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ΔΙΑβΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1,9,10,11,12,13,14 και 15 
«Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο για το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027» - Το νέο 
ΕΣΠΑ μεγάλο στοίχημα για γόνιμη ανάπτυξη, τόνισε ο Κυρ. Μητσο-
τάκης - Αδ. Γεωργιάδης: Δεν έχουμε δικαίωμα να χάσουμε χρήματα 
από το ΕΣΠΑ   
Σελ 1 και 4
Νέου τύπου πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ’ Οίκον με πέντε πηγές χρη-
ματοδότησης, σχεδιάζει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Σελ 1 και 6
Γ. Βρούτσης: Αυξήσεις στις κύριες και στις επικουρικές συντάξεις
Σελ 3
Έως τα τέλη του 2021 η σύνδεση των Περιφερειών Στ. Ελλάδας και 
Δ. Θεσσαλίας, με το κεντρικό δίκτυο αυτοκινητοδρόμων
 Σελ 3 
Κ.Αχ.Καραμανλής: Στην παραχώρηση η Πατρών-Πύργου - 800 νέα 
λεωφορεία - Κι άλλα εκδοτήρια στο μετρό - Θα εξορθολογήσουμε 
τον ΚΟΚ.
Σελ 4 
Στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης η «μερίδα του λέοντος» 
των κονδυλίων του ΕΣΠΑ για το ΥΠΕΝ 
Σελ 5 
Σε φάση υλοποίησης η εξυγίανση της άτυπης βιομηχανικής συγκέ-
ντρωσης των Οινοφύτων
Σελ 7 
Τ. Θεοδωρικάκος: Τα έργα στο νέο αναπτυξιακό πρόγραμμα για τους 
ΟΤΑ θα έχουν κοινωνικό πρόσημο και θα βελτιώνουν την ποιότητα 
ζωής των πολιτών
Σελ 8 
Γ. Πατούλης: Είμαστε αποφασισμένοι να δώσουμε μόνιμες και ρεαλι-
στικές λύσεις στα προβλήματα της Αττικής
Σελ 16 
Κ. Χατζηδάκης: Σε απόλυτη προτεραιότητα τα ζητήματα που συνδέ-
ονται με το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή   
Σελ 17 
Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου του έργου της αξιοποίησης 
του πρώην στρατοπέδου Παύλου Μελά   
Σελ 18 
Παρουσίαση του εμβληματικού έργου ανάπλασης στην περιοχή του 
Αγίου Διονυσίου στον Πειραιά - Ομιλία του Περιφερειάρχη Αττικής 
Γ. Πατούλη 
Σελ 19 
Στην Αθήνα τα τεχνικά κλιμάκια των θεσμών για την 5η μεταμνη-
μονιακή αξιολόγηση
Σελ 20 
Τα 12 μεγαλύτερα πράγματα που έχουν ανακαλυφθεί στο σύμπαν
Σελ 22 
BLUE Prototype by TEE, ΕΛΚΕΘΕ & Attica Region: ένας τεχνοδικτυ-
ακός (ψηφιακός) επιταχυντής καινοτόμων ιδεών για τη θαλάσσια 
οικονομία
Σελ 2
Προσεχώς
Σελ 23,24
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση 
του ΤΕΕ (Newsletter) TEE:

Τη συμβολή της χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών ταμείων 
για να σχηματιστεί ένα «στιβαρό υπόβαθρο» και να καλυφθεί 
το χαμένο έδαφος, αλλά και τη μέγιστη σημασία δημιουργίας 
συνεκτικού πλαισίου στρατηγικής ανάπτυξης, υπογράμμισε 
ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία που 
απηύθυνε στο «Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο για το νέο ΕΣΠΑ 
2021-2027», στο Μέγαρο Μουσικής, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Τόνισε, επίσης, ότι το νέο ΕΣΠΑ «μετατρέπεται και σε ένα με-
γάλο στοίχημα, γιατί είναι το πρώτο βήμα για τον οριστικό 
μετασχηματισμό της οικονομίας και τη γόνιμη μετάβαση σε 
μία βιώσιμη, κυκλική και πράσινη ανάπτυξη».
- «Η Κυβέρνηση τους τελευταίους 6 μήνες έκανε μεγάλη 
προσπάθεια για να ξεκολλήσουμε στην απορροφητικότητα 
των κονδυλίων του ΕΣΠΑ. Ξέρετε, ωραία είναι να λέμε ότι 
είμαστε πρωταθλητές και πάμε καλά αλλά στο τέλος υπάρχει 

ένα ταμείο το οποίο εάν δεν απορροφηθεί θα έχουμε όλοι μας 
αποτύχει. Και δεν έχουμε δικαίωμα να χάσουμε χρήματα. Δεν 
μπορεί σε μία Ελλάδα που έχεις κόψει συντάξεις, που έχεις 
αφήσει ανθρώπους πίσω και που προσπαθείς να τους βοη-
θήσεις να φύγουν μπροστά, να χάνεις χρήματα. Είναι απαρά-
δεκτο. Και δεν θα χάσουμε». 
Αυτό υπογράμμισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
Άδωνις Γεωργιάδης στο «Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο για 
το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027». Ο υπουργός κάλεσε τους εκπρο-
σώπους των περιφερειών να συμμετάσχουν στο διάλογο και 
όπως είπε σκοπός είναι: «τα χρήματα να πιάσουν τόπο, να 
μην τα σκορπίσουμε όπως πολλές φορές τα είχαμε σκορπίσει 
στο παρελθόν, αλλά να τα χρησιμοποιήσουμε για κάτι που 
θα μείνει και θα παράγει  πλούτο για τους Έλληνες και αφού 
τελειώσει το νέο ΕΣΠΑ». Αναλυτικά στις σελ 9 έως 15

Νέου τύπου πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ’ Οίκον που θα συν-
δυάζει πέντε διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης σχεδιάζει το 
υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας από το 2021. Σύμφω-
να με πληροφορίες του ΑΠΕ ΜΠΕ και του Κώστα Βουτσαδάκη 
από αρμόδιες πηγές, το νέο πρόγραμμα θα περιλαμβάνει:
-Επιδοτήσεις από το ΕΣΠΑ ή άλλες Κοινοτικές πηγές
-Τραπεζικά δάνεια,
-Ιδιωτική συμμετοχή των ιδιοκτητών των κτιρίων,
-Φοροαπαλλαγές και
-Την συνεισφορά του λεγόμενου καθεστώτος επιβολής, στο 
πλαίσιο του οποίου οι προμηθευτές ενέργειας (και στο εξής και 
οι διαχειριστές των δικτύων διανομής, δηλαδή ο ΔΕΔΔΗΕ και 
οι Εταιρείες Διανομής Αερίου) θα πρέπει - σύμφωνα με την κοι-

νοτική νομοθεσία - να κάνουν επενδύσεις και να επιτυγχάνουν 
συγκεκριμένους στόχους εξοικονόμησης ενέργειας.
Τα νέα στοιχεία ως προς την χρηματοδότηση που διαφοροποι-
ούν το νέο πρόγραμμα από το υφιστάμενο είναι οι φοροαπαλ-
λαγές για τις εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων οι 
οποίες θεσπίστηκαν για πρώτη φορά εφέτος και δεν αποκλείεται 
να αναθεωρηθούν. Είναι επίσης το καθεστώς επιβολής βάσει 
του οποίου οι ενεργειακές επιχειρήσεις καλούνται να υλοποι-
ήσουν επενδύσεις που οδηγούν σε μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας για τους πελάτες τους. Ως τώρα οι υποχρεώσεις των 
επιχειρήσεων περιελάμβαναν κυρίως ενημερωτικές δράσεις 
εκπαίδευσης των καταναλωτών, οδηγών κλπ. για τα οφέλη και 
τις τεχνικές της εξοικονόμησης. Αναλυτικά στη σελ 4 

Τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος έως το 2070 επι-
βεβαιώνει η αναλογιστική μελέτη, που συνοδεύει το νέο ασφαλι-
στικό νομοσχέδιο, δήλωσε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης, μιλώντας σε εκπομπή του τηλεο-
πτικού σταθμού ΣΚΑΙ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.  Όπως είπε, πρό-
κειται για μία μεγάλη ασφαλιστική μεταρρύθμιση. Συγκεκριμένα, ο 
κ. Βρούτσης ανέφερε ότι αλλάζει το μέλλον στο ασφαλιστικό, κα-

θώς δημιουργείται το πιο απλό για τους ελεύθερους επαγγελματίες 
ασφαλιστικό σύστημα, που στηρίζεται στις αρχές της ελευθερίας, 
της ευελιξίας, της ελκυστικότητας και της ανταποδοτικότητας, 
ενώ σημείωσε ότι θα υπάρξουν και αυξήσεις στις κύριες και στις 
επικουρικές συντάξεις. Στο σημείο αυτό, διευκρίνισε ότι δεν θα γίνει 
πλέον καμία μείωση των συντάξεων. 
Αναλυτικά στη σελ 6 

«ΕΘΝΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΣΠΑ 2021-2027»
Το νέο ΕΣΠΑ μεγάλο στοίχημα για γόνιμη ανάπτυξη, τόνισε ο Κυρ. Μητσοτάκης
Αδ. Γεωργιάδης: Δεν έχουμε δικαίωμα να χάσουμε χρήματα από το ΕΣΠΑ   

ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΜΕ ΠΕΝΤΕ 
ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Σχεδιάζει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Γ. βΡΟΥΤΣΗΣ: ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ



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

Ημερίδα με θέμα: «Το ενεργειακό μέλλον της Θεσσαλονίκης» 
διοργανώνει η ιστοσελίδα Voria.gr την Παρασκευή 7 Φεβρου-
αρίου 2020, στις 11 πμ, στο κτήριο του Μεγάρου Μουσικής 
Θεσσαλονίκης.
Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης θα είναι ο υπουργός Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης.
Η Voria.gr –όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση- φέτος 
τοποθετεί στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης τις ευκαιρίες 
που ανοίγουν για τη Θεσσαλονίκη οι ενεργειακές προκλήσεις 
της νέας εποχής, όπου το αίτημα για την αντιμετώπιση της κλι-
ματικής αλλαγής γίνεται πλέον αναγκαιότητα.
«Ενδεικτικό της κρίσιμης συγκυρίας είναι ότι στην έκθεση 
ενόψει του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός, 
για πρώτη φορά, οι πέντε σημαντικότεροι κίνδυνοι για τον 
κόσμο το 2020 αφορούν ακραία καιρικά φαινόμενα και περι-
βαλλοντικές καταστροφές, ενώ το μεγαλύτερο ρίσκο για την 
επόμενη δεκαετία αφορά την αποτυχία αντιμετώπισης και 
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, υπογραμμίζεται στην  
ίδια ανακοίνωση.
Η Voria.gr, διοργανώνει την ημερίδα με στόχο να αναδείξει 
σημαντικά θέματα, όπως η ανάγκη για μεγαλύτερη διείσδυση 
της καθαρής ενέργειας και των Ανανεώσιμων Πηγών ενέργειας 
αλλά και σε πιο πρακτικό επίπεδο, θέματα για τη μείωση των 
ενεργοβόρων κτηρίων, τα πράσινα οχήματα και τον νέο κύκλο 
του προγράμματος «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον».
Μπορεί και πώς η Θεσσαλονίκη να εξελιχθεί σε μία «Πράσινη 
Πόλη»; Στο ερώτημα θα κληθούν να απαντήσουν εκπρόσωποι 
της πολιτικής, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της πανεπιστημιακής 
κοινότητας, του Τεχνικού Επιμελητηρίου, των φορέων της επι-
χειρηματικότητας και της οικονομίας κ.ά.»
Πληροφορίες: https://www.voria.gr/article/imerida-tis-
voriagr-gia-to-energiako-mellon-tis-thessalonikis
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22 Ιανουαρίου 2020

Εκδήλωση: «Στοχευμένες επιθεωρή-
σεις και παραδείγματα Ανθρωποκε-
ντρικής Σχεδίασης σε σύγχρονα εμπο-
ρικά σκάφη»
ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Σύλλογος Διπλωματούχων Ναυπηγών 
Μηχανικών Ελλάδος, Νηογνώμονας 
DNV-GL

29 Ιανουαρίου 2020

Εκδήλωση: «Σχεδιασμός Κτιρίων Σχε-
δόν Μηδενικής Κατανάλωσης σύμ-
φωνα με την εθνική νομοθεσία και την 
ελληνική πραγματικότητα» 
ΑΘΗΝΑ

Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων 
Ενεργειακών Επιθεωρητών (ΠΣΥΠΕΝΕΠ)

«ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

Το 3ο επιστημονικό forum για τη Μείωση της Διακιν-
δύνευσης από Καταστροφές στην Ελλάδα, με τίτλο: «Η 
Συμβολή των Ερευνητικών Φορέων της Χώρας στη 
Διαχείριση των Φυσικών Καταστροφών», θα πραγμα-
τοποιηθεί στις 5 και 6 Μαρτίου 2020, στο Πολιτιστικό 
Κέντρο του ΕΚΠΑ «Κωστής Παλαμάς» (Ακαδημίας 48 & 
Σίνα).
Η επιστημονική εκδήλωση διοργανώνεται από το Εθνι-
κό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το ΠΜΣ 
«Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστρο-
φών και Κρίσεων» και το Τμήμα Γεωλογίας και Γεω-
περιβάλλοντος του ΕΚΠΑ που φέτος κλείνει 50 χρόνια 
λειτουργίας.
«Η επιτυχής συνάντηση των ερευνητικών φορέων της 
χώρας τα δύο τελευταία χρόνια με θέμα τις εξελίξεις 
και τη συμβολή τους στο χώρο της διαχείρισης των 
καταστροφών αφενός, και αφετέρου η συνεχής και 
εκθετική αύξηση των καταστροφικών φαινομένων και 
των επιπτώσεων τους, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, 

καθιστούν πλέον επιτακτική την ανάγκη συνέχισης της 
διοργάνωσης, τονίζεται σε ανακοίνωση.
Επιδίωξη του forum είναι ο συντονισμός των Πανεπι-
στημιακών Ιδρυμάτων και των Ερευνητικών Φορέων 
της χώρας, στο σύνολο τους, με σκοπό την κοινή και 
αποτελεσματική αντιμετώπιση των κινδύνων και με 
κοινό στόχο τη μείωση των επιπτώσεων. Η συνάντηση 
είναι ανοιχτή, καθώς επιδιώκεται η διασύνδεση και η 
συνεργασία μεταξύ των τριών πυλώνων, της επιστη-
μονικής 
κοινότητας, των επιχειρησιακών φορέων και της κοι-
νωνίας, ως αναγκαία προϋπόθεση για μια επιτυχημένη 
και αποτελεσματική διαχείριση καταστροφικών φαινο-
μένων.
Στο forum καλούνται να συμμετέχουν εκπρόσωποι από 
Ερευνητικά Κέντρα, Εργαστήρια και Τομείς Πανεπιστη-
μίων, αλλά και Υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα που σχετίζονται με τη διαχείριση καταστροφών, 
παρουσιάζοντας τα νέα επιστημονικά, τεχνολογικά και 
επιχειρησιακά δεδομένα, τις δράσεις και εξελίξεις στο 
χώρο και τις καλές πρακτικές στη διαχείριση, ως συλλο-
γική εργασία του κάθε Φορέα».
Η φόρμα αποστολής τίτλων εισηγήσεων στην ιστοσελί-
δα του forum θα είναι ανοιχτή έως και τις 10 Φεβρου-
αρίου, ενώ η φόρμα για τη δήλωση παρακολούθησης 
έως και τις 16 Φεβρουαρίου 2020.
Περισσότερα στο: https://edcm.edu.gr/en/hdrrf/2020, 
τηλ.: 210 7274051, 210 7274096.

«Η ΣΥΜβΟΛΗ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ»
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε επένδυση ύψους 255 
εκατ. ευρώ από το Ταμείο Συνοχής για την κατασκευή 
τμήματος αυτοκινητοδρόμου στην Ελλάδα. Σύμφωνα με 
ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η σύνδεση που 
έλλειπε μεταξύ Λαμίας και Ξυνιάδας θα ολοκληρώσει το 
νότιο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου E65, συνδέοντας με 
τον τρόπο αυτό τις Περιφέρειες της Στερεάς Ελλάδας και 
της Δυτικής Θεσσαλίας με το κεντρικό δίκτυο αυτοκινητο-

δρόμων, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Η επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων Ελίζα Φερέ-
ιρα δήλωσε: «Το εν λόγω έργο αποτελεί απτή απόδειξη 
του ότι η ΕΕ εξακολουθεί να επενδύει στη βελτίωση των 
υποδομών στην Ελλάδα. Οι Έλληνες πολίτες, οι επιχειρή-
σεις και οι τουρίστες θα επωφεληθούν εξίσου από τη νέα 
σύνδεση».
Ο αυτοκινητόδρομος θα προωθήσει την οικονομική, πολι-

τιστική και τουριστική ανάπτυξη της Στερεάς Ελλάδας και 
της Θεσσαλίας, ενώ παράλληλα θα δημιουργήσει θέσεις 
απασχόλησης και θα αυξήσει τα εισοδήματα στην περιο-
χή, σημειώνεται.
Το τμήμα Λαμία - Ξυνιάδα του αυτοκινητοδρόμου εκτι-
μάται ότι θα τεθεί σε λειτουργία τον Δεκέμβριο του 2021.

Αυστηροποίηση προστίμων του ΚΟΚ στις περιπτώσεις που 
χρειάζεται, αλλά και μειώσεις όπου αυτά είναι εξωφρενι-
κά, ανακοίνωσε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών 
Κώστας Καραμανλής σε συνέντευξη στον τηλεοπτικό 
σταθμό OPEN. Θα προηγηθεί όμως, όπως είπε, ευρύτερος 
διάλογος με τους εμπλεκόμενους φορείς, διότι το βασικό 
κίνητρο είναι η οδική ασφάλεια σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Οι υπουργοί, τόνισε, δεν αποφασίζουν και διατάζουν. 
«Πρέπει να κάτσουμε με πολύ μεγάλη σοβαρότητα και 
να δούμε όλες τις παθογένειες που υπάρχουν. Ζούμε δυ-
στυχώς σε μια χώρα που πολλές φορές εμείς οι πολιτικοί 
θεσμοθετούμε και ψηφίζουμε πολύ αυστηρούς νόμους 
και μετά η εκτελεστική εξουσία δεν τους εφαρμόζει» ση-
μείωσε και προσέθεσε: Θα προσπαθήσουμε αυτό το πράγ-
μα να το αλλάξουμε». Επισήμανε ακόμα πως «σε μερικές 
περιπτώσεις που πραγματικά πρέπει να βάλουμε αυστηρά 
πρόστιμα, θα βάζουμε πολύ αυστηρά πρόστιμα. Δεν λέω 
ότι θα αυξηθούν τα πρόστιμα παντού, σε άλλες περιπτώ-
σεις που τα πρόστιμα είναι εξωφρενικά, θα μειωθούν».  
Αναφορικά με τις κάμερες, ο κ. Καραμανλής είπε ότι υπάρ-
χει η θεωρία της αποτρεπτικότητας και δεν πρέπει να γί-
νουμε ένα κράτος αστυνομοκρατούμενο. Ο ίδιος είναι της 
λογικής ότι «εγώ που οδηγώ το αυτοκίνητό μου γνωρίζω 
ότι άμα μπω στη ΛΕΑ κινδυνεύω «να φάω» ένα τσουχτε-
ρό πρόστιμο, και αν «το φάνε» μερικοί, πολύ γρήγορα θα 
αναθεωρήσουμε όλοι να οδηγούμε σε Λωρίδες Έκτακτης 
Ανάγκης».  
Παράλληλα ανακοίνωσε ότι πολύ σύντομα η κυβέρνηση 
και το υπουργείο Μεταφορών θα συνάψει μια συμφωνία 
με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για ένα μεγάλο 
πακέτο που είχε ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό ύψους  
450 εκατομμυρίων ευρώ για θέματα οδικής ασφάλειας, 
δηλαδή για παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο που υπάρχουν 
τεράστια προβλήματα με τροχαία ατυχήματα. 
Για τα νέα διπλώματα οδήγησης, ο κ. Καραμανλής ανα-
κοίνωσε ότι μέσα στο επόμενο τρίμηνο με τον αρμόδιο 

υφυπουργό θα παρουσιάσουν ένα καινούργιο νομοθετι-
κό πλαίσιο διότι, όπως είπε, όταν ανέλαβαν είχαν το φαι-
νόμενο 100.000 άνθρωποι να περιμένουν για διπλώματα. 
«Το ξεμπλοκάραμε αυτό και η κατάσταση έχει εξομαλυν-
θεί» τόνισε και συμπλήρωσε: «Σήμερα είμαστε σε μια δια-
δικασία να μπούμε στην εποχή της ψηφιοποίησης και να 
μην έχουμε αυτά τα φαινόμενα της ντροπής στο υπουρ-
γείο όπου έρχεται ο κόσμος και περιμένει με τις ώρες για 
να βγάλει το δίπλωμά του». 
Για το μετρό ο κ. Καραμανλής ανακοίνωσε ότι «έχουν αρ-
χίσει και ανοίγουν ήδη τα κλειστά εκδοτήρια εισιτηρίων σε 
κεντρικούς σταθμούς και θα ανοίξουν κι άλλα, ενώ μέσα 
σε δυο μήνες θα γίνει προμήθεια άλλων 100 με 120 μηχα-
νήματων έκδοσης εισιτηρίων για να καλυφθούν  τα κενά 
που υπάρχουν». Ο υπουργός τόνισε ότι θα γίνεται πολύ 
πιο αυστηρός έλεγχος στα εισιτήρια. Οταν αναλάβαμε, 
είπε, η μπάρα έκλεινε στα 7 με 8 δευτερόλεπτα, αλλά τώρα 
έχει μειωθεί. 
Για τον αυτοκινητόδρομο Πατρών-Πύργου ο υπουργός 
δήλωσε ότι «αυτή τη στιγμή όποιος ισχυριστεί ότι το έργο 
αυτό μπορεί να γίνει σπασμένο σε τμήματα, λέει ψέματα 
στους ανθρώπους της Πάτρας και στους ανθρώπους της 
Ηλείας. Είμαστε σε επαφή και πολύ σύντομα θα έχουμε 
συμφωνία με τους παραχωρησιούχους. Εμείς έχουμε 
προτείνει αυτό το οποίο είναι το λογικό: Να πάει ο δρόμος 
πίσω στην παραχώρηση, να πάρουμε το πράσινο φως 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι ώστε το έργο να είναι 
έτοιμο πριν το ’23. Εάν πάμε τώρα έτσι όπως πάμε, το έργο 
δεν θα γίνει ποτέ». 
Για την ανανέωση του στόλου των λεωφορείων σε Αθήνα 
και Θεσσαλονίκη, ο κ. Καραμανλής ανέφερε ότι είναι γε-
ρασμένος και ότι ξεπερνάει τα 15 με 16 χρόνια μέσο όρο. 
«Πρέπει να κάνουμε ένα διεθνή διαγωνισμό και σε τρεις 
μήνες αυτός ο διαγωνισμός θα είναι έτοιμος. Καινούργια 
λεωφορεία, ηλεκτροκίνητα, υβριδικά CNG, θα έχουμε 
μέσα στο επόμενο 18μηνο. Στην Αθήνα έχουμε τώρα 

κάτω από 1.000 λεωφορεία αυτή τη στιγμή, ενώ στη Θεσ-
σαλονίκη η κατάσταση είναι χειρότερη και τα λεωφορεία 
δεν ξεπερνάνε τα 300. Στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή 
υπογράψαμε σύμβαση με τα ΚΤΕΛ, θα μπουν μέχρι τον 
Φεβρουάριο 120 λεωφορεία καινούργια για να συνδρά-
μουν και μέχρι το καλοκαίρι άλλα 100. Στην Αθήνα, έχου-
με ψηφίσει τροπολογία η οποία πλέον επιτρέπει το leasing 
έτσι ώστε, μέχρι να πάρουμε τα καινούργια λεωφορεία, ο 
ΟΑΣΑ να έχει τη δυνατότητα να κάνει leasing. Μέσα στο 
2020 θα δούμε μια σταδιακή σε πρώτη φάση βελτίωση» 
ανέφερε. 
Για το πριμ αποδοτικότητας (bonus) σε εργαζόμενους 
στην ΥΠΑ, ο υπουργός ανέφερε ότι τα χρήματα θα προ-
έλθουν από το EUROCONTROL και όχι από το Ελληνικό 
Δημόσιο.
 Για την επιλογή της κ. Σακελλαροπούλου από τον κ. Μη-
τσοτάκη, ο κ. Καραμανλής τόνισε πως «ήταν μία κίνηση 
με ιδιαίτερο συμβολισμό, όχι μόνο επειδή είναι γυναίκα 
και είναι Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, αλλά 
διότι θα είναι η πρώτη φορά μετά την αναθεώρηση του 
Συντάγματος, που θα μπορούσε η Νέα Δημοκρατία να επι-
λέξει έναν αμιγώς δικό της υποψήφιο, γιατί θα μπορούσε 
να βγάλει τον Πρόεδρο με 151 ψήφους. Αυτό δείχνει τη 
νοοτροπία που έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα 
Δημοκρατία για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ευ-
ρύτερες συναινέσεις». 
Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τη Διάσκεψη του 
Βερολίνου, ο κ Καραμανλής υπογράμμισε: «Τα ελληνο-
τουρκικά πλέον δεν είναι αυτόνομα. Δεν αφορούν την 
Ελλάδα και την Τουρκία. Είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά 
την ευρύτερη ανατολική Μεσόγειο. Και η Διάσκεψη στο 
Βερολίνο και όλα αυτά τα οποία συζητάμε, προσπαθούν  
να βρουν απάντηση σε ένα ερώτημα: Tι είδους αραβικό 
κόσμο θέλουμε, και αυτά τα ζητήματα είναι σημαντικά. Σε 
αυτά τα ζητήματα η Ελλάδα πρωταγωνιστεί, όπως με την 
επίσκεψη του Χάφταρ στην Ελλάδα».

E65: ΕΩΣ ΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ 2021 Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ Δ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Με το κεντρικό δίκτυο αυτοκινητοδρόμων
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Οι δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης αποτελούν το 
μεγαλύτερο επιμέρους κονδύλι (3,5 δισ. ευρώ) των δράσεων 
του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που θα χρημα-
τοδοτηθούν από το νέο ΕΣΠΑ (2021-2027) σύμφωνα με τις 
προτάσεις που κατέθεσε το ΥΠΕΝ για τη νέα προγραμματική 
περίοδο, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Αυτό ανέφερε η γενική γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών 
Πρώτων Υλών, Αλεξάνδρα Σδούκου, κατά την ομιλία της στο 
Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στο Μέ-
γαρο Μουσικής, προσθέτοντας ότι μόνο από την ανάπτυξη των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την υλοποίηση των δράσε-
ων για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, θα μπορούσαν 
να δημιουργηθούν περί τις 60.000 μόνιμες θέσεις εργασίας. 

«Ετοιμάζουμε πυρετωδώς τα νέα προγράμματα εξοικονόμησης 
για τα ιδιωτικά και δημόσια κτίρια και για τη βιομηχανία, αλλά 
και το εθνικό σχέδιο για την ηλεκτροκίνηση» τόνισε η κ. Σδού-
κου. «Σημαντική ευελπιστούμε να είναι η συνεισφορά του ΕΣΠΑ 
και στην ανάπτυξη των υποδομών του ηλεκτρικού συστήματος 
μεταφοράς (και με αυτό εννοώ κυρίως τις ηλεκτρικές διασυν-
δέσεις που σχεδιάζονται, οι οποίες είναι προαπαιτούμενο για 
τη διείσδυση των ΑΠΕ και τη σύζευξη τους, αλλά και τα έργα 
ανάπτυξης και ψηφιοποίησης του δικτύου διανομής ηλεκτρικής 
ενέργειας». 
Η κα Σδούκου εξέφρασε τον προβληματισμό της για το γεγονός 
ότι το Σχέδιο Κανονισμού για την προγραμματική περίοδο 2021-
2027, αποκλείει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις υποδομές φυσικού 

αερίου για χορήγηση κονδυλίων από το ΕΣΠΑ 2021-2027. 
Ωστόσο, όπως ανέφερε, η Ελλάδα έχει καταθέσει συγκεκριμένες 
προτάσεις και ευελπιστεί για μια πιο ευνοϊκή μεταχείριση, λαμ-
βάνοντας υπόψη - μεταξύ άλλων - ότι νέες υποδομές που ωρι-
μάζουν στην παρούσα φάση όπως το FSRU Αλεξανδρούπολης, 
ή η υπόγεια αποθήκη φυσικού αερίου της Καβάλας, συντελούν 
στην διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και στην ενίσχυση 
της ασφάλειας εφοδιασμού της Ευρώπης, καθώς και το ότι το 
φυσικό αέριο θα λειτουργήσει ως καύσιμο μετάβασης στο νέο, 
βασισμένο στις ΑΠΕ ενεργειακό σύστημα ενόσω συντελείται η 
διαδικασία της απολιγνιτοποίησης.

Ο Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών (ΣΕΠΟΧ) 
σε ανακοίνωση του, που υπογράφουν η  Πρόεδρος  Σοφία 
Αυγερινού Κολώνια και η Γεν. Γραμματέας Μαρία Ζήφου ση-
μειώνει ότι κατά τη συνεδρίαση του νέου ΔΣ του ΣΕΠΟΧ στις 9 

Ιανουαρίου 2020 στα γραφεία του Συλλόγου, το ΔΣ συγκροτή-
θηκε σε σώμα ως εξής: Πρόεδρος : Σοφία Αυγερινού - Κολώνια 
Αντιπρόεδρος: Άννα Νικολάου Γεν. Γραμματέας: Μαρία Ζήφου 
Ταμίας: Στρατής Μπαμπαλίκης Μέλη: Ιουλία Μωραϊτου Ιω-

άννης Σπυρόπουλος Λουκάς Τριάντης Αναπλ. Μέλη: Γιώργος 
Βαρελίδης Γιώργος Κερμελιώτης 

Νέου τύπου πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ’ Οίκον που θα συν-
δυάζει πέντε διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης σχεδιάζει το 
υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας από το 2021. Σύμφω-
να με πληροφορίες του ΑΠΕ ΜΠΕ και του Κώστα Βουτσαδάκη 
από αρμόδιες πηγές, το νέο πρόγραμμα θα περιλαμβάνει:
-Επιδοτήσεις από το ΕΣΠΑ ή άλλες Κοινοτικές πηγές
-Τραπεζικά δάνεια,
-Ιδιωτική συμμετοχή των ιδιοκτητών των κτιρίων,
-Φοροαπαλλαγές και
-Την συνεισφορά του λεγόμενου καθεστώτος επιβολής, στο 
πλαίσιο του οποίου οι προμηθευτές ενέργειας (και στο εξής και 
οι διαχειριστές των δικτύων διανομής, δηλαδή ο ΔΕΔΔΗΕ και 
οι Εταιρείες Διανομής Αερίου) θα πρέπει - σύμφωνα με την κοι-
νοτική νομοθεσία - να κάνουν επενδύσεις και να επιτυγχάνουν 
συγκεκριμένους στόχους εξοικονόμησης ενέργειας.
Τα νέα στοιχεία ως προς την χρηματοδότηση που διαφοροποι-
ούν το νέο πρόγραμμα από το υφιστάμενο είναι οι φοροαπαλ-
λαγές για τις εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων οι 
οποίες θεσπίστηκαν για πρώτη φορά εφέτος και δεν αποκλείεται 
να αναθεωρηθούν. Είναι επίσης το καθεστώς επιβολής βάσει 
του οποίου οι ενεργειακές επιχειρήσεις καλούνται να υλοποι-
ήσουν επενδύσεις που οδηγούν σε μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας για τους πελάτες τους. Ως τώρα οι υποχρεώσεις των 
επιχειρήσεων περιελάμβαναν κυρίως ενημερωτικές δράσεις 

εκπαίδευσης των καταναλωτών, οδηγών κλπ. για τα οφέλη 
και τις τεχνικές της εξοικονόμησης. Με το νέο καθεστώς θα 
κληθούν να κάνουν επενδύσεις που μπορεί για παράδειγμα να 
περιλαμβάνουν αντικατάσταση καυστήρων σε πολυκατοικίες, 
εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης με φυσικό αέριο, εργασίες 
μόνωσης, κ.α.
Επιπλέον το νέο Εξοικονομώ θα απευθύνεται σε πολύ ευρύτερο 
κοινό σε σχέση με το υφιστάμενο, καθώς σχεδιάζεται με γνώ-
μονα το στόχο που περιλαμβάνονται στον εθνικό ενεργειακό 
σχεδιασμό, να αναβαθμιστούν ως το 2030 πάνω από το ένα 
έκτο (15%) των υφιστάμενων κτιρίων.
Εκτός από την προστασία του περιβάλλοντος και την επίτευξη 
των στόχων για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρα-
κα, η εξοικονόμηση ενέργειας συνεπάγεται άμεσο όφελος για 
τους χρήστες των κτιρίων) καθώς μειώνεται ο λογαριασμός για 
το ρεύμα τα κοινόχρηστα κλπ.) καθώς και για τα επαγγέλματα 
της οικοδομής που συνδέονται με τις εργασίες αναβάθμισης. 
Σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα 
(ΕΣΕΚ), η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού 
αποθέματος αναμένεται έως το 2030 να οδηγήσει σε αύξηση 
της εγχώριας προστιθέμενης αξίας κατά 8 δισ. ευρώ και στη 
δημιουργία 22.000 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχό-
λησης.
Το γενικό πλαίσιο του νέου προγράμματος περιέγραψε πρό-

σφατα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής 
Χατζηδάκης τονίζοντας ότι τα κονδύλια για εξοικονόμηση 
ενέργειας στην επόμενη προγραμματική περίοδο (2021-2027, 
νέο ΕΣΠΑ) πρόκειται να αυξηθούν θεαματικά, στα 500 εκατομ-
μύρια ευρώ το χρόνο έναντι 1 δις ευρώ που ήταν το σύνολο των 
κονδυλίων που διατέθηκαν στην τρέχουσα προγραμματική πε-
ρίοδο 2014-2020.
Εξάλλου, όπως ανέφερε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας Γεράσιμος Θωμάς παρουσιάζοντας το ΕΣΕΚ, στις 
Επιτροπές Παραγωγής και Εμπορίου και Προστασίας του Πε-
ριβάλλοντος της Βουλής, στο δεύτερο τρίμηνο του έτους θα 
τρέξουν δύο προγράμματα εξοικονόμησης σε κτίρια. Πρόκειται 
για το πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ» για ενεργειακή αναβάθμιση δη-
μοσίων κτιρίων (το οποίο ανασχεδιάστηκε ώστε οι παρεμβάσεις 
να χρηματοδοτούνται από τους ίδιους τους φορείς αλλά και από 
Εταιρείες Ενεργειακών Υπηρεσιών, προκειμένου να κινητοποιη-
θούν και ιδιωτικοί πόροι) καθώς και το αντίστοιχο πρόγραμμα 
για την βιομηχανία. Στον ίδιο χρονικό ορίζοντα αναμένεται 
μία ακόμη προκήρυξη και για κατοικίες. Δεν έχει αποφασιστεί 
ωστόσο αν το πρόγραμμα για τις κατοικίες θα προκηρυχθεί 
με τις προδιαγραφές που ίσχυαν ως τώρα, ή θα εφαρμοστούν 
πιλοτικά στοιχεία από το πρόγραμμα που σχεδιάζεται για τη νέα 
περίοδο 2021-2027.

ΣΤΗ βΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Η «ΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΛΕΟΝΤΟΣ» ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΟΥ 
ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΕΝ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΣΕΠΟΧ

ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΜΕ ΠΕΝΤΕ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Σχεδιάζει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
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ΣΕ ΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Η ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΗΣ ΑΤΥΠΗΣ βΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ

Η ΑΠΟΛΙΓΝΙΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ  ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΚΥβΕΡΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Με την συμμετοχή της επιτρόπου Ελ. Φερέιρα

Ως έργο, που σε ορίζοντα 10 - 15 ετών θα έχει την ίδια σημασία 
για την ελληνική οικονομία και την αύξηση του ΑΕΠ με την ανά-
πλαση του Ελληνικού, χαρακτήρισε ο δήμαρχος Αθηναίων και 
πρώην Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Κώστας Μπακογιάν-
νης, την εξυγίανση της άτυπης βιομηχανικής συγκέντρωσης 
των Οινοφύτων, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Όπως ανακοινώθηκε σήμερα σε σχετική εκδήλωση που διορ-
γάνωσε η Εταιρεία Ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου Οι-
νοφύτων - Ασωπού, παρουσία του υπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας Κωστή Χατζηδάκη, η εξυγίανση μπαίνει σε τροχιά 
υλοποίησης, καθώς το ΔΣ της εταιρείας αποφάσισε την ανάθε-
ση της εκπόνησης του επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) 
του έργου. Ακολουθούν οι τεχνικές μελέτες που θα ανατεθούν 
τον Απρίλιο, με στόχο στο τέλος του χρόνου να κατατεθεί στο 
υπουργείο Ανάπτυξης ο φάκελος για την έγκριση του έργου. 
Πρόκειται για επένδυση συνολικού ύψους 300 εκατομμυρίων 
ευρώ, που θα χρηματοδοτηθεί από δημόσιους και ιδιωτικούς 

πόρους (από τις ήδη εγκατεστημένες επιχειρήσεις) και τραπεζι-
κή χρηματοδότηση που περιλαμβάνει την κατασκευή υποδο-
μών ύδρευσης, αποχέτευσης, μονάδας επεξεργασίας υγρών 
αποβλήτων, οργάνωση της ρυμοτομίας κλπ.. Τα οφέλη για τις 
επιχειρήσεις, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, αυξημένους συ-
ντελεστές κάλυψης και δόμησης, καθώς και μειωμένο ΕΝΦΙΑ.
Μιλώντας στην εκδήλωση, ο κ. Μπακογιάννης ευχαρίστησε 
τον πρώην αναπληρωτή υπουργό Ανάπτυξης Στέργιο Πιτσι-
όρλα, επί υπουργίας του οποίου ψηφίστηκε από τη Βουλή η 
νομοθετική ρύθμιση για το έργο, που είχε υπερψηφιστεί και 
απ’ τη ΝΔ. Κάτι, που όπως είπε ο δήμαρχος Αθηναίων, δείχνει 
πως «όσο τοξικό και αν είναι το κλίμα, πάντα υπάρχει περιθώριο 
συνεννόησης».
Ο υφυπουργός Ανάπτυξης Νίκος Παπαθανάσης, επεσήμανε 
ότι η κυβέρνηση στηρίζει την εξυγίανση της της βιομηχανικής 
περιοχής, τονίζοντας ότι οι περισσότερες από 250 επιχειρήσεις 
που είναι εγκατεστημένες εκεί, συνεισφέρουν το ένα τρίτο της βι-

ομηχανικής παραγωγής της χώρας και το 13% των ελληνικών 
εξαγωγών. «Τα επιχειρηματικά πάρκα, τόνισε, είναι πυλώνες 
στήριξης της βιομηχανίας».
Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δημήτρης Οικο-
νόμου, διαβεβαίωσε πως ό,τι χρειαστεί από το ΥΠΕΝ για την 
υλοποίηση του έργου θα διεκπεραιωθεί ταχύτατα, ενώ πρόσθε-
σε πως από περιβαλλοντικής άποψης, η εξυγίανση των Οινοφύ-
των είναι έργο πιο σημαντικό από το Ελληνικό.
«Να μην επιτρέψουμε να δημιουργηθούν ξανά οι παθογένειες 
του παρελθόντος», τόνισε ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδος, 
Φάνης Σπανός, προσθέτοντας ότι η εξυγίανση θα επιτρέψει την 
διατήρηση και δημιουργία χιλιάδων θέσεων εργασίας.
Τη στήριξη των επιχειρήσεων στο εγχείρημα, εξέφρασε ο πρό-
εδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδος, Νίκος 
Κουδούνης.

Ενισχύσεις και φορολογικά κίνητρα για επιχειρήσεις στους κλά-
δους της αγροτικής παραγωγής, της μεταποίησης και των υπη-
ρεσιών, και στους τομείς της ανάπτυξης έρευνας-τεχνολογίας, 
της εκπαίδευσης, της ενέργειας (ανανεώσιμες πηγές, ενεργειακή 
αναβάθμιση), θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το σχέδιο για τη 
μεταλιγνιτική εποχή στη Δυτική Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη, 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Η «δίκαιη μετάβαση» των περιοχών 
αυτών, μετά την απόσυρση των λιγνιτικών μονάδων, συζη-
τήθηκε σήμερα στη συνεδρίαση της αρμόδιας Κυβερνητικής 
Επιτροπής υπό την προεδρία του υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, Κωστή Χατζηδάκη, με τη συμμετοχή της Ευρωπαίας 
επιτρόπου για «Θέματα Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων», Ελίζα 
Φερέιρα, και των υπουργών Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα, 
Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκου, Ανάπτυξης ‘Αδωνι Γεωργιά-
δη και των υφυπουργών Ενέργειας Γεράσιμου Θωμά, Ανάπτυ-
ξης Γιάννη Τσακίρη και του Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
Κώστα Σκρέκα.
   Σε δηλώσεις της μετά τη συνεδρίαση, η κ. Φερέιρα εξέφρασε 
τα συγχαρητήριά της για την «γενναία και έξυπνη» όπως τη 
χαρακτήρισε, απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει στην 
απολιγνιτοποίηση. «Το να μην βλέπεις την πραγματικότητα και 
να παριστάνεις ότι μπορείς να αποφύγεις τα προβλήματα δεν 
είναι τρόπος να τα αντιμετωπίσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά 

η Ευρωπαία επίτροπος. «Είναι αναπόφευκτο, θα συμβεί και σε 
άλλες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η περιφερειακή 
πολιτική είναι παρούσα για να βοηθήσει. Κάτι ανάλογο είχε 
συμβεί στο παρελθόν στην ΕΕ και σε άλλα μέρη του κόσμου 
με την κλωστοϋφαντουργία, τα ναυπηγεία, την βιομηχανία 
χάλυβα. Συνεργαζόμαστε με την κυβέρνηση και την τοπική 
αυτοδιοίκηση προκειμένου με τα χρήματα που θα διατεθούν, 
να ελαχιστοποιήσουμε το κόστος για τους πολίτες σε αυτές τις 
περιοχές και να δημιουργήσουμε ευκαιρίες που θα είναι βιώσι-
μες στο μέλλον. Αν το κάνουμε σωστά θα δημιουργήσουμε ένα 
θετικό παράδειγμα για την Ευρώπη και για άλλες περιοχές του 
κόσμου».
   Η επίτροπος υπογράμμισε ότι η κατανομή των κοινοτικών 
κονδυλίων για τις περιοχές που πλήττονται από την απανθρα-
κοποίηση γίνεται με οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια. Ωστό-
σο, απαντώντας σε ερώτηση για το γεγονός ότι η κυβέρνηση 
προχώρησε σε επίσπευση της απολιγνιτοποίησης, τόνισε ότι 
οι χώρες που προχωρούν νωρίτερα θα έχουν ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα και θα λάβουν τη βοήθεια πιο γρήγορα. Συνολι-
κά τα χρήματα που θα διατεθούν στις ευρωπαϊκές περιφέρειες 
που πλήττονται από την παύση της ανθρακικής βιομηχανίας 
(ενισχύσεις, δάνεια, ιδιωτικές επενδύσεις) εκτιμώνται σε 100 
δισ. ευρώ.

   Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδά-
κης τόνισε ότι ως τα τέλη του Ιουνίου θα είναι έτοιμο το σχέδιο 
(master plan) ώστε να μην υπάρξουν δυσμενείς συνέπειες στην 
περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και την Μεγαλόπολη (όπου 
βρίσκονται οι λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ) από την απολιγνιτο-
ποίηση, η οποία, όπως σημείωσε, είναι αναγκαστική τόσο για 
οικονομικούς όσο και για περιβαλλοντικούς λόγους. Πρόσθεσε 
ότι αποτελεί προτεραιότητα του ίδιου του πρωθυπουργού να 
υπάρξει πλήρες σχέδιο που θα αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις στις 
περιοχές αυτές, ενώ απηύθυνε πρόσκληση προς την Ευρωπαία 
επίτροπο να επισκεφθούν μαζί τις περιοχές που πλήττονται από 
την απολιγνιτοποίηση.
   Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γεράσιμος Θω-
μάς, υπογράμμισε ότι δεδομένου ότι το «Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Δίκαιης Μετάβασης» θα ενεργοποιηθεί το 2021, στην χώρα 
μας θα αξιοποιηθούν από εφέτος, για τις περιοχές αυτές, πόροι 
από το τρέχον ΕΣΠΑ, το τέλος λιγνίτη, ύψους 130 εκατ. που θα 
αποδοθεί φέτος και άλλα 60 εκατ. από το Πράσινο Ταμείο. «Το 
πρόγραμμα είναι εμπροσθοβαρές, είναι κρίσιμο να έχουμε ώρι-
μα επιχειρησιακά προγράμματα», τόνισε ο υφυπουργός.
   Σύμφωνα με τα στοιχεία που έγιναν γνωστά ήδη από χθες, οι 
επενδύσεις που θα κινητοποιηθούν στις εν λόγω περιοχές εκτι-
μάται ότι θα κυμανθούν στα 3,7-4,4 δισ. ευρώ.
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Τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος έως 
το 2070 επιβεβαιώνει η αναλογιστική μελέτη, που 
συνοδεύει το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, δήλωσε ο 
υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάν-
νης Βρούτσης, μιλώντας σε εκπομπή του τηλεοπτικού 
σταθμού ΣΚΑΙ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.  Όπως είπε, 
πρόκειται για μία μεγάλη ασφαλιστική μεταρρύθμιση. 
Συγκεκριμένα, ο κ. Βρούτσης ανέφερε ότι αλλάζει το 
μέλλον στο ασφαλιστικό, καθώς δημιουργείται το πιο 
απλό για τους ελεύθερους επαγγελματίες ασφαλιστικό 
σύστημα, που στηρίζεται στις αρχές της ελευθερίας, 
της ευελιξίας, της ελκυστικότητας και της ανταποδοτι-
κότητας, ενώ σημείωσε ότι θα υπάρξουν και αυξήσεις 
στις κύριες και στις επικουρικές συντάξεις. Στο σημείο 
αυτό, διευκρίνισε ότι δεν θα γίνει πλέον καμία μείωση 
των συντάξεων.
 
Παράλληλα, ο υπουργός Εργασίας τόνισε ότι οι αυξή-
σεις, οι οποίες ενσωματώνονται στο νόμο- στη βάση 
της ανταποδοτικότητας -και στις κύριες και στις επι-
κουρικές, αφορούν τη μεγάλη κατηγορία των μελλο-
ντικών συνταξιούχων, αλλά και όσους συνταξιοδοτή-
θηκαν, μετά το νόμο Κατρούγκαλου. «Οι συνταξιούχοι 
οι οποίοι ολοκληρώσουν τον εργασιακό βίο τους με 
αυτόν το νόμο, θα λάβουν τις αυξήσεις που προβλέ-
πονται, εφόσον έχουν συμπληρώσει 30 χρόνια και μία 
ημέρα εργασιακού βίου. Έτσι, δημιουργείται κίνητρο 
παραμονής στο ασφαλιστικό σύστημα» εξήγησε ο 
αρμόδιος υπουργός, συμπληρώνοντας ότι πάνω από 
41 χρόνια ασφαλιστικού βίου, θα εφαρμόζεται συ-
ντελεστής αναπλήρωσης προσαυξημένος κατά 0,5%. 
Στόχος, όπως υπογράμμισε, είναι να γίνει η δημόσια 
κοινωνική ασφάλιση ένα ασφαλές καταφύγιο.
 
Ερωτηθείς για τις επικουρικές συντάξεις, ο κ. Βρού-
τσης απάντησε: «Οι συντάξεις με άθροισμα κύριας και 
επικουρικής πάνω από 1.300 ευρώ, είχαν περικοπεί. 
Πλέον, όλες αυτές επανέρχονται και τα χρήματα θα 
επιστραφούν στο ακέραιο. Το εύρος αύξησης υπολο-
γίζεται από 5 ευρώ έως 200 ευρώ, με μεσοσταθμική 
αύξηση περίπου στα 99,5 ευρώ. Αυτή η διάταξη θα 
ισχύσει με ημερομηνία αναδρομικότητας την 1η Οκτω-

βρίου 2019 και η καταβολή θα γίνει ενιαία, αυτόματα 
και εφάπαξ».
Σχετικά με την κατηγορία των συνταξιούχων που συνε-
χίζουν να εργάζονται, ο κ. Βρούτσης ανέφερε ότι, αμέ-
σως μετά την ψήφιση του νόμου, όσοι συνταξιούχοι 
εργάζονται, θα λαμβάνουν το 70% της σύνταξής τους, 
αποσαφηνίζοντας, όμως, ότι, στην περίπτωση που 
εντοπιστούν συνταξιούχοι αδήλωτοι, θα επιβάλλεται 
πρόστιμο. «Οι συνταξιούχοι αποτελούν για την κυβέρ-
νηση ένα ενεργητικό δυναμικό και ζωτικό κομμάτι με 
μεγάλη εμπειρία, που μπορεί να προσφέρει πολλά. Με 
την παρέμβασή μας σε αυτόν το νόμο, αποκαθιστούμε 
τις αδικίες του νόμου Κατρούγκαλου και δίνουμε τη 
δυνατότητα σε αυτό το πλούσιο σε ενέργεια, γνώση 
και εμπειρία, ανθρώπινο δυναμικό να επανέλθει στην 
παραγωγική διαδικασία και, έτσι, αποκαθιστούμε την 
τιμωρητική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, δίνοντάς τους ισότι-
μα πλέον και ενιαία το 70% της σύνταξής τους. Ειδικά, 
για τους αγρότες, δίνεται το 100% της σύνταξής του» 
υπογράμμισε ο κ. Βρούτσης.
 
Σχετικά με τις εκκρεμότητες του ασφαλιστικού συστή-
ματος, ο υπουργός Εργασίας σημείωσε ότι το θέμα των 
εκκρεμών συντάξεων δεν λύνεται μόνο με το ανθρώ-
πινο δυναμικό. «Η λύση θα δοθεί με την ψηφιακή σύ-
νταξη «ΑΤΛΑΣ». Από την 1η Ιουνίου, το ένα τρίτο των 
νέων συντάξεων θα εκδίδεται ψηφιακά, ενώ, στο τέλος 
του 2021, το ποσοστό θα ανέλθει στο 90%» δήλωσε 
ο αρμόδιος υπουργός. Τόνισε δε ότι, στην ταχύτερη 
απονομή των συντάξεων, θα συμβάλει και η διοικη-
τική και η οργανωτική ενοποίηση όλου του ασφαλι-
στικού. Όπως είπε, «αλλάζει το Προεδρικό Διάταγμα 
του οργανογράμματος του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και δημιουργείται νέο, το οποίο θα 
λειτουργήσει από την 1η Μαρτίου 2020. Έτσι, αναδι-
οργανώνονται όλες οι υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ και πλέ-
ον δημιουργούνται διευθύνσεις μέσα από τις οποίες 
θα ενοποιηθούν και το επικουρικό και το εφάπαξ και 
η κύρια σύνταξη».
 
Μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εργασίας υπογράμμισε ότι, 
με το νόμο του ΣΥΡΙΖΑ, εκτός από την κατάργηση του 

ΕΚΑΣ, καταργήθηκε από την 1η Ιανουαρίου 2020 και η 
υποστήριξη στους χαμηλοσυνταξιούχους του βοηθή-
ματος της μειωμένης συμμετοχής στα φάρμακα. «Στο 
διοικητικό συμβούλιο του e-ΕΦΚΑ, δόθηκε οδηγία που 
εξέδωσε ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, με την 
οποία διατηρείται προς το παρόν και εκκρεμεί πολιτική 
απόφαση γι’ αυτό το θέμα» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Για το ζήτημα της 13ης σύνταξης, ο κ. Βρούτσης σχο-
λίασε ότι δεν υπήρξε ποτέ 13η σύνταξη, «στην ουσία 
υπήρξε εμπαιγμός». Σύμφωνα με τον υπουργό Εργα-
σίας, ήταν ένα προεκλογικό επίδομα στους συνταξιού-
χους. Για το θέμα αυτό, ο υπουργός Εργασίας ανέπτυξε 
το σχεδιασμό του υπουργείου, επισημαίνοντας ότι, στο 
ασφαλιστικό νομοσχέδιο, που θα κατατεθεί στη Βουλή, 
προβλέπεται μία μόνιμη, συμπληρωματική χρηματο-
δότηση του ασφαλιστικού. «Η αναλογιστική μελέτη 
ενσωματώνει μία αύξηση 0,5% του ΑΕΠ κάθε χρόνο, 
μέχρι το 2070» συμπλήρωσε.
 
Ο κ. Βρούτσης είπε επίσης ότι, πλέον, δίνεται η δυ-
νατότητα σε όλους τους ασφαλισμένους οι οποίοι δεν 
έχουν υποχρεωτικότητα να είναι είτε στο εφάπαξ είτε 
στην επικουρική ασφάλιση, να ενταχθούν. «Για παρά-
δειγμα, οι αγρότες ή οι αυτοαπασχολούμενοι δεν έχουν 
επικουρική. Όμως, τώρα, τους παρέχεται η δυνατότη-
τα να ενταχθούν στο σύστημα νοητής κεφαλαιοποίη-
σης και να αποκτήσουν επικουρική σύνταξη» εξήγησε 
ο αρμόδιος υπουργός.
 
Τέλος, σχετικά με τις ασφαλιστικές εισφορές που θα κα-
ταβάλουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, ο κ. Βρούτσης 
σημείωσε: «Οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα έχουν την 
ελευθερία να επιλέξουν μία από τις επτά κατηγορίες, 
οι οποίες δεν σχετίζονται ούτε με τα χρόνια εργασίας 
τους ούτε με το εισόδημά τους. Ωστόσο, συμφέρει τους 
ελεύθερους επαγγελματίες να επιλέξουν τις υψηλότερες 
κατηγορίες. Στην περίπτωση ελεύθερου επαγγελματία 
ο οποίος παράλληλα είναι και μισθωτός, φτάνουμε στη 
δεύτερη ελεύθερη κατηγορία στα 252 ευρώ. Αν συ-
μπληρώνονται από τη μισθωτή του απασχόληση, δεν 
θα αναζητείται καμία εισφορά» διευκρίνισε ο υπουρ-
γός Εργασίας.

Γ. βΡΟΥΤΣΗΣ: ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
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Μέσα στις επόμενες δύο-τρεις εβδομάδες αναμένεται να ολο-
κληρωθούν οι διαβουλεύσεις του υπουργού Εσωτερικών, 
Τάκη Θεοδωρικάκου με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσε-
ων και με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για το νέο 
αναπτυξιακό πρόγραμμα στο χώρο της Αυτοδιοίκησης, όπως 
ανέφερε ο ίδιος σε ημερίδα της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών 
Γραμματέων Δήμων, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Όπως είπε ο κ. Θεοδωρικάκος το νέο πρόγραμμα θα έχει ανα-
πτυξιακό και κοινωνικό πρόσημο και τα έργα που θα εντα-
χθούν σε αυτό θα φέρουν ουσιαστικά προστιθέμενο αποτέλε-
σμα στην οικονομική ζωή της περιοχής και ως στόχο θα έχουν 

και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.
Για τα έργα του νέου προγράμματος θα γίνουν συσκέψεις σε 
όλες τις Περιφερειακές Ενότητες για να καταθέσουν τα στελέχη 
της Αυτοδιοίκησης τις σχετικές θέσεις και απόψεις τους, διαβε-
βαίωσε ο υπουργός.
Ανακοίνωσε, επίσης, ότι τη Δευτέρα θα ξεκινήσει τις εργασίες 
της η Επιστημονική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, στην οποία 
θα συμμετέχουν και εκπρόσωποι της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ, με 
αντικείμενο την αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων μεταξύ Το-
πικής, Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης και κεντρικού κράτους. 
Το έργο της Επιτροπής θα ολοκληρωθεί εντός του πρώτου 

6μήνου του έτους.
Μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου αναμένεται να έχει αντιμετω-
πισθεί νομοθετικά το πρόβλημα της υποστελέχωσης των 
τεχνικών υπηρεσιών των δήμων και των περιφερειών με τη 
συμβολή της ΕΕΤΑΑ. Συγκεκριμένα, όπως είπε ο κ. Θεοδωρι-
κάκος, θα δοθεί η δυνατότητα στην ΕΕΤΑΑ να συνάπτει συμ-
βάσεις έργου με μηχανικούς, ώστε να καλυφθεί το σύνολο των 
ελλείψεων, εξαιτίας των οποίων πολλοί ΟΤΑ δεν μπορούν να 
συντάξουν μελέτες με αποτέλεσμα να μη συμμετέχουν σε ανα-
πτυξιακά προγράμματα.

Διορθώσεις σχετικά με τις υποχρεώσεις των συμβολαιογρά-
φων κατά τη διαδικασία σύνταξης συμβολαίων μεταβίβασης 
ακινήτων, με αναδρομική άρση του προβλεπόμενου προστί-
μου των 100 ευρώ σε περίπτωση κατά την οποία από τη χρή-
ση ανακριβούς πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ δεν προκύπτει απώλεια 
εσόδων του Δημοσίου, φέρει τροπολογία του υπουργείου 
Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή, όπως σημειώνει το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ειδικότερα, αίρεται αναδρομικά από 1η Ιανουαρίου 2019 η 
επιβολή προστίμου ύψους 100 ευρώ ανά συμβολαιογραφική 
πράξη στους συμβολαιογράφους και λοιπά πρόσωπα, στην 
περίπτωση που από τη χρήση ανακριβούς πιστοποιητικού ΕΝ-
ΦΙΑ δεν προκύπτει απώλεια εσόδων του Δημοσίου. Επιπλέον, 
αναστέλλεται έως τις 30 Ιουνίου 2020 η εφαρμογή των διατά-
ξεων των άρθρων 47, 48 και 49 του ν. 4646/2019 οι οποίες 
αφορούν σε θέματα φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων, 

θέματα φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παρο-
χών και κερδών από τυχερά παιχνίδια, καθώς και σε θέματα 
υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων (προβλέπεται, μεταξύ 
άλλων, η επιβολή προστίμου στα πρόσωπα που παραβαίνουν 
σχετικές υποχρεώσεις τους). Η εν λόγω διάταξη έχει αναδρομι-
κή ισχύ από τη 12η Δεκεμβρίου 2019.
Σημειώνεται ότι, οι συμβολαιογράφοι απέχουν από τις εργασίες 
τους έως τις 26 Ιανουαρίου.

Μια ολοκληρωμένη πρόταση 6 σημείων κατέθεσε ο υφυπουρ-
γός Τουρισμού και Βουλευτής Δωδεκανήσου, Μάνος Κόνσο-
λας, στην εκδήλωση που διοργάνωσε στην Κω, το Υπουργείο 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σε συνεργασία με την Πε-
ριφέρεια Νοτίου Αιγαίου για το σχεδιασμό του νέου ΕΣΠΑ για 
τη νησιωτική και θαλάσσια πολιτική σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Τα νησιά θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται διακριτά και ως ει-
δική κατηγορία από την Πολιτική Συνοχής. Για τις νησιωτικές 
περιφέρειες το ΑΕΠ δεν μπορεί να αποτελεί τον πλέον αξιόπι-
στο δείκτη για την αναπτυξιακή τους πορεία, αλλά και για την 
κατανομή των πόρων. Το Νότιο Αιγαίο βρίσκεται στην 136η 
θέση μεταξύ των 271 Ευρωπαϊκών Περιφερειών με βάση το 
κριτήριο του ΑΕΠ, ενώ με βάση το δείκτη της ανταγωνιστικό-
τητας βρίσκεται στην 257η, δηλαδή στο τέλος. Η στρέβλωση 
αυτή οδηγεί στην άνιση χρηματοδότηση των ελληνικών 
νησιωτικών περιφερειών που στην περίπτωση του Νοτίου Αι-
γαίου θα μπορούσαμε να διεκδικήσουμε 50% περισσότερους 
πόρους, με βάση τον δείκτη ανταγωνιστικότητας», ανέφερε ο 
υφυπουργός Τουρισμού.
Ο κ. Μάνος Κόνσολας έθεσε ζήτημα εφαρμογής της αρχής της 
Διπλής Νησιωτικότητας, επικεντρώνοντας στην ενδονησιω-
τική επικοινωνία, ένα βασικό πρόβλημα για τα μικρά νησιά 
και τους κατοίκους τους, που αναγκάζονται να μετακινηθούν 

σε μεγαλύτερα νησιά για την διεκπεραίωση υποθέσεων ή για 
θέματα υγείας.
Επίσης, πρότεινε τη δωρεάν ενδονησιωτική μετακίνηση των 
κατοίκων αυτών των νησιών με τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνί-
ες - ζητώντας να ενταχθεί η Διπλή Νησιωτικότητα στην πολι-
τική κρατικών ενισχύσεων - τη δημιουργία ειδικού τομεακού 
προγράμματος για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας στα 
νησιά, τη χρηματοδότηση δράσεων ψηφιακής οικονομίας, τον 
εκσυγχρονισμό ξενοδοχείων και ενοικιαζομένων δωματίων, 
των επιχειρήσεων μεταποίησης προϊόντων του πρωτογενούς 
τομέα, των υδατοκαλλιεργειών και της αλιείας, με στόχο τη 
σύνδεσή τους με το τουριστικό προϊόν.
Έκανε λόγο για την ανάγκη διαμόρφωσης ενός νέου αναπτυ-
ξιακού για τις νησιωτικές περιοχές με καθορισμό ειδικών επεν-
δυτικών και φορολογικών ζωνών, με φορολογικά κίνητρα και 
σταθερό φορολογικό πλαίσιο για τις επενδύσεις στα νησιά, σε 
συνάρτηση με τις νέες θέσεις απασχόλησης και το ύψος της 
επένδυσης.
Ζήτησε, επίσης, να αναπτυχθεί ένας Θαλάσσιος Χωροταξικός 
Σχεδιασμός και μια Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων 
Ζωνών, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι στόχοι της βιωσι-
μότητας και της αειφορίας στην ανάπτυξη του θαλάσσιου και 
παράκτιου τουρισμού.

Στις προτεραιότητες του νέου ΕΣΠΑ, ο κ. Κόνσολας ενέταξε και 
την ανάπτυξη υποδομών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στα 
νησιά, τονίζοντας ότι υπάρχει ένα μεγάλο έλλειμμα στη διοικη-
τική εξυπηρέτηση του πολίτη στις συναλλαγές του με δημόσιο. 
Πρότεινε την ανάπτυξη υποδομών ψηφιακής διακυβέρνησης 
με one stop shop, ωστε όλες οι συναλλαγές να εξυπηρετούνται 
στον τόπο κατοικίας.
Τέλος, ο Μάνος Κόνσολας έθεσε, επίσης, και ζήτημα επανα-
σχεδιασμού του Δικτύου Μεταφορών στα νησιά, πάνω σε 4 
άξονες:
α) Ένα σύστημα συνδυασμένων μεταφορών με πλοίο, υδρο-
πλάνο και αεροπλάνο. Το δίκτυο συνδυασμένων μεταφορών 
από τα νησιά προς την ηπειρωτική χώρα πρέπει να είναι δια-
συνδεδεμένο και με τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών και 
άλλων μέσων μεταφοράς
β) Τον επανασχεδιασμό του ακτοπλοϊκού χάρτη με την εφαρ-
μογή ακτινωτών δρομολογίων.
γ) Την ένταξη της ακτοπλοϊκής πολιτικής στη νησιωτική πολι-
τική.
δ) Την ενεργειακή αναβάθμιση των πλοίων της ακτοπλοϊας 
αφού το LNG μειώνει το λειτουργικό και ενεργειακό τους κό-
στος.

Τ. ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ: ΤΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ 
Θα έχουν κοινωνικό πρόσημο και θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΓΙΑ ΤΙΣ  ΜΕΤΑβΙβΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΜΑΝΟΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: «ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ Η ΔΙΠΛΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ»
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Τον περιφερειακό στρατηγικό σχεδιασμό της Αττικής, της 
περιόδου 2020-2023, για την αναπτυξιακή της επανεκκίνηση 
και τη βέλτιστη αξιοποίηση των συγκριτικών της πλεονεκτη-
μάτων, προσδιόρισε ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης, στην 
ημερίδα που διοργάνωσε η Πανελλήνια Ένωση Γενικών 
Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης», με την 
παρουσία του υπ. Εσωτερικών Π. Θεοδωρικάκου, σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Χαιρετίζοντας την επιστημονική ημερίδα «Στρατηγικός Σχε-
διασμός και Επιχειρησιακός Προγραμματισμός στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση με όραμα για το 2023» ο κ. Πατούλης ανέπτυξε 
τις προτεραιότητες και τους στόχους της Διοίκησης της Περι-
φέρειας, δηλώνοντας «Είμαστε αποφασισμένοι να κερδίσου-
με το μεγάλο στοίχημα για την ανάπτυξη της Αττικής και να 
δώσουμε μόνιμες και ρεαλιστικές λύσεις στα προβλήματα των 
πολιτών, προβλήματα όπως η διαχείριση των απορριμμά-
των, η αντιπλημμυρική θωράκιση, η διασφάλιση της ζωής 
και της περιουσίας των πολιτών από φυσικές καταστροφές».
Ως προτεραιότητά ο κ. Πατούλης, έθεσε την εφαρμογή μό-
νιμης λύσης στο ζήτημα της διαχείρισης των στερεών απο-
βλήτων, μέσω ενός πρότυπου συστήματος ανακύκλωσης 
και αξιοποίησης των αποβλήτων, το οποίο θα ανακοινώσει 
στις 29 Ιανουαρίου στο Ζάππειο. Σημείωσε ότι τα επίπεδα 
ανακύκλωσης πρέπει να τετραπλασιαστούν προκειμένου να 
επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί από τον Εθνικό και τον 
Περιφερειακό Σχεδιασμό και ότι ήδη έχει εκπονηθεί από την 
Περιφέρεια ένα «φιλόδοξο αλλά και ρεαλιστικό πρόγραμμα, 
με έμφαση στη διαλογή στην πηγή μέσα από συνέργειες των 
Δήμων και της Περιφέρειας, ενώ ταυτόχρονα αξιοποιεί και 
ενεργοποιεί ιδιωτικούς πόρους ώστε οι διαθέσιμοι από τα Ευ-
ρωπαϊκά Διαρθρωτικά Προγράμματα πόροι, να ενισχυθούν 
και να αξιοποιηθούν στο έπακρο».

Σχετικά με το νέο ΕΣΠΑ, ο περιφερειάρχης τόνισε ότι το νέο 
ΠΕΠ Αττικής 2021 - 2027, θα χαρακτηρίζεται από καινοτό-
μες, εξειδικευμένες και ολιστικές παρεμβάσεις , προκειμένου 
η Αττική να γίνει η Περιφέρεια της Καινοτομίας, της Οικολο-
γίας, της Ευεξίας και της Κοινωνικής ενσωμάτωσης». Τόνισε 
ότι βούληση της νέας διοίκησης είναι η συνεργασία με την 
κυβέρνηση και στο πλαίσιο αυτό επισήμανε πως στις προτε-
ραιότητες του είναι η διεκδίκηση πόρων από το Κεντρικό Κρά-
τος για την εκτέλεση μεγάλων έργων και παρεμβάσεων στην 
Αττική, όπως η βελτίωση του δικτύου αστικών μετακινήσεων 
και μεταφορών, με επέκταση του Μετρό και του προαστιακού, 
οι επεκτάσεις των οδικών αξόνων, η αναβάθμιση των λιμα-
νιών της Αττικής, η δημιουργία logistics centers, η κατασκευή 
νέων μονάδων επεξεργασίας των απορριμμάτων, η ενίσχυση 
των κοινωνικών υποδομών και της ενεργειακής ασφάλειας.
«Έχουμε ήδη διατυπώσει την πρόθεσή μας να διεκδικήσουμε 
από το κεντρικό κράτος να καταρτίσει σε συνεργασία με την 
Περιφέρεια, ένα ολοκληρωμένο 5ετές σχέδιο έργων και πα-
ρεμβάσεων στην Αττική, ύψους τουλάχιστον 15 δισ. ευρώ».
«Στόχος η προσέλκυση επενδύσεων»
Επιπλέον στις προτεραιότητες της Περιφέρειας εντάσσεται και 
η δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για την προσέλκυση 
επενδύσεων στην Αττική αλλά και οι συνέργειες με ιδιωτικά 
επιχειρηματικά σχήματα, που διαθέτουν κεφάλαια και τεχνο-
γνωσία σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος.
«Είμαστε ανοικτοί σε αμοιβαία επωφελείς συνεργασίες με 
όρους ισοτιμίας» ωστόσο, όπως ανέφερε, αυτό «προϋποθέτει 
ένα νέο μοντέλο λειτουργίας του κράτους και της Αυτοδιοίκη-
σης, μέσα από μεταρρυθμίσεις και εκσυγχρονισμό του υφι-
στάμενου θεσμικού πλαισίου, που θα αποκεντρώνει πόρους 
και προσωπικό προς την Αυτοδιοίκηση, για να επιτελέσει 
καλύτερα το έργο της».

Υπογράμμισε πως στο στρατηγικό σχεδιασμό της Περιφέρειας 
περιλαμβάνεται η δημιουργία πάνω από 100.000 θέσεων ερ-
γασίας, μέσα στα επόμενα 4 χρόνια αλλά και η δρομολόγηση 
ενός προγράμματος έργων, υπερτοπικού και τοπικού χαρα-
κτήρα, σε συνεργασία με τους Δήμους της Αττικής.
Αναφερόμενος στο νέο ΕΣΠΑ 2021 - 2027, ο κ. Πατούλης, 
υπογράμμισε πως ο σχεδιασμός δίνει έμφαση στην εξασφά-
λιση πρόσθετων πόρων για:
- την ανάδειξη της Περιφέρειας ως προορισμό θεματικού 
τουρισμού
- τη βιώσιμη διαχείριση των υγρών και στερεών αποβλήτων
- την πρόληψη και αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την 
κλιματική αλλαγή
- την υλοποίηση δράσεων ανάδειξης και προστασίας της 
πολιτιστικής κληρονομιάς, στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου 
χωρικού και θεματικού σχεδιασμού
- την ενίσχυση της υγιούς επιχειρηματικότητας και της εξω-
στρέφειας των επιχειρήσεων
- την κοινωνική συνοχή και την προστασία των ευπαθών 
ομάδων
- υποδομές μεταφορών και παρεμβάσεις βελτίωσης της οδι-
κής ασφάλειας
- την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα που αποτελεί πολλα-
πλασιαστή ισχύος της τοπικής μας οικονομίας
Αναφορικά με τον προϋπολογισμό του νέου ΠΕΠ Αττικής 
2021 - 2027, ο κ. Πατούλης δήλωσε ότι «θα διεκδικήσουμε 
και θα πετύχουμε να είναι μεγαλύτερος από τον προϋπολο-
γισμό του ΠΕΠ Αττικής 2014 - 2020» υπογράμμισε και κατέ-
ληξε λέγοντας: «Πεποίθησή μας είναι ότι η Περιφέρεια Αττικής 
μπορεί να αποτελέσει την ατμομηχανή για την ανάπτυξη όλης 
της χώρας. Με σοβαρή δουλειά, με σχέδιο και όραμα, είμαι 
βέβαιος ότι θα πετύχουμε τους στόχους μας».

Οκτώ συγκεκριμένες δράσεις που θα υλοποιηθούν το πρώτο 
εξάμηνο του 2020 προκειμένου να δοθεί μόνιμη και βιώσιμη 
λύση στο ζήτημα διαχείρισης των απορριμμάτων, προα-
ναγγέλλει ο περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης, σε 
συνέντευξή του στον «Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής», επιση-
μαίνοντας ότι «η Αττική δεν αντέχει άλλο να θάβει σκουπίδια», 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Στις δράσεις περιλαμβάνονται η αναθεώρηση του περιφερει-
ακού σχεδιασμού, η προμήθεια 10.000 καφέ κάδων και 66 

απορριμματοφόρων, η ίδρυση Παρατηρητηρίου Ανακύκλω-
σης και η λειτουργία Help Desk στον ΕΔΣΝΑ, η προώθηση της 
ανακύκλωσης σε όλη την Αττική, η δημιουργία 1.000 σημεί-
ων ανακύκλωσης σε στοχευμένα σημεία (σχολεία, δημόσιες 
υπηρεσίες, αθλητικούς χώρους, εκκλησίες) και η υλοποίηση 
δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των κατοίκων 
της Αττικής προς την κατεύθυνση της ανακύκλωσης.
«Στόχος μας είναι να έχει καταργηθεί ο πράσινος κάδος και να 
υπάρχουν μόνο χωριστά ρεύματα από Διαλογή στην Πηγή», 

αναφέρει ο κ. Πατούλης, αναφέροντας ότι ο ΧΥΤΑ Φυλής θα 
σταματήσει να δέχεται σύμμεικτα απορρίμματα από τα τέλη 
του 2023.
Αναφερόμενος στην απόφαση του πρωθυπουργού να προ-
τείνει την Αικατερίνη Σακελλαροπούλου ως επόμενη Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας, επισημαίνει ότι είναι «μια πρόταση πρόκλη-
ση, ευθύνης και συναίνεσης, προς όλες τις πολιτικές δυνάμεις 
της χώρας».

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΜΟΝΙΜΕΣ ΚΑΙ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑ 
ΠΡΟβΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ: «Η ΑΤΤΙΚΗ ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΕΙ ΑΛΛΟ ΝΑ ΘΑβΕΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ»



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

9

Τη συμβολή της χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών 
ταμείων για να σχηματιστεί ένα «στιβαρό υπόβαθρο» 
και να καλυφθεί το χαμένο έδαφος, αλλά και τη μέγιστη 
σημασία δημιουργίας συνεκτικού πλαισίου στρατηγικής 
ανάπτυξης, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος 
Μητσοτάκης στην ομιλία που απηύθυνε στο «Εθνικό 
Αναπτυξιακό Συνέδριο για το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027», 
στο Μέγαρο Μουσικής, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Τόνισε, 
επίσης, ότι το νέο ΕΣΠΑ «μετατρέπεται και σε ένα μεγάλο 
στοίχημα, γιατί είναι το πρώτο βήμα για τον οριστικό με-
τασχηματισμό της οικονομίας και τη γόνιμη μετάβαση σε 
μία βιώσιμη, κυκλική και πράσινη ανάπτυξη». 
   Επεσήμανε ότι «η χώρα μας τις τελευταίες δεκαετίες έχει 
ωφεληθεί σημαντικά από τους συγχρηματοδοτούμενους 
πόρους. Με ευρωπαϊκές πιστώσεις αναβαθμίσαμε επί 
χρόνια τις υποδομές μας, κάναμε σημαντικά βήματα 
στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης, ενισχύσα-
με σημαντικά ιδιωτικά επενδυτικά σχέδια, δυναμώσαμε 
όμως ταυτόχρονα και την κοινωνική συνοχή».
   Ωστόσο, σημείωσε πως αν και ο απολογισμός είναι 
θετικός «δεν έλειψαν οι στιγμές που οι ευρωπαϊκοί πό-
ροι αντιμετωπίστηκαν επιπόλαια και κοντόφθαλμα ως 
ευκαιριακές επιδοτήσεις και όχι ως μακρόπνοα χρημα-
τοδοτικά εργαλεία. Έτσι εξηγούνται είτε η μικρή απορ-
ρόφηση κονδυλίων, είτε συχνά η ένταξή τους σε προ-
γράμματα με χαμηλό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα. 
Και το κυριότερο, σχεδόν ποτέ οι πόροι αυτοί δεν έγιναν 
μέρος ενός εθνικού σχεδίου ανάπτυξης. Λειτουργώντας 
αποσπασματικά διατέθηκαν σε μεμονωμένες δράσεις και 
δυστυχώς συχνά χωρίς σύνδεση με τις συνολικές ανά-
γκες της οικονομίας».
   Σε αντιστάθμισμα, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, «η λογική 
αυτή αλλάζει. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς κάτω από 
το συντονισμό του υπουργείου Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων, όλοι οι φορείς στην κυβέρνηση, στη δημόσια 
διοίκηση, στην αποκεντρωμένη διοίκηση, στις Περι-
φέρειες βρίσκονται πλέον σε συντονισμό. Μάρτυρας η 
σημαντική επιτάχυνση την οποία έχουμε ήδη πετύχει 
τους τελευταίους μήνες. Απλοποιούμε διαδικασίες στην 
αξιολόγηση και υλοποίηση σημαντικών συγχρηματοδο-
τούμενων έργων. Σχέδια που δεν προχωρούν απεντάσ-
σονται και στη θέση τους εντάσσονται άλλα με βάση τις 
πραγματικές προτεραιότητες της ελληνικής κοινωνίας 
και οικονομίας. Έτσι μέχρι το τέλος της τρέχουσας προ-
γραμματικής περιόδου, το 2023, θεωρώ ότι το σύνολο 

των πιστώσεων θα έχει απορροφηθεί σε δράσεις υψηλής 
προστιθέμενης αξίας». 
   Και πρόσθεσε ο πρωθυπουργός: «Ύστερα από χρόνια 
στασιμότητας και μεταρρυθμιστικής άπνοιας, η οικονο-
μία εισέρχεται σε μια νέα εποχή διατηρήσιμης, ισχυρής, 
βιώσιμης ανάπτυξης. Η κυβέρνηση -νομίζω όλοι το έχε-
τε διαπιστώσει, κυρίως οι φορείς και οι παράγοντες της 
αγοράς- μεταβάλλει καθημερινά το επενδυτικό περιβάλ-
λον, μειώνει την υπέρμετρη φορολογική επιβάρυνση 
των επιχειρήσεων, διευκολύνει τη δράση τους με ένα 
πλέγμα διαρθρωτικών παρεμβάσεων, που βελτιώνουν 
το επιχειρηματικό περιβάλλον, προωθώντας ταυτόχρο-
να σημαντικές κρίσιμες επενδύσεις σε νέες υποδομές και 
δίκτυα. 
   Το θετικό κλίμα το οποίο διαμορφώνεται για την ελ-
ληνική οικονομία είναι αναμφισβήτητο. Ανακλάται ήδη 
στην αποκλιμάκωση των κρατικών ομολόγων, αλλά και 
σε ακόμα πιο σημαντικούς δείκτες ως προς την απόδο-
ση της εγχώριας οικονομίας, που δεν είναι άλλοι από 
τους δείκτες της καταναλωτικής και της επιχειρηματικής 
εμπιστοσύνης. Ένας αέρας αισιοδοξίας πνέει σήμερα, και 
πάλι μετά από μια δεκαετία, στην ελληνική οικονομία. 
Και διεθνώς το διαπιστώνουμε σε κάθε ευκαιρία και σε 
κάθε επίσκεψη δική μου, αλλά και των υπουργών μας 
στο εξωτερικό, όπου η Ελλάδα αντιμετωπίζεται ως αξιό-
πιστος εταίρος, αλλά και ως ένας δυναμικός επενδυτικός 
προορισμός. Απόδειξη, πολλά από τα νέα επιχειρηματικά 
εγχειρήματα τα οποία ήδη δρομολογούνται αυτούς τους 
έξι μήνες. Έφερε, λοιπόν, αυτό το εξάμηνο δημιουργι-
κής ανάτασης αισιοδοξία. Έφερε όμως και κάτι ακόμα. 
Υψηλές προσδοκίες, στις οποίες οφείλουμε όλοι να αντα-
ποκριθούμε. Αυτός ο επιταχυντής της ανάπτυξης δεν θα 
μας περιμένει ούτε και θα κινητοποιηθεί αυτόματα. Για 
να τον αξιοποιήσουμε χρειάζονται συγκεκριμένες πα-
ρεμβάσεις, αλλά και ρεαλισμός». 
   Στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης ανέλυσε τα εμπόδια που 
πρέπει να αντιμετωπιστούν στην αναπτυξιακή διαδρομή 
της χώρας μας:
   «Πρώτο εμπόδιο, οι διαρθρωτικές υστερήσεις της ελ-
ληνικής οικονομίας δεν διαγράφηκαν ως εκ θαύματος. 
Μην έχουμε αυταπάτες ότι διορθώθηκαν μέσα σε ένα 
εξάμηνο. Παραμένουν εδώ και εξακολουθούν να εμπο-
δίζουν την αναπτυξιακή πρωτοβουλία. Είναι ο αρνητι-
κός επίλογος αν θέλετε μιας πολιτικής, η οποία καθήλω-
νε τη χώρα. Δυστυχώς και για το 2019 στην παγκόσμια 

έκθεση ανταγωνιστικότητας υποχωρήσαμε κατά δύο 
θέσεις. Στην έκθεση Doing Business της Παγκόσμιας 
Τράπεζας βρεθήκαμε στην 79η θέση χάνοντας 8 θέσεις 
από το 2018. Αποτελεί συνειδητή στρατηγική δική μου 
επιλογή, αλλά και του αρμόδιου Υπουργείου, η δραστική 
βελτίωση, εντός σύντομου χρονικού διαστήματος, όλων 
των σημαντικών διεθνών δεικτών ανταγωνιστικότητας. 
Και αυτό θα γίνει εξετάζοντας ένα-ένα τα επιμέρους συ-
στατικά που τους συνθέτουν και παρεμβαίνοντας δρα-
στικά σε όλα τα επίπεδα.
   Δεύτερο μεγάλο εμπόδιο στην προσπάθεια ανασύντα-
ξης της ελληνικής οικονομίας είναι η απογύμνωση της 
χώρας από ένα κρίσιμο μέγεθος του παραγωγικού της 
δυναμικού. Στην κρίση, δυστυχώς, ανεστάλησαν επεν-
δύσεις, απαξιώθηκαν δεξιότητες, λίμνασαν και πολλές 
φορές εξανεμίστηκαν πόροι. Και βέβαια -μην ξεχνάμε- 
χάσαμε και ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του ανθρώ-
πινου κεφαλαίου μας, καθώς 450.000 νέοι, κυρίως, 
συμπολίτες μας εγκατέλειψαν τη χώρα σε αναζήτηση 
απασχόλησης ή καλύτερων ευκαιριών στο εξωτερικό. 
Το επενδυτικό κενό που υπάρχει σήμερα ισοδυναμεί με 
το 50% των πραγματικών αναγκών της οικονομίας. Η 
χώρα ανακτά τη θέση που της αξίζει στο διεθνή επενδυ-
τικό χάρτη, το κενό το οποίο καλούμαστε να καλύψουμε, 
όμως, παραμένει πολύ μεγάλο».
   Με αναφορά σε επίσημα στοιχεία τόνισε πως «οι επεν-
δύσεις των επιχειρήσεων -όχι όλες οι επενδύσεις συνο-
λικά- στην Ελλάδα αντιπροσωπεύουν μόλις το 6% του 
Α.Ε.Π., όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι κοντά στο 
13. Και δυστυχώς αυτή η αποεπένδυση στην ελληνική 
οικονομία χτύπησε την καρδιά της παραγωγής, επηρέ-
ασε όχι μόνο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και τις 
μεγαλύτερες επιχειρήσεις στη χώρα. Όμως, δεν φτάνει 
να μιλάμε γενικά και αόριστα για επενδύσεις. Χρειαζόμα-
στε επενδύσεις που θα συμβάλλουν ουσιαστικά στη με-
γέθυνση της οικονομίας με ισχυρούς πολλαπλασιαστές 
και αντανάκλαση στην βελτίωση της παραγωγικότητάς 
μας. Επενδύσεις και υψηλούς ρυθμούς σχηματισμού 
κεφαλαίου είχαμε και στο παρελθόν. Το σχήμα αυτό 
δυστυχώς κατέρρευσε τα χρόνια της κρίσης διότι τελικά 
δεν στηρίχθηκε σε στέρεες βάσεις. Εξάλλου οι υψηλοί 
ρυθμοί επένδυσης δεν σημαίνουν κατ’ ανάγκη και ανά-
λογη πορεία στο Α.Ε.Π.».

 Συνέχεια στη σελ 10 

«ΕΘΝΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΣΠΑ 2021-2027»
Το νέο ΕΣΠΑ μεγάλο στοίχημα για γόνιμη ανάπτυξη, τόνισε ο Κυρ. Μητσοτάκης
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Συνέχεια από τη σελ 9

Η αναπτυξιακή στρατηγική της κυβέρνησης 
«Αυτό που καθορίζει τελικά την αποτελεσματικότητα των 
επενδύσεων είναι το επενδυτικό μίγμα. Δηλαδή η σχέση μετα-
ξύ επενδύσεων τεχνολογίας, καινοτομίας, παραγωγικότητας 
σε σχέση με επενδύσεις σε συμβατικούς τομείς της οικονομίας. 
Αυτή η σχέση μεταξύ επενδύσεων στην καινοτομία και των 
ρυθμών ανάπτυξης είναι αποδεδειγμένη και ισχυρή. Χρειάζεται 
συνειδητοποίηση της δομικής αδυναμίας, αλλά και της ανάγκης 
της ελληνικής οικονομίας να κινητοποιήσει πόρους για την τε-
χνολογική ανάπτυξη, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την επέν-
δυση στην καινοτομία ευρύτερα στο σύνολο της οικονομίας.
   Ο εξοβελισμός των διαρθρωτικών υστερήσεων απαιτεί πολύ 
ριζικές παρεμβάσεις εκ μέρους μας. Και η χρηματοδότηση των 
ευρωπαϊκών ταμείων αποτέλεσε, αποτελεί και θα αποτελέσει, 
για την επόμενη προγραμματική περίοδο, το στιβαρό υπόβα-
θρο πάνω στο οποίο θα χτίσουμε την προσπάθειά μας να καλύ-
ψουμε το χαμένο έδαφος. Mας χορηγεί, ένα συνεκτικό πλαίσιο 
στρατηγικής ανάπτυξης το οποίο αποτελούσε χρόνια έλλειψη 
κάτι που προφανώς παραπέμπει και στο κεφάλαιο της κοινω-
νικής συνοχής.
   Ο δείκτης σύγκλισης της Ελλάδος με την υπόλοιπη Ευρώπη 
βρέθηκε μόλις στο 67%. 4 ελληνικές Περιφέρειες κατατάσσο-
νται σήμερα στις 20 φτωχότερες Περιφέρειες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Και η προσαρμογή των ελληνικών Περιφερειών στις 
συνθήκες που διαμορφώνονται δεν είναι απλά μία ανάγκη, είναι 
μία επιταγή. Μία επιταγή, η οποία όμως έχει τρεις βασικές προ-
ϋποθέσεις: Ολοκληρωμένο σχέδιο από πλευράς Κυβέρνησης, 
αποτελεσματική περιφερειακή διακυβέρνηση και αυξημένοι 
χρηματοδοτικοί πόροι.
   Όσον αφορά τώρα το σχέδιο, αρκεί να σκύψουμε πάνω στην 
πικρή εμπειρία του παρελθόντος. Ένα παρελθόν στο οποίο είχα-
με κατά καιρούς πολλές μελέτες και φιλόδοξες διακηρύξεις. Δεν 
είχαμε όμως ποτέ ένα καθολικό και συγκροτημένο πρόγραμμα 
δράσεων με ιεράρχηση στόχων, με κατανομή αρμοδιοτήτων 
και με δέσμευση συγκεκριμένων πόρων. Το αποτέλεσμα, ήταν 
ακόμα και επί μέρους πρωτοποριακές μελέτες, είτε να τελματώ-
νουν, είτε συχνά να μένουν ανολοκλήρωτες. Ξεκινάμε λοιπόν 
από εκεί, από πάνω προς τα κάτω, έχοντας ήδη αναθέσει σε μία 
Επιτροπή επιφανών επιστημόνων, με Πρόεδρο τον Νομπελίστα 
κ. Χριστόφορο Πισαρίδη, να εκπονήσει το εθνικό αναπτυξιακό 
σχέδιο της χώρας και να κατευθύνει τις επενδυτικές προτεραιό-
τητες της νέας Κυβέρνησης. Οι προτάσεις αυτής της Επιτροπής 
θα αποτελέσουν και τη βάση του σχεδιασμού της νέας προγραμ-
ματικής περιόδου, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα του 
δημόσιου διαλόγου, την εκκίνηση του οποίου κάνουμε σήμερα. 
Μετά θα πάρει τη μορφή -μέσω της διαδικασίας του ευρωπα-
ϊκού εξαμήνου- του εθνικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων 
και φυσικά θα λάβουμε υπόψη, πολύ σοβαρά και τις συστάσεις 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
   Σε κάθε περίπτωση πάντως, θεμέλιο της πολιτικής μας είναι 
η διοχέτευση αυτών των περιορισμένων εθνικών πόρων που 
έχουμε, σε παραγωγικούς τομείς, που προσφέρουν στη χώρα 
σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ώστε οι δημόσιες επεν-
δύσεις να κινητοποιήσουν τις πολλές ιδιωτικές επενδύσεις που 
χρειαζόμαστε. Και να δημιουργηθεί με αυτόν τρόπο μία αλυσί-
δα επενδυτικής πρωτοβουλίας σε τμήματα της οικονομίας, τα 
οποία είναι απολύτως κρίσιμα για το μετασχηματισμό της. Οι 
σημερινές υστερήσεις θα πρέπει να καταστούν προτεραιότητες, 
ώστε να μετατραπούν σε πυλώνες οικονομικής ανάταξης».
   Οι κεντρικές προτεραιότητες στην αναπτυξιακή πορεία
    «Πρώτον, επενδύσεις στην καινοτομία ειδικά των μικρομεσαί-
ων επιχειρήσεων. Είμαστε δυστυχώς σήμερα -και πρέπει να το 
αναγνωρίσουμε- ουραγοί στην ενσωμάτωση της καινοτομίας, 
στην οικονομία και σε πολλούς από τους δείκτες της ψηφιακής 
οικονομίας. Είμαστε πολύ πίσω και στο ποσοστό του Α.Ε.Π. 
που προορίζεται για έρευνα και ανάπτυξη, ενώ υστερούμε και 
στην προώθηση συστάδων ανάπτυξης σε αυτό που λέγεται 
στη γλώσσα των οικονομολόγων, Growth Clusters και στη δι-
ασύνδεση των πόρων με το ανθρώπινο κεφάλαιο. Η πολιτική 
καινοτομίας στην ελληνική οικονομία, οφείλει να στηριχθεί σε 
μία νέα προσέγγιση για την εθνική στρατηγική έρευνας και και-
νοτομίας. Επενδύουμε σημαντικές προσδοκίες στο νέο ρόλο και 
στη νέα σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογί-
ας, Καινοτομίας το οποίο -για πρώτη φορά συγκροτήθηκε- όχι 
αποκλειστικά από θεωρητικούς ακαδημαϊκούς. Ενσωματώνει 
στη σύνθεσή του και ανθρώπους με μεγάλη εμπειρία στην 
αγορά. Η ευρωπαϊκή απαίτηση για έξυπνη εξειδίκευση, smarts 
specialization, δεν είναι απλά μία αιρεσιμότητα της νέας προ-
γραμματικής περιόδου. Είναι αληθινή ανάγκη, είναι συνειδητή 
επιλογή αναπτυξιακής πολιτικής. Η νέα προγραμματική περίο-
δος -νομίζω το γνωρίζουμε όλοι- θα σηματοδοτήσει τη ριζική 
στροφή από τις δωρεάν ενισχύσεις σε ανακυκλούμενα μέσα 
χρηματοδότησης των επενδύσεων. Στο βαθμό που εδραιώνε-
ται η ανάγκη σταδιακής εγκατάλειψης των άμεσων ενισχύσεων, 
θα πρέπει να υπάρξει μία οριοθέτηση μεταξύ κινήτρων γενικού 
χαρακτήρα και ενισχύσεων μέσω σύγχρονων χρηματοδοτικών 
εργαλείων. Η πρωτοτυπία να συνυπάρχει. Ο επενδυτικός νόμος, 
με κίνητρα που φτάνουν συχνά το 50% της επένδυσης, με χρή-
σεις εργαλείων επιχειρηματικού κεφαλαίου, το οποίο ανακτάται 
συχνά από τους επενδυτές μάλλον πρέπει να σταματήσει κάπου 
εδώ.
   Φυσικά η ανάγκη εκλογίκευσης δεν σταματά εδώ. Πρόσφα-
τα νομοθετήθηκε η σύσταση της Ελληνικής Αναπτυξιακής 
Τράπεζας. Σύντομα, κύριε Υπουργέ, αναμένουμε το αναλυτικό 
master plan της και στο πλαίσιο αυτό θα γίνει μία προσπάθεια 
συμμαζέματος δράσεων που υλοποιούνται ασυντόνιστα εδώ 
και εκεί. Στο σημερινό τοπίο κάποιες υπηρεσίες σχεδιάζουν 
δράσεις κρατικών ενισχύσεων, άλλες την εγγυοδοσία δανείων 

προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις, άλλες παρεμβάσεις επιχειρη-
ματικών κεφαλαίων, άλλες παρεμβαίνουν σε επίπεδο ταμείων 
υποδομών. Αλλά, ας μην κοροϊδευόμαστε, η ελληνική αγορά 
είναι πολύ μικρή για μία τέτοιου είδους πολυδιάσπαση. Και η 
απόφαση της Κυβέρνησης είναι συγκεκριμένη: η Αναπτυξιακή 
Τράπεζα θα αποτελέσει το κεντρικό, το μοναδικό -θα έλεγα- ερ-
γαλείο αναπτυξιακής στρατηγικής.
   Χρειαζόμαστε έναν ενιαίο φορέα σχεδιασμού και συντονισμού 
προγραμμάτων επιχειρηματικότητας κατά τη νέα προγραμ-
ματική περίοδο. Πιστεύω ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα η 
τράπεζα θα είναι σε θέση να οργανώσει την προσφορά σε ελ-
ληνικές επιχειρήσεις μίας ευρείας γκάμας προϊόντων για όλες τις 
φάσεις της λειτουργίας και της ανάπτυξης. Από κεφάλαια σπο-
ράς ή capital μέχρι τη στήριξη της καινοτομίας, την ανάπτυξη 
επιχειρήσεων σε αγορές του εξωτερικού μέσω εργαλείων όπως 
η εγγυοδοσία, αλλά και διάθεση ευέλικτων χρηματοδοτικών 
προϊόντων, όπως τα μετατρέψιμα δάνεια.
   Δεύτερη προτεραιότητα, η οποία αποτελεί εξάλλου και κεντρι-
κό πυλώνα της αναπτυξιακής μας στρατηγικής, αλλά και της 
πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι οι δράσεις που αφο-
ρούν την πράσινη ανάπτυξη, την αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής, την εξοικονόμηση και μείωση του κόστους ενέργειας 
σε όλα τα επίπεδα, την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών, 
τη διαχείριση υδάτων και συνολικά τις πολιτικές που αφορούν 
στην κυκλική οικονομία. Διαθέτουμε ήδη ένα σημαντικό κείμε-
νο το οποίο κατευθύνει τις πολιτικές μας. Δεν είναι άλλο από το 
εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα. Είναι ένα κοστολο-
γημένο πρόγραμμα, είναι φιλόδοξο, αλλά ταυτόχρονα είναι και 
ρεαλιστικό. Μας βάζει και στην πρώτη γραμμή της διεκδίκησης 
σημαντικών πόρων από τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά ταμεία. 
Αναφέρομαι ειδικά στο Ταμείο της Δίκαιης Μετάβασης, καθώς 
η χώρα μας δρομολογεί, με πολύ μεγάλη ταχύτητα, την απε-
ξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και ειδικά από τον λιγνίτη. Θα 
επανέλθω σε αυτό το θέμα στη συνέχεια. Ξέρω ότι θα σας απα-
σχολήσει και σε μία σύσκεψη που θα έχετε μετά.    Τρίτη προτε-
ραιότητα και πολύ σημαντική για εμένα. Η χώρα μας παρουσιά-
ζει σήμερα πολύ χαμηλές επιδόσεις όσον αφορά την εκπαίδευση 
των εργαζομένων με τα προγράμματα κατάρτισης, αυτό το 
οποίο ονομάζουμε στη γλώσσα των τεχνοκρατών reskilling και 
upskilling. Θα επιτεθούμε μετωπικά σε αυτή την πηγή αναπτυ-
ξιακής καθυστέρησης. Χρειάζεται μια συλλογική προσπάθεια, 
προκειμένου ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός επιχειρήσεων να 
αποκτήσουν μία συνεκτική στρατηγική εκπαίδευσης και επανεκ-
παίδευσης εργαζομένων και υιοθέτησης σύγχρονων μεθόδων 
διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού. Και θα χρειαστεί ένα γενναίο 
νοικοκύρεμα στην οργάνωση της αγοράς παροχών υπηρεσιών 
εκπαίδευσης εργαζομένων και του συστήματος χρηματοδότη-
σης μέσω του ΕΛΕΚ, πρώην ΛΑΕΚ 

Συνέχεια στη σελ 11

«ΕΘΝΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΣΠΑ 2021-2027»
Το νέο ΕΣΠΑ μεγάλο στοίχημα για γόνιμη ανάπτυξη, τόνισε ο Κυρ. Μητσοτάκης
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Συνέχεια από τη σελ 10

- Ξέρετε, ανησυχώ πάντα ιδιαίτερα όταν μιλάω στην επι-
χειρηματική κοινότητα και βρίσκομαι αντιμέτωπος με μία 
κατάσταση που η χώρα έχει ακόμα ανεργία της τάξης του 
16%. Πολλές επιχειρήσεις μου λένε όμως ότι δεν μπορούν 
να βρουν το ανθρώπινο δυναμικό το οποίο χρειάζονται 
προκειμένου να υποστηρίξουν την ανάπτυξή τους. Δεν 
είναι μόνο ελληνικό αυτό το πρόβλημα, η κυρία Επίτρο-
πος το γνωρίζει καλά. Είναι όμως ιδιαίτερα έντονο στην 
Ελλάδα και θα έλεγα μη επιτρεπτό σε μία χώρα η οποία 
απέχει ακόμα πολύ από το να βρεθεί σε καθεστώς πλή-
ρους απασχόλησης.
   Κατά συνέπεια, αποτελεί κεντρική προτεραιότητα η σύν-
δεση της αγοράς εργασίας με την εκπαίδευση, ο τρόπος 
με τον οποίο τα Πανεπιστήμιά μας θα μπορούν να προ-
σφέρουν προπτυχιακά, αλλά κυρίως μεταπτυχιακά προ-
γράμματα, ανταποκρινόμενα στις ανάγκες εργασίας, αλλά 
και το πώς θα αντιμετωπίσουμε το μεγάλο πρόβλημα των 
νέων οι οποίοι δεν βρίσκονται ούτε σε εργασία ούτε σε 
εκπαίδευση. Και θα τους δώσουμε μέσα από ταχύρρυθμα 
προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης μια καινούρ-
για ευκαιρία στην απασχόληση. Δεν θέλουμε να φτάσουμε 
στο σημείο ως χώρα να είμαστε σε θέση να προσελκύουμε 
κεφάλαια, χρήματα για να υποστηρίξουμε την ανάπτυξή 
μας, αλλά να μην διαθέτουμε το ανθρώπινο δυναμικό 
για να μπορούμε να το κάνουμε αυτό με τους ρυθμούς 
τους οποίους επιθυμούμε. Και βέβαια θα προσθέσω σε 
αυτό το σημείο ότι και η μείωση της φορολογίας της ερ-
γασίας, κάτι το οποίο αποτελεί κεντρική επιλογή για την 
Κυβέρνησή μας και θα υλοποιηθεί εντός του 2020 με τη 
μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης, αλλά και η μείωση της 
ασφαλιστικής επιβάρυνσης για τις επιχειρήσεις, θα δώσει 
τη δυνατότητα σε εργαζόμενους με ιδιαίτερες δεξιότητες 
ειδικά στο κόσμο της μισθωτής εργασίας να μπορέσουν 
και πάλι να δουν το μέλλον τους στην Ελλάδα με άλλους 
όρους και με άλλες προοπτικές.
   Τέταρτη προτεραιότητα αποτελεί η αντιμετώπιση της 
ανισότητας στην ανάπτυξη σε απομακρυσμένες ορεινές, 
αλλά και νησιωτικές περιοχές. Κάτι το οποίο θα συνδυα-
στεί με γενικότερες πολιτικές απασχόλησης με στόχο την 
αποτροπή της εργασιακής φτώχειας και της εργασιακής 
αβεβαιότητας».
   Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο πρωθυπουργός έκανε 
ξεχωριστή αναφορά σε ζητήματα περιφερειακών ανισο-
τήτων και στην ανάγκη ανάδειξης των ζητημάτων «της 
ενεργειακής μετάβασης σε μια Περιφέρεια της χώρας, στη 
Δυτική Μακεδονία, και σε έναν Δήμο της χώρας που είναι 
ο Δήμος της Μεγαλόπολης. Η κυβερνητική επιτροπή για 

την δίκαιη μετάβαση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονί-
ας, αλλά και του Δήμου Μεγαλόπολης στη μεταλιγνιτική 
εποχή έχει σήμερα την πρώτη της συνεδρίαση. Περιμένω 
πολλά από αυτή την επιτροπή, αλλά περιμένω πολλά 
όπως είπα και πριν, και από την έμπρακτη στήριξη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτές τις πολιτικές. Όταν, κυρία 
Επίτροπε, η Ελλάδα έρχεται και λέει ότι εμείς θα κλείσουμε 
όλες τις λιγνιτοπαραγωγικές μας μονάδες μέχρι το 2023 με 
μια εξαίρεση η οποία θα κλείσει το 2028, αυτό σημαίνει 
ότι μια ολόκληρη Περιφέρεια της χώρας η οποία ήταν σε 
πολύ μεγάλο βαθμό εξαρτημένη από τη λιγνιτοπαραγωγή 
και από τις δραστηριότητες στα ορυχεία της περιοχής πρέ-
πει να αλλάξει κατεύθυνση, να αλλάξει προσανατολισμό.
   Πρέπει να σκεφτούμε πολύ έξυπνα ποιες νέες βιομη-
χανικές δράσεις μπορούμε να εγκαταστήσουμε στη Δυ-
τική Μακεδονία, αλλά πως μπορούμε ταυτόχρονα να 
μετατρέψουμε και αυτές τις Περιφέρειες σε νέα οχήματα 
αναπτυξιακά δίνοντας άλλες διεξόδους στους ανθρώπους 
οι οποίοι σήμερα ατενίζουν αυτή τη μετάβαση με ένα λο-
γικό σκεπτικισμό. Αν η Ευρώπη δεν σταθεί δίπλα μας και 
δεν σταθεί δίπλα στις χώρες που έρχονται πρώτες και με 
τόλμη να πουν ναι εμείς θέλουμε να κάνουμε πράξη την 
απεξάρτηση από τον λιγνίτη και από τα ρυπογόνα ορυκτά 
καύσιμα, τότε πολύ φοβάμαι ότι θα χάσουμε την εμπιστο-
σύνη αυτών των τοπικών κοινωνιών. Κατά συνέπεια, κύ-
ριε Αντιπρόεδρε, κυρία Επίτροπε, η Ελλάδα βγαίνει στην 
πρώτη γραμμή έμπρακτα, με έργα και όχι με λόγια και 
απαιτούμε και ζητάμε την ανάλογη ευρωπαϊκή στήριξη 
για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε αυτή τη μετάβαση.
   Όλη αυτή η αναπτυξιακή προοπτική για την οποία σας 
μίλησα στηρίζεται στις σημαντικές αναπτυξιακές προ-
οπτικές των ελληνικών Περιφερειών. Και τα περιφερει-
ακά επιχειρησιακά προγράμματα θα είναι πρωτίστως 
προγράμματα αποκατάστασης της επενδυτικής ελκυ-
στικότητας των Περιφερειών. Κύριε Πρόεδρε της ΕΝΠΕ, 
προσβλέπουμε στην ουσιαστική σας συμμετοχή σε αυτή 
την προσπάθεια. Έχουμε πει ότι θέλουμε να δώσουμε πε-
ρισσότερους πόρους και περισσότερες αρμοδιότητες στις 
Περιφέρειες. Είναι πιο κοντά στον πολίτη, έχουν αποδείξει 
ότι έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίζουν σημαντικές 
αναπτυξιακές πρωτοβουλίες. Θα σας δώσουμε τη δυνατό-
τητα να το κάνετε πράξη αυτό μέσα από περιφερειακά επι-
χειρηματικά προγράμματα, τα λεγόμενα ΠΕΠ, τα οποία θα 
προικοδοτηθούν περισσότερο, έτσι ώστε κατ’ ελάχιστον 
το 1/3 των νέων πιστώσεων του ΕΣΠΑ να κατευθυνθεί 
στις Περιφέρειες όπου θα πρέπει να αποκεντρωθούν και 
περισσότερες αρμοδιότητες από την κεντρική διοίκηση. 
Ήδη με πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών είμα-
στε σε μία συζήτηση για το πώς θα κάνουμε πράξη αυτό 

το οποίο αποκαλούμε πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Για το 
πώς δηλαδή θα μεταφέρουμε στις Περιφέρειες και στους 
Δήμους αρμοδιότητες που σήμερα έχει η κεντρική Κυβέρ-
νηση, αλλά και πώς θα απεμπλέξουμε τις Περιφέρειες και 
τους Δήμους από αυτό το γραφειοκρατικό πλέγμα των 
επικαλυπτόμενων αρμοδιοτήτων, που πολλές φορές δη-
μιουργεί περισσότερη σύγχυση παρά δίνει δυνατότητες 
στις Περιφέρειες και στους Δήμους να κινηθούν με τους 
απαιτούμενους βαθμούς αυτονομίας».
   Ο πρωθυπουργός ολοκλήρωσε την παρέμβασή του με 
μία παρατήρηση: «Δεν μπορούμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση 
σε καμία περίπτωση να θέσουμε σε κίνδυνο τους δύο κε-
ντρικούς πυλώνες της ευρωπαϊκής πολιτικής που είναι η 
Κοινή Αγροτική Πολιτική και η πολιτική σύγκλισης. Πάνω 
σε αυτούς τους δύο πυλώνες στηρίχθηκε η έννοια της 
Ευρώπης έτσι όπως την γνωρίζουμε. Και για εμάς, του-
λάχιστον, τις χώρες του ευρωπαϊκού νότου, θεωρώ ότι 
αυτή αποτελεί μια αδιαπραγμάτευτη πραγματικότητα. Αν 
θέλουμε, όμως, να προσθέσουμε σε αυτό το μίγμα στα-
θερών πολιτικών και νέες πρωτοβουλίες που αφορούν 
την Κλιματική αλλαγή, αλλά και κρίσιμα ζητήματα όπως 
η αντιμετώπιση του προβλήματος της μετανάστευσης και 
μία νέα πολιτική φύλαξης των εξωτερικών συνόρων, κάτι 
για το οποίο βρισκόμαστε σε πολύ έντονη και ουσιαστική 
συζήτηση με τον κύριο Αντιπρόεδρο, τότε χρειαζόμαστε 
παραπάνω πόρους. Δυνατότητα δηλαδή για την Ένωση 
να εξασφαλίσει με κάποιον άλλον τρόπο ίδιους πόρους. 
Κατά συνέπεια αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό από όλους 
και κυρίως από εκείνες τις χώρες οι οποίες σήμερα στα λό-
για εμφανίζονται υπέρμαχες μίας φιλόδοξης ευρωπαϊκής 
πολιτικής, στην πράξη, όμως, είναι αρκετά φειδωλές όταν 
ζητείται να υποστηρίξουν αυτές τις πολιτικές με τα ανάλο-
γα χρηματοδοτικά εργαλεία.
   Κυρίες και κύριοι, κλείνω λέγοντας ότι είμαστε αντιμέ-
τωποι με μία μεγάλη πρόκληση. Κύριοι Υπουργοί, ξέ-
ρουμε πολύ καλά ότι δεν μπορεί να πάει ούτε ένα ευρώ 
χαμένο από κοινοτικούς πόρους σε κοντόθωρες δράσεις 
που σβήνουν χωρίς αποτέλεσμα όταν σημάνει το τέλος 
του χρονοδιαγράμματός τους. Και σε αυτή την πρόκληση 
ανταποκρινόμαστε με ενθουσιασμό, αλλά και με αίσθημα 
ευθύνης. Θεωρώ ότι έχουμε πια και τη γνώση και την 
εμπειρία και στο Υπουργείο Επενδύσεων και Ανάπτυξης 
έχει δημιουργηθεί μία ομάδα η οποία έχει φέρει δεξιότη-
τες από πολλά διαφορετικά σημεία αφετηρίας. Έχουμε, 
λοιπόν, και τη γνώση και την όρεξη και τους ανθρώπους 
για να πετύχουμε αυτό που λέει και ο τίτλος της σημερινής 
μας συνάντησης, ένα σχέδιο πραγματικά αναπτυξιακό, 
ένα σχέδιο πραγματικά εθνικό». 
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«Η Κυβέρνηση τους τελευταίους 6 μήνες έκανε μεγάλη προ-
σπάθεια για να ξεκολλήσουμε στην απορροφητικότητα των 
κονδυλίων του ΕΣΠΑ. Ξέρετε, ωραία είναι να λέμε ότι είμα-
στε πρωταθλητές και πάμε καλά αλλά στο τέλος υπάρχει ένα 
ταμείο το οποίο εάν δεν απορροφηθεί θα έχουμε όλοι μας 
αποτύχει. Και δεν έχουμε δικαίωμα να χάσουμε χρήματα. 
Δεν μπορεί σε μία Ελλάδα που έχεις κόψει συντάξεις, που έχεις 
αφήσει ανθρώπους πίσω και που προσπαθείς να τους βοηθή-
σεις να φύγουν μπροστά, να χάνεις χρήματα. Είναι απαράδε-
κτο. Και δεν θα χάσουμε». 
Αυτό υπογράμμισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
Άδωνις Γεωργιάδης στο «Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο για 
το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027». Ο υπουργός κάλεσε τους εκπρο-

σώπους των περιφερειών να συμμετάσχουν στο διάλογο και 
όπως είπε σκοπός είναι: «τα χρήματα να πιάσουν τόπο, να μην 
τα σκορπίσουμε όπως πολλές φορές τα είχαμε σκορπίσει στο 
παρελθόν, αλλά να τα χρησιμοποιήσουμε για κάτι που θα 
μείνει και θα παράγει  πλούτο για τους Έλληνες και αφού τε-
λειώσει το νέο ΕΣΠΑ».
Ο ίδιος συνέχισε λέγοντας ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στη μεί-
ωση της γραφειοκρατίας που διέπει τα  κοινοτικά προγράμμα-
τα, ενώ αναφέρθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης των μικρομεσαί-
ων επιχειρήσεων και προανήγγειλε ότι στο επόμενο διάστημα 
θα υπάρξουν συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία από την 
Αναπτυξιακή Τράπεζα.
 Αύξηση κονδυλίων 

Αίτημα για αύξηση κατά 20% των κονδυλίων που θα λάβει η 
Ελλάδα τη νέα προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ έχει καταθέ-
σει η χώρα, όπως ανέφεραν πηγές του υπουργείου Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων στο περιθώριο της σημερινής εκδήλωσης.
Όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές για την Ελλάδα προκρίνεται 
το ποσό των 19,2 δισ. ευρώ αλλά οι σχετικές ανακοινώσεις 
αναμένονται περί το καλοκαίρι ενώ σήμερα στην ομιλία του 
ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν και Επίτροπος για την Προώ-
θηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής, Μαργαρίτης Σχοινάς, 
εξέφρασε την εκτίμησή του ότι είναι ρεαλιστικός ο στόχος να 
λάβει η Ελλάδα το ποσό των 21 δισ. ευρώ εν όψει της προ-
γραμματικής περιόδου 2021 - 2027.

«Η περιφέρεια Αττικής, παίρνοντας τη σκυτάλη από το υπουρ-
γείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, δρομολογεί στο προσεχές 
διάστημα το Πρώτο Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο 
της Αττικής, όπου μαζί με τους δήμους, τους κοινωνικούς και 
οικονομικούς μας εταίρους θα συζητήσουμε τις ανάγκες, τις 

προοπτικές και τις δυνατότητες του νέου ΠΕΠ Αττικής» ανέ-
φερε ο περιφερειάρχης Αττικής και Αντιπρόεδρος της ΕΝΠΕ Γ. 
Πατούλης.
Ο κ. Πατούλης ανέφερε ότι η περιφέρεια Αττικής, έχοντας 
αποστείλει τις προτάσεις της προς το υπουργείο Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση της κοινής 
πιλοτικής πρότασης για την αξιοποίηση των πόρων των Ευ-
ρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων.

Να έχει η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση πρωταγωνιστικό ρόλο 
στην αξιοποίηση των πόρων του νέου ΕΣΠΑ 2021 - 2027 μέσα 
από συνολική αλλαγή του υφιστάμενου μοντέλου, ζήτησε ο 
πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ), περι-
φερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, 
μιλώντας στο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο για τη νέα προ-
γραμματική περίοδο, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. 
Ο πρόεδρος της ΕΝΠΕ κατέθεσε και πέντε συγκεκριμένες 
προτάσεις, στο πλαίσιο του σχεδιασμού του νέου ΕΣΠΑ 2021 - 

2027. Συγκεκριμένα ζήτησε την απλοποίηση όλων των διαδι-
κασιών για την υλοποίηση των προγραμμάτων, να αυξηθεί η 
προγραμματική αυτονομία των Περιφερειών και να ενισχυθεί 
η προγραμματική και διαχειριστική ικανότητα τους όπως και 
των δήμων. Επίσης, να διατηρηθεί η δομή και ο πολυταμει-
ακός χαρακτήρας των Περιφερειακών Προγραμμάτων, αλλά 
και να ενισχυθούν χρηματοδοτικά με περισσότερους πόρους 
και δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.
Ακόμη, ο περιφερειακός σχεδιασμός να συνοδευτεί από την 

εξειδίκευση των εθνικών πολιτικών σε κάθε Περιφέρεια, 
συνδέοντας τους πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφε-
ρειακής Ανάπτυξης και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, 
με τους πόρους του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και 
του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης. Τέλος, στο σχεδιασμό 
του νέου ΕΣΠΑ να συμπεριληφθούν δράσεις και χρηματοδο-
τικά εργαλεία για σύγχρονες πολιτικές όπως για την έξυπνη 
εξειδίκευση, την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και την 
κυκλική οικονομία.

Διαβεβαιώσεις ότι η Ελλάδα θα λάβει ικανοποιητικούς πόρους 
από το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 στους τομείς της ενεργειακής 
μετάβασης, της σύγκλισης, της γεωργίας και του μετανα-
στευτικού έδωσε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
Μαργαρίτης Σχοινάς στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτά-
κη, στο περιθώριο του Εθνικού Αναπτυξιακού Συνεδρίου για 
το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027.
   Στην ομιλία του ο κ. Σχοινάς είπε ότι είναι ρεαλιστικό η Ελλάδα 
να περιμένει 21 δισ. ευρώ, τα επόμενα επτά χρόνια από τον 
ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, μια αύξηση 8% έναντι του προη-
γουμένου επταετούς προγράμματος. ‘Εκανε δε ιδιαίτερη μνεία 
στην ενεργειακή μετάβαση, η οποία θίγει την περιφέρεια της 
Δ. Μακεδονίας και τη Μεγαλόπολη, λέγοντας ότι μέσω των 
ευρωπαϊκών πολιτικών και του ειδικού Ταμείου για Δίκαιη 
Μετάβαση, η Ελλάδα αναμένεται να αποκομίσει 4 δισ. ευρώ 
και να δημιουργήσει 7000 στοχευμένες θέσεις εργασίας.
   Η δήλωση αυτή του κ. Σχοινά ήταν μια απάντηση στην ανα-

φορά του πρωθυπουργού, ο οποίος στο πλαίσιο της ομιλίας 
του με την οποία άνοιξε τις εργασίες του συνεδρίου, είπε ότι 
εμείς τελειώνουμε με τον λιγνίτη το 2028 και «βγαίνουμε στην 
πρώτη γραμμή προς την πράσινη οικονομία, γι’ αυτό και 
απαιτούμε την ευρωπαϊκή στήριξη γι αυτή τη μετάβαση».
   «Περιμένω πολλά από την επίτροπο», τόνισε απευθυνόμενος 
προς την Ελίζα Φερέιρα, επίτροπο για τη Συνοχή και τις Με-
ταρρυθμίσεις, η οποία θα μετάσχει εντός της ημέρας σε διυ-
πουργική διάσκεψη με αντικείμενο την απολιγνιτοποίηση. «Αν 
η Ευρώπη δεν σταθεί δίπλα μας, θα χάσουμε την εμπιστοσύνη 
μας», είπε χαρακτηριστικά.
   Ο κ. Σχοινάς σημείωσε ότι είναι ευνοϊκή συγκυρία το γεγονός 
ότι η νέα προγραμματική περίοδος ξεκινάει σε μια στιγμή που 
η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της την κρίση και τις «μαύρες μέρες 
του 2015» και ετοιμάζεται να γιορτάσει τα 200 χρόνια Εθνικής 
Παλιγγενεσίας. Οι διαπραγματεύσεις για το πρόγραμμα 2021-
2027 είναι σε πλήρη εξέλιξη και ο Έλληνας πρωθυπουργός εί-

ναι σε συνεχή επαφή και διαβουλεύσεις, οι οποίες θα ενταθούν 
κατά την κροατική και την γερμανική προεδρία, στο τέλος της 
οποίας (τέλος του 2020) αναμένεται να κλείσει το νέο επταετές 
πρόγραμμα.
   «Μια ισχυρή οικονομία θέλει αλλαγές κράτους, θεσμών 
και νοοτροπιών», είπε ο Ευρωπαίος αξιωματούχος για να 
υπογραμμίσει, απευθυνόμενος προς τον πρωθυπουργό, ότι 
«ξεκίνησε τη μεταρρύθμιση του ελληνικού κράτος ως υπουρ-
γός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και θα την ολοκληρώσει ως 
πρωθυπουργός».
   Θέλουμε μια δημόσια διοίκηση διάφανη, δημοκρατική και 
έντιμη, σημείωσε ο κ. Σχοινάς, αναφέροντάς τη ως μια από τις 
προτεραιότητες για τις αναγκαίες διαρθρωτικές αλλαγές της 
ελληνικής οικονομίας. 

Συνέχεια στη σελ 13

«ΕΘΝΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΣΠΑ 2021-2027»
Αδ. Γεωργιάδης: Δεν έχουμε δικαίωμα να χάσουμε χρήματα από το ΕΣΠΑ

Γ. Πατούλης:  το Πρώτο Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο της Αττικής

Οι προτάσεις της ΕΝΠΕ για το νέο ΕΣΠΑ   

Διαβεβαιώσεις ότι η Ελλάδα θα λάβει ικανοποιητικούς πόρους από το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 έδωσε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής Μ. Σχοινάς στον πρωθυπουργό   
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Συνέχεια από τη σελ 12

   Ανέφερε ακόμη την ανάγκη για άμεση ολοκλήρωση των 
μεταρρυθμίσεων στη φορολογία, την ολοκλήρωση του 
κτηματολογίου , τη διευκόλυνση του επενδυτικού περι-
βάλλοντος, την ένταξη της έρευνας στην αγορά εργασίας.
   Μιλώντας για τις προκλήσεις που συνοδεύουν τις αλλα-
γές στην ελληνική οικονομία, ο αντιπρόεδρος της επιτρο-
πής έστειλε μήνυμα αισιοδοξίας, λέγοντας ότι «η πράσινη 
και ψηφιακή Ελλάδα είναι πολύ πιο κοντά από όσο φα-
νταζόμαστε. Είναι στην έκτη θέση σε αριθμό οικολογικών 
σημάνσεων προϊόντων και υπηρεσιών με διείσδυση σε 
ανταγωνιστικές αγορές και είναι μια πορεία στην οποία η 

ΕΕ θα βοηθήσει».
   «Θέλω να διαβεβαιώσω τον πρωθυπουργό ότι στους 
τομείς τη σύγκλισης, της γεωργίας, του μεταναστευτικού, 
οι ευρωπαϊκοί πόροι που θα πάρει η Ελλάδα θα είναι στο 
ύψος των απαιτήσεων», είπε στο σημείο αυτό και πρόσθε-
σε: «Η Ελλάδα μπορεί να γίνει ο πράσινος πρωταθλητής. 
Ηδη τα έχει καταφέρει στους τομείς του τουρισμού, των 
τροφίμων, των ΑΠΕ και των logistics».
   Για τη χρηματοδότηση των πράσινων επενδύσεων, ανέ-
φερε ότι η Κομισιόν θα βοηθήσει με ένα ας πούμε «πράσι-
νο ταμείο Γιούνκερ».
   Σε μια προσωπική εκτίμησή του για τις κατευθύνσεις 
που πρέπει να πάρουν τα ευρωπαϊκά κονδύλια, είπε ότι 

«πρέπει να βοηθηθούν αυτοί που είναι έξω από το οικο-
νομικό παιχνίδι, που θέλουν και μπορούν να προσφέρουν 
γνώσεις και ιδέες». Ειδικότερα αναφέρθηκε στο πολύτιμο 
ανθρώπινο κεφάλαιο που έφυγε στα χρόνια της κρίσης, 
αναφορά που έκανε και ο πρωθυπουργός για το θέμα κά-
νοντας λόγο για 450.000 ανθρώπους.
   «Πολλοί από αυτούς που έφυγαν θέλουν να γυρίσουν 
αλλά δεν θα το κάνουν αν οι εξελίξεις δεν τους αφορούν, 
αν δεν τους δίνουν ευκαιρίες», είπε χαρακτηριστικά ο κ. 
Σχοινάς και έκλεισε την ομιλία του με την προσδοκία «αυτή 
τη δεκαετία να γίνει η καθολική απογείωση της Ελλάδας».

«Η νέα Προγραμματική Περίοδος διαμορφώνεται σε μία 
περίοδο μεγάλων και σύνθετων αλλαγών και προκλήσε-
ων, με μη προβλέψιμες παραμέτρους, σε ευρωπαϊκό αλλά 
και παγκόσμιο επίπεδο, με την Ελλάδα να πρέπει και να 
μπορεί πλέον να παίξει ρόλο διαμορφωτή των εξελίξεων 
και όχι αποδέκτη».
Αυτό σημείωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων Γιάννης Τσακίρης, στην επίσημη έναρξη του ανοιχτού 
διαλόγου για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2021 - 2027 
και για τον σχεδιασμό των εθνικών μας προτεραιοτήτων 
για το νέο ΕΣΠΑ.
Ο ίδιος δίνοντας το στίγμα του διαλόγου για τη νέα προ-
γραμματική περίοδο, αναφέρθηκε σε ορισμένες από τις 
βασικές επιδιώξεις της χώρας μας, τόσο σε εθνικό όσο και 
σε περιφερειακό επίπεδο. Αυτές είναι η άμεση αξιοποίηση 
των νέων τεχνολογιών και η δημιουργία ενός καλύτερου 
ψηφιακού περιβάλλοντος τόσο για τους πολίτες όσο και 
τις επιχειρήσεις της χώρας, η υγιής επιχειρηματικότητα 
με την ενδυνάμωση και της καινοτομικής ικανότητας των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και η διευκόλυνση 
της πρόσβασης στη χρηματοδότηση και η διεύρυνση 
του εύρους των χρηματοδοτικών εργαλείων. Επίσης, η 
αύξηση της συνάφειας της εκπαίδευσης και της κατάρτι-
σης με την αγορά εργασίας, η εφαρμογή καθοριστικών 
παρεμβάσεων για την κλιματική αλλαγή, την ενέργεια και 
την προστασία του περιβάλλοντος, η κυκλική οικονομία, 
αλλά και η δημιουργία των απαραίτητων υποδομών για 
την ανάπτυξη της χώρας.
Τέλος τόνισε: «μόνο με προτεραιότητα τη διαφάνεια, την 
ενεργοποίηση όλων των διαύλων επικοινωνίας και τη 
συνεχή και ουσιαστική συνεργασία των φορέων, αλλά και 
με πολλή δουλειά, θα καταφέρουμε την ταχύτερη και πιο 

αποτελεσματική υλοποίηση των αναπτυξιακών παρεμ-
βάσεων που έχει ανάγκη η χώρα, με κάθε ευρώ της νέας 
Προγραμματικής Περιόδου να διοχετεύεται στην πραγμα-
τική οικονομία και την κοινωνία».
 Οι βασικές στρατηγικές προτεραιότητες της χώρας μας για 
τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2021 - 2027
Η προσέγγιση των πολιτικών ανάπτυξης της Ελλάδας για 
τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 στο πλαίσιο 
του ΕΣΠΑ, βασίζεται στη διαπίστωση ότι η επιδίωξη της 
ανταγωνιστικότητας απαιτεί σύνθετη ολοκληρωμένη 
δράση για βελτιώσεις σε ευρύ πεδίο της οικονομικής και 
κοινωνικής ζωής.  Ήδη η ελληνική οικονομία εμφανίζει 
ενθαρρυντικά σημεία δυναμισμού και εξασφάλισης προϋ-
ποθέσεων αυτοτροφοδοτούμενης ανάπτυξης. Η προσπά-
θεια καθοδηγείται από το αναπτυξιακό δυναμικό σε τομείς 
πολιτικής στους οποίους η χώρα μας διαθέτει ισχυρά συ-
γκριτικά/ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.
Οι βασικές στρατηγικές προτεραιότητες της χώρας μας 
για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2021 - 2027 θα εστι-
άσουν: 
Στο πλαίσιο του διατυπωμένου κοινού ευρωπαϊκού Στό-
χου Πολιτικής 1 για «Μια εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της 
προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού 
μετασχηματισμού»: στη διασύνδεση της έρευνας με τον  
παραγωγικό ιστό της χώρας, στην προσαρμογή της ελλη-
νικής βιομηχανίας στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον με 
τη δημιουργία αξίας σε όλα τα πεδία του επιχειρείν, στην 
ενδυνάμωση της καινοτομικής ικανότητας των μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων, στη διευκόλυνση της πρόσβασης 
στη χρηματοδότηση και στην διεύρυνση του εύρους 
των χρηματοδοτικών εργαλείων με τη δημιουργία ενός 
θεσμικού περιβάλλοντος φιλικού προς τις επιχειρήσεις, 

στον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής δημόσιας 
διοίκησης, του κράτους και της οικονομίας. Παράλληλα, 
θα ενδυναμωθεί  ο προσανατολισμός των επενδυτικών, 
καινοτομικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων προς την 
αγορά, θα στηριχτεί η βιομηχανική μετάβαση, η εξωστρέ-
φεια και η διεθνοποίηση του ελληνικού συστήματος για 
την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία 
και θα ενισχυθεί το απαραίτητο ανθρώπινο κεφάλαιο που 
θα υποστηρίξει τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την έξυπνη 
εξειδίκευση, τη βιομηχανική μετάβαση και την επιχειρημα-
τικότητα σε μια προσπάθεια αναστροφής του brain drain. 
Η έρευνα και οι περιφερειακές πολιτικές θα ενθαρρύνουν 
και θα αξιοποιήσουν τη διάχυση της γνώσης, ώστε όλες οι 
περιφέρειες να είναι σε θέση να συγκλίνουν με τις περιφέ-
ρειες που ηγούνται τεχνολογικά και καινοτομικά.
Στο πλαίσιο του Στόχου Πολιτικής 2 για «Μια πιο πράσι-
νη και ανθεκτική Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές άνθρακα 
μέσω της προώθησης της δίκαιης μετάβασης σε καθαρές 
μορφές ενέργειας, των πράσινων και μπλε επενδύσεων, 
της κυκλικής οικονομίας, της προσαρμογής στην κλιματι-
κή αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης των κινδύ-
νων»:  θα εστιάσουν στην αντιμετώπιση των κινδύνων και 
στην ανθεκτικότητα σε καταστροφές κυρίως όσον αφορά 
την εμφάνιση πλημμυρών και πυρκαγιών, στην ανάπτυξη 
έξυπνων ενεργειακών συστημάτων, δικτύων και εξοπλι-
σμού αποθήκευσης σε τοπικό επίπεδο, στην ενεργειακή 
απόδοση του κτιριακού αποθέματος, στην προώθηση των 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας καθώς και στην κάλυψη 
των ιδιαίτερων αναγκών, οι οποίες θα προκύψουν από τη 
μετάβαση της Χώρας στη μεταλιγνιτική περίοδο. 

Συνέχεια στη σελ 14

«ΕΘΝΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΣΠΑ 2021-2027»
Διαβεβαιώσεις ότι η Ελλάδα θα λάβει ικανοποιητικούς πόρους από το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 έδωσε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής Μ. Σχοινάς στον πρωθυπουργό

Τι είπε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης   
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Την ομιλία της Επιτρόπου Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων της 
Ε.Ε., κ. Elisa Ferreira στο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο για το 
νέο ΕΣΠΑ 2021 – 2027 έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων:
«Είναι μεγάλη τιμή για μένα η πρόσκλησή σας σήμερα. Είναι 
μεγάλη ευχαρίστηση που βρίσκομαι στην Αθήνα και είναι επί-
σης μεγάλη χαρά που βλέπουμε την οικονομική ανάκαμψη της 
Ελλάδας. 
Έχω έρθει αρκετές φορές και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ 
που βλέπω αυτή τη δυναμική τάση της Ελλάδας. Βλέπω αυτή τη 
στιγμή μια ανάπτυξη στο 2%, την ανεργία στο χαμηλότερο επί-
πεδο από το 2013, τα δημοσιονομικά μεγέθη να βελτιώνονται. 

Και πραγματικά βγάζω το καπέλο σε όλους αυτούς, οι οποίοι 
εδώ σήμερα ή οπουδήποτε αλλού και αν βρίσκονται δούλεψαν 
τόσο σκληρά προς αυτή την κατεύθυνση. Ο ελληνικός λαός 
δούλεψε πολύ σκληρά στο σύνολό του με αξιοπρέπεια, με τερά-
στιες δυσκολίες και έχοντας στο πλευρό του και την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. 
Το 2014, όταν ξεκίνησε το τρέχον ΕΣΠΑ η πολιτική συνοχής ήταν 
η μόνη πηγή πραγματικών επενδυτικών πόρων στην Ελλάδα 
και στην καινοτομία και στα σχολεία και στις σιδηροδρομικές 
μεταφορές. Οι πολιτικές συνοχής χρηματοδότησαν πολλές από 
αυτές τις επενδύσεις. Ιδιαίτερα, λοιπόν, όταν για αυτές τις επεν-
δύσεις «διψούσε», όπως ειπώθηκε, η Ελλάδα.

Σήμερα παραμένει πολύ σημαντικό μέγεθος για την Ελλάδα. Η 
πολιτική συνοχής αντιπροσωπεύει το 35% των επενδύσεων 
σε αυτή τη χώρα. Και όπως είπε και ο Πρωθυπουργός σήμερα 
έχουμε την ευκαιρία να σκεφτούμε. 
Ο σχεδιασμός της δομής της νέας προγραμματικής περιόδου 
είναι στα χέρια σας, στα χέρια μας, να εκπονήσουμε ένα όρα-
μα, να ορίσουμε μια κατεύθυνση και πραγματικά, με μεγάλη 
χαρά, είμαι εδώ ακριβώς για να κάνουμε αυτή τη δουλειά, για 
να μιλήσουμε για αυτό το όραμα. Και είναι ένα όραμα το οποίο 
θα αφορά την εκ βάθρων αλλαγή της ελληνικής κοινωνίας, της 
ελληνικής οικονομίας και το δρόμο που θα τραβήξει η Ελλάδα 
την επόμενη δεκαετία. Συνέχεια στη σελ 15

Συνέχεια από τη σελ 13 

Έμφαση επίσης θα δοθεί στην εστίαση των επιλογών στη 
βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων, την προώθηση 
μέτρων που στοχεύουν στην κυκλική οικονομία και την 
αποδοτικότητα των πόρων, τη διαχείριση των αποβλήτων 
με γνώμονα την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση 
καθώς και στη διατήρηση και στην προστασία της βιοποι-
κιλότητας στις περιοχές NATURA σε ένα ολοκληρωμένο και 
βιώσιμο πλαίσιο.
Στο πλαίσιο του Στόχου Πολιτικής 3 για «Μία πιο διασυνδε-
δεμένη Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας και 
των περιφερειακών διασυνδέσεων των ΤΠΕ»: οι βασικές 
επιδιώξεις για τον τομέα των Μεταφορών θα εστιάσουν, με 
βάση μια ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική μεταφορών, 
στην ολοκλήρωση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφο-
ρών (ΔΕΔ-Μ) με την άρση των εμποδίων και τη συμπλήρω-
ση των κενών, στην ανάπτυξη ενός ασφαλούς, συνεκτικού 
και διαλειτουργικού συστήματος σιδηροδρομικών μεταφο-
ρών υψηλής ποιότητας, στην εξασφάλιση προσβασιμότη-
τας και στη βέλτιστη χρήση των αυτοκινητοδρόμων, των 
θαλάσσιων λιμένων και των αεροδρομίων της Ελλάδας με 
την κατασκευή τμημάτων και συνδέσεων που λείπουν από 
το δίκτυο. Θα επιδιωχθεί κατά προτεραιότητα η βελτίωση  
της οδικής ασφάλειας, ενώ ως κύριες στρατηγικές επιλογές  
θα προωθηθούν η πολυτροπικότητα των εμπορευματικών 
μεταφορών, οι πλατφόρμες εφοδιαστικής αλυσίδας και οι 
επιχειρηματικοί κόμβοι. Παράλληλα, θα αναπτυχθούν οι 
λιμενικές υποδομές με γνώμονα τη βελτίωση της προσβασι-
μότητας στα νησιά, τη μείωση του κόστους, την αύξηση της 
ποιότητας υπηρεσιών και τη μείωση των εκπομπών διοξει-
δίου του άνθρακα. Θα προωθηθεί επίσης στοχευμένα και με 

ολοκληρωμένη προσέγγιση, η βιώσιμη κινητικότητα εντός 
των αστικών κόμβων και των περιφερειακών αστικών 
κέντρων και θα επιδιωχθεί η αναβάθμιση λειτουργίας των 
αστικών συγκοινωνιών και των υποδομών τους.
 Στο πλαίσιο του ίδιου στόχου πολιτικής, περιλαμβάνονται 
και προτεραιότητες κυβερνητικές που αναφέρονται στην 
Ψηφιακή Διασύνδεση για την επίτευξη του Ψηφιακού Με-
τασχηματισμού της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, όπου 
θα προωθηθεί σειρά μεσοπρόθεσμων πρωτοβουλιών και 
δράσεων οι οποίες στοχεύουν στη δημιουργία ενός σύγ-
χρονου και καλύτερου ψηφιακού περιβάλλοντος τόσο για 
τους πολίτες όσο και τις επιχειρήσεις της χώρας. Ειδικότερα, 
θα επιδιωχθεί η υλοποίηση επενδύσεων σε ταχέα και υπερ-
ταχεία ευρυζωνικά δίκτυα, σε ανοιχτά ασύρματα δίκτυα για 
την πρόσβαση όλων στο διαδίκτυο, καθώς και η ανάπτυξη 
σύγχρονων δικτυακών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων 
των δικτύων οπτικών ινών και των δικτύων 5G.  
Στο πλαίσιο του Στόχου Πολιτικής 4 για «Μια πιο κοινωνική 
Ευρώπη μέσω της υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων»: οι προτεραιότητες της χώ-
ρας μας θα εστιάσουν  στις ίσες ευκαιρίες και στην ισότιμη 
πρόσβαση στην αγορά εργασίας (ιδίως γυναικών, νέων 
και μακροχρόνιων ανέργων) και στην κοινωνική σύγκλιση, 
στην ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση, στην 
κατάρτιση και δια βίου μάθηση, στη κοινωνική προστασία 
και ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και ατόμων που 
αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλει-
σμού, στην αντιμετώπιση της υλικής στέρησης και στον 
συστημικό εκσυγχρονισμό των αντίστοιχων θεσμών. Θα 
επιδιωχθεί η αύξηση της συνάφειας της εκπαίδευσης και της 
κατάρτισης με την αγορά εργασίας και ιδιαιτέρως η στήριξη 
της απόκτησης βασικών και ελλειπουσών ικανοτήτων και 

δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών.
Επιπρόσθετα, ο στόχος πολιτικής 4 θα επικεντρωθεί στην 
εφαρμογή ολοκληρωμένων μέτρων που αφορούν μεταξύ 
άλλων τη στέγαση και τις κοινωνικές υπηρεσίες και την εξα-
σφάλιση ισότιμης πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη, 
συμπεριλαμβανομένης και της πρωτοβάθμιας υγειονομικής 
περίθαλψης.
Στο πλαίσιο του Στόχου Πολιτικής 5 «Μια Ευρώπη πιο κο-
ντά στους πολίτες της μέσω της προώθησης της βιώσιμης 
και ολοκληρωμένης ανάπτυξης των αστικών, αγροτικών 
και παράκτιων περιοχών, καθώς και μέσω της στήριξης 
τοπικών πρωτοβουλιών»: δίδεται  προτεραιότητα στην 
ενίσχυση της ολοκληρωμένης κοινωνικής, οικονομικής 
και περιβαλλοντικής τοπικής ανάπτυξης με έμφαση στη 
Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη, της πολιτιστικής κληρονομιάς, 
του τουρισμού, της αναζωογόνησης δημόσιων χώρων και 
της ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών και 
των παράκτιων περιοχών μέσω της τοπικής ανάπτυξης με 
πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων. Για το σκοπό αυτό 
προβλέπεται η διαμόρφωση επικεντρωμένων στο κάθε 
τόπο στρατηγικών στις περιοχές με γεωγραφικές ιδιαιτε-
ρότητες όπως οι νησιωτικές και ορεινές απομακρυσμένες 
για την αντιμετώπιση των ειδικότερων προβλημάτων που 
προκύπτουν από την εδαφική ασυνέχεια, την αντιμετώπιση 
προβλημάτων προσπελασιμότητας και μεταφορών, την έλ-
λειψη πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες, τις περιβαλλοντικές 
και κοινωνικές προκλήσεις, επιδιώκοντας παράλληλα και τη 
μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των προοπτικών ανάπτυξης 
και των ιδιαίτερων πλεονεκτημάτων που εντοπίζονται στις 
χωρικές αυτές ενότητες.

Ομιλία της Επιτρόπου Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων της Ε.Ε., κ. Elisa Ferreira 

«ΕΘΝΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΣΠΑ 2021-2027»
Τι είπε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης   
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Συνέχεια από τη σελ 14
 
Ως εταίρος σας σε αυτή τη διαδικασία επιτρέψτε μου 
τρεις προτάσεις. Πρώτον, να έχετε πάντα στραμμένο το 
βλέμμα προς το μέλλον. Η καινοτομία, οι μετακινήσεις 
πληθυσμών, οι χρηματοοικονομικές τεχνικές και οι με-
τακινήσεις κεφαλαίων, όλα αυτά έχουν επιταχυνθεί και 
προφανώς αποτελούν βάση των συστάσεων της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής για τις μελλοντικές χρηματοδοτήσεις. 
Αυτό κάνουμε και στην Ελλάδα, αυτό κάνουμε και στην 
υπόλοιπη Ευρώπη προσπαθώντας να συνδυάσουμε 
καλύτερα την έρευνα με τις επιχειρήσεις, να ανοίξουμε 
την πόρτα της κοινωνίας της πληροφορίας σε όλους 
τους πολίτες, ακόμη και σε αυτούς, οι οποίοι ζουν σε 
απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. 
Και βέβαια και σε επίπεδο παραγωγικότητας και σε επί-
πεδο καινοτομίας και σε επίπεδο διάδοσης της τεχνο-
λογίας είναι πολλά αυτά τα οποία μπορούν να γίνουν. 
Η Πράσινη Συμφωνία παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο 
σε όλη αυτή τη διαδικασία, έτσι ώστε η ευρωπαϊκή οι-
κονομία να είναι κυκλική και αποδοτική στη χρήση των 
πόρων της. Και βέβαια να είναι και στο πλευρό όλων 
εκείνων των Περιφερειών οι οποίες αναγκάστηκαν να 
απαλλαγούν από τον λιγνίτη, παραδείγματος χάριν, εξ’ 
ου και η δίκαιη μετάβαση. 
Στην ενέργεια, στη βιομηχανία, στη γεωργία, στις κα-
τασκευές, σε πάρα πολλούς τομείς δίνεται μια νέα ευ-
καιρία. Μια νέα ευκαιρία με πολλές απαιτήσεις και στην 
Ελλάδα με την πρόκληση να είναι αρκετά μεγάλη στη 
Δυτική Μακεδονία. Το κλείσιμο των λιγνιτωρυχείων 
αποτελεί μια πολύ μεγάλη πρόκληση και πρέπει να βρε-
θούν εναλλακτικές μορφές ενέργειας αλλά και εναλλα-
κτικές μορφές απασχόλησης. Και για αυτό δεν υπάρχει 
εύκολος τρόπος. 
Μπορούμε να κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να 
μειώσουμε τις κοινωνικές και τις οικονομικές επιπτώ-
σεις αλλά δεν γίνεται να μην βιώσουμε αυτή τη μετά-
βαση. 
Και για αυτό ακριβώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι εδώ. 
Την περασμένη εβδομάδα όπως τόνισε και ο Μαργα-
ρίτης Σχοινάς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε το 
Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης το οποίο αποσκοπεί ακρι-
βώς στο να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις αυτής της 

ενεργειακής αλλαγής από τη διακοπή λειτουργίας των 
λιγνιτωρυχείων στις πλέον δύσκολες περιοχές όπως για 
παράδειγμα η Μεγαλόπολη.
Η δεύτερη πρότασή μου είναι ότι θα πρέπει να είμαστε 
αποτελεσματικοί. Εδώ και 4 χρόνια έχουμε επενδύσει 
δισεκατομμύρια ευρώ στα στερεά απόβλητα, στις οδι-
κές και σιδηροδρομικές μεταφορές και όλες αυτές οι 
επενδύσεις έχουν επιφέρει σαφέστατες βελτιώσεις στον 
τρόπο συναλλαγής και διαβίωσης των πολιτών. 
Αλλά είναι πάρα πολλά εκείνα τα ζητήματα τα οποία δεν 
έχουν κλείσει, πάρα πολλοί στόχοι οι οποίοι δεν έχουν 
επιτευχθεί και στο θέμα των αποβλήτων και στο θέμα 
των βιώσιμων συστημάτων μεταφοράς και στο θέμα 
της γενικής και οικονομικής πρόσβασης σε συστήματα 
πρόσβασης στο διαδίκτυο υψηλών ταχυτήτων. Πρέπει 
λοιπόν βεβαίως να έχουμε ξεκάθαρους στόχους και 
για το μέλλον, όπως προσπαθήσαμε να το κάνουμε 
ως τώρα, αλλά και με συγκεκριμένες διαδικασίες, έτσι 
ώστε να μπορέσουμε να τους πετύχουμε. 
Όπου διαπιστώνουμε ότι οι στόχοι δεν έχουν επιτευ-
χθεί θα πρέπει να ξανασκεφτούμε τις διαδικασίες, να 
ξανασκεφτούμε τις δομές και όπου υπάρχει πραγμα-
τική αποτυχία σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να 
διστάσουμε να υιοθετήσουμε μια τελείως διαφορετική 
προσέγγιση. Και στη νέα περίοδο θα πρέπει να υπάρ-
χει μια απλότητα, μια διαφάνεια, η οποία θα επιτρέψει 
να υπάρχει όλο αυτό αν θέλετε το πλαίσιο, το οποίο θα 
καταλήξει σε αυτό το οποίο έλεγα προηγουμένως, στην 
αποδοτική επένδυση. 
Στην Ελλάδα θα πρέπει να βελτιώσουμε τις δυνατότη-
τες εκείνων που έχουν δεσμευθεί να παραδώσουν αυτά 
που υποσχέθηκαν ότι θα παραδώσουν. Και μιλάμε 
πάρα πολλές φορές για περίπλοκα έργα, σύνθετα έργα, 
για αυτό και πρέπει να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες 
και σε τοπικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ακόμη 
και τα πλέον καλοσχεδιασμένα προγράμματα επενδύ-
σεων δεν θα έχουν ουσιαστική απόδοση εγκαίρως εάν 
τα τρώει η γραφειοκρατία και οι διαδικασίες. Αυτό αφο-
ρά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους ελληνικούς 
φορείς και το ελληνικό δημόσιο. 
Τέλος, ένα βασικό σύνθημα ότι είναι δεν πρέπει να αφή-
σουμε κανέναν απέξω, δεν πρέπει να ξεχάσουμε κανέ-
ναν Ευρωπαίο, καμία Ευρωπαϊκή Περιφέρεια.

Αυτή η παρουσία λοιπόν θα πρέπει να ξεκινήσει σε 
περιφερειακό επίπεδο. Ξέρουμε ότι υπάρχουν ενδο-
περιφερειακές διαφορές, υπάρχουν διαφορές μεταξύ 
Περιφερειών της Ευρώπης αλλά ακόμη και μέσα στην 
Αττική παραδείγματος χάρη υπάρχουν πολύ μεγάλοι 
θύλακες φτώχειας. Εάν δούμε την ανατολική Μακεδο-
νία, τη Θράκη, την Ήπειρο, το βόρειο Αιγαίο και τη δυ-
τική Ελλάδα μιλάμε για περιφέρειες οι οποίες είναι στο 
50% του περιφερειακού ΑΕΠ.
Κοινωνική κατοικία, παιδικοί σταθμοί, σχολεία, φορείς 
κατάρτισης, όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία θα πρέ-
πει να προωθηθούν με πολιτική βούληση έτσι ώστε να 
αλλάξει το τοπίο. 
Και θέλω να σας παρακαλέσω να είστε συνεχώς παρό-
ντες στην ανάπτυξη αυτών των πολιτικών και κυρίως 
στην διατύπωση των προγραμμάτων δίκαιης μετάβα-
σης. Η πραγματική συμμετοχή σε επίπεδο περιφέρειας, 
σε επίπεδο κοινοτήτων και δήμων θα μας επιτρέψει να 
έχουμε ένα κοινό όραμα, να το συμμεριστούμε και να το 
υπηρετήσουμε από κοινού. 
Προσωπικά, υπόσχομαι ότι θα κάνω ό,τι μπορώ έτσι 
ώστε να μην μονολογούμε ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
αλλά να είμαστε συνέχεια σε έναν κοινό διάλογο, να 
ακούμε τις συμβουλές σας για την ανάπτυξη, για τις 
μεταρρυθμίσεις, για τη συνοχή. 
Εν κατακλείδι , κυρίες και κύριοι, θεωρώ ότι η Ελλάδα 
έχει μέλλον λαμπρό. Αυτό ήρθαμε να συζητήσουμε εδώ 
σήμερα και νομίζω ότι μπορούμε να οραματιστούμε μια 
Ελλάδα επιτυχημένη, η οποία θα καταφέρει το πέρασμα 
στην οικονομία μηδενικού αποτυπώματος όσον αφορά 
στο κλίμα, ένα αναπτυξιακό σχέδιο το οποίο θα είναι 
αποτελεσματικό χωρίς γραφειοκρατικές επιβαρύνσεις 
και τη διαμόρφωση μιας Ελλάδας όπου όλοι συμμετέ-
χουν, επωφελούνται από την ψηφιακή επανάσταση, 
επωφελούνται από την πράσινη συμφωνία και είμαστε 
όλοι εταίροι σε αυτή τη νέα οικονομική ανάπτυξη.
Θα ακούσω με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις συζη-
τήσεις, οι οποίες θα ακολουθήσουν σήμερα. Και βέβαια 
θα παρακολουθήσω τις μεγάλες επιτυχίες της Ελλάδας 
στα χρόνια που έρχονται. Εύχομαι καλή τύχη σε όλες 
αυτές τις προκλήσεις που μας περιμένουν από κοινού». 

«ΕΘΝΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΣΠΑ 2021-2027»
Ομιλία της Επιτρόπου Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων της Ε.Ε., κ. Elisa Ferreira
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«Αντιμετωπίζουμε τα ζητήματα που συνδέονται με το περι-
βάλλον και την κλιματική αλλαγή σε απόλυτη προτεραιότητα», 
δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής 
Χατζηδάκης, κατά την έναρξη των εργασιών επιστημονικού 
συνεδρίου σχετικά με τεχνολογίες επεξεργασίας αποβλήτων και 
ανακύκλωσης νερού, που συνδιοργάνωσαν ο Δημόκριτος και 
το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, όπως αναφέρει το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο υφυπουργός Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αρμόδιος για την Κοινή Αγροτική 
Πολιτική, Κώστας Σκρέκας, ανέφερε ότι τα ζητήματα της ορθής 
διαχείρισης των φυσικών πόρων έχουν μπει σε απόλυτη προτε-
ραιότητα για την κυβέρνηση από τον ίδιο τον πρωθυπουργό, 
τονίζοντας τους φιλόδοξους στόχους που έχουν τεθεί.
 «Δεν έχουμε καιρό για χάσιμο», σημείωσε ο κ. Χατζηδάκης, 
στον χαιρετισμό του, επισημαίνοντας την ανάγκη «να αλλάξου-
με ταχύτητες στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τα περιβαλλο-
ντικά ζητήματα στη χώρα μας».
 Ειδικότερα, για τα ζητήματα τις κυκλικής οικονομίας, βασικό 
τμήμα της πράσινης Ατζέντας του ΥΠΕΝ, ο υπουργός υπογράμ-
μισε ότι «χρειαζόμαστε μία ευρεία κοινωνική συμμαχία, πολίτες 
που κατανοούν ότι το ζήτημα της κυκλικής οικονομίας συνδέε-
ται με τους ίδιους και τα παιδιά τους».
 «Στόχος είναι να αφήσουμε πίσω τις παλαιωμένες μεθόδους 
επεξεργασίας αποβλήτων και να αντιμετωπίσουμε το απόβλητο 
ως πολύτιμο πόρο και ως πρώτη ύλη», πρόσθεσε.
 Όπως έκανε γνωστό ο κ. Χατζηδάκης, στο ΥΠΕΝ, μέσω της Γε-

νικής Γραμματείας Περιβάλλοντος, προωθούνται η κατάρτιση 
εγχειριδίου τεχνικών προδιαγραφών, παρέμβαση στο νομικό 
πλαίσιο για την απλοποίηση διαδικασιών αδειοδότησης, αξιο-
λόγηση των υφιστάμενων ποιοτικών ορίων διάθεσης των επε-
ξεργασμένων υγρών αποβλήτων, ανάπτυξη προδιαγραφών 
για τη δημιουργία εθνικού μητρώου περιοχών διάθεσης υγρών 
αποβλήτων και η διαμόρφωση πλαισίου για την αξιολόγηση 
των δυνατοτήτων επαναχρησιμοποίησης του νερού.
Επιπλέον, τόνισε την άμεση ανάγκη προώθησης καινοτόμων 
τεχνολογιών επεξεργασίας ανακύκλωσης και επαναχρησι-
μοποίησης των υδάτινων πόρων τόσο για την ορθολογική 
διαχείριση του νερού όσο και για την ανάπτυξη της οικονομίας, 
καθώς, όπως είπε, «η κλιματική αλλαγή αλλάζει δραματικά τα 
δεδομένα».
«Η κλιματική αλλαγή, έντονα και έκτακτα φυσικά φαινόμενα 
χτυπούν ήδη την πόρτα της χώρας μας και επηρεάζουν την 
πρωτογενή παραγωγή και τον αγροτικό τομέα», δήλωσε ο κ. 
Σκρέκας, σημειώνοντας την αλόγιστη χρήση του, ειδικά στην 
αγροτική παραγωγή.
Σύμφωνα με τον κ. Σκρέκα, ήδη έχουν προϋπολογιστεί περί τα 
400 εκατομμύρια ευρώ για έργα αγροτικών υποδομών και για 
εκσυγχρονισμό και κατασκευή αρδευτικών δικτύων. Ο ίδιος 
μίλησε για την ανάγκη αλλαγής καλλιεργητικών προτύπων και 
την προώθηση μεθόδων γεωργίας ακριβείας, προκειμένου οι 
αγρότες «να περάσουν από υδατοβόρους τρόπους άρδευσης, 
σε σύγχρονες τεχνικές και ορθολογικά συστήματα».

 Όπως ανέφερε, στο πλαίσιο του νέου σχεδίου της Εθνικής 
Αγροτικής Πολιτικής που εναρμονίζεται με την ΚΑΠ, «θα αλλάξει 
ο τρόπος που καλλιεργούμε στη χώρα, θα διασφαλίσουμε τη 
βιωσιμότητα των πόρων», ενώ θα διασφαλιστεί ένα αξιοπρεπές 
εισόδημα για τους αγρότες προκειμένου να παραμείνουν στην 
ύπαιθρο.
«Είναι ζήτημα εθνικής κυριαρχίας και κοινωνικής συνοχής να 
έχουμε έναν πρωτογενή τομέα που θα διασφαλίζει την ελάχιστη 
διατροφική επάρκεια για τη χώρα», επισήμανε ο κ. Σκρέκας, 
υπογραμμίζοντας ότι «προτεραιότητα είναι η προστασία του 
περιβάλλοντος αλλά και η ανταγωνιστικότητα του πρωτογενή 
τομέα».
Σημειώνεται, ότι κατά τη διάρκεια του συνεδρίου παρουσιά-
στηκε, μεταξύ άλλων έργων Life, το έργο «Life PureAgroH20», 
στόχος του οποίου είναι να αναπτυχθεί ένα καινοτόμο και ενερ-
γειακά αυτόνομο σύστημα αειφόρου διαχείρισης των υδατικών 
αποβλήτων και ανακύκλωσης - επαναχρησιμοποίησης του 
νερού. «Ο καινοτόμος αντιδραστήρας αναμένεται να προσφέρει 
συγκράτηση αποβλήτων κατά 99% και μείωση των αποβλή-
των κατά 95%», εξήγησε ο κ. Αλέξανδρος Σαμαράς, πρόεδρος 
του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου (ΜΦΙ), κατά 
την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου, συμπληρώνοντας ότι 
«οι υδατικοί πόροι αποτελούν το σημαντικότερο θέμα και αγαθό 
που απασχολεί αυτήν τη στιγμή τον κόσμο».

Περί τα 87 εκατομμύρια ευρώ για το 2020 πρόκειται –σύμφωνα 
με το ΑΠΕ- να διατεθούν μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 
για τη Βιοοικονομία, όπως έγινε γνωστό σε ημερίδα με τη συμ-
μετοχή επιχειρήσεων και ακαδημαϊκών φορέων, που συνδιορ-
γανώθηκε την Πέμπτη, από το ΥΠΕΝ, τη Σύμπραξη Εταιρειών 
Βιολογικών προϊόντων και Ευρωπαϊκής Επιτροπής (BBI-JU) και 
το Δίκτυο «Πράξη», με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας 
Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ).
Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, την οποία χαιρέτισε ο γενικός 
γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, Κωνστα-
ντίνος Αραβώσης, ήταν η παρουσίαση του προγράμματος 
χρηματοδότησης επενδύσεων και έργων στον τομέα της Βιοοι-

κονομίας του 2020.
Όπως δήλωσε ο κ. Αραβώσης, «η Βιοοικονομία στηρίζεται 
στη μετατροπή της βιομάζας σε ευρύ φάσμα προϊόντων που 
περιλαμβάνουν από τρόφιμα και φάρμακα έως βιομηχανικά 
προϊόντα και ενέργεια. Αναφέρεται στη βιώσιμη και κυκλική 
διαχείριση φυσικών πόρων και αφορά τομείς όπως η αγροτο-
βιομηχανία, οι ιχθυοκαλλιέργειες, τα τρόφιμα, η υφαντουργία, 
τα ειδικά χημικά, τα φάρμακα, τα βιοδιυλιστήρια, η βιοενέργεια, 
η διαχείριση αποβλήτων».
Σύμφωνα με τον κ. Αραβώση, «το εν λόγω χρηματοδοτικό ερ-
γαλείο είναι μεγάλης εθνικής και ευρωπαϊκής σημασίας για την 
κυκλική οικονομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη, δηλαδή την ανά-

πτυξη που επιτρέπει την ικανοποίηση των σημερινών αναγκών, 
χωρίς να υποβιβάζονται οι ανάγκες των μελλοντικών γενεών».
Απ’ την πλευρά της η Ελένη Ζήκα, υπεύθυνη του Προγράμμα-
τος, αναφέρθηκε στο πλαίσιο προϋπολογισμού του και τους 
στόχους του, τις επιστημονικές προτεραιότητες και τις προκλή-
σεις που γεννώνται:
«Η μετάβαση στη Βιοοικονομία είναι στρατηγική προτεραιότη-
τα για την ΕΕ και απαντά στη σταδιακή εξάντληση των ορυκτών 
πόρων, την κλιματική αλλαγή και την ανάγκη δημιουργίας 
κυκλικών συστημάτων παραγωγής και κατανάλωσης πρώτων 
υλών, ενέργειας και τροφίμων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, η ανθρώπινη κοινότητα σπαταλάει 
φυσικούς πόρους σαν να μην υπάρχει αύριο», δήλωσε ο υφυ-
πουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μιλώντας στην 
εκδήλωση «Καινοτόμες τεχνολογίες επεξεργασίας αποβλήτων 
και ανακύκλωσης νερού για τη βιομηχανία τροφίμων» που 
διοργάνωσε το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (ΜΦΙ), 
σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Φυσικών Επιστημών «Δη-
μόκριτος», στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «Life 
Pure Agro H20» σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
   Σήμερα στην Ελλάδα, το 81% του νερού που χρησιμοποιούμε 

κατευθύνεται στις αγροτικές καλλιέργειες και την άρδευση, είπε 
ο υφυπουργός και αναφέρθηκε στο γεγονός ότι το θαλασσινό 
νερό έχει φτάσει σε ορισμένες περιοχές έως και τα 130 χιλιόμετρα 
στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας, λόγω της επέκτασης του 
φαινομένου της υφαλμύρωσης.
   Γί αυτό άλλωστε, επισήμανε ο κ. Σκρέκας, είναι αναγκαία η 
κατάρτιση ενός εθνικού σχεδίου ορθολογικής διαχείρισης των 
υδάτων. Οι κύριοι πυλώνες αυτού του σχεδίου είναι οι δράσεις 
για την εξοικονόμηση της χρήσης νερού, όπως τα νέα αρδευτικά 
συστήματα και η κατάργηση των παλαιών μεθόδων ποτίσμα-

τος. Σημαντικά είναι και τα νέα έργα υποδομής στα αρδευτικά 
δίκτυα, ώστε να μειωθούν οι απώλειες που κατά περίπτωση 
ξεπερνούν ακόμα και το 40%.
   Χρήσιμο εργαλείο είναι και η γεωργία ακριβείας, καθώς βοηθά 
τον αγρότη στην εξορθολογισμένη χρήση εισροών, όπως είναι 
τα λιπάσματα και τα φυτοφάρμακα, ενώ ταυτόχρονα είναι πο-
λύτιμος σύμμαχος στη μάχη για την εξάλειψη της σπατάλης του 
πολυτιμότερου αγαθού για την ανθρωπότητα που είναι το νερό.

ΥΠΕΝ: ΣΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙβΑΛΛΟΝ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ   

ΣΤΑ 87 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ βΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΟ 2020

Κ. ΣΚΡΕΚΑΣ: Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΣΠΑΤΑΛΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΣΑΝ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΥΡΙΟ
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Τις επόμενες εβδομάδες θα προχωρήσει ο διαγωνισμός για την 
επιλογή του αναδόχου του έργου της αξιοποίησης του πρώην 
στρατοπέδου Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης, ενώ θα ακολουθήσει 
η πρώτη φάση της ανάπλασης, μέσω των ευρωπαϊκών πόρων 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Τα παραπάνω δήλωσε ο Δήμαρχος Παύλου Μελά Δημήτρης Δε-
μουρτζίδης, ο οποίος διευκρίνισε ότι προηγήθηκαν αποφάσεις του 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου για την έγκριση εκτέλεσης του 
έργου (προϋπολογισμού 19.650.000 ευρώ) και της διενέργειας 
αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για τη διαμόρφωση των ελεύθερων 
χώρων στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά.
Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα των υπηρεσιών του Δήμου 
Παύλου Μελά, οι εργασίες πρόκειται να ολοκληρωθούν μέσα σε 
18 μήνες από την ημέρα έναρξής τους.

Οι προτάσεις που θα προκύψουν από τον αρχιτεκτονικό διαγωνι-
σμό θα αποτελέσουν τη δεύτερη φάση παρέμβασης στον ελεύθε-
ρο χώρο του στρατοπέδου και θα ανήκουν στα έργα άμεσης προ-
τεραιότητας του Δήμου για την επόμενη χρηματοδοτική περίοδο 
του ΕΣΠΑ 21-27.

Σύσκεψη της Διυπουργικής Επιτροπής για την Ελευσίνα-Πο-
λιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021 συγκάλεσε –όπως 
αναφέρει το ΑΠΕ- η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα 
Μενδώνη, με τη συμμετοχή του υφυπουργού Εσωτερικών 
Θεόδωρου Λιβάνιου, στην οποία παρίσταντο ο γ.γ. Σύγχρονου 
Πολιτισμού του ΥΠΠΟΑ Νικόλας Γιατρομανωλάκης, ο γ.γ. Διε-
θνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του υπουργείου 
Εξωτερικών Γρηγόρης Δημητριάδης, εκπρόσωποι των υπουρ-
γείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Τουρισμού, 
η αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού της Περιφέρειας Αττικής Ελέ-
νη Δουνδουλάκη, ο δήμαρχος Ελευσίνας Αργύρης Οικονόμου 
και στελέχη του ΥΠΠΟΑ. 
«Κατά τη σύσκεψη διαπιστώθηκε εκ νέου η μηδενική προετοι-
μασία που υπήρξε μέχρι το περασμένο καλοκαίρι στην Ελευσί-
να, πράγμα που δημιουργεί τεράστιες δυσκολίες στο να τρέξουν 
γρηγορότερα οι απαιτούμενες διαδικασίες», αναφέρει σχετική 
ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, τονί-
ζοντας παράλληλα ότι «με ταχείς ρυθμούς συνεχίζεται ο συντο-

νισμός των συναρμόδιων υπουργείων και φορέων που εμπλέ-
κονται στην Ελευσίνα-Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, 
παρά τα συνεχιζόμενα προβλήματα στη λειτουργία της».
Όπως ενημερώνει το ΥΠΠΟΑ, «στη σύσκεψη ανακοινώθηκε 
από τον υφυπουργό κ. Θεόδωρο Λιβάνιο ότι με απόφαση του 
υπουργείου Εσωτερικών, η πόλη της Ελευσίνας ήδη επιχορη-
γήθηκε με το ποσό των 20 εκατομμυρίων ευρώ από το πρό-
γραμμα «Φιλόδημος», ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις 
επείγουσες ανάγκες προετοιμασίας. Τα χρήματα θα διατεθούν 
για σειρά έργων, όπως: Απαλλοτριώσεις, ανακατασκευές αθλη-
τικών χώρων, πεζοδρόμια, αναπλάσεις και μικρότερα έργα 
υποδομής. Σκοπός είναι να μη χαθεί άλλος χρόνος και να καλυ-
φθεί το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών της πόλης, κερδίζοντας 
τον χαμένο χρόνο των προηγούμενων τριών ετών».
Η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού ζήτησε την προτεραιο-
ποίηση των απαιτούμενων έργων και να επιταχυνθούν από τον 
δήμο Ελευσίνας όλες οι τεχνικές διαδικασίες για τις απαραίτητες 
τροποποιήσεις που αφορούν σε πολεοδομικά ζητήματα. «Σε ό,τι 

αφορά το κτήριο του Παλαιού Ελαιουργείου, η κ. Μενδώνη είπε 
ότι το ποσό για την αγορά του θα δεσμευτεί από το ΤΑΠΑ. Ζήτη-
σε όμως τόσο από τον δήμαρχο Ελευσίνας όσο και το ΥΠΕΚΑ να 
κάνουν αυτοψία και να επισπεύσουν την αναγκαία τροποποί-
ηση του ρυμοτομικού σχεδίου. Η κ. Μενδώνη ζήτησε επίσης, 
να αξιοποιηθούν υφιστάμενα κτήρια το ταχύτερο δυνατόν», 
υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση του ΥΠΠΠΑ.
Τέλος, «σε ό,τι αφορά το καλλιτεχνικό πρόγραμμα, η νέα διοί-
κηση της «Ελευσίνα- Πολιτιστική Πρωτεύουσα 2021» εξετάζει 
σε βάθος την επικοινωνία της καλλιτεχνικής διεύθυνσης με τους 
καλλιτέχνες, καθώς έως τώρα δεν έχει συμβασιοποιηθεί κανέ-
να έργο. Όλες οι δεσμεύσεις ήταν μόνο προφορικές. Τόσο η κ. 
Μενδώνη όσο και ο κ. Λιβάνιος ζήτησαν όλες οι διαδικασίες να 
πραγματοποιηθούν με απόλυτη διαφάνεια, ενώ μέχρι το τέλος 
Ιανουαρίου να υπάρξει τελική σαφής εικόνα σε ό,τι αφορά τις 
υποδομές και το καλλιτεχνικό πρόγραμμα της Πολιτιστικής 
Πρωτεύουσας», καταλήγει η ανακοίνωση του υπ. Πολιτισμού 
και Αθλητισμού. 

Στην εκπόνηση μελέτης δασικού χάρτη για το Μάτι, προχωρά 
–σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο Δήμος Μαραθώνα, κάτι που αποτελεί 
προϋπόθεση για την κατάρτιση του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου. 
Έτσι, η δημοτική Αρχή ανέλαβε να συγκεντρώσει και να παρα-

δώσει, αρμοδίως, στοιχεία που θα συμβάλουν στη γενικότερη 
αναμόρφωση του υφιστάμενου υπόβαθρου του δασικού 
χάρτη.    Μάλιστα, για τον σκοπό αυτό, έχει καλέσει όλους τους 
ιδιοκτήτες της πολύπαθης περιοχής να προσκομίσουν άμεσα τα 

στοιχεία που απαιτούνται, όπως το αντίγραφο του στελέχους 
της οικοδομικής άδειας και το αντίγραφο του τοπογραφικού 
διαγράμματος της άδειας για τα κτίσματα των ιδιοκτησιών τους. 

Μείωση 9,9% στον όγκο της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηρι-
ότητας σημειώθηκε τον Οκτώβριο πέρυσι, καθώς, σύμφωνα με 
την ΕΛΣΤΑΤ, εκδόθηκαν 1.832 οικοδομικές άδειες, που αντιστοι-
χούν σε 390,0 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.685,4 χιλιάδες m3 

όγκου, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Έτσι, παρουσιάστηκε αύξηση 
13,6% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών και μείωση 3,6% 
στην επιφάνεια και 9,9% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο 
μήνα του 2018.

Το 10μηνο 2019, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα εμφά-
νισε αύξηση 9,2% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, 5,1% 
στην επιφάνεια και 6,6% στον όγκο, σε σχέση με την αντίστοιχη 
περίοδο Ιανουαρίου- Οκτωβρίου 2018.

Αποσύρονται έως την 31η Μαΐου οι ταμειακές μηχανές που 
έχουν λάβει άδειες καταλληλότητας με τις ΠΟΛ. 1234/2002 και 
1135/2005 και δεν έχουν δυνατότητα διασύνδεσης on line με 
την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για την απο-
στολή δεδομένων, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
 Η σχετική απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, 
για την απόσυρση αυτών των φορολογικών ηλεκτρονικών 

μηχανισμών (ΦΗΜ) αναμένεται να δημοσιευτεί στην Εφημε-
ρίδα της Κυβερνήσεως. Οι κάτοχοι των ανωτέρω ΦΗΜ υπο-
χρεούνται να δηλώσουν έως τις 31 Μαΐου την παύση τους, στο 
TaxisNet ή στην αρμόδια εφορία, όπως αναλυτικά καθορίζεται 
στην εν λόγω απόφαση.
 Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, πρόκειται για ακόμα ένα σημαντικό 
βήμα για την υλοποίηση της διαβίβασης σε πραγματικό χρόνο 

και για κάθε μία συναλλαγή των δεδομένων των λιανικών συ-
ναλλαγών, που διενεργούνται μέσω Φορολογικών Ηλεκτρονι-
κών Μηχανισμών.
 Σημειώνεται ότι στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ (www.aade.gr) 
υπάρχει αναλυτικός κατάλογος με τις 179 μάρκες των αποσυ-
ρόμενων ταμειακών μηχανών.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ 
ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2021   

ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΤΙ 

ΜΕΙΩΣΗ 9,9% ΣΤΟΝ ΟΓΚΟ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
Σημειώθηκε τον Οκτώβριο πέρυσι, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ  

ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ONLINE ΜΕ ΤΗΝ ΑΑΔΕ
Αποφάσισε ο διοικητής της Αρχής. Δίνεται προθεσμία μέχρι την 31η Μαΐου
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Η Περιφέρεια Αττικής εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την ομι-
λία του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη στην παρουσίαση 
του εμβληματικού έργου ανάπλασης στην περιοχή του Αγίου 
Διονυσίου στον Πειραιά:
«Στις πρωτοβουλίες και τις δράσεις που αναλαμβάνει η Περι-
φέρεια Αττικής στο πλαίσιο της υλοποίησης του εμβληματικού 
έργου πρότυπης αστικής ανάπλασης στον Άγιο Διονύσιο του 
Πειραιά αναφέρθηκε στην ομιλία του ο Περιφερειάρχης Γ. Πα-
τούλης στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. 
Η παρουσίαση του έργου έγινε από τον Δήμαρχο Πειραιά 
Γιάννη Μώραλη, ενώ κατά την ομιλία του ο Πρωθυπουργός 
Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι πρόκειται για «υπόδειγ-
μα συνεργασίας» και πρόσθεσε ότι η επένδυση των ιδιωτών 
ενισχύεται με υποδομές και δίκτυα που παρέχει η Περιφέρεια 
Αττικής ενώ το κεντρικό κράτος αίρει εμπόδια όπως η γραφει-
οκρατία και οι χρονοβόρες αδειοδοτήσεις, απελευθερώνοντας 
κατ’ αυτόν τον τρόπο αξία.
 Επένδυση που ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια 
Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο Περιφερειάρχης Αττικής επι-
σήμανε ότι «η επένδυση αυτή, αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης 
στον Πειραιά. Ξεπερνά σε αξία τα 100 εκατομμύρια και αλλάζει 
την όψη αλλά και τις προοπτικές ανάπτυξης της πόλης που φι-

λοξενεί το μεγαλύτερο λιμάνι της Πατρίδας μας. Στο πλαίσιο της 
ανάπλασης η Περιφέρεια θα διαθέσει μόνο για τη βελτίωση του 
οδικού δικτιού της περιοχής 15 εκατ. Ευρώ. Διαπιστώνουμε 
στην πράξη και όχι σε μακέτα, πως γίνεται να μεταμορφώσεις 
μια απόκεντρη και παρηκμασμένη κατεξοχήν βιομηχανική πε-
ριοχή, σε ένα ολοζώντανο αστικό οικοσύστημα».
 Το σημερινό project μας δείχνει το δρόμο που πρέπει να ακο-
λουθήσουμε. Η αναπτυξιακή επανεκκίνηση της χώρας απαιτεί 
όραμα, σχέδιο, συνεργασίες, απεξάρτηση από αδιέξοδες ιδε-
οληψίες, αλλά και ανθρώπους με γνώση κι εμπειρία, ικανούς 
να φέρουν εις πέρας απαιτητικά έργα. Μέσω πόρων του ΕΣΠΑ 
2014-2020, η Περιφέρεια Αττικής στηρίζει έμπρακτα τον Πει-
ραιά και την ευρύτερη περιοχή. Χαρακτηριστικά έργα είναι η 
ανάπλαση του παραλιακού μετώπου, η επέκταση της γραμμής 
του ΤΡΑΜ και του Μετρό, οι δύο νέες προβλήτες του ΟΛΠ για 
την πρόσδεση κρουαζιεροπλοίων «νέας γενιάς», η αποκατά-
σταση και επαναλειτουργία του εμβληματικού κτιρίου του 
Χατζηκυριακείου. 
Επιπρόσθετα η Περιφέρεια Αττικής μέσω του ΠΕΠ Αττικής 
2014 – 2020, στηρίζει τον Δήμο με χρηματοδότηση 80 εκ. 
Ευρώ για την υλοποίηση της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης 
Χωρικής Επένδυσης. Η Περιφέρεια Αττικής και η νέα διοίκηση 

της έχει το σχέδιο και την ικανότητα να αναδείξει την Αττική σε 
ελκυστικό επενδυτικό προορισμό. Σε Περιφέρεια καινοτομίας, 
υγείας και ευεξίας. 
Με τη συνεργασία όλων μας και με τη συνδρομή της ιδιωτικής 
επιχειρηματικότητας, είμαι βέβαιος ότι θα τα καταφέρουμε. 
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε ανοιχτή συ-
ζήτηση για την ανάπλαση των κτιρίων του Παπαστράτου. 
Συντονιστής ήταν ο Δημήτρης Ανδριόπουλος, Πρόεδρος και 
Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Dimand που ανέλαβε 
το έργο. Στο πάνελ συμμετείχαν ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Μώ-
ραλης, η Ναταλία Στράφτη, Managing Partner, Operations, 
Grivalia Management Company, ο Andreea Moraru, Επικεφα-
λής της EBRD για Ελλάδα και Κύπρο και ο Χρήστος Χαρπαντί-
δης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Παπαστράτος.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων ο Υπουργός 
Ανάπτυξης Α. Γεωργιάδης, η υπουργός Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού Λ. Μενδώνη, ο πρώην υπουργός Θ. Δρίτσας, ο Μητρο-
πολίτης Πειραιώς Σεραφείμ, οι Αντιπεριφερειάρχες Πειραιώς 
και Νήσων Σ. Αντωνάκου και Β. Θεωδωρακοπούλου Μπόγρη, 
βουλευτές, Περιφερειακοί και Δημοτικοί Σύμβουλοι, επιχειρη-
ματίες και πλήθος κόσμου. 

‘Μαραθώνιος’ συναντήσεων για επενδύσεις στην Ελλάδα θα πραγ-
ματοποιηθεί στο Παρίσι την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου, στο πλαίσιο 
του επενδυτικού φόρουμ που διοργανώνει το Ελληνογαλλικό 
Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο και της επίσημης επίσκεψης 
του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως ανακοινώθη-
κε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Το φόρουμ, με θέμα «Ελλάδα, Στρατηγικός παράγοντας στη νοτι-
οανατολική Ευρώπη. Η εμπιστοσύνη ξαναγεννιέται» τελεί υπό την 
αιγίδα των Υπουργείων Εξωτερικών και Τουρισμού και διοργανώ-
νεται, σε συνεργασία με το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο 

Παρισίων και την Ένωση Εμπορικών Συμβούλων Εξωτερικού 
Γαλλίας, CCEF. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ, υπουργοί, κυβερνητικοί εκπρόσωποι, έχουν 
προσκληθεί να παρουσιάσουν τις μεταρρυθμίσεις των τελευταίων 
μηνών της νέας κυβέρνησης, όπως επίσης και μία χαρτογράφηση 
των ευκαιριών και προοπτικών επενδύσεων στην Ελλάδα, στους 
σημαντικότερους τομείς, όπως ενέργεια, υποδομές, νέες τεχνολο-
γίες – καινοτομία, διαχείριση αποβλήτων, δημόσια έργα, ιδιωτικο-
ποιήσεις, τουρισμός. Συμμετέχουν μεταξύ άλλων, οι Υπουργοί κ.κ. 
Ά. Γεωργιάδης, Κ. Χατζηδάκης, Κ. Καραμανλής και Χ. Θεοχάρης. 

Να τονίσουμε ότι την εναρκτήρια ομιλία, θα πραγματοποιήσουν οι 
Υπουργοί Οικονομικών της Γαλλίας και της Ελλάδας, κκ Bruno Le 
Maire και Χρήστος Σταϊκούρας.
Το συνέδριο αναμένεται να παρακολουθήσουν Γάλλοι επιχειρη-
ματίες, υψηλόβαθμα στελέχη γαλλικών επιχειρήσεων, σύμβουλοι, 
καθώς και εκπρόσωποι φορέων όπως το Medef, CCI PARIS, CCEF.

Εντός των επόμενων δύο-τριών εβδομάδων θα ανακοινωθεί 
η αξιοποίηση ενός πρώτου τμήματος των εγκαταστάσεων 
του ΟΑΚΑ, ενώ παράλληλα έχουν ξεκινήσει συζητήσεις και για 
ακόμη ένα τμήμα, όπως δήλωσε ο υφυπουργός Αθλητισμού. 
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ραδιοφωνικό σταθμό 
«Alpha 989», ο Λευτέραης Αυγενάκης χαρακτήρισε «προσω-
πικό στοίχημα και δέσμευση» την αξιοποίηση των γερασμένων 
αθλητικών εγκαταστάσεων, ενώ αναφορικά με τον Άγιο Κοσμά, 
επανέλαβε ότι δεν πρόκειται να κλείσει καμία εγκατάσταση, πριν 
δημιουργηθεί η αντίστοιχη στο χώρο του Ελληνικού, σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.  
Όσον αφορά το ΟΑΚΑ, ο Λευτέρης Αυγενάκης υπογράμμισε ότι 
«είναι μία καταπληκτική εγκατάσταση, με έναν μύθο να την ακο-
λουθεί, αλλά γερασμένη. Δεν μπορεί να υποστηριχθεί πλέον από 

τον προϋπολογισμό και πρέπει εκ των πραγμάτων να προχωρή-
σει η αξιοποίησή του τμηματικά. Μέσα στις επόμενες 2-3 εβδο-
μάδες θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε την αξιοποίηση 
του πρώτου τμήματος του ΟΑΚΑ. Αυτό αποτελούσε προσωπικό 
μου στοίχημα και δέσμευση. Ήδη «τρέχει» η συζήτηση για την 
αξιοποίηση και ενός δεύτερου τμήματος. 
Παράλληλα, έχουμε προχωρημένες συζητήσεις και με τη Lamda 
Development και σύντομα θα είμαστε σε θέση να υπογράψουμε 
μνημόνιο συνεργασίας για τη μετεγκατάσταση των εγκαταστά-
σεων του Αγίου Κοσμά στις νέες εγκαταστάσεις που θα δημιουρ-
γηθούν στο Ελληνικό. Ξεκαθάρισα ότι δεν υπάρχει περίπτωση να 
κλείσει καμία αθλητική εγκατάσταση στον Άγιο Κοσμά, πριν είναι 
έτοιμη να παραδοθεί η αντίστοιχη εγκατάσταση στο Ελληνικό. 
Επίσης, δεν υπάρχει θέμα απόλυσης κανενός εργαζομένου, κα-

θώς αυτοί ανήκουν στη ΓΓΑ και θα συνεχίσουν να αξιοποιούνται. 
Ό,τι κάνουμε, θα το κάνουμε έτσι ώστε να μην προκληθεί η πα-
ραμικρή αναστάτωση σε αθλητές που προετοιμάζονται για τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο ή άλλες διοργανώσεις». 
Στη συνέχεια, ο υφυπουργός Αθλητισμού ανέφερε πως «είμαστε 
έτοιμοι να «τρέξουμε» στα μέσα Φεβρουαρίου μία καμπάνια 
ενόψει Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών, όπου η κοινωνία 
και οι πολίτες θα μπορούν να στηρίξουν οικονομικά ένα άθλημα 
ή έναν αθλητή και να συμμετέχουν στην πορεία του μέχρι τους 
Αγώνες. Ένα ποσοστό από τα χρήματα που θα καταβάλλονται 
θα πηγαίνει στο σωματείο από το οποίο προέρχεται ο αθλητής, 
ως δείγμα αναγνώρισης του θύλακα που αγκάλιασε, γέννησε και 
στήριξε τον αθλητή αυτόν».

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΜβΛΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
Ομιλία του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ 
Διοργανώνει το Ελληνογαλλικό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο  

ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΑΚΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΚΟΣΜΑ
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Με την άφιξη την τρέχουσα εβδομάδα των επικεφαλής των 
τεχνικών κλιμακίων των θεσμών στην Αθήνα και τις τριήμερες 
επαφές με τα κυβερνητικά στελέχη στο πλαίσιο της 5ης μετα-
μνημονιακής αξιολόγησης, ανοίγει ουσιαστικά η αυλαία για τις 
κινήσεις σχετικά με την αξιοποίηση των κερδών από ελληνικά 
ομόλογα (ANFAs και SMPs) σε ώριμες επενδύσεις και τη μείω-
ση των στόχων για τα πρωτογενή πλεονάσματα σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ..
Ειδικότερα, έως τον Ιούλιο θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί 
δύο μεταμνημονιακές αξιολογήσεις (5η και 6η), να ληφθούν οι 
αποφάσεις για τα ANFAs και SMPs και να τεθεί επισήμως στους 
Ευρωπαίους εταίρους το αίτημα για μείωση των στόχων των 
πρωτογενών πλεονασμάτων από το 2021. Η κυβέρνηση 
προσδοκά ότι θα έχει ως συμμάχους τόσο τον ρυθμό ανάπτυ-
ξης, όσο και τις αναβαθμίσεις της οικονομίας από τους διεθνείς 
οίκους αξιολόγησης.
Το οικονομικό επιτελείο πιστεύει ότι θα υπάρξει μια θετική έκ-
θεση για την 5η ενισχυμένη μεταμνημονιακή εποπτεία και για 
την πορεία των δημοσιονομικών μεγεθών (θα δημοσιοποιη-
θεί στις 27 Φεβρουαρίου και θα συζητηθεί στο Eurogroup της 
16ης Μαρτίου). Σε αυτήν τη συνεδρίαση των υπουργών Οικο-
νομικών της ευρωζώνης, παράλληλα, η Ελλάδα ευελπιστεί ότι 
μπορεί να υπάρξουν κινήσεις για την αξιοποίηση των ANFAs 
και SMPs στο πλαίσιο της τόνωσης της ανάπτυξης (η αλλαγή 
χρήσης των κερδών από τα ελληνικά ομόλογα μελετάται ήδη 
διεξοδικά από την Κομισιόν και τον ESM με τεχνική άσκηση). 
Αν και, σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, προβάλει και το εν-

δεχόμενο οι τελικές αποφάσεις να μετατεθούν για την επόμενη 
εκταμίευση ANFAs και SMPs στο τέλος του α’ εξαμήνου.
Επόμενος σταθμός, στον οποίο ενδέχεται να τεθεί επί τάπητος 
το θέμα της μείωσης των πρωτογενών πλεονασμάτων είναι το 
Eurogroup της 18ης Μαΐου. Εντός του μήνα αυτού, εξάλλου, 
η κυβέρνηση καλείται να ολοκληρώσει το νέο Μεσοπρόθεσμο 
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2021- 2024, 
ενώ η ελληνική οικονομία θα βρεθεί στο «μικροσκόπιο» του 
ΔΝΤ στο πλαίσιο της 2ης μεταμνημονιακής αξιολόγησης από 
το Ταμείο.
Κομβική ημερομηνία είναι και η 4η Ιουνίου, όταν η ΕΛΣΤΑΤ θα 
δημοσιοποιήσει την εκτίμησή της για τον ρυθμό ανάπτυξης για 
το α’ τρίμηνο εφέτος και να δώσει έτσι ένα πρώτο δείγμα για 
το κατά πόσο μπορεί να επιβεβαιωθεί η πρόβλεψη του προ-
ϋπολογισμού για αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,8% το 2020. Ενώ, 
στο Eurogroup της 11ης Ιουνίου, που θα διεξαχθεί στο Λου-
ξεμβούργο, μπορεί να συζητηθεί το θέμα των πρωτογενών 
πλεονασμάτων. Σημειώνεται ότι υπάρχει πρόταση από το ΔΝΤ 
για να καθιερωθεί μια «γέφυρα» μεταφοράς πλεονασμάτων. 
Ο συγκεκριμένος μηχανισμός προβλέπει ότι εάν σε ένα έτος 
επιτευχθεί πρωτογενές πλεόνασμα υψηλότερο του στόχου, 
η υπέρβαση θα αξιοποιείται για να μειώνονται αντίστοιχα οι 
απαιτήσεις για τα πλεονάσματα των επόμενων ετών.
Στα τής 5ης αξιολόγησης, τώρα, στις επαφές των δύο πλευρών 
για τις μεταμνημονιακές δεσμεύσεις, αναμένεται να τεθούν 
τα τελευταία στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού και ο 
περιορισμός της φοροδιαφυγής, ο σχεδιασμός της κυβέρνη-

σης για νέες φοροελαφρύνσεις το 2020 μόλις επιβεβαιωθεί 
ο αναγκαίος δημοσιονομικός χώρος, η πορεία των ιδιωτικο-
ποιήσεων με έμφαση στην αγορά ενέργειας, η αποπληρωμή 
των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς ιδιώτες και 
η ολοκλήρωση του συστήματος διαχείρισης ανθρώπινου δυ-
ναμικού στο Δημόσιο.
Σημαντικά θεωρούνται τα τραπεζικά θέματα που θα βρεθούν 
στο τραπέζι των συζητήσεων. Ειδικότερα, από την 1η Μαΐου 
και μετά θα πάψει να υφίσταται το ισχύουν καθεστώς για την 
προστασία της α’ κατοικίας, που αναμένεται να αντικατασταθεί 
από ένα νέο πλαίσιο για τη διευθέτηση όλων των οφειλών των 
ιδιωτών με αντικειμενικά κριτήρια μέσω ενιαίας ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας και με μέριμνα για την προστασία των οικονομικά 
ασθενών. Οι θεσμοί ζητούν να υπάρξει ένα πλαίσιο αντιμετώ-
πισης του ιδιωτικού χρέους, που θα περιλαμβάνει τη δυνατό-
τητα ιδιωτικής πτώχευσης- κατ’ αντιστοιχία με όσα ισχύουν 
για τις επιχειρήσεις- και θα δίνει στους δανειολήπτες τη δυνα-
τότητα να ρυθμίσουν υπό αυστηρά κριτήρια τις οφειλές τους. 
Ένα άλλο ζήτημα είναι η επιτάχυνση των πλειστηριασμών και 
η αξιοποίηση του «Ηρακλή» για τη μείωση των «κόκκινων» 
δανείων, ενώ πολύ σημαντικό για τους θεσμούς (και ιδιαίτερα 
την ΕΚΤ) είναι η ταχύτερη (σε σχέση με τον κυβερνητικό σχε-
διασμό) ικανοποίηση των περισσότερων από 700.000 αιτη-
μάτων των τραπεζών για καταπτώσεις εγγυήσεων σε δάνεια 
ιδιωτών, συνολικού ύψους 2,1 δισ. ευρώ.

Δεν υπάρχει αρκετή πρόοδος ώστε να μπορεί να μπει στην τελική 
ευθεία ο επόμενος προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για την περίοδο 2021-2027, τόνισε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ μετά τις συνομιλίες του στη Βιέννη με 
τον ομοσπονδιακό καγκελάριο της Αυστρίας Σεμπάστιαν Κουρτς, 
ο οποίος προέβλεψε ότι θα υπάρξει μία μακρά διαπραγματευτική 
διαδικασία σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κατ΄ 
αρχάς θα πρέπει να ανταλλαγούν απόψεις μεταξύ ειδικών ως 
προς τις διαφορετικές θέσεις των χωρών-μελών της ΕΕ και 
κατόπιν ο ίδιος θα βολιδοσκοπήσει τους αρχηγούς κρατών και 
κυβερνήσεων εάν θα υπάρξει μία έκτακτη Σύνοδος Κορυφής για 
το θέμα, για την οποία διπλωμάτες εικάζουν ότι μπορεί να πραγ-
ματοποιηθεί στα μέσα Φεβρουαρίου.
Ο Αυστριακός καγκελάριος, ζητώντας να υπάρξει περιορισμός 
του κοινοτικού προϋπολογισμού στο 1% του ΑΕΠ, σημείωσε 
πως δεν εκπλήσσει το γεγονός ότι υπάρχουν σχετικά διαφορετι-
κές τοποθετήσεις, πάντως, όπως επισήμανε, η Αυστρία δεν είναι 

μόνη σ’ αυτό το αίτμημά της και η δική του κυβέρνηση «θα ήταν 
μία κακή κυβέρνηση εάν δεν εκπροσωπούσε τα συμφέροντα 
των φορολογούμενων».
Ο Σαρλ Μισέλ χαιρέτισε τη «σαφή στάση» της αυστριακής κυ-
βέρνησης συνασπισμού (σ.σ. του συντηρητικού Λαϊκού Κόμ-
ματος του καγκελάριου Κουρτς και των Πράσινων) απέναντι στο 
μέλλον της Ευρώπης, ενώ δεν θέλησε να τοποθετηθεί στο θέμα 
μίας νέας Συνθήκης για την Ευρώπη, την οποία υποστηρίζει η 
κυβέρνηση στη Βιέννη.
Περιορίστηκε μόνον να διαβεβαιώσει ότι το Ευρωπαϊκό Συμβού-
λιο θα είναι εταίρος στη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης 
και για μεταρρυθμίσεις στην ΕΕ, ενώ συνεχάρη τον Σεμπάστιαν 
Κουρτς για το «θαυμάσιο εκλογικό αποτέλεσμα» (σ.σ. στις πρό-
ωρες βουλευτικές εκλογές της 29ης Σεπτεμβρίου στις οποίες το 
Λαϊκό Κόμμα του απέσπασε ποσοστό 37%) και για τον σχηματι-
σμό της νέας κυβέρνησης, που, όπως παρατήρησε, αποδεικνύει 
ότι η Αυστρία είναι ένας «ενεργός παίκτης».
Η επίσκεψη του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στη 

Βιέννη ήταν η πρώτη ενός ανώτατου αξιωματούχου της ΕΕ μετά 
την ορκωμοσία της νέας αυστριακής κυβέρνησης στις 7 Ιανου-
αρίου, ενώ ο καγκελάριος Σεμπάστιαν Κουρτς επισκέφθηκε την 
περασμένη Κυριακή (12 Ιανουαρίου) τις Βρυξέλλες, όπου είχε 
συνομιλίες με τη νέα πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρ-
σουλα φον ντερ Λάιεν και τον επικεφαλής των διαπραγματεύσε-
ων για το Brexit Μισέλ Μπαρνιέ.
Σε αυτή την επίσκεψή του στην έδρα της ΕΕ, ο Σεμπάστιαν Κουρτς 
συνάντησε σίγουρα καλύτερη «ατμόσφαιρα» από εκείνη που 
είχε αντιμετωπίσει κατά την πρώτη εμφάνισή του στις Βρυξέλλες 
μετά την πρώτη ανάληψη των καθηκόντων του ως Αυστριακού 
καγκελαρίου τον Δεκέμβριο του 2017.
Και αυτό διότι τότε, πριν από δύο χρόνια, μετέβαινε εκεί ως επι-
κεφαλής μίας ιδιαίτερα αμφιλεγόμενης κυβέρνησης, εξαιτίας της 
συμμετοχής σε αυτή του ακροδεξιού εθνικιστικού Κόμματος των 
Ελευθέρων, ενώ τώρα ηγείται ενός κυβερνητικού σχήματος, το 
οποίο, λόγω της συμμετοχής των Πράσινων σε αυτό, πολλοί 
θεωρούν ένα είδος προτύπου στην Ευρώπη.

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 5Η ΜΕΤΑΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΕ: ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΚΟΜΗ ΠΡΟΟΔΟΣ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Τονίζει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ μετά τις συνομιλίες του στη Βιέννη με τον Αυστριακό καγκελάριο 
Σεμπάστιαν Κουρτς



ΕΠΙΣΤΗΜΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

20

Το σύμπαν είναι μεγάλο (αδιανόητα μεγάλο) και γεμάτο με 
μεγάλα «πράγματα». Όσο περνάνε τα χρόνια, ο κατάλογος με 
τα μεγαλύτερα αντικείμενα και δομές στο σύμπαν αλλάζει συ-
νεχώς, καθώς οι επιστήμονες ολοένα κάνουν νέες ανακαλύψεις 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Ας δούμε μερικά χαρακτηριστικά ρεκόρ και, με την ευκαιρία, 
ας αναλογιστούμε πόσο μικρή είναι η Γη μέσα στην απεραντο-
σύνη του σύμπαντος.
• Ο μεγαλύτερος εξωπλανήτης: GQ Lupi b. Ανακαλύφθηκε το 
2005, κινείται γύρω από ένα νεαρό άστρο και εκτιμάται ότι έχει 
ακτίνα περίπου 3,5 φορές μεγαλύτερη του Δία, του γίγαντα του 
ηλιακού μας συστήματος. Μερικοί επιστήμονες υποστηρίζουν 
ότι δεν πρόκειται για τεράστιο εξωπλανήτη, αλλά για μικρό 
άστρο (καφέ νάνο).
• Το μεγαλύτερο άστρο: UY Scuti (Ασπίδος). Έχει ακτίνα περί-
που 1.700 μεγαλύτερη από τον Ήλιο μας. Αν βρισκόταν στο 
κέντρο του δικού μας ηλιακού συστήματος, η άκρη του θα 
έφθανε πέρα από την τροχιά του Δία, ενώ τα αέρια και η σκόνη 
του πέρα από την τροχιά του Πλούτωνα ή 400 φορές την από-
σταση Γης-Ήλιου.
• Το μεγαλύτερο νεφέλωμα: Ταραντούλα. Είναι επίσης η πιο 
ενεργή περιοχή δημιουργίας άστρων στη γαλαξιακή «γειτο-
νιά» μας, ένα πραγματικό αστρικό «βρεφοκομείο». Εκτείνεται 
σε απόσταση άνω των 1.800 ετών φωτός και βρίσκεται σε 
απόσταση 170.000 ετών φωτός από τη Γη στο Μεγάλο Μαγ-
γελανικό Νέφος, ένα μικρό γαλαξία δορυφορικό του δικού μας.
• Το μεγαλύτερο κενό σημείο: Το υπερ-κενό του Ηριδανού: 
Είναι μια γιγάντια περιοχή άδειου διαστήματος, που ανακαλύ-
φθηκε το 2004 από το δορυφόρο WMAP της NASA. Εκτείνεται 

σε έκταση 1,8 δισεκατομμυρίων ετών φωτός, μια ασύλληπτα 
μεγάλη περιοχή που περιέργως είναι κενή από άστρα, αέρια, 
σκόνη, ακόμη και σκοτεινή ύλη. Κανένας επιστήμονας δεν έχει 
ιδέα πώς και γιατί υπάρχει ένα κενό τέτοιας κλίμακας.
• Ο μεγαλύτερος γαλαξίας: IC 1101. Είναι τουλάχιστον 50 φο-
ρές μεγαλύτερος και με μάζα 2.000 φορές μεγαλύτερη από το 
δικό μας γαλαξία (που έχει έκταση περίπου 100.000 ετών φω-
τός, έναντι 5,5 εκατομμυρίων ετών φωτός του IC 1101).
• Η μεγαλύτερη μαύρη τρύπα: ΤΟΝ 618. Έχει μάζα 66 δισεκα-
τομμύρια Ήλιους και βρίσκεται σε απόσταση 10,37 δισ. ετών 
φωτός από τη Γη, στο ενεργό κέντρο ενός μακρινού γαλαξία 
που εκπέμπει τεράστιες ποσότητες ακτινοβολίας (κβάζαρ). Στο 
λεγόμενο «τοπικό σύμπαν» (σε απόσταση 1 δισ. ετών φωτός 
από το ηλιακό μας σύστημα) η μεγαλύτερη μαύρη τρύπα ανα-
καλύφθηκε πρόσφατα στο κέντρο του γαλαξία Holm 15A και 
έχει μάζα 40 δισ. φορές μεγαλύτερη από του Ήλιου.
• Η μεγαλύτερη γαλαξιακή φυσαλίδα: Έχει ύψος 25.000 ετών 
φωτός, το ένα τέταρτο του γαλαξία μας, από τον οποίο και έχει 
δημιουργηθεί. Ανακαλύφθηκε το 2004 από το τηλεσκόπιο 
«Φέρμι», φαίνεται μόνο σε ορισμένα μήκη κύματος ακτινοβο-
λίας και πιθανώς οφείλεται σε παλαιότερη δραστηριότητα της 
κεντρικής μαύρης τρύπας του γαλαξία μας, του Τοξότη Α*.
• Το μεγαλύτερο αντικείμενο: Το πρωτοσμήνος γαλαξιών 
SPT2349-56. Όταν ακόμη το σύμπαν είχε το ένα δέκατο της 
σημερινής ηλικίας του, 14 γαλαξίες συγκρούστηκαν και σχη-
μάτισαν το μεγαλύτερο γνωστό διαστημικό «αντικείμενο» που 
σχηματίστηκε υπό την επιρροή της βαρύτητας. Καταλαμβάνει 
χώρο τριπλάσιο του γαλαξία μας και κάποια στιγμή οι γαλαξίες 
του θα συγχωνευθούν πλήρως σε ένα ενιαίο γαλαξία με μάζα 

δέκα τρισεκατομμύρια φορές μεγαλύτερη του Ήλιου μας. ‘Αλ-
λοι 50 γαλαξίες περιβάλλουν το πρωτοσμήνος, προσδίδοντας 
του στο μέλλον ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις.
• Το μεγαλύτερος σμήνος γαλαξιών: του Σάπλεϊ. Ανακαλύφθη-
κε από τον αστρονόμο Harlow Shapley στη δεκαετία του 1930 
και περιέχει περισσότερους από 8.000 γαλαξίες με συνολική 
μάζα τουλάχιστον δέκα εκατομμύρια δισεκατομμύρια φορές 
μεγαλύτερη σε σχέση με τον Ήλιο μας. Είναι επίσης η μεγαλύ-
τερη δομή στο λεγόμενο «τοπικό» σύμπαν μας, σύμφωνα με 
τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA).
• To μεγαλύτερο υπερσμήνος γαλαξιών: Λανιακέα. Σε αυτό 
ανήκει και ο δικός μας γαλαξίας. Εκτείνεται σε απόσταση άνω 
των 520 εκατομμυρίων ετών φωτός και δεν έχει συγκεκριμέ-
να σύνορα, αλλά οι αστρονόμοι εκτιμούν ότι περιέχει περίπου 
100.000 γαλαξίες με συνολική μάζα 100 εκατομμύρια δισεκα-
τομμύρια φορές μεγαλύτερη του Ήλιου μας.
• Η μεγαλύτερη ομάδα κβάζαρ: Huge-LQG. Εκτείνεται σε από-
σταση τεσσάρων δισεκατομμυρίων ετών φωτός και περιέχει 
73 κβάζαρ (υπερδραστήριες και υπερφωτεινές μαύρες τρύπες 
σε κέντρα γαλαξιών) με μάζα ασύλληπτα μεγαλύτερη του 
Ήλιου μας (ο αριθμός 6,1 επί 18 μηδενικά).
• Η μεγαλύτερη γνωστή οντότητα στο σύμπαν: Το Μέγα Τείχος 
Ηρακλή-Βορείου Στέμματος. Έχει έκταση δέκα δισεκατομμυ-
ρίων ετών φωτός και περιέχει δισεκατομμύρια γαλαξίες. Ανα-
καλύφθηκε το 2013 και πήρε το όνομα του, επειδή βρίσκεται 
στην κατεύθυνση των αστερισμών του Ηρακλή και του Βορεί-
ου Στέμματος (Corona Borealis), σύμφωνα με το Live Science.

Ενημερωτική εκδήλωση διοργανώνει η γενική γραμμα-
τεία Έρευνας και Τεχνολογίας, σε συνεργασία με το ίδρυμα  
PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the 
Mediterranean Area), στις 24 Ιανουαρίου 2020 στο Εθνικό 
‘Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ), στην Αθήνα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-
ΜΠΕ. 
Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση των ενδιαφερό-
μενων για τις επικείμενες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων 
στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος εργασίας 2020 του 
PRIMA, οι οποίες αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα, μετά 
την έγκριση του σχετικού προγράμματος από την ΕΕ. 
Τα ετήσια προγράμματα του PRIMA βασίζονται στις προτεραι-
ότητες του στρατηγικού θεματολογίου έρευνας και καινοτομί-
ας που είναι επιγραμματικά οι εξής: 

* Βιώσιμη διαχείριση υδάτων στις ξηρικές και ημι-ξηρικές πε-
ριοχές της Μεσογείου.
* Βιώσιμα γεωργικά συστήματα υπό τις περιβαλλοντικές πιέ-
σεις  της Μεσογείου.
* Μεσογειακές αλυσίδες αξίας στον τομέα των τροφίμων για 
την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη. 
Όπως και στα προηγούμενα έτη, θα εκδοθούν 2 προσκλήσεις 
υποβολής προτάσεων, μία για κάθε ενότητα του προγράμμα-
τος : 
* Ενότητα 1: Η πρόσκληση θα αφορά στη χρηματοδότηση 
δράσεων και έργων έρευνας και καινοτομίας από πόρους του 
«Ορίζοντα 2020». Η υποβολή και αξιολόγηση των προτάσε-
ων, καθώς και η διαχείριση και χρηματοδότηση των έργων, 
γίνεται απευθείας από τον φορέα «PRIMA Foundation».

* Ενότητα 2: Η πρόσκληση θα αφορά στη χρηματοδότηση δι-
ακρατικών συνεργατικών έργων έρευνας και καινοτομίας από 
εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο PRIMA. Η 
υποβολή και αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται με ευθύνη 
του PRIMA, αλλά κάθε χώρα επιλέγει τους τομείς προτεραιό-
τητας που θα συμμετάσχει και τα κονδύλια που θα διαθέσει, 
και καθορίζει τους όρους συμμετοχής και χρηματοδότησης 
των φορέων που είναι εγκατεστημένοι στην επικράτειά της, 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Η διαχείριση και χρημα-
τοδότηση των έργων που θα επιλεχθούν, πραγματοποιείται σε 
εθνικό επίπεδο. 
H εκδήλωση θα μεταδίδεται απευθείας μέσω διαδικτύου στη 
διεύθυνση http://media.ekt.gr/live , με την υποστήριξη του 
Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (EKT).  
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 ανοίγει πανιά, για να γίνει επιχείρηση
Εδώ η   δέα σου

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

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

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

Από την ιδέα στο prototype: 5 κατηγορίες

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

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)]
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ΡΥΘΜΙΣΗ  Η ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΜΕ ΕΚΠΟΙΗΣΗ 
ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

 H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΣΕΛΙΔEΣ  1-3                                                        20/01/2020

Μπορεί η κυβέρνηση να έχει δεσμευτεί ως προς την υιοθέ-
τηση του νέου πτωχευτικού κώδικα συμπεριλαμβανομένης 
της «δεύτερης ευκαιρίας» έως τον Απρίλιο του 2020, ωστόσο 
όλα δείχνουν πως θα είναι δύσκολο σε κάθε περίπτωση ο νέος 
πτωχευτικός να έχει υιοθετηθεί μέχρι τότε. Άλλωστε ήδη άνοι-
ξε τον χορό κατά τις συζητήσεις με τα τεχνικά κλιμάκια των 
θεσμών η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, η οποία μίλησε για 
μια ολιγόμηνη παράταση έως ότου όλα τα θέματα επιλυθούν 
και ο νέος πτωχευτικός κώδικας ολοκληρωθεί. Ωστόσο, αυτό 
δεν σημαίνει παράταση της λειτουργίας της πλατφόρμας για 
την πρώτη κατοικία, καθώς εκεί τόσο οι τράπεζες όσο και οι 
θεσμοί είναι κάθετοι για τη διακοπή της λειτουργίας μετά το 
τέλος του Απριλίου.
Ως προς τη δεύτερη ευκαιρία (κοινοτική οδηγία) όπως αυτή 
αποτυπώθηκε σε νέα έκθεση της PWC που διενεργήθηκε για 
την Υπηρεσία Στήριξης Διαθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της 
Κομισιόν, αυτή κινείται σε δύο βασικούς άξονες: Από την 1η 
Μαΐου και μετά: ή ρυθμίζεις εξωδικαστικά ή πτωχεύεις μέσα 
από δικαστικές διαδικασίες. Στην πρώτη περίπτωση η πλατ-
φόρμα εξωδικαστικής ρύθμισης θα είναι ενιαία για Δημόσιο 
και τράπεζες.
Στη δεύτερη περίπτωση ο οφειλέτης οδηγείται στον πλειστη-
ριασμό του συνόλου των περιουσιακών του στοιχείων έως 
ότου το χρέος εξοφληθεί στο σύνολό του. Στην περίπτωση 
που δεν εξοφληθεί το χρέος παρά την εκποίηση του συνόλου 
των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, τότε ο οφειλέτης 
απελευθερώνεται των χρεών του εντός τριετίας από την πτώ-
χευση.
Προβλήματα προς επίλυση 
Τα προβλήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν η νομοπα-
ρασκευαστική επιτροπή, το Δημόσιο και οι τράπεζες είναι 
τα εξής: Δεν έχει καθοριστεί η περίμετρος στην οποία θα 
εφαρμοστεί το νέο πτωχευτικό δίκαιο. Η πρώτη φάση, όπως 
λένε οι ειδικοί, αφορά τους ιδιώτες και το «κάτω μέρος» των 
επιχειρηματιών, δηλαδή αυτούς που έχουν την ιδιότητα του 
επιχειρηματία και δεν λογίζονται ούτε ως ιδιώτες ούτε ως επι-
χειρήσεις. Η κατάργηση της πλατφόρμας για την α’ κατοικία 
οπωσδήποτε θα εφαρμοστεί έως το τέλος του Απριλίου, κα-
θώς η χώρα έχει υπογράψει σχετική δέσμευση για να λάβει τα 
χρήματα από τα ANFAs. Ωστόσο, θα υπάρχει μεσοδιάστημα 
που θα λειτουργήσει χωρίς τον νέο πτωχευτικό δίκαιο και χω-
ρίς την προστασία της πρώτης κατοικίας.
Αφού όλα τα παραπάνω προ βλήματα επιλυθούν, θα ακο-
λουθήσει και η αναμόρφωση του πτωχευτικού δικαίου για 

τις επιχειρήσεις όπως προβλέπει η κοινοτική οδηγία για τη 
«δεύτερη ευκαιρία».
Κυβέρνηση - τεχνικά κλιμάκια 
Η συζήτηση - διαπραγμάτευση της Παρασκευής, στην οποία 
συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των συναρμόδιων υπουργεί-
ων και της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, 
κατέστησε φανερό πως η χώρα πρέπει να αλλάξει το μοντέλο 
διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους, είτε αυτό αφορά ιδιώτες 
είτε επιχειρήσεις. Το βάρος των ρυθμίσεων πέφτει στους εξω-
δικαστικούς συμβιβασμούς, με δεδομένο πως στα δικαστήρια 
οι υποθέσεις λιμνάζουν
Προστασία α’ κατοικίας
 Σε ό,τι αφορά την προστασία της πρώτης κατοικίας (ν. 
4605/2019), η εκτίμηση των πιστωτικών ιδρυμάτων είναι 
πως ο νόμος δεν έχει επιτελέσει τον σκοπό του.
Μετά την πλήρη λειτουργία της πλατφόρμας, μια πρώτη 
καταγραφή δείχνει ότι αιτήσεις έχουν υποβληθεί για ακίνητα 
συνολικής αξίας περί τα 100 εκατ. ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί 
πως η αρχική εκτίμηση ήταν για 7 δις.
Επομένως οι τράπεζες δεν έχουν κανέναν λόγο να θέλουν την 
παράταση λειτουργίας της πλατφόρμας πέρα από το τέλος 
Απριλίου και δεν το ζητούν.
Υποθέσεις του ν. Κατσέλη
 Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Δικαιοσύνης, εκκρε-
μούν 98.000 υποθέσεις, όπως ανέλυσαν οι τράπεζες στα τε-
χνικά κλιμάκια των θεσμών. Δεδομένου όμως πως πρόκειται 
στις περισσότερες περιπτώσεις για διπλές αιτήσεις (οφειλετών 
και εγγυητών), ο πραγματικός αριθμός που αφορά ακίνητα 
υπολογίζεται σε περίπου 60.000. Η επίσημη πρόταση των 
τραπεζών είναι στις εκκρεμείς υποθέσεις να καταργηθούν οι 
δικάσιμοι, και αντ’ αυτού να καθιερωθεί με επιπλέον βελτιώ-
σεις η γραπτή διαδικασία. Τα τεχνικά κλιμάκια φαίνεται πως 
συμφωνούν με αυτήν την πρόταση.

ΣΕ ΚΟΜβΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΟΙ 
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ ΤΗΣ ΔΕΗ ΣΤΟ ΛΙΓΝΙΤΗ 
– ΥΠΕΝ ΚΑΙ DG COMP ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ 
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΤΟΥ SPV 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

energypress.gr

Σε αναζήτηση συμφωνίας για τον μεταβατικό μηχανι-
σμό που θα περιορίσει τη μονοπωλιακή θέση της ΔΕΗ 
στη λιγνιτική παραγωγή βρίσκονται υπουργείο Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας με τη DG COMP.
Οι διαπραγματεύσεις μετά τις αργίες των γιορτών 
έχουν ξεκινήσει και οι πρώτες συναντήσεις έχουν γίνει 
με την ελληνική πλευρά. Μάλιστα αυτήν την εβδομά-

δα, ίσως στις 23 του μηνός δεν αποκλείεται στελέχη 
των θεσμών να συναντήσει και ο υπουργός ΠΕΝ Κω-
στής Χατζηδάκης.
Πηγές του ΥΠΕΝ στη διάρκεια ενημέρωσης των συντα-
κτών επιβεβαιώνουν την προσπάθεια των δύο πλευ-
ρών να καταλήξουν τις διαπραγματεύσεις - ίσως και 
τον Φεβρουάριο με κάποιες αισιόδοξες εκτιμήσεις - για 
τη δομή του SPV αλλά οι ίδιοι κύκλοι εμμέσως πλην 
σαφώς μιλούν και για διαφορετικές προσεγγίσεις.
Η Κομισιόν, φαίνεται να μην πείθεται για την επάρκεια 
του μέτρου της απολιγνιτοποίησης, με την ελληνική 
πλευρά να αποδίδει τη στάση των Βρυξελλών στους 
τριγμούς που έχει προκαλέσει η στάση της προηγού-
μενης ηγεσίας του ΥΠΕΝ στο θέμα της πώλησης των 
λιγνιτικών μονάδων. Έτσι, τώρα, η παρούσα ηγεσία 
του υπουργείου επιδιώκει να αποκαταστήσει την αξι-
οπιστία αφενός με την αποφασιστικότητα της να εφαρ-
μόσει όσα έχει δεσμευτεί και αφετέρου να παρουσιάσει 
στοιχεία για το άνοιγμα της αγοράς ρεύματος.
Ως προς το επίμαχο θέμα ΥΠΕΝ και DG COMP εργάζο-
νται για τον σχεδιασμό του μεταβατικού μηχανισμού 
που θα λειτουργεί έως το 2023 δίνοντας πρόσβαση σε 
τρίτους στη λιγνιτική παραγωγή. Με πιο απλά λόγια η 
ΔΕΗ θα πουλά ρεύμα που παράγει από λιγνιτικές της 
μονάδες. Ποιοι θα το αγοράζουν;
Πηγές του ΥΠΕΝ επιμένουν πως η πρόταση της ελλη-
νικής πλευράς είναι η συμμετοχή στον μηχανισμό ή 
στο SPV μόνο των ενεργοβόρων βιομηχανιών. Αυτές 
είναι που έχουν μηχανισμό αντιστάθμισης ρύπων 
και μπορούν να επωμίζονται το κόστος του CO2 που 
καταβάλλει η ΔΕΗ. Με την πρόταση αυτή το ΥΠΕΝ 
αποσκοπεί στο να πάρει οικονομική ανάσα η δημόσια 
εταιρία ηλεκτρισμού, να λύσει το θέμα των συμβάσε-
ων προμήθειας που λήγουν φέτος και να αποφορτιστεί 
με μερίδιο αγοράς στην υψηλή τάση.
Στον αντίποδα η Ευρ. Επιτροπή, όπως αναγνωρίζουν 
και πηγές του ΥΠΕΝ, θέλουν και τη συμμετοχή των 
προμηθευτών ρεύματος με επιχείρημα το μαζικότε-
ρο άνοιγμα της αγοράς. Ωστόσο, σύμφωνα με πηγές 
ο αντίλογος της Αθήνας είναι πως οι προμηθευτές θα 
αγοράζουν ακριβό ρεύμα καθώς δεν διαθέτουν μηχα-
νισμό αντιστάθμισης.
Οι ίδιοι κύκλοι του υπουργείου, στο ερώτημα για το 
αν η DG COMP θέλει να προσθέσει και υδροηλεκτρική 
ισχύ στην πωλούμενη ενέργεια, αποφεύγουν να απα-
ντήσουν παραπέμποντας στο ό,τι οι διαπραγματεύσεις 
την τρέχουσα περίοδο έγκεινται στο ποιος θα συμμε-
τέχει στο SPV… 



ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

24

ΤΕΣΣΕΡΑ ΞΕΝΑ FUNDS ΠΟΝΤΑΡΟΥΝ 
ΣΤΗΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

kathimerini.gr

Επενδύσεις αξίας δεκάδων εκατoμμυρίων ευρώ για 
την απόκτηση και –το κυριότερο– την ανάπτυξη 
ακινήτων στην Ελλάδα, πραγματοποίησαν κατά τη 
διάρκεια του 2019 ξένες εταιρείες. Πρόκειται για 
ομίλους, οι οποίοι ήλθαν, είδαν και… αποφάσισαν 
να τοποθετηθούν στην ελληνική αγορά ακινήτων, 
καθώς αναγνώρισαν τις σημαντικές προοπτικές μελ-
λοντικών υπεραξιών που προσφέρει. Με τον τρόπο 
αυτό επιχειρείται να καλυφθεί και το σημαντικό επεν-
δυτικό κενό της τελευταίας δεκαετίας στην ανάπτυ-
ξη ακινήτων στη χώρα, καθώς με εξαίρεση μερικές 
εταιρείες, η Ελλάδα στερείται πλέον σημαντικών 
«παικτών», ικανών να σχεδιάσουν και να χρηματο-
δοτήσουν σημαντικές επενδύσεις. Το σημαντικότερο 
όμως είναι ότι πρόκειται για κινήσεις υψηλής προστι-
θέμενης αξίας, καθώς παράγουν θέσεις εργασίας.
Ενα ακόμα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι κάθε εται-
ρεία επικεντρώνεται σε διαφορετικούς «θυλάκους» 
ανάπτυξης της αγοράς ακινήτων. Για παράδειγμα, το 
Zoia Fund, ένας επενδυτικός όμιλος ακινήτων από το 
Ισραήλ, συνέχισε και το 2019 τις επιλεκτικές αγορές 
παλιότερων κτιρίων, εντός του κέντρου της Αθήνας, 
με αποτέλεσμα σήμερα να διαθέτει 35 κτίρια. Στόχος 
είναι η ανακατασκευή και ανακαίνιση των ακινήτων 
και η επανατοποθέτησή τους στην αγορά, είτε ως 
χώροι φιλοξενίας (π.χ. ξενοδοχεία), είτε ως διαμε-
ρίσματα. Οπως τονίζει ο κ. Σάγκι Ρούμπιν, γενικός 
διευθυντής του Zoia, «η πρόθεσή μας είναι ότι επιχει-
ρούμε να επιστρέψουμε τα κτίρια που αποκτάμε πίσω 
στους Αθηναίους και εν γένει στους Ελληνες αγορα-
στές ή ενοικιαστές. Για τον λόγο αυτό, αναπτύσσουμε 
και προσφέρουμε στην αγορά προσιτές προτάσεις 
κατοικιών από πλευράς κόστους. Πιστεύουμε πολύ 
στις γειτονιές που βρίσκονται στο κέντρο της Αθή-
νας, όπως για παράδειγμα τα Εξάρχεια, το Πεδίον του 
Αρεως ή η Καλλιθέα, όπου σήμερα ανακατασκευά-
ζουμε ένα κτίριο με στόχο να προσφέρουμε μικρής 
επιφάνειας διαμερίσματα σε ανθρώπους μεταξύ 20 
και 40 ετών, που αναζητούν ακίνητο». Σύμφωνα με 
τον ίδιο, η Αθήνα θα μετεξελιχθεί τα επόμενα χρόνια 
σε μια πόλη όπως η Μαδρίτη ή το Βερολίνο, με επεν-
δύσεις πολλών εκατομμυρίων ευρώ.

Το Zoia Fund έχει επίσης αποκτήσει ακίνητα, μεταξύ 
άλλων, στην οδό Αιόλου (το κτίριο θα μετατραπεί σε 
ξενοδοχείο με επιπλωμένα διαμερίσματα), στην Καλ-
λιθέα, στο Κολωνάκι, στην Καστέλλα, στο Κουκάκι, 
στον Πειραιά, στο Γκάζι, στη Νεάπολη και στα Εξάρ-
χεια (Μπόταση).
Παράλληλα, τρία ακόμα κτίρια της εταιρείας αξι-
οποιούνται ήδη ως επαγγελματικοί χώροι. Το ένα 
ακίνητο είναι επιφάνειας 3.000 τ.μ. και βρίσκεται επί 
της Πατησίων, στο ύψος του Μουσείου, ενώ το άλλο 
βρίσκεται επί της οδού Φιλελλήνων, πλησίον της 
πλατείας Συντάγματος. Το πρώτο ακίνητο ξεχωρίζει 
για την αρχιτεκτονική του, ενώ το δεύτερο για την 
εξαιρετική τοποθεσία του. Ενδιαφέρον παρουσιάζει 
και η μετατροπή ενός πρώην βιομηχανικού κτιρίου 
στο Γκάζι σε έναν σύγχρονο χώρο γραφείων, ο οποί-
ος θα μισθωθεί από την εταιρεία Spaces.
Στον αντίποδα, ο αμερικανικός επενδυτικός όμιλος 
Hines επικεντρώνεται στον τομέα των εμπορικών 
κέντρων και της φιλοξενίας. Κατά το 2019, προχώ-
ρησε σε δύο σημαντικές επενδυτικές κινήσεις. Κατ’ 
αρχάς, ολοκλήρωσε την απόκτηση του εμπορικού 
κέντρου Athens Heart, στη συμβολή των οδών Πει-
ραιώς και Χαμοστέρνας, το οποίο σχεδιάζει πλέον να 
μετατρέψει σε εκπτωτικό κέντρο με την επωνυμία 
Gazi Outlet. Το νέο κέντρο θα είναι έτοιμο το 2021. 
Αντίστοιχα, πριν από λίγους μήνες, η Hines εξασφά-
λισε, την απόκτηση του πρώην Odeon Starcity, του 
ψυχαγωγικού κέντρου που λειτουργούσε στη Λ. Συγ-
γρού 111. Στόχος, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι η 
μετατροπή του ακινήτου σε ξενοδοχείο.
Εκτός των παραπάνω επενδύσεων, προχωρεί και η 
ανάπτυξη του έτερου εμπορικού πόλου της εταιρείας 
στην Ακαδημία Πλάτωνος, στη συμβολή των οδών 
Λένορμαν και Κηφισού. Σύμφωνα με τον κ. Ανδρέα 
Καψάλη, διευθυντή της εταιρείας, τις επόμενες ημέ-
ρες αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες για την 
κατασκευή των πρώτων 12.000 τ.μ., με ορίζοντα 
ολοκλήρωσης την άνοιξη του 2020.
Ενδιαφέρον για logistics και ξενοδοχεία
Ιδιαίτερης μνείας χρήζει και η κίνηση του σουηδικού 
ομίλου ακινήτων Sterner Stenhus Greece AB, του 
οποίου ηγείται ο Ελληνοσουηδός επιχειρηματίας Ηλί-
ας Γεωργιάδης, να αποκτήσει το 90% της εισηγμένης 
εταιρείας ανάπτυξης ακινήτων Pasal Development. 
Η σχετική διαδικασία προβλέπει την καταβολή πο-
σού 10 εκατ. ευρώ μέσω της αύξησης του μετοχικού 
κεφαλαίου, ενώ μόλις ολοκληρωθεί και κατά το τυ-
πικό της σκέλος (κάτι που αναμένεται τις προσεχείς 

εβδομάδες), θα εισφερθούν και επιπλέον κεφάλαια 
13 εκατ. ευρώ, πιθανώς και μέσω τραπεζικού δα-
νεισμού. Τα κεφάλαια αυτά θα αξιοποιηθούν για την 
πλήρη εξόφληση των οφειλών της Pasal, αλλά και 
για τη χρηματοδότηση των μελλοντικών κινήσεων 
της εταιρείας.
Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, «ως όμιλος έχουμε 
σημαντική εμπειρία από το χρηματιστήριο και ως 
εκ τούτου, από την αρχή της παρουσίας μας στην 
ελληνική αγορά ακινήτων, μας ενδιέφερε η σχετική 
προοπτική. Εκτιμούμε ότι η περίπτωση της Pasal 
Development είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και για 
τον λόγο αυτό προχωρούμε στη συγκεκριμένη συμ-
φωνία». Στόχος σε πρώτη φάση είναι να μεγιστοποι-
ηθεί η αξία του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου ακινή-
των της Pasal Development, με πρώτιστο στόχο την 
περαιτέρω διείσδυση στον τομέα των logistics, όπου 
η Pasal διαθέτει το κτίριο των κεντρικών αποθηκών 
της αλυσίδας Σκλαβενίτης στην Ελευσίνα.
Αξίζει να σημειωθεί βέβαια ότι εκτός από την από-
κτηση του ελέγχου της Pasal Development, η Sterner 
Stenhus έχει προχωρήσει σε σημαντικές κινήσεις 
στην ελληνική αγορά ακινήτων κατά τη διάρκεια 
των προηγούμενων μηνών. Συγκεκριμένα, έχει απο-
κτήσει το ιστορικό ξενοδοχείο «Ελλάς» στην πλατεία 
Ομονοίας, όπως επίσης δύο αποθηκευτικές εγκατα-
στάσεις στον Ασπρόπυργο. Πρόκειται για ακίνητα 
επιφάνειας 14.000 τ.μ. (Friesland) και 7.500 τ.μ. 
(Goldair).
Σημαντική κρίνεται πλέον και η παρουσία του ολλαν-
δικού ομίλου ανάπτυξης ακινήτων Ten Brinke, μέσω 
της ελληνικής του θυγατρικής Ten Brinke Hellas, η 
οποία έχει σε εξέλιξη ένα επενδυτικό πρόγραμμα που 
εκτιμάται ότι ξεπερνάει τα 70 εκατ. ευρώ. Το μεγαλύ-
τερο έργο αφορά την κατασκευή ενός νέου εμπορι-
κού κέντρου επιφάνειας 25.000 τ.μ. σε οικόπεδο 50 
στρεμμάτων στην Κρήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, 
η έκδοση των απαιτούμενων αδειών αναμένεται 
εντός του 2020, με το ύψος της επένδυσης να εκτιμά-
ται ότι θα κινηθεί πέριξ των 40-50 εκατ. ευρώ.
Αντίστοιχα στην Αττική, μία από τις κινήσεις της Ten 
Brinke που ξεχώρισαν το 2019, αφορά την εξαγορά 
του οικοπέδου των 15 στρεμμάτων που είχε αποκτή-
σει πριν από δύο δεκαετίες η ισραηλινών συμφερό-
ντων Plaza Centers.


