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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ.1, 12-21
Βιομηχανία 4.0: τι ειπώθηκε στο συνέδριο του ΣΕΒ - Ο ψη-
φιακός μετασχηματισμός στο επίκεντρο του βιομηχανικού 
συνεδρίου του ΣΕΒ 
Σελ.1, 8-11
Μετρό Θεσσαλονίκης: Εγκρίθηκε από το ΚΑΣ η προσωρινή 
απόσπαση και επανατοποθέτηση των αρχαιοτήτων στον 
σταθμό Βενιζέλου – πολυποίκιλες αντιδράσεις 
Σελ.1,6-7
Ο Πρωθυπουργός στην παρουσίαση της λειτουργίας του 
Ευρωπαϊκού Αριθμού Έκτακτης Ανάγκης «112» - Σε πλήρη 
λειτουργία το 112 από το τέλος του 2019 
Σελ.3
Κώστας Αχ. Καραμανλής: «Το 2022 το μετρό στον Πειραιά» 
Σελ.4 
Πρόσκληση της Περιφέρειας Αττικής προς τους δήμους για 
επικαιροποίηση των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων 
Σελ.5
Μεγαλύτερη στήριξη για τις λιγνιτικές περιοχές ζήτησε ο Κ. 
Χατζηδάκης από την ΕΕ 
Σελ.22
Έργα 4,4 εκατ. Ευρώ σε 34 λιμάνια ενέκρινε ο ΥΝΑΝΠ Γιάννης 
Πλακιωτάκης 
Σελ.23
Έρευνα: 9 στα 10 νοικοκυριά δεν ξέρουν πόσο νερό κατανα-
λώνουν, 1 στα 4 δεν ξέρει το κόστος κατανάλωσης 
Σελ.24
Ο Έλληνας μηχανικός που ανάβει τα χριστουγεννιάτικα φώτα 
σε πόλεις 80 χωρών 
Σελ.25
Απονεμήθηκαν τα Βραβεία της Ακαδημίας Αθηνών, ο ομ.κα-
θηγητής του ΕΜΠ Θεοδόσης Τάσιος μεταξύ των βραβευθέντων 
Σελ.26
Πιστοποίηση Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότη-
τας του ΑΠΘ από την ΑΔΙΠ 
Σελ.27 
Έντονη κινητικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο 
Σελ.28
Έσοδα «ρεκόρ» ύψους 2,4 δισ. ευρώ προσδοκά για το 2020 
το ΤΑΙΠΕΔ 
Σελ 30
BLUE Prototype by TEE, ΕΛΚΕΘΕ & Attica Region: ένας τεχνο-
δικτυακός (ψηφιακός) επιταχυντής καινοτόμων ιδεών για τη 
θαλάσσια οικονομία
Σελ.2
Προσεχώς 
Σελ.31-32
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου
Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση 
του ΤΕΕ (Newsletter) TEE:

ΒΙΟΜΗχΑΝΙΑ 4.0: ΤΙ ΕΙπΩΘΗΚΕ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΣΕΒ
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός στο επίκεντρο του βιομηχανικού συνεδρίου του ΣΕΒ

Ο πΡΩΘΥπΟΥΡγΟΣ ΣΤΗΝ πΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡγΙΑΣ ΤΟΥ 
ΕΥΡΩπΑϊΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑγΚΗΣ «112»
Σε πλήρη λειτουργία το 112 από το τέλος του 2019

ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΕγΚΡΙΘΗΚΕ ΑπΟ ΤΟ ΚΑΣ Η πΡΟΣΩΡΙΝΗ 
ΑπΟΣπΑΣΗ ΚΑΙ ΕπΑΝΑΤΟπΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡχΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ 
ΣΤΑΘΜΟ ΒΕΝΙζΕΛΟΥ 

«Θεμέλιο για οποιαδήποτε ουσιαστική αναπτυξιακή πολιτική είναι 
ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η προστασία του περιβάλλο-
ντος, δύο πυλώνες που πρέπει να είναι στο κέντρο αν θέλουμε να 
κοιτάξουμε τέσσερα χρόνια, δέκα χρόνια μπροστά» σημείωσε ο 
Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτησή του με 
τον πρόεδρο του ΣΕΒ, Θεόδωρο Φέσσα στο πλαίσιο του Βιομη-
χανικού Συνεδρίου του ΣΕΒ με τίτλο «Βιομηχανία 4.0: Η ευκαιρία 
που δεν πρέπει να χαθεί», σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα 
του Γραφείου του Πρωθυπουργού.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε πως η επόμενη μεγάλη έμφα-
ση της κυβέρνησης θα δοθεί στον κόσμο της μισθωτής εργασίας 
διότι, όπως είπε: «το τελευταίο είναι να χάνουμε ανθρώπους από 
ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίοι φεύγουν στο εξωτερικό όχι γιατί 
δεν έχουν δουλειά στην Ελλάδα αλλά γιατί το διαθέσιμο εισόδημα 

μετά φόρων και εισφορών απλά κάνει την απασχόληση στην Ελ-
λάδα μη ελκυστική».
Κατά τη διάρκεια του βιομηχανικού συνεδρίου του ΣΕΒ, εκπρό-
σωποι της κυβέρνησης, της διοίκησης του ΣΕΒ, βιομηχανικών και 
άλλων εταιρειών της χώρας, αντάλλαξαν επόψεις και αναφέρθη-
καν στις προκλήσεις των επόμενων ετών.
Λίγο πριν, ο ΣΕΒ είχε δώσει στη δημοσιότητα ειδική έκδοση «Εθνι-
κή στρατηγική για τη βιομηχανία του αύριο, σήμερα», σύμφωνα 
με το οποίο η Βιομηχανία 4.0 μπορεί να αποτελέσει τον καταλύτη 
για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας 
οικονομίας και επιχειρήσεων αξιοποιώντας τις δυνατότητες της 
σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας και το ανθρώπινο κεφάλαιο 
της χώρας.
Αναλυτικό πολυσέλιδο ρεπορτάζ στις σελίδες 12-21

Την παρουσίαση της πλήρους λειτουργίας του Ευρωπαϊκού 
Αριθμού Έκτακτης Ανάγκης «112», ο οποίος θα ενεργοποιηθεί 
επιχειρησιακά την 1η Ιανουαρίου 2020, παρακολούθησε χθες ο 
Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Ενιαίο Συντονιστικό 

Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, στο Χαλάν-
δρι. Αναλυτικό ρεπορτάζ με δηλώσεις και περιγραφή των χαρα-
κτηριστικών και λειτουργιών του συστήματος στις σελίδες 6-7

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (13 ψήφοι υπέρ, 2 κατά) από το ΚΑΣ 
το αίτημα της «Αττικό Μετρό ΑΕ», σχετικά με την έγκριση μελέτης 
κατασκευής του σταθμού «Βενιζέλου» με προσωρινή απόσπαση 
και επανατοποθέτηση των αρχαιοτήτων, στο πλαίσιο κατασκευής 
του Μητροπολιτικού Σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης, σημειώνει το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ. Μεγάλο μέρος της συνεδρίασης πραγματοποιήθηκε 
με την παρουσία της Αττικό Μετρό ΑΕ, η οποία υποστήριξε το ανέ-
φικτο της λύσης της κατά χώραν διατήρησης των αρχαιοτήτων. 
Επίσης, έγινε πολύωρη συζήτηση ως προς κατά πόσο υπήρξαν 

πραγματικά μελέτες για τη λύση της μη απόσπασης των αρχαι-
οτήτων, με εστίαση στην προκαταρκτική μελέτη που εγκρίθηκε 
από το ΚΑΣ το 2017, η οποία όπως τονίστηκε δεν έφερε τις απαι-
τούμενες υπογραφές των μηχανικών της εταιρείας.
Την απόφαση του ΚΑΣ ακολούθησε ομοβροντία δηλώσεων τόσο 
από κυβερνητικά στελέχη και την αντιπολίτευση όσο και από 
αυτοδιοικητικούς παράγοντες, καθώς τη συνεδρίαση του ΚΑΣ 
παρακολούθησε σειρά εκπροσώπων φορέων της Θεσσαλονίκης. 
Αναλυτικό ρρεπορτάζ και δηλώσεις στις σελίδες 8,9,10,11

Η συντακτική ομάδα του newsletter ΤΕΕ, το Γραφείο Τύπου και το τμήμα Δημοσιότητας και Επικοινωνίας εύχονται ολόψυχα σε 
όλους τους αναγνώστες μας υγεία, αγάπη, χαρά και ευτυχία για τις εορταστικές αυτές ημέρες. Είθε το νέο έτος να είναι για όλους 
μια πραγματικά καλύτερη χρονιά! Η καθημερινή έκδοση του newsletter του ΤΕΕ διακόπτει την έκδοσή του για τις ημέρες των 
εορτών και θα επανέλθει σε κυκλοφορία αμέσως μετά, το νέο έτος. Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το 2020!



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
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

7 - 8 Φεβρουαρίου 2020
1ο Συνέδριο Πυροπροστασίας Κατασκευών
ΑΘΗΝΑ

Ελληνικό Ινστιτούτο Πυροπροστασίας 
Κατασκευών (ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ)

18 - 19 Φεβρουαρίου 
2020

26ο Φοιτητικό συνέδριο: «Επισκευές και 
Ενισχύσεις Κατασκευών 2020» 
πΑΤΡΑ

Πανεπιστήμιο Πατρών, ΤΕΕ/Τμήμα 
Δυτικής Ελλάδος

27 - 28 Φεβρουαρίου 
2020

6o Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας 
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων, σε συνεργασία με την 
International Solid Waste Association 
(ISWA)

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
Perimeter ProtectioN 2020

«ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΕπΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑγΟΡΑ ΕΡγΑΣΙΑΣ»

Διεθνής έκθεση και συνέδριο για την περιμετρική προστασία 
χώρου, περίφραξη κι ασφάλεια κτιρίου διοργανώνεται στην 
πόλη της Νυρεμβέργης, από τις 14 ως τις 16 Ιανουαρίου 
2020.
«Η Perimeter Protection αποτελεί τη μοναδική έκθεση που 
παρουσιάζει τις τελευταίες καινοτομίες κι εξελίξεις στα ηλε-
κτρονικά και μηχανικά προϊόντα και συστήματα για περιμε-
τρική προστασία χώρου κι ασφάλεια κτιρίων συγκεντρω-
μένα σε ένα μέρος, τονίζεται σε ανακοίνωση. Παρουσιάζει 
ολοκληρωμένη εικόνα της αγοράς συστημάτων ενεργητικής 
και παθητικής ασφάλειας για περιμετρική προστασία κι 
ασφάλεια κτιριακών εγκαταστάσεων στον εμπορικό, δημό-
σιο κι ιδιωτικό τομέα, και συγκεκριμένα τις παρακάτω ομάδες 
προϊόντων.
-Συστήματα ενεργητικής ασφάλειας 
-Συστήματα συναγερμού, παρακολούθησης, ελέγχου πρό-
σβασης, βίντεο, εξωτερικού φωτισμού, τεχνολογία ηλεκτρο-
νικής ασφάλειας
-Συστήματα παθητικής ασφάλειας 
-Ολοκληρωμένα συστήματα περιμετρικής προστασίας χώ-
ρου, δομικά προϊόντα, εξαρτήματα κι αξεσουάρ περίφραξης, 
βιδωτές εφαρμογές και μπουλόνια, συστήματα κι αξεσουάρ 
κεντρικής εισόδου, συστήματα ελέγχου πρόσβασης κι απο-
κλεισμού εισόδου. 
Τη δυναμική της έκθεσης συμπληρώνει το διήμερο συνέδριο 
στο NCC West, όπου υψηλόβαθμοι ομιλητές παρουσιάζουν 
πρακτικές λύσεις». 
Πληροφορίες:
Παναγιώτου Βάγια (τηλ. 210 6410405, 210 6090525).

Ο Σύνδεσμος Επενδυτών & Διαδικτύου θα πραγματο-
ποιήσει το 17ο επενδυτικό και χρηματιστηριακό συνέ-
δριο, με θέμα: «Εταιρική Διακυβέρνηση, Επενδύσεις 
και Αγορά Εργασίας», το Σάββατο 21 και την Κυριακή 
22 Δεκεμβρίου 2019, στο ξενοδοχείο Ηλέκτρα Παλλάς, 
στην Αθήνα. Η διήμερη εκδήλωση τελεί υπό την αιγί-
δα του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών και διεξάγεται 
σε συνεργασία με το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής 
Διακυβέρνησης και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς / Τμήμα 
Χρηματοοικονομικής Τραπεζικής.
Στο συνέδριο –όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνω-
ση- θα απευθύνουν χαιρετισμό ο Υφυπουργός Οικο-
νομικών, αρμόδιος για το Χρηματοπιστωτικό σύστημα 
Γιώργος Ζαββός, ο Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθη-
νών, της Τράπεζας Πειραιώς και της Ένωσης Ελληνικών 
Τραπεζών Γιώργος Χαντζηνικολάου και η Πρόεδρος της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Βασιλική Λαζαράκου.
Η πρώτη ημέρα του συνεδρίου, με τίτλο: «Εταιρική 
Διακυβέρνηση & Επενδύσεις», θα είναι αφιερωμένη 
στη Εταιρική Διακυβέρνηση και τη μεγάλη σημασία 
που έχει στην προσέλκυση σοβαρών επενδύσεων στη 
χώρα μας. Θα παρουσιαστούν τα συμπεράσματα από 
το «Πρόγραμμα Παρακολούθησης Γεν. Συνελεύσεων 
Εισηγμένων Εταιρειών 2019», στο οποίο συμμετείχαν 
και βαθμολόγησαν τις εταιρείες, φοιτητές από τα 5 Οι-
κονομικά τμήματα Πανεπιστημίων της Αττικής (ΕΚΠΑ, 

ΟΠΑ,ΠΑΠΕΙ,ΠΑΔΑ, ΠΑΝΤΕΙΟ), αλλά και νομικές σχολές 
και ΑΕΙ της περιφέρειας. Επίσης το Ελληνικό Συμβούλιο 
Εταιρικής Διακυβέρνησης θα παρουσιάσει το νέο Ελλη-
νικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και θα γίνει συ-
ζήτηση για το νέο νόμο περί Εταιρικής Διακυβέρνησης. 
Το Χρηματιστήριο Αθηνών θα παρουσιάσει σύγχρονα 
προϊόντα και εργαλεία, και θα γίνει ένας απολογισμός 
του 2019, μια χρονιά που το Ελληνικό Χρηματιστήριο 
αναδεικνύεται μέχρι στιγμής «πρωταθλητής» ανόδου, 
ανάμεσα σε όλα τα χρηματιστήρια του κόσμου.
Τέλος, παράγοντες της αγοράς θα συζητήσουν σε 
στρογγυλό τραπέζι την πορεία και τις προοπτικές της Ελ-
ληνικής Κεφαλαιαγοράς και της Ελληνικής Οικονομίας.
Η δεύτερη ημέρα του συνεδρίου, έχει τίτλο «Απαιτού-
μενα προσόντα και δεξιότητες, για διασύνδεση με την 
αγορά εργασίας» και απευθύνεται αποκλειστικά σε 
φοιτητές των Ελληνικών Πανεπιστημίων, με πολλά και 
ενδιαφέροντα θέματα, τα οποία θα τους βοηθήσουν σε 
μεγάλο βαθμό, για να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, 
όταν πάρουν το πτυχίο τους.
Ενδεικτικά αναφέρονται:
-Απαιτούμενα προσόντα & δεξιότητες
-Μεταπτυχιακές σπουδές
-Οργάνωση & σύνταξη σύγχρονου βιογραφικού
-Τα μυστικά μιας επιτυχημένης συνέντευξης
-Επαφή με τις εταιρείες.

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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Το εργοτάξιο της επέκτασης της Γραμμής 3 του Μετρό, στο 
σταθμό «Πειραιάς», επισκέφθηκε χθες το πρωί ο υπουργός 
Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Αχ. Καραμανλής, παρου-
σία στελεχών του υπουργείου και της τοπικής αυτοδιοίκησης, 
αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Μιλώντας στους δημοσιογράφους, μετά την ολοκλήρωση 
της επιθεώρησης ο υπουργός τόνισε σε δηλώσεις του πως 
«όταν παραλάβαμε πριν από πεντέμισι μήνες τη διακυβέρ-
νηση της χώρας, παραλάβαμε μια καθυστέρηση τουλάχιστον 
ενάμισι έτους. Αυτό το έργο έχει περάσει από σαράντα κύμα-
τα. Ήρθαμε εδώ και είδαμε ότι ένα έργο που έπρεπε κανονικά 
να είχε παραδοθεί το 2019, δεν είχε ούτε τα σκυροδέματα. 
Αυτό σημαίνει ότι η συμβατική υποχρέωση για την ολοκλή-
ρωση των τριών σταθμών στον Πειραιά, δηλαδή Μανιάτικα, 
Δημοτικό Θέατρο και Πειραιάς, ενώ είναι για το 2021, στην 
πραγματικότητα αυτό είναι μάλλον δύσκολο. Εμείς πρέπει με 
απόλυτη ειλικρίνεια να πούμε στους πολίτες του Πειραιά ότι το 
έργο αυτό δεν θα είναι έτοιμο το 2021 και θα κάνουμε μια τε-
ράστια προσπάθεια να παραδοθεί μέσα στο 2022. Νομίζω ότι 

όταν κάποιος αναλαμβάνει ένα τέτοιο πόστο, πρέπει πρώτα 
να λέει την αλήθεια, τι παραλαμβάνουμε δηλαδή και πότε θα 
παραδώσουμε, γιατί στο τέλος από αυτό θα κριθούμε όλοι».
Ο υπουργός σε ερώτηση για τους τρεις πρώτους σταθμούς 
στην περιοχή του Πειραιά (Αγία Βαρβάρα, Κορυδαλλός, 
Νίκαια) ανέφερε ότι αυτοί θα είναι έτοιμοι στις αρχές του κα-
λοκαιριού ωστόσο όπως τόνισε «συμβαίνει κάτι παράλογο», 
αφού, όπως εξήγησε, ενώ οι σταθμοί θα είναι έτοιμοι, το 
κόμιστρο και η διαδικασία του εισιτηρίου, δεν είναι συμβατή 
με το υπόλοιπο κεντρικό σύστημα του Μετρό. «Κινδυνεύ-
ουμε δηλαδή να έχουμε τους σταθμούς έτοιμους και να μη 
μπορούμε να τους λειτουργήσουμε. Γίνεται ένας τεράστιος 
αγώνας δρόμου από τον ΟΑΣΑ έτσι ώστε να επιτευχθεί αυτή 
η συμβατότητα του συστήματος» ανέφερε χαρακτηριστικά ο 
κ. Καραμανλής.
Σε ερώτηση για το τραμ, ο υπουργός ανέφερε πως είναι έτοι-
μο, ενώ οι πολίτες του Πειραιά βλέπουν ήδη τα πρώτα δοκι-
μαστικά δρομολόγια. Ο κ. Καραμανλής εξήγησε ότι μπορεί 
άμεσα να τεθεί σε λειτουργία το τραμ, ωστόσο υπάρχει ένα 

ζήτημα καθώς στο Δέλτα του Φαλήρου, η Περιφέρεια Αττι-
κής θα ξεκινήσει μέσα στον Ιανουάριο κάποια έργα τα οποία 
θα διαρκέσουν σύμφωνα με τον σχετικό προγραμματισμό 
τέσσερις με έξι μήνες. «Το ζήτημα είναι λοιπόν κατά πόσο θα 
ήταν σκόπιμο να ξεκινήσει το τραμ για ένα μήνα, να κλείσει και 
να ξανανοίξει. Γι’ αυτό τον λόγο θα πραγματοποιήσουμε μια 
συνάντηση με όλους τους αρμόδιους φορείς για να αποφασί-
σουμε από κοινού για τις κινήσεις μας», κατέληξε.
Ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, από την πλευρά 
του, έκανε λόγο για τον δυσκολότερο σταθμό του Μετρό που 
έχει φτιαχτεί στην Ελλάδα λόγω των νερών που υπάρχουν 
γύρω-γύρω, ενώ δήλωσε ικανοποιημένος από τις δηλώσεις 
του υπουργού καθώς, όπως ανέφερε, «άκουσα αλήθειες 
-είναι καλύτερα να λέμε στον κόσμο την αλήθεια, παρά να 
δημιουργούμε προσδοκίες για άλλες ημερομηνίες. Για τόσο 
μεγάλα έργα, τόσο μεγάλης σημασίας που αλλάζουν προς το 
καλύτερο τη λειτουργία μιας πόλης και του μεγάλου λιμανιού 
της χώρας, αξίζει να περιμένεις. Θα το παρακολουθούμε», είπε 
ο κ. Μώραλης.

Ως επίσημος φορέας της ελληνικής συμμετοχής στη 17η Δι-
εθνή Έκθεση Αρχιτεκτονικής, Biennale 2020, στη Βενετία, 
το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καλεί –όπως 
σημειώνει το ΑΠΕ- διπλωματούχους αρχιτέκτονες, ή ομάδες 
αρχιτεκτόνων, να υποβάλουν τις αιτήσεις τους, ώστε να έχουν 
την ευκαιρία να αναπτύξουν τις ιδέες τους σχετικά με το θέμα 
«How we live together?», που επέλεξε ο έφορος της έκθεσης, 
διεθνούς φήμης αρχιτέκτονας Hashim Sarkis. Η πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά την ανάληψη της θέσης 
του επιμελητή της ελληνικής εθνικής συμμετοχής και έχει κα-
ταληκτική προθεσμία αιτήσεων την Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2020.

Η ελληνική συμμετοχή πραγματοποιείται μέσω του Εθνικού 
Επιτρόπου, υφυπουργού Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλ-
λοντος, Δημήτρη Οικονόμου. 
Η παρουσία της Ελλάδας στην έκθεση είναι ιδιαιτέρως ση-
μαντική, καθώς μέσω της συμμετοχής σε αυτήν δίνεται η 
ευκαιρία ανάδειξης της ελληνικής αρχιτεκτονικής στον διεθνή 
χώρο. Επιπλέον, αξίζει να υπογραμμιστεί ότι η πρόταση που 
θα επιλεγεί, θα παρουσιαστεί στον χώρο του ελληνικού περι-
πτέρου, κτιρίου ιστορικής σημασίας, κτισμένου σε «νεοβυζα-
ντινό» ύφος την περίοδο 1931-1934. 
Τις αιτήσεις θα αξιολογήσει επιστημονική επιτροπή και ο επι-

λεγμένος Επιμελητής θα έχει την πλήρη ευθύνη διοργάνωσης 
της έκθεσης το χρονικό διάστημα από 23 Μαΐου έως 29 Νο-
εμβρίου 2020.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να επισκέπτονται το site του υπουργείου Περιβάλλοντος:
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=imGsnOGFT
vs%3d&tabid=37&language=el-GR 
καθώς και στο επίσημο site της Biennale:
https://www.labiennale.org/en/news/biennale-
architettura-2020-how-will-we-live-together

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα αναχωρήσει 
σήμερα το μεσημέρι για διήμερη επίσκεψη στην περιφέρεια 
Θεσσαλίας. Στις 14:30, ο κ. Μητσοτάκης έχει προγραμματίσει 
να επισκεφτεί εργοτάξιο του αυτοκινητόδρομου Ε65, στο τμή-
μα Λαμία-Ξυνιάδα. Στη συνέχεια θα μεταβεί στην Καρδίτσα, 

όπου στις 16:00 θα επισκεφθεί το τμήμα Δασολογίας, Επιστη-
μών Ξύλου και Σχεδιασμού του πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 
Στις 18:00, ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί τον χώρο όπου 
φιλοξενούνται οι χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του Δήμου 
Τρικκαίων. Επόμενος προορισμός του θα είναι κτίριο όπου 

στεγάζονται δημοτικές κοινωνικές δομές και τέλος θα μετα-
βεί στη χριστουγεννιάτικη αγορά «Μύλος των Ξωτικών». 
Στις 20:30, ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με στελέχη της 
Νομαρχιακής Διοικούσας Επιτροπής Τρικάλων της Νέας Δη-
μοκρατίας.

Αύξηση στις πράξεις των υποθηκοφυλακείων κατά 5,9% 
και στα εισπραχθέντα δικαιώματα κατά 19,7%, σημειώθηκε 
το 2017 σε σχέση με το 2016. Αυτό –σύμφωνα με το ΑΠΕ- 
προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ ως προς 
τις εργασίες των υποθηκοφυλακείων, των μεταβατικών κτη-
ματολογικών γραφείων και των ενεχυροφυλακείων (εφεξής 

υποθηκοφυλακείων), μέσω της συμπλήρωσης στατιστικού 
πίνακα από τα έμμισθα και άμισθα ανωτέρω γραφεία, υπό 
την αιγίδα των Εισαγγελιών των Πρωτοδικείων, στα οποία 
υπάγονται. Παράλληλα, το 2017 επί συνόλου 369 ενεργών 
υποθηκοφυλακείων, που ανταποκρίθηκαν στην έρευνα 
(κάλυψη 94,1%), τελέστηκαν 381.073 πράξεις και εισπρά-

χθηκαν σε δικαιώματα 60.667.756 ευρώ, εκ των οποίων 
δικαιωμάτων το 48,9% αναλογεί στο Δημόσιο και το 51,1% 
στα υποθηκοφυλακεία. Το ίδιο έτος, ανά εργάσιμη ημέρα, δι-
ενεργήθηκαν κατά μέσο όρο 1.518 πράξεις και εισπράχθηκαν 
242 χιλ. ευρώ σε δικαιώματα, εκ των οποίων 118 χιλ. ευρώ 
υπέρ του Δημοσίου.

ΚΩΣΤΑΣ Αχ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: «ΤΟ 2022 ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΣΤΟΝ πΕΙΡΑΙΑ» 

ΥπΕΝ - BieNNale 2020: ΕΩΣ ΤΙΣ 7/1/2020 Η πΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ γΙΑ ΤΗ 17Η ΔΙΕΘΝΗ 
ΕΚΘΕΣΗ ΑΡχΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Ο πΡΩΘΥπΟΥΡγΟΣ ΕπΙΣΚΕπΤΕΤΑΙ ΤΗΝ πΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ Ε65, ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΙ ΤΡΙΚΑΛΑ ΣΤΟ πΡΟγΡΑΜΜΑ

ΕΛΣΤΑΤ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΣΕ πΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣπΡΑχΘΕΝΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΑ ΥπΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΑ ΤΟ 2017 
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Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Περιφέρειας, ο 
Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης έχει δεσμευ-
θεί ότι σύντομα η Αττική, θα αποκτήσει ένα σύγχρονο κι 
ασφαλές για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον σύστημα 
διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, που παράγονται 
στο Λεκανοπέδιο. Το νέο σύστημα θα σχεδιαστεί και θα 
υλοποιηθεί από την Περιφέρεια, σε συνεργασία και με 
τους 66 Δήμους της Αττικής. Στο πλαίσιο αυτό εκδόθηκε 
πρόσκληση από την ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής, με την 
οποία καλούνται όλοι οι δήμοι της Αττικής, να επικαιρο-
ποιήσουν τα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Στερεών Αποβλή-
των. Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης είναι 
1,6 εκ. € και το ανώτατο όριο χρηματοδότησης ανά δήμο 
έχει οριστεί στα 20.000 ευρώ πλέον του αναλογούντος 
ΦΠΑ 
Οι σχετικές προτάσεις θα πρέπει να έχουν υποβληθεί από 
τους 66 δήμους της Αττικής μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 
2020 προκειμένου μέσα στο 1ο 6μηνο του 2020 να έχουν 
επικαιροποιηθεί τα Τοπικά Σχέδια.
Με αφορμή τη σχετική διαδικασία ο Περιφερειάρχης Ατ-
τικής Γ. Πατούλης επισήμανε: «Η χρηματοδότηση των 
δήμων για την επικαιροποίηση των τοπικών σχεδίων 
διαχείρισης αποβλήτων, αποτελεί άλλο ένα σημαντικό 
βήμα μπροστά στην υλοποίηση του νέου μας σχεδιασμού, 

αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι είμαστε αποφασισμένοι να 
τηρήσουμε τη δέσμευσή μας ότι θα δρομολογήσουμε 
βιώσιμες λύσεις στο ζήτημα της διαχείρισης των απο-
βλήτων της Αττικής. Σε συνεργασία με τους Δήμους, δι-
αμορφώνουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, ρεαλιστικό κι 
εφαρμόσιμο, με σαφή χρονοδιαγράμματα και βασισμένο 
στις ανάγκες αλλά και στις δυνατότητες της Αττικής. Δεν 
έχουμε το παραμικρό περιθώριο να χάσουμε και άλλο πο-
λύτιμο χρόνο. Έχοντας στο επίκεντρο των πολιτικών μας 
την ενίσχυση της ανακύκλωσης, προχωράμε συντονισμέ-
να και τελειώνοντας με τις παθογένειες του παρελθόντος». 
Για την υλοποίηση της πρόσκλησης τεχνικής βοήθειας 
θα λειτουργήσει ειδική τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης 
(help desk) στον αρμόδιο Φορέα Διαχείρισης (ΕΔΣΝΑ), 
προκειμένου να διευκολυνθούν οι Δήμοι στην προσπά-
θειά τους.
Δικαιούχοι και αντικείμενο προτάσεων
Οι βασικοί άξονες του αντικειμένου δράσης σε κάθε Δήμο 
θα είναι δύο: Α) η επικαιροποίηση του Τοπικού Σχεδίου 
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και Β) ο σχεδιασμός του 
δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων.
Αναλυτικότερα ανά τομέα προβλέπονται τα παρακάτω:
Α. Η επικαιροποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων του κάθε ΟΤΑ Α’ βαθμού σύμφωνα 

με τις νέες απαιτήσεις της νομοθεσίας, που θα περιέχει:
• Θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης στερεών αποβλήτων• Βα-
σικά χαρακτηριστικά κάθε Δήμου (γεωγραφικά, πληθυ-
σμιακά, χωροταξικά, πολεοδομικά, κ.λπ.)
• Ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά παραγόμενων 
στερεών αποβλήτων Υφιστάμενη κατάσταση διαχείρισης 
στερεών αποβλήτων
• Τοπικοί στόχοι διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δήμου
• Προτεινόμενα μέτρα και δράσεις
• Οικονομικά στοιχεία (κόστη επένδυσης, λειτουργίας, 
χρηματοδότηση, κ.λπ.)
Β. Τον σχεδιασμό του δικτύου χωριστής συλλογής βιοα-
ποβλήτων που θα περιέχει:
• Πρόγραμμα διαλογής στην πηγή οργανικών αποβλήτων 
τροφίμων από οικίες και χώρους εμπορικών δραστηριο-
τήτων (εστιατόρια, ξενοδοχεία, λαϊκές, κ.λπ.)
• Πρόγραμμα διαλογής στην πηγή πράσινων αποβλήτων 
κήπων και πάρκων
• Πρόγραμμα οικιακής κομποστοποίησης
Να σημειωθεί ότι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της 
υλοποίησης του ΠΕΣΔΑ είναι ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύν-
δεσμος Νομού Αττικής ( Ε.Δ.Σ.Ν.Α.).

Το πρώτο «σπιτάκι της ανταποδοτικής ανακύκλωσης» στην 
Καλλιθέα εγκαινίασε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο υπουργός 
Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος, στο πλαίσιο του πιλοτι-
κού προγράμματος «Νέα Γενιά Ανακύκλωσης», στο οποίο 
μετέχουν επίσης οι δήμοι Νέας Σμύρνης, Ιωαννιτών, Ναυπλιέ-
ων και Άνδρου, σε μια προσπάθεια η χώρα να επιτύχει τους 
δεσμευτικούς στόχους και να πάψει να είναι ουραγός στην 
ανακύκλωση στην ΕΕ.
Ο κ. Θεοδωρικάκος προέτρεψε τους παρευρισκόμενους μα-
θητές να γίνουν δάσκαλοι των ενηλίκων και να τους παρο-
τρύνουν να ανακυκλώνουν ώστε να ωφεληθούν οι ίδιοι, ο 
δήμος τους και η χώρα. «Με την Ανταποδοτική Ανακύκλωση 
προσδοκούμε να υπάρξουν πολύ πιο ισχυρά αποτελέσματα. 
Να αλλάξει η ζωή μας. Να περάσουμε στο κλαμπ των πρω-
τοπόρων κρατών της Ευρώπης και αυτό θα είναι επ’ ωφελεία 
των πολιτών, οι οποίοι θα έχουν φθηνότερες και καλύτερες 
υπηρεσίες από τους δήμους τους», είπε χαρακτηριστικά ο κ. 

Θεοδωρικάκος. 
Όπως εξήγησε ο υπουργός Εσωτερικών, με την ανταποδοτική 
ανακύκλωση κερδίζουν όλοι. Ωφελούνται οι ίδιοι, αφού για 
κάθε 33 συσκευασίες κερδίζουν 1 ευρώ. Κερδίζει ο δήμος, 
αφού μειώνεται ο όγκος των απορριμμάτων στα οποία πρέ-
πει να γίνει αποκομιδή και να μεταφερθούν στη Φυλή, κι έτσι, 
μέσω της εξοικονόμησης χρημάτων, θα υπάρχει δυνατότητα 
να προσφέρονται φθηνότερες και καλύτερες υπηρεσίες. Κερ-
δίζει και η χώρα, καθώς θα είναι συνεπής στις υποχρεώσεις 
που έχει αναλάβει και από τις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης, 
θα γίνει πρωτοπόρα στην ανακύκλωση.
Να σημειωθεί ότι το ποσοστό ανακύκλωσης στην Ελλάδα εί-
ναι σχεδόν 18%, όταν η νομική υποχρέωση της χώρας είναι 
να επιτύχει έως το 2020 ανακύκλωση 50%, ενώ ο ευρωπα-
ϊκός μέσος όρος ανέρχεται στο 45%. Το αποτέλεσμα της μη 
επίτευξης του ποσοτικού στόχου ανακύκλωσης το επόμενο 
έτος θα οδηγήσει στην επιβολή προστίμων από την Ευρωπα-

ϊκή Επιτροπή. 
Στους πέντε δήμους που συμμετέχουν στο πιλοτικό πρόγραμ-
μα θα τοποθετηθούν συνολικά 45 «σπιτάκια ανταποδοτικής 
ανακύκλωσης», εκ των οποίων τα 10 στην Καλλιθέα. Σε αυτά 
ανακυκλώνονται πλαστικές, μεταλλικές και γυάλινες συσκευ-
ασίες και αυτόματα εκδίδεται το κουπόνι με το αντίτιμο που 
εξοφλείται σε συνεργαζόμενα σούπερ μάρκετ ή προσφέρε-
ται στο φιλανθρωπικό σύλλογο της Εκκλησίας της Ελλάδος 
«Αποστολή». Τα «σπιτάκια» είναι προσφορά του συστήματος 
«Ανταποδοτική Ανακύκλωση» και δεν έχουν κοστίσει ούτε 
ένα ευρώ στο υπουργείο Εσωτερικών ή στους δήμους.
Ο δήμαρχος Καλλιθέας, Δημήτρης Κάρναβος είπε ότι μια 
καθολική ανακύκλωση θα έκανε πολύ πιο καθαρούς τους 
δρόμους, τα πεζοδρόμια της πόλης, τους δημόσιους χώρους 
και αυτό θα συνέβαλε καθοριστικά στην ενίσχυση της τουρι-
στικής μας εικόνας. Ιδιαίτερα τώρα για την  Αττική που ξανα-
μπαίνει στο διεθνή τουριστικό χάρτη».

πΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ πΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ πΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ γΙΑ ΕπΙΚΑΙΡΟπΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟπΙΚΩΝ ΣχΕΔΙΩΝ 
ΔΙΑχΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑπΟΒΛΗΤΩΝ

ΕγΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ ΑπΟ ΤΟΝ Τ. ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟ ΤΟ πΡΩΤΟ «ΣπΙΤΑΚΙ ΤΗΣ ΑΝΤΑπΟΔΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» 
ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ    
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To μήνυμα ότι η χώρα μας θα πετύχει απολιγνιτοποίηση μέχρι 
το 2023, καθώς μόνο μία λιγνιτική μονάδα της ΔΕΗ θα μείνει 
ανοιχτή έως το 2028 και γι’ αυτό το λόγο η Ελλάδα πρέπει να 
ανταμειφθεί από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης της ΕΕ, έστειλε 
ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστής Χατζη-
δάκης, από τις Βρυξέλλες, όπου συμμετείχε στις εργασίες του 
Συμβουλίου Υπουργών Περιβάλλοντος, σύμφωνα με σχετική 
ανακοίνωση του ΥΠΕΝ.
Ο κ. Χατζηδάκης, λαμβάνοντας το λόγο στο Συμβούλιο 
Υπουργών Περιβάλλοντος, σημείωσε ότι η Ελλάδα, όπως έχει 
ξεκαθαρίσει και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, 
είναι αποφασισμένη να συμβάλει με όλες της τις δυνάμεις σε 
αυτή τη διεθνή προσπάθεια βιώσιμης ανάπτυξης, όπως απο-
τυπώνεται ξεκάθαρα στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία 
(European Green Deal), που πρόσφατα παρουσίασε η νέα 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Ο Υπουργός τόνισε στην ομιλία του, ότι βασικοί άξονες της 
κυβερνητικής πολιτικής, σε αυτό το πλαίσιο είναι:
1.   H πλήρης απολιγνιτοποίηση της χώρας ουσιαστι-
κά μέχρι το 2023 (πολύ νωρίτερα από τον τεθέντα ευρωπαϊκό 
στόχο), με δεδομένη τη διασφάλιση πως θα είναι μία δίκαιη 
μετάβαση για τις περιοχές που επηρεάζονται. Μάλιστα ο κ. 

Χατζηδάκης ζήτησε να δοθεί προτεραιότητα στις περιοχές 
που παράγουν λιγνίτη με μεγαλύτερη οικονομική στήριξη 
από το Ταμείο Δίκαιας Μετάβασης της ΕΕ, με δεδομένο ότι 
αυτές οι περιοχές προσαρμόζονται γρηγορότερα στο στόχο 
της μετάβασης στη μετά άνθρακα εποχή.
2.   Η έμφαση στην κάλυψη φυσικών καταστρο-
φών. Με δεδομένες τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής 
σε όλη την Ευρώπη αλλά ιδιαίτερα στον ευρωπαϊκό Νότο και 
στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, είναι ανάγκη η Πράσινη 
Συμφωνία να αποτυπώνει εντονότερα πολιτικές πρόληψης 
και κυρίως αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών και 
μέσω του Κοινοτικού προϋπολογισμού.
3.   Η προστασία της πολιτιστικής και φυσικής κλη-
ρονομιάς από την κλιματική αλλαγή. Ο Υπουργός τόνι-
σε τη σημασία της διεθνούς πρωτοβουλίας που έχει αναλάβει 
η χώρα μας με στόχο την ανάδειξη αποτελεσματικών λύσεων 
για την προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, 
ένα ζήτημα που επηρεάζει καθοριστικά την Ελλάδα.
Στο περιθώριο του Συμβουλίου, ο Υπουργός Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας συνομίλησε κατ’ ιδίαν με τον Εκτελεστικό Αντι-
πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιο για την Ευρω-
παϊκή Πράσινη Συμφωνία, Επίτροπο, κ. Frans Timmermans 

και με τον Επίτροπο, αρμόδιο για το Περιβάλλον κ. Virginijus 
Sinkevičius. Ο κ. Χατζηδάκης είχε επίσης κατ’ ιδίαν συ-
νάντηση με την Ολλανδή ομόλογό του κα Stientje van 
Veldhoven.
Τέλος, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας συναντή-
θηκε με Έλληνες εργαζόμενους στις Γενικές Διευθύνσεις της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιβάλλοντος, Κλίματος και Ενέρ-
γειας, ανταλλάσσοντας απόψεις μαζί τους για θέματα κοινού 
ενδιαφέροντος.
Χθες, ο κ. Χατζηδάκης συμμετείχε σε συνάντηση που ορ-
γάνωσε η Φινλανδική Προεδρία, παρουσία των περιβαλ-
λοντικών οργανώσεων για θέματα κλιματικής αλλαγής και 
βιοποικιλότητας. Ο Υπουργός μίλησε μαζί με την Υπουργό της 
Φινλανδίας κα Krista Mikkonen και τον Υπουργό της Πολωνί-
ας κ. Michal Kurtyka για τη βιοποικιλότητα και σημείωσε: «Η 
προσπάθεια της Ελλάδας να βγει από τη κρίση είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένη με την προστασία του περιβάλλοντος. Αν δεν 
προστατέψουμε το περιβάλλον, δεν μπορούμε να έχουμε βι-
ώσιμη ανάπτυξη και επομένως δεν θα μπορεί να έχει μέλλον 
η οικονομία μας».

Θετικά υποδέχθηκε ο Οίκος Standard & Poor’s το σχέδιο για 
τις μεσοπρόθεσμες στρατηγικές προτεραιότητες της ΔΕΗ, που 
παρουσίασε τη Δευτέρα ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβου-
λος της επιχείρησης, Γιώργος Στάσσης.
Συγκεκριμένα -σύμφωνα με τη ΔΕΗ- σε έκθεσή του ο οίκος 
θεωρεί πλέον πιθανό ότι οι αναθεωρημένες στρατηγικές 
προτεραιότητες, που παρουσίασε η ΔΕΗ θα βοηθήσουν στη 
βελτίωση της χρηματοοικονομικής της σταθερότητας, ενώ 
επισημαίνει ότι οι αλλαγές στον στρατηγικό σχεδιασμό της, 
είναι ευθυγραμμισμένες με τον Ενεργειακό Μετασχηματισμό 
και τους στόχους της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή και είναι 

επικεντρωμένες στην ενδυνάμωση της λειτουργικής αποτελε-
σματικότητας της εταιρείας.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΑΠΕ-ΜΠΕ η S&P αναφέρει ως 
σημεία ενδιαφέροντος τις ανακοινώσεις για:
   -Τη μείωση κατά 75% των εκπομπών άνθρακα έως το 2024
   -Την ισχυρή στροφή στην παραγωγή ΑΠΕ
   -Τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της εμπο-
ρίας
   -Την ενίσχυση των επενδύσεων στα δίκτυα και τη βελτίωση 
της λειτουργικότητάς τους
   -Την ανάληψη πρωταγωνιστικού ρόλου στην ανάπτυξη της 

ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα.
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, κ. Γιώργος 
Στάσσης δήλωσε: «Είναι η δεύτερη κίνηση αναγνώρισης των 
προσπαθειών για την ανάταξη της ΔΕΗ από την S&P. Μετά 
την αναβάθμιση του αξιόχρεου της επιχείρησης, είναι ιδιαίτε-
ρη η ικανοποίησή μας για τη θετική αποδοχή από τον διεθνή 
οίκο του σχεδίου που παρουσιάσαμε για τις μεσοπρόθεσμες 
προτεραιότητες της εταιρείας. Η ΔΕΗ αλλάζει, μπαίνει στις ρά-
γες του ενεργειακού μετασχηματισμού και αυτό θα είναι προς 
όφελος της επιχείρησης, των εργαζομένων της, των μετόχων 
και των καταναλωτών».

Με ανακοίνωση που εξέδωσε η MYTILINEOS, ανακοινώ-
θηκε «η σύναψη μίας σειράς συμβάσεων που αφορούν νέα 
συστήματα αποθήκευσης ενέργειας σε μπαταρίες (BESS) για 
τη θυγατρική της METKA EGN, με την Gresham House στο 
Ηνωμένο Βασίλειο, με την οποία έχουν μακρόχρονη συνερ-
γασία. Σ’υμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, Οι νέες συμβάσεις αφο-
ρούν ολοκληρωμένες λύσεις που περιλαμβάνουν τη μελέτη, 
την προμήθεια και την κατασκευή τεσσάρων νέων μονάδων, 
καθώς επίσης και την επέκταση των συστημάτων αποθήκευ-
σης ενέργειας σε μπαταρίες σε τέσσερις λειτουργικές μονάδες. 
Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των νέων έργων υπερβαί-
νει τα 150MW με περισσότερες από 275MWh αποθήκευσης 
ενέργειας σε μπαταρίες. Τα συστήματα αυτά υποστηρίζουν 

την αυξημένη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
στο ενεργειακό μείγμα. Συγκεκριμένα, παρέχουν επικουρικές 
υπηρεσίες που είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση της αξιο-
πιστίας και της σταθερότητας του δικτύου. Παράλληλα, έχουν 
τη δυνατότητα να αποθηκεύουν ενέργεια σε περιόδους χαμη-
λής ζήτησης, ενώ όταν η ζήτηση είναι αυξημένη, μπορούν να 
την αποδεσμεύσουν και πάλι στο δίκτυο, κερδίζοντας επιπλέ-
ον έσοδα. Η αξία των νέων συμβάσεων ανέρχεται σε περίπου 
105 εκ. ευρώ. Τα συγκεκριμένα νέα έργα BESS αποτελούν τη 
συνέχεια ανάλογων έργων τα οποία ολοκληρώθηκαν μέσα 
στο 2017 και το 2018 για τον ίδιο πελάτη, παρέχοντας Απόκρι-
ση Ταχείας Συχνότητας (FFR) και άλλες επικουρικές υπηρεσίες 
προς τον Διαχειριστή του Ηλεκτρικού Δικτύου του Ηνωμένου 

Βασίλειου. Η εκτέλεση των έργων έχει προχωρήσει και έχει 
ήδη ολοκληρωθεί μία από τις νέες μονάδες και οι σχετικές 
επεκτάσεις, ενώ το υπόλοιπο του χαρτοφυλακίου θα ολο-
κληρωθεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2020. Μετά την 
ολοκλήρωση των έργων, η METKA EGN θα έχει εγκαταστήσει 
στο Ηνωμένο Βασίλειο συστήματα αποθήκευσης ενέργειας σε 
μπαταρίες, συνολικής ισχύος 230MW με αποθήκευση ενέρ-
γειας 315MWh, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της ως ένας 
από τους κορυφαίους παρόχους λύσεων στην Ευρωπαϊκή 
αγορά για την παροχή συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας 
βιομηχανικής κλίμακας σε μπαταρίες.

ΜΕγΑΛΥΤΕΡΗ ΣΤΗΡΙΞΗ γΙΑ ΤΙΣ ΛΙγΝΙΤΙΚΕΣ πΕΡΙΟχΕΣ ζΗΤΗΣΕ Ο Κ. χΑΤζΗΔΑΚΗΣ ΑπΟ ΤΗΝ ΕΕ

ΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ S&P γΙΑ ΤΙΣ ΜΕΣΟπΡΟΘΕΣΜΕΣ ΣΤΡΑΤΗγΙΚΕΣ πΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ

ΝΕΑ ΕΡγΑ ΑπΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡγΕΙΑΣ ΣΕ ΜπΑΤΑΡΙΕΣ ΙΣχΥΟΣ 150mW γΙΑ ΤΗΝ metKa eGN
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Την παρουσίαση της πλήρους λειτουργίας του Ευρωπαϊκού 
Αριθμού Έκτακτης Ανάγκης «112», ο οποίος θα ενεργοποιη-
θεί επιχειρησιακά την 1η Ιανουαρίου 2020, παρακολούθησε 
χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Ενιαίο 
Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού 
Σώματος, στο Χαλάνδρι, σύμφωνα με σχετικό ενημερωτικό 
σημείωμα του Γραφείου του Πρωθυπουργού.
Τον Ιούλιο ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε πως έως το τέλος 
του έτους θα έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία το «112», προ-
σφέροντας και δυνατότητα προειδοποίησης των πολιτών. Η 
υπόσχεση σήμερα γίνεται πράξη, ενώ στο μεσοδιάστημα είχε 
τεθεί σε εφαρμογή μεταβατική λύση.
Ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε για την υλοποίηση του έρ-
γου κατά τη διάρκεια σύσκεψης, στην οποία συμμετείχαν ο 
Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο 
Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, 
ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδα-
λιάς, ο Αρχηγός της Πυροσβεστικής Αντιστράτηγος Βασίλειος 
Ματθαιόπουλος, υπηρεσιακά στελέχη και εκπρόσωποι των 
εταιρειών τηλεπικοινωνίας που συμμετείχαν στο έργο.
Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεναγήθηκε στο 
τηλεφωνικό κέντρο που λαμβάνει τις κλήσεις πολιτών και 
παρακολούθησε επίδειξη-αναπαράσταση συμβάντος, ενός 
τηλεφωνήματος από τον Όλυμπο, όπου το σύστημα εντόπισε 
άμεσα τη θέση του ορειβάτη. Ακολούθησε επίδειξη αποστο-
λής προειδοποιητικού μηνύματος.
Προσερχόμενος, ο Πρωθυπουργός σταμάτησε και υποκλί-
θηκε στο Ηρώο Πεσόντων Πυροσβεστών, στο προαύλιο του 
κτιρίου.
Κατά την επίσκεψη στο Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρή-
σεων ο Πρωθυπουργός έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Με πολύ μεγάλη χαρά βρίσκομαι σήμερα εδώ, στη Γενική 
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για να κάνουμε την τελική 
σύσκεψη πριν την επίσημη παράδοση της νέας πύλης επι-
κοινωνίας έκτακτης ανάγκης, του αριθμού 112, ο οποίος θα 
αρχίσει να λειτουργεί από 1/1/2020.
Είχα δεσμευτεί προσωπικά ότι θα καλύψουμε το χαμένο έδα-
φος και θα μπορέσουμε επιτέλους να έχουμε μία πύλη αμφί-
δρομης επικοινωνίας, ενημέρωσης από και προς τους πολίτες, 
για ζητήματα που αφορούν πάνω απ’ όλα την προσωπική 
τους ασφάλεια. Χαίρομαι, διότι με την υποστήριξη των δύο 
συναρμόδιων Υπουργείων -του Υπουργείου Προστασίας του 
Πολίτη αλλά και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης- 
και κάτω από την ηγεσία του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής 
Προστασίας, καταφέραμε και τηρήσαμε αυτό το χρονοδιά-
γραμμα και από 1/1/2020 θα ξεκινήσει η λειτουργία -επιτέ-
λους, με μεγάλη καθυστέρηση- του αριθμού 112.
Θα έχουμε την ευκαιρία, με την έναρξη λειτουργίας του αριθ-
μού και με μία καμπάνια ενημέρωσης που θα δρομολογηθεί 

από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, να ενημε-
ρώσουμε πλήρως το κοινό για τις πολύ μεγάλες επιχειρησια-
κές δυνατότητες αυτού του συστήματος.
Εγώ θέλω με την ευκαιρία αυτή, να ευχαριστήσω όλες και 
όλους όσοι εργάστηκαν και συνεργάστηκαν και απέδειξαν ότι 
όταν υπάρχει βούληση, σχέδιο και σωστή ηγεσία μπορούν 
συναρμόδια Υπουργεία και φορείς να συνεργάζονται αποτε-
λεσματικά, με συγκεκριμένο παραδοτέο για να μπορούμε να 
φτάσουμε στο σημείο όπου βρισκόμαστε σήμερα:
Ευχαριστώ, τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 
Προστασίας, τους εκπροσώπους των Ενόπλων Δυνάμεων, 
της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας, τους παρόχους κινητής 
τηλεφωνίας, τα στελέχη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης, τις δύο project managers που τόσο πολύ έτρεξαν 
για να υλοποιηθεί το έργο.
Από εδώ και στο εξής εναπόκειται σε όλους μας να κάνουμε 
σωστή χρήση αυτού του νέου εργαλείου που τίθεται στην δι-
άθεσή μας και το οποίο πιστεύω ότι, στην κυριολεξία, θα σώ-
σει ζωές. Αυτός είναι ο σκοπός του, αυτός είναι ο στόχος του.
Θέλω με την ευκαιρία αυτή να επισημάνω και πάλι ότι μέσα 
στους δύο πρώτους μήνες του 2020 θα έχουμε νομοθετήσει 
και για το νέο πλαίσιο της Πολιτικής Προστασίας, το οποίο έχει 
ήδη ετοιμαστεί και από την Γραμματεία, κάτω από την κα-
τεύθυνση του Υπουργού, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε 
πράξη αυτό για το οποίο είχαμε πάλι δεσμευτεί: Να εκσυγχρο-
νίσουμε ουσιαστικά και αποτελεσματικά το συνολικό πλαίσιο 
Πολιτικής Προστασίας στη χώρα μας.
Γνωρίζουμε -είναι μία συζήτηση η οποία έγινε έντονα και στη 
Σύνοδο Κορυφής- ότι μία από τις άμεσες επιπτώσεις της κλι-
ματικής αλλαγής θα είναι τα ακραία φυσικά και καιρικά φαι-
νόμενα, τα οποία μας υποχρεώνουν να είμαστε σε αυξημένο 
επίπεδο ετοιμότητας για να αντιμετωπίζουμε τέτοιου είδους 
καταστροφές.
Πιστεύω ότι φέτος δώσαμε τα πρώτα δείγματα γραφής, το κα-
λοκαίρι -αλλά όχι μόνο- και με τις πλημμύρες. Αλλά είναι επί-
σης απολύτως σαφές και ξεκάθαρο ότι πρέπει να πάμε σε ένα 
διαφορετικό επίπεδο ετοιμότητας αλλά και οργάνωσης. Με 
την χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας σε όλες τις εκφάνσεις 
και με την καλύτερη υποστήριξη - αναδιοργάνωση του στελε-
χιακού μας δυναμικού. Αυτό ακριβώς θέλουμε να πετύχουμε.
«112» λοιπόν, ένας τριψήφιος αριθμός. Θα μπορούσε κανείς 
να πει ότι το πρώτο ένα (1) σηματοδοτεί το ενδιαφέρον για τον 
πολίτη, το επόμενο ένα (1) σηματοδοτεί το ψηφιακό κράτος, 
το δύο (2) είναι η ένωση και το άθροισμα αυτών των πολι-
τικών.
Ας κρατήσουμε λοιπόν όλοι στην μνήμη μας αυτόν τον νέο 
αριθμό, θα ξεκινήσει η λειτουργία του από 1/1/2020 και εύ-
χομαι βέβαια να μας είναι ολοένα και λιγότερο αναγκαίος.
Και πάλι συγχαρητήρια σε όλες και σε όλους που εργάστηκαν 

για να φέρουν εις πέρας αυτό το εξαιρετικά σύνθετο και απαι-
τητικό έργο».
πώς θα λειτουργεί το «112»
Στην ολοκληρωμένη μορφή του το «112» περιλαμβάνει 
εισερχόμενο σκέλος, όπου οι πολίτες μπορούν να καλούν 
για οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη από οπουδήποτε στην ΕΕ, 
και το νέο εξερχόμενο σκέλος, χάρη στο οποίο πολίτες που 
βρίσκονται σε συγκεκριμένες περιοχές θα λαμβάνουν προει-
δοποιήσεις μέσω μηνυμάτων σε περιπτώσεις καταστροφών.
Τα μηνύματα δεν επιφέρουν οποιαδήποτε χρέωση. Θα είναι 
γραμμένα στα ελληνικά και τα αγγλικά, θα είναι προσαρμο-
σμένα στο είδος της εκάστοτε καταστροφής και θα παρέχουν 
οδηγίες και μέτρα αυτοπροστασίας.
Το εξερχόμενο σκέλος θα ενεργοποιείται μόνο σε περιπτώσεις 
που εκτιμάται πως υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τη ζωή των 
πολιτών και όχι για κάθε συμβάν. Συνεπώς, οι πολίτες θα 
πρέπει να λαμβάνουν αμέσως υπόψη κάθε ειδοποίηση και 
να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες που τους δίνονται. Αυτό δεν 
υποκαθιστά άλλες μεθόδους ειδοποίησης από την Αστυνομία 
και την Πυροσβεστική, ειδικά τις νυχτερινές ώρες κατά τις 
οποίες έχει διαπιστωθεί πως «κλασικές» λύσεις είναι αποτελε-
σματικότερες.
Η υπηρεσία προβλέπει την αποστολή μηνυμάτων διαφορε-
τικών τύπων ώστε να ενημερωθούν όλοι οι δυνητικοί απο-
δέκτες, ανεξάρτητα από το είδος κινητού τηλεφώνου που 
διαθέτουν.
Οι πολίτες που διαθέτουν «έξυπνες» συσκευές (smartphones) 
δεν χρειάζεται να προβούν σε κάποια ενέργεια ώστε να λά-
βουν προειδοποιητικά μηνύματα, πέραν του να διατηρούν 
ενημερωμένο το λογισμικό του κινητού τηλεφώνου τους.
Όσοι διαθέτουν συσκευές παλαιότερης τεχνολογίας θα 
χρειαστεί να εγγραφούν στη βάση δεδομένων της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Το ίδιο ισχύει για όσους 
επιθυμούν να ειδοποιούνται μέσω email ή φωνητικού συνα-
γερμού.
Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης που μεταδίδει το ΑΠΕ - ΜΠΕ, η νυν 
πολιτική ηγεσία του υπουργείου ανακάλυψε ότι η κάλυψη 
πανελλαδικώς των κινητών συσκευών για λήψη μηνυμάτων 
CBS ήταν στο 38%. Ο υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης άρχι-
σε έναν κύκλο επικοινωνίας με τους κατασκευαστές κινητών, 
επιτυγχάνοντας να περιληφθούν τα CBS στις αναβαθμίσεις 
των συσκευών. Μετά τις τελευταίες αναβαθμίσεις των εται-
ριών Apple και Samsung, επιπλέον 54% των κινητών λαμ-
βάνουν CBS. Έτσι, σήμερα, το σύνολο της κάλυψης των κι-
νητών που λαμβάνουν CBS και, άρα, μπορούν να λαμβάνουν 
μηνύματα από το 112, φτάνει στο 92%, ενώ παρατηρείται 
αυξητική τάση.
Συνέχεια στη σελ7

Ο πΡΩΘΥπΟΥΡγΟΣ ΣΤΗΝ πΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡγΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩπΑϊΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑγΚΗΣ «112»
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Συνέχεια από τη σελ 6

Το 112 αποτελεί μια ολοκληρωμένη υπηρεσία επικοινωνιών 
εκτάκτου ανάγκης και περιλαμβάνει εξερχόμενο και εισερχό-
μενο σκέλος, δηλαδή σύστημα που χρησιμοποιείται από τον 
πολίτη και προς αυτόν, αναφέρει σε ρεπορτάζ το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Αυτό σημαίνει ότι από τη μια πλευρά, ο Ευρωπαϊκός Αριθμός 
Έκτακτης Ανάγκης 112 χρησιμοποιείται για δωρεάν κλήση 
των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Ο 
πολίτης μπορεί να καλέσει το 112 σε κάθε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης, οπουδήποτε στην Ελλάδα. Από την άλλη πλευρά, η 
υπηρεσία επιτρέπει την προειδοποίηση των πολιτών σε περι-
πτώσεις φυσικών, τεχνολογικών και άλλων καταστροφών με 
την αποστολή μηνυμάτων μέσω διάφορων τεχνολογιών και 
καναλιών επικοινωνίας.
Οι λειτουργίες του 112 από το 2020 όσον αφορά το 
εισερχόμενο σκέλος:
-Λειτουργία του 112 όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα
-Η κλήση είναι χωρίς χρέωση και μπορεί να γίνει από σταθερό ή 
κινητό τηλέφωνο, ακόμη και χωρίς κάρτα SIM, καθώς και από 
δημόσιους τηλεφωνικούς θαλάμους χωρίς τηλεκάρτα.
-Ο αριθμός 112 λειτουργεί εντός της εμβέλειας οποιουδήποτε 
δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Αν η περιοχή του συμβάντος δεν 
καλύπτεται από το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας του καλούντος, 
η κλήση προς το 112 πραγματοποιείται μέσω άλλων δικτύων
-Απάντηση από ειδικά εκπαιδευμένους χειριστές στα ελληνικά, 
αγγλικά και γαλλικά (στελέχωση: χειριστές εισερχομένων κλή-
σεων του ΟΤΕ και επιχειρησιακοί σύνδεσμοι από την Ελληνική 
Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα, το Εθνικό Κέντρο ‘Αμεσης 
Βοήθειας και το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή)
-Εντοπισμός της θέσης του καλούντος: θα γίνεται αυτόματα για 
όλες τις κλήσεις, αμέσως μόλις απαντήσει ο χειριστής. Η θέση 
του καλούντος απεικονίζεται άμεσα σε ηλεκτρονικό χάρτη στην 
οθόνη του χειριστή. Από τον Απρίλιο του 2020, ο εντοπισμός 
της θέσης του καλούντος θα γίνεται με το σύστημα Advanced 
Mobile Location/Emergency Location Service (AML/ELS), το 
οποίο βασίζεται στο δέκτη GPS έξυπνου κινητού τηλεφώνου, 
επιτυγχάνοντας εντοπισμό με ακρίβεια μικρότερη των 100 μέ-
τρων εντός 30 δευτερολέπτων.
-Ευάλωτες-Ευπαθείς ομάδες: Το σύστημα 112 θα επιτρέπει 
στον πολίτη να ειδοποιεί τις υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης όχι 
μόνο με τηλεφωνική κλήση, αλλά και με αποστολή μηνυμά-
των SMS και MMS, αλλά και με email και fax. Ως εκ τούτου, οι 
πολίτες με ακουστική αναπηρία θα μπορούν να ειδοποιήσουν 
το 112 απρόσκοπτα, ενώ οι πολίτες με γνωστική αναπηρία θα 
μπορούν να στείλουν φωτογραφία (MMS) με το συμβάν αν δεν 
έχουν τη δυνατότητα να περιγράψουν τι έχει συμβεί. Επιπλέον, 
θα παρέχεται η δυνατότητα γεωεντοπισμού του καλούντος (αυ-
τήν την στιγμή αυτή η δυνατότητα δεν είναι αυτόματη και χρειά-
ζεται 15λεπτη χρονική περίοδος εντοπισμού, ενώ το υπουργείο 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης βρίσκεται σε συνεννόηση με τους 
παρόχους για την διερεύνηση της δυνατότητας μεσοπρόθεσμης 
αυτοματοποίησης του συστήματος). Συνεπώς, οι υπηρεσίες 
εκτάκτου ανάγκης θα μπορούν να κατευθυνθούν στο συμβάν 
ακόμα και όταν ο καλών σε βοήθεια δεν μπορεί να εξηγήσει το 
σημείο στο οποίο βρίσκεται (π.χ. λόγω οπτικής αναπηρίας) ή 
να δώσει διευκρινήσεις για το είδος της ανάγκης που έχει (π.χ. 
λόγω νοητικής ή γνωστικής αναπηρίας).
Οι λειτουργίες του 112 από το 2020 όσον αφορά το 
εξερχόμενο σκέλος:
-Το Σύστημα Συναγερμού Πολιτών: σύστημα έγκαιρης ειδο-
ποίησης πολιτών σε περιπτώσεις φυσικών, τεχνολογικών και 
άλλων καταστροφών μέσω της αποστολής μηνυμάτων σε 
καθορισμένες γεωγραφικές περιοχές.
-Περιεχόμενο μηνυμάτων: Τα μηνύματα αυτά συντάσσονται 
στα ελληνικά και τα αγγλικά, και προσαρμόζονται κατά περί-
πτωση ανάλογα με το είδος του συμβάντος και τις απαιτούμενες 
ενέργειες. Παρέχουν οδηγίες για τη λήψη μέτρων αυτοπροστα-
σίας από πολίτες που επηρεάζονται ή μπορεί δυνητικά να επη-
ρεαστούν από μια τέτοια κατάσταση.
-Τα μηνύματα μπορούν να είναι φωνητικά ή γραπτά:
- Μηνύματα Εκπομπής Κυψέλης (Cell Broadcast - CB). Ο πολίτης 
λαμβάνει στο έξυπνο κινητό του τηλέφωνο γραπτό προειδοποι-
ητικό μήνυμα, που εμφανίζεται στην οθόνη του κινητού τηλε-
φώνου και συνοδεύεται από χαρακτηριστικό ήχο συναγερμού 
(διαφορετικού από κάθε άλλο ήχο ειδοποίησης της συσκευής). 
Η αποστολή μηνυμάτων CB γίνεται δωρεάν και υποστηρίζεται 
δυνητικά από την πλειοψηφία των έξυπνων κινητών τηλεφώ-
νων που έχουν αγοραστεί στην Ελλάδα. Σύμφωνα με πρόσφα-
τη έρευνα της Focus Bari, ποσοστό μεγαλύτερο του 80% των 
Ελλήνων είναι κάτοχοι έξυπνου κινητού τηλεφώνου.
- Μηνύματα υπηρεσίας σύντομων μηνυμάτων (Short Message 
Service - SMS). Ο πολίτης λαμβάνει στο κινητό του τηλέφωνο 
γραπτό μήνυμα. Ως αποστολέας του μηνύματος εμφανίζεται 
το «112». H τεχνολογία αυτή απευθύνεται σε πολίτες που δεν 
διαθέτουν έξυπνα κινητά.
-Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Ο πολίτης 
λαμβάνει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το οποίο μπο-
ρεί να διαβάσει σε κινητό τηλέφωνο, tablet, σταθερό ή φορητό 
υπολογιστή. Ως αποστολέας του μηνύματος εμφανίζεται το 
«112».
- Φωνητικοί συναγερμοί. Ο πολίτης δέχεται τηλεφωνική κλήση 
στο κινητό ή σταθερό του τηλέφωνο. Ως καλών εμφανίζεται το 
«112». Μόλις ο πολίτης απαντήσει την κλήση, ακούει φωνητικό 
μήνυμα, ηχογραφημένο ή μεταφρασμένο από γραπτό κείμενο 
(text-to-speech).
ποιες είναι οι απαιτούμενες ενέργειες από τους πο-
λίτες:
- Έξυπνα κινητά: οι πολίτες προκειμένου να λαμβάνουν μηνύ-
ματα Cell Broadcast - CB, χρειάζεται το κατάλληλο ενημερωμέ-

νο λογισμικό (firmware) από τον κατασκευαστή και παράλληλα 
ορισμένες ρυθμίσεις στα τερματικά τους, οι οποίες μπορεί να 
διαφέρουν ανά τερματικό. Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει την 
αποστολή μηνυμάτων σε όλες τις συσκευές σε μια περιοχή και 
όχι σε έναν κατάλογο τηλεφωνικών αριθμών. Συνεπώς, δεν 
χρειάζεται εγγραφή, και η υπηρεσία είναι διαθέσιμη σε όλους 
τους κατοίκους, εργαζόμενους και επισκέπτες μιας περιοχής.
- Συμβατικά κινητά, αποστολή email, φωνητική κλήση: οι πο-
λίτες που δεν διαθέτουν έξυπνα κινητά, προκειμένου να λαμβά-
νουν SMS, όπως επίσης και για τους πολίτες που επιθυμούν να 
λαμβάνουν email ή φωνητικούς συναγερμούς, προϋπόθεση 
είναι η προηγούμενη εγγραφή τους σε βάση δεδομένων της 
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Κατά την εγγρα-
φή του, ο πολίτης δηλώνει τον αριθμό του, τη διεύθυνση του 
email του, ανάλογα με τον τύπο του μηνύματος που επιθυμεί 
να λαμβάνει, καθώς και τη διεύθυνση κατοικίας ή εργασίας του. 
Η στόχευση του μηνύματος γίνεται με βάση τη διεύθυνση που 
έχει δηλώσει και θα ειδοποιείται, όταν η διεύθυνση αυτή βρεθεί 
εντός της καθορισμένης γεωγραφικής περιοχής που επιλέγεται 
ανάλογα με τον κίνδυνο.
- Σε κάθε περίπτωση ο πολίτης θα λάβει το μήνυμα CB, εφόσον 
διαθέτει smartphone και σύμφωνα με τις παραπάνω προϋπο-
θέσεις. Διαφορετικά, θα λάβει μήνυμα SMS ή email ή φωνητι-
κό συναγερμό, ανάλογα με το μέσο που έχει επιλέξει κατά την 
εγγραφή του.
- Εγγραφή: θα μπορεί να γίνεται με τη συμπλήρωση ηλεκτρονι-
κής φόρμας στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 
Προστασίας ή με κλήση στο 112. Για όσους πολίτες εγγραφούν 
στην βάση δεδομένων της ΓΓΠΠ, θα δημιουργηθεί αντίστοιχο 
μητρώο, προκειμένου να δέχονται τους εναλλακτικούς τύπους 
ειδοποιήσεων, πλην του CB. Μάλιστα, ειδικά για τα γραπτά 
μηνύματα SMS, που θα αποστέλλονται σε προκαθορισμένες 
γεωγραφικές περιοχές (clusters), δημιουργείται πλατφόρμα 
αποστολής τους, την οποία θα διαχειρίζεται η ΓΓΠΠ.
- Κριτήριο επιλογής προειδοποίησης μέσω 112: Το εξερχόμε-
νο σκέλος δεν αντικαθιστά, αλλά συμπληρώνει και λειτουρ-
γεί σε συνδυασμό με τις υπάρχουσες μεθόδους και τεχνικές 
προειδοποίησης. Η επιλογή της μεθόδου και της τεχνολογίας 
ειδοποίησης εξαρτάται από το χρόνο, τη θέση και το είδος του 
συμβάντος. Συνεπώς, χρήση του 112 θα γίνεται αποκλειστικά 
σε περιπτώσεις εξαιρετικού και άμεσου κινδύνου, εφόσον αυτή 
είναι η ενδεδειγμένη λύση, και στο βαθμό που συνάδει με τα 
επιχειρησιακά και τακτικά σχέδια απόκρισης. Για παράδειγμα, 
ενώ ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς εκδίδεται από 
τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καθημερινά από 
1η Ιουνίου έως 31 Οκτωβρίου, μόνο στις περιπτώσεις όπου ο 
κίνδυνος πυρκαγιάς εκτιμάται ακραίος (Κατηγορία Κινδύνου 5 
- Κατάσταση Συναγερμού) θα αποστέλλεται μήνυμα.

ΣΕ πΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡγΙΑ ΤΟ 112 ΑπΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2019
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Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (13 ψήφοι υπέρ, 2 κατά) από το 
ΚΑΣ το αίτημα της «Αττικό Μετρό ΑΕ», σχετικά με την έγκριση 
μελέτης κατασκευής του σταθμού «Βενιζέλου» με προσωρι-
νή απόσπαση και επανατοποθέτηση των αρχαιοτήτων, στο 
πλαίσιο κατασκευής του Μητροπολιτικού Σιδηροδρόμου 
Θεσσαλονίκης, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΑΠΕ-ΜΠΕ, η απόφαση ελήφθη 
τα ξημερώματα της Πέμπτης 19/12 και έπειτα από μαραθώνια 
συνεδρίαση περίπου 14 ωρών. Μεγάλο μέρος της συνεδρί-
ασης πραγματοποιήθηκε με την παρουσία της Αττικό Μετρό 
ΑΕ, η οποία υποστήριξε το ανέφικτο της λύσης της κατά χώ-
ραν διατήρησης των αρχαιοτήτων. Επίσης, έγινε πολύωρη 
συζήτηση ως προς κατά πόσο υπήρξαν πραγματικά μελέτες 
για τη λύση της μη απόσπασης των αρχαιοτήτων, με εστία-
ση στην προκαταρκτική μελέτη που εγκρίθηκε από το ΚΑΣ 
το 2017, η οποία όπως τονίστηκε δεν έφερε τις απαιτούμενες 
υπογραφές των μηχανικών της εταιρείας.
   Από τη μεριά της, η γενική διευθύντρια Αρχαιοτήτων και 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς (η οποία και μειοψήφησε στην 
απόφαση του ΚΑΣ), επικαλέστηκε πολλές φορές την αντί-
φαση, πώς η λύση με τη διατήρηση των αρχαιοτήτων που 
υποστηριζόταν ως πρόσφατα από την Αττικό Μετρό έπαψε 
να είναι εφικτή. Επιχειρήθηκαν να δοθούν εξηγήσεις, με έμ-
φαση στο ότι η Υπουργική Απόφαση του 2017 κάνει λόγο για 
μελέτη κατασκευής χωρίς να υπάρχει επισήμανση μελέτης, 
στην έλλειψη τεχνογνωσίας για τις κατά χώραν κατασκευές, 
καθώς και στο ότι η λύση της διατήρησης δεν έχει ακόμα 
ξεκινήσει (άρα έχει αποδειχτεί de facto το ανεφάρμοστο της 
in situ επιλογής, όπως αναφέρθηκε από την Αττικό Μετρό). 
«Με σοκάρει η λύση πέτρα-πέτρα και νομίζω ότι θα σοκάρει 
το μεγαλύτερο τμήμα του λαού της Θεσσαλονίκης, που έχει 
πλέον ευαισθητοποιηθεί. Δημιουργείται μια αντίθεση χωρίς 
λόγο και αιτία», δήλωσε κάποια στιγμή το δεύτερο μέλος του 
ΚΑΣ που μειοψήφησε.

   Σύμφωνα με την πρόταση της Αττικό Μετρό, τα αρχαία επι-
στρέφουν κατά 92% στην αρχική τους στάθμη, ο σταθμός θα 
περιλαμβάνει δυο διαδρομές μέσω μεσοπατώματος που θα 
επιτρέπει τη θέαση των αρχαιοτήτων, ενώ οι επιβάτες θα έρ-
χονται σε άμεση επαφή με τον αρχαιολογικό χώρο. Το κόστος 
εκτιμάται γύρω στα 70,6 εκατ. ευρώ και ο χρονικός ορίζοντας 
υλοποίησης του έργου το 2023 (χρονιά που ολοκληρώνεται 
και η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση), ενώ, σύμφωνα με την 
εταιρεία, η λύση της κατά χώραν διατήρησης υπολογίζεται 
περίπου στα 125 εκ. ευρώ και ο χρονικός ορίζοντας το 2026. 
«Επιστρέφουμε στην προσέγγιση που οδήγησε στη λύση του 
2014, δηλαδή στη μεθοδολογία με την οποία το θέμα αντι-
μετωπίστηκε τότε», δήλωσε ο πρόεδρος της Αττικό Μετρό, 
Νίκος Ταχιάος, τονίζοντας ότι «από το 2015 και μετά, το θέμα 
του Μετρό Θεσσαλονίκης εργαλειοποιήθηκε» και πως «για 
μας δεν μπαίνει λογική ή αρχαία ή μετρό, αλλά και αρχαία 
και μετρό». Επίσης, ως προς το αν υπάρχει εγγύηση για την 
επιστροφή των αρχαιοτήτων, ο ίδιος επισήμανε ότι δεν κλείνει 
η πλάκα οροφής του σταθμού αν δεν επιστρέψουν τα αρχαία, 
συνεπώς και ο σταθμός δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει χω-
ρίς την επιστροφή τους.
   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε επίσης ο γενικός γραμματέας 
Υποδομών Γιώργος Καραγιάννης, που υποστήριξε τον δημό-
σιο χαρακτήρα του έργου, τονίζοντας ότι έχει εξαντληθεί κάθε 
εναλλακτική λύση, ενώ ως προς την επανατοποθέτηση των 
ευρημάτων εγγυήθηκε πολιτικά ότι αυτή θα γίνει. «Έχουμε 
τη βούληση, τα μέσα και τα χρήματα για να το κάνουμε αυτό. 
Οι καθυστερήσεις επιβάλλουν να μην χαθεί άλλος χρόνος», 
επισήμανε.
   Για τον τρόπο απόσπασης των αρχαιοτήτων, ρωτήθηκε από 
τα μέλη του ΚΑΣ ο Δημήτρης Κορρές, αρχιτέκτονας - μηχα-
νικός που έχει πραγματοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος των 
αποσπάσεων στο Μετρό Θεσσαλονίκης. Όπως σημείωσε, θα 
υπάρξουν πολλά τεμάχια (τα περισσότερα προέρχονται από 

το αρχαίο οδόστρωμα), τα ανοίγματα είναι επαρκή για να 
βγουν τα αρχαία (το ίδιο, είπε, έγινε και στην Αγία Σοφία), ενώ 
συνολικά το βάρος των αρχαιοτήτων του σταθμού Βενιζέλου 
θα είναι περίπου 700 τόνοι (περίπου τα μισά από όσα έχουν 
μεταφερθεί ως τώρα). Τόνισε ότι η επανατοποθέτηση θα είναι 
ακριβής και πως ο χρόνος απόσπασης θα είναι περίπου 6 μή-
νες και ο χρόνος επανατοποθέτησης περίπου 4 μήνες. 
   Το «παρών» στη συνεδρίαση έδωσαν επίσης μέλη της Κί-
νησης Πολιτών Θεσσαλονίκης για την Προστασία της Πολιτι-
στικής Κληρονομιάς, που εξέφρασαν την αντίθεσή τους στο 
σχέδιο της Αττικό Μετρό. Μεταξύ αυτών, ήταν ο πρώην δή-
μαρχος Θεσσαλονίκης, Γιάννης Μπουτάρης, που είπε ότι «το 
θέμα δεν είναι τεχνικό, αλλά πολιτικό» και ότι «ο πολιτισμός 
δεν μετριέται με κυβικά μπετόν και λεφτά». Επίσης, παρέστη-
σαν μέλη του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων (ΣΕΑ) και 
σωματείων εργαζομένων του ΥΠΠΟ, καθώς και ο Περιφε-
ρειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας και 
ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας.
   Σημειώνεται ότι στην αρχή της συνεδρίασης, τα μέλη απέρ-
ριψαν ομόφωνα την ένσταση εξαίρεσης δυο μελών του ΚΑΣ, 
η οποία υποβλήθηκε από τον ΣΕΑ, τον Ενιαίο Σύλλογο Υπαλ-
λήλων ΥΠΠΟ Αττικής, Στερεάς και Νήσων, την Πανελλήνια 
Ένωση Συντηρητών Αρχαιοτήτων και την Κίνηση Πολιτών 
Θεσσαλονίκης, με το σκεπτικό ότι έχουν προσωπική εμπλοκή 
με την υπόθεση.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Νίκου Ηλιάδη στο voria.gr, 
το αίτημα τον Μιχάλη Τιβέριο και τον Μανώλη Κορρέ. «Δεν 
διώκουμε καμία επιστημονική άποψη, πρόκειται για δυο 
διακεκριμένους ακαδημαϊκούς. Κανένα μέλος του ΚΑΣ δεν 
έχει προσωπικό συμφέρον στην υπόθεση», δήλωσε ο γγ του 
ΥΠΠΟΑ, Γ. Διδασκάλου. Στην τελική γνωμοδότηση απείχε από 
την ψηφοφορία το ένα από τα δύο μέλη για τα οποία υποβλή-
θηκε η ένσταση εξαίρεσης, ενώ ένα ακόμα μέλος είχε αποχω-
ρήσει νωρίτερα, μετέδωσε το ΑΠΕ. 

«Η απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου για 
το μετρό της Θεσσαλονίκης πιστοποιεί με τον πιο οριστικό και 
αδιαμφισβήτητο τρόπο ότι η λύση την οποία έχουμε επιλέξει 
επιτυγχάνει αυτό που όλοι θέλουμε: και μετρό και αρχαία. Και 
μάλιστα προστατεύει τα ευρήματα με τον πιο αποτελεσματικό 
τρόπο» αναφέρει ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, 

Κώστας Καραμανλής σχετικά με την απόφαση του Κεντρικού 
Αρχαιολογικού Συμβουλίου για το μετρό της Θεσσαλονίκης.
«Οι πολίτες συμφωνούν, η αυτοδιοίκηση συμφωνεί, οι παρα-
γωγικές τάξεις της πόλης συμφωνούν, οι υπεύθυνοι για το έργο 
συμφωνούν, τώρα συμφωνεί και το αρμόδιο αρχαιολογικό όρ-
γανο. Ας ακούσουμε και τους ειδικούς επιστήμονες λοιπόν. Είναι 

ώρα να αφήσουμε τις αντιπαραθέσεις που πλέον δεν έχουν κα-
νένα νόημα, να πάψουμε να πολιτικοποιούμε το ζήτημα και να 
αφήσουμε τους ειδικούς να κάνουν τη δουλειά τους. Για να έχει 
ολοκληρωθεί επιτέλους το έργο μέχρι τον Απρίλιο του 2023» 
καταλήγει ο υπουργός Μεταφορών.

ΚΑΣ: ΕγΚΡΙΘΗΚΕ Η πΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑπΟΣπΑΣΗ ΚΑΙ ΕπΑΝΑΤΟπΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡχΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ 
ΣΤΑΘΜΟ ΒΕΝΙζΕΛΟΥ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Μαραθώνια συζήτηση στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ γΙΑ ΑπΟΦΑΣΗ ΚΑΣ: «Η ΛΥΣΗ ΤΗΝ ΟπΟΙΑ ΕχΟΥΜΕ ΕπΙΛΕΞΕΙ ΕπΙΤΥγχΑΝΕΙ ΑΥΤΟ 
πΟΥ ΟΛΟΙ ΘΕΛΟΥΜΕ: ΚΑΙ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΑΡχΑΙΑ»
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«Το πρώτο μήνυμα που πρέπει να εισπράξουμε από την 
απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου 
(ΚΑΣ) είναι πως μετά από πέντε χρόνια περιπέτειας ουσι-
αστικά το θέμα επανέρχεται στη σοβαρότητα», δήλωσε ο 
πρόεδρος της Αττικό Μετρό ΑΕ, Νίκος Ταχιάος, στον ρα-
διοφωνικό σταθμό του ΑΠΕ – ΜΠΕ, «Πρακτορείο 104,9 
FM», αναφορικά με το «πράσινο φως» του ΚΑΣ για την 
εφαρμογή του νέου σχεδιασμού, που περιλαμβάνει από-
σπαση και επανατοποθέτηση των αρχαίων στο σταθμό 
Βενιζέλου του Μετρό Θεσσαλονίκης. 
«Το ζήτημα δεν είναι απλώς η κατασκευή ενός σταθμού, 
αλλά η δημιουργία ενός δικτύου μετρό, που πρέπει το 
συντομότερο να παραδοθεί στην πόλη. Και δυστυχώς το 
συντομότερο, όχι λόγω Βενιζέλου, αλλά γιατί έτσι παρα-
λάβαμε το έργο, δεν μπορεί να είναι άλλο από τον Απρίλιο 
του 2023. Η λύση που έδωσε το ΚΑΣ με πολλή σοβαρότη-
τα και προσοχή είναι αυτή που μας λύνει τα χέρια για να 
προχωρήσουμε», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ταχιάος.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο προσφυγών ο πρόεδρος της 
Αττικό Μετρό απάντησε: «Προφανώς κάποιοι θα προσπα-
θήσουν να υπάρχει εμπλοκή, αλλά και εμείς δεν πήγαμε 
ξυπόλητοι στα αγκάθια. Δουλέψαμε πάρα πολύ τις προ-
τάσεις μας, ώστε να ακολουθήσουμε πεπατημένη, που 
προέκυψε από προηγούμενη απόφαση του ΣτΕ, η οποία 
έκρινε ότι η απόφαση που είχε βγει το 2014 για προσω-
ρινή απόσπαση και επανατοποθέτηση των αρχαιοτήτων 
είναι νόμιμη».
Σύμφωνα με τον κ. Ταχιάο, «η λύση της in situ (κατά 
χώρα) παραμονής των αρχαίων ήταν μια ιδέα που απλά 
έπεσε στο τραπέζι και ποτέ δεν αποδείχτηκε η εφικτότητά 
της. Αντιθέτως εμείς αποδείξαμε τις τεράστιες ανασφάλειες 
που έχει η λύση αυτή και τις τρομερές επισφάλειες για τις 
ίδιες τις αρχαιότητες και φυσικά τα μεγάλα προβλήματα 
που δημιουργεί στο ίδιο το δίκτυο και σε αυτό που λέγεται 
σταθμός Βενιζέλου». 
Τασσόμενος υπέρ της απόσπασης και επανατοποθέτησης 

των αρχαίων είπε πως η λύση αυτή «δίνει ένα αποτέλεσμα 
που ενώ παραμένει μέσα στο συμβατικό αντικείμενο του 
2006, το φυσικό αντικείμενο της κατασκευής του σταθ-
μού, το αρχιτεκτονικό αποτέλεσμα προσομοιάζει με αυτό 
που ήθελε η απόφαση του 2017 για in situ παραμονή 
αρχαιοτήτων. Δηλαδή δίνουμε το 92% των αρχαιοτήτων 
πάλι στο χώρο, τα επαναφέρουμε πίσω και προσθέτουμε 
και αρχαιότητες που θα βρεθούν στη βόρεια και τη νότια 
είσοδο».
Ο κ. Ταχιάος εγγυήθηκε πως οι εργασίες θα συνεχιστούν 
με στόχο το 2023 να είναι έτοιμο το Μετρό της Θεσσαλο-
νίκης. «Δουλεύουμε σκληρά και μπορώ να εγγυηθώ ότι 
θα δουλέψουμε σκληρά για να πετύχουμε», τόνισε ενώ 
πρόσθεσε πως «θα κάνουμε τα πάντα για να τελειώσουμε 
το 2023 και με όλους τους σταθμούς και με τις σήραγγες 
και τις χιλιάδες εκκρεμότητες που υπάρχουν».

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) ετοιμάζεται να προ-
σφύγει η Κίνηση Πολιτών για την Προστασία της Πολιτι-
στικής Κληρονομιάς, μετά την απόφαση του ΚΑΣ για από-
σπαση και επανατοποθέτηση των αρχαίων του σταθμού 
Βενιζέλου.
Ο πρόεδρος της Κίνησης Πολιτών, δικηγόρος Φωκίων 
Δεληγιάννης, μιλώντας επίσης στο «Πρακτορείο FM» είπε 
πως «θα ακολουθηθεί ο οδικός χάρτης που έχει προαναγ-

γελθεί με κατάληξη την άσκηση ένδικων βοηθημάτων στο 
Συμβούλιο της Επικρατείας».
«Το έργο θα πάει πίσω διότι χρειάζεται να αφαιρεθούν οι 
σάκοι άμμου, να γίνουν οι μελέτες και οι εργασίες της από-
σπασης, η αποκόλληση τους και η μεταφορά τους. Ούτως 
ή άλλως το έργο θα σταματήσει. Κι αυτοί που ενδιαφέρο-
νται για την πρόοδο του έργου ας μην το είχαν σταματήσει 
εδώ και έξι μήνες προσπαθώντας να βρουν επιχειρήματα 

για να ακυρώσουν την in situ λύση», πρόσθεσε ο κ. Δε-
ληγιάννης.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Κίνησης Πολιτών η «από-
φαση του ΚΑΣ είχε διαμορφωθεί πριν καν συνεδριάσει» 
και υπογράμμισε πως παρά την εξέλιξη θα ενταθεί η προ-
σπάθεια συλλογής υπογραφών από πολίτες που επιθυ-
μούν να μείνουν τα αρχαία κατά χώρα, ενώ παράλληλα 
θα γίνουν ενέργειες «διεθνοποίησης του θέματος».

«Να μην χαθεί και αυτή η ευκαιρία για τον σταθμό Βενιζέ-
λου του Μετρό», αναφέρει σε γραπτή δήλωσή του ο βου-
λευτής Α΄ Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, Στράτος 
Σιμόπουλος, ο οποίος χαιρετίζει την απόφαση του ΚΑΣ.
«Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο αποφάσισε να 
προχωρήσει η μόνη τεχνικά εφικτή και χρηματοοικονομι-
κά βιώσιμη λύση, της απόσπασης και επανατοποθέτησης 
των αρχαιοτήτων του σταθμού Βενιζέλου, ώστε επιτέ-
λους να μπορέσει να ολοκληρωθεί ο σταθμός», τονίζει ο 
κ. Σιμόπουλος και συνεχίζει: «Το ΚΑΣ αποφάσισε αυτό το 
οποίο υποστήριξα τα τελευταία χρόνια με σθένος και επι-
μονή, ότι δηλαδή η λύση της παραμονής των αρχαιοτή-
των επί τόπου με την παράλληλη κατασκευή του σταθμού 
θα αποδειχθεί μη εφαρμόσιμη. Αποτελεί τη μόνη διέξοδο 
ώστε να δημιουργηθεί ένας σταθμός - μουσείο, που θα 

παραδοθεί ταυτόχρονα με την υπόλοιπη γραμμή το 2023. 
Οι Θεσσαλονικείς, αλλά και οι επαγγελματίες της πόλης το 
απαιτούν. Ας αναλάβει πλέον ο καθένας τις ευθύνες του. Η 
πόλη δεν αντέχει άλλον έναν διχασμό και άλλη μία χαμένη 
ευκαιρία».
«Το έγκλημα ήταν οργανωμένο», σημειώνει η βουλευτής 
Α΄ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ και επικεφαλής της μείζονος 
αντιπολίτευσης στο δημοτικό συμβούλιο του κεντρικού 
δήμου, Κατερίνα Νοτοπούλου.
«Την απόφαση του ΚΑΣ την είχε προκαταλάβει η κ. Μεν-
δώνη, μία μέρα πριν συνεδριάσει το Συμβούλιο. Έτσι 
λειτουργεί το κομματικό επιτελικό κράτος της ΝΔ. Δίνει 
εντολή ο «εθνικός μας εργολάβος», τρέχει να υλοποιήσει 
η κυβέρνηση της ΝΔ. Αδιαφορούν για την επιστήμη οι 
δήθεν «άριστοι». Αδιαφορούν για την ιστορία οι δήθεν 

«πατριώτες». Αδιαφορούν για τη νομιμότητα οι δήθεν 
«νόμος και τάξη». Αδιαφορούν για τις υποδομές οι δή-
θεν «ανάπτυξη». Γνωρίζουν καλά, ότι φέρουν ακέραια 
την ευθύνη για τις καθυστερήσεις αφού δεν υπάρχουν 
μελέτες, αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις, χρηματοδότηση για τη 
μη λύση που επέλεξαν. Όσα ψέματα και να πουν ακόμη, 
οι Θεσσαλονικείς το γνωρίζουν καλά αυτό», επισημαίνει.
Παράλληλα η κ. Νοτοπούλου συγχαίρει την κ. Βελένη, 
την οποία χαρακτηρίζει «φωνή της Θεσσαλονίκης», γιατί 
στη συνεδρίαση του ΚΑΣ αντιτάχθηκε στην πρόταση για 
απόσπαση και επανατοποθέτηση των αρχαιοτήτων στο 
σταθμό Βενιζέλου.

ΚΑΣ: ΕγΚΡΙΘΗΚΕ Η πΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑπΟΣπΑΣΗ ΚΑΙ ΕπΑΝΑΤΟπΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡχΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ 
ΣΤΑΘΜΟ ΒΕΝΙζΕΛΟΥ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δηλώσεις του προέδρου της «Αττικό Μετρό» Ν.Ταχιάου για την απόφαση του ΚΑΣ- Οι πρώτες αντιδράσεις για την απόσπαση και 
επανατοποθέτηση των αρχαίων στον σταθμό Βενιζέλου 

Στο ΣτΕ θα προσφύγει η Κίνηση Πολιτών για την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Οι πρώτες αντιδράσεις από Στράτο Σιμόπουλο και Κατερίνα Νοτοπούλου 
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Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Πολιτισμού και 
Αθλητισμού αναφέρονται οι δηλώσεις της υπουργού Πολι-
τισμού και Αθλητισμού κ. Λίνας Μενδώνη και του Γενικού 
Γραμματέα Πολιτισμού κ. Γιώργου Διδασκάλου σχετικά με την 
απόφαση του ΚΑΣ για το Μετρό Θεσσαλονίκης, όπως μεταδίδει 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Ειδικότερα:
Λίνα Μενδώνη, υπουργός πολιτισμού και Αθλητι-
σμού
Σήμερα  (σς χθες) το πρωί, μετά από μία μαραθώνια συνεδρί-
αση 15 ωρών περίπου, το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο 
έδωσε λύση σε ένα πρόβλημα που απασχολεί την κατασκευή 
του Μητροπολιτικού Σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης. Το Κεντρι-
κό Αρχαιολογικό Συμβούλιο γνωμοδότησε με 13 ψήφους υπέρ 
και δύο κατά, στο σύνολο των 15 παρόντων μελών, υπέρ της 
απόσπασης και επανατοποθέτησης των αρχαιοτήτων στον 
σταθμό Βενιζέλου. Τα μέλη του Κεντρικού Αρχαιολογικού 
Συμβουλίου έκριναν ότι αυτή είναι η μόνη λογική και πραγμα-
τικά εφικτή λύση για την προστασία των αρχαιοτήτων και την 
κατασκευή του έργου του σταθμού Βενιζέλου. Με τον τρόπο 
αυτό λύνεται ένα χρόνιο πρόβλημα, τα αρχαία αποκαθίστανται 
στην ίδια θέση, στο ίδιο επίπεδο, στο σύνολο της τάξεως του 
92% περίπου, ενώ επιπλέον χώροι διατίθενται για την έκθεση 
συμπληρωματικών θεμάτων. 

Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο άκουσε, στη μακρά αυτή 
συνεδρία του, περισσότερους από 30 επιστήμονες, ενδιαφερό-
μενους, ειδικούς, οι οποίοι εξέφρασαν την άποψή τους. Αυτό το 
οποίο προέκυψε, είναι ότι η δήθεν λύση του 2017 ήταν ανύπαρ-
κτη. Τότε, το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο γνωμοδότησε 
για μη υπογεγραμμένα σχέδια, τα οποία δεν είχαν σφραγίδες, 
δεν είχαν το ονοματεπώνυμο των συντακτών τους. Επί της ου-
σίας, όπως ελέχθη και στη συνεδρίαση του ΚΑΣ, η απόφαση του 
2017 ήταν απολύτως έωλη. 
Είναι λοιπόν ντροπή για όσους υποστηρίζουν ότι το 2017 έδω-
σαν την ιδανική λύση για την προστασία των αρχαιοτήτων και 
για τη δήθεν εφικτότητα κατασκευής του σταθμού Βενιζέλου. 
Θα ήθελα να σημειώσω ότι αυτή τη στιγμή η μέριμνα του 
υπουργείου Πολιτισμού είναι, να έρθει από την Αττικό Μετρό το 
ταχύτερο δυνατόν η μελέτη απόσπασης και επανατοποθέτησης 
των αρχαιοτήτων. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι τα αρχαία 
υπαγορεύουν τα ίδια τον τρόπο απόσπασής τους και επανατο-
ποθέτησής τους. Οτιδήποτε άλλο λέγεται, εκφεύγει της επιστη-
μονικής δεοντολογίας και του σωστού επιστημονικού λόγου. 
Ήδη σήμερα το πρωί, συζητήσαμε με τον Γενικό Γραμματέα 
Πολιτισμού, τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της 
Αττικής Μετρό, στους επόμενους δύο μήνες να κατατεθεί στο 
υπουργείο Πολιτισμού η μελέτη απόσπασης, συγχρόνως με τη 

μελέτη επανατοποθέτησης των αρχαιοτήτων. Αυτός είναι ο βα-
σικός όρος, τον οποίο θέτουμε, διότι αυτό το οποίο μας ενδιαφέ-
ρει, είναι προφανώς να εξασφαλιστεί η αρτιότητα του σταθμού, 
που να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας για το επιβατικό 
κοινό, συγχρόνως όμως, μας ενδιαφέρει η ασφαλής επανατο-
ποθέτηση και ανάδειξη με τον βέλτιστο τρόπο, των σημαντικών 
αρχαιολογικών ευρημάτων. 
γιώργος Διδασκάλου, γενικός γραμματέας πολιτισμού
Μέσω της συγκεκριμένης μελέτης της Αττικό Μετρό, όπως αυτή 
εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, προβλέ-
πεται η ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής του Μετρό 
στη Θεσσαλονίκη, τον Απρίλιο του 2023. Στον χρονικό ορίζοντα 
αυτόν, προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί και η επιστροφή των 
αρχαιοτήτων στον σταθμό Βενιζέλου. Σύμφωνα με τα στοιχεία 
που παρουσίασε η Αττικό Μετρό, σε περίπτωση που δεν είχε 
επιλεγεί η συγκεκριμένη λύση, ο σχεδιασμός για την ολοκλήρω-
ση των εργασιών του Μετρό στη Θεσσαλονίκη, προβλεπόταν 
μετά το πέρας του 2026 και σε αυτή την περίπτωση, με πάρα 
πολλούς ενδοιασμούς και επιφυλάξεις για το τελικό χρονοδιά-
γραμμα του έργου, που θα είχε περαιτέρω παρατάσεις σε μα-
κρύτερο ορίζοντα. 

Με την απόφαση του ΚΑΣ για το σταθμό Βενιζέλου του Μετρό 
κλείνει ένας κύκλος 6 ετών και η πόλη πρέπει και θα προχωρήσει 
ενωμένη, χωρίς διχασμούς για να υλοποιήσει όλες τις υποδομές 
που είναι αναγκαίες για να εξελιχθεί σε αυτό που της αξίζει, επι-
σημαίνει σε γραπτή δήλωσή του ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης 
Κωνσταντίνος Ζέρβας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Σήμερα (σσ χθες)το πρωί, το ΚΑΣ, με ευρύτατη πλειοψηφία 
αποφάσισε να εγκρίνει την τεχνική μέθοδο ολοκλήρωσης του 
Σταθμού του Μετρό Θεσσαλονίκης στην οδό Βενιζέλου με από-
σπαση, εκσκαφή και επανατοποθέτηση των αρχαιοτήτων. Μέ-
θοδος τεχνικά σίγουρη, με μικρότερο κόστος και συντομότερο 

χρόνο ολοκλήρωσης», αναφέρει ο κ. Ζέρβας και συνεχίζει: «Οι 
τόσο σημαντικές αρχαιότητες που βρέθηκαν στο σταθμό Βενιζέ-
λου, θα επανατοποθετηθούν σε ποσοστό 92% στο φυσικό τους 
χώρο, θα είναι επισκέψιμες και θα αναδειχθούν όπως αρμόζει 
σε κάθε χώρα που σέβεται και τιμά την κληρονομιά της. Κλείνει 
ένας κύκλος 6 ετών που η πόλη ταλαιπωρήθηκε, το έργο κα-
θυστέρησε και η κυκλοφορία επιβαρύνθηκε. Από το 2013 είχα 
ταχθεί υπέρ της συγκεκριμένης μεθόδου και εκτιμώ ότι εάν είχε 
ακολουθηθεί, σήμερα θα ήμασταν κοντά στην ολοκλήρωση 
του έργου». Ο κ. Ζέρβας δηλώνει ότι ως δήμαρχος Θεσσαλονί-
κης, θα ελέγχει την πορεία των έργων, θα ενημερώνει τους Θεσ-

σαλονικείς για κάθε εξέλιξη και υπογραμμίζει: «Η κυβέρνηση, η 
Αττικό Μετρό και ο ανάδοχος έχουν δεσμευτεί για παράδοση 
του έργου την άνοιξη του 2023. Ενός έργου που θα αναβαθμίσει 
συνολικά τη Θεσσαλονίκη, θα δώσει μια ουσιαστική λύση στο 
κυκλοφοριακό πρόβλημα και στο ζήτημα των αστικών συγκοι-
νωνιών και θα εντάξει την πόλη στο σύνολο των σύγχρονων 
ευρωπαϊκών πόλεων που αντιμετωπίζουν αυτά τα ζητήματα με 
περιβαλλοντική ευαισθησία, αποτελεσματικότητα, ορθολογικό 
σχεδιασμό, αφουγκραζόμενες τις κοινωνικές ανάγκες».

«Θλιβερή» χαρακτηρίζει ο τέως δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Γιάν-
νης Μπουτάρης, την απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού 
Συμβουλίου (ΚΑΣ) για την απόσπαση και επανατοποθέτηση 
των αρχαίων του σταθμού Βενιζέλου του Μετρό, με δηλώσεις 
του στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων και 
σημειώνει πως η Κίνηση Πολιτών για την Προστασία της Πολι-
τιστικής Κληρονομιάς θα αποφασίσει για τις ενέργειες στις οποίες 
θα προχωρήσει.
«Το τοπίο που αποκαλύφθηκε στον σταθμό της Βενιζέλου είναι 
η καρδιά της βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Εκεί αποδεικνύεται 
περίτρανα τι ήταν η πόλη μας στο παρελθόν, πώς χτίστηκε, ο 
δρόμος και τα καταστήματα. Θλίβομαι πολύ με την απόφαση 

του ΚΑΣ», είπε ο κ.Μπουτάρης, αναφερόμενος στα αρχαιολο-
γικά ευρήματα και εξηγώντας το λόγο που δεν πρέπει να μετα-
κινηθούν. 
«Εγώ το χρέος που είχα να κάνω ως δήμαρχος το έκανα και 
ήταν να διατηρηθούν τα αρχαία επί τόπου. Μ’ έχουν «στη 
μπούκα» από το 2013 και λένε πως «ο Μπουτάρης φταίει για 
όλα». Είναι γνωστό το «πακέτο» αυτών που εναντιώνονται στη 
λύση in situ» πρόσθεσε ο τέως δήμαρχος. 
Χαρακτήρισε δε τη διαδικασία που ακολουθήθηκε στη συνεδρί-
αση του ΚΑΣ «εξοργιστική», συμπληρώνοντας πως «ουσιαστι-
κά νομιμοποιήθηκε μια ειλημμένη απόφαση». Υπογράμμισε δε 
πως ήταν τουλάχιστον «απαράδεκτο ότι δεν επετράπη η είσοδος 

στους εκπροσώπους της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης στην 
παρουσίαση της μελέτης από την Αττικό Μετρό».
Για το ενδεχόμενο προσφυγών ο κ.Μπουτάρης είπε πως οι 
αρχαιολόγοι σίγουρα θα προσφύγουν στο Συμβούλιο της Επι-
κρατείας και σημείωσε: «Εμείς ως Κίνηση Πολιτών θα αποφασί-
σουμε τις επόμενες ημέρες σε γενική συνέλευση». Σε περίπτωση 
που κάποιοι θα σπεύσουν να κατηγορήσουν όσους κάνουν 
προσφυγές απάντησε: «Είμαι σίγουρος ότι εγώ θα είμαι ο απο-
διοπομπαίος τράγος».

ΚΑΣ: ΕγΚΡΙΘΗΚΕ Η πΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑπΟΣπΑΣΗ ΚΑΙ ΕπΑΝΑΤΟπΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡχΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ 
ΣΤΑΘΜΟ ΒΕΝΙζΕΛΟΥ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δηλώσεις της ΥΠΠΟΑ κ. Λίνας Μενδώνη και του Γ. Γ. Πολιτισμού κ. Γιώργου Διδασκάλου σχετικά με την απόφαση του ΚΑΣ για το 
Μετρό Θεσσαλονίκης

«Η πόλη πρέπει και θα προχωρήσει ενωμένη, χωρίς διχασμούς για να υλοποιήσει όλες τις υποδομές που είναι αναγκαίες», δήλωσε 
ο δήμαρχος Κ. Ζέρβας, με αφορμή την απόφαση του ΚΑΣ

Ο τέως δήμαρχος, Γ.Μπουτάρης για τα αρχαία του σταθμού Βενιζέλου   
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“Νίκη της λογικής” και “μεγάλο και ουσιαστικό βήμα για την 
ολοκλήρωση του μεγαλύτερου και πιο πολύπαθου έργου 
της χώρας, του Μετρό Θεσσαλονίκης”, χαρακτήρισε ο Πε-
ριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώ-
στας, την απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβου-
λίου για τις αρχαιότητες του σταθμού Βενιζέλου.
Επισήμανε ότι η απόσπαση, εκσκαφή επανατοποθέτηση 
των αρχαιοτήτων στο σταθμό Βενιζέλου, αποτελεί την 

βέλτιστη λύση γιατί και οι εργασίες θα ολοκληρωθούν τα-
χύτερα με το λιγότερο δυνατό κόστος και παράλληλα η κα-
τασκευή του Σταθμού Βενιζέλου ως ‘Σταθμού – Μουσείο’, 
θα αναδείξει την πλούσια ιστορική, αρχαιολογική και πολι-
τιστική κληρονομιά της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας.
“Ολόκληρη η πόλη, ο κόσμος και οι φορείς, προχωράμε 
τώρα ενωμένοι εκφράζοντας την ισχυρή βούλησή μας 
για την άμεση ολοκλήρωση επιτέλους της κατασκευής του 

μετρό, αλλά και τη διάσωση και ανάδειξη των σπουδαίων 
αρχαιολογικών ευρημάτων...Ας σταματήσουν ορισμένοι να 
διχάζουν την πόλη και να βάζουν διαρκώς εμπόδια, ώστε 
με ένα συγκεκριμένο δεσμευτικό σφιχτό για όλους χρονο-
διάγραμμα, να τρέξουν τα έργα και να ολοκληρωθεί επιτέ-
λους η κατασκευή του Μετρό Θεσσαλονίκης”, κατέληξε ο κ. 
Τζιτζικώστας.

«Δεν θα μείνουμε άπραγοι μπροστά σε αυτή την καταστροφή» 
Την κατηγορηματική του αντίθεσή του με την απόφαση του 
Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, για τη μεταφορά αρχαί-
ων, εξέφρασε ο ΣΥΡΙΖΑ, την οποία θεωρεί «απόφαση χειραγω-
γούμενη από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Πολιτισμού 
και προαναγγελθείσα από τον ίδιο τον πρωθυπουργό ήδη από 
τον περασμένο Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ». 
Σε ανακοίνωσή του υποστηρίζει ότι «πρόκειται για μία απόφα-
ση που δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά. Κι αυτό γιατί, μέσω 
του ΚΑΣ, το υπουργείο Πολιτισμού χλεύασε και απαξίωσε, και 
έμπρακτα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, την ελληνική 
επιστημονική κοινότητα, τον Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων, 
τους ευαισθητοποιημένους πολίτες της Κίνησης Πολιτών Θεσ-
σαλονίκης. Αγνόησε ήδη ειλημμένες και τεκμηριωμένες αποφά-
σεις, εργασίες που είχαν ήδη ξεκινήσει, τις εκκλήσεις πανεπιστη-
μιακών τμημάτων και διεθνών οργανισμών. Περιφρόνησε την 
ίδια την πόλη της Θεσσαλονίκης και τη μακραίωνη ιστορία της, 
αποφασίζοντας την καταστροφή ενός σημαντικού, σπάνιου, 
πολύτιμου μνημείου της. Υποθήκευσε το μέλλον της πόλης και 
την καθημερινότητα των πολιτών της. Όλα θυσιάστηκαν στο 
βωμό της προσωπικής και μικροπολιτικής εκδικητικότητας και 
των ιδιωτικών συμφερόντων».
Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ καταλήγει «δεν θα μείνουμε άπρα-
γοι μπροστά σε αυτή την καταστροφή. Δεσμευόμαστε ότι θα 
στηρίξουμε την επιστημονική κοινότητα και τους πολίτες της 
Θεσσαλονίκης σε κάθε τους ενέργεια που θα έχει στόχο να την 
αποτρέψει. Είμαστε και θα είμαστε παρόντες σε κάθε κοινω-
νική κινητοποίηση, σε κάθε νομική ή άλλη ενέργεια, σε κάθε 
προσπάθεια διεθνοποίησης του εγκλήματος που πρόκειται να 
συντελεστεί στην πόλη της Θεσσαλονίκης, με ευθύνη εκείνων 
που μέχρι πρόσφατα πολιτεύονταν με όχημα τη φτηνή πατρι-
δοκαπηλία και σήμερα δεν διστάζουν να διαγράψουν αιώνες 
πολιτισμού και ιστορίας».
Η δήλωση του Τομεάρχη Εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην 
υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστου Σπίρτζη, σχε-
τικά με την απόφαση του ΚΑΣ για το Μετρό Θεσσαλονίκης, έχει 
ως εξής:
Ενημερωθήκαμε ότι έπειτα από πολύωρη συνεδρίαση του Κε-
ντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, ελήφθη η απόφαση της 
απόσπασης των αρχαίων του Σταθμού Βενιζέλου.
Ξεπερνώντας κάθε ευαισθησία γύρω από την πολιτιστική μας 

κληρονομιά, κάθε γνώμη της επιστημονικής κοινότητας των 
Αρχαιολόγων, κάθε πρόταση των συναδέλφων Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών, κάθε ανησυχία γύρω από τα μοναδικά ευρήματα 
του Αρχαίας Μέσης Οδού, κάθε όραμα και σχεδιασμό για την 
συνύπαρξη της σύγχρονης Θεσσαλονίκης και των έργων υπο-
δομών που πρέπει να έχει, κάθε προσπάθεια για την ολοκλήρω-
ση του έργου του ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης, που είχε φτάσει στο 
τέλος του, κάθε έγνοια για την καθημερινότητα των πολιτών της 
Θεσσαλονίκης και της ταλαιπωρίας που έχουν υποστεί όλα αυτά 
τα χρόνια από τις λάθος επιλογές της ΝΔ, δεν μπορούμε να μην 
παρατηρήσουμε τον μεταρρυθμιστικό οίστρο της κυβέρνησης 
Μητσοτάκη.
Δεν μπορούμε να μην επισημάνουμε τα ταχεία μεταρρυθμιστικά 
βήματα οικοδόμησης του «επιτελικού» κράτους, που θεσμοθε-
τήθηκε τις πρώτες ημέρες της Κυβέρνησης της ΝΔ.
Δεν μπορούμε να μην παρατηρήσουμε πως όπως και πριν το 
2015, τα εργοτάξια του ΜΕΤΡΟ της Θεσσαλονίκης απέκτησαν 
ξανά «αραχνοΰφαντους ιστούς», οι εργαζόμενοι έχουν μειωθεί 
δραματικά, οι ρυθμοί ολοκλήρωσης του έργου μηδενίστηκαν 
και πάλι, οι παρατάσεις που ζητούν οι κατασκευαστές ξανα-
μπαίνουν στην επικαιρότητα, ο εκπρόσωπος της Κοινοπραξίας 
των κατασκευαστών από την αρχή του έργου παραιτήθηκε, ο 
διαγωνισμός για τις πρόδρομες εργασίες στις Δυτικές συνοικίες 
προαναγγέλθηκε ότι θα ακυρωθεί, η ΝΔ συνεχίζει στον επικοι-
νωνιακό μεταρρυθμιστικό οίστρο της και υλοποιεί «μοναδικές, 
ρηξικέλευθες» διαδικασίες.
Δεν μπορούμε να μην παρατηρήσουμε ότι η ΝΔ παραμένει πι-
στή στις αρχές και την ιστορική παράδοση της στις υποδομές: να 
μην ολοκληρώνονται ΠΟΤΕ τα έργα. Επομένως δεν θα ολοκλη-
ρώσουν ως όφειλαν άμεσα το ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης ταλαιπω-
ρώντας τους πολίτες γιατί η κυβέρνηση επέλεξε προσχηματικά 
την επανασύνδεση της ολοκλήρωσης του συνόλου του έργου 
με έναν σταθμό.
Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, θεσμοθετήθηκε, ώστε να 
υπάρχει ένα επιστημονικό όργανο που θα διαφυλάσσει την πο-
λιτιστική μας κληρονομιά, από οποιεσδήποτε πιέσεις και θα δίνει 
τις βέλτιστες επιστημονικά τεκμηριωμένες αποφάσεις.
Δεν είναι λίγες οι φορές που οι διαδικασίες και ο τρόπος λειτουρ-
γίας του ΚΑΣ προκάλεσαν καθυστερήσεις σε ένα έργο. Παρά 
ταύτα οι αποφάσεις του ΚΑΣ, ακόμη και σε θέματα που απασχο-
λούσαν την επικαιρότητα και παρά τις πιέσεις, κινούνταν πάντα 

εντός ενός συγκεκριμένου πλαισίου επιστημονικής επάρκειας 
με γνώμονα την προστασία του δημόσιου συμφέροντος, της 
πολιτιστικής κληρονομιάς και την τήρηση των συνταγματικών 
επιταγών για την προστασία των αρχαιοτήτων μας.
Όμως ο μεταρρυθμιστικός οίστρος της ΝΔ είναι πρωτοφανής!
Είναι η πρώτη φορά που αμφισβητείται η ύπαρξη μελέτης από 
διακεκριμένο στατικό γραφείο της χώρας, που έχει κατατεθεί 
στο ΚΑΣ από την Αττικό ΜΕΤΡΟ, έχει πληρωθεί και έχει λάβει την 
έγκριση του ΚΑΣ από το 2017.
Είναι η πρώτη φορά, που αγνοείται τόσο απροκάλυπτα, ο αρ-
χαιολογικός νόμος, που στο άρθρο 42, αναφέρει ότι «η μετακί-
νηση μνημείου λόγω τεχνικού έργου εξετάζεται μόνο όταν μετά 
από σχετικό επιστημονικό έλεγχο αποκλείεται κάθε δυνατότητα 
διατήρησης του στο περιβάλλον του».
Εκεί όμως που βρίσκεται η πραγματικά μεγάλη μεταρρυθμι-
στική τομή της ΝΔ, η τομή που μας φέρνει στην πρώτη θέση 
των μεταρρυθμίσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι η λήψη 
απόφασης του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου για την 
απόσπαση και την επανατοποθέτηση των αρχαιοτήτων της 
Μέσης Οδού, στο σταθμό Βενιζέλου, του ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης 
με εισήγηση την προαναγγελθείσα απόφαση, από τον Πρωθυ-
πουργό, από το βήμα της ΔΕΘ,την ανακοίνωση της σε επιτροπή 
της Βουλής, μια μέρα πριν την συνεδρίαση του ΚΑΣ, από την 
Υπουργό Πολιτισμού, και τέλος την επικύρωση των προαναγ-
γελιών από το ΚΑΣ, σήμερα.
Μπορεί η κυβέρνηση της ΝΔ να αναδειχθεί ως η κυβέρνηση 
ακινησίας των έργων υποδομών της χώρας, αλλά κανένας δεν 
μπορεί να αμφισβητήσει τον μεταρρυθμιστικό της οίστρο.
Μπορεί με την απόφαση αυτή να μην αποκτήσει για τα επόμενα 
πολλά χρόνια η Θεσσαλονίκη ούτε ΜΕΤΡΟ, ούτε Αρχαία, όπως 
και δεν απέκτησε ποτέ υποθαλάσσια οδική σύνδεση αλλά έχει 
αποκτήσει την πρωτοπορία στο πως δεν θα αποκτήσει υποδο-
μές για τους πολίτες της.
Και αυτό το χρωστάνε οι πολίτες της Θεσσαλονίκης αναμφισβή-
τητα στην παράταξη της ΝΔ και στα έργα της…
Για να θαυμάσουμε αυτήν την ιστορική συνεδρίαση του ΚΑΣ, 
ως μνημείο ανεξάρτητης και υποδειγματικής λειτουργίας ενός 
επιστημονικού οργάνου, περιμένουμε την κοινοποίηση των 
απομαγνητοφωνημένων πρακτικών της συνεδρίασης.

ΚΑΣ: ΕγΚΡΙΘΗΚΕ Η πΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑπΟΣπΑΣΗ ΚΑΙ ΕπΑΝΑΤΟπΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡχΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟ 
ΒΕΝΙζΕΛΟΥ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τζιτζικώστας: «Νίκη της λογικής» η απόφαση του ΚΑΣ για το σταθμό Βενιζέλου του Μετρό

ΣΥΡΙΖΑ – Σπίρτζης: Η απόφαση «Ούτε Αρχαία, ούτε ΜΕΤΡΟ» για τη Θεσσαλονίκη επικυρώθηκε
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«Κλείνει η χρονιά έχοντας εκπληρώσει τους στόχους, τους 
οποίους θέσαμε. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί μέρος της 
διαδικασίας αποκατάστασης της εμπιστοσύνης στο πολιτικό 
σύστημα περνάει μέσα από την πολιτική μας αξιοπιστία, το ότι 
κάνουμε αυτά που έχουμε πει προεκλογικά. Είναι ασυνήθιστο 
για τα ελληνικά δεδομένα, αλλά για μένα αποτελεί κανόνα 
και δεν έχω πρόθεση να ξεφύγω» είπε ο πρωθυπουργός σε 
εκδήλωση στο Βιομηχανικό Συνέδριο του ΣΕΒ με τίτλο: «4η 
Βιομηχανική Επανάσταση: Η ευκαιρία της βιομηχανικής ανα-
ζωογόνησης που δεν πρέπει να χαθεί» και συμμετέχοντας σε 
συζήτηση με τον πρόεδρο του ΣΕΒ, Θεόδωρο Φέσσα.
Επισήμανε ότι ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει «1,2 δισ. μει-
ώσεις φόρων, πολλές αφορούν τις επιχειρήσεις, μείωση του 
φόρου των επιχειρήσεων από το 28% στο 24%, και μείωση 
του φόρου στα μερίσματα» όποτε, όπως είπε, η χρονιά κλείνει 
καλά και σε ένα κλίμα συγκρατημένης αισιοδοξίας στην αγορά. 
«Νομίζω για πρώτη φορά οι πολίτες έχουν την αίσθηση ότι 
κάτι έχει αλλάξει» προσέθεσε.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η κυβέρνηση πιστεύει 
στη βιομηχανία και τη μεταποίηση. «Η βιομηχανία έχει πολλές 
καλά αμειβόμενες δουλειές και είναι κατά κανόνα μπροστά 
στην καινοτομία και την έρευνα» είπε και επισήμανε: «Οι ελ-
ληνικές επιχειρήσεις που άντεξαν τα χρόνια της κρίσης έγιναν 
πολύ καλύτερες. Αναγκάστηκαν να στραφούν στις εξαγωγές, 
να γίνουν πιο ανταγωνιστικές. Γι’ αυτό σήμερα έχουμε μια 
βάση επιχειρήσεων μεγάλων, μεσαίων και μικρών πάνω στις 
οποίες μπορούμε να στηριχθούμε και να κάνουμε το μεγάλο 
άλμα».
Απαντώντας σε ερώτηση για το ποια χώρα θεωρεί πρότυπο, ο 
κ. Μητσοτάκης είπε: «Δεν έχω κάποια χώρα πρότυπο, που να 
θέλω να αντιγράψω, διότι θεωρώ ότι η Ελλάδα έχει μοναδικά 
συγκριτικά πλεονεκτήματα που της επιτρέπουν να χαράξει το 
δικό της ξεχωριστό δρόμο».
«Αυτό δεν σημαίνει ότι σε επιμέρους θέματα δεν παρακολου-
θούμε βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζουν άλλες χώρες» ση-
μείωσε και προσέθεσε: «παρακολουθούμε για παράδειγμα το 
portal της Μεγάλης Βρετανίας, που είναι η πύλη εισόδου επιχει-
ρήσεων και πολιτών στον ψηφιακό κόσμο και έχουμε δουλέψει 
πολύ με την Εσθονία στα θέματα της ψηφιακής ταυτότητας, το 
οποίο θα προκηρυχτεί και πριν από το τέλος του χρόνου».
«Το άθροισμα των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Ελλάδας, 
το απαράμιλλο πολιτιστικό και φυσικό περιβάλλον, η γεωγρα-
φική της θέση, το ανθρώπινο δυναμικό εντός και εκτός Ελλά-
δος και το μέγεθος μας, μας επιτρέπουν να χαράξουμε ένα δικό 
μας δρόμο, ο οποίος δεν μπορεί να παραγνωρίζει δυο κεντρι-
κές σταθερές: τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την προστασία 
του περιβάλλοντος» τόνισε ο πρωθυπουργός.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη δυνατότητα της Ελλάδας να κά-
νει μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, λέγοντας ότι έχουμε ένα μεγά-

λο πλεονέκτημα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. «Έχου-
με μια σταθερή κυβέρνηση, αυτοδύναμη η οποία έχει έρθει να 
υλοποιήσει το σχέδιό της. Αυτό είναι ξένο στην Ευρώπη αυτή 
τη στιγμή» είπε και συμπλήρωσε πως «θα το αξιοποιήσουμε 
πλήρως, διότι πήραμε εντολή για μια καθαρή τετραετία».
Επίσης, είπε ότι υπάρχει διάθεση της κοινωνίας να στηρίξει τις 
αλλαγές και αναφέρθηκε στο ζήτημα των κινητοποιήσεων 
στην Αθήνα, τον αντικαπνιστικό νόμο και τις αλλαγές στην 
παιδεία για νέες δεξιότητες. «Θα απελευθερώσουμε τα δημόσια 
πανεπιστήμια για να έρθουν πιο κοντά στις ανάγκες της κοινω-
νίας» σημείωσε.
Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός κάλεσε το ΣΕΒ σε μια Συμφω-
νία Αλήθειας. «Εμείς μειώνουμε τους φόρους στις επιχειρήσεις, 
απλοποιούμε το επιχειρηματικό περιβάλλον, θα μειώσουμε 
τις επιβαρύνσεις στη μισθωτή εργασίας, ξεκινώντας από 
την εισφορά αλληλεγγύης και τις εργοδοτικές εισφορές, και 
βοηθούμε στη ρευστότητα κάνουμε παρεμβάσεις στο τραπε-
ζικό σύστημα και αξιοποιώντας καλύτερα το ΕΣΠΑ» είπε και 
προσέθεσε: «Οι δικές σας υποχρεώσεις είναι να μεγαλώσουν 
οι ελληνικές επιχειρήσεις, είτε μόνες είτε με συγχωνεύσεις να 
υπάρξουν εταιρικά σχήματα και συνεργασίες επιχειρήσεων 
και επίσης είναι επιβεβλημένο να επενδύσετε σε ανθρώπινο 
δυναμικό».
«Θα δώσουμε έμφαση στον κόσμο της μισθωτής εργασίας, 
διότι το τελευταίο το οποίο θέλω είναι να χάνουμε ανθρώπους 
από ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίοι φεύγουν στο εξωτερικό 
όχι επειδή δεν έχουν δουλειά στην Ελλάδα αλλά επειδή το δι-
αθέσιμο εισόδημα μετά φόρων και εισφορών κάνει την απα-
σχόληση στην Ελλάδα μη ελκυστική» υπογράμμισε ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης.
Τέλος, ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει ένα Εθνικό Συμβούλιο 
Βιομηχανίας για να αντιμετωπιστούν μια σειρά από ειδικά 
προβλήματα, πολλά από τα οποία έρχονται από τον 20ο αι-
ώνα. «Χρειαζόμαστε ένα εργαλείο συζήτησης ανάμεσα στην 
πολιτεία και τους κοινωνικούς εταίρους για τα ζητήματα της 
βιομηχανίας το οποίο θα εξειδικεύσει την πολιτική μας για 
τα τρέχοντα προβλήματα και θα ασχοληθεί με το μέλλον και 
τον ψηφιακό μετασχηματισμό της βιομηχανίας» είπε. «Πολύ 
σύντομα θα καταλήξουμε σε ένα συγκεκριμένο οδικό χάρτη, 
κανονιστικό, χρηματοδοτικό και για το ανθρώπινο δυναμικό 
με συγκεκριμένους στόχους και σχεδιάγραμμα υλοποίησης» 
υπογράμμισε.

Ψηφιακός μετασχηματισμός και προστασία του πε-
ριβάλλοντος
«Θεμέλιο για οποιαδήποτε ουσιαστική αναπτυξιακή πολιτική 
είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η προστασία του περι-
βάλλοντος, δύο πυλώνες που πρέπει να είναι στο κέντρο αν θέ-
λουμε να κοιτάξουμε τέσσερα χρόνια, δέκα χρόνια μπροστά» 

σημείωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη 
συζήτησή του με τον πρόεδρο του ΣΕΒ, Θεόδωρο Φέσσα στο 
πλαίσιο του Βιομηχανικού Συνεδρίου του ΣΕΒ με τίτλο «Βιομη-
χανία 4.0: Η ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί», σύμφωνα με 
ενημερωτικό σημείωμα του Γραφείου του Πρωθυπουργού.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε πως η επόμενη μεγάλη 
έμφαση της κυβέρνησης θα δοθεί στον κόσμο της μισθωτής 
εργασίας διότι, όπως είπε: «το τελευταίο είναι να χάνουμε αν-
θρώπους από ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίοι φεύγουν στο 
εξωτερικό όχι γιατί δεν έχουν δουλειά στην Ελλάδα αλλά γιατί 
το διαθέσιμο εισόδημα μετά φόρων και εισφορών απλά κάνει 
την απασχόληση στην Ελλάδα μη ελκυστική».
Με αφορμή τις τελευταίες απεργιακές κινητοποιήσεις ο Πρω-
θυπουργός επανέλαβε την πρόθεση της κυβέρνησης τον αμέ-
σως επόμενο μήνα να έρθει στη Βουλή συγκεκριμένη νομοθε-
τική ρύθμιση που θα προστατεύει το δικαίωμα στην απεργία, 
ωστόσο δεν θα μπορούν στο εξής οι λίγοι συστηματικά να 
ταλαιπωρούν τους πολλούς. 
Όσον αφορά τα πανεπιστήμια ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως 
στόχος της κυβέρνησης είναι η απελευθέρωσή τους. «Μακάρι 
να είχαμε αλλάξει και το άρθρο 16. Δεν τα καταφέραμε, όχι με 
δική μας ευθύνη», υπογράμμισε χαρακτηριστικά συμπληρώ-
νοντας πως στόχος είναι να έρθουν πιο κοντά στις ανάγκες της 
κοινωνίας. 
Ο Πρωθυπουργός εξήγγειλε και τη δημιουργία Συμβουλίου 
Βιομηχανίας το οποίο, όπως υποστήριξε είναι απαραίτητο 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν μια σειρά από ειδικά προ-
βλήματα τα οποία έρχονται από το παρελθόν. «Χρειαζόμαστε 
ένα εργαλείο συζήτησης πολιτείας, κοινωνικών εταίρων, για τα 
ζητήματα της βιομηχανίας, το οποίο θα εξειδικεύσει τη στρατη-
γική μας για τα τρέχοντα προβλήματα της καθημερινότητας τα 
οποία αντιμετωπίζουμε και τα οποία δεν μπορούμε να παρα-
γνωρίσουμε», επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 
Ταυτόχρονα ανέφερε πως θα δοθούν και πρόσθετα φορολογι-
κά κίνητρα για ζητήματα που αφορούν υπεραποσβέσεις. «Πι-
στεύω ότι έχουμε δυνατότητα συνολικά να δούμε το ζήτημα 
των υπεραποσβέσεων με μια τολμηρή προσέγγιση και είμαι 
σίγουρος ότι δεν θα έχουμε τελικά αρνητικές δημοσιονομικές 
επιπτώσεις», σημείωσε χαρακτηριστικά. 
Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε πως ζήτησε και έλαβε εντολή για 
καθαρή τετραετία. «Θα θέσουμε τα αποτελέσματα αυτής της 
πολιτικής στην κρίση του ελληνικού λαού στο τέλος της τετρα-
ετίας, διεκδικώντας προφανώς την επανεκλογή μας το 2023», 
υπογράμμισε επαναλαμβάνοντας πως η χώρα έχει πλέον μια 
σταθερή κυβέρνηση με πλειοψηφία στη Βουλή που δεν στηρί-
ζεται σε ευκαιριακές συμμαχίες και έχει έρθει για να υλοποιήσει 
το σχέδιό της κάτι που όπως συμπλήρωσε δεν συμβαίνει με τις 
κυβερνήσεις σε όλη την Ευρώπη.

ΒΙΟΜΗχΑΝΙΑ 4.0: ΤΙ ΕΙπΩΘΗΚΕ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΣΕΒ
«Είναι επιβεβλημένο να επενδύσετε σε ανθρώπινο δυναμικό» είπε ο πρωθυπουργός Κυρ. Μητσοτάκης μιλώντας στο ΣΕΒ



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

13

Η Ελλάδα ήταν βιομηχανική χώρα και μπορεί να ξαναγίνει. 
Η κοινωνία έχει ωριμάσει και η τεχνολογία είναι σε μετάβα-
ση, γεγονός που αποτελεί πλεονέκτημα για εμάς. Αυτά επε-
σήμανε χθες ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ‘Αδω-
νις Γεωργιάδης μιλώντας στο συνέδριο του ΣΕΒ για την 4η 
βιομηχανική επανάσταση, προσθέτοντας –σύμφωνα με το 
ΑΠΕ- ότι το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει μείνει πίσω μπορεί να 
είναι και πλεονέκτημα καθώς άλλες χώρες έχουν επενδύσει 
πρόσφατα και θα χρειαστούν χρόνια για την απόσβεση των 
επενδύσεων. «Μπορούμε να τρέξουμε, αν το κράτος δώσει 
τα αναγκαία κίνητρα. Βούλησή μας είναι να δώσουμε μεγά-
λη έμφαση στην βιομηχανία, χωρίς να απαξιώνω τον του-
ρισμό. Έχουμε ανταγωνιστικό μειονέκτημα στην ενέργεια 
λόγω της κατάστασης της ΔΕΗ αλλά θα προσπαθήσουμε 
να βρούμε διόδους να το αντιμετωπίσουμε», σημείωσε ο 
κ. Γεωργιάδης. Ανήγγειλε δε ότι την Δευτέρα θα εκδοθεί η 
Κοινή Υπουργική Απόφαση για την δραστηριοποίηση ιδιω-
τικών ελεγκτικών εταιρειών στον αναπτυξιακό νόμο ενώ το 
Πάσχα θα είναι έτοιμη, από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, 
η ψηφιακή πλατφόρμα για την παρακολούθηση των επεν-
δύσεων που εντάσσονται σε αυτόν. Σημείωσε εξάλλου ότι 
προχωρά η απλούστευση των διαδικασιών καθώς με το 
σημερινό καθεστώς χρειάζονται 43 βήματα και 7 χρόνια για 
ολοκλήρωση μιας επένδυσης στον αναπτυξιακό ενώ ακό-
μα χειρότερη είναι η κατάσταση στο ΕΣΠΑ. Έκανε εξάλλου 
γνωστό ότι ο δήμαρχος Καλαμάτας (όπου αποσύρθηκε το 
δίκτυο υψηλής ταχύτητας 5g υπό τον φόβο αρνητικών επι-
πτώσεων στην υγεία) τον επισκέφθηκε και ζήτησε να γίνει 
έλεγχος της ακτινοβολίας από τον Δημόκριτο ώστε να απα-
ντηθούν οι ανησυχίες.
Την ανάγκη να υπάρξει εθνικό σχέδιο για τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό της χώρας συνολικά και όχι μόνο της βιο-
μηχανίας επεσήμανε η πρώην υπουργός και Επίτροπος της 
Ελλάδας στην ΕΕ, ‘Αννα Διαμαντοπούλου. Δεν είμαστε, είπε, 
σε ευχάριστη θέση αλλά υπάρχουν ελληνικές εταιρείες που 
είναι στην παγκόσμια πρωτοπορία. Πρότεινε δε μετά την 
απολογνιτοποίηση, η Δυτική Μακεδονία να γίνει η πρώτη 
ψηφιακή περιοχή της χώρας.
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της MYTILINEOS, 
αντιπρόεδρος του ΣΕΒ Ευάγγελος Μυτιληναίος ανέφερε ότι 
η χώρα έχει χάσει την 3η βιομηχανική επανάσταση και δεν 
πρέπει να χάσει και την τέταρτη. Σημείωσε ότι «σε μια χώρα 
που άγγιξε αρνητικά ρεκόρ στην ανεργία, η ισορροπία ανά-
μεσα στο μέγιστο αυτοματισμό και την απασχόληση είναι 

στοίχημα. Αρκεί να μην αντιμετωπίζουμε τις νέες τεχνολο-
γίες ως εχθρό». Ειδικά για την Ελλάδα, ανέφερε ότι οι επιχει-
ρήσεις κατανοούν την ανάγκη συμμετοχής στην 4η βιομη-
χανική επανάσταση αλλά θα πρέπει πρώτα να ξεπεράσουν 
τα προβλήματα της κρίσης και να σταθούν στα πόδια τους. 
«Αν το πρόβλημα είναι να πληρώσεις μισθούς στο τέλος του 
μήνα, η ψηφιακή τεχνολογία πηγαίνει σε δεύτερη μοίρα», 
ανέφερε χαρακτηριστικά. «Χρειάζεται χρόνος και πολλή 
βοήθεια από την Πολιτεία».
Ο κ. Μυτιληναίος τόνισε ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις κα-
λούνται να ανταγωνιστούν ευρωπαϊκούς κολοσσούς, που 
έχουν πρόσβαση σε φθηνό ρεύμα, φθηνό χρήμα, ρυθμιστι-
κή σταθερότητα, αδειοδοτική διευκόλυνση από το κράτος, 
εργαλεία και κίνητρα ψηφιακού μετασχηματισμού κλπ.
«Καλούμαστε παράλληλα να ανταγωνιστούμε τη βιομη-
χανική παραγωγή τρίτων χωρών, που ήδη επενδύει στον 
ψηφιακό μετασχηματισμό αλλά κι επιδοτείται σκανδα-
λωδώς», πρόσθεσε, αναφερόμενος στο παράδειγμα των 
επιδοτήσεων της κινεζικής βιομηχανίας αλουμινίου για το 
οποίο τόνισε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει 
σε πολλά σημεία δίκιο.
Υπογράμμισε ακόμη ότι εκτός από τον ψηφιακό μετασχημα-
τισμό, αποτελεί σοβαρή πρόκληση και η αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής.
«Η ελληνική βιομηχανία είναι μικρού μεγέθους και με ση-
μαντικές αδυναμίες αλλά είναι ζωντανή, έχει φωτεινά πα-
ραδείγματα και είναι πολύ σημαντική για τη χώρα», τόνισε 
ο κ. Μιχάλης Στασινόπουλος, μέλος του Διοικητικού Συμ-
βουλίου της VIOHALCO. Τόνισε ότι η τέταρτη βιομηχανική 
επανάσταση είναι ίδιοι υπαρκτή και επηρεάζει τις εξελίξεις 
ενώ η χώρα μας έχει μείνει σχετικά πίσω. «Η Πολιτεία, είπε, 
πρέπει να φροντίσει να υπάρχει βιομηχανία γιατί είναι οδη-
γός ανάπτυξης των τεχνολογικών εξελίξεων». Υπογράμμισε 
την ανάγκη επενδύσεων στις υποδομές και την Παιδεία 
αλλά και στην διασύνδεση της Παιδείας με την παραγωγή 
κάτι που προϋποθέτει αλλαγή αντιλήψεων και νοοτροπίας. 
«Το μεγαλύτερο όπλο, κατέληξε είναι να χτίσουμε στις νέες 
τεχνολογίες και την έρευνα. Αυτό αποτελεί τη μεγαλύτερη 
εξασφάλιση ότι η χώρα θα παραμείνει ζωντανή».
Ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νικος Παπαθα-
νάσης σημείωσε ότι η στρατηγική της κυβέρνησης περιλαμ-
βάνει τους άξονες της κυκλικής οικονομίας, της ψηφιακής 
βιομηχανίας, της δημιουργίας αλυσίδων αξίας και της 
ανάπτυξης διεθνών συνεργασιών για τα στρατηγικά υλικά.

Κηρύσσοντας την έναρξη του συνεδρίου ο αντιπρόεδρος 
του ΣΕΒ Κωνσταντίνος Μπίτσιος ανέφερε ότι οι νέες τεχνο-
λογίες δημιουργούν ευκαιρίες για όσους τολμήσουν αλλά 
και αδιέξοδα για όσους δεν ακολουθήσουν και τόνισε ότι η 
πρόταση του ΣΕΒ για την ψηφιακή μετάβαση βασίζεται στα 
προγράμματα άλλων χωρών.
Ως ζήτημα υπαρξιακό για τις επιχειρήσεις χαρακτήρισε την 
ψηφιοποίηση ο διευθυντής της Siemens για τον τομέα των 
τροφίμων - ποτών Kai Schneiderwind σημειώνοντας ότι οι 
νέες τεχνολογίες μπορούν να αυξήσουν έως και 13 φορές 
την παραγωγικότητα μειώνοντας τους χρόνους παραγω-
γής και τις βλάβες και διασφαλίζοντας παράλληλα ευελιξία, 
ποιότητα και προστασία του περιβάλλοντος.
Ο διευθυντής ψηφιακού μετασχηματισμού της Deloitte, 
Nick Davis αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα οφέλη που προ-
κύπτουν από την ψηφιοποίηση όπως είναι η πρόληψη βλα-
βών σε μηχανήματα, η μείωση του όγκου και του κόστους 
των αποθεμάτων, η παρακολούθηση του εργοστασίου από 
την αρχή ως το τέλος σε πραγματικό χρόνο και η λήψη απο-
φάσεων με βάση πραγματικά δεδομένα.
Στην εμπειρία από την εφαρμογή καινοτομικών εφαρμο-
γών αναφέρθηκε ο διευθυντής στρατηγικού σχεδιασμού 
του ομίλου ΤΙΤΑΝ, Αντώνης Κύρκος τονίζοντας ότι οδή-
γησαν σε μείωση του κόστους της εφοδιαστικής αλυσίδας 
κατά 3%, αύξηση της παραγωγικότητας κατά 8% - 10%, 
πρόβλεψη του 60% των αστοχιών και μείωση των ανταλ-
λακτικών κατά 25%. Ο Τιτάνας εφαρμόζει συστήματα τε-
χνητής νοημοσύνης για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας 
και πρόβλεψη των αστοχιών στα εργοστάσια, χρησιμοποιεί 
τρισδιάστατα μοντέλα απεικόνισης για την επέκταση και 
ανακαίνιση των εργοστασίων και μοντέλα προσομοίωσης 
του δικτύου διανομής σε ΗΠΑ και Βαλκάνια για μείωση του 
κόστους και βελτίωση της εξυπηρέτησης. «Πλέον προσλαμ-
βάνουμε μαθηματικούς, στατιστικολόγους και επιστήμονες 
δεδομένων», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο αντιπρόεδρος της Παπαστράτος Ιάκωβος Καργαρώτος 
είπε ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός μαζί με τις άλλες απαι-
τούμενες αλλαγές δημιουργούν νέο επιχειρησιακό μοντέλο 
που βασίζεται στην τεχνολογία και τα δεδομένα.
Η Κατερίνα Βλάχου, διευθύνουσα σύμβουλος της Mondelez 
για την Ελλάδα και την Κύπρο παρουσίασε τις δομές που 
πρέπει να αναπτυχθούν στις επιχειρήσεις προκειμένου να γί-
νουν αποδεκτές και να προχωρήσουν οι αλλαγές (διοικητι-
κή ομάδα, δημιουργία κουλτούρας δοκιμής και λάθους, κ.α.

ΒΙΟΜΗχΑΝΙΑ 4.0: ΤΙ ΕΙπΩΘΗΚΕ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΣΕΒ
Α. Γεωργιάδης: Η Ελλάδα ήταν βιομηχανική χώρα και μπορεί να ξαναγίνει   
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Τις δράσεις του υπουργείου Παιδείας αναφορικά με τον μετα-
ψηφιακό μετασχηματισμό ανέλυσε η υπουργός, Νίκη Κερα-
μέως κατά τη διάρκεια του Βιομηχανικού Συνεδρίου του ΣΕΒ 
«Bιομηχανία 4.0: Η ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί» που 
πραγματοποιείται σήμερα στην Αθήνα.
   «Σχεδιάζουμε νέα προγράμματα σπουδών στα οποία εισά-
γουμε τις νέες τεχνολογίες. Επίσης προβλέπουμε την πιστο-
ποίηση μέσα στο σχολείο των ψηφιακών δεξιοτήτων των 
μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μέσα από το 
κρατικό πιστοποιητικό πληροφορικής, το οποίο θεσμοθετείται 
αρχές του χρόνου μέσω νομοθετικής παρέμβασης. Παράλλη-
λα, ετοιμάζουμε δράσεις ενημέρωσης αναφορικά με το cyber 
bullying, με στόχο την ευαισθητοποίηση και εξάλειψη του 
φαινομένου» ανέφερε στην ομιλία της.
   Τόνισε επίσης, ότι όλες αυτές οι δράσεις πραγματοποιούνται 
για να «φέρουμε πιο κοντά εκπαίδευση και αγορά εργασίας» 
καθώς ο μεταψηφιακός μετασχηματισμός αλλάζει ριζικά τον 
τρόπο με τον οποίο άνθρωποι, οργανισμοί και δεδομένα συν-
δέονται μεταξύ τους.
   Στις πολιτικές για τη σύνδεση καινοτομίας και βιομηχανί-
ας αναφέρθηκε ο υφυπουργός Έρευνας και Τεχνολογίας, 
Χρίστος Δήμας, επισημαίνοντας ότι στόχος της κυβέρνησης 
είναι «να συνδέσει πολύ αποτελεσματικά την σημαντική 

έρευνα που παράγεται στην χώρα μας, με την καινοτομία, 
με την αγορά». Επίσης, δημιουργήθηκε το Εθνικό Συμβούλιο 
Έρευνας Τεχνολογίας και Καινοτομίας όπου «για πρώτη φορά 
συμμετέχουν ακαδημαϊκοί και άνθρωποι από την αγορά με 
αποδεδειγμένη εμπειρία στην καινοτομία».
   Παράλληλα, κ. Δήμας αναφέρθηκε στον σημαντικό ρόλο 
που διαδραματίζουν οι επιχειρήσεις στον τομέα της έρευνας 
και ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, όπως είπε, εξετάζεται «πώς 
μπορούν να δοθούν κίνητρα σε επιχειρήσεις που βρίσκονται 
στην Ελλάδα να επενδύσουν ακόμα περισσότερο στην έρευ-
να και ανάπτυξη ή σε επιχειρήσεις που δεν έχουν έρθει στην 
Ελλάδα να τις προσελκύσουμε να έρθουν στη χώρα». Στο 
πλαίσιο αυτό εξετάζεται η πιθανότητα αύξησης των φοροεκ-
πτώσεων στις δαπάνες έρευνας, πρόσθεσε ο κ. Δήμας.
   Ο Δρ. Αλέξης Μπίρμπας, καθηγητής Ηλεκτρονικής και 
Υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο Πατρών, αναφέρθηκε στην 
σημαντική έρευνα και ανάπτυξη που γίνεται στα ελληνικά πα-
νεπιστήμια. Όπως είπε, παρά το γεγονός ότι η δεκαετής κρίση 
αποψίλωσε τα πανεπιστήμια από νέους ανθρώπους που είναι 
η κινητήρια δύναμη της έρευνας, ωστόσο εξακολουθεί να πα-
ράγεται σημαντικό έργο σε αυτή τη κατεύθυνση.
   Στις ελληνικές επιχειρήσεις αναφέρθηκε ο Ιωάννης Γιώτης, 
πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας ΓΙΩΤΗΣ, 

τονίζοντας ότι έχουν αρχίσει να κάνουν δειλά βήματα ως 
προς τις συμπράξεις με τα ερευνητικά κέντα. Όπως είπε, οι 
ελληνικές επιχειρήσεις κατανοούν ότι οι συμπράξεις με τα 
ερευνητικά κέντρα πανεπιστημίων είναι στρατηγικής ση-
μασίας αλλά και επιτακτικής ανάγκης. Πρόσθεσε επίσης, ότι 
η παγκόσμια αγορά και το απαιτητικό καταναλωτικό κοινό 
επιτάσσουν συμπράξεις και συνεργασίες από τις οποίες μόνο 
οφέλη προκύπτουν.
   Από το βήμα του συνεδρίου, ο Νίκος Βέττας, γενικός διευθυ-
ντής ΙΟΒΕ και καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθη-
νών ανέφερε ότι η ελληνική οικονομία έχει το υψηλότερο με 
διαφορά δημόσιο εξωτερικό χρέος σε όλον τον δυτικό κόσμο. 
«Έχουμε το χαμηλότερο ποσοστό επενδύσεων στο ΑΕΠ μας 
σε όλο τον δυτικό κόσμο, ίσως και σε όλο τον κόσμο, έχουμε 
ένα από τα πλέον δυσμενή δημογραφικά και δυσμενή συμμε-
τοχή στο εργασιακό δυναμικό και το μόνο που είναι σίγουρα 
θετικό είναι ότι έχουμε περάσει μια τόσο δραματική δεκαετία 
που θα ελπίζαμε ότι κανείς δεν θέλει να διακινδυνεύσει να φέ-
ρει πίσω» και συνέχισε: «Πρέπει να κάνουμε μια ανάλυση του 
τι συμβαίνει σε κομβικούς τομείς και ειδικότερα στη μεταποί-
ηση όπου υπάρχει μεγάλο έλλειμμα διότι η μη διασύνδεση με 
τη τεχνολογία είναι ο πιο σίγουρος δρόμος ότι η μεταποίησή 
μας θα αρχίσει να συρρικνώνεται».

Στα τέλη του 2021 θα έχουμε στα χέρια μας τις νέες ταυτότητες 
ενώ από το πρώτο εξάμηνο του 2020 θα ξεκινήσει η λειτουρ-
γία της ενιαίας ψηφιακής πύλης του κράτους για τους πολίτες, 
ανακοίνωσε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο υπουργός Επικρατείας 
και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης μιλώ-
ντας χθες στο συνέδριο «Βιομηχανία 4.0 - Η ευκαιρία που δεν 
πρέπει να χαθεί» που διοργανώνει στην Αθήνα ο ΣΕΒ.

Η ενιαία ψηφιακή πύλη θα έχει ως πρότυπο την αντίστοιχη 
πύλη της βρετανικής κυβέρνησης και οι πολίτες θα έχουν 
πρόσβαση σε αυτήν με τους κωδικούς του Taxis ή τους τρα-
πεζικούς κωδικούς. Αναφορικά με τις ταυτότητες όπως είπε, ο 
διαγωνισμός θα αναρτηθεί αύριο Παρασκευή ή την Δευτέρα.
Ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι η προσπάθεια της κυβέρνησης 
επικεντρώνεται τώρα στην διαλειτουργικότητα των μητρώ-

ων του Δημοσίου (πχ το μητρώο των πολιτών με το μητρώο 
της ΑΑΔΕ) και θα ακολουθήσει η διόρθωση τυχόν διαφορών 
στα στοιχεία και η συγκέντρωση των πληροφοριών. Παράλ-
ληλα προχωρά η ψηφιοποίηση διαδικασιών (όπως έγινε για 
την φορολογική ενημερότητα, θα ακολουθήσει η ασφαλι-
στική και το ποινικό μητρώο) και η κατάργηση όσων είναι 
περιττές.

Ξεκινά σήμερα Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019, στις 11 το 
πρωί και ολοκληρώνεται την Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2020, 
στις 12 το μεσημέρι, η υποβολή αιτήσεων των εποχικών ξε-
νοδοχειακών επιχειρήσεων, για τη συμμετοχή τους στο «πρό-
γραμμα επιχορήγησης εποχικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 
για τη διατήρηση θέσεων εργασίας κατά τη χειμερινή περίοδο 
2019-2020». Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του 
Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) που 
μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το πρόγραμμα έχει ως στόχο τη διατή-
ρηση των θέσεων εργασίας στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που 
λειτουργούν εποχικά, κατά τη χειμερινή περίοδο και, συγκεκρι-
μένα, από την 1η Νοεμβρίου 2019 έως την 29η Φεβρουαρίου 
2020. Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν οι κάθε μορφής 
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, εφόσον πληρούν σωρευτικά τις 
παρακάτω προϋποθέσεις:
- Λειτουργούν εκτός της διοικητικής περιφέρειας Αττικής, πλην 
της περιφερειακής ενότητας νήσων και του πολεοδομικού συ-

γκροτήματος της πόλεως της Θεσσαλονίκης.
- Έχουν άδεια λειτουργίας του ΕΟΤ σε ισχύ.
- Είχαν διακόψει τη συνεχόμενη λειτουργία τους τουλάχιστον 
για δύο έτη, κατά την προηγούμενη πενταετία 2014-2018 (συ-
γκεκριμένα, εντός της χρονικής περιόδου από την 1η Νοεμβρίου 
μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου), εκτός εάν μετείχαν σε ένα τουλάχι-
στον από τα προηγούμενα όμοια προγράμματα διατήρησης 
θέσεων εργασίας για τη χειμερινή περίοδο.
Οι νέες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις πρέπει να λειτουργούν από 
την 1η Ιανουαρίου 2018 και να έχουν διακόψει τη συνεχόμενη 
λειτουργία τους, πριν από την 1η Νοεμβρίου 2018.
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, 
στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), με χρήση 
κωδικών πρόσβασης (ονομασία χρήστη και συνθηματικό) στις 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Οργανισμού. Όσοι δεν διαθέτουν 
κωδικούς πρόσβασης, οφείλουν να προσέλθουν στα Κέντρα 
Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) περιοχής αρμοδιότητας της 

επιχείρησής τους, προκειμένου να παραλάβουν κλειδάριθμο και 
τους σχετικούς κωδικούς πρόσβασης.
Ωφελούμενοι είναι οι ξενοδοχοϋπάλληλοι οι οποίοι συγκεντρώ-
νουν τις εξής προϋποθέσεις:
- Απασχολούνταν στην ξενοδοχειακή επιχείρηση έως και τις 31 
Οκτωβρίου 2019.
- Είναι δικαιούχοι του επιδόματος τακτικής ανεργίας κατά την 1η 
Νοεμβρίου 2019 και
- δεν είχαν συνεχόμενη δωδεκάμηνη απασχόληση στην ίδια ή/
και σε άλλη ξενοδοχειακή επιχείρηση, πριν από την 1η Νοεμβρί-
ου 2019.
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέ-
σεις και τη διαδικασία συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).

ΒΙΟΜΗχΑΝΙΑ 4.0: ΤΙ ΕΙπΩΘΗΚΕ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΣΕΒ
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός στο επίκεντρο του βιομηχανικού συνεδρίου του ΣΕΒ

ΚΥΡ. πΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: ΩΣ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΘΑ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ Ο ΔΙΑγΩΝΙΣΜΟΣ γΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ

ΟΑΕΔ: ΞΕΚΙΝΑ ΑΥΡΙΟ Η ΥπΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ γΙΑ ΤΟ πΡΟγΡΑΜΜΑ ΕπΙχΟΡΗγΗΣΗΣ ΕπΟχΙΚΩΝ 
ΞΕΝΟΔΟχΕΙΑΚΩΝ ΕπΙχΕΙΡΗΣΕΩΝ
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Σύμφωνα με σχετικό ενημερωτικό σημείωμα που κυκλο-
φόρησε το γραφείο του Πρωθυπουργού, ολόκληρη η συ-
ζήτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον 
Πρόεδρο του ΣΕΒ, Θεόδωρο Φέσσα, είχε ως εξής:
Θ. ΦΕΣΣΑΣ: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε, κύριε Πρωθυ-
πουργέ, κύριοι Υπουργοί, αγαπητοί φίλοι, το πρόγραμμα 
τώρα λέει μία ελεύθερη συζήτηση με τον Πρωθυπουργό. 
Καθήμενος δίπλα του, το συμφωνήσαμε, θα είναι περισ-
σότερο από ελεύθερη. Έχω και χαρτιά αλλά δεν θα χρει-
αστούν νομίζω. Οπότε, κύριε Πρωθυπουργέ, αν θέλετε, 
καθόμαστε στις καρέκλες μαζί.
Καλησπέρα και πάλι. Καλώς ήρθατε. Βλέπω και εσείς έχετε 
κάποιες σημειώσεις.
Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Όπως είπατε, δεν θα τις χρειαστούμε.
Θ. ΦΕΣΣΑΣ: Ωραία, εντάξει. Πώς ήταν η μέρα σας σήμερα;
Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Κουραστική, όπως και όλες. Αλλά με 
αρκετή ικανοποίηση για την ψήφιση του πρώτου προ-
ϋπολογισμού μας. νομίζω ότι κλείνει η χρονιά με την 
Κυβέρνηση και εμένα προσωπικά να έχουμε εκπληρώσει 
τους στόχους τους οποίους θέσαμε. 
Και αυτό το αξιολογώ ως ιδιαίτερα σημαντικό διότι μέρος 
της διαδικασίας αποκατάστασης της εμπιστοσύνης στο 
πολιτικό σύστημα περνάει μέσα από την πολιτική μας αξι-
οπιστία. Και αξιοπιστία είναι να κάνουμε αυτά που λέμε ότι 
θα κάνουμε και να είμαστε συνεπείς στις προεκλογικές μας 
δεσμεύσεις. Πράγμα το οποίο μπορεί να φαίνεται αρκετά 
ασυνήθιστο για τα ελληνικά δεδομένα. Πλην όμως για 
εμένα αποτελεί κανόνα από τον οποίο δεν έχω πρόθεση 
να ξεφύγω για τα βασικά χαρακτηριστικά του προϋπολο-
γισμού: 1,2 δισ. συνολικές μειώσεις φόρων. Οι πιο πολλές 
αφορούν τις επιχειρήσεις. Αποτελούσε μία από τις κεντρι-
κές προεκλογικές μας δεσμεύσεις. Μείωση του φόρου στις 
επιχειρήσεις από το 28% στο 24%, μείωση του φόρου στα 
μερίσματα.
Ένα συνολικό πακέτο το οποίο εντάχθηκε στο φορολογικό 
νομοσχέδιο, πολλά από τα οποία φαντάζομαι θα συζητή-
σουμε και στη συνέχεια και για το πώς μπορούμε ενδεχο-
μένως να τα εξειδικεύσουμε περαιτέρω. Οπότε πιστεύω 
ότι η χρονιά κλείνει αρκετά καλά για την Κυβέρνηση και 
πιστεύω ότι και με ένα γενικότερο κλίμα συγκρατημένης 
αισιοδοξίας στην αγορά, το οποίο όμως το θεωρώ ιδι-
αίτερα σημαντικό μετά από 10 χρόνια όπου πιστεύαμε 
συστηματικά ότι η χώρα πηγαίνει στη λάθος κατεύθυνση. 
Νομίζω για πρώτη φορά έχει κανείς την αίσθηση, από 
τους πολίτες, ότι κάτι έχει αλλάξει.
Θ. ΦΕΣΣΑΣ: Συγχαρητήρια, το ξέρετε πολύ καλά από τις 
δημόσιες τοποθετήσεις μας ότι είμαστε υπέρμαχοι της 
αλλαγής πορείας της χώρας, ότι η χώρα πρέπει να στα-

ματήσει να υπερφορολογεί και να αφήσει τις επιχειρήσεις, 
τους επιχειρηματίες, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους 
εργαζόμενους να δημιουργήσουν αξία. 
Και στη συνέχεια, σαφώς, η πολιτεία έρχεται να διανείμει 
και να στηρίξει τους πολίτες που πραγματικά έχουν ανά-
γκη.  Οπότε το θέμα το σημερινού μας συνεδρίου είναι 
«Βιομηχανία 4».
Εντοπίσαμε πάρα πολύ και τις προτάσεις και τις διαπι-
στώσεις στο θέμα βιομηχανία. Βέβαια, ουσιαστικά είναι 
economy 4 για να είμαστε ειλικρινείς και έχοντας απένα-
ντί μου τον Πρωθυπουργό της χώρας δεν θέλω να μεί-
νω στενά στο χώρο της βιομηχανίας. Αν και ο αρμόδιος 
Υπουργός το πρωί μας είπε ότι η Κυβέρνηση αυτή βλέπει 
τη βιομηχανία σαν βασικό συντελεστή αναδιάρθρωσης 
και μεγέθυνσης της οικονομίας και το τονίζουμε και το 
πιστεύουμε και εμείς. 
Πράγματι η βιομηχανία, η μεταποίηση γενικότερα, είναι 
βασικός παράγων που μπορεί να κάνει, να δημιουργήσει 
και καλές δουλειές και μεγάλο εθνικό προϊόν. Άλλωστε 
όλες οι παρουσιάσεις αναφερόντουσαν σε αυτό.
Πείτε μου αλήθεια πως σκέφτεστε την Ελλάδα;  Έχετε 
4 χρόνια καθαρά μπροστά σας για να φτιάξετε τη χώρα 
προς την κατεύθυνση που εσείς ονειρεύεστε και πρεσβεύ-
ετε.  Ποιο είναι η χώρα πρότυπο; Ποια είναι μια χώρα την 
οποία λέτε «ναι σε αυτή θέλω να μοιάσω». Θέλω να μοιά-
σω στην Αγγλία ας πούμε.
Μας είπε ο Υπουργός ο κος Πιερακάκης ότι η Αγγλία του 
government4 έχει ένα καλό μοντέλο για να επικοινωνούν 
οι πολίτες με τη δημόσια διοίκηση. Αν το κοιτούσαμε πιο 
ολιστικά ποια είναι η χώρα πρότυπο για εσάς;  Ή πού είναι 
εφικτό να φτάσει η Ελλάδα σε 4 χρόνια;
Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Θα πάω από το πιο μικρό στο πιο μεγά-
λο.  Καταρχάς η άποψή μας για τη βιομηχανία είναι γνω-
στή. Έχει αναλυθεί και από τους Υπουργούς. Πιστεύουμε 
στη βιομηχανία και τη μεταποίηση. 
Λέω το αυτονόητο, πλην όμως έχει μια μεγάλη σημασία 
να αναγνωρίσουμε και να αναδείξουμε τα πραγματικά 
οικονομικά δεδομένα και τη συνεισφορά της βιομηχανί-
ας στην εγχώρια οικονομία και σε επίπεδο οικονομικού 
αποτελέσματος αλλά κυρίως σε επίπεδο θέσεων απασχό-
λησης. 
Η βιομηχανία έχει πολλές καλά πληρωμένες δουλειές και 
είναι κατά κανόνα μπροστά στον τομέα της καινοτομίας, 
της έρευνας, όχι εκεί που θα θέλαμε, θα το κουβεντιάσου-
με και αυτό στη συνέχεια. Αλλά είναι αυτή η οποία κατά 
κανόνα είναι υποχρεωμένη από τις ίδιες τις εξελίξεις να 
επενδύσει πολύ περισσότερο σε αυτή την τρομερή τεχνο-
λογική πρόοδο η οποία συντελείται.

Και βέβαια πρέπει να πω κιόλας ότι τα χρόνια της κρίσης 
οι ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες άντεξαν έγιναν πολύ 
καλύτερες. Προσαρμόστηκαν αναγκαστικά σε μια κρίση η 
οποία συρρίκνωσε την εθνική αγορά, άρα αναγκάστηκαν 
να στραφούν πολύ περισσότερο προς εξαγωγές, να γί-
νουν εκ των πραγμάτων πιο ανταγωνιστικές. Να ανοίξουν 
καινούργιες αγορές. Και γι’ αυτό πιστεύω ότι αυτή τη στιγ-
μή έχουμε μία βάση επιχειρήσεων -μεγάλων, μεσαίων, 
μικρών- πάνω στις οποίες μπορούμε να πατήσουμε για να 
κάνουμε το επόμενο μεγάλο άλμα. 
Δεν έχω κάποια χώρα πρότυπο την οποία να έχω έτσι 
υπόψη μου και να θέλω να αντιγράψω. Γιατί θεωρώ ότι 
η Ελλάδα έχει μια σειρά από μοναδικά συγκριτικά πλεο-
νεκτήματα που της επιτρέπει να χαράξει το δικό της ξεχω-
ριστό δρόμο. 
Αυτό δεν σημαίνει ότι σε επιμέρους πολιτικές δεν παρακο-
λουθούμε με πολύ μεγάλη προσοχή βέλτιστες πρακτικές 
για να μπορούμε να πάρουμε ιδέες, να δούμε τι δουλεύει, 
τι δεν δουλεύει.  Είναι πάντα καλύτερα να μαθαίνεις από 
τα λάθη των άλλων και όχι από τα δικά σου. 
Και στον τομέα αυτό παραδείγματος χάρη, στα ζητή-
ματα του ψηφιακού μετασχηματισμού έχουμε κοιτάξει 
πολύ τη Μεγάλη Βρετανία, το portal της δηλαδή, αυτό 
που θέλουμε να είναι η ενιαία πύλη εισόδου των χρη-
στών -επιχειρήσεων και πολιτών- στον ψηφιακό κόσμο. 
Έχουμε δουλέψει πολύ με την Εσθονία στα ζητήματα της 
ψηφιακής ταυτότητας.  Ένα έργο το οποίο αναμένεται να 
προκηρυχθεί, καλώς εχόντων των πραγμάτων, και πριν 
το τέλος του έτους.
Όμως το άθροισμα των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της 
Ελλάδος, το απαράμιλλο φυσικό και πολιτιστικό της περι-
βάλλον, η γεωγραφική της θέση, το ανθρώπινο δυναμικό 
εντός και εκτός Ελλάδος και το μέγεθός μας, η ομοιομορ-
φία μας ως χώρα, είμαστε μια χώρα που δεν είμαστε ούτε 
πολύ μεγάλη ούτε πολύ μικρή, μας επιτρέπουν να χαρά-
ξουμε έναν δικό μας δρόμο ο οποίος όμως δεν μπορεί σε 
καμία περίπτωση να παραγνωρίζει δύο κεντρικές σταθε-
ρές στις οποίες αναφέρθηκα και χθες στην ομιλία μου στον 
Προϋπολογισμό, αν θέλουμε να κοιτάξουμε τέσσερα χρό-
νια, δέκα χρόνια μπροστά: τον ψηφιακό μετασχηματισμό 
και την προστασία του περιβάλλοντος.
Αυτοί οι δυο πυλώνες πρέπει να είναι στο κέντρο, είναι τα 
θεμέλια πάνω στα οποία στηρίζουμε οποιαδήποτε ουσια-
στική αναπτυξιακή πολιτική.

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)
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Μιλάμε περισσότερο σήμερα για το πρώτο κομμάτι, 
για τον ψηφιακό μετασχηματισμό αλλά και η προ-
στασία του περιβάλλοντος η οποία κρύβει μέσα της, 
μην έχουμε καμία αυταπάτη, μεγάλη καινοτομία. Δεν 
πιστεύω ότι το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής μπορεί 
να αντιμετωπιστεί τελικά εάν δεν επενδύσουμε ουσια-
στικά στην τεχνολογία και στην καινοτομία. Αυτή θα 
μας δώσει τελικά τις λύσεις και τα εργαλεία για να αντι-
μετωπίσουμε το πρόβλημα.
Αυτοί είναι δύο πυλώνες με ορίζονται που πηγαίνει 
πολύ πέρα από την τετραετία, τουλάχιστον σε ορίζο-
ντα δεκαετίας, και πρέπει να έχουμε την θέση αυτή την 
στιγμή, ως κράτος, ως βιομηχανία, ως κοινωνία, να 
μπορούμε να σχεδιάζουμε σε ένα τέτοιο ορίζονται.
Αναφέρθηκα χτες στον προϋπολογισμό στο παράδειγ-
μα της ηλεκτροκίνησης. Η ηλεκτροκίνηση, αν θέλουμε 
να την υποστηρίζουμε, πρέπει να μπορούμε να κάνου-
με έναν σχεδιασμό σε βάθος δεκαετίας, να θέσουμε το 
σωστό πλαίσιο των κινήτρων και των αντικινήτρων, 
να κατευθύνουμε την αγορά με ένα πλαίσιο πολιτικής 
το οποίο δεν θα αλλάζει κάθε τρεις και λίγο. Άρα ενα-
πόκειται και σε μας να μπορούμε να σχεδιάζουμε και 
να υλοποιούμε πολιτικές μακροχρόνιες που πηγαίνουν 
πέρα από την πυροσβεστική αντιμετώπιση που συχνά 
αποτελεί, δυστυχώς, ένα μεγάλο τμήμα της καθημερι-
νής μας δουλειάς. 
Όπως αντιμετωπίζει, το ίδιο μπορεί να ισχύει και για 
όλους σας. Αλλά πρέπει να μπορούμε να μοιράζουμε 
τον χρόνο μας μεταξύ του να παρεμβαίνουμε για το 
τρέχον και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε 
κάθε μέρα και να σχεδιάσουμε το μακροπρόθεσμο. 
Θ. ΦΕΣΣΑΣ: Πραγματικά σας ακούω, και είναι μουσι-
κή στα αυτιά μου αυτά που λέτε προφανώς και στους 
περισσότερους από τους παριστάμενους φαντάζομαι, 
αλλά δεν μπορώ να μην ρωτήσω: αισθάνεστε ότι έτσι 
όπως είναι η διάρθρωση του ελληνικού πολιτικού συ-
στήματος υπάρχει δυνατότητα να έχουμε έναν δεκαετή 
σχεδιασμό για πράγματα που δεν έχουν μεγάλη ιδεο-
λογική ή πολιτική, ας το πούμε έτσι, διαφοροποίηση 
από το ένα κόμμα στο άλλο; 
Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Θεωρώ ότι ως χώρα σήμερα έχουμε 

ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα σε σχέση με τις υπόλοι-
πες ευρωπαϊκές χώρες. Έχουμε μια σταθερή κυβέρ-
νηση με πλειοψηφία στην Βουλή, που δεν στηρίζεται 
σε ευκαιριακές συμμαχίες και η οποία έχει έρθει για να 
υλοποιήσει το σχέδιο της.
Αυτό είναι ξένο στην Ευρώπη αυτή την στιγμή. Δεν 
έχουμε πολλές αυτοδύναμες κυβερνήσεις στην Ευρώ-
πη οι οποίες να μην έχουν εκλογές για τα επόμενα τέσ-
σερα, τρεισήμισι χρόνια μπροστά τους και αυτό είναι 
κάτι το οποίο πρέπει να το αξιοποιήσουμε και θα το 
αξιοποιήσουμε πλήρως
Γιατί αυτή είναι η εντολή που πήραμε. Πήραμε μια 
εντολή για μια καθαρή τετραετία. Θα θέσουμε τα απο-
τελέσματα αυτής της πολιτικής στην κρίση του ελλη-
νικού λαού στο τέλος της τετραετίας, διεκδικώντας 
προφανώς την επανεκλογή μας το 2023.
Νομίζω ότι υπάρχει και κάτι ακόμα το οποίο είναι πολύ 
σημαντικό. Και αυτό έχει να κάνει με τις αντιλήψεις, 
την κουλτούρα, την διάθεση της κοινωνίας να στηρίξει 
αλλαγές που μέχρι πριν από και λίγα χρόνια θα φαινό-
ντουσαν ξένες ή δύσκολες. 
Δείτε τα ζητήματα που αφορούν τον τρόπο με τον 
οποίο γίνονται οι κινητοποιήσεις τις τελευταίες εβδο-
μάδες, κυρίως στην Αθήνα. Εμείς το είπαμε ξεκάθαρα 
ότι προστατεύουμε το δικαίωμα στην απεργία, στην 
κινητοποίηση, αλλά δεν μπορεί οι λίγοι συστηματικά 
να ταλαιπωρούν τους πολλούς. Και θα το κάνουμε 
πράξη αυτό με νομοθέτηση συγκεκριμένη, μέσα στον 
επόμενο μήνα. Μέσα στον Ιανουάριο. Αυτό δεν ήταν 
αυτονόητο πριν από κάποια χρόνια.
Δεν ήταν αυτονόητο το γεγονός ότι μπορούσαμε να 
εφαρμόσουμε τελικά, γιατί εφαρμόζεται, σας διαβε-
βαιώνω για αυτό γιατί έχω τα στοιχεία σε εβδομαδιαία 
βάση, τον αντικαπνιστικό νόμο.  
Λέγαμε ότι αυτά τα πράγματα δεν γίνανε στην Ελλάδα. 
Εμείς είμαστε κάπως μια ειδική περίπτωση. Γίνονται. 
Με σχέδιο και με πολιτική βούληση. Δεν ήταν καθόλου 
αυτονόητο ότι μπορούμε να βλέπουμε αλλαγές στην 
Παιδεία. Στην εκπαίδευση, στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση, όπως τις κάνουμε αυτή την στιγμή. 
Για μένα αυτό είναι το πιο κρίσιμο ζήτημα από όλα τα 
ζητήματα τα οποία θίξατε. Ο τεχνολογικός μετασχημα-
τισμός είναι ένα ζήτημα. Αλλά βρισκόμαστε μπροστά 

σε μια τεράστια αλλαγή στην αγορά εργασίας. Επαγ-
γέλματα θα εξαφανιστούν και νέα επαγγέλματα θα 
δημιουργηθούν. Αυτό θα γίνει παντού. Θα γίνει και 
εδώ πέρα.  
Και ποιες είναι οι δεξιότητες και οι δυνατότητες που 
δίνει το εκπαιδευτικό μας σύστημα στα νέα παιδιά, 
ξεκινώντας από τα παιδιά του Δημοτικού μέχρι τα 
παιδιά που είναι σήμερα στο πανεπιστήμιο και στο 
πολυτεχνείο, να ανοιχτούν σε αυτόν τον κόσμο που 
αλλάζει; Και ποιο είναι το πλαίσιο συνεργασίας των 
πανεπιστημίων, των πολυτεχνείων, των τεχνολογικών 
μας σχολών με την βιομηχανία; 
Υπάρχει μια αλλαγή ήδη. Το ζητούν οι ίδιοι οι φοιτη-
τές. Το ζητούν οι ίδιοι οι καθηγητές. Θα απελευθερώ-
σουμε τα δημόσια πανεπιστήμια. Μακάρι να είχαμε 
αλλάξει και το άρθρο 16. Δεν τα καταφέραμε, όχι με 
δική μας ευθύνη. 
Θα απελευθερώσουμε τα δημόσια πανεπιστήμια να 
έρθουν πιο κοντά στις ανάγκες, λέμε της αγοράς αλλά 
δεν είναι της αγοράς, της κοινωνίας. Δεν υπάρχει μία 
αγορά αφηρημένη. Είναι η ίδια η κοινωνία. Τα παιδιά 
τα οποία μπαίνουν στο πανεπιστήμιο σήμερα προ-
σβλέπουν ότι θα πάρουν ένα πτυχίο το οποίο δεν θα 
είναι απλά ένα χαρτί αλλά θα είναι ένα πιστοποιητι-
κό δεξιοτήτων ώστε να μπορέσουν να αρχίσουν την 
επαγγελματική τους διαδρομή. 
Άρα σε όλα αυτά πιστεύω ότι η χώρα είναι πολύ πιο 
έτοιμη, πολύ πιο ώριμη να ακούσει για αυτές τις αλ-
λαγές και να μπει σε αυτό το οποίο αναφέρθηκε ο 
πρώτος ομιλητής, γιατί έχω υπόψη μου αυτή την πολύ 
ενδιαφέρουσα δουλειά, αυτή την έννοια του growth 
mindset, το πώς αλλάζουμε συνέχεια, πώς δεν είμαστε 
στατικοί, πώς προσαρμοζόμαστε και πώς εξελισσόμα-
στε τελικά.  
Γιατί σήμερα όλα είναι μία διαδικασία διαρκούς αλλα-
γής και χρέος μας ως πολιτικοί είναι να εκπαιδεύσουμε 
την κοινωνία σε αυτή τη διαδικασία. Έχουμε και αυτόν 
τον ρόλο, να εξηγούμε με όσο πιο απλά λόγια γίνεται τι 
γίνεται, πώς αλλάζει ο κόσμος γύρω μας και πώς δεν 
έχουμε τη δυνατότητα να μην αλλάξουμε.

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)
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Θ. ΦΕΣΣΑΣ: Μου δίνετε, λοιπόν, την ευκαιρία να ευλογή-
σω και λίγο τα γένια μου σαν ΣΕΒ και να πω ότι πράγματι 
και εμείς το συνέδριο που κάνουμε τώρα και το συνέδριο 
που κάναμε πριν από δύο χρόνια για τον ψηφιακό με-
τασχηματισμό στην ουσία είναι ένα καμπανάκι για την 
επιχειρηματική και για το σύνολο της κοινωνίας ότι ο 
κόσμος αλλάζει, ο τρόπος που γίνονται οι δουλειές, ο 
τρόπος που ζούμε και που αναπτυσσόμαστε, που μετα-
σχηματίζεται η οικονομία και η κοινωνία είναι τελείως 
διαφορετικός. 
Το Industry 4 αυτό, η Βιομηχανία 4 δεν είναι τόσο πολύ 
τεχνολογία, είναι  μία καινοτόμα σκέψη και δράσεις και 
αλληλεπίδραση διαφόρων παραγόντων που η τεχνολο-
γία σαφώς παίζει κομβικό ρόλο, ούτως ώστε να δούμε 
διαφορετικά κυρίως το χώρο της μεταποίησης. Αλλά δεν 
μένουμε σε αυτό. Έχουμε πολύ πιο σημαντική δουλειά 
να κάνουμε. 
Και το πρώτο που  πρέπει να γίνει, και νομίζω σε όλους 
μας είναι υποχρέωση να γίνει, είναι να αλλάξει η νοοτρο-
πία του κόσμου για να αλλάξει πραγματικά η κατεύθυν-
ση στην οποία δρούμε, σκεφτόμαστε.  
Γι’ αυτό και όταν ήρθα το πρωί εδώ διαπίστωσα με με-
γάλη μου χαρά και έκπληξη ότι η αίθουσα είναι γεμάτη 
από τις 10:00 η ώρα το πρωί και ο κόσμος είχε πραγ-
ματικό ενδιαφέρον. Έμειναν πάρα πολλοί άνθρωποι, 
εκατοντάδες, θα έλεγα χιλιάδες, να παρακολουθήσουν 
όλα τα sections, να ακούσουν πάρα πολύ ενδιαφέρου-
σες εισηγήσεις. 
Και θέλω να ευχαριστήσω από αυτό το βήμα και παρου-
σία σας τους συνεργάτες μου στο ΣΕΒ και όλους όσους 
συνέβαλαν σε αυτή την οργάνωση. Και προφανώς τους 
χορηγούς μας. Χωρίς αυτούς δεν μπορούμε να κάνουμε 
τέτοιες εκδηλώσεις. 
Αλλά είναι πραγματικά και συγκινητικό αλλά και ουσι-
αστικό να καταλάβουμε ότι η αλλαγή έχει ξεκινήσει. Και 
αυτό, λοιπόν, θέλω να πω και σε εσάς. Αν το κάνετε με 
το ίδιο πάθος και με την ίδια επιμονή, όπως και τις άλλες 
μεταρρυθμίσεις, και βάλουμε σαν κεντρικό στόχο να φέ-
ρουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη Βιομηχανία 
4 στη χώρα, νομίζω βοηθούντων όλων, της επιχειρη-
ματικής κοινότητος, της ακαδημαϊκής κοινότητος και της 
πολιτείας, νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε γιατί τώρα εί-
ναι η ώρα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο και αυτό 
λέμε. 
Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Να βαρέσω και εγώ, λοιπόν, ένα κα-
μπανάκι που αφορά την ίδια την επιχειρηματική κοι-
νότητα. Είχα πει προεκλογικά και βλέπετε ότι τηρώ τις 

δεσμεύσεις μου, ότι πρέπει να συνάψουμε μία συμφωνία 
αλήθειας, όπου εμείς ως πολιτεία θα στηρίξουμε την 
επιχειρηματικότητα μειώνοντας τους φόρους. Το κάναμε 
ήδη. 
Είχαμε μία πολύ ενδιαφέρουσα ιδεολογική συζήτηση 
χθες στη Βουλή όχι τόσο με τον κύριο Τσίπρα, αλλά 
άκουσα την ομιλία του κυρίου Τσακαλώτου, ο οποίος 
έχει μία άλλη άποψη για τη λογική της αναδιανομής. 
Είναι πιστός στις μαρξιστικές του αρχές. Αλλά είναι μία 
άποψη βαθύτατα μειοψηφική. Η πλειοψηφία του κό-
σμου σήμερα αντιλαμβάνεται ότι οι μειώσεις φόρων 
τελικά τονώνουν την επιχειρηματικότητα, τις επενδύσεις 
και την απασχόληση. 
Μειώνουμε φόρους, απλοποιούμε το επιχειρηματικό 
περιβάλλον με το νομοσχέδιο το οποίο έχει ψηφίσει το 
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και έχουμε ακό-
μη πολύ δουλειά να κάνουμε. Ξέρετε πόσο διαθέσιμη 
είναι πάντα η ηγεσία του Υπουργείου να λύνει προβλή-
ματα σε καθημερινή βάση. 
Θα μειώσουμε εντός του 2020, είμαι πεπεισμένος ότι θα 
υπάρχει δημοσιονομικός χώρος τις επιβαρύνσεις στη 
μισθωτή εργασία, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντι-
κό για τα στελέχη των επιχειρήσεων, ξεκινώντας με την 
εισφορά αλληλεγγύης και την πρώτη φάση της μείωσης 
των εργοδοτικών εισφορών. 
Και βέβαια βοηθούμε και στην ρευστότητα, πώς; Με το 
να κάνουμε παρεμβάσεις στο τραπεζικό σύστημα, το 
πρόγραμμα ΗΡΑΚΛΗΣ, και με το να αξιοποιούμε καλύτε-
ρα τους πόρους του υφιστάμενου ΕΣΠΑ και της καινούρ-
γιας προγραμματικής περιόδου για να τους κατευθύνου-
με στοχευμένα προς δράσεις εκείνες όπου θεωρούμε ότι 
πρέπει να στηριχθούν.
Υπάρχουν και οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων. Δεν θα 
σταθώ στα προφανή.  Θα πω όμως κάτι το οποίο δεν το 
είχα εντάξει στο προεκλογικό μου λεξιλόγιο πολύ έντονα 
και αυτό αφορά τις δικές σας υποχρεώσεις ως επιχειρη-
ματίες να προσαρμοστείτε σε αυτή τη νέα πραγματικότη-
τα. Τι σημαίνει αυτό;  Μέγεθος. Πρέπει να μεγαλώσουν οι 
ελληνικές επιχειρήσεις. Και αν δεν μπορούν να μεγαλώ-
σουν μόνες τους πρέπει να μεγαλώσουν με συγχωνεύ-
σεις και με δημιουργία clusters και εταιρικών σχημάτων 
συνεργασίας. 
Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει; Σημαίνει ναι ότι ο επιχειρη-
ματίας ο οποίος ελέγχει την εταιρεία του σήμερα μπορεί 
να πρέπει να διαπιστώσει ότι δεν θα την ελέγχει αύριο 
γιατί θα πρέπει να κάνει αυτή την παραχώρηση για να 
σχηματίσει ένα μεγαλύτερο επιχειρηματικό σχήμα.  Είτε 
παίρνοντας ενδεχομένως κεφάλαια από έναν τρίτο επεν-
δυτή είτε συγχωνεύοντας τις δράσεις του.

Είναι επιβεβλημένο να επενδύσετε σε ανθρώπινο δυνα-
μικό.  Οι νέες δεξιότητες δεν θα έρθουν από μόνες τους. 
Ο μετασχηματισμός χρειάζεται ανθρώπους οι οποίοι θα 
τον οδηγήσουν και εξειδικευμένο προσωπικό με ειδικές 
ψηφιακές γνώσεις που κοστίζει σε μια επιχείρηση.  Είναι 
μια επένδυση αλλά πρέπει να γίνει. Αυτές οι υποχρεώ-
σεις είναι υποχρεώσεις που απορρέουν από μια άλλη 
κουλτούρα για το πώς θα προσαρμοστείτε σε αυτά τα 
δεδομένα. Γιατί το κράτος δεν μπορεί να κάνει πολλά 
πράγματα εδώ.  
Μπορεί να δώσει ενδεχομένως κάποια κίνητρα για 
συγχωνεύσεις, σίγουρα θα δώσουμε και πρόσθετα φο-
ρολογικά κίνητρα για ζητήματα που αφορούν υπερα-
ποσβέσεις κυρίως στο κομμάτι της έρευνας κάναμε κά-
ποια πρώτα βήματα, θα κάνουμε και άλλα. Πιστεύω ότι 
έχουμε δυνατότητα συνολικά να δούμε το ζήτημα των 
υπεραποσβέσεων με μια τολμηρή προσέγγιση και είμαι 
σίγουρος ότι δεν θα έχουμε τελικά αρνητικές δημοσιο-
νομικές επιπτώσεις. 
Αλλά πολλά από αυτά τα οποία κουβεντιάζουμε έχουν 
να κάνουν και με την  ίδια την κουλτούρα των επιχειρή-
σεων η οποία πρέπει να αλλάξει διότι το πρόβλημά μας 
είναι ότι δεν έχουμε αρκετές επιχειρήσεις του μεγέθους 
εκείνου, μεσαίες επιχειρήσεις δεν μιλάω για τις μεγάλες, 
που να μπορούν εύκολα να ανταγωνιστούν επιτυχημέ-
να επιχειρήσεις που πια απευθύνονται στην παγκόσμια 
αγορά. Διότι αν μιλάμε για ένα μοντέλο το οποίο δεν στη-
ρίζεται μόνο στην εξυπηρέτηση της εγχώριας αγοράς, 
μιλάμε δηλαδή για εξαγωγικό προσανατολισμό, εκεί ο 
ανταγωνισμός θα είναι αδυσώπητος. 
Ξέρετε πολύ καλά ότι έχουμε κάνει μια πολύ συστηματι-
κή προσπάθεια στο Υπουργείο Εξωτερικών να στηρίξου-
με την ελληνική εξωστρέφεια και την εξωστρέφεια του 
πως βγαίνουμε εμείς προς τα έξω και του πως παρουσι-
αζόμαστε και το πώς υποδεχόμαστε τους επενδυτές στη 
χώρα μας.
Στέκομαι ειδικά στο πρώτο κομμάτι γιατί αυτό έχει πολύ 
μεγάλη σημασία. Θα υπάρχει πολύ σύντομα εντός του 
’20 ένα ενιαίο branding για τη χώρα.  Ένα branding 
ομπρέλα κάτω από το οποίο μπορούν να κρέμονται οι 
επιμέρους πρωτοβουλίες είτε του κλάδου του τουρισμού 
γιατί όχι, ή του κλάδου της βιομηχανίας, της μεταποίη-
σης. Κάναμε ήδη το πρώτο βήμα με την προστασία των 
μακεδονικών προϊόντων με την καταχώρηση ενός σχε-
τικού σήματος.

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)
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Άρα από μέρους μας μην έχετε καμία αμφιβολία ότι θα 
υπάρχει απόλυτη προσήλωση σε αυτό το στόχο. Και η 
επόμενη μεγάλη μας έμφαση θα είναι ο κόσμος της μισθω-
τής εργασίας διότι το τελευταίο το οποίο θέλω είναι να 
χάνουμε ανθρώπους από ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίοι 
φεύγουν στο εξωτερικό όχι γιατί δεν έχουν δουλειά στην 
Ελλάδα αλλά γιατί το διαθέσιμο εισόδημα μετά φόρων και 
εισφορών απλά κάνει την απασχόληση στην Ελλάδα μη 
ελκυστική. 
Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το αντέχουμε διότι όπως η 
Ελλάδα θα μπαίνει πάλι σε μια τροχιά υγιούς ανάπτυξη δεν 
μπορούμε να διαπιστώσουμε κάποια στιγμή ότι έχουμε τα 
κεφάλαια, τα οικονομικά κεφάλαια να την υποστηρίξουμε 
και δεν έχουμε το ανθρώπινο δυναμικό να την υποστηρί-
ξουμε. Διότι ήδη γνωρίζω πολύ καλά τι δυσκολίες υπάρ-
χουν σε συγκεκριμένες δεξιότητες για να βρούμε κόσμο. 
Και αυτή τη στιγμή έχουμε μια μεγάλη προίκα που είναι τα 
παιδιά που έφυγαν στο εξωτερικό αλλά για να γυρίσουν 
πίσω απαιτούνται δυο πράγματα. 
Το πρώτο είναι ένα πιο ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς είτε 
στη μισθωτή, πρωτίστως στη μισθωτή εργασία. Ανοίγω 
μια παρένθεση, κάναμε μια τολμηρή κίνηση με τη φορο-
λόγηση των stock options την οποία θέλω να τη λάβετε 
πολύ σοβαρά υπ’ όψιν σας, διότι με αυτόν τον τρόπο 
δημιουργούμε νέα συνεργατικά σχήματα και κάνουμε 
τους εργαζόμενους συμμέτοχους στην επιχειρηματική 
προσπάθεια. 
Εγώ το θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό. Άρα, καλύτερη φο-
ρολόγηση, λιγότερες εισφορές στην μισθωτή εργασία και 
βέβαια κάτι το οποίο είναι αρκετά άυλο για τα παιδιά που 
έχουνε φύγει στο εξωτερικό, την πίστη ότι η χώρα γύρισε 
σελίδα. Κανείς δεν θα γυρίσει στην Ελλάδα εάν δεν πιστεύ-
ει ότι η χώρα γύρισε σελίδα οριστικά και δεν υπάρχει ένας 
ορίζοντας πενταετίας, δεκαετίας όπου η Ελλάδα θα πάει 
καλά. 
Είμαι πεπεισμένος ότι το πετυχαίνουμε αυτό αλλά αυτή 
η πίστη ότι αφήνουμε την κρίση μας πίσω… ας το πι-
στέψουμε και εμείς οι ίδιοι. Τέλειωσε η κρίση. Η κρίση 
τελείωσε. Πρέπει να το πούμε στους εαυτούς μας πρώτα 
από όλα, να πειστούμε όλοι μας για αυτό και σε συνέχεια 
να μπορέσουμε να χαράξουμε έναν δρόμο αισιοδοξίας με 
ορίζοντα, όπως είπαμε, όχι μόνο την επόμενη τετραετία 
αλλά πολύ παραπέρα. 
Θ. ΦΕΣΣΑΣ: Κύριε πρόεδρε, δημοσιεύσαμε διάφορες μελέ-
τες του ΣΕΒ, αυτό το εβδομαδιαίο ή… έχει γίνει δεκαπεν-

θήμερο δελτίο. Έχει μετρήσει την αισιοδοξία με την οποία 
οι καταναλωτές αλλά και οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν 
το μέλλον και βρισκόμαστε σε πορεία 2000, όταν μπαίνα-
με στο ευρώ ή όταν ήμασταν στην κορυφή της ευεξίας του 
2007. Οπότε το θέμα του αισθήματος των καταναλωτών 
και των εργαζομένων ότι οι προοπτικές είναι καλύτερες 
δεν τίθεται σε αμφιβολία. Απλώς πρέπει να επαληθευθούν 
οι προσδοκίες και οι ελπίδες τους. 
Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Ναι, εδώ υπάρχει και ένας κίνδυνος, 
όμως. Δεν θα γυρίσουμε πίσω, ούτε στο 2000, ούτε στο 
2007. 
Θ. ΦΕΣΣΑΣ: Σαφώς. Εγώ το λέω το αίσθημα… 
Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Το λέω, το λέω διότι το χειρότερο το 
οποίο μπορεί να μας συμβεί είναι να αισθανθούμε ότι μπο-
ρούμε να επαναλάβουμε τα σφάλματα του παρελθόντος. 
Δεν θέλουμε μια ανάπτυξη που να στηρίζεται περισσότερο 
από όσο πρέπει στην κατανάλωση. Προφανώς η κατανά-
λωση είναι πολύ μεγάλο  κομμάτι του ΑΕΠ αλλά θέλουμε 
σταδιακά να μικρύνει. Η αισιοδοξία πρέπει να μεταφρά-
ζεται πρωτίστως σε επενδύσεις. Και οι επενδύσεις είναι 
δουλειά της επιχειρηματικής κοινότητας πρωτίστως να 
τις κάνει. Υπάρχει το σκέλος των δημόσιων επενδύσεων 
αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποκαταστήσει 
τις ιδιωτικές επενδύσεις.
Εμείς θα δώσουμε και δίνουμε τα απαραίτητα εργαλεία 
τα οποία μπορούμε, αλλά τελικά η απόφαση μιας μικρής 
επιχείρησης να προσλάβει έναν άνθρωπο ακόμα, μιας 
άλλης επιχείρησης να κάνει μια επένδυση των 2.000.000, 
μιας μεγάλης επιχείρησης να χτυπήσει μια γραμμή παρα-
γωγής, να κάνει μια επένδυση δεκάδων εκατομμυρίων, 
αυτή είναι μια απόφαση η οποία είναι τελικά επιχειρηματι-
κή απόφαση και εκεί αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία στο 
κομμάτι της αισιοδοξίας. 
Διότι έχουμε πλέον μια πάρα πολύ καθαρή εικόνα του τι 
πήγε λάθος τα χρόνια πριν από την κρίση, γιατί φτάσαμε 
στην κρίση. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να αναλώσουμε 
πολύ φαιά ουσία. Έχουν ειπωθεί όλα για το τι δεν κάναμε 
καλά και ξέρουμε πολύ καλά ποια είναι τα λάθη τα οποία 
πρέπει να αποφύγουμε. 
Θ. ΦΕΣΣΑΣ: Πάντως το ότι πρέπει οι επιχειρήσεις να μεγα-
λώσουν, πρέπει να δημιουργηθούν συστήματα συνεργα-
σίας και τα λοιπά, το λέμε για χρόνια. 
Εκείνο που μπορεί να κάνει η Πολιτεία είναι να δημιουρ-
γήσει ένα περιβάλλον που να είναι φιλικό στη μισθωτή 
εργασία, με άλλα λόγια να πέσει το κόστος της μισθωτής 
εργασίας, να δημιουργήσει αντικίνητρα για την φοροδια-
φυγή, είτε με χαμηλότερους φόρους, είτε με πιο αυστηρά 

συστήματα ηλεκτρονικών συναλλαγών και τα λοιπά, και 
να μπορέσει να διασταυρώσει στοιχεία τα οποία να απο-
τρέψουν τις μικρότερες επιχειρήσεις να φοροδιαφεύγουν, 
γιατί στις μεγάλες επιχειρήσεις, από όσο μπορώ να σας πω 
σαν ΣΕΒ και από ότι φαίνεται εκ των πραγμάτων, η φορο-
διαφυγή, η φοροαποφυγή είναι πρακτικά δύσκολη. 
Θέλω, όμως, να μου πείτε, αυτή την πρόταση του ΣΕΒ, 
γιατί ο υφυπουργός και ο υπουργός Ανάπτυξης άρχισαν 
να μας προετοιμάζουν από το πρωί, έχει ο Πρωθυπουρ-
γός κάτι να σας πει, κάτι έχει υπ’ όψιν του. Εμείς εδώ το 
ξέρουμε αλλά δεν σας το λέμε. 
Αυτή, λοιπόν, φαντάζομαι, η ανταπόκριση σας όσον αφο-
ρά μια πρόταση για συνεργασία τριμερή, δηλαδή, της επι-
χειρηματικής κοινότητας, της ακαδημαϊκής κοινότητας, 
ερευνητικής, και της Πολιτείας, που… 
Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Εμείς θα φτιάξουμε ένα… Συμβούλιο 
βιομηχανίας. Βιομηχανίας εν τη ευρεία έννοια. Όχι μόνο 
για το κομμάτι του ψηφιακού μετασχηματισμού. Το θεω-
ρούμε απολύτως απαραίτητο για να αντιμετωπίσουμε μια 
σειρά από ειδικά προβλήματα πολλά από τα οποία έρχο-
νται από το παρελθόν. 
Μιλάμε για το 4.0 αλλά εδώ καλούμαστε κάθε μέρα να 
αντιμετωπίσουμε προβλήματα τα οποία έρχονται από τον 
20ο αιώνα. Προβλήματα χωροθέτησης, χρήσεων γης, 
ζητήματα που έχουν να κάνουν, μεγάλο κομμάτι το οποίο 
έχει να κάνει με το κόστος της ενέργειας. 
Άρα, θα φτιάξουμε ένα Εθνικό Συμβούλιο Βιομηχανίας. 
Όπως ξέρετε, έχουμε ήδη φτιάξει μία Εθνική Επιτροπή για 
την αναπτυξιακή μας στρατηγική για την επόμενη δεκαε-
τία αλλά χρειαζόμαστε ένα εργαλείο συζήτησης πολιτείας, 
κοινωνικών εταίρων, για τα ζητήματα της βιομηχανίας, το 
οποίο θα εξειδικεύσει τη στρατηγική μας για τα τρέχοντα 
προβλήματα της καθημερινότητας τα οποία αντιμετωπί-
ζουμε και τα οποία δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε. 
Αλλά και για το μέλλον και κυρίως για το πώς, για αυτό και 
είναι εδώ πέρα και όλοι οι συναρμόδιοι υπουργοί οι οποίοι 
θα χειριστούν και τον σχεδιασμό του επόμενου, να το πω 
απλά, του επόμενου ΕΣΠΑ της επόμενης προγραμματικής 
περιόδου που ξέρουμε ότι ένα μεγάλο κομμάτι των πόρων 
θα κατευθυνθεί σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον 
ψηφιακό μετασχηματισμό. Και εκεί ο μετασχηματισμός 
των επιχειρήσεων, ειδικά των παραγωγικών επιχειρή-
σεων, θα κληθεί να διεκδικήσει ένα σημαντικό κομμάτι 
πόρων.

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)
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Θ. ΦΕΣΣΑΣ: Μπορείτε να είστε λίγο πιο συγκεκριμένος; 
Πώς το σκέφτεστε αυτό το συμβούλιο; Γιατί έχουμε θέ-
σει, είμαι παλιός, ξέρετε, πάρα πολύ παλιός και έχω με-
τέχει σε πάρα πολλά τέτοια συμβούλια όπου το πρακτικό 
αποτέλεσμα, λυπάμαι που το λέω, αλλά ήταν από ισχνό 
μέχρι αρνητικό. Δηλαδή λέει ο καθένας που μετέχει εκεί 
και έχει μισό δράμι σοβαρότητος ότι δεν ξαναπώ γιατί 
κάνουμε φιλολογικές συζητήσεις χωρίς αποτέλεσμα. 
Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Θεωρούμε ότι δεν ανήκουμε σε αυτή 
την κατηγορία. Και να σας πω και κάτι. Είμαστε μια 
κυβέρνηση πολύ ανοιχτή στο να συζητάμε και στο να 
παίρνουμε τη γνώμη όλων των εμπλεκόμενων. 
Έχω υπόψη μου πολύ σύντομα με βάση το υλικό το 
οποίο έχετε ήδη ετοιμάσει και επεξεργαστεί να καταλή-
ξουμε σε ένα συγκεκριμένο οδικό χάρτη με συγκεκριμέ-
να πράγματα τα οποία περιμένετε από εμάς. Ένα μεγάλο 
κομμάτι είναι κανονιστικό. Ένα δεύτερο κομμάτι είναι 
χρηματοδοτικό. Ένα τρίτο και για μένα ίσως και το πιο 
ενδιαφέρον, ίσως το πιο δύσκολο, έχει να κάνει με ζητή-
ματα που έχουν να κάνουν με το ανθρώπινο δυναμικό. 
Με συγκεκριμένους στόχους, ορόσημα και ένα σχεδιά-
γραμμα υλοποίησης. 
Όπως ξέρετε, έχουμε δεχτεί αρκετή κριτική για το γε-
γονός ότι προσπαθούμε να εισάγουμε εργαλεία project 
management στην οργάνωση της Κυβέρνησης. Εγώ το 
εκλαμβάνω ως κομπλιμέντο αυτό. Δεν θεωρώ ότι κά-
νουμε κάτι κακό. Εντύπωση μου κάνει πως δεν είχαμε 
τέτοια εργαλεία στο παρελθόν και πηγαίναμε λίγο στο 
περίπου. 
Πιστεύω ότι στο ζήτημα αυτό δεν θα έχουμε καμία δυ-
σκολία να καταλήξουμε σε μία σειρά από συγκεκριμέ-
νους στόχους τους οποίους θα τους βάλουμε κάτω και 
μετά θα σπεύσουμε να τους υλοποιήσουμε. Το ζήτημα 
εδώ είναι να γίνει η δουλειά και όχι να συζητάμε ατέρ-
μονα. 
Θ. ΦΕΣΣΑΣ: Άρα έχετε στρατηγική; Έχετε τρόπο οργά-
νωσης, παραδοτέα, χρονοδιαγράμματα και στόχους, 
φαντάζομαι, θα αποκτήσουμε, όχι ότι το έχουμε τώρα. 
Γιατί έχουμε κάνει μία προεργασία, την έχετε δει. Θε-
ωρούμε ότι τα χαλαρά σχήματα, δεν πάμε να πάρουμε 
κάποιο ρόλο, δεν μας ενδιαφέρει ο ρόλος, εμείς είμαστε 
σύμβουλοι της πολιτείας και θεωρούμαστε ότι είμαστε 

καλοί σύμβουλοι της πολιτείας. 
Δουλεύουμε για να προαχθεί η ελληνική οικονομία 
και σαφώς να ωφεληθούν οι επιχειρήσεις – μέλη μας 
αλλά θεωρούμε ότι αυτό γίνεται με όρους διάφανους, 
με ανοιχτό επάνω στο τραπέζι όλη τη διαδικασία και τη 
στόχευση. 
Και εκείνο που βλέπουμε είναι ότι Ελλάδα μένει πίσω, οι 
επιχειρήσεις μας δρουν σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει 
διαστάσεις λάσπης, δεν μπορεί να ξελασπώνουν και να 
πάνε προς τα έξω. Οπότε θέλουμε να πιστεύουμε ότι εάν 
αποκτήσουμε ένα συγκεκριμένο road map, θα μπορέ-
σουμε να βοηθήσουμε πάρα πολύ την Κυβέρνηση σαν 
ΣΕΒ. Και προφανώς η κάθε επιχείρηση – μέλος του ΣΕΒ 
με το δικό της τρόπο. 
Ήδη στη σημερινή ημερίδα αναλύθηκαν διάφορα επι-
χειρηματικά μοντέλα που βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ 
πετυχημένα. Οι επιχειρήσεις μεγαλώνουν, εξάγουν και 
δημιουργούν και θέσεις εργασίας και πλούτο για τη 
χώρα και φόρους για την πολιτεία που είναι το ζητού-
μενο για να υπάρξει κοινωνική.. 
Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Θέλουμε κερδοφόρες επιχειρήσεις. 
Ζημιογόνες επιχειρήσεις αφενός δεν είναι μακροχρόνια 
βιώσιμες αλλά και δεν εισπράττει η πολιτεία έσοδα από 
τις επιχειρήσεις οι οποίες είναι ζημιογόνες.
Η επιχείρηση έχει ως σκοπό το κέρδος αλλά δεν μπορώ 
να μην επισημάνω μιας και μιλάω σε εκδήλωση του ΣΕΒ 
και χαίρομαι διότι έχετε ανοίξει αυτή τη συζήτηση και 
υπάρχει μια ευρύτερη συζήτηση πια στην παγκόσμια 
επιχειρηματική κοινότητα των μεγάλων επιχειρήσεων, 
για την ευθύνη της επιχείρησης απέναντι στην κοινωνία. 
Η ευθύνη της επιχείρησης. Εμείς όταν πηγαίναμε πα-
νεπιστήμιο και μαθαίναμε οικονομικά γνωρίζαμε ότι η 
επιχείρηση έχει ένα σκοπό και αυτός είναι να μεγιστο-
ποιήσει την αξία του μετόχου. Αυτό στο σημερινό κόσμο 
δεν υφίσταται πια.  Η επιχείρηση έχει ευρύτερες ευθύνες 
απέναντι στο κοινωνικό σύνολο που πηγαίνουν πέρα, 
πάνω και πέρα από την κλασική λογική της εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης.
Και στο ζήτημα αυτό ειδικά σε θέματα που έχουν να 
κάνουν με την προστασία του περιβάλλοντος, το πώς 
οι επιχειρήσεις συνεισφέρουν με τον τρόπο τους σε μια 
συνολική προσπάθεια ανόρθωσης της χώρας και αυτό 
είναι ένα αντικείμενο που πρέπει να κοιταχτούν καλά και 
οι επιχειρήσεις, ειδικά οι μεγάλες επιχειρήσεις, στον κα-

θρέφτη.  Να δουν τι μπορούν και τι θεωρούν ότι έχουν 
ευθύνη να κάνουν. 
Και αν χρειάζονται πρόσθετα φορολογικά κίνητρα ειδικά 
για ζητήματα δωρεών, εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, 
ήδη εμείς ετοιμάζουμε ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο 
και φορολογικά θα δώσει περισσότερα κίνητρα στις επι-
χειρήσεις τις κερδοφόρες να μπορούν να επιστρέψουν 
στο κοινωνικό σύνολο ένα κομμάτι της αξίας που υπό 
άλλες συνθήκες ή σε άλλους καιρούς ενδεχομένως θα 
κρατούσαν οι μέτοχοι.
Θ. ΦΕΣΣΑΣ: Την τελευταία δεκαετία οι επιχειρήσεις μέλη 
μας και η διοίκηση του ΣΕΒ έχει πει ότι δεν είναι προτε-
ραιότητα μόνο η ικανοποίηση των μετόχων.  Είναι η ικα-
νοποίηση των εργαζομένων γιατί μια επιχείρηση είναι 
τόσο καλή όσο πιο ευχαριστημένοι είναι οι εργαζόμενοί 
της και πιο κινητοποιημένοι. 
Και αυτό έρχεται λιγάκι σαν παράπονο και παράκληση 
προς τα εσάς όταν ένας εργαζόμενος σε μια επιχείρηση, 
κοστίζει στην επιχείρηση 100 φτάνει να παίρνει 50, 45, 
55 αλλά δυστυχώς η επιχείρηση δεν μπορεί να τον αμεί-
ψει και έτσι γίνεται και μη ανταγωνιστική, επιβαρύνει και 
την επιχείρηση επιβαρύνει και τον εργαζόμενο. 
Σαφώς το περιβάλλον είναι πρώτιστη προτεραιότητα 
πλέον για τις επιχειρήσεις και γενικότερα και η κοινω-
νία μας.  Γιατί εάν παραδείγματος χάρη είμαστε σε ένα 
γεωπολιτικό, σε μια γειτονιά η οποία απειλείται ή σε μια 
γειτονιά όπου η πατρίδα έχει μεγάλο ρίσκο στο να βρεθεί 
σε κίνδυνο, τότε για τι επιχειρήσεις συζητάμε;
Άρα προσπαθούμε και εθνικά να βοηθήσουμε όσο γίνε-
ται στην προσπάθεια της πολιτείας να μείνει η Ελλάδα 
σε μια θέση πλεονεκτική. Γιατί η Ελλάδα είναι μια χώρα 
πλεονεκτική.  Έχει απίθανο τρόπο ζωής, απίθανο καιρό, 
πολύ καταρτισμένους και ευσυνείδητος εργαζόμενους, 
περιβάλλον και υποδομές, βρίσκεται στο ευρώ, έχει 
δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια σαφείς υποδομές, 
δημοκρατικό πολίτευμα.
Δηλαδή η Ελλάδα δεν έχει τίποτα να ζηλέψει και το βλέ-
πουμε τώρα που έρχονται ξένοι υποψήφιοι επενδυτές 
και κοιτάνε που μπορούν να επενδύσουν. Απλώς υπάρ-
χουν διάφορα τέτοια θέματα κόστος εργασίας, δικαιο-
σύνη και άλλα που τα ξέρετε.

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

ΒΙΟΜΗχΑΝΙΑ 4.0: ΤΙ ΕΙπΩΘΗΚΕ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΣΕΒ
Ολόκληρη η συζήτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο του ΣΕΒ, Θεόδωρο Φέσσα
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Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Το πρόβλημα της Ελλάδος ήταν πρω-
τίστως πολιτικό πρόβλημα.  Αν φύγει το πολιτικό ρίσκο 
από την εξίσωση που πιστεύω ότι ως ρίσκο έχει φύγει 
και αντιμετωπιστούν μια σειρά από συγκεκριμένα εμπό-
δια δεν υπάρχει κανείς λόγος γιατί η Ελλάδα δεν μπορεί 
να απογειωθεί. 
Αν θυμάμαι καλά κάποια στιγμή, ένα από τα συνθήματα 
τα οποία είχατε χρησιμοποιήσει είναι ότι να γίνει η Ελ-
λάδα ένας καλύτερος τόπος για να ζει κανείς, να εργά-
ζεται, να επισκέπτεται αν θυμάμαι καλά. Αυτό έχει πολύ 
μεγάλη αξία. Αυτό έχουμε, σε έναν κόσμο που μπορεί 
κανείς με την τεχνολογία να ζει, να εργάζεται από οπου-
δήποτε. Αυτό το οποίο αποκαλούμε στενά ίσως οριζόμε-
νο ποιότητα ζωής, έχει τεράστια σημασία και είναι ένα 
τεράστιο συγκριτικό πλεονέκτημα για τη χώρα μας είτε 
μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι θα έρθουν να περνάνε 
τον κρύο και σκοτεινό χειμώνα της βόρειας Ευρώπης 
στην Ελλάδα, γιατί τους θέλουμε τον χειμώνα. Δεν τους 
θέλουμε τόσο πολύ, τους θέλουμε όλο τον χρόνο αλλά 
τους θέλουμε περισσότερο τον χειμώνα και λιγότερο το 
καλοκαίρι για να μπορέσουμε να εξισορροπήσουμε λίγο 
την κυκλικότητα του προϊόντος μας. Είτε συζητάμε για 
επιχειρήσεις που θα κάνουν ένα κομμάτι της δουλειάς 
τους στην Ελλάδα, και όταν λέω στην Ελλάδα δεν ανα-
φέρομαι αναγκαστικά στην Αθήνα. 
Αυτό που βλέπω με πολύ ενδιαφέρον είναι πως επι-
χειρήσεις πια, αναζητώντας ταλέντο πηγαίνουν στην 
ελληνική περιφέρεια, ειδικά σε πόλεις που έχουν καλά 
πανεπιστήμια, περιφερειακές, με σκοπό να δημιουργή-
σουν εκεί δομές και να πατήσουν πάνω στο ανθρώπινο 
δυναμικό μας.  
Τα μεγάλα μας πλεονεκτήματα παραμένουν το ότι μας 
χάρισε η φύση και το ανθρώπινο δυναμικό μας. Ένας 
λαός φιλότιμος, μια νέα γενιά με καταπληκτικές δυνα-
τότητες που διψά να δουλέψει σκληρά και να διακριθεί. 
Και πάνω σε αυτά τα δυο πρέπει να πατήσουμε. Αλλά και 
αυτό θα τονώσει και την περιφερειακή ανάπτυξη.
Για να μην, ένα καλό με την βιομηχανία είναι ότι εκ των 
πραγμάτων όλες οι επενδύσεις δεν γίνονται στην, δεν 
γίνονται στο κέντρο. Πολλές γίνονται στην βόρειο Ελ-
λάδα, πολλές γίνονται πάνω σε, σε δίκτυα μεταφοράς 
προϊόντων. Άρα έχει και αυτή την διάσταση, της απο-
κέντρωσης. 
Θ. ΦΕΣΣΑΣ: Εγώ είμαι αισιόδοξος ότι αν η Ελλάδα προ-
σελκύσει επενδύσεις τα παιδιά μας που είναι έξω και με 

χαμηλότερες ακόμη αμοιβές θα επιστρέψουν πίσω και 
θα έχουμε μια πρόσθετη γνώση και πρόσθετες εμπει-
ρίες, τις οποίες μπορούμε να αξιοποιήσουμε για την 
ανάπτυξη. 
Αλλά ο σκοπός δεν είναι μόνο να φέρουμε τους Έλλη-
νες επιστήμονες που ζουν στο εξωτερικό. Μπορούν και 
ξένοι να εγκατασταθούν εδώ αν προσελκύσουμε ξένες 
επενδύσεις. Οπότε, αν έχουμε αυτό σαν τίτλο, η Ελλάδα 
φιλική προς τις επενδύσεις και δούμε τι εμποδίζει αυτή 
την στιγμή τις επενδύσεις, είμαι σίγουρος ότι θα έρθουν, 
θα αρχίσουν να έρχονται. Γιατί κοιτώντας το τελείως 
επιχειρηματικά, η απόδοση μιας επένδυσης στην Ελλάδα 
μπορεί να γίνει πολύ πιο ενδιαφέρουσα μιας επένδυσης 
σε άλλες χώρες της περιοχής μας. 
Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Ναι, αυτό είναι ακριβές. Και όσο μειώ-
νεται το πολιτικό ρίσκο, τόσο οι προσδοκίες της επένδυ-
σης μειώνονται και από τον επενδυτή. Δηλαδή, κάποιος 
παλιά έλεγε, για να έρθω να επενδύσω στην Ελλάδα με 
τα τόσα προβλήματα ζητώ μια απόδοση πολύ υψηλή. 
Λογικό είναι. Διότι ενσωμάτωνε το πολιτικό ρίσκο στις 
προσδοκίες του. 
Τώρα δεν είμαστε και σε αυτήν την κατηγορία. Αλλά 
είμαστε χώρα στην οποία οι αξίες της είναι ακόμα χα-
μηλές, η αγορά των ακινήτων έχει πάρα πολύ μεγάλο 
ενδιαφέρον να δει κανείς πως μπορεί να αναπτυχθεί με 
τρόπο βιώσιμο αλλά με αύξηση της αξίας της ακίνητης 
περιουσίας. 
Και θέλω να τονίσω, έδειξα χθες ένα γράφημα στην Βου-
λή για τις τάσεις της αγοράς ακινήτων. Οι τάσεις αυτές, 
άμα δει κανείς τι έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην 
Ισπανία, στην Πορτογαλία, είναι μακροχρόνιες τάσεις. 
Οι κύκλοι της αγοράς ακινήτων δεν έχουν την μεταβλη-
τότητα που μπορεί να έχει το χρηματιστήριο. Και έχει 
πολύ μεγάλη σημασία για εμάς αυτή η αγορά σε όλες τις 
εκφάνσεις. Και βέβαια είναι μια αγορά η οποία στηρίζει, 
σε μεγάλο βαθμό, έναν σημαντικό κλάδο της εγχώριας 
βιομηχανίας που παράγει υλικά τα οποία χρησιμοποιού-
νται και θα παράγει, και πρέπει να παράγει ακόμα πιο 
καινοτόμα υλικά, διότι πια η κατασκευή αλλάζει η ίδια 
για να γίνει πιο φιλική προς το περιβάλλον. 
Το κομμάτι των παρεμβάσεων στο κτιριακό μας απόθε-
μα το οποίο είναι τελείως απαρχαιωμένο, αποτελεί ίσως 
τον καλύτερο τρόπο για να αντιμετωπίσουμε σήμερα 
την κλιματική αλλαγή και να μειώσουμε την κατανάλω-
ση ενέργειας και να μειώσουμε τις εκπομπές διοξειδίου 
του άνθρακα. Άρα και εκεί παρουσιάζονται πολύ σημα-
ντικές ευκαιρίες. 

Θ. ΦΕΣΣΑΣ: Άρα να κλείσουμε με μια αισιόδοξη νότα; 
Θα στηρίξετε το… φόρουμ; Θα βάλουμε όλοι μαζί ότι 
δύναμη έχουμε να δημιουργήσουμε τη νέα Ελλάδα η 
οποία θα βασίζεται στην τεχνολογία, θα βασίζεται στην 
ανάπτυξη δεξιοτήτων, θα βασίζεται σε ένα νέο περιβάλ-
λον το οποίο δεν θα είναι η οικοδομή και ο τουρισμός 
αλλά θα είναι η προοπτική που χρειάζεται πραγματικά η 
πατρίδα για να ισορροπήσει.
Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Μα και αυτοί οι κλάδοι πρέπει να το 
δούνε μέσα το πνεύμα της καινοτομίας. 
Θ. ΦΕΣΣΑΣ: Βεβαιότατα. Θα δώσουν, θα δώσουν τα 
θεμέλια αλλά θα πρέπει να χτίσουμε το ρετιρέ με άλλα 
υλικά. 
Κ.  ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Έχω πάντα μια ανησυχία όταν σε μια 
εκδήλωση στην οποία μιλάω,, βλέπω πολλούς υπουρ-
γούς να παρευρίσκονται. Αλλά εν προκειμένω νομίζω 
ότι άξιζε τον κόπο, διότι σηματοδοτεί και την απόλυτη 
προσήλωση της κυβέρνησης μας να στηρίξει τη νέα 
βιομηχανική επανάσταση, αυτό το οποίο αποκαλούμε 
βιομηχανία 4.0.  Και πιστεύω πολύ σύντομα θα δείτε 
ότι αυτά τα οποία έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε θα επι-
ταχυνθούν, δεν έχουμε καμία πρόθεση να πατήσουμε 
φρένο στις μεταρρυθμίσεις. Όσο και εμείς μαθαίνουμε 
να λειτουργούμε καλύτερα μόνο πιο γρήγορα θα πάμε, 
όχι πιο αργά. 
Θ. ΦΕΣΣΑΣ: Κύριε Πρωθυπουργέ, σας ευχαριστούμε όχι 
μόνο για την παρουσία σας εδώ αλλά για την τόλμη και 
την ευθύτητα με την οποία ανταποκρίνεστε στα καλέ-
σματα του επιχειρηματικού κόσμου. 
Και πιστέψτε μας, αυτά που λέμε είναι αυτονόητα και 
γίνονται όπως το έχετε πει πολλές φορές σε όλες τις προ-
ηγμένες χώρες του κόσμου.  Νομίζω και η κοινωνία μας 
το έχει αντιληφθεί αυτό και για αυτό είμαι σίγουρος ότι 
στηρίζει τις προσπάθειες αυτές.
Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Εγώ σας ευχαριστώ και να ευχηθώ 
καλές γιορτές, χρόνια πολλά και να έχουμε μια καλή 
χρονιά.  
Θ. ΦΕΣΣΑΣ: Χρόνια πολλά. 
Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Υγεία σε εσάς και στις οικογένειές σας. 
Να είστε καλά. 
Θ. ΦΕΣΣΑΣ: Ευχαριστούμε. Κοντά σε όλα τα άλλα έχου-
με κάνει και έναν μικρό διαγωνισμό στο Hackathon και 
θέλουμε να βραβεύσουμε τρεις νεοφυείς επιχειρήσεις 
μεταξύ των 10 διαγωνιζομένων. Θα θέλαμε αν έχετε την 
καλοσύνη να καθίσετε να δούμε τα νέα παιδιά. 
Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Με μεγάλη χαρά. 
Θ. ΦΕΣΣΑΣ: Ωραία, σας ευχαριστούμε.

ΒΙΟΜΗχΑΝΙΑ 4.0: ΤΙ ΕΙπΩΘΗΚΕ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΣΕΒ
Ολόκληρη η συζήτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο του ΣΕΒ, Θεόδωρο Φέσσα
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Σημαντικές παρατηρήσεις κάνει ο ΣΕΒ στην ειδική έκδοση 
ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 4.0», με τίτλο: «Εθνική 
στρατηγική για τη βιομηχανία του αύριο, σήμερα», που έδω-
σε στη δημοσιότητα ενόψει του βιομηχανικού συνεδρίου που 
διοργάνωσε.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το Special Report του ΣΕΒ, η Βιομη-
χανία 4.0 μπορεί να αποτελέσει τον καταλύτη για την ενίσχυση 
της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας οικονομίας και 
επιχειρήσεων αξιοποιώντας τις δυνατότητες της σύγχρονης 
ψηφιακής τεχνολογίας και το ανθρώπινο κεφάλαιο της χώρας.
Στην Ευρώπη, ο ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός 
αποτελεί πλέον αναπτυξιακή προτεραιότητα. Ήδη 19 χώρες 
έχουν υιοθετήσει εθνικά προγράμματα ώστε η βιομηχανία τους 
να παραμείνει διεθνώς ανταγωνιστική, να συνεχίσει να δημι-
ουργεί σταθερές και καλά αμειβόμενες δουλειές και να διευρύ-
νει το κοινωνικό της αποτύπωμα με περισσότερα έσοδα για τα 
δημόσια ταμεία. Η Ελλάδα περιλαμβάνεται στην μειοψηφία των 
χωρών που δεν έχουν εκπονήσει αντίστοιχο σχέδιο.
Ο ΣΕΒ διευρύνει και επιταχύνει το δημόσιο διάλογο για τη «Βιο-
μηχανία 4.0», αξιοποιώντας πρακτικές από χώρες με ανάλογα 
οικονομικά και επιχειρηματικά χαρακτηριστικά, κατάλληλα 
προσαρμοσμένες για την Ελλάδα. Η θέση είναι σαφής: Η 4η 
βιομηχανική επανάσταση είναι μια ευκαιρία που δεν πρέπει να 
χαθεί. Η στρατηγική που δημοσιοποιείται σήμερα εκεί αποσκο-
πεί. Η εθνική σύμπραξη για την υλοποίηση της, είναι αναγκαία 
συνθήκη ώστε η «Βιομηχανία 4.0», να γίνει πραγματικότητα και 
όχι ένα ακόμα σχέδιο στα συρτάρια των Υπουργείων.
Η Ελληνική βιομηχανία δεν αξιοποιεί ακόμα της ευ-
καιρίες της 4ης βιομηχανικής επανάστασης
Οι ιδιωτικές επενδύσεις σε ΤΠΕ παραμένουν προτεραιότητα (η 
Ελλάδα 12η στην ΕΕ-28) όμως αφορούν κυρίως ξεπερασμένα 
συστήματα. Οι επενδύσεις σε νέα συστήματα όπως cloud, τε-
χνητή νοημοσύνη, μεγάλα δεδομένα, internet of things, κλπ., 
παραμένουν περιορισμένες με την Ελλάδα στην 27η θέση. Σί-
γουρα υπάρχει έλλειψη πυξίδας ψηφιακού μετασχηματισμού. 
Ενώ το 90% των επιχειρήσεων αντιλαμβάνεται την χρησιμό-
τητα των εξελιγμένων ΤΠΕ, μόλις το 48% διαθέτει στρατηγική 
αναβάθμισης τους, ενώ μόλις το 7,5% στοχεύει σε τεχνολογίες 
της 4ης βιομηχανικής επανάστασης. Επίσης, οι ψηφιακές δεξι-
ότητες είναι πολύ χαμηλές (25η θέση), ενώ η έλλειψη κουλτού-
ρας καινοτομίας αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στην αφομοίωση 
νέων διαδικασιών και οργάνωσης που συνεπάγονται οι τεχνο-
λογίες στη Βιομηχανία 4.0. Το ρυθμιστικό πλαίσιο (π.χ. θέματα 
κυβερνο-ασφάλειας, ψηφιακής ταυτοποίησης, κλπ.), δεν έχει 
ακόμα ακολουθήσει την εξέλιξη. Τέλος, η πολιτική για τη βιομη-
χανία στην περιφέρεια δεν έχει την απαιτούμενη έμφαση στην 
διασύνδεση της παραγωγής με ψηφιακές τεχνολογίες αφού το 
55% του βιομηχανικού outsourcing γίνεται σε άλλη περιφέρεια, 
μακριά από την έδρα της επιχείρησης.
Ένα ολοκληρωμένο εθνικό πρόγραμμα «Βιομηχα-
νία 4.0»
Όραμα μας είναι η δημιουργία μιας σύγχρονης, ανταγωνιστικής 

και εξωστρεφούς βιομηχανίας, συνδεδεμένης με τα παγκόσμια 
βιομηχανικά δίκτυα και τα οικοσυστήματα της νέας οικονομίας, 
μέσω ενός μετασχηματισμού, που αξιοποιεί τις τεχνολογίες, τα 
ψηφιακά εργαλεία και τις δεξιότητες της 4ης Βιομηχανικής Επα-
νάστασης.
Κατ  ́ αναλογία πρακτικών στην ΕΕ, το ελληνικό πρόγραμμα 
πρέπει να έχει 5 επιδιώξεις: (1) Ισχυρή εστίαση σε επενδύσεις 
σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών και μηχανολογικού εξο-
πλισμού (2) Ενδυνάμωση καινοτομικής ικανότητας με προτε-
ραιότητα στη σύνδεση της έρευνας με τις τεχνολογικές ανάγκες 
της βιομηχανίας (3) Συμπράξεις ανεξαρτήτως γεωγραφικής 
θέσης για την καθετοποίηση της παραγωγής και τη μεγέθυνση 
των ΜμΕ με το σύνολο της επικράτειας να εξελίσσεται σε ενιαίο 
βιομηχανικό χώρο (4) Σύγχρονες ψηφιακές δεξιότητες για την 
επιτάχυνση του μετασχηματισμού (5) Βελτίωση ρυθμιστικού 
περιβάλλοντος τόσο για πάγια θέματα της βιομηχανίας (πχ 
αδειοδότηση, κόστος ενέργειας) όσο και στα θέματα ψηφιακού 
μετασχηματισμού και κυβερνοασφάλειας.
Οι σύνθετες ανάγκες της βιομηχανίας, η μεγάλη διασπορά 
δράσεων και η ανάγκη διυπουργικού συντονισμού καθιστούν 
αναγκαία την εθνική σύμπραξη. Πρόκειται για ένα μοντέλο 
που έχει ακολουθηθεί και στις 19 χώρες της ΕΕ με αντίστοιχο 
πρόγραμμα. Η συνεργασία αυτή θα φέρει σε συνεννόηση 
πολιτεία, επιχειρήσεις και ερευνητικούς οργανισμούς για τον 
αποτελεσματικό σχεδιασμό και υλοποίηση του προγράμματος. 
Θα οδηγήσει σε μια εθνική δέσμευση που θα διευκολύνει την 
υλοποίηση ανεξαρτήτως εκλογικών κύκλων και κυβερνητικών 
αλλαγών. Επίσης παρέχει στη βιομηχανία την απαραίτητη προ-
βλεψιμότητα προκειμένου να προχωρήσει σε σημαντικές επεν-
δύσεις σε πλαίσιο με ασφάλεια δικαίου, συνέχεια των πολιτικών 
και συνέπεια.
χρηματοδότηση προγραμμάτων για τη Βιομηχανία 
4.0 στην ΕΕ
Η ευρωπαϊκή εμπειρία δείχνει ότι όσο χαμηλότερη είναι η ψη-
φιακή ωριμότητα, τόσο εντονότερη είναι η επενδυτική προ-
σπάθεια για τη Βιομηχανία 4.0., ανεξαρτήτως μεγέθους χώρας 
ή τοπικής βιομηχανίας. Τα προγράμματα Βιομηχανία 4.0 στην 
ΕΕ δρομολογούν τους διαθέσιμους πόρους στο ψηφιακό και τε-
χνολογικό μετασχηματισμό παρά σε επενδύσεις με περιορισμέ-
νο όφελος για την οικονομία. Η ανάλυση επίσης δεν αναδεικνύει 
κάποιο εξαιρετικά εξειδικευμένο εργαλείο χρηματοδότησης. Οι 
δημόσιοι πόροι διατίθενται, ανεξαρτήτως μεγέθους επιχείρησης 
με τρεις κυρίως τρόπους: μέσω ανακυκλούμενης χρηματοδό-
τησης (π.χ. επιδοτούμενα δάνεια, επιστρεπτέες προκαταβολές, 
φορολογικές ελαφρύνσεις, κλπ.) είτε εφόσον έχουν επιτευχθεί 
συμφωνημένοι δείκτες απόδοσης (π.χ. προστιθέμενη αξία, ROI, 
αύξηση εσόδων, κλπ.) είτε μόνο για μηχανολογικό εξοπλισμό 
και συστήματα που ενσωματώνουν σύγχρονες τεχνολογίες 
(πχ τεχνητή νοημοσύνη, internet of things, εκτυπώσεις 3D, 
ανάλυση μεγάλων δεδομένων, αισθητήρες στην παραγωγή, 
κλπ.). Και οι τρεις πρακτικές εστιάζουν κατά προτεραιότητα στο 
αποτέλεσμα παρά σε κλάδους ή εταιρικά μεγέθη.

προϋπολογισμός και εργαλεία του ελληνικού προ-
γράμματος
Κατ  ́αναλογία πρακτικών στην ΕΕ, ένα ελληνικό πρόγραμμα θα 
είχε ιδανικά διάρκεια 4 ετών και ενδεικτικό προϋπολογισμό €4 
– €6 δισ. συνολικά με δημόσιους πόρους της τάξης των €2δισ., 
και τουλάχιστον ίση κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων. Ανά-
λογοι είναι οι πόροι του προγράμματος της Πορτογαλίας.
Ειδικά για τις μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις, μπορεί να αξιο-
ποιηθεί άμεσα ένα σημαντικό μέρος από τους αναξιοποίητους 
πόρους του ΕΣΠΑ και του Αναπτυξιακού Νόμου δεδομένου ότι 
περίπου €4δισ. αναμένεται να διατεθούν προς ΜμΕ εντός της 
ερχόμενης τριετίας. Ενδεικτικά από το ΕΠΑΝΕΚ €1,5δισ., ΕΠΑ-
ΝΑΔ €1,2δισ., ΠΕΠ €600εκ και σε ένα τελευταίο κύκλο του Ανα-
πτυξιακού Νόμου €700εκ περίπου. Η διάθεσή τους προτείνεται 
να ακολουθήσει τις ευρωπαϊκές πρακτικές δηλαδή να συντελεί-
ται είτε με εργαλεία ανακυκλούμενης χρηματοδότησης, είτε με 
επίτευξη συμφωνημένων δεικτών απόδοσης, είτε να αφορά 
μόνο στο μηχανολογικό εξοπλισμό και συστήματα που ενσω-
ματώνουν σύγχρονες τεχνολογίες. Αν και οι λιμνάζοντες πόροι 
του ΕΣΠΑ δεν αφορούν όλοι στη Βιομηχανία 4.0, μια στοχευμέ-
νη αξιοποίηση του 40% αυτών θα καλύψει σημαντικό τμήμα 
των αναγκών ψηφιακού και τεχνολογικού μετασχηματισμού 
και θα ενισχύσει σημαντικά την προσαρμογή της Ελλάδας στη 
νέα εποχή. Παράλληλα, το ελληνικό πρόγραμμα θα στοχεύει και 
στην προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων.
Για τις μεγάλες επιχειρήσεις, σημαντικότερο αίτημα παραμένει η 
άρση των επενδυτικών αντικινήτρων και της γραφειοκρατίας 
(π.χ. καθυστερήσεις στην αδειοδότηση μεγάλων επενδύσεων, 
κόστος ενέργειας, μη μισθολογικό κόστος της εργασίας, αρ-
τιότητα υποδομών και δικτύων κλπ.) και η έγκαιρη ρύθμιση 
ειδικών θεμάτων της ψηφιακής οικονομίας, όπως η προστασία 
της πνευματικής ιδιοκτησίας και η κυβερνο-ασφάλεια, κλπ. 
Συμπληρωματικά, φορολογικές ελαφρύνσεις (π.χ. υπερ-απο-
σβέσεις) συνδεδεμένες με το CapEx, μπορούν να επιταχύνουν 
περαιτέρω τον ψηφιακό και τεχνολογικό μετασχηματισμό πα-
ράλληλα με ένα θετικό αποτύπωμα στα δημοσιονομικά.
Οφέλη ενός ελληνικού προγράμματος
Η πλήρης εφαρμογή της πρότασης του ΣΕΒ εκτιμάται ότι θα αυ-
ξήσει 7,7% περισσότερο το ΑΕΠ (€16 δισ.) σύμφωνα με συντη-
ρητικές παραδοχές, που συμβαδίζουν με αυτές στην πρόταση 
εθνικής στρατηγικής για την Ψηφιακή Ελλάδα του 2017 (εδώ). 
Η αύξηση αυτή είναι πρόσθετη της βιομηχανικής ανάκαμψης 
που έχει ήδη ξεκινήσει. Μέσω του προγράμματος εκτιμάται επί-
σης σημαντική αύξηση των επενδύσεων σε τεχνολογικό / μηχα-
νολογικό εξοπλισμό στο 25% του συνόλου (από 13% σήμερα), 
κοντά στη μέση επίδοση της ΕΕ (31%). Έτσι, η δρομολόγηση 
πόρων (ειδικά στις περιφέρειες) στο ψηφιακό και τεχνολογικό 
μετασχηματισμό βοηθά στη δημιουργία ισχυρής και διεθνώς 
ανταγωνιστικής βιομηχανίας, ένα στόχο που η δημόσια χρημα-
τοδότηση έχει παραμελήσει εδώ και χρόνια.

ΣΕΒ: ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗγΙΚΗ γΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗχΑΝΙΑ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ, ΣΗΜΕΡΑ
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Με ανακοίνωσή του το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής σημειώνει τα παρακάτω:
«Σειρά λιμενικών έργων συνολικού ύψους 4,4 εκατ. Ευρώ 
ενέκρινε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. 
Γιάννης Πλακιωτάκης με απώτερο στόχο την βελτίωση και 
των εκσυγχρονισμό 39 λιμενικών και άλλων εγκαταστάσεων οι 
οποίες τελούν υπό τον έλεγχο 34 λιμανιών της χώρας.
Τα έργα αυτά, τα οποία χρηματοδοτούνται μέσω του Προγράμ-
ματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), επιλύουν χρονίζοντα 

προβλήματα των εν λόγω 39 λιμενικών εγκαταστάσεων και 
στην συντριπτική τους πλειοψηφία συνδέονται άμεσα με την 
ενίσχυση των επιπέδων της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας που 
προσφέρει σήμερα το λιμενικό σύστημα της χώρας. 
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νη-
σιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννης Πλακιωτάκης «η συνεχής βελτίω-
ση των λιμενικών υποδομών της νησιωτικής Ελλάδας αποτελεί 
πρώτη προτεραιότητα για το Υπουργείο». 
Αναλυτικά τα 34 λιμάνια για τα οποία έχουν ήδη εγκριθεί προ-

γράμματα βελτίωσης των υποδομών τους είναι τα εξής : 
- Οργανισμοί Λιμένων : Αλεξανδρούπολης, Καβάλας, Βόλου, 
Ραφήνας, Ν. Ευβοίας, Ηγουμενίτσας, Πάτρας και Ηρακλείου 
(Κρήτης). 
- Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία : Αλοννήσου, Πάτμου, Σάμου, Ση-
τείας, Αγίου Νικολάου, Ρεθύμνου, Νάξου, Πάρου – Αντίπαρου, 
Κυθήρων, Αίγινας, Θήρας, Λέσβου, Χίου, Καλύμνου, Σαλαμί-
νας, Λευκάδας, Θάσου, Ιεράπετρας, Δωδεκανήσων, Ναυπλίου, 
- Λιμενικά Ταμεία : Χανιών, Ικαρίας και Σύρου και Αγίας Γαλήνης 

Με τον πρέσβη του Ισραήλ στην Αθήνα Yossi Amrani συναντή-
θηκε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής Ιωάννης Πλακιωτάκης όπου συζήτησαν αρκετά 
θέματα που αφορούν τη ναυτιλία, τις επενδύσεις αλλά και την 
επιχειρησιακή συνεργασία των δύο χωρών.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε εξαιρετικό κλίμα, σύμφω-

να με ανακοίνωση του υπουργείου, κατά την οποία επιβεβαι-
ώθηκε η βούληση για την αναβάθμιση του στρατηγικού επιπέ-
δου συνεργασίας μεταξύ των δύο μεσογειακών χωρών στους 
τομείς της ναυτιλίας, της αναβάθμισης του ρόλου των λιμένων 
τους και της προσέλκυσης επενδύσεων καθώς και της εμβάθυν-
σης συνεργασίας των επιχειρησιακών αρχών των δύο χωρών.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, επιβεβαιώθηκε η δυνα-
μική των υφιστάμενων οικονομικών και ναυτιλιακών σχέσεων 
των δύο χωρών και η περαιτέρω προώθηση της διμερούς συ-
νεργασίας στα πλαίσια του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού.

Μετά από 18 χρόνια, η Ethiopian Airlines, ο μεγαλύτερος αε-
ροπορικός όμιλος στην Αφρική ξεκίνησε πάλι το δρομολόγιό 
της προς την Αθήνα. Με την έναρξη του δρομολογίου, Αντίς 
Αμπέμπα-Αθήνα-Αντίς Αμπέμπα, η ελληνική πρωτεύουσα 
έγινε ο 20ος προορισμός της Ethiopian στην Ευρώπη, «ένας 
προορισμός γεμάτος εκπληκτικά ιστορικά μνημεία, μια από τις 
πιο αρχαίες πόλεις στον κόσμο και ιστορική πρωτεύουσα της 
Ευρώπης, ως κοιτίδα της Δημοκρατίας» τόνισαν στελέχη της 
εταιρείας, στο πλαίσιο σημερινής εκδήλωσης. Οι τρεις εβδομα-
διαίες πτήσεις προς/από την Αθήνα θα πραγματοποιούνται με 
το υπερσύγχρονο B787 Dreamliner.
   Αναφορικά με την πτήση προς την Αθήνα, ο κ. Tewolde 
GebreMariam, Group CEO της Ethiopian Airlines, δήλωσε: «Εί-
μαστε ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι που επιστρέφουμε στην Αθήνα 

και στην Ελλάδα, με απευθείας πτήσεις. Μέσω της απευθείας 
σύνδεσης, η Ελλάδα έρχεται πιο κοντά από ποτέ στο παρελθόν 
με την Αφρική και ενώνεται με το υπόλοιπο παγκόσμιο δίκτυό 
μας. Η Αθήνα θα αποτελέσει ένα κύριο προορισμό στο διαρκώς 
επεκτεινόμενο ευρωπαϊκό δίκτυό μας, προσφέροντας στους 
διεθνείς τουρίστες την ευκαιρία να εξερευνήσουν μια μαγευτική 
χώρα. Ως μία από τις αρχαιότερες και πιο ιστορικές πόλεις στον 
κόσμο, η Αθήνα προσελκύει τουρισμό υψηλού επιπέδου από 
κάθε γωνιά του πλανήτη. Ως εκ τούτου, η επανεκκίνηση των 
πτήσεων προς την Αθήνα θα βοηθήσει στην εξυπηρέτηση της 
ολοένα και αυξανόμενης διεθνούς τουριστικής κίνησης, προ-
σφέροντας παράλληλα περισσότερες επιλογές διασύνδεσης 
μέσα από το εκτεταμένο παγκόσμιο δίκτυό μας».
   Από την πλευρά της, η διευθύντρια Επικοινωνίας και Μάρκε-

τινγκ του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, κ. Ιωάννα Παπαδο-
πούλου, δήλωσε με αφορμή τη νέα πτήση: «Είμαστε ιδιαίτερα 
χαρούμενοι για την ιστορική επιστροφή της Ethiopian Airlines 
στην αγορά της Αθήνας μετά από 18 χρόνια. Από τη 13η Δεκεμ-
βρίου, η Αθήνα συνδέεται απευθείας με την Αντίς Αμπέμπα και 
βέβαια, με το σύνολο της αφρικανικής ηπείρου μέσω του ευρύ-
τατου δικτύου της Ethiopian, γεγονός που συμβάλλει ιδιαίτερα 
στην αύξηση της διασυνδεσιμότητας της πόλης και της χώρας 
μας με την αφρικανική ήπειρο. Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε 
τη στενή μας συνεργασία με την Ethiopian για την υποστήριξη 
των αναπτυξιακών της σχεδίων στην αγορά της Αθήνας και της 
ευχόμαστε επιτυχία και συνεχή ανάπτυξη». 
   Με την προσθήκη της Αθήνας, το διεθνές δίκτυο της Ethiopian 
Airlines εξυπηρετεί 127 προορισμούς.

Το πρώτο από τα δύο ηλεκτροκίνητα λεωφορεία που απέκτησε 
πρόσφατα ο Δήμος Ηρακλείου βρίσκεται ήδη στο αμαξοστάσιο. 
Η προμήθεια των συγκεκριμένων οχημάτων είναι ενταγμένη 
στην πράξη «Κοινές Δράσεις για τη Δημιουργία Πράσινων-Πε-
ριβαλλοντικά Φιλικών Διαδρομών μέσα σε Τουριστικές Περιο-
χές», με ακρωνύμιο «ECOROUTs», του Προγράμματος Συνεργα-
σίας «INTERREG V-Α Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020».
Η πράξη «ECOROUTs» χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από 
Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. Στην προκειμένη 
περίπτωση, η απόκτηση των δύο ηλεκτροκίνητων λεωφορεί-

ων συνολικού κόστους 749.000 ευρώ χρηματοδοτείται και από 
πόρους του Δήμου Ηρακλείου (249.000 ευρώ ).
Τα λεωφορεία θα τεθούν σε κυκλοφορία τους πρώτους μήνες 
του 2020, αρχικά σε συνεργασία με το Αστικό ΚΤΕΛ, προκειμέ-
νου να διαπιστωθεί στην πράξη πώς ακριβώς ανταποκρίνονται 
στις κυκλοφοριακές συνθήκες του Ηρακλείου και ποια είναι η 
καλύτερη δυνατή χρήση τους.
Ο δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός είχε την ευκαιρία να 
δει από κοντά και να ενημερωθεί για τις δυνατότητες του πρώ-
του ηλεκτροκίνητου λεωφορείου και αμέσως μετά την επίσκε-
ψή στο αμαξοστάσιο, δήλωσε: «Μας δόθηκε η δυνατότητα να 

δούμε από κοντά το πρώτο από τα δυο ηλεκτροκίνητα λεωφο-
ρεία που αποκτήσαμε πρόσφατα. Εφόσον όλα πάνε καλά, τους 
πρώτους μήνες του 2020 θα έρθει και το δεύτερο και σύντομα 
θα τεθούν αμφότερα στην διάθεση των δημοτών, προσφέρο-
ντας τους έναν εναλλακτικό και περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο 
μετακίνησης. Ο Δήμος Ηρακλείου κάνει το πρώτο του μεγάλο 
βήμα στην εποχή της ηλεκτροκίνησης, προς την οποία οφείλου-
με έτσι κι αλλιώς να προχωρήσουμε, συντονισμένα, γρήγορα 
και αποτελεσματικά».

Η MLS ανακοίνωσε την συμμετοχή της σε οκτώ νέα ερευνητικά 
έργα στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων 
Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ 
-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ- ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Β’ ΚΥΚΛΟΣ, τόσο στην Παρέμ-
βαση Ι για Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις όσο και στην 
Παρέμβαση ΙΙ για Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς 
Οργανισμούς.

Το ερευνητικό πεδίο των έργων είναι ιδιαίτερα ευρύ, καθώς 
περιλαμβάνει δράσεις για την πολιτιστική προσβασιμότητα, 
τον ψηφιακό μετασχηματισμό στη γεωργία, στις μεταφορές και 
στην υγεία αλλά και την αυτόνομη οδήγηση.
Ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός των παραπάνω 
έργων για την MLS ανέρχεται σε 1,52 εκατ. ευρώ ενώ η χρημα-
τοδότηση που θα λάβει η εταιρεία ανέρχεται σε 1,12 εκατ. ευρώ.

Τα παραπάνω έργα συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και τους εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνι-
στικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ - ΕΣΠΑ 
2014-2020).

ΕΡγΑ 4,4 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΣΕ 34 ΛΙΜΑΝΙΑ ΕΝΕΚΡΙΝΕ Ο ΥΝΑΝπ γΙΑΝΝΗΣ πΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ 

ΣΤΕΝΟΤΕΡΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡγΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΣΡΑΗΛ 

H ΑΘΗΝΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΑπΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣ ΑΜπΕΜπΑ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ: ΣΤΟ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΟ πΡΩΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
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Σχεδόν εννέα στα δέκα νοικοκυριά των δήμων Θέρμης, Θερ-
μαϊκού, Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς και Πυλαίας -Χορτιάτη, 
δεν γνωρίζουν/δεν αναφέρουν τη μηνιαία κατανάλωση του 
όγκου νερού που χρησιμοποιούν, ενώ ένα στα τέσσερα, δεν 
γνωρίζει/δεν αναφέρει το αντίστοιχο κόστος που καλείται να 
καταβάλλει. Αυτό προκύπτει από την έρευνα που πραγματο-
ποίησε για λογαριασμό της Ανατολικής ΑΕ, η εταιρεία δημο-
σκοπήσεων «Palmos Analysis» σε δείγμα 1722 νοικοκυριών 
στους προαναφερόμενους δήμους της περιφερειακής ενότη-
τας Θεσσαλονίκης και καταγράφει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Η παρουσίαση έγινε σε εκδήλωση, στη διάρκεια της οποίας 
παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά τα αποτελέσματα και τα 
συμπεράσματα των ερευνών στο γενικό κοινό, σε επιχειρή-
σεις και σε αγρότες, στο πλαίσιο του υλοποίησης του έργου 
Best Water Use / BEST-U». Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο 
του προγράμματος «Interreg V-A Cooperation Programme 
GREECE-BULGARIA 2014-2020» και αφορά στη βελτίωση της 
διαχείρισης των υδατικών πόρων. Το έργο, διάρκειας 27 μη-
νών, πήρε τρίμηνη παράταση έως τον Μάρτιο του 2020, είναι 
προϋπολογισμού άνω των 650.000 ευρώ και υλοποιείται με 
συγχρηματοδότηση από την ΕΕ.
Γενικό στόχο του έργου αποτελεί η προώθηση των καινοτό-
μων τεχνολογιών στην καλύτερη προστασία του περιβάλλο-
ντος, την αποτελεσματική χρήση των υδάτινων πόρων και 
την προστασία του εδάφους. Στο πλαίσιο των στόχων του 
έργου και μέσω της ανάπτυξης και υλοποίησης των πακέτων 
εργασίας, το έργο επιχειρεί την τόνωση της διασυνοριακής 
συνεργασίας, της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης στις 
περιοχές εφαρμογών των δύο χωρών και την προώθηση της 
βιώσιμης ανάπτυξης.
Το εταιρικό σχήμα του έργου αποτελούν οι: Ανατολική Α.Ε. 
- Αναπτυξιακή Εταιρεία Ο.Τ.Α. Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Ελ-
λάδα, ANESER A.E. - Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών, Ελλάδα, 
EDA Bansko Αναπτυξιακή Εταιρεία στο Μπάνσκο, Βουλγαρία, 
Σύνδεσμος Eco Neurokop, στο Γκότσε Ντέλτσεβ, Βουλγαρία 
και EDA High West Rodopi Αναπτυξιακή στο Ντεβίν, Βουλ-
γαρία.
Με βάση την έρευνα, η μέση μηνιαία κατανάλωση όγκου 
νερού στα νοικοκυριά του δείγματος ανέρχεται στα 13 κυβι-
κά και ο αντίστοιχος μέσος όρος μηνιαίου κόστους στα 16,6 
ευρώ. Συγκεκριμένα, 50% των συμμετεχόντων στην έρευνα, 
δαπανά σε μηνιαίο επίπεδο από 0-20 ευρώ, 25% από 20-40 
ευρώ και το υπόλοιπο 25% δεν γνωρίζει πόσο πληρώνει. Το 
μεγαλύτερο ποσοστό κατανάλωσης νερού αφορά σύμφωνα 
με την έρευνα σε ανάγκες μπάνιου/ατομικής υγιεινής, ενώ το 
μικρότερο ποσοστό στο πλύσιμο του αυτοκινήτου. Ειδικότε-
ρα, το 92% των ερωτηθέντων, καταναλώνει καθημερινή ή 
3-5 φορές /εβδομάδα, νερό για μπάνιο/ατομική υγιεινή, ενώ 
σχεδόν 9/10 δηλώνουν ότι δεν καταναλώνουν νερό για πλύ-
σιμο αυτοκινήτου. Οι κατηγορίες που δηλώνουν συχνότερη 
οικιακή χρήση του νερού είναι οι διαμένοντες σε μονοκατοικί-

ες και οι ηλικιακές ομάδες 40-49 και 50-59 ετών.
Καταγράφοντας τα μέτρα εξοικονόμησης νερού που γνω-
ρίζουν οι συμμετέχοντες στην έρευνα, οι επικρατέστερες 
απαντήσεις, με σημαντική διαφορά απο όσες ακολουθούν, 
συνίστανται στο κλείσιμο της βρύσης κατά το βούρτσισμα 
των δοντιών (33%), κατά το πλύσιμο των πιάτων (29%) και 
στην ελαχιστοποίηση της ροής του νερού κατά τη διάρκεια 
του μπάνιου. Μόλις το 5% ανέφερε την ανακύκλωση του 
νερού (π.χ χρήση απόνερων νερού για πότισμα), ως μέσο 
εξοικονόμησης.
Σχετικά με την εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης νερού, η 
πλειοψηφία των ερωτηθέντων (84%), δήλωσε ότι εφαρ-
μόζει σχετικές μεθόδους, ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά θε-
τικών απαντήσεων παρατηρούνται στην ηλικιακή ομάδα 
60+ (77%) και στους απόφοιτους δημοτικού (65%). Ένα 
από τα σημαντικότερα ερευνητικά ευρήματα της έκθεσης, 
είναι η καταγραφή των αποτρεπτικών παραγόντων για την 
εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης του νερού. Σχεδόν 4/10 
δηλώνουν ότι είναι ελλιπώς ενημερωμένοι, ενώ 22% δεν 
θεωρεί απαραίτητη την εφαρμογή τέτοιου είδους μέτρων. 
Επίσης 1/10 αναφέρει ότι η έλλειψη οικονομικών κινήτρων 
αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα για την εφαρμογή μέτρων 
εξοικονόμησης.
Διαχείριση νερού στη μεταποίηση και τον τουρισμό
Στην έρευνα συμμετείχαν 180 στελέχη επιχειρήσεων (στην 
ευρύτερη περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλο-
νίκης, (141 μεταποίησης και 39 τουρισμού-εστίασης και 
διαμονής) και διενεργήθηκε με τη μέθοδο των τηλεφωνικών 
συνεντεύξεων. Περίπου το 1/5 ή το 17% των μεταποιητικών 
επιχειρήσεων χρησιμοποιούν το νερό ως πρώτη ύλη ή βασι-
κό στοιχείο λειτουργίας στην παραγωγική διαδικασία της επι-
χείρησης. Από αυτές, η μεγάλη πλειονότητα χρησιμοποιεί το 
νερό ως πρώτη ύλη (67%) ή για το πλύσιμο των μηχανημά-
των τους (46%) και σε μικρότερο ποσοστό σε άλλες χρήσεις 
(ανακύκλωση 3%, ψύξη 3%).
Το 25% των μεταποιητικών επιχειρήσεων αναφέρουν ότι 
καταναλώνουν νερό και από πηγές εκτός δικτύου, όπως γε-
ωτρήσεις και πηγάδια.
Μόλις το 2% των επιχειρήσεων του δείγματος αναφέρουν ότι 
υπάρχει κάποιο στάδιο που να μπορεί να παραληφθεί ή να 
αντικατασταθεί με τρόπο που να μειώνεται η κατανάλωση του 
νερού, ενώ το 71% θεωρεί ότι δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα 
και το 27% δεν έχει γνώμη ή δεν γνωρίζει σχετικά. Επιπλέον, 
μόλις το 18% των επιχειρήσεων μεταποίησης δηλώνουν ότι 
εφαρμόζουν μεθόδους ανακύκλωσης ή επαναχρησιμοποίη-
σης νερού. Ωστόσο, το ποσοστό αυτό μεταξύ των μεταποιη-
τικών επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν το νερό ως πρώτη 
ύλη ή βασικό στοιχείο λειτουργίας στην παραγωγική του δι-
αδικασία, είναι σημαντική μεγαλύτερο (58%). Η πλειοψηφία 
όσων δεν εφαρμόζουν μεθόδους ανακύκλωσης, επικαλού-
νται είτε έλλειψη σχετικής ανάγκης (62%), είτε άγνοια σχετι-

κών μεθόδων και τεχνολογιών (21%), έλλειψη κατάλληλης 
τεχνολογίας/ μεθοδολογίας (12%), υψηλό κόστος (3%) και 
απαιτούμενη εξειδίκευση (2%).
Οι μισές επιχειρήσεις μεταποίησης (49%) δεν θεωρούν ότι η 
χρήση διαφορετικών τεχνολογικών μέσων παραγωγής θα 
συνεπαγόταν εξοικονόμηση νερού. Προκρίνοντας ένα σύ-
νολο λύσεων σχετικά με την αντιμετώπιση των ζητημάτων 
διαχείρισης του νερού, τα στελέχη των μεταποιητικών επι-
χειρήσεων του δείγματος αναφέρουν: περιβαλλοντικό έλεγχο 
(41%), ενίσχυση εκπαίδευσης (36%), έντασης ενημέρωσης 
από τα ΜΜΕ (33%), διάθεση υψηλότερου ποσού κονδυλίων 
για τη διαχείριση του νερού (32%), αναδιοργάνωση των 
υφιστάμενων δομών (31%), αύξηση συμμετοχής της τοπικής 
κοινωνίας (27%) κ.ά.
 Το νερό αποτελεί για το 97% των τουριστικών επιχειρήσεων 
(διαμονή και εστίαση), βασικό στοιχείο λειτουργίας για την 
παροχή υπηρεσιών. Οι βασικότερες χρήσεις νερού αφορούν: 
γενική καθαριότητα (97%), υπηρεσίες κουζίνας (84%) και 
χρήση νερού στα δωμάτια (63%), ενώ σε μικρότερο βαθμό 
το νερό χρησιμοποιείται για κήπους (29%) και πισίνες (18%). 
Ποσοστό 10% των τουριστικών επιχειρήσεων δηλώνουν ότι 
χρησιμοποιούν νερό και από άλλες πηγές εκτός του δικτύου 
νερού, ενώ για τη συντριπτική πλειοψηφία τους (92%), δεν 
υφίσταται κάποιο στάδιο στη λειτουργία τους, που να μπορεί 
να παραληφθεί ή αποκατασταθεί με κάποιο που να απαιτεί 
λιγότερο ή καθόλου νερό και μόνο 1/20 αναφέρει πως θα 
μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο.
Αγνοεί το 67% των αγροτών πόσο πρέπει να ποτίζει
 Με τηλεφωνικές συνεντεύξεις και σε δείγμα 160 αγροτών 
στην ευρύτερη περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσα-
λονίκης, πραγματοποιήθηκε η έρευνα για τη στάση και τις 
αντιλήψεις των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα σχετικά 
με την εξοικονόμηση, προστασία και ορθολογικότερη διαχεί-
ριση νερού.
 Το 71% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι ποτίζει τις καλλιέρ-
γειές του και το 67% παραδέχεται ότι δεν γνωρίζει τη συνι-
στώμενη ποσότητα ετήσιας κατανάλωσης για τη δική του 
καλλιέργεια. Το 50% δηλώνει ότι χρησιμοποιεί μεθόδους 
εξοικονόμησης νερού άρδευσης και μεταξύ αυτών που δεν 
χρησιμοποιούν κάποια μέθοδο η κύρια αιτία αναφέρεται ότι 
είναι η έλλειψη ενημέρωσης (35%) και ακολουθούν υψηλό 
κόστος (18%) και έλλειψη εξειδικευμένων γνώσεων (5%). 
Ποσοστό 30% δηλώνει ότι δεν χρησιμοποιεί κάποια μέθοδο 
εξοικονόμησης νερού άρδευσης, γιατί δεν χρειάζεται. Οι δή-
μοι αποτελούν σύμφωνα με τις απαντήσεις των αγροτών τους 
βασικούς φορείς που πρέπει να έχουν συμμετοχή στις διαδι-
κασίες λήψης απόφασης σχετικά με την εξοικονόμηση νερού 
(49%) και ακολουθούν: αγροτικοί συνεταιρισμοί (28%), πε-
ριφέρεια (21%), πολίτες (17%) και κεντρική διοίκηση (14%).

ΕΡΕΥΝΑ: 9 ΣΤΑ 10 ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ πΟΣΟ ΝΕΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΟΥΝ, 1 ΣΤΑ 4 ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ ΤΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
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Ημέρες Χριστουγέννων και ο νους ταξιδεύει στις λαμπερές 
πρωτεύουσες του κόσμου, όπως η Βιέννη, το Βερολίνο, η 
Βαρκελώνη, το Ντουμπάι και η Κωνσταντινούπολη, που φο-
ρούν τα γιορτινά τους και δέχονται επισκέπτες από κάθε γωνιά 
του κόσμου, αναφέρει σε δημοσίευμά του το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Εκα-
τομμύρια λαμπιόνια, χρυσές άμαξες, αστέρια, μοναδικές χρι-
στουγεννιάτικες κατασκευές, κοσμούν τις κεντρικές πλατείες 
και τους δρόμους, μετατρέποντας τις πόλεις σε παραμυθένια 
σκηνικά. Πίσω από όλα αυτά τα μοναδικά και εντυπωσιακά 
σκηνικά, κρύβεται ένας Έλληνας, ο Θεσσαλονικιός Γιάννης 
Παλαιοχωρινός, ο οποίος όσο ήταν ακόμα φοιτητής ξεκίνη-
σε δειλά-δειλά, σε ένα υπόγειο στην Κασσάνδρου, μια μικρή 
εταιρεία και σήμερα μετρά πέντε μονάδες παραγωγής σε Ελ-
λάδα και Βουλγαρία.
«Όλα ξεκίνησαν όταν ακόμα ήμουν φοιτητής και σπούδαζα 
ηλεκτρολόγος μηχανικός στο Πολυτεχνείο», λέει ο κ. Παλαι-
οχωρινός, ιδιοκτήτης της εταιρείας παραγωγής χριστου-
γεννιάτικου φωτιστικού υλικού, μιλώντας στο Αθηναϊκό 
και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων και αναφέρει πως 
«ξεκίνησα να παράγω φωτιστικό υλικό, σε ένα μικρό υπόγειο 
στην Κασσάνδρου και φυσικά μεταφερόμουν από υπόγειο σε 
υπόγειο, καθώς οι ανάγκες μου αυξάνονταν συνεχώς. Μετά 
τη σχολή πηγαίναμε σε αυτό το πρώτο υπόγειο με τους συμ-
φοιτητές μου, για να δούμε τα λαμπάκια, να συζητήσουμε για 
τις συνδεσμολογίες, να δούμε τι νέο θα κάνουμε και φτάσαμε 
σήμερα να έχουμε δύο εργοστάσια στην Ελλάδα και τρία στη 
Βουλγαρία. Έχουμε 300 μόνιμους υπαλλήλους και κάθε χρό-
νο προσλαμβάνουμε 200 εποχικούς».
«Το αντικείμενο μας είναι η παραγωγή φωτεινού διακόσμου. 
Είναι κάθετη παραγωγή, ξεκινάμε με τα πρωτογενή υλικά, 
εμείς παράγουμε τα πλαστικά υλικά, τις πρίζες μας, τα φις, τα 
στεγανά και μετά το τμήμα των πλαστικών, υπάρχει το τμήμα 
όπου παράγουμε τη γιρλάντα μας και όλα αυτά τα υλικά που 
χρησιμοποιούμε για να κατασκευάσουμε τα χριστουγεννιάτι-

κα δέντρα και όλες τις κατασκευές μας. Είναι υλικά που παρά-
γονται μόνο στην Κίνα και η εταιρεία μας είναι η μοναδική που 
παράγει εδώ όλα αυτά τα υλικά, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά 
και σε ολόκληρη την Ευρώπη» αναφέρει και διευκρινίζει ότι 
«σήμερα πουλάμε τα προϊόντα μας σε 80 χώρες σε όλο τον 
κόσμο, έχουμε διακοσμήσει τα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα 
του κόσμου, τις μεγαλύτερες πόλεις και τα μεγαλύτερα αερο-
δρόμια του κόσμου, από το Χίθροου μέχρι το αεροδρόμιο του 
Λας Βέγκας».
Ο μεγαλύτερος πελάτης του κ. Παλαιοχωρινού είναι η πόλη 
του Βερολίνου. Η εταιρεία του ξεκίνησε να διακοσμεί το Βερο-
λίνο από το 1996 και από τότε το διακοσμεί κάθε χρόνο όπως 
και το Βελιγράδι, την Κωνσταντινούπολη με τη χριστουγεννιά-
τικη πλατεία Ταξίμ να έχει κάθε χρόνο τη «φωτεινή» υπογρα-
φή του. «Όταν ξεκινήσαμε να μιλάμε για τη διακόσμηση του 
Βερολίνου και επικοινωνούσαμε με τον δήμαρχο συζητούσα-
με για τη δημιουργία μιας πόλης που θα γεμίσει με λαμπάκια 
και θα αυξήσει την επισκεψιμότητα της», υπογραμμίζει ο 
Θεσσαλονικιός επιχειρηματίας και δηλώνει πως «αυτό τελικά 
το έχει καταφέρει η Γερμανία. Εδώ και 23 χρόνια επενδύουν 
σταδιακά και σταθερά περίπου 100.000-200.000 ευρώ κάθε 
χρόνο και αυτό μακροπρόθεσμα αποδίδει. Το Βερολίνο, πλέ-
ον αποτελεί σημαντικό χριστουγεννιάτικο προορισμό με πάρα 
πολλά και ιδιαίτερα γιορτινά φωτιστικά. Φανταστείτε ότι τα 
τελευταία πέντε χρόνια στο Βερολίνο, γίνονται ακόμα και χρι-
στουγεννιάτικα τουρ με λεωφορεία, για να απολαμβάνουν οι 
επισκέπτες τον Χριστουγεννιάτικο διάκοσμο».
Μπορεί η έδρα της εταιρείας να είναι στη Θεσσαλονίκη, ωστό-
σο η πόλη δεν φωτίζεται από τα χριστουγεννιάτικα λαμπιό-
νια του κ. Παλαιοχωρινού και αυτό διότι όπως εξηγεί: «Από 
το 2009 αποχωρήσαμε από την ελληνική αγορά, καθώς δεν 
μπορούσε η Ελλάδα να μας πληρώνει, είχαν ήδη συγκεντρω-
θεί οφειλές των δήμων προς εμάς που αδυνατούσαν να μας 
πληρώσουν. Φέτος όμως ξαναμπήκαμε δυναμικά, βλέπουμε 

ότι η Ελλάδα έχει ανοδική πορεία, βλέπουμε ότι τα πράγματα 
είναι πιο ευχάριστα, άρχισε και ο κόσμος λίγο να χαμογελά. 
Ξεκινήσαμε φέτος διακοσμώντας την Αθήνα για πρώτη φορά 
μετά από 10 χρόνια, με κάποιους χορηγούς και πιστεύω ότι 
πολύ σύντομα θα αλλάξουν τα πράγματα. Θεωρώ ότι ήρθε 
η ώρα για να ξεκινήσουμε να δραστηριοποιούμαστε και στη 
χώρα μας» επισημαίνει.
Ο κ. Παλαιοχωρινός αγαπά και στηρίζει τον τόπο του. Αν και 
επιχειρηματικά τον συνέφερε να μετακομίσει με την οικογέ-
νεια του στην Αττική ή και στο εξωτερικό, ο ίδιος παραμένει 
στη Θεσσαλονίκη, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει. 
«Ήταν επιλογή μου να μείνω στη Βόρεια Ελλάδα και συγκε-
κριμένα στη Θεσσαλονίκη. Αν και οι περισσότερες πωλήσεις 
ήταν στον νομό Αττικής, δεν ήθελα και δεν θέλω να φύγω από 
τον τόπο μου. Το όραμα μου είναι να συνεχίσει να επεκτείνεται 
η επιχείρηση μας. Θέλω να επενδύσω όμως στην Ελλάδα, το 
πλάνο μας είναι τα επόμενα δύο χρόνια να δημιουργήσουμε 
ένα ακόμα εργοστάσιο εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Θεωρώ ότι ο 
Έλληνας εργαζόμενος είναι πιο καλός, πιο φιλότιμος, πιο ερ-
γατικός, πιο ζωντανός και ήδη αυξάνουμε τις πωλήσεις στην 
Ελλάδα και έτσι θα αυξήσουμε και το προσωπικό μας. Σε λίγα 
χρόνια ευελπιστώ οι πωλήσεις μας να επιστρέψουν τα παλιά 
ποσοστά με το 70% των πωλήσεων στην Ελλάδα και το 30% 
στο εξωτερικό» αναφέρει ο 49χρονος επιχειρηματίας .
Όσο για το μυστικό της επιτυχίας, όπως λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, 
δεν υπάρχει, καθώς κατά την άποψη του «η δουλειά και μόνο 
η δουλειά, σε βοηθάει να προοδεύσεις. Αν αγαπάς αυτό που 
κάνεις και προσπαθείς, θα ανέβεις. Για μένα δεν υπάρχουν 
ημέρες, έρχομαι κάθε ημέρα στις 8:00 και φεύγω αργά το 
βράδυ στις 11:30. Δεν υπάρχει ρολόι για εμάς ούτε Σάββατο 
ούτε Κυριακή. Αυτό είναι ένα μάθημα για τους νέους, πρέπει 
να επενδύσουν στον εαυτό τους, να δουλέψουν σκληρά και 
να αγαπούν αυτό που κάνουν».

Δεν υπάρχει ακόμα σταθερή στρατηγική για το πώς ή πού 
θα λανσαριστεί την επόμενη χρονιά το Libra που σχεδιάζει 
η Facebook, δήλωσε στο Reuters μέλος του διοικητικού 
συμβουλίου του φορέα που επιβλέπει το πολυαναμενόμενο 
κρυπτονόμισμα, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Η προοπτική για την κυκλοφορία του Libra, που αναμένεται 
να λανσαριστεί τον Ιούνιο, εξαρτάται από τις συνομιλίες με τις 
ρυθμιστικές αρχές, δήλωσε ο Πάτρικ Έλις, ένα από τα πέντε 
μέλη του συμβουλίου της Libra Association, με έδρα της τη 

Γενεύη, που θα εκδώσει και θα διαχειρίζεται το ψηφιακό νό-
μισμα.
«Σε αυτή τη φάση δεν υπάρχει καθορισμένη στρατηγική για 
τις αγορές ή το προϊόν, ή το πώς ουσιαστικά θα παρουσια-
στεί», δήλωσε ο Έλις σε τηλεφωνική του συνέντευξη από τη 
Σιγκαπούρη.
Η προοπτική να χρησιμοποιηθεί το κρυπτονόμισμα Libra από 
τους σχεδόν 2,4 δισεκ. χρήστες του Facebook το έχει βάλει στο 
μικροσκόπιο των αρχών σε όλο τον κόσμο, που ανησυχούν 

ότι μπορεί να αλλοιώσει το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό 
τοπίο.
Το Libra παρουσιάστηκε από τη Facebook τον Ιούνιο. Στελέχη 
που ασχολούνται με το σχεδιαζόμενο κρυπτονόμισμα, μετα-
ξύ των οποίων και ο επικεφαλής τους, έχουν δηλώσει ότι το 
λανσάρισμά του μπορεί να καθυστερήσει λόγω ρυθμιστικών 
εμποδίων.

Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΜΗχΑΝΙΚΟΣ πΟΥ ΑΝΑΒΕΙ ΤΑ χΡΙΣΤΟΥγΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΦΩΤΑ ΣΕ πΟΛΕΙΣ 80 χΩΡΩΝ 
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Απονεμήθηκαν χθες το βράδυ τα βραβεία της Ακαδημίας 
Αθηνών κατά τη διάρκεια της πανηγυρικής συνεδρίασης 
του σώματος, όπως μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Τα βραβεία, που 
δόθηκαν για τις Τάξεις Θετικών Επιστημών, Γραμμάτων και 
Τεχνών και Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών, απέσπασαν, 
μεταξύ άλλων, ο ομ.καθηγητής ΕΜΠ Θεοδόσιος Τάσιος για 
το βιβλίο του «On Technology In Ancient Greece”, ο Ιωάν-
νης Παλούμπης για το βιβλίο του «Ελλήνων Πλόες. Η πορεία 
της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας δια μέσου των αιώνων», 
η Νίκη Ευελπίδου για το βιβλίο της «Μεταβολές θαλάσσιας 
στάθμης». Ακόμη:
Ο Αθανάσιος Δρίτσας, για την εφαρμογή πρωτοποριακής 
μεθόδου με μέσο τη μουσική στην αποθεραπεία βαρέως 
ασθενούντων με καρδιολογικά προβλήματα, η Εταιρεία Βυ-
ζαντινών Σπουδών με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 
χρόνων από την ίδρυσή της και για το σύνολο της προσφοράς 
της στην έρευνα και τη μελέτη της βυζαντινής γραμματείας, 
του βυζαντινού βίου και πολιτισμού.
Ο γλύπτης Θεόδωρος Παπαγιάννης, σε αναγνώριση της συ-
νολικής του προσφοράς στην τέχνη με αποκορύφωμα την 
ίδρυση και λειτουργία του ομώνυμου Μουσείου Σύγχρονης 
Τέχνης στο Ελληνικό Ιωαννίνων του Δήμου Β. Τζουμέρκων.
Ο ιστορικός, καθηγητής ΕΚΠΑ Βαγγέλης Καραμανωλάκης για 
το βιβλίο του «Ανεπιθύμητο παρελθόν. Οι φάκελοι κοινωνι-
κών φρονημάτων στον 20ό αι. και η καταστροφή τους».
Το Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος για την έκδοση του τόμου 
«Corpus Inscriptionum Judaicarum Graeciae» [«Σύνταγμα 
Ιουδαϊκών και Εβραϊκών Επιγραφών από την Ηπειρωτική και 

Νησιωτική Ελλάδα»], Η ιστορικός συγγραφέας Λύντια Τρίχα 
για τη μονογραφία της «Σπυρίδων. Ο άλλος Τρικούπης. 1788-
1873».
Το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών, για τις υπηρεσίες που προσφέρει 
επί ογδόντα δύο συναπτά έτη ( συστήθηκε το 1937) σε κωφά 
και βαρήκοα άτομα.
Ο Νικόλαος Τουμαράς, για την ανέκδοτη μελέτη του «Η φιλο-
σοφία στη Μέση Εκπαίδευση - Συγκριτική εξέταση και αξιο-
λόγηση της διδασκαλίας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΕΕ) στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση».
Ο καθηγητής ΑΠΘ Παναγιώτης Γκλαβίνης, για τη μονογραφία 
του «Μηχανισμοί αναδιάταξης ισχύος στο Διεθνές Οικονομικό 
Σύστημα» και οι δασκάλες Σουλτάνα Ανδρεάδου και Μαριάν-
θη Αρβανιτίδου για την πολλαπλή εκπαιδευτική και κοινωνι-
κή τους δράση σε ευαίσθητες περιοχές της χώρας.
Δηλώσεις Βραβευθέντων στο ΑπΕ-ΜπΕ:
Σε ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ για το τι θεωρούν πως αναγνωρί-
ζει στο έργο τους η Ακαδημία Αθηνών μέσω της βράβευσής 
τους, βραβευθέντες της Ακαδημίας Αθηνών απαντούν:
- Θεόδωρος Παπαγιάννης, γλύπτης : «Η έμφαση την οποία 
δίνει το Γιαννιώτικο μουσείο μου στη σύγχρονη τέχνη».
- Βαγγέλης Καραμανωλάκης, καθηγητής ΕΚΠΑ, ιστορικός: «Η 
βράβευση του βιβλίου μου σήμερα, δείχνει ότι είμαστε ικανοί 
να συζητήσουμε με νηφαλιότητα και εμπεριστατωμένα, για το 
δύσκολο, διχαστικό και τραυματικό παρελθόν που καθόρισε 
για μεγάλο διάστημα τις τύχες της ελληνικής κοινωνίας».
 - Θεοδόσιος Τάσιος, ομ. καθηγητής ΕΜΠ: «Θεωρώ ότι το βι-
βλίο μου τιμήθηκε για τη συμβολή μου στην έρευνα στην εν 

πολλοίς άγνωστη ακόμη αρχαιοελληνική τεχνολογία, η οποία 
κορυφώνεται κατά τη διάρκεια των ελληνιστικών χρόνων 
και δείχνει την πρώιμη προδιάθεση των Ελλήνων για τεχνικά 
επιτεύγματα».
   - Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος: «Επειδή είναι ίσως ο μοναδι-
κός φορέας», παρατηρεί η διευθύντρια του Μουσείου Ζανέτ 
Μπατίνου, «που θα μπορούσε να φέρει εις πέρας τη βραβευ-
μένη από την Ακαδημία έρευνα. Έρευνα που τιμήθηκε για 
την πρωτοτυπία και τη μακροχρόνια προσήλωσή της στους 
στόχους της»
   - Λύντια Τρίχα, ιστορικός, συγγραφέας: «Η βράβευση μου 
αναγνωρίζει τη σημασία της εκπόνησης βιογραφικών εργα-
σιών που πέρα από το ποιος τις γράφει εκάστοτε, μπορούν να 
πείσουν για την αντικειμενικότητά τους»
   - Ίδρυμα Κωφών: η βράβευση του αποτελεί «αναγνώριση 
της πολυετούς προσφοράς του στην κοινότητα των κωφών 
αφού είναι ο μοναδικός δημόσιος φορέας που μπορεί να δι-
ευκολύνει με σύγχρονες υπηρεσίες ενηλίκους αλλά και παιδιά 
ή βρέφη» λέει η πρόεδρός του και ομότιμη καθηγήτρια του 
Πανεπιστημίου Πατρών Βενέττα Λαμπροπούλου.
   - Μαριάνθη Αρβανιτίδου, δασκάλα του 1ου Δημοτικού Σχο-
λείου Κομοτηνής: «Ο έπαινος στο πρόσωπο μου είναι έπαινος 
για την αγάπη μου στα παιδιά: τα παιδιά των άλλων και τα 
όνειρά τους, που με ευχαριστούν όπως... η κρυμμένη μαρμε-
λάδα των παιδικών μου χρόνων: χαρά για τη μετάδοση της 
όρεξης για μάθηση και του πάθους για διδασκαλία». 

Η πρώτη εικόνα μιας μαύρης τρύπας, που τράβηξε το διεθνές 
Τηλεσκόπιο Ορίζοντα Γεγονότων (Event Horizon Telescope-Ε-
ΗΤ), υπήρξε το πιο σημαντικό επιστημονικό επίτευγμα της φε-
τινής χρονιάς, σύμφωνα με το κορυφαίο περιοδικό «Science».
Το «Science», που κάθε χρόνο παραδοσιακά απονέμει διεθνώς 
τον επίζηλο τίτλο της σπουδαιότερης επιστημονικής ανακά-
λυψης, τονίζει ότι πρόκειται για «πραγματικά εντυπωσιακό 
κατόρθωμα ομαδικής εργασίας και τεχνολογίας». Όπως επιση-
μαίνει, κάποτε θεωρείτο αδιανόητο να φωτογραφηθεί άμεσα 
μια μαύρη τρύπα, καθώς μόνο έμμεσα οι επιστήμονες ήσαν σε 
θέση να εικάσουν την παρουσία της, μέσω των επιδράσεων στο 
περιβάλλον της.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αυτή τη φορά, η πολυάριθμη ερευ-
νητική ομάδα του ΕΗΤ -άνω των 200 επιστημόνων, μεταξύ των 
οποίων κομβικό ρόλο έπαιξε ο ελληνικής καταγωγής καθηγη-
τής αστροφυσικής Δημήτρης Ψάλτης του Πανεπιστημίου της 
Αριζόνα- ανακοίνωσαν τον Απρίλιο ότι κατάφεραν να φωτο-
γραφήσουν τον φωτεινό ορίζοντα γεγονότων που περιβάλλει 
τη μαύρη τρύπα. Ασφαλώς όχι την ίδια, αφού -όπως λέει και 
το όνομά της- είναι μαύρη, επειδή η βαρύτητα της είναι τόσο 
ισχυρή, που δεν αφήνει ούτε το φως να δραπετεύσει από αυτήν. 
Έτσι, οι μαύρες τρύπες «κρύβονται» σε κοινή θέα, καμουφλα-
ρισμένες τέλεια πάνω στο υπόβαθρο του σκοτεινού κενού του 

διαστήματος.
Η τεράστια μαύρη τρύπα που φωτογραφήθηκε, βρίσκεται στο 
κέντρο του γαλαξία Messier 87 (M87), σε απόσταση σχεδόν 55 
εκατομμυρίων ετών φωτός από τη Γη. Είναι τόσο μεγάλη, που 
είναι ελαφρώς μεγαλύτερη από όλο τον γαλαξία μας.
Η εμβληματική εικόνα της εξαπλώθηκε γρήγορα σαν ιός (έγινε 
«viral») στο παγκόσμιο διαδίκτυο, καθώς μαγνήτισε την προ-
σοχή των μέσων ενημέρωσης και τη φαντασία εκατομμυρίων 
ανθρώπων σε όλη τη Γη. Σήμερα είναι πια μια από τις εικόνες 
με τις περισσότερες λήψεις στην ιστορία του Εθνικού Ιδρύματος 
Επιστημών των ΗΠΑ. Οι επιστήμονες του ΕΗΤ σχεδιάζουν νέες 
φωτογραφίες με ακόμη καλύτερη ανάλυση, έχοντας στο στό-
χαστρο τους, μεταξύ άλλων, και την κεντρική μαύρη τρύπα του 
δικού μας γαλαξία εντός του 2020.
Για τους πολυπληθείς αναγνώστες όμως του «Science» η φω-
τογράφηση της μαύρης τρύπας ήταν το τρίτο σημαντικότερο 
γεγονός του 2019. Η «ετυμηγορία του λαού» (πάνω από 34.000 
ψήφοι) ήταν ότι το πιο σημαντικό -με διαφορά μάλιστα - ήταν 
η ανακάλυψη στο Θιβέτ ενός απολιθωμένου κρανίου από ένα 
κορίτσι Ντενίσοβα, ένα μυστηριώδη πρόγονο του ανθρώπου, 
του οποίου έως τώρα είχε βρεθεί το 2010 μόνο ένα οστό σε 
σπήλαιο της Σιβηρίας. Μετά την ανακάλυψη και στο Θιβέτ, 
που επιβεβαιώθηκε μέσω γενετικής ανάλυσης, φαίνεται πως οι 

Ντενίσοβα ήσαν αρκετά εξαπλωμένοι στην Ασία πριν περίπου 
50.000 χρόνια, παράλληλα με τους Νεάντερταλ. Στη δεύτερη 
θέση των προτιμήσεων των αναγνωστών βρέθηκε η ανάπτυξη 
δύο ελπιδοφόρων φαρμάκων για τον ιό Έμπολα.
Όσον αφορά το ίδιο το «Science», πέρα από την εικόνα της 
μαύρης τρύπας, αναδεικνύει ως άλλα σημαντικά επιστημονικά 
επιτεύγματα του 2019 την ανακάλυψη νέων στοιχείων για την 
κατακλυσμική πτώση του μετεωρίτη στο Γιουκατάν του Μεξι-
κού που εξαφάνισε τους δεινόσαυρους από τη Γη, τη δημιουρ-
γία του πρώτου κβαντικού υπολογιστή που είναι πιο ικανός από 
κάθε συμβατικό υπερ-υπολογιστή (το ορόσημο της λεγόμενης 
«κβαντικής υπεροχής»), τη φωτογράφιση από το σκάφος New 
Horizons της NASA του μακρινού ουράνιου σώματος MU69 
που βαφτίστηκε πλέον «‘Αροκοθ», το πρώτο αποτελεσματικό 
φάρμακο για τις περισσότερες περιπτώσεις κυστικής ίνωσης, 
την επικράτηση ενός προγράμματος τεχνητής νοημοσύνης στο 
πόκερ με αντίπαλους τους καλύτερους επαγγελματίες παίκτες 
κ.α.
Σύνδεσμος: https://vis.sciencemag.org/breakthrough2019

ΑπΟΝΕΜΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
Ο ομ.καθηγητής του ΕΜΠ Θεοδόσης Τάσιος μεταξύ των βραβευθέντων

ScieNce: Η πΡΩΤΗ ΕΙΚΟΝΑ ΜΙΑΣ ΜΑΥΡΗΣ ΤΡΥπΑΣ, ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΕπΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕπΙΤΕΥγΜΑ ΤΟΥ 2019
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Ισραηλινοί και άλλοι ερευνητές ανακάλυψαν στο βόρειο Ισραήλ 
ένα παράκτιο μικρό τείχος ηλικίας περίπου 7.000 ετών, το οποίο 
είχαν χτίσει οι κάτοικοι ενός κοντινού οικισμού για να προστα-
τευθούν από τη σταδιακή άνοδο της στάθμης της θάλασσας 
της Ανατολικής Μεσογείου, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Πρόκειται, 
σύμφωνα με τους επιστήμονες, για το αρχαιότερο ανάχωμα 
που έχει βρεθεί μέχρι σήμερα στον κόσμο ως άμυνα κατά της 
ανόδου των υδάτων, αν και τελικά μάλλον απέτυχε να κάνει τη 
δουλειά του, καθώς το χωριό πλημμύρισε και εγκαταλείφθηκε, 
παρόλο που βρισκόταν σε ύψος τριών μέτρων πάνω από το 
επίπεδο της θάλασσας. 
Σε κάθε περίπτωση, φαίνεται πως η μάχη της ανθρωπότητας 
ενάντια στις πλημμύρες και στη θάλασσα έχει μια προϊστορία 
χιλιάδων ετών και είναι πολύ παλαιότερη από τον σημερινό 
αγώνα λόγω της κλιματικής αλλαγής. Πριν 7.000 έως 9.000 
χρόνια η στάθμη των θαλασσών ανέβαινε σε πολλά μέρη του 
κόσμου, καθώς έλιωναν οι πάγοι από την τελευταία εποχή των 
παγετώνων, με συνέπεια να πλημμυρίζουν οι παράκτιοι οικι-
σμοί. Πολλά τέτοια χωριά βρίσκονται σήμερα στον βυθό των 

από παλιά πυκνοκατοικημένων ακτών της Ανατολικής Μεσο-
γείου ή θαμμένα από άμμο πάχους έως ενός μέτρου.
Οι νεολιθικοί γεωργοί στην περιοχή Τελ Χρέιζ της ακτής Καρ-
μέλ είχαν μεταφέρει στην ακτή μεγάλες πέτρες (μερικές είχαν 
βάρος μέχρι 1.000 κιλά) από όχθες ποταμών σε απόσταση έως 
τεσσάρων χιλιομέτρων, για να φτιάξουν ένα τείχος μήκους του-
λάχιστον 100 μέτρων σε απόσταση ενός έως δύο χιλιομέτρων 
από το χωριό τους. Σήμερα πια το χωριό και τα απομεινάρια 
του πέτρινου αναχώματος βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια 
της θάλασσας σε βάθος τεσσάρων μέτρων και σε απόσταση 90 
μέτρων από την ακτή. 
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον δρα Εχούντ Γκαλίλι του Ινστι-
τούτου Αρχαιολογίας Zinman του Πανεπιστημίου της Χάιφα, 
έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο επιστημονικό περιοδικό 
PLoS One. «Στη διάρκεια της Νεολιθικής εποχής, οι πληθυσμοί 
της Μεσογείου θα είχαν αντιμετωπίσει μια άνοδο του επιπέδου 
της θάλασσας κατά τέσσερα έως επτά χιλιοστά το χρόνο ή κατά 
προσέγγιση 12 έως 21 εκατοστά στη διάρκεια της ζωής τους. 
Αυτό σημαίνει ότι η συχνότητα καταστροφικών πλημμυρών 

για το χωριό τους θα είχε αυξηθεί σημαντικά», ανέφερε ο Γκαλί-
λι. «Το Τελ Χρέιζ είναι η αρχαιότερη περίπτωση ανθρώπων που 
προστάτευσαν την ακτή τους, προκειμένου να προσαρμοστούν 
στην άνοδο του επιπέδου της θάλασσας», πρόσθεσε. 
Στην εποχή μας τα σενάρια των επιστημόνων προβλέπουν έως 
το 2100 μια άνοδο της στάθμης των θαλασσών κατά 1,7 έως 
τρία χιλιοστά το χρόνο, μικρότερη από εκείνη πριν 7.000 χρό-
νια, αλλά αρκετή για να προκαλέσει μεγάλες καταστροφές στους 
παράκτιους πληθυσμούς όλου του κόσμου. Και όπως οι νεολι-
θικοί γεωργοί της Ανατολικής Μεσογείου αναγκάστηκαν να τα 
μαζέψουν και να πάνε σε ασφαλέστερο μέρος στην ενδοχώρα, 
κάτι ανάλογο θα υποχρεωθούν μάλλον να κάνουν αρκετοί άν-
θρωποι σε μερικές δεκαετίες.
«Προσπάθησαν να προσαρμοστούν. Αλλά τελικά δεν είχαν τη 
δυνατότητα να σταματήσουν τη θάλασσα», τόνισε ο Γκαλίλι. 
Μια εικόνα από το μέλλον…
Σύνδεσμος για την επιστημονική δημοσίευση:
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.
pone.0222560 

«Αυτό που γίνεται σήμερα είναι επιστέγασμα μιας διαδρομής 
και μια καινούρια αρχή, δεν είναι το τέλος, είναι η αρχή» , δή-
λωσε ο πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης 
της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ), καθηγητής 
Παντελής Κυπριανός, απονέμοντας στις πρυτανικές Αρχές του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης την Πιστοποίηση 
του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.
Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το ΑΠΘ πιστοποι-
ήθηκε ως προς τη συμμόρφωσή του στις αρχές του Προτύπου 
Ποιότητας της ΑΔΙΠ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας (ESG) 
του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, λαμβάνοντας 
την ανώτατη αξιολόγηση «Fully Compliant» («Πλήρης Συμ-
μόρφωση»).
«Είναι επιστέγασμα μιας διαδικασίας, της δράσης ενός πανεπι-
στημίου που ξεκινά χρόνια πίσω και κορυφώνεται σήμερα με 
την πιστοποίηση του ιδρύματος. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονί-
κης, από το ιδρυτικό του κιόλας κείμενο είναι από αυτά που στο-
χεύει σε κάτι καινούριο --λέει μέσα στον νόμο ο Παπαναστασίου 
ότι αυτό το Πανεπιστήμιο είναι κάτι διαφορετικό από εκείνο που 
υπήρχε μέχρι τότε, συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη κλπ» , 
υπενθύμισε ο κ. Κυπριανός.
Η πιστοποίηση, όπως εξήγησε, «είναι πολύ σημαντική αλλά από 
εδώ και πέρα είναι η αρχή για μια διαδικασία να προχωρήσει να 
κάνει βήματα προς τα μπρος» , ενώ απαντώντας στην κριτική 
μέρους της πανεπιστημιακής κοινότητας ότι «η διαδικασία της 
πιστοποίησης και γενικότερα της αξιολόγησης έχει δύο στοιχεία, 

είναι γραφειοκρατική και έχει ένα είδος ελέγχου, είναι κατανα-
γκαστική» επισήμανε: «Αν γίνονται αυτά όπως πρέπει νομίζω 
είναι διαδικασίες που επιτρέπουν στα πανεπιστήμια να βελτιώ-
νονται διαρκώς και με αυτή την έννοια σήμερα είναι μια καλή 
αφορμή ώστε όταν προχωρήσουμε στην πιστοποίηση των 40 
τμημάτων του ΑΠΘ, να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε βή-
ματα προς τα μπρος, πώς μπορούν αυτά τα τμήματα να γίνουν 
ακόμη καλύτερα. Αυτός είναι ο στόχος και εκεί προσβλέπουμε» .
«Με αυτή την ύψιστη τιμή στο ΑΠΘ, την πιστοποίηση του εσω-
τερικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας πλέον με βάση 
διεθνή στάνταρτς και όχι μόνο ελληνική φιλοσοφία και λογι-
κή, βρισκόμαστε στο σημείο, να λέμε ότι πιστοποιούμε όλο το 
φάσμα των λειτουργιών και δραστηριοτήτων του ιδρύματος» 
, επισήμανε ο πρύτανης του ΑΠΘ, καθηγητής Νίκος Παπαϊ-
ωάννου παραλαμβάνοντας το πιστοποιητικό, ενώ εξέφρασε 
ευχαριστίες στο προηγούμενο πρυτανικό συμβούλιο και όσους 
εργάστηκαν για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. «Είναι αυτο-
νόητο ότι δεν είναι μόνο ο πρύτανης, είναι όλοι οι συνάδελφοι, 
όλο το διοικητικό προσωπικό που εμπλέκονται σε μια διαδικα-
σία αριστείας, αξιοκρατίας, η οποία διαφοροποιεί το ένα ίδρυμα 
από το άλλο. Θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τις δραστηριότητες 
αυτές που σχετίζονται με τη διαδικασία της πιστοποίησης και 
στα επιμέρους τμήματα για να καταδείξουμε αυτό τη διαφορά 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, αυτό που πάντα το Αριστο-
τέλειο έκανε και ήταν διαφορετικό από όλα τα άλλα, διαφορε-
τικό στη λογική της έκτασης, στη λογική της στάσης απέναντι σε 

μείζονα ακαδημαϊκά θέματα. Για τον λόγο αυτό εμείς σήμερα δε 
φοβόμαστε τη σύγκριση, δε φοβόμαστε την αξιολόγηση, δε φο-
βόμαστε την αξιοκρατία και πραγματικά δεχόμαστε τη σύγκρι-
ση, να μπούμε στη διαδικασία της αξιολόγησης με μια τέτοια 
προσέγγιση η οποία να αναδεικνύει αυτό που γίνεται στο ΑΠΘ 
και γι’ αυτό ξεχωρίζουμε από πολλά νεοσύστατα ιδρύματα, νέα 
ιδρύματα που προσπαθούν να βρουν τον βηματισμό τους μέσα 
από διαδικασίες που δε συνάδουν με μια ακαδημαϊκή λογική» , 
ανέφερε ο κ. Παπαϊωάννου.
Ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής 
Μέριμνας και πρόεδρος της ΜΟΔΙΠ - ΑΠΘ, καθηγητής Δημή-
τριος Κωβαίος, επισήμανε πως πρόκειται για σημαντικότατη 
ακαδημαϊκή διάκριση. «Σε αυτό το εξαιρετικό αποτέλεσμα που 
βρισκόμαστε σήμερα συνέβαλαν όλοι, από τους υπαλλήλους 
καθαριότητας και φύλαξης μέχρι τον πρύτανη διαχρονικά, ο κα-
θένας έχει βάλει το λιθαράκι του σε αυτή τη δύσκολη διαδικασία 
ενός μεγάλου και ιστορικού πανεπιστημίου και βέβαια ως νέα 
πρυτανική αρχή δεσμευόμαστε ότι αυτή την παρακαταθήκη 
που παραλάβαμε από τις προηγούμενες πρυτανικές αρχές θα 
τη συνεχίσουμε με ακόμη περισσότερο ζήλο και ενδιαφέρον 
προς όφελος της ποιότητας των σπουδών μας, που αποτελεί 
το μεγάλο πλεονέκτημα του μεγαλύτερου πανεπιστημίου των 
Βαλκανίων και της χώρας» , υπογράμμισε ο κ. Κωβαίος.
Σμαρώ Αβραμίδου

ΕΝΑ πΑΡΑΚΤΙΟ ΤΕΙχΟΣ 7.000 ΕΤΩΝ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΡχΑΙΟΤΕΡΟ γΝΩΣΤΟ ΑΝΑχΩΜΑ ΣΤΟΝ 
ΚΟΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ, ΑΛΛΑ ΤΕΛΙΚΑ ΑπΕΤΥχΕ

πΙΣΤΟπΟΙΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ πΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑπΘ ΑπΟ ΤΗΝ ΑΔΙπ
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Να σταματήσουν να τροφοδοτούν τη σύγκρουση στη Λιβύη 
καλεί το Στέιτ Ντιπάρτμεντ όλους τους εξωτερικούς παράγο-
ντες, υπενθυμίζοντας ότι στόχος παραμένει η έναρξη ενός 
ενδο-λιβυκού διαλόγου υπό την αιγίδα του ΟΗΕ που θα οδη-
γήσει στην απόσυρση των εξωτερικών δυνάμεων.
Κληθείς να σχολιάσει τη πρόσφατη στρατιωτική συμφωνία 
μεταξύ της Τουρκίας και της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας 
της Λιβύης (GNA), εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργεί-
ου Εξωτερικών τόνισε ότι «οι εξωτερικοί παράγοντες πρέπει 
να σταματήσουν να τροφοδοτούν τη σύγκρουση. Όλες οι 
χώρες πρέπει να αποφύγουν να επιδεινώσουν την πολιτική 
σύγκρουση και να υποστηρίξουν την επιστροφή στην πολι-
τική διαδικασία που διευκολύνεται από τα Ηνωμένα Έθνη».
Όπως διευκρίνισε ο εκπρόσωπος, οι Ηνωμένες Πολιτείες συμ-
μετέχουν στη διαδικασία του διεθνούς διαλόγου για τη Λιβύη 
που διεξάγεται υπό την κοινή αιγίδα της Γερμανίας και του 
ΟΗΕ, στο πλαίσιο των τριών σημείων και του σχεδίου που έχει 
εκπονήσει ο Ειδικός Απεσταλμένος των Ηνωμένων Εθνών, 
Γασάν Σαλάμε, το οποίο έχει καταγραφεί στο Συμβούλιο 
Ασφαλείας του ΟΗΕ.
«Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν τις συνεχιζόμενες προ-
σπάθειες του Ειδικού Απεσταλμένου των Ηνωμένων Εθνών, 
Γασάν Σαλάμε, και της Αποστολής Υποστήριξης των Ηνωμέ-
νων Εθνών στη Λιβύη για να δημιουργήσουν ένα μονοπάτι 
που παρέχει ασφάλεια και ευημερία σε όλους τους Λίβυους. 
Καλούμε τους ηγέτες της Λιβύης να συμμετάσχουν στην Κοινή 
Στρατιωτική Επιτροπή που πρότεινε ο ειδικός απεσταλμένος 
Σαλάμε», επισήμανε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.
Κλείνοντας, σημείωσε ότι «το αποτέλεσμα αυτής της δέσμευ-
σης πρέπει να είναι η έναρξη ενός ενδο-λιβυκού διαλόγου, η 
αποκλιμάκωση, η απόσυρση των εξωτερικών δυνάμεων, η 
κατάπαυση του πυρός και η επιστροφή σε μια πολιτική διαδι-
κασία που διευκολύνεται από τα Ηνωμένα Έθνη».
Μενέντεζ: νέα ημέρα για τις ελληνοαμερικανικές 
σχέσεις φέρνει ο «eastmed act»
Μια νέα ημέρα ξημερώνει για τις ελληνοαμερικανικές σχέ-
σεις μετά την υπερψήφιση του νομοσχεδίου «EastMed Act», 
εκτιμά ο γερουσιαστής Μπομπ Μενέντεζ λέγοντας ότι πλέον 
διαγράφονται «τεράστιες ευκαιρίες» για την αναβάθμιση των 
σχέσεων της Ουάσινγκτον με όλες τις χώρες που αποτελούν 
τον πυλώνα της νέας στρατηγικής για την περιοχή της ανα-
τολικής Μεσογείου. Το «EastMed Act» είχε ενσωματωθεί στο 
νομοσχέδιο του προϋπολογισμού της αμερικανικής κυβέρ-
νησης (appropriations bill), το οποίο υπερψηφίστηκε την 
Πέμπτη από την Ολομέλεια της Γερουσίας με 71 ψήφους υπέρ 
και 23 κατά, ενώ ως τελευταίο βήμα μένει η υπογραφή του 
από τον Αμερικανό πρόεδρο για να γίνει νόμος, κάτι το οποίο 
θα γίνει σύντομα, όπως έχει ανακοινώσει ο Λευκός Οίκος.
Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο επικεφαλής της δημοκρατικής 

μειοψηφίας στην Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας 
τόνισε ότι η ενσωμάτωση του «EastMed Act» στο νομοσχέδιο 
του προϋπολογισμού είναι ενδεικτική της σημασίας που έχει η 
Ελλάδα, η Κύπρος και το Ισραήλ για την αμερικανική εξωτερι-
κή πολιτική. Όπως εξήγησε, η ενσωμάτωση του νομοσχεδίου 
στον προϋπολογισμό επέτρεψε την ταχύτερη υπερψήφισή 
του αλλά και την παράκαμψη ενός ενδεχόμενου βέτο.
«Αισθάνομαι ότι βρισκόμαστε σε μια στιγμή όπου όλα τα 
αστέρια έχουν ευθυγραμμιστεί στον ουρανό. Πιστεύω ότι 
υπάρχει όλο και μεγαλύτερη αναγνώριση της σημασίας που 
έχει η Ελλάδα και η Κύπρος μαζί με το Ισραήλ για τη νέα στρα-
τηγική στην ανατολική Μεσόγειο… Επομένως, έχουμε μια 
νέα μέρα που αναδύεται για τις σχέσεις μας στην περιοχή και 
για τη σημασία των χωρών που σχετίζονται με τη στρατηγική 
για την ανατολική Μεσόγειο», είπε ο Μπομπ Μενέντεζ.
Συνεχίζοντας, ο Αμερικανός γερουσιαστής υπογράμμισε ότι 
οι παράνομες δραστηριότητες της Τουρκίας συνέβαλλαν στο 
να εμπεδωθεί η ανάγκη υιοθέτησης μιας εναλλακτικής στρα-
τηγικής. «Παρόλα όμως αυτά, πιστεύω ότι ακόμα και αν η 
Τουρκία ήταν ένας απόλυτα ιδανικός σύμμαχος, κάτι που δεν 
συμβαίνει, θα χρειαζόμασταν και πάλι μια νέα στρατηγική για 
την ανατολική Μεσόγειο», τόνισε χαρακτηριστικά.
Αναφερόμενος στην ενεργειακή διάσταση του νομοσχεδίου 
«EastMed Act», ο γερουσιαστής Μενέντεζ επισήμανε ότι η 
Ελλάδα και η Κύπρος έχουν την ευκαιρία να διαδραματίσουν 
ένα σημαντικό ρόλο στην ενεργειακή διαφοροποίηση της Ευ-
ρώπης, βάζοντας τέλος στην ενεργειακή της εξάρτηση από τη 
Ρωσία.
Υπενθυμίζεται, ότι το «EastMed Act» είναι ένα νομοσχέδιο 
που τοποθετεί την τριμερή συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου-Ισ-
ραήλ στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της αμερικανικής 
διπλωματίας, επιδιώκοντας μια ολιστική αναθεώρηση της 
στρατηγικής που ακολουθεί η Ουάσινγκτον στην ανατολική 
Μεσόγειο. Στόχος αυτής της νομοθετικής πρωτοβουλίας είναι 
να αναγνωριστούν οι νέες πραγματικότητες που έχουν δια-
μορφωθεί στην περιοχή.
Υπό αυτό το πρίσμα, ο επικεφαλής της δημοκρατικής μειοψη-
φίας χαιρέτισε την υπερψήφιση του νομοσχεδίου, λέγοντας 
ότι «είναι μια σημαντική στιγμή στην ιστορία και είναι ένας 
καλός τρόπος για να ξεκινήσουμε μια νέα δεκαετία».
Διπλωματικές επαφές Κύπρου – Αιγύπτου και Ελ-
λάδας - Ιορδανίας
Τις πρόσφατες ενέργειες της Τουρκίας και συγκεκριμένα την 
παράνομη συμφωνία μεταξύ Τουρκίας και του επικεφαλής 
του Εθνικού Συμβουλίου της Λιβύης συζήτησε ο Πρόεδρος 
Αναστασιάδης με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ 
αλ Σίσι, στη διάρκεια μακράς τηλεφωνικής επικοινωνίας χθες 
το απόγευμα. Σε γραπτή δήλωση του Κυβερνητικού Εκπρο-
σώπου Κυριάκου Κούσιου αναφέρεται ότι ο Πρόεδρος της 

Αιγύπτου, αφού καταδίκασε την εν λόγω συμφωνία λέγοντας 
ότι δεν παράγει τα οποιαδήποτε έννομα αποτελέσματα, συμ-
φώνησε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας πως θα πρέπει να 
ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα που να παρεμποδίζουν την 
καθ’ οιονδήποτε τρόπο υλοποίηση των προνοιών μιας πα-
ράνομης συμφωνίας, όπως μεταδίδουν το ΚΥΠΕ και το ΑΠΕ-
ΜΠΕ. Την ίδια ώρα, ο Αιγύπτιος Πρόεδρος θεωρεί πως τυχόν 
στρατιωτική παρουσία της Τουρκίας στη Λιβύη δημιουργεί 
άμεσο κίνδυνο αποσταθεροποίησης της περιοχής, αναφέρει ο 
κυβερνητικός εκπρόσωπος. Συμφωνήθηκε περαιτέρω όπως 
οι υπουργοί Εξωτερικών Αιγύπτου, Ελλάδας και Κύπρου συ-
ντονίσουν τις δράσεις που πρέπει να δρομολογηθούν, προκει-
μένου να αποτραπούν οι τουρκικοί σχεδιασμοί.
Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το ΑΠΕ, να συγκληθεί το πρώτο 
τρίμηνο του 2020 η τριμερής μεταξύ Ελλάδας, Ιορδανίας και 
Κύπρου, συμφώνησαν οι υπουργοί Εξωτερικών Νίκος Δέν-
διας και Αϊμάν Σαφάντι κατά τη συνάντησή τους στο Αμμάν. 
«Σήμερα το Αμμάν ήταν ο τελευταίος σταθμός μίας πολύ 
χρήσιμης περιοδείας στις χώρες της Μέσης Ανατολής και του 
Αραβικού Κόλπου. Είχαμε εκτενείς συνομιλίες με τον ομόλογό 
μου όσον αφορά τα ευρύτερα θέματα της περιοχής και τις δι-
μερείς μας σχέσεις και συμφωνήσαμε να συγκληθεί στην Αθή-
να, το πρώτο τρίμηνο του 2020, η τριμερής μεταξύ Ελλάδας, 
Ιορδανίας και Κύπρου» δήλωσε μετά την κατ’ ιδίαν συνάντη-
ση με τον Ιορδανό ομόλογό του Αϊμάν Σαφάντι και τις διευρυ-
μένες που ακολούθησαν, ο Νίκος Δένδιας. Ερωτηθείς αν μετά 
την περιοδεία αυτή δίνεται από καλύτερη θέση η προσπάθεια 
της Αθήνας για να ακυρωθεί το μνημόνιο της Τουρκίας με τη 
Λιβύη, ο κ. Δένδιας απάντησε ότι πάντα έχεις το αβαντάζ στη 
ζωή αν έχεις δίκιο και είσαι με το μέρος της κοινής λογικής και 
διαμήνυσε: «Η Τουρκία εδώ έχει εμπλακεί σε έναν αγώνα τον 
οποίον δεν μπορεί να κερδίσει». Παρά ταύτα, υπογράμμισε, 
«εμείς θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας, θα συνεχίσουμε 
με σοβαρότητα και μετριοπάθεια να εξηγούμε τη θέση μας και 
νομίζω στο τέλος θα τα καταφέρουμε». Τέλος, απαντώντας σε 
ερώτηση αν θα υπάρχει συνέχεια με την Ιταλία, ο υπουργός 
Εξωτερικών είπε πως προφανώς θα υπάρξει και σημείωσε: 
«αναβάλαμε τη συνάντησή μας για να υπάρξει πρώτα η συ-
νάντηση των εμπειρογνωμόνων, να δούμε τα σημεία συγκλί-
σεων, ίσως κάποιων αποκλίσεων, ώστε να μπορέσουμε σε 
υπουργικό επίπεδο να τα γεφυρώσουμε και να οδηγήσουμε 
τις διαπραγματεύσεις σε ένα γρήγορο αποτέλεσμα».
Σημειώνεται ότι όπως μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Κυβέρνηση 
Εθνικής Ενότητας της Λιβύης συμφώνησε να ενεργοποιήσει 
το μνημόνιο κατανόησης για την ασφάλεια και τη στρατιω-
τική συνεργασία το οποίο συμφώνησε με την Τουρκία τον 
περασμένο μήνα, ανέφερε σήμερα σε ανακοίνωση.
Στην ανακοίνωση δεν αναφέρονται άλλες λεπτομέρειες.

ΕΝΤΟΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟγΕΙΟ
Στήριξη από τις ΗΠΑ στην υπόθεση Τουρκίας – Λιβύης, επαφές με Αίγυπτο - Ιορδανία
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Έχοντας «προμετωπίδα» τα «βαριά χαρτιά», όπως είναι οι απο-
κρατικοποιήσεις του «Ελ. Βενιζέλος», των ΔΕΠΑ Υποδομών και 
Εμπορίας και των ΕΛΠΕ, η διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ αισιοδοξεί –
αναφέρει το ΑΠΕ- ότι θα επιτευχθεί το επόμενο έτος ο στόχος για 
έσοδα 2,4 δισ. ευρώ από πωλήσεις και παραχωρήσεις εταιριών 
και υποδομών του Δημοσίου.
Ο πρόεδρος του Ταμείου Άρης Ξενόφος και ο διευθύνων σύμ-
βουλος Ριχάρδος Λαμπίρης ανέφεραν σε συνάντησή τους με 
δημοσιογράφους ότι το ακριβές ποσό που θα εισπραχθεί, θα 
καθοριστεί από την έκβαση των προαναφερθεισών τεσσάρων 
ιδιωτικοποιήσεων. Ωστόσο, εμφανίστηκαν βέβαιοι πως το 2020 
θα είναι μία «χρονιά ρεκόρ» και σίγουρα τα έσοδα θα είναι υψη-
λότερα από εκείνα των ετών 2018- 2019, ήτοι πάνω από 2 δισ. 
ευρώ.
Για το εφετινό πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων, το ΤΑΙΠΕΔ θα 
έχει ολοκληρώσει μετά τις γιορτές την αξιολόγηση των προτά-
σεων συμμετοχής των 10 επενδυτικών σχημάτων στο διαγωνι-
σμό πώλησης του 30% του «Ελ. Βενιζέλος». Πηγές αναφέρουν 
ότι στην επόμενη φάση των δεσμευτικών προσφορών αναμέ-
νεται να προκριθούν σχεδόν όλοι οι διεκδικητές. Παράλληλα, 
σε εξέλιξη είναι η διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση 
του 100% της ΔΕΠΑ Υποδομών, με τη σχετική προθεσμία εκ-

δήλωσης ενδιαφέροντος να λήγει στις 14 Φεβρουαρίου 2020. 
Οι εκτιμήσεις της διοίκησης του Ταμείου είναι πως θα υπάρχει 
μεγάλη συμμετοχή.
Στο τέλος του Ιανουαρίου, θα υπάρξει η πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για την πώληση του 65% της ΔΕΠΑ Εμπορίας 
(το 35% της εταιρείας ανήκει στα ΕΛΠΕ). Σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, το Ταμείο είναι σε διαπραγματεύσεις με τα ΕΛΠΕ ως 
προς τους όρους, για το ενδεχόμενο πώλησης του 35% στην 
περίπτωση που η πετρελαϊκή εταιρία δεν αναδειχθεί πλειοδότης 
του διαγωνισμού. Εξάλλου, τα ΕΛΠΕ αποτελούν και το επόμενο 
«μεγάλο πωλητήριο», με το Δημόσιο να θέλει να διαθέσει μέρος 
του 35% των μετοχών τους. Όπως σημείωσαν οι κ. Ξενόφος 
και Λαμπίρης, δεν προγραμματίζεται άμεσα έξοδος στις αγορές, 
αλλά το Ταμείο βρίσκεται σε ετοιμότητα ώστε όταν οι συνθήκες 
κριθούν ιδανικές να προχωρήσει σε πώληση.
Για το επόμενο έτος, επίσης, προγραμματίζονται διαγωνισμοί 
για την παραχώρηση ή πώληση των λιμανιών Καβάλας, Αλε-
ξανδρούπολης και Ηγουμενίτσας, ενώ στο α’ εξάμηνο του 2020 
αναμένεται ο διαγωνισμός για την Υπόγεια Αποθήκη Αερίου της 
Καβάλας.
Όσον αφορά στο επενδυτικό σχέδιο για το «Ελληνικό», το ΤΑΙ-
ΠΕΔ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη Lamda Development 

για την κατανομή της κυριότητας και των δικαιωμάτων χρήσης 
της έκτασης. Εάν ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός του καζίνου, οι 
εκτιμήσεις θέλουν να εκκινήσουν οι εργασίες στην έκταση του 
«Ελληνικού» μέσα στο α’ δίμηνο του 2020. 
Σημειώνεται ότι ένας από τους στόχους της επόμενης χρονιάς 
είναι να προχωρήσει και η παραχώρηση της Εγνατίας Οδού. Η 
υποβολή προσφορών είναι προγραμματισμένη για τις 21 Φε-
βρουαρίου. Ωστόσο, ουδείς αποκλείει το ενδεχόμενο άλλης μιας 
παράτασης στη διαδικασία, καθώς τα προβλήματα είναι πολλά. 
Μεταξύ αυτών, η λειτουργία των πέντε νέων σταθμών μετωπι-
κών διοδίων, η πιστοποίηση των σηράγγων και των γεφυρών 
του αυτοκινητοδρόμου, η έλλειψη Σταθμών Εξυπηρέτησης 
Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ). 
Τέλος, όπως ανέφερε ο κ. Ξενόφος, εντός του 2020 το ΤΑΙΠΕΔ θα 
προχωρήσει σε συνεργασία με το ΙΟΒΕ στην εκπόνηση μελέτης 
για το «οικονομικό αποτύπωμα» του προγράμματος αποκρα-
τικοποιήσεων από το 2011 έως και σήμερα. «Στόχος μας είναι 
να καταγράψουμε την ουσιαστική δουλειά και όχι μόνο το οικο-
νομικό αντάλλαγμα. Το πόσες επενδύσεις σημειώθηκαν, πόσες 
θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν και ποιο ήταν το αποτέλεσμα 
της κάθε αποκρατικοποίησης στην οικονομία», σημείωσε. 

Την ενδιάμεση Έκθεση Νομισματικής Πολιτικής αναμένεται 
να καταθέσεις σήμερα στη Βουλή ο διοικητές της Τραπέζης 
της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας. Η Έκθεση αναμένεται να 
περιλαμβάνει τις προβλέψεις για τον ρυθμό οικονομικής 

ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας για την επόμενη χρονιά, 
ο οποίος εκτιμάται ότι θα κυμανθεί στο 2,3%, καθώς και τις 
προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία.
Η ΤτΕ θεωρεί ότι η αποτελεσματική μείωση των κόκκινων 

δανείων συνεχίζει να αποτελεί τη σημαντικότερη πρόκληση 
τόσο για το τραπεζικό σύστημα όσο και την οικονομία στο 
σύνολο της.

 Αύξηση 2,2% σημείωσε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο δείκτης μι-
σθολογικού κόστους στο σύνολο της οικονομίας (εκτός από τον 
πρωτογενή τομέα και τις δραστηριότητες των νοικοκυριών), 
χωρίς καμία διόρθωση (εποχική ή διόρθωση ως προς τον αριθμό 
των εργασίμων ημερών), το γ’ τρίμηνο εφέτος σε σύγκριση με 
τον αντίστοιχο δείκτη του γ’ τριμήνου 2018, έναντι αύξησης 1,5% 

κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2018 προς το 2017.
   Σύμφωνα επίσης με την ΕΛΣΤΑΤ:
   * Ο δείκτης μισθολογικού κόστους με εποχική διόρθωση αλλά 
χωρίς διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργασίμων ημερών, 
σημείωσε μείωση 1,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη 
του γ’ τριμήνου 2018, έναντι αύξησης 4,7% κατά την αντίστοιχη 

σύγκριση το 2018 προς το 2017.
   * Ο δείκτης μισθολογικού κόστους με διόρθωση ως προς τον 
αριθμό των εργασίμων ημερών αλλά χωρίς εποχική διόρθωση, 
παρουσίασε αύξηση 4,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη 
του γ’ τριμήνου 2018, έναντι αύξησης 1,6% κατά την αντίστοιχη 
σύγκριση το 2018 προς το 2017.

«Θετική η αποτίμηση στα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής κατα-
γραφής των ετήσιων ροών απασχόλησης στο πληροφοριακό 
σύστημα «Εργάνη» για το 2019. Οι νομοθετικές παρεμβάσεις 
της κυβέρνησης Μητσοτάκη, οι διαθρωτικές αλλαγές, που τολ-
μήσαμε στην αγορά εργασίας, το νέο αυστηρό πλαίσιο καταπο-
λέμησης της παραβατικότητας στην αγορά εργασίας με τους 
αυξημένους ελέγχους και οι αναπτυξιακές προοπτικές, αρχίζουν 
να αποδίδουν στο σύνολο της απασχόλησης και της οικονομίας, 
με τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και νέων θέσεων εργασί-
ας» αναφέρει –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο υπουργός Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης, σε γραπτή δήλωσή 

του σχετικά με την ετήσια έκθεση «ΕΡΓΑΝΗ» για το 2019.
Ο κ. Βρούτσης τονίζει ότι τo 2020 αποτελεί το έτος-ορόσημο της 
νέας δεκαετίας, που ξεκινάει με τους καλύτερους οιωνούς για 
τους εργαζόμενους και την Ελλάδα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν, παρατηρείται ότι 
το 2019 ο συνολικός αριθμός των επιχειρήσεων που απασχο-
λούν προσωπικό αυξήθηκε κατά 3,07% σε σχέση με το 2018.
Οι θέσεις απασχόλησης το 2019 σε σχέση με τον προηγούμενο 
χρόνο αυξήθηκαν κατά 4,45%.
Διαπιστώνεται επίσης ότι ο συνολικός αριθμός των εργαζομέ-
νων κατά το έτος 2019 αυξήθηκε κατά 78.391 σε σχέση με το 

2018, δηλαδή ποσοστό αύξησης 4,11%.
Σημειώνεται ότι το 2019 αυξήθηκαν οι εργαζόμενοι πλήρους 
απασχόλησης κατά 5,02% σε σχέση με το 2018. Από το σύνολο 
των νεοεισελθέντων εργαζομένων στην αγορά εργασίας, το 
83,83% απασχολείται με συμβάσεις πλήρους απασχόλησης.
Επιπλέον, αυξήθηκε, στο σύνολο της μισθωτής εργασίας, το 
ποσοστό πλήρους απασχόλησης σε σχέση με το προηγούμενο 
έτος κατά 0,6%.
Το 2019, καταγράφηκε μείωση των εργαζομένων με αμοιβές 
χαμηλής κλίμακας σε σχέση με το 2018.

ΕΣΟΔΑ «ΡΕΚΟΡ» ΥΨΟΥΣ 2,4 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ πΡΟΣΔΟΚΑ γΙΑ ΤΟ 2020 ΤΟ ΤΑΙπΕΔ   

Η ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ πΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΤΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

ΕΛΣΤΑΤ: ΑΥΞΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑ 2,2% Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟγΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΟ γ’ ΤΡΙΜΗΝΟ ΕΦΕΤΟΣ ΣΕ 
ΣΥγΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙχΟ ΔΕΙΚΤΗ ΤΟΥ 2018

γ. ΒΡΟΥΤΣΗΣ: ΑΥΞΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕπΙχΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡγΑΣΙΑΣ γΙΑ ΤΟ 2019 – 
ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΑΣ ΑπΟΔΙΔΟΥΝ ΚΑΡπΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑγΟΡΑ ΕΡγΑΣΙΑΣ  





 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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ΑπΟ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕπΑΝΕΝΤΑΞΗΣ 
ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ χΡΕΩΝ ΤΩΝ 120 ΔΟΣΕΩΝ

Τη δυνατότητα επανένταξης στην ευνοϊκή ρύθμιση 
των έως 120 δόσεων αποκτούν και ουσιαστικά από 
σήμερα χιλιάδες οφειλέτες του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ, 
οι οποίοι ενώ εντάχθηκαν σε αυτήν, την απώλεσαν μη 
καταβάλλοντας έως και δύο δόσεις. Την πόρτα της... 
εισόδου ανοίγει εκ νέου εγκύκλιος του ΚΕΑΟ.
Σύμφωνα με αυτήν, οι αιτήσεις θα πρέπει να υπο-
βάλλονται από τους ενδιαφερόμενους χειρόγραφα, 
με φυσική παρουσία του οφειλέτη στις περιφερειακές 
υπηρεσίες του ΚΕΑΟ,  όπως επίσης και στις τοπικές 
υπηρεσίες ΕΦΚΑ. Μάλιστα, όπως ορίζει και ο σχετικός 
νόμος, βασική  προϋπόθεση επανένταξης είναι έως τις 
31 Μαΐου 2020 να εξοφληθεί πλήρως το σύνολο των 
δόσεων της ρύθμισης που έχουν καταστεί απαιτητές, 
καθώς και τυχόν νέες βεβαιωμένες εκτός ρύθμισης 
οφειλές. Αναλυτικά, σύμφωνα με την εγκύκλιο, δυνα-
τότητα επανένταξης στην απολεσθείσα ρύθμιση του ν. 
4611/2019 παρέχεται στους οφειλέτες μη μισθωτούς, 
ήτοι ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμε-
νους και αγρότες, σε εργοδότες καθώς και σε όσους 
έχουν οφειλές από αχρεωστήτως καταβληθείσες 
παροχές, υπό την προϋπόθεση υποβολής σχετικής 
αίτησης από τους ίδιους τους οφειλέτες στις αρμόδιες 
υπηρεσίες ΚΕΑΟ και ΕΦΚΑ.
Η προϋπόθεση
Οι οφειλέτες θα πρέπει να καταβάλλουν το σύνολο των 
δόσεων της ρύθμισης που έχουν καταστεί απαιτητές 
καθώς και τυχόν νέων βεβαιωμένων, εκτός ρύθμισης 
οφειλών. Μετά την υποβολή της αίτησης, η απολε-
σθείσα ρύθμιση θα ενεργοποιείται απευθείας από τις 
αρμόδιες για τη ρύθμιση περιφερειακές υπηρεσίες του 
ΚΕΑΟ ή τις τοπικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ υπό την προ-
ϋπόθεση ότι η απόφαση υπαγωγής στη ρύθμιση φέρει 
ημερομηνία από 10/8/2019 και μετά. Αφορά δηλαδή 
περιπτώσεις που έχει εφαρμοστεί η μείωση του επιτο-
κίου από 5% σε 3%. Για τις αποφάσεις ρύθμισης που 
είχαν εκδοθεί πριν από την 10/8/2019, η ενεργοποί-
ηση της ρύθμισης θα ολοκληρώνεται από τις σχετικές 
υπηρεσίες σε συνεργασία με το Τμήμα Επικοινωνίας 
(Help desk) της Διεύθυνσης Πληροφορικής Κεντρικής 
Υπηρεσίας ΚΕΑΟ όπου πρέπει να αποστέλλεται σχετικό 
υπηρεσιακό σημείωμα.

kathimerini.gr

Η εγκύκλιος αναφέρεται και στην παράταση σχετικά 
με την υποβολή του αιτήματος προς το ΚΕΑΟ για την 
ολοκλήρωση της ρύθμισης, μετά τη διαβίβαση των 
οφειλών και τον οριστικό προσδιορισμό της οφειλής.
Πρόκειται, στην πράξη, για το δεύτερο στάδιο της ρύθ-
μισης, καθώς υπάρχει σημαντική καθυστέρηση στη 
διαδικασία διαβίβασης των οφειλών προς το ΚΕΑΟ. 
Ετσι, η δεύτερη αίτηση μπορεί να υποβληθεί έως και 
τις 31/5/2020.

Συνέχεια σελ 32

100 ΔΟΣΕΙΣ: ΛΗγΕΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ γΙΑ 
ΤΑ χΡΕΗ πΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

Προθεσμία έως τις 31 Δεκεμβρίου έχουν τα φυσικά πρό-
σωπα και οι επιχειρήσεις για να ρυθμίσουν σε πολλές 
μηνιαίες δόσεις τα χρέη τους προς τους δήμους. Η ρύθ-
μιση δίνει τη δυνατότητα σε οφειλέτες να εξοφλήσουν 
χρέη στους ΟΤΑ από τέλη, φόρους, κλήσεις της δημοτικής 
αστυνομίας, πρόστιμα, μισθώματα κ,ά. έως και σε 100 
δόσεις, αλλά και να απαλλαγούν πλήρως από προσαυ-
ξήσεις, τόκους και πρόστιμα. Ουσιαστικά δίνεται ακόμη 
μια «χρυσή» ευκαιρία σε οφειλέτες να εξοφλήσουν χρέη 
διαγράφοντας πρόσθετα βάρη. Όσοι επιλέξουν την εξό-
φληση των οφειλών τους σε μικρότερο αριθμός δόσεων 
θα κερδίσουν μεγαλύτερη απαλλαγή από προσαυξήσεις.
Ειδικότερα, η διαγραφή προσαυξήσεων υπολογίζεται σε 
ποσοστό: 100% αν η οφειλή εξοφληθεί εφάπαξ, 80% αν 
εξοφληθεί σε 2 έως 24 δόσεις, 70% αν εξοφληθεί σε 25 
έως 48 δόσεις , 60% αν εξοφληθεί σε 49 έως 72 δόσεις, 
50% αν εξοφληθεί σε 73 έως 100 δόσεις.
Βέβαια, εάν ο οφειλέτης σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθ-
μισης εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις, απαλλάσ-
σεται από τις προσαυξήσεις του εναπομείναντος ποσού.
Οι οφειλέτες θα πρέπει να γνωρίζουν ακόμα τα εξής: 
-Η πρώτη δόση (ή η εφάπαξ αποπληρωμή) πρέπει 
οπωσδήποτε να καταβληθεί εντός τριών ημερών από 
την ημέρα υποβολής της αίτησης. Διαφορετικά, η αίτηση 
ακυρώνεται.
-  Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες και δεν μπορεί να 
υπολείπονται των 20 ευρώ. Μόνο η τελευταία δόση μπο-
ρεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων.
- Η καθυστέρηση της δόσης συνεπάγεται επιβάρυνση με 
μηνιαία προσαύξηση 5%.
- Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν και χρέη ήδη ρυθμι-
σμένα, εάν ο οφειλέτης κρίνει ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση 

KoNtraNeWS
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είναι πιο συμφέρουσα.
- Με την καταβολή της πρώτης δόσης αναστέλλεται η 
λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικα-
σίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων 
με την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση αφορά μόνο χρέη που 
ρυθμίζονται με τις διατάξεις αυτού του άρθρου.
- Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν 
επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές 
παραγγελίες, τα αποδιδόμενα όμως ποσά από αυτές λαμ-
βάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της 
ρύθμισης, εφόσον δεν πιστώνονται με άλλες οφειλές που 
δεν έχουν ρυθμιστεί.
Εν τω μεταξύ, οι ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν προχω-
ρήσει στην τακτοποίηση ημιυπαίθριων ή αυθαίρετων 
χώρων και δεν έχουν δηλώσει τις αλλαγές αυτές στους 
Δήμους έχουν προθεσμία μέχρι και την 31η Μαρτίου 
2020 να το πράξουν προκειμένου να απαλλαγούν από την 
επιβολή προστίμων και αναδρομικών επιβαρύνσεων. Η 
ρύθμιση αυτή προβλέπεται σε διάταξη που περιλήφθηκε 
στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας και αφορά εκα-
τοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά σε όλη τη χώρα τα ακίνητα 
των οποίων εμφανίζονται στα αρχεία των Δήμων με λιγό-
τερο τετραγωνικά μέτρα από ότι είναι στην πραγματικό-
τητα λόγω τακτοποίησης αυθαίρετων και ημιυπαίθριων 
χώρων. Συγκεκριμένα η ρύθμιση η οποία να σημειωθεί 
αποτελούσε βασικό αίτημα της ΠΟΜΙΔΑ, δίνει το δικαίω-
μα σε κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου που έχει δηλωμένο στον 
οικείο ΟΤΑ το ακίνητό του με μικρότερο εμβαδόν από το 
πραγματικό, να το διορθώσει χωρίς την επιβολή προστί-
μων για το παρελθόν, και χωρίς αναδρομικές χρεώσεις 
πολλών ετών, όπως προέβλεπε η σχετική νομοθεσία, 
ιδιαίτερα για τις τακτοποιήσεις αυθαιρέτων. Η ρύθμιση 
αυτή καταλαμβάνει κάθε είδους φόρους, τέλη και εισφο-
ρές προς τους Δήμους της χώρας, ήτοι τέλη καθαριότητας 
και φωτισμού, ΤΑΠ και δημοτικό φόρο, και αφορά κάθε 
είδους ακίνητα, ήτοι κατοικίες, καταστήματα, γραφεία, 
αποθήκες, βοηθητικούς και κοινόχρηστους χώρους κτι-
ρίων και πολυκατοικιών, βιοτεχνικούς και βιομηχανικούς 
και ακαλύπτους χώρους, νόμιμα ή τακτοποιημένα αυθαί-
ρετα. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων αυτών είναι 
μέχρι την 31η Μαρτίου 2020, ενώ η πληρωμή των πρό-
σθετων εμβαδών θα αρχίσει να τρέχει από την 1.1.2020, 
όποτε και αν δηλωθούν. Για το λόγο αυτό οι ιδιοκτήτες 
ακινήτων που τακτοποίησαν αυθαίρετα θα πρέπει να 
ελέγξουν μέσα από τους λογαριασμούς ρεύματος τα δη-
λωμένα τετραγωνικά μέτρα των ακινήτων τους και να 
προβούν στις τυχόν απαιτούμενες διορθωτικές δηλώσεις 
στους οικείους Δήμους.
Η σχετική διάταξη που ψηφίστηκε ορίζει συγκεκριμένα τα 
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ΤΟΝ ΜΑϊΟ ΟΙ ΑπΟΦΑΣΕΙΣ γΙΑ ΤΟΝ 
ΝΕΟ ΕΝΦΙΑ

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ: ΤΙ  ΑπΟΦΑΣΙΣΕ ΤΟ  
ΕΥΡΩΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ γΙΑ  to  airBNB 

Τον ερχόμενο Μάιο θα ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις για 
το πώς θα γίνει η μείωση υων συντελεστών του ΕΝΦΙΑ ενώ 
η τελική «συνταγή» θα εξαρτηθεί από το αποτέλεσμα της 
επικαιροποίησης των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων, 
αλλά και από την επέκταση του συστήματος σε χιλιάδες νέες 
περιοχές. Η μείωση του 8% που εξήγγειλε ο πρωθυπουρ-
γός θα είναι μεσοσταθμική, διευκρίνισε χθες ο υπουργός 
Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας με συνέντευξη που πα-
ραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ. Λέγοντας μεσο-
σταθμική, εννοεί ότι κάποιοι θα έχουν μεγαλύτερη μείωση 
και κάποιοι λιγότερη, ώστε η μέση μείωση να διαμορφωθεί 
στο 8%. Ξεκαθάρισε ότι και οι νέες αντικειμενικές αξίες, αλλά 
και οι μειωμένοι συντελεστές του ΕΝΦΙΑ θα αποτυπωθούν 
στα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ της επόμενης χρονιάς.
«Με τη μείωση του 30% στον ΕΝΦΙΑ φτάνουμε στον μέσο 
όρο της Ευρώπης όσον αφορά τη φορολογία της ακίνητης 
περιουσίας» αποσαφήνισε ο κ. Σταϊκούρας, ενώ -σε ερώτη-
ση αν θα υπάρξει περαιτέρω μείωση-υποστήριξε ότι η κυ-
βέρνηση έχει κι άλλες προτεραιότητες, όπως είναι η μείωση 
του ΦΙΊΑ, αλλά και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών.
Τον Μάιο και η μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης 
Τον Μάιο του 2020 τοποθετείται χρονικά και η λήψη της 
απόφασης για τη μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης, καθώς 
«τότε θα υπάρχουν ασφαλή δεδομένα για τον δημοσιονο-
μικό χώρο που θα έχει δημιουργηθεί μέσα στο πρώτο τρί-
μηνο του νέου έτους». Ο υπουργός Οικονομικών, ωστόσο, 
δεν μπήκε στη διαδικασία να προσδιορίσει την ποσοστιαία 
μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης.
Όπως ανέφερε, «θα κάνουμε, πάντως, ένα ικανοποιητικό 
πρώτο βήμα στην κατεύθυνση της πλήρους κατάργησης 
της εισφοράς αλληλεγγύης».
Ο κ. Σταϊκούρας εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι οι δημοσιο-
νομικές συνθήκες του επόμενου έτους θα επιτρέψουν να 
υλοποιηθούν οι προχθεσινές εξαγγελίες του πρωθυπουρ-

Η πλατφόρμα βραχυχρόνιων μισθώσεων κατοικιών 
Airbnb είναι διαδικτυακός μεσολαβητής για τη μίσθωση 
σπιτιών και όχι εταιρεία real estate. Ως εκ τούτου, δεν 
μπορεί να υπαχθεί στους ρυθμιστικούς κανόνες ενός γρα-
φείου real estate που παρέχει τις υπηρεσίες του online. 
Αυτό αποφάνθηκε χτες το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, εξε-
τάζοντας γαλλική προσφυγή που ζητούσε η διαδικτυακό 
πλατφόρμα να υποχρεωθεί να συμμορφωθεί με τους αυ-
στηρούς τοπικούς κανόνες.

H ΝΑΥΤΕΜπΟΡΙΚΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ1-4                                                       20/12/2019
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γού, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι ήδη οι μειώ-
σεις των φορολογικών συντελεστών φέρνουν αυξημένα 
έσοδα στο Δημόσιο, λόγω της αύξησης των συντελεστών 
εισπραξιμότητας. Ο ΕΝΦΙΑ αποτελεί χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα, καθώς φέτος παρατηρείται αύξηση του συντελεστή 
εισπραξιμότητας στο 85% μετά τη μεσοσταθμική μείωση 
του φόρου κατά 22%, κάτι που έχει φέρει πρόσθετα έσοδα 
περίπου 100 εκατ. ευρώ στα δημόσια ταμεία. «Αυτό δείχνει 
την κατεύθυνση που πρέπει να έχει η οικονομική πολιτική» 
τόνισε ο κ. Σταϊκούρας.
Προς αύξηση δικαιούχων για το κοινωνικό μέρισμα
 Παράλληλα, ο υπουργός Οικονομικών επιβεβαίωσε ότι θα 
αυξηθεί ο τελικός αριθμός των δικαιούχων του έκτακτου 
κοινωνικού μερίσματος, ενώ παραδέχτηκε ότι υπάρχουν 
αδικίες. «Θα μπορούσαν να είναι δικαιούχοι και άλλες κατη-
γορίες πολιτών» τόνισε ο κ. Σταϊκούρας, σημειώνοντας ότι 
με τον δημοσιονομικό χώρο που δημιουργείται κάθε εβδο-
μάδα θα επιδιωχθεί να αυξηθεί και το ποσό που θα διατεθεί, 
αλλά και ο αριθμός των δικαιούχων. Ουσιαστικά αναμένεται 
να βγει διορθωτική υπουργική απόφαση με την οποία θα 
αυξάνεται το ποσό που θα μοιραστεί στους δικαιούχους 
πάνω από το όριο των 175 εκατ. ευρώ. Βέβαια, λόγω έλλει-
ψης χρόνου, είναι πιθανό κάποιοι από τους δικαιούχους να 
εισπράξουν το ποσό μέσα στις πρώτες εβδομάδες του 2020.
Ερωτηθείςανθα υπάρξει κοινωνικό μέρισμα και την επόμε-
νη χρονιά, ξεκαθάρισε ότι ο όποιος δημοσιονομικός χώρος 
δημιουργηθεί το 2020 θα κατευθύνεται για τις μειώσεις φό-
ρων σε αναλογία 80%, με το υπόλοιπο 20% να δίδεται και 
για επενδύσεις, αλλά και για την κοινωνική πολιτική. Όσον 
αφορά τη λεγόμενη 13η σύνταξη, απάντησε ότι ο προϋπο-
λογισμός προβλέπει ένα ποσό για τις συντάξεις (περίπου 
900 εκατ. ευρώ), ωστόσο παρέπεμψε στο υπουργείο Εργα-
σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τον τρόπο με τον οποίο 
θα μοιραστεί αυτό το κονδύλι.

εξής: «Οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορι-
σμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του 
υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους ΟΤΑ 
α βαθμού, μπορούν να υποβάλουν δήλωση με τα ορθά 
στοιχεία μέχρι 31.3.2020 χωρίς επιβολή προστίμων για 
την μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης. 
Διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές 
εκ των δηλώσεων του προηγουμένου εδαφίου υπολογί-
ζονται και οφείλονται μόνον από την 1.1.2020».

Ειδικότερα, το Δικαστήριο της ΕΕ θεωρεί ότι η αμερικα-
νική εταιρεία δεν χρειάζεται να διαθέτει επαγγελματική 
άδεια κτηματομεσίτη, καθώς η Γαλλία δεν κοινοποίησε 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την απαίτηση αυτή σύμφωνα 
με την οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Το ανώτατο δι-
καιοδοτικό όργανο της ΕΕ εξέτασε την υπόθεση της Airbnb 
ύστερα από κατηγορίες της Ένωσης Τουρισμού της Γαλλί-
ας ότι παραβιάζει τη νομοθεσία της χώρας, δικαιώνοντας 
την αμερικανική εταιρεία.
Η υπόθεση είχε φτάσει στα δικαστήρια όταν ο γαλλικός 
Τουριστικός Οργανισμός διαμαρτυρήθηκε γιατί η Airbnb 
δεν συμμορφωνόταν με τους γαλλικούς νόμους περί ιδι-
οκτησίας. Ομως, το δικαστήριο έκρινε ότι η Airbnb είναι 
μια πλατφόρμα πληροφόρησης και όχι μεσίτης. Ετσι, η 
Airbnb θα συνεχίσει να λειτουργεί όπως λειτουργούσε μέ-
χρι σήμερα στη Γαλλία και δεν θα χρειαστεί να έχει άδεια 
κτηματομεσίτη.
Σημειώνεται ότι εναντίον της Airbnb είχαν προσφύγει και 
μεγάλα ξενοδοχεία ζητώντας να αντιμετωπιστεί ως μεσί-
της, καθώς υποστήριζαν πως η Airbnb προκαλεί αθέμιτο 
ανταγωνισμό. Η χτεσινή απόφαση έρχεται σε αντίθεση με 
μια άλλη υπόθεση που αφορούσε την Uber Technologies, 
όπου το ανώτατο ευρωπαϊκό δικαστήριο έκρινε πως η 
διαδικτυακό υπηρεσία μεταφοράς προσώπων έπρεπε να 
υπαχθεί στις ρυθμίσεις των υπηρεσιών ταξί.
Πάντως, σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου είχε 
αποφανθεί από τον περασμένο Απρίλιο (μη δεσμευτική 
γνώμη) ότι η Airbnb είναι διαφορετική και δεν μπορεί να 
αντιμετωπιστεί ως φυσική εταιρεία real estate.
Η απόφαση του δικαστηρίου θεωρείται σημαντική νίκη 
για την Airbnb, τη στιγμή μάλιστα που προσπαθεί να 
επιλύσει ρυθμιστικά θέματα με αρκετές πόλεις, πριν από 
την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο τον επόμενο χρόνο. 
Η Airbnb ανακοίνωσε πως η δικαστική απόφαση θα της 
επιτρέψει να μετακινηθεί προς τα εμπρός και να συνεχίσει 
να εργάζεται με τις πόλεις με σαφείς πλέον κανόνες.
«Θέλουμε να είμαστε καλοί εταίροι απέναντι σε όλους και 
ήδη έχουμε συνεργαστεί με περισσότερες από 500 κυβερ-
νήσεις για να βοηθήσουμε τους ιδιοκτήτες να μοιραστούν 
τα σπίτια τους, σύμφωνα με τους κανόνες και πληρώνο-
ντας φόρους» αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.


