ανάπτυξη, σημειώνει ο αρθρογράφος του Bloomberg, 
Φερντινάντο Τζουλιάνο. Οι μετοχές με την καλύτερη επί-
δοση είναι οι τραπεζικές, με τις τιμές τους να έχουν σχεδόν 
διπλασιασθεί σε λιγότερο από 12 μήνες. 
 «Πολιτικοί και τραπεζίτες πιστεύουν ότι έχουν βρει τη μα-
γική θεραπεία για τη μάστιγα των «κόκκινων» δανείων του 
τραπεζικού συστήματος», σημειώνει ο Τζουλιάνο, προσθέ-

τοντας ότι το σχήμα «Ηρακλής» προβλέπει ένα σύνθετο 
μείγμα τιτλοποιήσεων και κρατικών εγγυήσεων και έχει 
σχεδιασθεί με βάση το ιταλικό σχέδιο GACS. «Δεν υπάρχει 
αμφιβολία ότι ο Ηρακλής θα βοηθήσει τις τράπεζες να εξα-
σφαλίσουν μία καλύτερη τιμή, καθώς θα ξεφορτώνονται 
τα μη εξυπηρετούμενα δάνειά τους, επιταχύνοντας ένα 
ξεκαθάρισμα που έχει καθυστερήσει. Δημιουργεί, όμως, 
έναν όχι ασήμαντο κίνδυνο για τους φορολογούμενους, οι 
οποίοι θα πληρώσουν τον λογαριασμό, αν τα πράγματα δεν 
εξελιχθούν σύμφωνα με το σχέδιο. Η κυβέρνηση πρέπει, 
επίσης, να προχωρήσει την πρότασή της για μεταρρύθμι-
ση των περίπλοκων πτωχευτικών νόμων», σημειώνει ο 
αρθρογράφος. 
Το κυβερνητικό σχέδιο προβλέπει την έκδοση εγγυήσεων 
ύψους έως 12 δισ. ευρώ, που μπορούν να χρησιμοποιή-
σουν οι τράπεζες κατά την τιτλοποίηση των δανείων τους. 

Το ελληνικό δημόσιο θα εγγυηθεί το «υψηλότερης διαβάθ-
μισης» τμήμα, ενώ το «μεσαίας διαβάθμισης» και της «χα-
μηλότερης διαβάθμισης» θα έχουν μικρότερη προστασία. 
Οι τράπεζες σχεδιάζουν να κρατήσουν το «υψηλότερης 
διαβάθμισης» τμήμα και να πουλήσουν τα άλλα σε επενδυ-
τές. Το σχήμα GACS είχε επιτυχία στην Ιταλία, βοηθώντας να 
συρρικνωθεί ο όγκος των μη εξυπηρετούμενων δανείων, 
αναφέρει ο Τζουλιάνο, προσθέτοντας ότι θα ήταν λάθος να 
υποτεθεί ότι ο Ηρακλής μπορεί να λύσει από μόνος του τα 
προβλήματα των τραπεζών. «Δεν πρέπει να ξεχνά κανείς ότι 
αφήνει τους φορολογούμενους εκτεθειμένους για το τμήμα 
«υψηλότερης διαβάθμισης». Πόσο επικίνδυνο είναι αυτό, 
θα εξαρτηθεί από την ικανότητα των τραπεζών να ανα-
κτήσουν τα ενέχυρα και από την ελληνική οικονομία. Όσο 
ταχύτερος είναι ο ρυθμός ανάπτυξής της, τόσο πιθανότερο 
είναι ότι οι φορολογούμενοι θα προστατευθούν». 

Ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα επέφερε η πρωτοβουλία της 
διοίκησης του ΟΑΕΔ να προχωρήσει στην ευρεία δημοσιοποί-
ηση των 14 ανοικτών προγραμμάτων απασχόλησης, την Πα-
ρασκευή 8 Νοεμβρίου 2019. Μέσα σε χρονικό διάστημα ενός 
μήνα και συγκεκριμένα μέχρι και την Παρασκευή 6 Δεκεμ-
βρίου 2019, υποβλήθηκαν περίπου 4.000 νέες αιτήσεις και 
πραγματοποιήθηκαν περίπου 1.000 προσλήψεις ανέργων, 
ενώ αναμένονται - έως το τέλος του έτους - περισσότερες από 
1.000 επιπλέον τοποθετήσεις σε θέσεις εργασίας, από τις νέες 
αυτές αιτήσεις, σύμφωνα με τοπ ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Οι ενδιαφερόμενοι εργοδότες, έχουν τη δυνατότητα μέσω 
της διαδικτυακής πύλης του Οργανισμού Απασχόλησης 
(στην κατηγορία «Προγράμματα ανοικτά προς την υποβολή 
αιτήσεων») να ενημερωθούν για το σύνολο των δράσεων 
απασχόλησης που βρίσκονται σε ισχύ και να εκδηλώσουν 
εμπρόθεσμα ενδιαφέρον συμμετοχής, πριν συμπληρωθούν 

οι προσφερόμενες θέσεις.
«Η πρωτοβουλία που λάβαμε πριν από περίπου ένα μήνα, για 
να προχωρήσουμε στη δυναμική και ευρεία δημοσιοποίηση 
των ανοικτών προγραμμάτων του Οργανισμού Απασχόλη-
σης, έφερε θετικά αποτελέσματα. Οι επιχειρήσεις (δεδομένου 
ότι ξεκάθαρος στόχος μου είναι η ενίσχυση του ιδιωτικού 
τομέα) και οι άνεργοι, έδειξαν αυξημένο ενδιαφέρον συμμε-
τοχής. Αυτό φαίνεται από το σύνολο των επιπλέον αιτήσεων 
και των τοποθετήσεων που πραγματοποιήθηκαν μέχρι και 
την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2019», τόνισε ο διοικητής του 
ΟΑΕΔ, Σπύρος Πρωτοψάλτης. Προσέθεσε δ, ότι «θα συνεχί-
σουμε να επικοινωνούμε, τόσο τις δράσεις απασχόλησης, όσο 
και το σύνολο των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους 
πολίτες, ούτως ώστε οι επιχειρήσεις, οι εργοδότες και φυσικά 
οι άνεργοι, τους οποίους θέλουμε να στηρίξουμε με κάθε δυ-
νατό τρόπο για να βρουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας, 

να γνωρίζουν πώς μπορούν να ωφεληθούν».. 
Παράλληλα, όπως δήλωσε ο κ. Πρωτοψάλτης,  «καθημερινά 
οι δράσεις που βρίσκονται σε ισχύ αξιολογούνται και όπως 
έχω κάνει γνωστό, όσες εξ αυτών κριθούν ότι δεν έχουν τα 
απαιτούμενα για εμάς αποτελέσματα, εντός ενός εύλογου 
χρονικού διαστήματος - και αφού προηγουμένως υπάρξει 
έγκαιρη ενημέρωση - θα κλείσουν, για να πάρουν τη θέση 
τους νέα, πιο αποτελεσματικά προγράμματα». 
«Ο νέος ΟΑΕΔ επιθυμούμε να είναι πιο ευέλικτος, καθημερινά 
να αφουγκράζεται και να ανταποκρίνεται  στις ανάγκες της 
αγοράς εργασίας και να δίνει τις λύσεις, τόσο σε εθνικό όσο 
και σε τοπικό επίπεδο, συμβάλλοντας στην περαιτέρω απο-
κλιμάκωση της ανεργίας και στην ένταξη των αναζητούντων 
εργασία πολιτών στην απασχόληση», κατέληξε ο διοικητής 
του ΟΑΕΔ. 

«Με την κατάθεση του προϋπολογισμού 2020, ουσιαστικά 
εγκαινιάζεται μια νέα περίοδος οικονομικής πραγματικότητας, 
η οποία περιλαμβάνει περισσότερους βαθμούς ελευθερίας 
στην άσκηση δημοσιονομικής πολιτικής, -ως συνδυαστική 
συνέπεια της εξόδου από τα προγράμματα οικονομικής προ-
σαρμογής και την υπαγωγή της χώρας σε καθεστώς αυξημέ-
νης εποπτείας- αλλά ταυτόχρονα κρύβει κινδύνους ως προς 
το διεθνές μακροοικονομικό περιβάλλον στο οποίο η χώρα 
επιχειρεί την αναπτυξιακή της ανασυγκρότηση, σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Συνολικά, πρόκειται για την απόπειρα εφαρμο-
γής ενός ισορροπημένου μίγματος μείωσης συντελεστών φό-
ρων και δαπανών, που στηρίζεται στην παραδοχή επιτάχυν-
σης της μεγέθυνσης για το 2020, σε ποσοστά άνω του 2,5%».

   Αυτό επισημαίνει η ΓΣΕΒΕΕ, στο κείμενο θέσεων για τον προ-
ϋπολογισμό του 2020 που απέστειλε προς τα πολιτικά κόμ-
ματα, τους βουλευτές και την Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών 
Υποθέσεων. Τονίζει ακόμη ότι:
   -Η κυβέρνηση στηρίζει την αύξηση του ΑΕΠ κυρίως στην 
προσδοκία ανόδου των επενδύσεων κατά 13,4% (που εκκινά 
ούτως ή άλλως από χαμηλή βάση) και στην ισόρροπη εξέλιξη 
των μεγεθών της ιδιωτικής κατανάλωσης και του εξωτερικού 
ισοζυγίου. Ο κεντρικός μηχανισμός ενεργητικής παρέμβασης 
για την κινητοποίηση των επενδύσεων είναι η σχεδιαζόμενη 
μείωση των φόρων στις επιχειρήσεις -με τάσεις αποκλιμά-
κωσης για τα επόμενη έτη-, καθώς εξωγενώς δεν αναμένεται 
να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο σταθερότητας και μείωσης της 

αβεβαιότητας από τις εξελίξεις στο διεθνές οικονομικό περι-
βάλλον. Ωστόσο, η προσδοκώμενη μείωση των φορολογι-
κών συντελεστών συνδέεται με προσδοκία είσπραξης υψη-
λότερων φόρων, εξ αιτίας θετικών επιπτώσεων εισοδήματος 
(αύξηση φορολογικής ύλης) και υποκατάστασης (αλλαγή στο 
μίγμα φορολόγησης).
   -Δομικά συστατικά της ελληνικής κρίσης, όπως το υψηλό 
δημόσιο και ιδιωτικό χρέος, το υψηλό ποσοστό ανεργίας και 
η χαμηλή παραγωγικότητα, καθώς και η παγιωμένη χαμηλή 
σχέση επένδυσης-κατανάλωσης δεν μπορεί να εξαλειφθούν, 
παρά μόνο να αμβλυνθούν μεσοπρόθεσμα.

BLOOMBERG: ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ «ΗΡΑΚΛΗΣ» ΘΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕζΕΣ
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Με περισσότερα από 150.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις με 
πρόσβαση σε 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι για εγγυημένες 
ταχύτητες Internet 100 & 200Mbps, μέσω του COSMOTE 
Fiber, κλείνει το 2019, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του 
Ομίλου ΟΤΕ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Ο Όμιλος, όπως επισημαίνεται «πέτυχε τον στόχο που είχε θέ-
σει για την επέκταση της υποδομής Fiber To Τhe Home (FTTH) 
εντός του 2019 και παρέμεινε πρώτος σε πληθυσμιακή κάλυ-
ψη, έχοντας εγκαταστήσει πάνω από το 75% των συνολικών 
γραμμών FTTH της χώρας».
Μέσα στον Δεκέμβριο του 2019, περιοχές στις πόλεις της Καρ-
δίτσας, της Κατερίνης και της Καβάλας, αλλά και περιοχές στο 
Μοσχάτο, τη Νέα Ιωνία, το Νέο Ηράκλειο και την Πετρούπο-
λη, θα έχουν για πρώτη φορά τη δυνατότητα να γνωρίσουν 

τις απεριόριστες δυνατότητες των οπτικών ινών μέχρι το σπί-
τι, αποκτώντας πρόσβαση σε εγγυημένες ταχύτητες Internet 
100 & 200 Mbps και δυνατότητα μελλοντικής αναβάθμισης 
σε 1Gbps. Στην Αττική, πρόσβαση στο Fiber To The Home του 
Ομίλου ΟΤΕ έχουν σπίτια και επιχειρήσεις στον ‘Αγιο Αρτέμιο, 
τους Αμπελόκηπους, τον Βύρωνα, το Γαλάτσι, την Ηλιούπο-
λη, την Καισαριανή, την Κηφισιά, το Μαρούσι, τη Νέα Ερυ-
θραία, τη Νέα Σμύρνη, το Παλαιό Φάληρο, τον Παπάγο-Χο-
λαργό, τα Πατήσια, το Χαλάνδρι και το Ψυχικό. Στην Βόρεια 
Ελλάδα αντίστοιχα, το FTTH είναι διαθέσιμο σε νέες περιοχές 
στους Δήμους Θεσσαλονίκης και Καλαμαριάς, αλλά και στην 
Ευκαρπία, το Πανόραμα και το Ωραιόκαστρο. Στη υπόλοιπη 
Ελλάδα, πρόσβαση σε FTTH έχουν το Ρέθυμνο, η Σπάρτη και 
τα Χανιά. Στόχος του Ομίλου, βάσει του τετραετούς επενδυτι-

κού πλάνου, ύψους 2 δισ. είναι το δίκτυο FTTH να γίνει διαθέ-
σιμο σε περισσότερα από 300.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις 
το 2020, φτάνοντας το 1 εκατομμύριο έως το 2022. Το δίκτυο 
θα καλύπτει με οπτική ίνα και εγκαταστάσεις μεγάλης κοινω-
νικής σημασίας, όπως πανεπιστημιακά ιδρύματα, κέντρα με-
ταφορών, βιομηχανικά πάρκα και δημόσια κτίρια.
Όσοι επιθυμούν να απολαμβάνουν τις αξεπέραστες ταχύτητες 
της οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι, μπορούν να λάβουν ειδική 
επιδότηση συνολικού ύψους 360 ευρώ, μέσα από τη δράση 
Superfast Broadband. Η δράση υλοποιείται με τη μέθοδο 
κουπονιού (voucher), που επιδοτεί το πάγιο του προγράμμα-
τος COSMOTE Double Play Fiberspeed με 13 ευρώ/μήνα για 
μέγιστο διάστημα 24 μηνών και το εφάπαξ κόστος σύνδεσης 
με 48 ευρώ.

Το φετινό Νόμπελ Φυσικής, που απονεμήθηκε επισήμως 
την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου σε τρεις επιστήμονες για την 
συμβολή τους στην κατανόηση της δομής και της ιστορίας 
του σύμπαντος, ανέδειξε πόσο λίγα γνωρίζαμε μέχρι πριν 
από λίγες δεκαετίες για την προέλευση του κόσμου. Άλλη 
μια λεπτομέρεια που πιθανόν να αγνοούμε είναι ότι υπάρχει 
μια ελληνική εταιρεία που συμβάλλει στην συγκεκριμένη 
έρευνα με ένα σύστημα μελέτης δεδομένων της κοσμικής 
ακτινοβολίας, που δημιούργησε για τον Ευρωπαϊκό Οργα-
νισμό Διαστήματος (ESA) σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Η Planetek Hellas (www.planetek.gr), δραστηριοποιεί-
ται στον τομέα της δορυφορικής παρατήρησης Γης, των 
πληροφορικών υποδομών γεω-χωρικών δεδομένων και 
της ανάπτυξης λογισμικού για εφαρμογές διαστήματος. Το 
2018 παρέδωσε στην ESA το διαδικτυακό σύστημα PLAAVI 
(Planck Legacy Archive Value-Added Interface). Το PLAAVI 
αποτελείται από ένα σύνολο διαδικτυακών εργαλείων προ-
στιθέμενης αξίας που επιτρέπουν στους αστρονόμους να 

πραγματοποιούν απομακρυσμένη επεξεργασία στα δεδο-
μένα του δορυφόρου Planck.
Η αποστολή του Planck & τα δεδομένα από το δι-
άστημα
Ο δορυφόρος Planck, λειτούργησε την περίοδο 2009 – 
2013, που περιστρεφόταν γύρω από τη Γη κοντά στο 
σημείο Lagrange 2, 1,5 εκατομμύρια χλμ. μακριά από τον 
πλανήτη μας. Ο κύριος στόχος της αποστολής του, για λο-
γαριασμό της ESA, ήταν να μετρήσει τις διακυμάνσεις της 
Κοσμικής Ακτινοβολίας Υποβάθρου (το αρχαιότερο φως 
που έχει καταγραφεί στην ιστορία του Σύμπαντος) με ακρί-
βεια που καθορίζεται από θεμελιώδη αστροφυσικά όρια, 
καταγράφοντας τους πιο ακριβείς χάρτες μέχρι σήμερα 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Τα δεδομένα που συνέλεξε ο 
δορυφόρος Planck επιτρέπουν στους επιστήμονες να με-
λετήσουν τι συνέβαινε πριν από 14 χιλιάδες εκατομμύρια 
χρόνια. Είναι αποθηκευμένα στο ηλεκτρονικό αρχείο της 
ESA που φιλοξενείται στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Διαστημικής 

Αστρονομίας (ESAC), στη Μαδρίτη [https://www.esa.int/
Our_Activities/Space_Science/Planck] και επιτρέπουν 
την εξαγωγή συμπερασμάτων για τα χαρακτηριστικά του 
σύμπαντος την δεδομένη χρονική στιγμή, λίγο μετά την 
Μεγάλη Έκρηξη (Big Bang). 
Όπως επισημαίνεται και στο σκεπτικό της Σουηδικής Ακαδη-
μίας για την απονομή του Νόμπελ Φυσικής 2019, γνωρίζου-
με πλέον, εδώ και σχεδόν έναν αιώνα, πως το σύμπαν δεν 
είναι στατικό αλλά αναπτύσσεται. Στο παρελθόν ήταν πολύ 
διαφορετικό από αυτό που είναι σήμερα, και στο μέλλον 
θα είναι ακόμη πιο διαφορετικό [https://www.nobelprize.
org/prizes/physics/2019/popular-information/]. Οι χάρτες 
του σύμπαντος Planck χρησιμοποιούνται σήμερα από επι-
στήμονες και θα χρησιμοποιηθούν και από τις μελλοντικές 
γενιές επιστημόνων για να αναλύσουν και να συγκρίνουν 
τις θεωρίες της γέννησης του σύμπαντος φέρνοντάς μας πιο 
κοντά στην απάντηση του θεμελιώδους ερωτήματος «Πώς 
ξεκίνησαν όλα;». 

Την αύξηση των δρομολογίων της στην διαδρομή Αθήνα 
- Θεσσαλονίκη - Αθήνα με στόχο «την καλύτερη εξυπηρέ-
τηση των επιβατών της, και ιδιαίτερα κατά την Χριστου-
γεννιάτικη περίοδο», ανακοίνωσε η ΤΡΑΙΝΟΣΕ σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Λαμβάνοντας υπόψη την αυξημένη επιβατική κίνηση και 
πληρότητα ενόψει των εορταστικών ημερών, η ΤΡΑΙΝΟ-

ΣΕ δρομολογεί ένα ακόμα ζεύγος αμαξοστοιχιών, στην 
εν λόγω διαδρομή για όσους επιλέξουν το τρένο για την 
μετακίνησή τους. 
Ειδικότερα, από 15/12/2019 και κάθε Παρασκευή, Κυρια-
κή και Δευτέρα: 
Από Αθήνα η αμαξοστοιχία 3500 αναχωρεί στις 13:26, 
με άφιξη στην Θεσσαλονίκη στις 17:35, με μία ενδιάμε-

ση στάση στην Λάρισα στις 16:14. Αντίστοιχα, η αμαξο-
στοιχία 3501, αναχωρεί από Θεσσαλονίκη στις 16:00 με 
άφιξη στην Αθήνα στις 20:01, με μία ενδιάμεση στάση 
στην Λάρισα στις 17:19. Επίσης αυξάνει σημαντικά τις 
προσφερόμενες θέσεις και στις υπόλοιπες αμαξοστοιχίες 
που κινούνται στο συγκεκριμένο δίκτυο.

COSMOTE FIBER: ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 150.000 ΓΡΑΜΜΕΣ FIBER TO THE HOME ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2019

Η ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ, ΤΟ ΝΟΜΠΕΛ 2019, ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΓΙ’ΑΥΤΗΝ

ΤΡΑΙΝΟΣΕ: ΝΕΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΝ ΟψΕΙ ΕΟΡΤΩΝ ΑΠΟ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ





 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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ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΜΕΝΟΥ 6,2 ΔΙΣ. ΓΙΑ 
ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥξΗ

Επενδυτικό οδικό χάρτη ύψους 6,2 δισ. ευρώ άπλωσε στο τρα-
πέζι του 21ου «Annual Capital Link Invest in Greece Forum», 
στη Νέα Υόρκη, ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης, επι-
σημαίνοντας ότι η δυναμική ανάπτυξη του ελληνικού τουρι-
σμού καθιστά αναγκαίες επενδύσεις δημιουργίας αλλά κυρίως 
αναβάθμισης ξενοδοχειακών μονάδων για να καλυφθούν οι 
μεγάλες ανάγκες φιλοξενίας ξένων τουριστών που θα παρου-
σιαστούν την επόμενη 5ετία σε υφιστάμενους αλλά και νέους 
δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς.
Ο υπουργός Τουρισμού παρουσιάζοντας με αδρές γραμμές το 
επενδυτικό σχέδιο σημείωσε ειδικότερα ότι ο τουρισμός αποτε-
λεί στρατηγικό τομέα, τον οποίον η ελληνική κυβέρνηση θέλει 
να ενισχύσει περαιτέρω, γιατί ο τουρισμός είναι ένας τομέας με 
μεγάλη διάχυση ωφελειών στην ελληνική οικονομία. Για κάθε 
ένα ευρώ που δημιουργείται από την τουριστική δραστηριό-
τητα, έχει διαπιστωθεί ότι «παράγεται» 1,65 ευρώ πρόσθετης 
οικονομικής δραστηριότητας. Δηλαδή, για κάθε 1 ευρώ τουρι-
στικού εσόδου το ΑΕΠ της χώρας αυξάνεται κατά 2,2 έως 2,65 
ευρώ. Την ίδια στιγμή περισσότεροι από δύο στους τρεις (69%) 
επενδυτές πιστεύουν ότι ο κινητήριος μοχλός ανάπτυξης στην 
Ελλάδα τα επόμενα χρόνια θα είναι ο τουρισμός, σύμφωνα με 
νέα έρευνα του ελληνικού τμήματος της Ernst & Young (ΕΥ) 
για την ελκυστικότητα της χώρας ως προορισμό επενδύσεων. 
Άποψη την οποίαν ασπάζονται η ελληνική κυβέρνηση και το 
υπουργείο Τουρισμού.
Μόνο τα τελευταία δύο χρόνια έχουν επενδυθεί συνολικά 3,8 
δισ. ευρώ στην ανάπτυξη και στην ανακαίνιση ξενοδοχείων, 
με το 41,3% αυτών των κεφαλαίων να έχει κατευθυνθεί σε 
ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων, ενώ έως το 2022 εκτιμάται ότι 
απαιτούνται επενδύσεις ύψους 6,2 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 
1 δισ. ευρώ για την κατασκευή επιπλέον κλινών, 4,8 δισ. ευρώ 
για την αναβάθμιση της χωρητικότητας και 0,3 δισ. ευρώ για 
συντήρηση.
Ήδη υπάρχουν 14 πράσινα έργα που εκτελούνται από τον 
ιδιωτικό τομέα, τα οποία στοχεύουν σε κύριους προορισμούς. 
Περαιτέρω 12 τουριστικά έργα έχουν συμπεριληφθεί στη δια-
δικασία Fast-Track. Επιπλέον, υπάρχουν τεράστιες επενδυτικές 
ευκαιρίες σε έργα τουριστικών ακινήτων. Η Εταιρεία Δημόσιας 
Ακίνητης Περιουσίας, ανέφερε ο κ. Θεοχάρης, διαχειρίζεται ένα 
χαρτοφυλάκιο ακινήτων το οποίο περιλαμβάνει 277 τουριστι-
κά ακίνητα σε όλη την Ελλάδα, που χαρακτηρίζονται τόσο από 
την ιστορική και πολιτιστική τους αξία όσο και από τη φυσική 
τους ομορφιά.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-5                                                       10/12/2019

Αυτό περιλαμβάνει 27 μεγάλα οικόπεδα στην Αττική για εμπο-
ρική χρήση, 7 μαρίνες, 31 εμβληματικά ξενοδοχεία «Ξενία», 20 
εγκαταστάσεις ιαματικών πηγών με τις ιαματικές πηγές Καϊά-
φα, στην Πελοπόννησο να είναι μία εξ αυτών.
Η αισιοδοξία επιστρέφει στη χώρα Από την πλευρά του ο 
υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, εξήγησε στους 
Αμερικανούς επενδυτές πως η κυβέρνηση κινείται στη βάση 
ενός συνεκτικού σχεδίου που έχει ως στόχο να αποκαταστήσει, 
βήμα προς βήμα, την οικονομική κανονικότητα στη χώρα.
«Στο πλαίσιο αυτό, από τις 7 Ιουλίου η Ελλάδα αναμφισβή-
τητα έκανε μια δυναμική επανεκκίνηση. Η εμπιστοσύνη και η 
αξιοπιστία αποκαθίστανται, το οικονομικό κλίμα βελτιώνεται, 
τόσο η πολιτική σταθερότητα όσο και η ρεαλιστική αισιοδοξία 
επιστρέφουν στη χώρα» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα εντείνει τις προσπάθειές της 
για να αντιμετωπίσει τις επερχόμενες προκλήσεις, ο Χρήστος 
Σταϊκούρας σκιαγράφησε τα επόμενα βήματα, λέγοντας ότι 
αποτελούν βασικές πολιτικές προτεραιότητες: η επιτυχία των 
συμφωνημένων δημοσιονομικών στόχων, η διασφάλιση της 
σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, η ενίσχυ-
ση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία, η προώθηση 
του Σχεδίου Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων και η εισα-
γωγή κατάλληλου πλαισίου για τη διαχείριση του ιδιωτικού 
χρέους.
Αναφερόμενος στο οικονομικό σχέδιο της κυβέρνησης, ο Χρή-
στος Σταϊκούρας παρουσίασε τα πεπραγμένα των πρώτων έξι 
μηνών, λέγοντας: έκλεισαν τα πιθανά δημοσιονομικά κενά, 
επιτεύχθηκαν οι δημοσιονομικοί στόχοι, μειώθηκε ο φόρος 
ακίνητης περιουσίας, εξαλείφθηκαν τα υπολειπόμενα Capital 
Controls, ανατράπηκε η αναποτελεσματική νομοθεσία στην 
αγορά εργασίας, προχώρησε μια συστηματική λύση για τη 
μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων στους ισολογι-
σμούς των τραπεζών, επανεκκινήθηκαν εμβληματικά έργα 
και ιδιωτικοποιήσεις, προπληρώθηκε το ακριβότερο μέρος 
του δανείου του ΔΝΤ, ψηφίστηκε νόμος για τη βελτίωση του 
επενδυτικού περιβάλλοντος, ρυθμίστηκε η ηλεκτρονική αγορά 
τυχερών παιχνιδιών και ψηφίστηκε μια συνολική φορολογική 
μεταρρύθμιση που θα επιταχύνει την οικονομική ανάπτυξη.
- Hot-spot» για τους επενδυτές 
Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αδωνις Γεωργιάδης 
στην ομιλία του ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «το πρώην μαύρο 
πρόβατο της Ευρωζώνης, η περισσότερο πληγείσα από την 
κρίση χώρα, η οποία έχει χάσει το 25% της παραγωγικότητάς 
της κατά την τελευταία δεκαετία, μεταμορφώνεται τώρα σε ένα 
νέο hot-spot για τους επενδυτές και μία από τις πιο φιλικές προς 
την επιχειρηματικότητα οικονομίες παγκοσμίως».
Η αγορά ακινήτων, ο τουρισμός, η ενέργεια, τα logistics, οι 
υποδομές, η βιοτεχνολογία, η φαρμακοβιομηχανία, τα IT, τα 
R&D, τα τρόφιμα, ακόμη και η βαριά βιομηχανία είναι πολλά 
υποσχόμενοι τομείς της ελληνικής οικονομίας. Συνέχεια στη Σελ. 24

- Η ναυτιλιακή βιομηχανία 
Τις προοπτικές και τις επενδυτικές δυνατότητες που προσφέρει 
η ναυτιλιακή, παραναυτιλιακή και λιμενική βιομηχανία της Ελ-
λάδος, υπό το πρίσμα της συνεχούς βελτίωσης των οικονομι-
κών δεικτών της εθνικής οικονομίας που έχει επιτύχει η κυβέρ-
νηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, παρουσίασε από την πλευρά 
του ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης 
Πλακιωτάκης. Ο υπουργός έδωσε αναλυτικά στοιχεία για το 
προφίλ της (cluster, εταιρείες, πλοία, απασχόληση), καθώς και 
για τη συνεισφορά της στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν της Ελ-
λάδος. Ταυτόχρονα, κατέγραψε τις βασικές αρχές που διέπουν 
τη λειτουργία της, σε διεθνές επίπεδο, δίνοντας ιδιαίτερη έμφα-
ση στην ανάγκη ύπαρξης παγκόσμιων και όχι περιφερειακών 
λύσεων στα μείζονα ζητήματα που την απασχολούν, όπως η 
κλιματική αλλαγή, η κυβερνοασφάλεια, η προστασία της αν-
θρώπινης ζωής στη θάλασσα, η προστασία του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος κ.ά.
• Νέα εποχή οικονομικών ευκαιριών 
 Με βασικό μήνυμα ότι στην Ελλάδα ανατέλλει μία νέα εποχή 
οικονομικών ευκαιριών, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσο-
τάκης, κάλεσε τους Αμερικανούς επενδυτές που συμμετείχαν 
στο 21ο «Annual Capital Link Invest in Greece Forum» στη 
Νέα Υόρκη να βάλουν στην «ατζέντα» τους την ελληνική οι-
κονομία, εξετάζοντας «τις ευκαιρίες που εμφανίζονται υπό το 
πρίσμα της πληθώρας των μεταρρυθμίσεων που λαμβάνουν 
χώρα».
Κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπημένου μηνύματος, ο Έλληνας 
πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ταχεία υλοποίηση ενός 
προγράμματος διαθρωτικών αλλαγών που αποσκοπεί στη 
βελτίωση της ευκολίας του επιχειρείν στη χώρα. Παράλληλα, 
στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συ-
ναίνεση για αυτό το πρόγραμμα, καθώς για πρώτη φορά πα-
ρατηρείται μεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώμης απέναντι 
στις επενδύσεις και τις μεταρρυθμίσεις γενικότερα.
«Κατά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες 
συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που εμποδίζουν τις επενδύ-
σεις και υπονομεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν 
τελικά σε αδιέξοδο.
Το σημερινό επιχειρηματικό κλίμα στην Ελλάδα χαρακτηρίζε-
ται από μία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες επενδύσεις. Η 
εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθμες έρευνες, που 
εντοπίζουν υψηλά ποσοστά έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της 
κυβέρνησης που συνδέονται με τη δημιουργία ενός φιλικότε-
ρου επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη» σημείωσε ο κ. Μητσο-
τάκης.
Σε αυτό το σημείο τόνισε ότι η Ελλάδα έχει μία σταθερή κυβέρ-
νηση με ορίζοντα τετραετίας. Για τη μεταρρυθμιστική εντολή 
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ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΥ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

Πιλοτικό πρόγραμμα, με στόχο τον επαναπατρισμό 
αρχικά 500 Ελλήνων του εξωτερικού που μετανάστευ-
σαν στα χρόνια της κρίσης, δημιούργησε το υπουργείο 
Εργασίας στο πλαίσιο του νεοσύστατου φορέα Rebrain 
Greece . Χθες, ο αρμόδιος υπουργός Εργασίας Γιάννης 
Βρούτσης παρουσίασε την πρωτοβουλία «Ελλάδα... 
Ξανά» με στόχο τη δημιουργία περιβάλλοντος επα-
ναπατρισμού Ελλήνων της διασποράς, οι οποίοι την 
περίοδο της κρίσης αναζήτησαν εργασία και την προ-
οπτική μιας καλύτερης ζωής σε χώρες του εξωτερικού.
Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και το πιλοτικό πρό-
γραμμα που σε πρώτη φάση στοχεύει στον επαναπα-

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-21-23                                              10/12/2019

τρισμό 500 Ελλήνων εργαζομένων του εξωτερικού, 
ηλικίας 25-40 ετών, με υψηλού επιπέδου διεθνή επι-
στημονική και επαγγελματική εμπειρία (τουλάχιστον 
ενός έτους) και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.
Η ελάχιστη αμοιβή τους καθορίζεται στις 3.000 ευρώ, 
με χρηματοδότηση της επιχείρησης στο 70% (2.000 
ευρώ) για ένα χρόνο και υποχρέωση διατήρησης του 
εργαζομένου για άλλους τουλάχιστον 12 μήνες, με την 
ίδια αμοιβή.
Οι επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στο «Ελλάδα... 
Ξανά» θα αναγνωριστούν με ειδική διαδικασία ως 
πρωτοπόροι -πρεσβευτές υψηλής εταιρικής κοινωνι-
κής ευθύνης. «Καλώ τις επιχειρήσεις να συμπληρώ-
σουν τη φόρμα, ώστε το υπουργείο να καταγράψει τις 
ζητούμενες από τις επιχειρήσεις ειδικότητες που θεω-
ρούνται κρίσιμες για την ανάταξη του παραγωγικού 
μοντέλου», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Βρούτσης.
Βέβαια, στο πλαίσιο των ριζικών τομών που απαιτεί η 
αγορά για μια συνολική προσπάθεια επαναπατρισμού 
των Ελλήνων του εξωτερικού, τέτοιες παρεμβάσεις θα 
έπρεπε να συνοδευθούν από σημαντικό περιορισμό 
του μη μισθολογικού κόστους που θα επιφέρει αντί-
στοιχα και αξιοσημείωτη αύξηση των μισθών.
Να σημειωθεί ότι η διεπιστημονική πρωτοβουλία 
«Rebrain Greece - Ο τεχνολογικός μετασχηματισμός 
της αγοράς εργασίας» δημιουργήθηκε και αναπτύχθη-
κε από τη γενική διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων του 
υπουργείου Εργασίας, υπό τον κ. Κωνσταντίνο Αγρα-
πιδά, με τη συνδρομή αξιόλογων στελεχών από δημό-
σιους φορείς, πανεπιστήμια και ερευνητικά ινστιτούτα. 
Στο ίδιο πλαίσιο αναπτύσσεται η πλατφόρμα Rebrain 
Greece CoLab στην οποία θα δημιουργηθεί ψηφιακό 
μητρώο καταγραφής των Ελλήνων του εξωτερικού 
και θα ενσωματωθούν δεδομένα καταγραφής των 
αναγκών των ελληνικών επιχειρήσεων.
Στο εγχείρημα εντάσσεται και το 1ο σχέδιο δράσης 
ευφυών πολιτικών για την αγορά εργασίας, στο οποίο 
έχουν συμπεριληφθεί έξυπνες δράσεις στοχευμένων 
δημόσιων πολιτικών, αξιοποιώντας την τεχνολογία 
ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων και τις αρχές τις 
συλλογικής νοημοσύνης, όπως έχουν αναδειχθεί από 
τα κορυφαία στον κόσμο Πανεπιστήμια (ΜΙΤ, Harvard 
Univeraity κ.λπ.).
Κάποιες από αυτές τις δράσεις είναι: 
• Προηγμένες δεξιότητες για γυναίκες (Advanced skills 
4 women)
Στην πιλοτική φάση, η δράση αναφέρεται στη δη-
μιουργία ενός προγράμματος χρηματοδότησης 100 
άνεργων γυναικών, αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαί-

που έχει λάβει, προσπάθησε να δείξει ότι οι αλλαγές οι οποίες 
επιχειρούνται διαθέτουν την απαραίτητη δημοκρατική νομιμο-
ποίηση. Όπως, μάλιστα, παρατήρησε, η κυβέρνηση φέρει την 
ιδιοκτησία αυτών των μεταρρυθμίσεων, καθώς αποτελούσαν 
τη βάση του εκλογικού προγράμματος της.
«Σε αντίθεση με αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλά-
δα, η σημερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία χωρίς να δώσει 
κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό 
σώμα. Aντ’ αυτού, επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει μία 
ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που θα με-
ταμόρφωναν την ελληνική οικονομία προς το καλύτερο. Και 
κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της λαϊκής ψήφου και 
μία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήμανε ο Έλληνας 
πρωθυπουργός.
Σε υψηλό επίπεδο το καταναλωτικό κλίμα
 Στη συνέχεια υπογράμμισε ότι η αισιοδοξία επιστρέφει στην 
ελληνική οικονομία, παρά τις αναταράξεις που παρατηρούνται 
στη παγκόσμια οικονομία.
Υπό αυτό το πρίσμα, μίλησε για το καταναλωτικό κλίμα αλλά 
και το κλίμα της αγοράς, τα οποία έχουν ανακάμψει σε προ 
κρίσης επίπεδα: «Το καταναλωτικό κλίμα στην Ελλάδα έφτασε 
πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδο από το 2000 και συνεχίζει 
να παραμένει πολύ υψηλό. Το κλίμα της αγοράς βρίσκεται κο-
ντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007».
Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο που διαδραματίζει το 
«Annual Capital Link Invest in Greece Forum» ως μία πηγή 
πληροφόρησης για την παγκόσμια επιχειρηματική κοινότητα. 
«Είμαι πεπεισμένος ότι το 21ο Φόρουμ θα συμβάλει στη προ-
σπάθειά μας να πείθουμε τις επιχειρήσεις όπ η κατάλληλη στιγ-
μή για να επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα», σημείωσε.

δευσης, έως 39 ετών, υψηλών προσόντων, για την 
εκπαίδευση και την απασχόλησή τους σε επιστημο-
νικούς φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, 
πανεπιστήμια, επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και 
Ανεξάρτητες Αρχές, σε ευρωπαϊκούς ερευνητικούς 
οργανισμούς στην Ελλάδα στο πεδίο των advanced 
data analytica και open data management. To πρό-
γραμμα που είναι ώριμο ώστε να χρηματοδοτηθεί από 
κοινοτικά κονδύλια προβλέπει 2 μήνες εκπαίδευση και 
7 μήνες απασχόληση.
• Ψηφιακή επιχειρηματικότητα στη γεωργία 
(agrodigital entrepreneurahip). Η δράση περιλαμ-
βάνει εκπαίδευση και κατάρτιση 200 ανέργων έως 
29 ετών αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με 
γνωστικό αντικείμενο γεωπόνοι, περιβαλλοντολόγοι, 
δασολόγοι κ.ά. όπως επίσης χρηματοδότηση για δη-
μιουργία startups επιχειρήσεων. Ο συνολικός προϋ-
πολογισμός του έργου είναι 1,950 εκατ. ευρώ, ώστε 
κάθε καταρτιζόμενος να επιδοτηθεί με περίπου 10.000 
ευρώ για να δημιουργήσει τη δική του online επιχεί-
ρηση.
• Εκπαίδευση και εργασία στην «κυκλική οικονομία» 
(DIG_ CIRCULAR). Πρόκειται για ένα πρόγραμμα εκ-
παίδευσης 200 ανέργων σε τεχνολογίες εξοικονόμη-
σης πόρων και περιβαλλοντικών τεχνικών, που απευ-
θύνεται σε άνεργους απόφοιτους των ΙΕΚ, απόφοιτους 
των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) και σε όσους 
προέρχονται από τεχνικά επαγγέλματα. Περιλαμβάνει 
θεωρητική εκπαίδευση έναν μήνα σε σχετικά γνωστικά 
πεδία και 12 μήνες on the job training εργασία με 8 
ώρες/ημέρα σε εταιρείες του κλάδου κυκλικής οικο-
νομίας.
• Εκπαίδευση νέων ανέργων σε θέματα τεχνολογίας 
για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των πολύ μικρών 
και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η εν λόγω δράση 
στοχεύει στην αναβάθμιση ψηφιακών δεξιοτήτων 
4.000 νέων ανέργων, ηλικίας 18-29 ετών και θα συν-
δεθεί με το πρόγραμμα που «τρέχει» από το υπουργείο 
Ανάπτυξης για 60 open malls - Ανοικτά Κέντρα Εμπο-
ρίου (ΑΚΕ) σε 60 πόλεις της Ελλάδας με τη συνεργασία 
δήμων και εμπορικών συλλόγων.
• Δράση για την αναβάθμιση δεξιοτήτων χειριστών 
μηχανημάτων. Σκοπός της δράσης είναι ο σχεδιασμός 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων 
κατάρτισης των εργαζομένων που εντάσσονται στα 
επαγγελματικά προφίλ των χειριστών μηχανημάτων, 
για την αναβάθμιση, καθώς και την απόκτηση νέων 
δεξιοτήτων.


