
Η Νέα Δημοκρατία προ των ευθυνών της

(συνέχεια από το προ- προηγούμενο)
1. Η Αμερικανική και η Γαλλική 

Επανάσταση έδειξαν στους λαούς 
'οτι τα πολιτεύματα που προϋπήρχαν 
τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη 
όχι μόνο δεν έλυσαν τα προϋπάρχο-
ντα προβλήματα απεναντίας δημι-

ούργησαν και άλλα. Και είναι γνωστό ότι τα καθεστώτα 
που προϋπήρχαν τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη τα 
είχε επιβάλλει με τη βία η Αγγλία. Είναι επίσης γνωστό πως 
τα καθεστώτα αυτά, επαναλαμβάνουμε ότι ήταν Αγγλικής 
έμπνευσης, οδήγησαν τους λαούς, ιδιαίτερα της Ευρώ-
πης, σε συνεχείς πολέμους, σε φτώχεια και σε γέννηση 
του Μαρξισμού.

2. Ο Καρλ Μαρξ «έχτισε» την κοσμοθεωρία του με 
οικοδομικά υλικά που είχαν δημιουργήσει οι Άγγλοι κο-
σμοκράτορες. Ο Μαρξισμός, όχι μόνο δεν έλυσε τα προ-
βλήματα της ανθρωπότητας, αλλά δημιούργησε νέα, πιο 
βάρβαρα απ' τα προηγούμενα.

"ΤΟ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ ΓΚΟΥΛΑΓΚ" του Αλεξάντερ Σολ-
ζενίτσιν περιγράφει με μελανά γράμματα την Μαρξιστική 

βαρβαρότητα που είχαν καθιερώσει οι κομουνιστές στη 
Ρωσία την εποχή του Σταλινισμού.

3. Ο Χιτλερισμός, που έβαλε σε κίνδυνο την Εγγλέζικη 
κοσμοκρατορία, υποχρέωσε σε συμμαχία την Αγγλία και 
τη Σοβιετική Ρωσία. Παρ' όλο που η Αγγλία πλήρωσε ακρι-
βά τα λάθη της εναντιώθηκε στην Προσπάθεια του Ντε 
Γκώλ και του Αντενάουερ, να ενώσουν τους λαούς της 
Ευρώπης και να εξασφαλίσουν σ' αυτούς πρώτα-πρώτα 
ειρήνη και μετά ανάπτυξη και ευημερία. Η Αγγλία έγινε 
μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ) - 
όχι  ιδρυτικό - και ο σκοπός της ήταν να τη διαλύσουν από 
μέσα. Όταν απογοητεύτηκαν απ' το όραμά τους αναχώρη-
σαν από μέλος.

Είναι γνωστό το BREXIT.
4. Σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) έχει εξασφαλί-

σει στην Ευρώπη ειρήνη. Ποτέ στο παρελθόν η Ευρώπη 
δεν είχε τόση μακρά περίοδο ειρήνης. όμως αυτό δεν 
αρκεί. Οι χώρες της Ευρώπης θα πρέπει να αποχτήσουν 
πολιτεύματα τα οποία θα τους εξασφαλίζουν ισσόροπη 
ανάπτυξη. Η Ελλάδα, και όχι μόνο, έχει το πολίτευμα της  
προεδρευόμενης κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας που κα-
θιερώθηκε με δημοψήφισμα το 1974.

Το εισηγήθηκε ο μακαρίτης Κωνσταντίνος Καραμαν-
λής μετά την επιστροφή του από το Παρίσι, και αντικα-

τέστησε το πολίτευμα της Βασιλευομένης Κοινοβουλευ-
τικής Δημοκρατίας απεδείχθη στην πράξη πως τα δύο 
πολιτεύματα, Προεδρευόμενη και Βασιλευομένη, είναι οι 
δυο όψεις του ίδιου νομίσματος. Η Ελλάδα με την Προε-
δρευόμενη και την ένταξή της στην τότε ΕΟΚ και σήμερα 
Ε.Ε., έχει εξασφαλίσει ειρήνη αλλά όχι ανάπτυξη.

5. Δεν είναι τυχαίο ότι στην Ελάδα ισχύουν: Πρώτον οι 
Έλληνες μεταναστεύουν όπως πριν την ένταξή στην ΕΟΚ. 
Και δεύτερον στην Ελλάδα ισχύει αυτό που λέγεται: κάθε 
πέρσι και καλύτερα, κάθε φέτος και χειρότερα.

6. Δεν έχουμε την παραμικρή αμφιβολία πως αυτά που 
κυριαρχούν σήμερα στην Ελλάδα οφείλονται αποκλειστι-
κά στην ποιότητα των Νόμων της, ιδιαίτερα του Συντάγμα-
τός της. Και θα πρέπει «ΤΟ ΚΑΚΟ ΝΑ ΤΟ ΧΤΥΠΗΣΟΥΜΕ 
ΣΤΗΝ ΡΙΖΑ ΤΟΥ». Γιατί, καθώς λέει ο λαός μας,  «ΕΝΟΣ 
ΚΑΚΟΥ ΜΥΡΙΑ ΕΠΟΝΤΑΙ». Και η ρίζα του κακού είναι η 
ποιότητα του Συντάγματος. Ας μην ξεχνάμε πως ΤΟ ΜΥ-
ΡΙΟ αντιστοιχεί σε 10.000 και το ΕΚΑΤΟΜΥΡΙΟ αντιστοιχεί 
σε εκατό φορές τις δέκα χιλιάδες. 100x10.000=1.000.000.

7. Τώρα απομένει να δούμε ποιο είναι το πολίτευμα 
που θα αντικαταστήσει το ισχύον και πως θα το καθιερώ-
σουμε. Αυτά όμως στα επόμενα.

ytsiampas@yahoo.gr

Άρθρο του εκδότη 
ΓΙΑΝΝΗ ΤΣΙΑΜΠΑ - ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ
Μέλος της Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων

1. Τι αλλάζει με το νέο νομο-
σχέδιο για την επαγγελματική 
εκπαίδευση; 

Στόχος του νομοσχεδίου εί-
ναι να καταστήσει την επαγγελ-
ματική εκπαίδευση και κατάρ-
τιση μια συνειδητή, ποιοτική 
επιλογή για τους πολλούς, για 
όσους επιθυμούν να εισέλθουν 
νωρίς στην αγορά εργασίας με 
αυξημένα επαγγελματικά προσό-
ντα. 

4 ενδεικτικές αλλαγές που 
επέρχονται με το νομοσχέδιο – 
Προβλέπεται: 

- Η σύνδεση της επαγγελμα-
τικής εκπαίδευσης με την αγορά 
εργασίας. 

- Η ίδρυση Πρότυπων Επαγ-
γελματικών Λυκείων. 

- Η ίδρυση νέου εναλλακτι-
κού επιπέδου σπουδών (μετά 
το Γυμνάσιο και πριν το Λύκειο 
– Επίπεδο 3): Απόφοιτοι Γυμνα-
σίου θα έχουν τη δυνατότητα να 
αποκτούν ειδικά επαγγελματικά 
προσόντα, προσαρμοσμένα στις 
ανάγκες της αγοράς σε συγκε-
κριμένα τεχνικά επαγγέλματα 
(π.χ. τεχνίτες αλουμινίου, τεχνί-
τες μαρμάρου) με διετή φοίτηση 
και ειδικά μαθήματα. 

- Η αναβάθμιση των ΙΕΚ.
2. Πώς θα συνδέεται πλέον 

η επαγγελματική εκπαίδευση 
με την αγορά εργασίας; 

- Το νομοσχέδιο προβλέπει 
τη συγκρότηση συμβουλίων με 
τη συμμετοχή όλων των εταίρων 
(ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ, ΓΣΕΒΕΕ, ΣΕΒ, 
ΣΕΤΕ, ΕΣΕΕ, ΚΕΕΕ, ΕΝΠΕ, ΚΕΔΕ 
κ.ά.) που θα ανιχνεύουν τις συ-
γκεκριμένες ανάγκες της αγο-
ράς εργασίας και σε εθνικό και 
σε τοπικό επίπεδο. 

- Στη βάση αυτών των συγκε-
κριμένων αναγκών, θα καθορίζε-
ται τι μαθήματα θα διδάσκονται 
στις δομές επαγγελματικές εκ-
παίδευσης. 

- Για παράδειγμα: Στις 
Κυκλάδες, διαπιστώνεται ότι 
υπάρχει ανάγκη σε συγκεκρι-
μένα τουριστικά επαγγέλματα. 
Οι επαγγελματικές δομές στις 
Κυκλάδες θα προχωρούν στην 
εκπαίδευση εργαζομένων σε αυ-
τήν την κατεύθυνση. Στη Δυτική 
Μακεδονία βρίσκεται σε εξέλιξη 
σχέδιο απολιγνιτοποίησης, εκεί 
πιθανότατα θα υπάρξει ανάγκη 
για επαγγελματική εκπαίδευση 
εστιασμένη σε συγκεκριμένους 
τομείς ενέργειας. Στην Κοζάνη 
παράγεται ο γνωστός κρόκος 
Κοζάνης. Στην περιοχή αυτή 
λοιπόν θα μπορούσε η επαγγελ-
ματική εκπαίδευση να επικεντρω-
θεί σε ειδικότητες που αφορούν 
τη μεταποίηση, επεξεργασία και 
εμπορία του. 

Στη χώρα μας αυτή τη στιγ-
μή συμβαίνει το εξής οξύμωρο: 
την ίδια ώρα που έχουμε ανεργία 
νέων, υπάρχει αυξημένη ζήτηση 
για συγκεκριμένες ειδικότητες, 
για τεχνικά επαγγέλματα, χωρίς 
ωστόσο να υπάρχει ανταπόκρι-
ση. Αντικείμενο του νέου νομο-
σχεδίου είναι να συνδέσει την 
επαγγελματική εκπαίδευση με 
την αγορά εργασίας, ώστε να 
καλυφθεί αυτό το «κενό», αυτή 
η δυσαρμονία που παρατηρείται 
μεταξύ προσφοράς και ζήτησης 
στα τεχνικά επαγγέλματα.

3. Τι είναι τα Πρότυπα Επαγ-
γελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ); 

Αντίστοιχα με το θεσμό των 
Προτύπων σχολείων στη γενική 

εκπαίδευση, προβλέπεται η ίδρυ-
ση Πρότυπων Επαγγελματικών 
Λυκείων στην επαγγελματική εκ-
παίδευση. Τα Πρότυπα ΕΠΑΛ θα 
λειτουργήσουν ως «πιλότος» για 
την εξάπλωση της μεταρρύθμι-
σης σε όλα τα Επαγγελματικά Λύ-
κεια. Οι μαθητές θα επιλέγονται 
με βάση το απολυτήριο Γυμνασί-
ου και οι εκπαιδευτικοί με βάση 
τα προσόντα τους. Θα ξεκινή-
σουν από τον Σεπτέμβριο 2021 
σε κάποιες περιοχές της χώρας 
και σταδιακά θα επεκτείνονται 
και σε άλλες.

4. Τι είναι το νέο Επίπεδο 3; 
Οι Επαγγελματικές Σχολές 

Κατάρτισης θα λειτουργούν στο 
λεγόμενο επίπεδο 3, το οποίο 
βρίσκεται ανάμεσα στο Γυμνά-
σιο και το Λύκειο, προβλέπεται 
από το ευρωπαϊκό πλαίσιο προ-
σόντων και αυτή τη στιγμή δεν 
υπάρχει στο εκπαιδευτικό μας 
σύστημα. Μέσω του επιπέδου 3 
δίνεται η δυνατό-
τητα στους νέους 
να ανακαλύψουν 
την κλίση τους, 
η οποία μπορεί 
να σχετίζεται με 
κάποιο τεχνικό 
επάγγελμα, και να 
αποκτήσουν ειδι-
κά επαγγελματικά 
προσόντα, προ-
σαρμοσμένα στις 
ανάγκες της αγο-
ράς εργασίας, με 
διετή φοίτηση και 
ειδικά μαθήματα. 

Δεν επιθυ-
μούν όλα τα παι-
διά να ακολου-
θήσουν γενική 

εκπαίδευση, και το επίπεδο 3 
συνιστά μία αξιόπιστη εναλλακτι-
κή, η οποία συνεπάγεται συχνά 
γρηγορότερη επαγγελματική 
αποκατάσταση, σε ειδικότητες 
προσόντων που αναζητά η αγο-
ρά και για τις οποίες δεν υπάρ-
χει σήμερα επαρκής αριθμός 
καταρτισμένων επαγγελματιών 
(π.χ. τεχνίτης ναυπηγοεπισκευ-
αστικής βιομηχανίας, τεχνίτης 
μαρμάρων, τεχνίτης εξωλέμβιων 
μηχανών, ηλεκτροσυγκολλητής, 
τεχνίτης αλουμινίου).

5. Τι προβλέπεται για τα 
ΙΕΚ; Και τι σημαίνει η «διαπε-
ρατότητα» που προβλέπεται 
στο νομοσχέδιο; 

Τα Ι.Ε.Κ. αποκτούν μεγαλύ-
τερη αυτονομία, μπορούν να 
αναπτύξουν συνεργασίες με κοι-
νωνικούς εταίρους, φορείς της 
αγοράς και της εκπαίδευσης, 
ιδρύονται Γραφεία Επαγγελμα-
τικής Ανάπτυξης & Σταδιοδρο-

μίας σε κάθε Ι.Ε.Κ., ιδρύονται 
για πρώτη φορά και αγγλόφωνα 
τμήματα. 

Στο νέο νομοσχέδιο προβλέ-
πεται η «διαπερατότητα» των 
επιλογών, δηλ. συνδέονται οι 
δρόμοι της επαγγελματικής εκ-
παίδευσης και προσφέρονται 
εναλλακτικές. Για παράδειγμα: 

- εάν κάποιος επιλέξει να πα-
ρακολουθήσει Επαγγελματική 
Σχολή Κατάρτισης (επίπεδο 3), 
στη συνέχεια μπορεί να επιλέξει 
τη συνέχιση της εκπαίδευσής του 
στη 2η τάξη ΕΠΑΛ. 

- εάν κάποιος αποφοιτήσει 
από ΙΕΚ, μπορεί να δώσει κατα-
τακτήριες εξετάσεις για την εισα-
γωγή του σε τμήμα ΑΕΙ σε συνα-
φές με το πτυχίο του αντικείμενο, 
με όρους που θέτει το ίδιο το ΑΕΙ. 

Δεν υπάρχει εκπαιδευτικό 
αδιέξοδο, συνδέονται όλοι οι 
δρόμοι της εκπαίδευσης και δί-
νονται λύσεις.

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

5 Ερωτήσεις & Απαντήσεις για το νέο νομοσχέδιο 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης

Η διεύθυνση της εφημερίδας 
και το προσωπικό 

σας εύχονται καλές γιορτές!

Κυκλοφορεί σ' ολόκληρο τον κόσμο

Μηνιαία οικονομική και  αναπτυξιακή εφημερίδα
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Η Περιφερειακή Ανάπτυξη 
αρχίζει με Χωροταξικό Σχεδιασμό

Κ. ΑΙΓΑΛΕΩ

1 ΚΩΔ. ΕΝΤΥΠΟΥ 21-7318

ETOΣ IΣΤ΄, AP. ΦYΛΛOY 185, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020



Οι επικείμενες πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, 
όπως αυτές παρουσιάστηκαν στους Πρυτάνεις πριν 
από λίγες μέρες, βρέθηκαν στο επίκεντρο του ψηφι-
ακού διαλόγου που διοργάνωσε ο Θεματικός Τομέας 
Προστασίας του Πολίτη της ΝΔ με θέμα: «Ασφάλεια 
στα Πανεπιστήμια-Τα επόμενα βήματα». 

Ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας 
Δημοκρατίας Γιώργος Στεργίου στην εισαγωγική του 
τοποθέτηση τόνισε: «Με την ελληνική κοινωνία να 
απαιτεί απολύτως ασφαλή Πανεπιστήμια και την κυ-
βέρνηση αποφασισμένη να κάνει όσα χρειάζονται, 
περιμένουμε από την ακαδημαϊκή κοινότητα μεγαλύ-
τερη τόλμη. Δεν μπορεί η βία και η ανομία να κρατούν 
τα πανεπιστήμια μας καθηλωμένα. Όταν τελειώσουμε 
με αυτά τα φαινόμενα, είναι βέβαιο ότι η ίδρυση αγ-
γλόφωνου προπτυχιακού τμήματος με δίδακτρα για 
ξένους φοιτητές, όπως στην Ιατρική του ΑΠΘ, δεν θα 
αποτελεί πλέον είδηση αλλά θα είναι ο κανόνας».

Πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, φοιτητές αλλά και 
εκπρόσωποι της Αστυνομίας κατέθεσαν τις απόψεις 

τους για το πώς θα διευκολυνθεί η εφαρμογή των δε-
σμεύσεων του Πρωθυπουργού για τη σύσταση ειδικής 
ομάδας προστασίας των Πανεπιστημίων, την αναβάθ-
μιση των μέτρων ασφαλείας των Ιδρυμάτων και την 
αυστηροποίηση της ποινικής μεταχείρισης των αδικη-
μάτων που διαπράττονται στα Πανεπιστήμια.

Στην ψηφιακή συζήτηση συμμετείχαν ο Άγγελος 
Συρίγος, Βουλευτής Α’ Αθηνών και η Βάσω Καλλέργη, 
Γραμματέας ΔΑΠ-ΝΔΦΚ του Παντείου Πανεπιστημίου, 
οι οποίοι έχουν υπάρξει αμφότεροι θύματα ενδοπανε-
πιστημιακής βίας, ο Στάθης Ευσταθόπουλος, Επικεφα-
λής του Θεματικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης της 
ΝΔ και ο Παύλος Μαρινάκης, Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ, 
που υπογράμμισαν ότι όσα σχεδιάζει η κυβέρνηση σή-
μερα αποτελούν διαχρονικές τους θέσεις. 

Συμμετείχαν επίσης ο Βασίλης Μπερτάνος, Αστυ-
νομικός Υποδιευθυντής και ο Δημοσθένης Πάκος, 
Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων 
Αθηνών, που προσέγγισαν το θέμα από αστυνομι-
κή σκοπιά καθώς επίσης ο Γιώργος Παπανικολάου, 

Πρόεδρος του Ελληνικού Συλλό-
γου Αποφοίτων Tufts University, 
ο οποίος παρουσίασε πρακτικές 
Πανεπιστημίων του εξωτερικού και 
ο Κυριάκος Μπαμπασίδης, δικηγό-
ρος και διδάκτορας Εγκληματολο-
γίας, συγγραφέας βιβλίου σχετικά 
με το ακαδημαϊκό άσυλο ο οποίος 
σημείωσε τη διαστρέβλωση του θε-
σμού και την ουσιαστική του παρα-
βίαση όχι από την αστυνομία αλλά 
από τις ομάδες που ασκούν βία και 
διαπράττουν εγκλήματα.

Την ψηφιακή συζήτηση συντό-
νισε η επικεφαλής του Θεματικού 
Τομέα Προστασίας του Πολίτη Ιω-
άννα Γκελεστάθη και παρευρέθη-
καν, μεταξύ άλλων, μέλη του Εκτε-
λεστικού Γραφείου της ΟΝΝΕΔ 
καθώς και καθηγητές μέλη του 
Θεματικού Τομέα Ανώτατης Εκπαί-
δευσης της ΝΔ.

Ψηφιακή εκδήλωση της ΝΔ για την ασφάλεια στα Πανεπιστήμια: 
Πρέπει και οι πρυτανικές αρχές να κάνουν το καθήκον τους

Αγαπητές φίλες και φίλοι, 
Από το 2004 προσπαθώ με επι-

μονή και με δεκάδες παρεμβάσεις 
μου εντός και εκτός Βουλής να 
πείσω όσο το δυνατόν περισσό-
τερους για την αναγκαιότητα του 
έργου της κατασκευής του δια-
γώνιου οδικού άξονα Θερμοπυ-
λών – Ιτέας – Αντιρρίου (κατά νε-
ότερη εκδοχή Λαμίας – Άμφισσας 
– Αντιρρίου) καθότι αποτελεί έργο 
μείζονος σημασίας για ολόκληρη 
την Κεντρική Ελλάδα.

Επειδή σε μείζονος σημασίας 
θέματα απαιτείται η ευρύτερη δυ-
νατή συνεργασία, ανεξαρτήτως 
κομματικής ή ιδεολογικής τοποθέ-
τησης απέστειλα ήδη επιστολή 
προς τους/τις Βουλευτές όλων 
των κομμάτων, που εκπροσωπούν 
τις συνδεόμενες με το έργο περι-
φερειακές ενότητες - Φθιώτιδας, 
Αιτωλοακαρνανίας και Αχαΐας -, 

προκειμένου να πραγματοποιη-
θεί σε σύντομο χρόνο κοινή δια-
βούλευση για τον συντονισμό των 
ενεργειών και την ενεργή ανάμει-
ξη των λοιπών εμπλεκόμενων φο-
ρέων, με σκοπό την παροχή κάθε 
δυνατής συνδρομής και ενημέρω-
σης για την υλοποίηση του ως άνω 
έργου. 

Από την αρχή της υγειονομικής 
κρίσης η χώρα μας αναπτύσσει μια 
τιτάνια προσπάθεια σε ότι αφορά 
την τηλεκπαίδευση με πολλά θε-
τικά αποτελέσματα. Διατηρεί σε 
επαφή τον μαθητή με τον δάσκαλό 
του και με τους συμμαθητές του 
και εξοικειώνει τα παιδιά μας με 
νέες τεχνολογίες. Αυτά φαίνεται 
να τα αγνοεί η αντιπολίτευση και 
να επενδύει συνεχώς στην κατα-
στροφολογία.

Μαθαίνουμε στο σπίτι, Μέ-
νουμε Ασφαλείς

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΓΑΣ
Βουλευτής Φωκίδας

Από το Γραφείο Τύπου της Νέας 
Δημοκρατίας εκδόθηκε η ακόλουθη 
ανακοίνωση:

«Χθές,25.11.2020, ο ΣΥΡΙΖΑ κα-
ταψήφισε τη μείωση των ασφαλιστι-
κών εισφορών από την οποία ωφε-
λούνται 2 εκατ. εργαζόμενοι που θα 
δουν άμεσα τα εισοδήματά τους να 
αυξάνονται.

Το μοναδικό στο οποίο έχει 
επιδείξει συνέπεια ο κ. Τσίπρας και 
οι σύντροφοί του είναι η μάχη τους 
κατά των μισθωτών, κατά των ελα-
φρύνσεων και υπέρ της ανεργίας. 

Δεν ψήφισαν το πρόγραμμα για 
100.000 νέες θέσεις εργασίας, δεν 
ψήφισαν την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ 
στα ακριτικά νησιά και τώρα έρχο-
νται και καταψηφίζουν τη μείωση των 
ασφαλιστικών εισφορών. 

Δυστυχώς χθες στη Βουλή επι-
βεβαιώθηκε για μια ακόμη φορά ότι 
ΣΥΡΙΖΑ σημαίνει υποκρισία και ψέ-
ματα».

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη
Του Διοικητικού Συμβουλίου του

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΗΣ ΦΙΛΙΑΣ
Σας εύχονται

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
Υγεία, Δημιουργικότητα & Οικογενειακή Ευτυχία

Για το 2021
От лица Президента

и Членов Совета Директоров
ОБЩЕСТВА ГРЕКО-РОССИЙСКОЙ ДРУЖБЫ

Поздравляем с наступающими Праздниками РОЖДЕСТВА И 
НОВОГО 2021 ГОДА!

Желаем Здоровья, Творчества и Семейного Счастья!

 «Αυτές κι αν είναι ευκαιρίες!
Ο κ. Τσίπρας ύστερα από 3 

μέρες σιωπής εδέησε να μιλήσει 
για τη βίλα στο Σούνιο. Μας λέει 
λοιπόν ότι νοικιάζει ένα σπίτι 142 
τετραγωνικών, σε μια από τις πιο 
ακριβές περιοχές της Αττικής, 
σε οικόπεδο ενός στρέμματος, 
μπροστά στη θάλασσα με 500 
ευρώ τον μήνα! Κι όχι μόνο αυτό, 
αλλά ο ιδιοκτήτης ξόδεψε 20.000 
ευρώ πλέον ΦΠΑ για ανακαίνιση 

προκειμένου να “μπαίνει μέσα” 
ουσιαστικά με αυτό το χαμηλό 
ενοίκιο των πεντακοσίων ευρώ. 
Δηλαδή ξόδεψε 20.000 + ΦΠΑ 
τώρα για να εισπράξει 18.000 σε 
τρία χρόνια και να πληρώσει και 
τον ΕΝΦΙΑ. Όταν μάλιστα είχε 
βάλει πωλητήριο στη βίλα έναντι 
1.200.000 ευρώ! Τσίπρα; Αυτά 
τα παραμύθια δεν τa πιστεύουν 
ούτε οι πιο φανατικοί οπαδοί του 
ΣΥΡΙΖΑ».

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ανακοίνωση

Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2020
Από το Γραφείο Τύπου της Νέας 

Δημοκρατίας, για την απώλεια του 
πρώην Βουλευτή του κόμματος Γιάν-
νη Παπαγεωργίου, εκδόθηκε η ακό-
λουθη ανακοίνωση:

«Η Νέα Δημοκρατία αποχαιρετά 
με θλίψη και οδύνη τον πρώην Βου-
λευτή του κόμματος Γιάννη Παπα-
γεωργίου πού έχασε τη μάχη με τον 
κορονοϊό.

Ο Γιάννης Παπαγεωργίου υπη-
ρέτησε με ανιδιοτέλεια την επιστήμη, 
την πατρίδα και την παράταξη. Έχει 

διατελέσει μεταξύ άλλων δημοτικός 
σύμβουλος Βόλου και πρόεδρος του 
Ολυμπιακού Βόλου, πρόεδρος του 
Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας, αντι-
πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού 
Συλλόγου και για πολλά χρόνια δι-
ευθυντής του ΕΣΥ στο Νοσοκομείο 
Λαμίας, ενώ εξελέγη βουλευτής 
Μαγνησίας με τη Νέα Δημοκρατία 
το 1989.

Στην οικογένεια και τους οικεί-
ους του εκφράζουμε τα ειλικρινή 
μας συλλυπητήρια».

NEA ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ανακοίνωση

Ο Εκπρόσωπος Τύπου της 
Νέας Δημοκρατίας, κ. Τάσος 
Γαϊτάνης, αναφορικά με τις ανα-
κρίβειες του ΣΥΡΙΖΑ για το ΕΣΥ, 
έκανε την ακόλουθη δήλωση: 

«Η αντιμετώπιση της πανδημί-
ας και των συνεπειών της, απαιτεί 
σύνεση και υπευθυνότητα, τόσο 
από την κυβέρνηση, όσο και από 
την αξιωματική αντιπολίτευση.

Στο ΣΥΡΙΖΑ κάνουν ότι αγνο-
ούν, αλλά οι Έλληνες γνωρίζουν 
πως:

1. Οι κλίνες ΜΕΘ έχουν υπερ-
διπλασιαστεί μέσα σε λίγους μή-
νες, από 557 σε 1305.

2. Οι δαπάνες για το ΕΣΥ 
έχουν αυξηθεί κατά 25%.

3. Έχουν μονιμοποιηθεί πάνω 
από 1.400 γιατροί και θα παρα-
μείνουν στο ΕΣΥ περισσότεροι 
από 4.000 νοσηλευτές.

4. Ο συνολικός αριθμός όσων 
υπηρετούν στον υγειονομικό το-
μέα είναι 115.258, αυξημένος 
κατά 10% σε σχέση με το 2019. 

Τα παραπάνω μεγέθη δεί-
χνουν ότι η προσπάθεια της κυ-
βέρνησης είναι διαρκής. Η ενί-
σχυση του προσωπικού και των 
υποδομών αποδεικνύεται στην 
πράξη. Ο ΣΥΡΙΖΑ διαστρεβλώνει 
την πραγματικότητα για να αναβι-
ώσει ένα νέο 2012, μόνο που οι 
Έλληνες σήμερα γνωρίζουν».

Συνεχής διαστρέβλωση 
της αλήθειας από τον ΣΥΡΙΖΑ

Από το Γραφείο Τύπου της Νέας 
Δημοκρατίας, εκδόθηκε η ακόλουθη 
ανακοίνωση:

«Όσο ο κ. Τσίπρας προσπαθεί να 
αποφύγει τις απαντήσεις που οφεί-
λει για τη βίλα στο Σούνιο, μέσω της 
σύγχυσης και των fake news, εμείς 
περιμένουμε συγκεκριμένες απαντή-
σεις:

Επιβεβαιώνει ότι νοικιάζει βίλα 
στο Σούνιο και ότι πρόκειται για δι-
αφορετικό ακίνητο από αυτό όπου 

παραθέριζε τα προηγούμενα χρόνια, 
όπως αναφέρει το σχετικό δημοσί-
ευμα;

Που αποτυπώνεται αυτό στο πό-
θεν έσχες;

Ποιος του νοικιάζει τη βίλα;
Ποιο είναι το μίσθωμα;
Που είναι το μισθωτήριο;
Τι είναι αυτό που τον κάνει να 

αποφεύγει επί 24 ώρες να δώσει 
ξεκάθαρες απαντήσεις για το σήμε-
ρα;».

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

2 H ΣΙΩΠH της Φωκίδος Aρ. Φ. 185/Δεκέμβριος 2020



«Αρκετά με την υποκρισία 
Ερντογάν! Στις 11 Δεκεμβρίου το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να 
αποφασίσει αυστηρές κυρώσεις 
στην Τουρκία, εμπάργκο όπλων 
μέχρι και διακοπή της Τελωνει-
ακής Ένωσης». Αυτό επισήμανε 
σήμερα μιλώντας στην Ολομέλεια 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για 
τις παράνομες ενέργειες της Τουρ-
κίας στα Βαρώσια, ο Αντιπρό-
εδρος της Κοινοβουλευτικής 
Ομάδας του ΕΛΚ και επικεφαλής 
της Ελληνικής Αντιπροσωπείας 
της ΝΔ Βαγγέλης Μεϊμαράκης. 

Στην παρέμβασή του, ο κ. 
Μεϊμαράκης τόνισε ότι οι πρό-
σφατες, προκλητικές ενέργειες 
του Ερντογάν με την παράνομη 
απόπειρα ανοίγματος και εποικι-
σμού των Βαρωσίων συνιστούν 
κατάφωρη παραβίαση του Διε-
θνούς Δικαίου και στρέφονται 

κατά της κυριαρχίας της Κυπρι-
ακής Δημοκρατίας και των απο-
φάσεων του ΟΗΕ. 

Επιπλέον, υπογράμμισε ότι ο 
δήθεν ευρωπαϊσμός του Ερντο-
γάν τις τελευταίες μέρες είναι 
προσχηματικός και δεν πρέπει 
να ξεγελά την Ευρώπη και υπο-
στήριξε ότι εάν ο Τούρκος Πρό-
εδρος ήθελε να ακολουθήσει 
μια Δυτική πορεία « θα είχε ήδη 
ακυρώσει την απόφασή του για 
μετατροπή της Αγιά-Σοφιάς σε 
τζαμί, θα είχε ήδη αποσύρει το 
Oruc Reis από το Αιγαίο και θα 
είχε αναστείλει τις παράνομες 
NAVTEX, θα είχε ζητήσει συγ-
γνώμη από τους Ευρωπαίους 
ηγέτες για τους προσβλητικούς 
χαρακτηρισμούς του και πολύ 
περισσότερο, δεν θα τολμούσε 
να μιλήσει για δύο κράτη στην 
Κύπρο». 

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ 

Παρέμβαση στην Ολομέλεια για Βαρώσια

Την επέκταση των μέτρων 
στήριξης και στους παραγωγούς 
βρώσιμης ελιάς στην Περιφέ-
ρεια Στερεάς Ελλάδας λόγω της 
πανδημίας COVID-19, ζητάει ο 
Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής κ. Δη-
μήτρης Βουρδάνος με επιστολή 
του προς τον Υπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Μάκη 
Βορίδη.

Στην επιστολή του ο Αντιπερι-
φερειάρχης αναφέρει : 

«Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Ο κλάδος της επιτραπέζιας 

ελιάς αποτελεί έναν από τους 
πλέον δυναμικούς και εξωστρε-
φείς κλάδους της ελληνικής οι-
κονομίας. Η συμβολή του στην 
ελληνική οικονομία και κατ’ επέ-
κταση στην Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας, που κατατάσσεται στις 
κατ΄ εξοχήν ελαιοκομικές Περι-
φέρειες είναι κάτι παραπάνω από 
σημαντική, καθώς συντηρεί χιλιά-
δες αγροτικές οικογένειες.

Η Ελλάδα διαθέτει εξαιρετι-
κές ποικιλίες επιτραπέζιων ελιών, 
μοναδικές στον κόσμο με την 
ποικιλία «Κονσερβολιά» να ανα-
λογεί περίπου στο 30% της εγχώ-
ριας παραγωγής. Η γεωγραφική 

συγκέντρωση της παραγωγής 
ακολουθεί την ποικιλιακή συγκέ-
ντρωση, με την ποικιλία «Κονσερ-
βολιά» να καλλιεργείται κυρίως 
στην Κεντρική Ελλάδα. Ειδικά ο 
Νομός Φθιώτιδας, η καλλιεργή-
σιμη έκταση του οποίου ανέρ-
χεται σε 380.000 στρέμματα και 
ο αριθμός ελαιοδέντρων είναι 
6.500.000, παράγει βρώσιμη ελιά 
και κατέχει την πρώτη θέση πα-
νελλαδικώς με κορωνίδα το προϊ-
όν Προστατευόμενης Ονομασίας 
Προέλευσης με την χαρακτη-
ριστική ονομασία Κονσερβολιά 
Στυλίδος ΠΟΠ. 

Την συγκεκριμένη χρονική 
στιγμή που η εθνική οικονομία 
δέχεται ένα μεγάλο πλήγμα και 
η επανεκκίνησή της είναι κάτι πα-
ραπάνω από κρίσιμη, θεωρούμε 
πως είναι χρέος μας να στηρίξου-
με με όλες μας τις δυνάμεις τους 
ανθρώπους του πρωτογενούς 
τομέα που απασχολούνται στην 
καλλιέργεια της ελιάς. 

Η πρόσφατη εκδοθείσα πρό-
κληση στο νέο Μέτρο 21 του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανά-
πτυξης (Π.Α.Α.) 2014 – 2020, που 
αφορά στην «Έκτακτη προσωρι-
νή στήριξη στους γεωργούς των 

τομέων που πλήττονται ιδιαίτερα 
από τις επιπτώσεις της πανδημί-
ας COVID-19» για τη στήριξη του 
τομέα του ελαιολάδου με καλλι-
έργειες ελιάς ελαιοποίησης ή/και 
διπλής κατεύθυνσης είναι στην 
θετική κατεύθυνση, αλλά δεν 
καλύπτει όλους τους ελαιοπαρα-
γωγούς. 

Κύριε Υπουργέ,
Με την παρούσα επιστολή 

σάς μεταφέρω ένα δίκαιο αίτημα 
των ελαιοπαραγωγών βρώσιμης 
ελιάς όλων των ποικιλιών για την 
επέκταση των μέτρων στήριξης, 
προκειμένου να λυθεί το πρό-
βλημα και να αποκατασταθεί η 
αδικία. 

Στόχος όλων μας είναι η δι-
ασφάλιση της βιωσιμότητας των 
Ελλήνων ελαιοκαλλιεργητών με 
την στήριξή τους στην μεγάλη 
ζημιά και στην μείωση του εισο-
δήματός τους που υπέστησαν, 
λόγω των έκτακτων μέτρων που 
ελήφθησαν για τον περιορι-
σμό εξάπλωσης της πανδημίας 
COVID-19», καταλήγει με την επι-
στολή του 

O Αντιπεριφερειάρχης Αγρο-
τικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής 

κ. Δημήτρης Βουρδάνος.

Επέκταση των μέτρων στήριξης 
και στους παραγωγούς βρώσιμης ελιάς στην Περιφέρεια 

Στερεάς Ελλάδας λόγω της πανδημίας COVID-19

Την κατάρτιση “Επιχειρησιακών Σχεδίων” των 
Δήμων, μέσω των οποίων θα ιεραρχούνται οι προ-
τεραιότητες κάθε Δήμου στις πολεοδομικές απαλ-
λοτριώσεις, προβλέπει το αρ.92 του Νομοσχεδίου 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας που 
κατατέθηκε στη Βουλή την 25η Νοεμβρίου.

Επισημαίνεται ότι το νέο άρθρο ρητώς ορίζει 
πως το “Επιχειρησιακό Σχέδιο” θα εγκρίνεται με 
Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του 
Δήμου, ήτοι συλλογικού οργάνου όπου την πλειο-
ψηφία έχει ο Δήμαρχος.

 Αναλυτικότερα, για τον προγραμματισμό της 
ολοκλήρωσης της εφαρμογής του σχεδίου πόλης 
και την απόκτηση των χαρακτηρισμένων κοινόχρη-
στων και κοινωφελών χώρων, οι Δήμοι καταρτίζουν 
“Επιχειρησιακό Σχέδιο”, στο οποίο καταγράφονται 
και κατηγοριοποιούνται οι χαρακτηρισμένοι από το 
σχέδιο πόλης κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι. 

Οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι των 
οποίων δεν έχει συντελεστεί η απαλλοτρίωση ιε-
ραρχούνται, ανά Δήμο ή Δημοτική Ενότητα ή 
Δημοτική Κοινότητα, ως προς την αναγκαιότητα 
υλοποίησής τους βάσει της πολεοδομικής σημασί-
ας τους για την πόλη. 

Οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι, για 
τους οποίους δεν έχει συντελεστεί η απαλλοτρίωση 
διακρίνονται σε: 

1) χώρους, για τους οποίους έχει αρθεί η ρυ-
μοτομική απαλλοτρίωση δυνάμει δικαστικής απόφα-
σης, 

2) χώρους, για τους οποίους έχει υποβληθεί 
αίτηση άρσης της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ή 
εκκρεμεί η έκδοση δικαστικής απόφασης περί της 
άρσης,

3) χώρους, για τους οποίους έχει αυτοδικαίως 
αρθεί η ρυμοτομική απαλλοτρίωση, αλλά δεν έχει 
κατατεθεί αίτηση για την τροποποίηση του σχεδίου,

4) λοιπούς χώρους που δεν εμπίπτουν στις ανω-
τέρω περιπτώσεις.

Τα ανωτέρω στοιχειά αντλούνται από την πλατ-
φόρμα της “Ηλεκτρονικής Πολεοδομικής Ταυ-
τότητας Δήμου” του αρ.65 του ν.4495/2017 ή, 
εφόσον αυτή δεν έχει ακόμη συμπληρωθεί, λαμβά-
νονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου. 

Για τις ανάγκες σύνταξης του “Επιχειρησιακού 
Σχεδίου”, το ΝΠΔΔ “Ελληνικό Κτηματολόγιο” παρέ-
χει προς τους Δήμους την αναγκαία πρόσβαση στη 
βάση δεδομένων του “Συστήματος Πληροφοριών 
Εθνικού Κτηματολογίου”. 

Οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι, μετά 
την κατάταξή τους σύμφωνα με τα ανωτέρω, ιε-
ραρχούνται με βάση την αναγκαιότητά τους για 
τον ευρύτερο πολεοδομικό σχεδιασμό του οικείου 
Δήμου, Δημοτικής Ενότητας ή Δημοτικής Κοινότη-
τας, λαμβανομένου υπόψη και του χρόνου που έχει 
παρέλθει από την επιβολή της ρυμοτομικής απαλ-
λοτρίωσης.

Το “Επιχειρησιακό Σχέδιο” εγκρίνεται με Από-
φαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου. 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΗΜΩΝ

Με απόφαση του Περιφε-
ρειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. 
Φάνη Σπανού, 28 προτάσεις ιδι-
ωτικού χαρακτήρα από την πε-
ριοχή της Νότιας Εύβοιας και τη 
Σκύρο, χρηματοδοτούνται από το 
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020 (CLLD /
LEADER).

Πρόκειται για έργα που αφο-
ρούν επενδύσεις στον Τουρισμό, 
στην Οικοτεχνία, στη Βιοτεχνία 
και στη Μεταποίηση Γεωργικών 
Προϊόντων στο πλαίσιο του το-
πικού προγράμματος της Κοινο-
πραξίας της Αναπτυξιακής Ευ-
βοίας Α.Ε. και του Οργανισμού 
Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας 
Α.Α.Ε.ΟΤΑ, συνολικού προϋπο-
λογισμού 5.847.660 ευρώ, με 
3.722.991,08 ευρώ δημόσια δα-
πάνη.

Σημαντικό παράγοντα στην 
ικανοποίηση του μεγάλου επεν-
δυτικού ενδιαφέροντος απο-

τέλεσε η εξασφάλιση επιπλέον 
1.090.000 ευρώ από το εκχω-
ρούμενο ποσό στην Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας, αλλά και η 
υπερδέσμευση ύψους 1.611.600 
ευρώ από το Υπουργείο Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Οι 
ενέργειες αυτές επέτρεψαν την 
αύξηση της δημόσιας δαπάνης 
κατά 62% σε σχέση με το αρχικά 
διαθέσιμο ποσό.

«Καθεμιά από τις 28 επιχειρή-
σεις που θα ωφεληθούν από το 
Πρόγραμμα Leader, για την περι-
οχή της Νότιας Εύβοιας και της 
Σκύρου θα είναι και ένας οδηγός 
για την ανάπτυξη, που τόσο χρει-
αζόμαστε. Και η υλοποίηση των 
επενδυτικών τους σχεδίων θα 
συμβάλει έμπρακτα στην τοπική 
και περιφερειακή μας Οικονο-
μία», δήλωσε ο Περιφερειάρχης 
Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπα-
νός. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Χρηματοδότηση 28 επιχειρηματικών προτάσεων της Ν. Εύβοιας 

και Σκύρου μέσω του Προγράμματος Leader

Μια στρατηγική υποδομή για τη Φωκίδα χρηματο-
δοτεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Πρόκειται για το 
έργο «Περιφερειακή οδός Άμφισσας από την διασταύ-
ρωση με οδό προς την Αγ. Ευθυμία έως το Κάστρο 
της Άμφισσας», προϋπολογισμού 5.070.000 ευρώ από 
πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
(ΠΔΕ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Τη σχετική 
προγραμματική σύμβαση υπέγραψαν ο Περιφερειάρ-
χης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός και ο Δήμαρ-
χος Δελφών κ. Παναγιώτης Ταγκαλής.

Σκοπός του έργου είναι η κατασκευή τμήματος 
της προβλεπόμενης στο εγκεκριμένο Γ.Π.Σ. Περιφε-
ρειακής οδού Άμφισσας, η οποία ξεκινά νότια από τη 
διασταύρωση με την Εθνική Οδό προς Αγία Ευθυμία - 
Λιδωρίκι, κινείται δυτικά της πόλης διερχόμενη ανάντη 
του Νοσοκομείου, της Χάρμαινας, του Κάστρου και 
των Αγίων Αναργύρων. Στη συνέχεια φτάνει έως την 
Επαρχιακή οδό προς Σπερχειάδα, βόρεια της πόλης 
και ακολούθως κινείται ανατολικά του οικιστικού ιστού 
και της επέκτασης του ρυμοτομικού σχεδίου, για να 
καταλήξει στο οδικό τμήμα της Βόρειας εισόδου της 
Άμφισσας, το οποίο εξασφαλίζει τη σύνδεση με την 
Ε.Ο Μπράλου - Ναυπάκτου. Το έργο θα κατασκευα-

στεί με επίβλεψη του Δήμου Δελφών. 
«Ο περιφερειακός της Άμφισσας είναι το επόμε-

νο, στρατηγικό μας έργο στη Φωκίδα, σε συνεργασία 
με τον Δήμο Δελφών. Εξασφαλίσαμε πλέον το σύνολο 
της χρηματοδότησης και προσβλέπουμε σε γρήγορη 
υλοποίηση. Βελτιώνουμε δραστικά την πρόσβαση και 
παράλληλα επιτρέπουμε να αναδειχθεί η Άμφισσα 
στους επισκέπτες της», δήλωσε ο Περιφερειάρχης 
Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός. 

Αντίστοιχα, ο Δήμαρχος Δελφών κ. Παναγιώτης 
Ταγκαλής τόνισε: «Η περιφερειακή οδός της πόλης της 
Άμφισσας είναι ένα από τα κορυφαία έργα της πρω-
τεύουσας του Δήμου Δελφών, το οποίο έχει δρομολο-
γηθεί χάριν των συντονισμένων ενεργειών Δήμου και 
Περιφέρειας. Με την υπογραφή της προγραμματικής 
σύμβασης «ανοίγει» ο δρόμος των απαλλοτριώσεων 
και στη συνέχεια της δημοπράτησης. Ευχαριστούμε 
τον Περιφερειάρχη μας κ. Φάνη Σπανό και τον Aντι-
περιφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας κ. Γιώργο Δελμούζο, 
για την άμεση ανταπόκριση στην εξασφάλιση και της 
πρόσθετης χρηματοδότησης και φυσικά την υπογρα-
φή της σύμβασης».

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας χρηματοδοτεί
την περιφερειακή οδό της Άμφισσας, 

προϋπολογισμού 5.070.000 ευρώ

Συντηρήσεις και αποκαταστά-
σεις βλαβών σε όλο το επαρχιακό 
οδικό δίκτυο της Νότιας Ευβοίας, 
περιλαμβάνει η νέα σύμβαση που 
υπέγραψε ο Περιφερειάρχης 
Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπα-
νός, προϋπολογισμού 1.500.000 
ευρώ, με στόχο την βελτίωση της 
οδικής ασφάλειας.

Ειδικότερα, προβλέπεται να 
γίνει άρση καταπτώσεων, καθα-
ρισμός τάφρων, εξυγίανση και 
αποκατάσταση βλαβών, εργασίες 
ανακατασκευής οδοστρωσίας, 
επούλωση λάκκων καθώς και 
τοποθέτηση κατακόρυφης και 
οριζόντιας σήμανσης σε συγκε-
κριμένες θέσεις ως εξής:

• Επαρχιακή οδός Λέπουρα 
– Στύρα – Κάρυστος

• Επαρχιακή οδός Μαρμάρι 
– Αγ. Δημήτριος – Αμυγδαλιά

• Επαρχιακή οδός Κάρυστος 

– Πλατανιστός – Αμυγδαλιά
• Επαρχιακή οδός Κάρυστος 

– Λυκόρεμα – Μαρμάρι
• Επαρχιακή οδός Γιαννίτσι – 

Πόθι – Χάνια
• Λοιπές βλάβες στο Επαρ-

χιακό Οδικό Δίκτυο της Νότιας 
Εύβοιας

«Υλοποιούμε ένα εκτεταμέ-
νο πρόγραμμα συντηρήσεων 
του επαρχιακού οδικού δικτύου, 
μέρος του οποίου είναι και οι 
συγκεκριμένες παρεμβάσεις στη 
Νότια Εύβοια. Έχουμε δεσμευτεί 
για την οδική ασφάλεια, κι αυτή 
τη δέσμευση τηρούμε, προκειμέ-
νου οι δρόμοι μας να είναι ανοι-
κτοί και προσπελάσιμοι για τους 
κατοίκους και τους επισκέπτες 
μας», δήλωσε ο Περιφερειάρχης 
Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπα-
νός. 

Γραφείο Περιφερειάρχη ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
1.500.000 ευρώ για τη συντήρηση 

του οδικού δικτύου της Νότιας Εύβοιας
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Η ενίσχυση της ρευστότητας των τουριστικών 
επιχειρήσεων, οι βελτιωτικές παρεμβάσεις στον Ανα-
πτυξιακό Νόμο για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, 
επενδυτικά θέματα, αλλά και το νέο χωροταξικό είναι 
μερικά από τα ζητήματα που τέθηκαν στην τηλεδιάσκε-
ψη που πραγματοποίησαν ο Υφυπουργός Τουρισμού, 
κ. Μάνος Κόνσολας, και ο Αναπληρωτής Υπουργός 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Νίκος Παπαθανάσης. 

Ο Υφυπουργός Τουρισμού χαρακτήρισε ως άριστη 
και εποικοδομητική τη συνεργασία με τον κ. Παπαθα-
νάση, τονίζοντας ότι ο Αν. Υπουργός Ανάπτυξης έχει 
πλήρη γνώση των ιδιαιτεροτήτων των νησιωτικών πε-
ριοχών που πρέπει να στηριχθούν αποφασιστικά την 
επόμενη μέρα.

Υπήρξε ταύτιση απόψεων για την αναγκαιότητα 
μιας ολοκληρωμένης θεσμικής παρέμβασης στον 
αναπτυξιακό νόμο που, μεταξύ άλλων, θα προβλέπει:

1ον: Αλλαγή του παραγωγικού και αναπτυξιακού 
προτύπου των νησιών, για την ενίσχυση των τοπικών 
οικονομιών και από άλλους κλάδους εκτός του του-
ρισμού. 

Η ενέργεια, η πράσινη και γαλάζια ανάπτυξη, ο 
πρωτογενής τομέας, η μεταποίηση και ο τουρισμός 
μπορούν να αποτελέσουν αιχμή του δόρατος για την 
ανάπτυξη της νησιωτικής οικονομίας.

2ον: Αλλαγή του μοντέλου τουριστικής ανάπτυ-
ξης, στροφή στην ποιότητα με στόχο την προσέλκυση 
επισκεπτών υψηλού εισοδήματος, την ανάπτυξη νέων 

τουριστικών προϊόντων και την αναβάθμιση των τουρι-
στικών καταλυμάτων.

Επιπροσθέτως, συζητήθηκε η πιθανή αλλαγή στο 
πλαίσιο του νέου χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων 
των ποσοστών ενίσχυσης του Αναπτυξιακού Νόμου 
για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Ο κ. Κόνσολας έθεσε, επίσης, το ζήτημα της δια-
φοροποίησης των κινήτρων για τις τουριστικές επιχει-
ρήσεις, προτείνοντας την αντικατάσταση του μέτρου 
των φοροαπαλλαγών με αυτό της άμεσης επιχορήγη-
σης, καθώς και το ζήτημα της ενίσχυσης της ρευστό-
τητας επιχειρήσεων που έχουν καταθέσει προτάσεις 
ένταξης στον αναπτυξιακό νόμο, αλλά και της αύξη-
σης του ορίου ενίσχυσης για τις μικρές επιχειρήσεις.

Συζητήθηκε, επίσης, το ζήτημα της θέσπισης μετα-
βατικών διατάξεων, στο πλαίσιο των αλλαγών που επι-
φέρει το νέο χωροταξικό, για επιχειρήσεις που έχουν 
ήδη υποβάλει φάκελο στον αναπτυξιακό νόμο ή έχει 
εγκριθεί ο φάκελός τους ή οι μελέτες είναι έτοιμες.

Σε δήλωσή του, ο Υφυπουργός Τουρισμού, κ. Μά-
νος Κόνσολας αναφέρει:

«Η συνεργασία με τον κ. Παπαθανάση ήταν εποι-
κοδομητική, έβαλε τις βάσεις για μια παραγωγική συ-
ζήτηση για παρεμβάσεις που βελτιώνουν τις προβλέ-
ψεις και τις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου για τα 
νησιά του Νοτίου Αιγαίου και τις τουριστικές επιχειρή-
σεις».

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
«Βελτιωτικές παρεμβάσεις στον Αναπτυξιακό Νόμο για τα νησιά μας 

Συνεργασία του Αν. Υπουργού Ανάπτυξης, Νίκου Παπαθανάση, 
με τον Υφυπουργό Τουρισμού, Μάνο Κόνσολα»

Σημεία από την ομιλία του 
Υπουργού Τουρισμού, κ. Χάρη 
Θεοχάρη, κατά τη συζήτηση του 
Προϋπολογισμού 2021 στη Βου-
λή των Ελλήνων.

Τις προοπτικές ανάπτυξης της 
εθνικής τουριστικής βιομηχανίας 
παρουσίασε στην Ολομέλεια της 
Βουλής των Ελλήνων ο Υπουργός 
Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχάρης, 
κατά τη συζήτηση επί του Προϋ-
πολογισμού για το 2021. Ο κ. Θε-
οχάρης αναφέρθηκε επίσης στην 
τρέχουσα κατάσταση και στις 
ενέργειες της κυβέρνησης για την 
προστασία του τουριστικού κλάδου 
από τις συνέπειες της πανδημίας. 
Ο Υπουργός Τουρισμού άσκησε 
δριμύτατη κριτική στην αντιπολίτευ-
ση, τονίζοντας ότι «η κυβέρνηση 
έχει καταφέρει να αποτρέψει την 
ύφεση αλλά και να κρατήσει υπό 
έλεγχο την πανδημία».

Απευθυνόμενος στον ΣΥΡΙΖΑ, 
ο κ. Χάρης Θεοχάρης ανέφερε χα-
ρακτηριστικά: «Ευτυχώς, δεν κάνε-
τε πια κριτική στους αριθμούς. Γιατί 
πάθατε ‘Βατερλό’ με τα 3 δις ευρώ 
που, δήθεν, δε θα έπιανε ο Ελλη-
νικός Τουρισμός εφέτος. Τώρα, 
πλησιάζουμε στα 4 δις και πιστεύω 
πως θα τα ξεπεράσουμε. Με το 
άνοιγμα του Ελληνικού Τουρισμού 
η ύφεση είναι μικρότερη κατά 5%. 
Δεν τολμήσατε να επιτεθείτε στον 
Ελληνικό Τουρισμό ούτε το 2012 
που βρίζατε και προπηλακίζατε. Το 
κάνετε τώρα που ο Ελληνικός και 
ο Παγκόσμιος Τουρισμός περνά 
τη χειρότερη κρίση του. Αν η κατά-
σταση είχε ξεφύγει, δε θα ήμασταν 
από τις καλύτερες χώρες στην Ευ-
ρώπη. Και αν ο Τουρισμός έφταιγε 
για το δεύτερο κύμα της πανδημί-
ας, τότε θα το είχαμε τον Αύγου-
στο. Με τη δική σας πρόταση για 
700 εκατ. ευρώ στον εσωτερικό 
τουρισμό, θα είχαμε πάνω από 
1.000 κρούσματα από τον Ιούλιο».

Παρουσιάζοντας μια σύντομη 
ανασκόπηση του 2020, ο Υπουρ-
γός Τουρισμού εξήγησε ότι «ερ-
χόμαστε από μία χρονιά που, ενώ 
ξεκίνησε με τους καλύτερους 
οιωνούς -θυμίζω πως στον Τουρι-
σμό είχαμε αύξηση 23% στους 2 
πρώτους μήνες- αναγκαστήκαμε 
όλοι να αλλάξουμε ρότα. Να αντι-
μετωπίσουμε την πρωτοφανή κρί-
ση, βγάζοντας τον πραγματικό μας 

εαυτό». Ο κ. Θεοχάρης επισήμανε 
ότι «το Υπουργείο πέτυχε απόλυτα 
τους στόχους του με το άνοιγμα 
του Τουρισμού. Οι οποίοι ήταν α) 
η αρμονική συνεργασία με τους 
λοιμωξιολόγους και όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς, ιδιωτικούς 
και δημόσιους. β) Η ασφάλεια για 
τουρίστες, εργαζομένους, επιχει-
ρηματίες και πολίτες. γ) Η ενίσχυ-
ση της εικόνας του ‘Brand’ της 
χώρας με υποδειγματικές διαφημι-
στικές καμπάνιες της Ελλάδας ως 
ασφαλούς προορισμού. δ) Την επί-
τευξη των στρατηγικών στόχων, με 
το άνοιγμα της κρουαζιέρας, την 
επέκταση της σεζόν και την άνευ 
προηγουμένου οικονομική ενίσχυ-
ση του εσωτερικού τουρισμού».

Αναφερόμενος στο 2021, ο 
Υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης 
Θεοχάρης υπογράμμισε ότι «όσα 
και αν πετύχαμε το 2020, οι με-
γάλες προκλήσεις είναι μπροστά 
μας. Ο εμβολιασμός και τα γρήγο-
ρα ‘test’ αλλάζουν τα δεδομένα. 
Θα μπορούμε να υποδεχτούμε 
περισσότερο κόσμο με ακόμη με-
γαλύτερη ασφάλεια. Δουλεύουμε 
εντατικά σε διεθνές επίπεδο γι’ 
αυτό. Όμως, ο ανταγωνισμός θα 
είναι αμείλικτος, τόσο ως προς τη 
διαμόρφωση των τιμών όσο και ως 
προς τις προσφερόμενες υπηρεσί-
ες».

Ο κ. Θεοχάρης τόνισε ότι «ο 
ΕΟΤ έχει ήδη ξεκινήσει τη δημι-
ουργία της νέας διαφημιστικής 
εκστρατείας για την Ελλάδα, για 
πρώτη φορά με διαγωνισμό για το 
δημιουργικό ‘concept’, όχι μόνο 
για την υλοποίηση. Υιοθετούνται 
νέα ψηφιακά εργαλεία, αλλά και 
νέα πολιτική με τη στόχευση σε 
αγορές ταξιδιωτών υψηλής δαπά-
νης, όπως π.χ. Νορβηγία, Αυστρία, 
Ελβετία. Στις πιο απομακρυσμένες 
αγορές, για το 2021 ο στόχος είναι 
το άνοιγμα σε ΗΠΑ, Καναδά, Κίνα, 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Σα-
ουδική Αραβία».

Επιπλέον, ο κ. Θεοχάρης επε-
σήμανε ότι «δημιουργούμε ένα 
εντελώς νέο πλαίσιο για την περι-
φερειακή ανάπτυξη με τους Οργα-
νισμούς Διαχείρισης και Προώθη-
σης Προορισμών, θεσμοθετώντας, 
για πρώτη φορά, τα ‘cluster’ για τη 
συνεργασία ιδιωτικού και δημόσι-
ου τομέα, με στόχο την ποιότητα 

και τη στρατηγική στην αναπτυξια-
κή διαδικασία».

Ο Υπουργός Τουρισμού ανα-
φέρθηκε με έμφαση στο πώς η 
κυβέρνηση, παρά τις πρωτοφανείς 
αντιξοότητες, έχει δημιουργήσει 
νέα δεδομένα. Συγκεκριμένα, 
ο κ. Θεοχάρης είπε ότι «η χώρα 
μας έχει αποκομίσει προνομιακό 
μερίδιο από τους ευρωπαϊκούς 
πόρους και το Ταμείο Ανάκαμψης. 
Βγάλαμε την Ελλάδα από την ανυ-
ποληψία. Η χώρα-’μαύρο πρόβατο’ 
της Δύσης αποτελεί μακρινό πα-
ρελθόν. Η εμπιστοσύνη και η σο-
βαρότητα που έχουμε κερδίσει για 
την πατρίδα αποτυπώνεται εκτός 
των άλλων στις αξιολογήσεις των 
διεθνών Οίκων. Η κυβέρνηση του 
Κυριάκου Μητσοτάκη έχει όραμα, 
έχει σχέδιο, έχει τη θέληση και το 
απόθεμα δυναμικού να το υλοποιή-
σει. Το όραμά μας είναι ξεκάθαρα 
αναπτυξιακό. Οι βασικοί στρατηγι-
κοί μας στόχοι είναι η ανάπτυξη, η 
αειφορία, ο εκσυγχρονισμός και η 
ψηφιακή ενσωμάτωση, η κατάργη-
ση των κοινωνικών αποκλεισμών 
και η ισότητα».

Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ. 
Χάρης Θεοχάρης σημείωσε: «Συ-
ζητάμε τον Προϋπολογισμό μετά 
από μία πρωτόγνωρη χρονιά. Έναν 
Προϋπολογισμό ευθύνης, συνέπει-
ας και σύνεσης, στήριξης των αδύ-
ναμων αλλά και επανεκκίνησης της 
οικονομίας. Έναν Προϋπολογισμό 
οραματικού ρεαλισμού. Το 2021, 
200 χρόνια από την Επανάσταση 
για την Ανεξαρτησία, η Ελλάδα 
συστήνεται ξανά στην Παγκόσμια 
Κοινότητα. Είναι η Ελλάδα στην 
οποίαν αξίζει να ζεις, να δουλεύ-
εις, μια χώρα που αξίζει να επισκε-
φτείς, διότι στηρίζεται στην ποιότη-
τα των ανθρώπων, των προϊόντων, 
των επιχειρήσεων. Από τα μέσα 
του 2019 η Ελλάδα έχει αποκτήσει 
και ποιότητα στη διακυβέρνηση. Η 
Ελλάδα που με αισιοδοξία και με 
εθνική αυτοπεποίθηση προχωρά 
μπροστά, χτίζεται του χρόνου και 
με αυτόν τον προϋπολογισμό. Ένα 
πράγμα της λείπει: Ποιότητα στην 
αντιπολίτευση».

Μπορείτε να δείτε την ομιλία 
του Υπουργού Τουρισμού κ. Χάρη 
Θεοχάρη στο link:

https://youtu.be/arrNEtUpKV4

Χάρης Θεοχάρης: Με αυτοπεποίθηση 
και αισιοδοξία προχωράμε μπροστά

Ο Υπουργός Τουρισμού, κ. 
Χάρης Θεοχάρης, παρουσίασε 
το νέο Νομοσχέδιο του Υπουρ-
γείου Τουρισμού που περιλαμ-
βάνει μεταξύ άλλων τη θέσπι-
ση «Οργανισμών Διαχείρισης 
και Ανάπτυξης Τουρισμού 
(DMMO)» και «Οργανισμού για 
την Αξιοποίηση Ιαματικών Πό-
ρων».

Το νέο Νομοσχέδιο του 
Υπουργείου Τουρισμού παρου-
σίασε τη Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 
2020, ο Υπουργός Τουρισμού κ. 
Χάρης Θεοχάρης, κατά τη συ-
νεδρίαση του Υπουργικού Συμ-
βουλίου. Στο Νομοσχέδιο περι-
λαμβάνεται μια σειρά διατάξεων, 
με τις οποίες επιλύεται πλήθος 
ζητημάτων του τουριστικού κλά-
δου με σημαντικές οικονομικές, 
κοινωνικές, αναπτυξιακές και πε-
ριβαλλοντικές προεκτάσεις.

Αναλυτικά, το νέο Νομοσχέ-
διο του Υπουργείου Τουρισμού 
περιλαμβάνει:

1) Τη σύσταση «Οργανισμών 
Διαχείρισης και Ανάπτυξης Του-
ρισμού» (DMMO). Έργο των 
Οργανισμών θα είναι η δημιουρ-
γία πλαισίου συνεργασίας και η 
χορήγηση των κατάλληλων κινή-
τρων, σε γεωγραφικό ή θεματικό 
επίπεδο, μεταξύ του δημόσιου 
και του ιδιωτικού τομέα. Κατ’ αυ-
τόν τον τρόπο θα διασφαλίζεται η 
στρατηγική συνέχεια στην προώ-
θηση των τουριστικών προϊόντων 
και η διασφάλιση της ποιότητας 
των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
Επιπλέον, με την καθιέρωση του 
ελληνικού «Οργανισμού Του-
ριστικών Προορισμών Παγκό-
σμιας Εμβέλειας» επιδιώκεται 
η αναγνώριση των προορισμών 
εκείνων οι οποίοι έχουν εθνική 
σημασία, ενώ ταυτοχρόνως θε-
σμοθετείται πλαίσιο για την προ-
στασία τους μέσω: α) της παρακο-
λούθησης δεικτών επιβάρυνσης 
της φέρουσας ικανότητας, β) της 
δημιουργίας αναπτυξιακής στρα-
τηγικής για κάθε προορισμό και 
γ) του συντονισμού κατασκευής 
των απαραίτητων υποδομών για 
τη στήριξη του προορισμού.

Οι Οργανισμοί Διαχείρισης 
και Ανάπτυξης Τουρισμού, σύμ-
φωνα και με τις οδηγίες της Επι-
τροπής Πισσαρίδη, θα αποτελέ-
σουν μέσον κομβικής σημασίας 
για την αλλαγή του τουριστικού 
μοντέλου στην Ελλάδα και τη 
θεραπεία στρεβλώσεων, όπως ο 
υπερτουρισμός σε συγκεκριμέ-
νους προορισμούς και η αντίστοι-
χη υστέρηση άλλων.

2) Τη θέσπιση «Οργανισμού 
για την Αξιοποίηση Ιαματικών 
Πόρων», η οποία αποσκοπεί στην 
Ανάπτυξη του ιαματικού – θερ-
μαλιστικού τουρισμού ή τουρι-
σμού ευεξίας στην Ελλάδα. Στις 
αρμοδιότητες του Οργανισμού 
εμπίπτουν η ολιστική και βιώσιμη 
τουριστική ανάπτυξη, καθώς και 
η ενεργοποίηση ιδιωτικών επεν-
δυτικών κεφαλαίων. Σημειώνεται 
ότι οι μετακινήσεις για λόγους 
ευεξίας ανήκουν στα ταχύτατα 
αναπτυσσόμενα είδη τουρισμού 
τα τελευταία χρόνια. Ο αναμενό-
μενος ετήσιος ρυθμός ανάπτυ-
ξης για την περίοδο 2017-2022 
είναι της τάξεως του 7,5% σε ό,τι 
αφορά στον τουρισμό ευεξίας, 
6,4% για τις εγκαταστάσεις spa 
και 6,5% για τις ιαματικές πηγές. 
Η δε παγκόσμια αγορά ανέρχεται 
συνολικά στα 4,2 τρις δολάρια. 
Είναι σαφές ότι η Ελλάδα χρειά-
ζεται μια εθνική στρατηγική για 

την αξιοποίηση των ιαματικών 
πηγών και των λοιπών φυσικών 
πόρων, προκειμένου να διεκδική-
σει μερίδιο από τη συγκεκριμένη 
αγορά, στην οποίαν έως σήμερα 
δραστηριοποιείται υποτυπωδώς.

3) Την ίδρυση «Φορέα Δι-
αχείρισης και Εκμετάλλευσης 
του Ναυαγίου της Ζακύνθου», ο 
οποίος θα επιληφθεί ειδικά όλων 
των ζητημάτων προστασίας και 
ανάδειξης του συγκεκριμένου 
αξιοθέατου. Το Ναυάγιο της Ζα-
κύνθου θεωρείται τουριστικός 
πόρος εθνικής σημασίας, καθώς 
αποτελεί τον δεύτερο σε επισκε-
ψιμότητα και αναγνωρισιμότη-
τα τουριστικό προορισμό στην 
Ελλάδα, με 4.000 επισκέπτες 
καθημερινά και άνω του 1 εκατ. 
σε ετήσια βάση. Ως εκ τούτου 
χρήζει άμεσης εξειδικευμένης 
φροντίδας. Είναι γνωστό ότι το-
πικά συμφέροντα συγκρούονται, 
αποτρέποντας κάθε είδους πα-
ρέμβαση για την προστασία του 
σύγχρονου αυτού «μνημείου» 
αλλά και των επισκεπτών. Παραλ-
λήλως, εξαιτίας της δημιουργη-
θείσας κατάστασης, το Ναυάγιο 
δεν αξιοποιείται επαρκώς. Με το 
νέο Νομοσχέδιο αντιμετωπίζεται 
η σημερινή κατάσταση ακινησίας 
και δίνεται η δέουσα μέριμνα για 
την ασφάλεια των τουριστών και 
για την πρόληψη των ατυχημά-
των, τα οποία συμβαίνουν κάθε 
χρόνο. Σε ό,τι αφορά στο ίδιο το 
Ναυάγιο, ο νέος Φορέας επιφορ-
τίζεται με την προστασία του από 
τη φθορά και τη διατήρησή του 
σε επισκέψιμη κατάσταση.

4) Σύσταση «Συμβουλίου 
Ανάπτυξης Κρουαζιέρας» για τον 
καλύτερο συντονισμό των εμπλε-
κόμενων φορέων. Ο ρόλος του 
Συμβουλίου είναι συμβουλευτι-
κού χαρακτήρα. Προβλέπεται η 
εκπροσώπηση όλων των συναρ-
μόδιων υπουργείων σε επίπεδο 
γενικών γραμματέων, καθώς και 
η συμμετοχή εκπροσώπων των 
φορέων.

Τέλος, το νέο Νομοσχέδιο 
εισάγει μια σειρά από μεμονω-
μένες διατάξεις σχετικά με θέ-
ματα αρμοδιότητας του Υπουρ-
γείου Τουρισμού. Ενδεικτικά, 
αναφέρεται: α) η λειτουργική 
ενοποίηση κύριων ή μη κύριων 
ξενοδοχειακών καταλυμάτων, 
β) ο χρόνος απόσυρσης της κυ-
κλοφορίας των ΔΧΤΛ ανοιχτού 
τύπου αστικής περιήγησης πό-
λεων, γ) οι τροποποιήσεις του 
ν. 4276/2014 (Α’ 155) και του ν. 
4442/2016 (Α’ 230) για την υπο-
χρέωση των καταλυμάτων να 
καταχωρίζουν τον αριθμό γνω-
στοποίησης στο ΜΗ.Τ.Ε. και δ) 
η υπαγωγή στη διαδικασία γνω-
στοποίησης των καταστημάτων 
υγειονομικού ενδιαφέροντος, 
των θεάτρων, κινηματογράφων 
και κολυμβητικών δεξαμενών 
που λειτουργούν εντός εγκα-
ταστάσεων ειδικής τουριστικής 
υποδομής. Η επέκταση της δια-
δικασίας γνωστοποίησης και η 
εναρμόνιση κανόνων και προ-
ϋποθέσεων για όμοιες κατηγο-
ρίες οχημάτων συνάδουν με τη 
γενικότερη αναπτυξιακή λογική. 
Τονίζεται, εξάλλου, ότι η κοινή 
στρατηγική επιδίωξη όλων των 
διατάξεων στο νέο Νομοσχέδιο 
του Υπουργείου Τουρισμού είναι 
ο περιορισμός της γραφειοκρα-
τίας, στην κατεύθυνση της στή-
ριξης και της διευκόλυνσης των 
επενδυτικών σχεδίων.

Χάρης Θεοχάρης
Nέο Νομοσχέδιο 

του Υπουργείου Τουρισμού
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Την εταιρεία Würth Hellas 
S.A. και τον Δ/ντή κ. Δημήτριο 
Ασήμωση για την συνεχή υλική 
και ηθική στήριξη που μας πα-
ρέχουν.

Το γερμανικό ίδρυμα 
Merkurstiftung για τη δωρεά και 
διαρκή υποστήριξή του.

Την κ. Μαριάννα Λάσκαρη 
για την ευγενική της δωρεά. 

Την εταιρεία ‘’Γαλαξίδι Θα-
λάσσιες Καλλιέργειες’’ και την κ. 
Αθανασία Παντελεημονίτου για 
τη συνεχή προσφορά ψαριών 
και την υποστήριξη σε κάθε μας 
δραστηριότητα. 

Τον κ. Θεόδωρο Κατσούλη 
για τη δωρεά ελαιολάδου και τη 
διαρκή υποστήριξή του.

Τον κ. Νικόλαο Οικονόμου 
για τη δωρεά του εις μνήμην Αν-
δρέα Χούσου.

Το σούπερ μάρκετ Σκλαβε-
νίτης Ιτέας για τη δωρεά τροφί-
μων.

Το σούπερ μάρκετ Βορριάς 
και συγκεκριμένα τον κ. Νικόλαο 
Βορριά για τη δωρεά τροφίμων.

Την κ. Χατήρα Γεωργία και το 
μεζεδοπωλείο «Μπαϊράκι» για τη 
δωρεά τροφίμων.

Τη μεταφορική εταιρεία ‘’Κα-
πούρος’’ για τη δωρεάν παροχή 

υπηρεσιών.
Την κοινότητα ‘’Lebens-

gemeinschaft‘’ στη Γερμανία για 
τη διαρκή στήριξή της.

Τον κ. Frieder Obbelode για 
τη δωρεά του σε μηνιαία βάση.

Τον Δικηγόρο Ευστάθιο Δελ-
μούζο για την επί σειρά ετών 
νομική υποστήριξη που μας πα-
ρέχει.

Το Δήμο Δελφών για την συ-
νεχή υποστήριξη σε κάθε μας 
διοργάνωση.

Τη Δημοτική Ενότητα Γαλαξι-
δίου για την υποστήριξη που μας 
παρέχει σε κάθε μας δραστηρι-
ότητα.

Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρω-
σης για τη δωρεάν καταχώρηση 
των μηνυμάτων μας.

Οποιαδήποτε δωρεά είναι 
πολύ σημαντική για το Ίδρυμά 
μας και θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως.

Ο λογαριασμός Εθνικής Τρά-
πεζας της «Εστίας Άγιος Νικόλα-
ος» είναι ο εξής: 

ΙΒΑΝ 350110 3580 0000 
3582 9610 597 SWIFT-BIC 
ETHNGRAA

 Με εκτίμηση
Olafia Palmarsdottir
Πρόεδρος Διοικούσας Επι-

τροπής

Η κοινότητα «Εστία Άγιος Νικόλαος» 
στο Γαλαξίδι αισθάνεται την ανάγκη 

να ευχαριστήσει θερμά: 

«Θέλουμε και μπορούμε να 
κερδίσουμε οριστικά τη μάχη με 
τα στερεότυπα κατά των γυναι-
κών. Με την ισότητα των φύλων 
στα Σώματα Ασφαλείας να είναι 
εδώ και καιρό θεσμικά κατοχυ-
ρωμένη, έχουμε την ευκαιρία 
να κάνουμε το επόμενο βήμα 
με πρωτοβουλίες που θα επιτρέ-
ψουν τη σημαντική αύξηση του 
αριθμού των γυναικών σε αυτά». 

Αυτό υπογράμμισε ο Γιώργος 
Στεργίου, Γραμματέας της Πολι-
τικής Επιτροπής της Νέας Δημο-
κρατίας, στην ψηφιακή συζήτηση 
που διοργανώθηκε από τον Το-
μέα Προστασίας του Πολίτη του 
κόμματος με θέμα «Ισότητα των 
φύλων στα Σώματα Ασφαλείας - 
Πραγματικότητα ή ζητούμενο;». 

Στη συζήτηση, γυναίκες στε-
λέχη της Αστυνομίας και της Πυ-

ροσβεστικής σημείωσαν ότι, αν 
και σε νομοθετικό επίπεδο έχει 
απολύτως κατοχυρωθεί η ισό-
τητα των φύλων, ο αριθμός των 
γυναικών στα Σώματα Ασφαλεί-
ας παραμένει ακόμα εξαιρετικά 
μικρός. 

Πιο συγκεκριμένα, η Αστυ-
φύλακας κ. Δήμητρα Κλάγκου, 
μοναδική γυναίκα πλήρωμα στα 
περιπολικά της Άμεσης Δράσης, 
μίλησε για την αρχική δυσπιστία 
που αντιμετώπισε όταν ζήτησε να 
μετατεθεί σε αυτήν την υπηρε-
σία. Η Αστυνόμος Α’ κ. Βασιλική 
Σεργιάννη, η πρώτη γυναίκα τμη-
ματάρχης στο τμήμα εγκλημάτων 
κατά της ιδιοκτησίας, τόνισε ότι οι 
γυναίκες μπορούν να αναλάβουν 
θέσεις ευθύνης. Η Πυρονόμος 
κ. Μαρία Βασιλάκου, η οποία 
υπηρετεί στην Πυροσβεστική 

Υπηρεσία Άργους και ανήκει σε 
μια από τις πρώτες σειρές πυρο-
σβεστριών, σημείωσε ότι έχουν 
γίνει σημαντικές αλλαγές στις 
υποδομές και η σημερινή κα-
τάσταση δεν έχει σχέση με όσα 
αντιμετώπισαν εκείνες στα πρώτα 
χρόνια μετά την κατάταξή τους 
αφού δεν υπήρχαν τότε ούτε καν 
χώροι αποδυτηρίων για γυναίκες 
στις υπηρεσίες. Η Πυρονόμος κ. 
Βασιλική Χαρέλα που υπηρετεί 
στον 2ο Πυροσβεστικό Σταθμό 
Θεσσαλονίκης επεσήμανε ότι 
το ποσοστό των γυναικών στην 
Πυροσβεστική είναι χαμηλότερο 
του 5%. Ενώ η Ανθυπαστυνόμος 
κ. Μαρία Γιαννακοπούλου και η 
Πυραγός κ. Λαμπρινή Κοντοθα-
νάση, Γραμματείς Γυναικών της 
ΠΟΑΣΥ και της ΠΟΕΥΠΣ αντί-
στοιχα, μετέφεραν τις ανησυχίες 

και τους προβληματισμούς των 
συναδέλφων τους. 

Την ευθύνη της διοργάνωσης 
είχε η Ιωάννα Γκελεστάθη, επι-
κεφαλής του Τομέα Προστασίας 

του Πολίτη της ΝΔ, ενώ παρέμ-
βαση έκανε και η Γραμματέας 
Οικογενειακής Πολιτικής & Ισό-
τητας των Φύλων του κόμματος 
Βικεντία Συροπούλου.

Τηλεδιάσκεψη της Νέας Δημοκρατίας 
για την ισότητα των φύλων στα Σώματα Ασφαλείας

Ομιλία του Υπουργού Τουρισμού κ. Χάρη 
Θεοχάρη στο 22ο ετήσιο «Capital Link Invest in 
Greece Forum»

«Υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες επενδύσε-
ων σε πολλούς τομείς της Ελληνικής αγοράς και, 
κυρίως, στην αναβάθμιση και στην κατασκευή νέων 
ξενοδοχείων, στην προώθηση ειδικών μορφών του-
ρισμού, στην κατασκευή μαρινών και θεματικών 
πάρκων» επεσήμανε ο Υπουργός Τουρισμού κ. Χά-
ρης Θεοχάρης, μιλώντας διαδικτυακά στο 22ο ετή-
σιο «Capital Link Invest in Greece Forum».

Ο κ. Θεοχάρης υπογράμμισε ότι «παρά την παν-
δημία, στην Ελλάδα εγκρίθηκαν οκτώ επενδύσεις, 
ειδικά στον τομέα του τουρισμού, με τη διαδικασία 
του ‘fast-track’, με ποσό που αγγίζει το 1 δις ευρώ.

Περισσότερα από 40 νέα ξενοδοχεία, κυρίως 
μπουτίκ ξενοδοχεία, άνοιξαν τον τελευταίο χρόνο 
στο κέντρο της Αθήνας είτε μέσω συμβάσεων μί-
σθωσης ακινήτων είτε μέσω πλήρους εξαγοράς, 
αποδεικνύοντας το δυναμισμό της τουριστικής αγο-
ράς και πως οι επενδύσεις μπορούν να μεταμορφώ-
σουν την πόλη γύρω από την πλατεία Ομονοίας, την 
Πλάκα και την Πλατεία Συντάγματος».

Ο Υπουργός Τουρισμού στάθηκε ιδιαίτερα στον 
εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου για την 
προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων, λέγοντας 
χαρακτηριστικά ότι «μετά από χρόνια καθυστέρη-
σης, η επένδυση στο Ελληνικό, στην καρδιά της 
Αθηναϊκής Ριβιέρας, ξεπάγωσε και εκτιμάται ότι 
θα προσελκύει εκατομμύρια τουρίστες. Το μεγάλο 
πλεονέκτημα της περιοχής είναι η μοναδικότητα της 
ακτογραμμής που θυμίζει νησί αλλά και η κοντινή 
απόσταση από το αεροδρόμιο και το κέντρο της πό-
λης».

Και συμπλήρωσε ότι «οι επενδύσεις σε μαρίνες 
σε όλη την Ελλάδα είναι ένας τομέας με μεγάλες 
δυνατότητες ενώ οι ευκαιρίες για την ανάπτυξη μα-
ρινών παραμένουν πολλές».

Ο κ. Θεοχάρης αναφέρθηκε και στο πρόγραμ-
μα «My Residence-Golden Visa», λέγοντας ότι «η 
θέσπιση ειδικής νομοθεσίας που επιτρέπει τη μόνι-
μη διαμονή για οικογένεια εκτός Ε.Ε., επενδύοντας 
σε ακίνητα τουλάχιστον 250 χιλιάδες ευρώ, καθώς 
και για στρατηγικούς επενδυτές, είναι μεγάλης ση-
μασίας».

Ο Υπουργός Τουρισμού, μιλώντας για τη διαχεί-
ριση της πανδημίας, υπογράμμισε τη σημασία της 
καλής συνεργασίας του Δημοσίου με τον ιδιωτικό 
τομέα, καθώς και με μια σειρά φορέων για το επι-
τυχές άνοιγμα του Τουρισμού. «Ανοίξαμε τον του-
ρισμό με ένα καλά οργανωμένο σχέδιο που βασί-
στηκε σε τρεις πυλώνες. Πρώτον, προετοιμάσαμε 
πρωτόκολλα υγείας για κάθε οικονομική δραστη-
ριότητα και εκπαιδεύσαμε αντίστοιχα εκατοντάδες 
χιλιάδες υπαλλήλους. Δεύτερον, συνεργαστήκαμε 
με τον ιδιωτικό τομέα που εφάρμοσε τα πρωτό-
κολλα χωρίς εξαίρεση. Τρίτον, δημιουργήσαμε το 
πρόγραμμα ελέγχου και δοκιμών “EVA” για ανί-
χνευση COVID-19, το οποίο εφαρμόστηκε σε εισερ-
χόμενους τουρίστες, σε κάθε σημείο εισόδου στην 
Ελλάδα. Η Ελλάδα παρέμεινε ασφαλής μέσα στο 
καλοκαίρι και το δεύτερο κύμα της πανδημίας δεν 
ήρθε γρηγορότερα, αλλά όταν «χτύπησε» και την 
υπόλοιπη Ευρώπη. Κερδίσαμε βραβεία για τα νησιά 
μας, για τα ξενοδοχεία μας, ενώ το Υπουργείο Του-
ρισμού και ο ΕΟΤ για πρώτη φορά βραβεύθηκαν ως 
ο κορυφαίος φορέας τουρισμού παγκοσμίως».

Ολοκληρώνοντας, ο κ. Θεοχάρης απευθύνθηκε 
στους ξένους επενδυτές, λέγοντας χαρακτηριστι-
κά: «Τώρα είναι η ώρα να έρθετε και να επενδύσετε 
στην Ελλάδα. Η Ελλάδα αλλάζει. Επενδύστε γιατί 
η Ελλάδα διαθέτει περισσότερα από 800 χιλιάδες 
κρεβάτια ξενοδοχείου, γιατί διαθέτει απευθείας 
πτήσεις από μεγάλα διεθνή αεροδρόμια προς τους 
προορισμούς, γιατί αποτελεί 12μηνο τουριστικό 
προορισμό».

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Χάρης Θεοχάρης: Επενδύστε στην Ελλάδα γιατί η Ελλάδα αλλάζει

Στην κορυφή της παγκόσμιας ταξιδιωτικής ελίτ το-
ποθετείται η Ελλάδα μετά τη βράβευση του Υπουργείου 
Τουρισμού και του ΕΟΤ ως «Κορυφαίου Φορέα Τουρι-
σμού Παγκοσμίως» στη διοργάνωση World Travel Awards 
(WTA) 2020.

Από το 1993 τα WTA απονέμονται κάθε χρόνο σε ορ-
γανισμούς και φορείς οι οποίοι αριστεύουν στον τουριστι-
κό κλάδο. Η κατάκτηση της υψηλότερης διάκρισης στο 
φετινό διαγωνισμό -κάτω από ιδιαίτερες προκλήσεις- ανα-
δεικνύει την Ελλάδα ως οικουμενικό σημείο αναφοράς 
για την τουριστική βιομηχανία.

Διεκδικώντας το βραβείο για τον κορυφαίο φορέα 
τουρισμού διεθνώς, το Υπουργείο Τουρισμού της Ελλά-
δας και ο ΕΟΤ αντιμετώπισαν τους καλύτερους ταξιδιωτι-
κούς και τουριστικούς οργανισμούς από κάθε σημείο του 
πλανήτη.

Φέτος, λόγω των υγειονομικών περιορισμών, η διορ-
γάνωση των WTA πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 25 
Νοεμβρίου, διαδικτυακά και μεταδόθηκε σε όλο τον κό-
σμο από την πρωτεύουσα της Ρωσίας, τη Μόσχα.

Υποδεχόμενος το βραβείο, ο Υπουργός Τουρισμού κ. 
Χάρης Θεοχάρης δήλωσε ότι «με μεγάλη χαρά και υπερη-

φάνεια αποδεχόμαστε εκ μέρους της πατρίδας μας την 
υψηλότερη διάκριση των βραβείων WTA, ένα βραβείο που 
για πρώτη φορά κερδίζει η χώρα μας. Η Ελλάδα δικαιού-
ται απόλυτα τον τίτλο του Κορυφαίου Φορέα Τουρισμού 
Παγκοσμίως. Η διεθνής κοινότητα αναγνωρίζει τη σκληρή 
και μεθοδική προσπάθειά μας, τη φροντίδα για την υγεία 
και την ασφάλεια που καταφέραμε να προσφέρουμε σε 
εκατομμύρια τουρίστες οι οποίοι φιλοξενήθηκαν το φε-
τινό καλοκαίρι στην Ελλάδα, την εξαιρετική δουλειά που 
έκανε ο ιδιωτικός τομέας και οι εργαζόμενοι αλλά και όλοι 
όσοι εμπλέκονται στην τουριστική διαδικασία. Το βραβείο 
WTA είναι μία σπουδαία διάκριση, η οποία αντικατοπτρίζει 
το επιτυχές άνοιγμα της Ελλάδας στον τουρισμό κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας. Δείχνει πως η χώρα μας, με σύ-
νεση, σοβαρότητα και πνεύμα αλληλεγγύης, αντιμετώπισε 
κατά τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο την περιπέτεια του 
COVID-19, ένα φαινόμενο που θεωρείται ως η μεγαλύτε-
ρη πρόκληση για τον παγκόσμιο τουρισμό, τουλάχιστον 
κατά την τελευταία 20ετία».

Η Πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, 
κυρία Άντζελα Γκερέκου, ανέφερε ότι «είναι πολύ σημα-
ντικό το συγκεκριμένο βραβείο. Ως Πρόεδρος του ΕΟΤ, 

θα ήθελα να ευχαριστήσω τη διοργάνωση WTA για την 
υποστήριξη. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, ενα-
πόκειται σε εμάς η μεγάλη ευθύνη να επιτύχουμε την 
ταχύτερη δυνατή και βιώσιμη ανάκαμψη του τουρισμού. 
Αφιερώνω αυτό το βραβείο σε όλους τους ήρωες και τις 
ηρωίδες της τουριστικής βιομηχανίας. Ελπίζω και εύχομαι 
το 2021 να σημάνει την απαρχή ενός καλύτερου μέλλο-
ντος».

Ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ, κ. Δημήτρης Φρα-
γκάκης, επισήμανε ότι «το βραβείο WTA είναι μία διεθνής 
αναγνώριση της δουλειάς που έχει γίνει από το Υπουργείο 
Τουρισμού και ειδικότερα από τον Ελληνικό Οργανισμό 
Τουρισμού υπό αντίξοες συνθήκες στο προηγούμενο δι-
άστημα. Μέσα σε μία πρωτοφανή κρίση καταφέραμε να 
μείνουμε όρθιοι, να κρατήσουμε την Ελλάδα ψηλά και 
αυτό αναγνωρίζεται από τη διεθνή κοινότητα. Είναι, όμως, 
παράλληλα και μια ψήφος εμπιστοσύνης στον Ελληνικό 
Τουρισμό συνολικά, καθώς όλα όσα καταφέραμε φέτος 
αποτελούν προϊόν μιας συλλογικής προσπάθειας όλων 
των εμπλεκόμενων στην ελληνική τουριστική βιομηχανία. 
Αυτό το βραβείο ανήκει τελικά σε όλους μας».

Βράβευση Υπουργείου Τουρισμού - ΕΟΤ 
ως Κορυφαίου Φορέα Τουρισμού παγκοσμίως στο διαγωνισμό WTA 2020
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Συνεχίζονται οι έλεγχοι ταχεί-
ας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid 
test), σε υπαλλήλους και αιρε-
τούς εκπροσώπους, από κλιμά-
κιο του Ε.Ο.Δ.Υ. Άμφισσας, μετά 
από πρωτοβουλία του Γενικού 
Γραμματέα και του Τμήματος Κοι-
νωνικής Προστασίας του Δήμου 
Δωρίδος.

Σήμερα διενεργήθηκαν δε-
καέξι (16) έλεγχοι στο Λιδωρίκι, 
στην αίθουσα Δημοτικού Συμ-
βουλίου και δέκα (10) έλεγχοι 
στην Ερατεινή, σε κατάλληλα δια-
μορφωμένο χώρο του Δημοτικού 
Καταστήματος.

Ακόμη μία δράση για τον πε-
ριορισμό εξάπλωσης του κορω-
νοϊού (covid 19).

Όλα τα αποτελέσματα ήταν 
αρνητικά.

Άμεσα θα πραγματοποιηθούν 
rapid tests και στους Δημότες 
μας. 

Βρισκόμαστε στη διαδικασία 
προμήθειας των tests και θα 
ενημερώσουμε για τις τοποθεσί-
ες, τις ημέρες και ώρες που θα 
πραγματοποιηθούν.

ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
Πραγματοποίηση 

Rapid Tests 
στο Λιδωρίκι 

και στην Ερατεινή

Η στήριξη των ανέργων 
στο χώρο της εστίασης και του 
τουρισμού, αλλά και όσων δεν 
κατάφεραν να συμπληρώσουν 
τον απαιτούμενο αριθμό των 50 
ενσήμων για να ενταχθούν στο 
Ταμείο Ανεργίας και είναι πλέ-
ον χωρίς εισόδημα, αποτέλεσε 
το αντικείμενο πρωτοβουλίας 
του Υφυπουργού Τουρισμού κ. 
Μάνου Κόνσολα, ο οποίος είχε 
διαδοχική επικοινωνία και συνερ-
γασία με τον Υφυπουργό Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων, αρμόδιο για 
το ΕΣΠΑ, κ. Γιάννη Τσακίρη και 
τον Διοικητή του ΟΑΕΔ κ. Σπύρο 
Πρωτοψάλτη.

Η πρόταση του κ. Κόνσολα 
επικεντρώνεται στη διασφάλιση 
ενός ελάχιστου εισοδήματος για 
αυτούς τους ανθρώπους, μέσα 
από τη συμμετοχή τους σε επι-
δοτούμενα προγράμματα κατάρ-
τισης.

H πρωτοβουλία του Μάνου 
Κόνσολα έχει διπλό όφελος, κα-
θώς οι άνεργοι και θα αποκτή-
σουν ένα εισόδημα, αλλά και θα 
βελτιώσουν τις δεξιότητες και τα 
προσόντα τους στην αγορά ερ-
γασίας.

Ο Υφυπουργός κ. Τσακίρης 
ήταν θετικός απέναντι στην πρό-
ταση του κ. Κόνσολα, επισημαί-

νοντας ότι υπάρχει η δυνατότητα 
να διατεθούν πόροι για την υλο-
ποίηση επιδοτούμενων προγραμ-
μάτων κατάρτισης για ανέργους 
στον τουρισμό και στην εστίαση, 
οι οποίοι δεν λαμβάνουν κανένα 
επίδομα.

Αρμόδιος φορέας για την 
υλοποίηση των προγραμμάτων 
είναι ο ΟΑΕΔ, ενώ στη συζήτη-
ση του Υφυπουργού Τουρισμού 
κ. Κόνσολα με τον Διοικητή του 
ΟΑΕΔ κ. Πρωτοψάλτη συμφω-
νήθηκε να υπάρξει, άμεσα, συ-
νεργασία και με τον κ. Τσακίρη 
προκειμένου να διερευνηθεί η 
δυνατότητα υλοποίησης αυτών 
των προγραμμάτων.

Σε δήλωση του, ο κ. Κόνσο-
λας, τονίζει:

«Όταν λέμε ότι κανείς δεν 
πρέπει να μείνει μόνος του, η 
σκέψη μας πηγαίνει σε αυτούς 
που δεν λαμβάνουν κανένα επί-
δομα, στους ανέργους στον το-
μέα του τουρισμού και της εστία-
σης. Οι συμπολίτες μας που είναι 
άνεργοι πρέπει να στηριχθούν, 
να έχουν ένα εισόδημα και ταυ-
τόχρονα να τους δώσουμε την 
ευκαιρία να αναπτύξουν τις δεξι-
ότητες τους μέσα από προγράμ-
ματα κατάρτισης.»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
 «Πρωτοβουλία του Μάνου Κόνσολα 

για τη στήριξη ανέργων στον τουρισμό, 
που δεν λαμβάνουν κανένα επίδομα»

Κυβερνοασφάλεια στις επιχειρήσεις: Ο Οδικός 
Χάρτης για την αντιμετώπιση ψηφιακών απειλών πα-
ρουσιάστηκε στο ψηφιακό Εργαστήριο ΣΕΒ.

Τους κινδύνους, τις προκλήσεις και τους τρό-
πους αντιμετώπισης των ψηφιακών απειλών για τις 
επιχειρήσεις, ανέδειξε το ψηφιακό εργαστήριο: «H 
Κυβερνοασφάλεια στην καθημερινή πρακτική των επι-
χειρήσεων», που διοργάνωσε ο ΣΕΒ, με την υποστήριξη 
του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομη-
χανιών, την Τρίτη (8/12/2020). Στο εργαστήριο, παρου-
σιάστηκε και ο Οδικός Χάρτης για αποτελεσματική κυ-
βερνοασφάλεια που προετοιμάστηκε από τον ΣΕΒ σε 
συνεργασία με την Deloitte.

Όπως τονίστηκε από τους ομιλητές, σε μεσοπρόθε-
σμο ορίζοντα όλες οι επιχειρήσεις θα δεχτούν κάποιας 
μορφής ψηφιακή επίθεση. Επίσης, σημείωσαν ότι δεν 
υπάρχουν λύσεις κυβερνοασφάλειας που να είναι το 
ίδιο αποτελεσματικές για όλες τις επιχειρήσεις. Συνδυά-
ζοντας και στοιχεία από τον Οδικό Χάρτη του ΣΕΒ (εδώ) 
αναδείχθηκαν τα 5 αναγκαία βήματα, ως ελάχιστες 
προϋποθέσεις για τη βελτίωση της ψηφιακής ασφά-
λειας, που μπορούν να ακολουθήσουν όλες οι επιχει-
ρήσεις, μικρές και μεγάλες, όπως είναι: η συντήρηση 
και αναβάθμιση εφαρμογών, ο εντοπισμός κρίσιμων 
δεδομένων, η επίγνωση των κινδύνων, η ενημέρωση 
των χρηστών για τους κανόνες καθώς και ένα σχέδιο 
ανάκαμψης και συνέχειας μετά από επίθεση. Ακόμη 
επισήμαναν ότι οι επενδύσεις σε συστήματα ασφάλειας 
πρέπει πάντα να υλοποιούνται, μετά από αποτίμηση των 
κινδύνων, σε συνδυασμό όμως με επενδύσεις και σε 
εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. 

Το Εργαστήριο αποτέλεσε συνέχεια μελέτης που 
πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Deloitte, όπου 
προσδιορίζεται λεπτομερώς ο Οδικός Χάρτης για απο-
τελεσματική κυβερνοασφάλεια.

Στη συζήτηση συμμετείχαν: ο κ. Χρήστος Βιδάκης, 
Risk Advisory Partner, Cyber Leader της Deloitte Ελλά-

δος, ο κ. Ροβέρτος Γκόγκλης, Group Chief Information 
Security Officer της Alpha Bank, ο κ. Γεώργιος Δρίβας, 
Επικεφαλής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, η 
κα. Χριστίνα Μπούρα, Information Security Officer της 
ΔΕΗ, ο κ. Νίκος Νισκόπουλος, Information Security 
Officer της Vodafone, ο κ. Αχιλλέας Νταβέλης, Πρό-
εδρος του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και 
Βιομηχανιών, ο κ. Χρήστος Συγγελάκης, Group Chief 
Information Security Officer της Motor Oil Hellas και ο 
κ. Κωνσταντίνος Φατόλας, IT Director της Μυτιληναίος.

Στην έναρξη του εργαστηρίου ο κ. Γιώργος Ξηρο-
γιάννης, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒ, 
σημείωσε: «Πλέον οι παραβιάσεις της ψηφιακής ασφά-
λειας διαταράσσουν την εύρυθμη λειτουργία μιας επι-
χείρησης και πολλές φορές θέτουν σε κίνδυνο ακόμα 
και την επιβίωσή της. Κάθε επιχείρηση πρέπει να απο-
τιμά τις αρνητικές επιπτώσεις της ψηφιακής επίθεσης 
και να επενδύει σε μηχανισμούς ψηφιακής ασφάλειας».

Ο κ. Χρήστος Βιδάκης, Risk Advisory Partner, 
Cyber Leader της Deloitte Ελλάδος παρουσίασε τις Κυ-
βερνοαπειλές στο Έξυπνο Εργοστάσιο και τις βέλτιστες 
πρακτικές Κυβερνοασφάλειας και δήλωσε σχετικά: «Το 
έξυπνο εργοστάσιο αντιμετωπίζει κυβερνοεπιθέσεις, 
μέσω των δικτύων των εξωτερικών παρόχων, επιθέσεις 
τύπου ransomware με στόχο την πληρωμή λύτρων ή τη 
μη διαθεσιμότητα των πληροφοριακών και τεχνολογι-
κών συστημάτων. Για να προστατευτούν οι οργανισμοί 
από τις κυβερνοεπιθέσεις, απαιτείται η έγκαιρη προε-
τοιμασία τους μέσω της κατανόησης του προφίλ κινδύ-
νου του οργανισμού, το επίπεδο αποδοχής κινδύνων 
των κρίσιμων πληροφοριακών και τεχνολογικών πό-
ρων, αξιολόγησης του υφιστάμενου επιπέδου ωρίμαν-
σης των μέτρων ασφάλειας και στη συνέχεια υλοποίηση 
πλαισίων διακυβέρνησης και μηχανισμών ασφάλειας 
για την προστασία, την επίγνωση και την ανθεκτικότητα 
του έξυπνου εργοστασίου.»

ΣΕΒ

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα 
MyDATA αποτελεί μία από τις πιο 
βαθιές ψηφιακές μεταρρυθμίσεις, 
που έχουν ποτέ υλοποιηθεί στο 
δημόσιο τομέα, αλλάζοντας ριζικά 
την καθημερινότητα των επιχειρή-
σεων και τη σχέση τους με τη φο-
ρολογική διοίκηση. Τα ηλεκτρονικά 
βιβλία συνιστούν ένα ουσιαστικό 
μετασχηματισμό της επιχειρηματι-
κής λογιστικής και του ευρύτερου 
φορολογικού πλαισίου, δίνοντας 
του μια εντελώς νέα ψηφιακή 
κατεύθυνση. Οι εταιρείες έχουν 
αρχίσει, ήδη, να προσαρμόζονται 
στα νέα ψηφιακά δεδομένα, με 
ερωτήματα όμως να ανακύπτουν 
σε ποικίλα ζητήματα, όπως είναι τα 
χρονοδιαγράμματα, τα πρόστιμα, 
τα κίνητρα, τις επιχειρησιακές και 
τεχνικές προδιαγραφές, τα ηλε-
κτρονικά τιμολόγια κ.α. 

Με σκοπό να δοθούν συγκεκρι-
μένες απαντήσεις, στα ερωτήματα 
των επιχειρήσεων, εν όψει της υπο-
χρεωτικής από 01.01.2021 υιοθέτη-
σης και εφαρμογής της ηλεκτρονι-
κής πλατφόρμας MyDATA, ο ΣΕΒ 
διοργάνωσε τη Δευτέρα 30 Νοεμ-
βρίου 2020, ψηφιακή ενημερωτική 
εκδήλωση, με τίτλο: «MyDATA: Η 
νέα ψηφιακή εποχή στη σχέση 
επιχειρήσεων και φορολογικής 
διοίκησης». 

Στην εκδήλωση που παρακο-
λούθησαν υψηλόβαθμα στελέχη 

επιχειρήσεων, αρμόδια και εξειδι-
κευμένα στελέχη της ΑΑΔΕ έδω-
σαν συγκεκριμένες απαντήσεις, 
ενώ δεσμεύτηκαν για την κατανόη-
ση των δυσκολιών και των ειδικών 
συνθηκών που αντιμετωπίζουν οι 
επιχειρήσεις ιδίως δε, τους τελευ-
ταίους εννέα μήνες λόγω της παν-
δημίας.

Όπως τόνισε ο Γενικός Διευ-
θυντής του ΣΕΒ κ. Αλέξανδρος 
Χατζόπουλος στην έναρξη, «ο ΣΕΒ 
έχει στόχο να ενισχύσει ακόμα 
περισσότερο τη στενή συνεργα-
σία των τελευταίων χρόνων με την 
ΑΑΔΕ και τα αρμόδια στον τομέα 
αυτό στελέχη της. Σκοπεύει δε να 
αποτελέσει μια από τις γέφυρες 
που θα συνδέσουν τις επιχειρήσεις 
με την πλατφόρμα των ηλεκτρονι-
κών βιβλίων και της ηλεκτρονικής 
τιμολόγησης, όπως θα λειτουργή-
σει από το επόμενο έτος. Χρόνια 
τώρα, ο ΣΕΒ έχει επικεντρώσει 
όλες του τις προσπάθειες στο να 
συμβάλει με τις δυνάμεις που δια-
θέτει στο τεράστιο θέμα της μείω-
σης της φοροδιαφυγής. Στην προ-
σπάθεια του αυτή έχει επιλέξει ως 
κυρίαρχο όπλο την ψηφιοποίηση 
όλων των συναλλαγών με επίκε-
ντρο του στόχου αυτού στον χώρο 
των επιχειρήσεων την ηλεκτρονική 
τιμολόγηση και τα ηλεκτρονικά βι-
βλία». 

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κ. Γιώρ-
γος Πιτσιλής απεύθυνε χαιρετι-
σμό στην ψηφιακή ενημερωτική 
εκδήλωση σημειώνοντας ότι: «To 
myDATA είναι ένα έργο, το οποίο 
είναι σχεδιασμένο για όλες τις επι-
χειρήσεις, με λύσεις για όλες τις 
επιχειρήσεις. Η βασική του ιδέα 
είναι απλή: Τα παραστατικά όλων 
των επιχειρήσεων, χονδρικής και 
λιανικής, διαβιβάζονται ψηφιακά 
στην ΑΑΔΕ και συνθέτουν τη λογι-
στική και φορολογική τους εικόνα, 
συνθέτουν τα ηλεκτρονικά βιβλία, 
συνθέτουν το myDATA. Εξετάζου-
με καθημερινά το πώς εξελίσσε-
ται η πλατφόρμα και τα βήματα, 
το βαθμό ωριμότητας, που έχουν 
αυτή τη στιγμή και οι επιχειρήσεις 
και οι λογιστές και οι εταιρείες πλη-
ροφορικής. Και προχωράμε ανα-
λόγως. Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε 
ανοίξει ένα κανάλι επικοινωνίας 
με όλη την αγορά, όπως και με τον 
ΣΕΒ, καταγράφουμε και λύνουμε 
απορίες, ώστε το myDATA να εξε-
λίσσεται διαρκώς, προς όφελος 
τόσο των φορολογουμένων, όσο 
και της φορολογικής διοίκησης.» 

Την εκδήλωση συντόνισε ο κ. 
Κώστας Σφακάκης, Σύμβουλος 
της Διοίκησης ΣΕΒ για τα Φορο-
λογικά θέματα. Αναζητήστε εδώ το 
video της ψηφιακής ενημερωτικής 
εκδήλωσης. 

«MyDATA: ξεκινά μια νέα ψηφιακή εποχή στη σχέση 
επιχειρήσεων και φορολογικής διοίκησης»

ΣΕΒ

Κατώτατος μισθός κι ελάχιστο εισόδημα: Για να μη 
μείνει κανείς πίσω!

Ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος τάχθηκε υπέρ των αιτημά-
των για δίκαιο κατώτατο μισθό για όλους τους εργαζομένους 
αλλά κι ενός πλαισίου για το ελάχιστο εισόδημα, στα πλαίσια 
της ψηφοφορίας της Έκθεσης για μια ισχυρή κοινωνική Ευ-
ρώπη για δίκαιες μεταβάσεις στην Ολομέλεια του για Ευρω-
κοινοβουλίου. 

H Έκθεση καλεί για μια σειρά από ρηξικέλευθες δράσεις 
που θα βοηθήσουν τις ευρωπαϊκές κοινωνίες ν’ αντιμετωπί-
σουν αποτελεσματικά τις μεγάλες αλλαγές στην αγορά ερ-
γασίας, αποτέλεσμα της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης 
αλλά και της γήρανσης του πληθυσμού.

Προς αυτή την κατεύθυνση ο Στέλιος Κυμπουρόπου-
λος, ως μέλος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου, κάλεσε τα κράτη μέλη 

ν’ αξιοποιήσουν πλήρως την ευελιξία στην εφαρμογή των 
κανόνων της ΕΕ σχετικά με τα δημόσια οικονομικά και την 
φορολογική πολιτική, για ν’ αντιμετωπιστούν οι εξαιρετικές 
δαπάνες για την αντιμετώπιση των κοινωνικών συνεπειών της 
πανδημίας.

Zήτησε από την Κομισιόν να εξετάσει τη θέσπιση ενός 
μόνιμου ειδικού εργαλείου προσωρινής στήριξης της απα-
σχόλησης για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανά-
γκης, στα πρότυπα του προγράμματος SURE, 
υποστήριξε την πρόταση για ένα ευρωπαϊκό σύ-
στημα αντασφάλισης επιδομάτων ανεργίας αλλά 
και της θέσπισης ενός Ευρωπαϊκού πλαισίου που 
θα εγγυάται ποιοτικές υπηρεσίες περίθαλψης.

Τόνισε δε, την ανάγκη κάθε χρηματοδοτική 
στήριξη της ΕΕ προς τις επιχειρήσεις να εξαρτάται 
από τη συμμόρφωσή τους με τους όρους εργασί-

ας κι απασχόλησης αλλά κι εξαίρεση από διαγωνισμούς δη-
μοσίων συμβάσεων, εταιρειών που χρησιμοποιούν πρακτικές 
αθέμιτου ανταγωνισμό ή φορολογικής απάτης.

Η σημερινή έγκριση της συγκεκριμένης Έκθεσης απο-
δεικνύει γι’ ακόμη μια φορά τη συμβολή της ΕΕ στη διασφάλι-
ση μιας δίκαιης μετάβασης, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες 
των εργαζομένων κι εν γένει των Ευρωπαίων πολιτών.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΥΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Την εισήγησή του για την ψή-
φιση του κρατικού Προϋπολογι-
σμού για το 2021 πραγματοποίη-
σε από το βήμα της Βουλής των 
Ελλήνων, ο Υφυπουργός Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων, Βουλευτής 
Κορινθίας, κ. Χρίστος Δήμας. Πιο 
συγκεκριμένα αναφέρθηκε στην 
δύσκολη συγκυρία που κατατίθε-
ται ο Προϋπολογισμός, λόγω των 
επιπτώσεων της Πανδημίας και 
στο έργο του Υπουργείου Ανά-
πτυξης & Επενδύσεων, που παρά 
την κρίση του Covid19, υλοποιή-
θηκε με το παραπάνω το πλάνο 
για την ενίσχυση της έρευνας και 
την καινοτομίας. Κλείνοντας, ο κ. 
Δήμας αφού προέβη σε μια επι-
σκόπηση για τα πεπραγμένα του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και τους 
επόμενους στόχους, τόνισε πως 
το 2021 αναμένεται να είναι «μία 
χρονιά ελπίδας για ισχυρή ανά-
καμψη και σταδιακή επαναφορά 
στην κανονικότητα.» 

Εισήγηση 
Χρίστου Δήμα 

για τον κρατικό 
Προϋπολογισμό 

του 2021
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Αυτό τόνισε η Ευρωβουλευτής της Νέας Δη-
μοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, 
κα Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου κατά τη συζήτηση 
στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί 
των συμπερασμάτων του πρόσφατου Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου.

«Στην πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής καταδικά-
στηκε μια ακόμη μονομερής ενέργεια της Τουρκί-
ας, στα Βαρώσια, η οποία προστίθεται στην μακρά 
λίστα προκλητικών ενεργειών που παραβιάζουν τα 
κυριαρχικά δικαιώματα Ελλάδος και Κύπρου και το 
διεθνές δίκαιο.

H ΕΕ αποδεικνύεται άτολμη και 
ανεπαρκής όσον αφορά στην άμε-
ση διεύρυνση των κυρώσεων. Δίνο-
ντας παράταση μέχρι τον Μάρτιο 
του 2021 για να αποτιμήσει συνο-
λικά τη σχέση μας με την Τουρκία, 
η ΕΕ διακινδυνεύει την γεωπολιτική 
της αξιοπιστία.

Όπως επισήμανε ο Έλληνας 
Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσο-
τάκης, οι κυρώσεις δεν είναι «αυ-
τοσκοπός.»

H απειλή τους είναι εργαλείο 
για να αλλάξει συμπεριφορά η 
Τουρκία.

Μετά τις κυρώσεις που επιβλή-
θηκαν από τις ΗΠΑ, ο κ. Ερντογάν 
ζήτησε από τον κ.

Μισέλ να ανοίξει μια «νέα σε-
λίδα» με την Ε.Ε. και να ξαναξε-
κινήσουν οι συνομιλίες στη βάση 
κοινών συμφερόντων.

Σας υπενθυμίζω κ. Μπορέλ ότι 
με βάση τα συμπεράσματα, προϋ-

πόθεση «θετικής ατζέντας» με την Τουρκία είναι η 
ετοιμότητά της «να επιλύσει διαφορές μέσα από το 
διάλογο, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.»

Η Ελλάδα έχει αποδείξει την διάθεσή της για 
οριοθετημένο διάλογο εφόσον υπάρξει αποκλιμά-
κωση με «συνέπεια και συνέχεια».

Εάν η Τουρκία δεν απέχει από παρόμοιες δρα-
στηριότητες τότε η απάντηση της ΕΕ μπορεί να είναι 
μόνο μια:

Κανένας διάλογος με την Τουρκία μέχρι το 
Μάρτιο».

ΑΝΝΑ ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

«Κανένας διάλογος με την Τουρκία μέχρι 
το Μάρτιο, εφόσον δεν υπάρξει αποκλιμάκωση 

με συνέπεια και συνέχεια»

Ο Υπουργός και ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης και Κώστας 
Σκρέκας στο πλαίσιο της συνεχούς και στενής πα-
ρακολούθησης της προόδου που συντελείται από 
την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου συμμετείχαν 
στην 9η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολού-
θησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΠΑΑ) 2014-2020 που πραγματοποιήθηκε την Πα-
ρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020 μέσω τηλεδιάσκε-
ψης, της οποίας προήδρευσε ο Γενικός Γραμματέ-
ας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών 
Πόρων, Κωνσταντίνος Μπαγινέτας. Στη συνεδρίαση 
συμμετείχαν εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής, των Περιφερειών, των Υπουργείων, των Υπηρε-
σιών και λοιπών Φορέων που αποτελούν Μέλη της 
Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος. 

Τη σημασία της άριστης συνεργασίας του 
Υπουργείου και των Διαχειριστικών του Αρχών με 
τις Υπηρεσίες και τους Φορείς εξήρε ο κ. Βορίδης, 
υπογραμμίζοντας τα μετρήσιμα αποτελέσματα των 
προσπαθειών εν μέσω των πιεστικών οικονομικών 
συνθηκών που έχει επιφέρει η πανδημία αφού επη-
ρεάζει αμφότερες παραγωγή και επενδύσεις στον 
αγροδιατροφικό τομέα. Ο Υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων αναφέρθηκε στο δίχτυ 
προστασίας που από την πρώτη στιγμή άπλωσε για 
την αντιμετώπιση των συνεπειών της υγειονομικής 
κρίσης μέσω ταχύτατων ενεργειών για την ενίσχυ-
ση του συνόλου του πρωτογενή τομέα με αιχμή την 
ενίσχυση των παραγωγών ελαιολάδου, στα μετρή-
σιμα αποτελέσματα και η βελτίωση του εμπορικού 
ισοζυγίου του τομέα. Ο κ. Βορίδης υπογράμμισε τις 
προκλήσεις που θέτει η αξιοποίηση των σημαντικών 
πρόσθετων κοινοτικών πόρων που θα διοχετευ-
θούν μέσω του ΠΑΑ κατά την μεταβατική περίοδο 
2021-2022 στην αγροτική οικονομία, τόσο από το 
νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της περιόδου 
2021-2027, όσο και από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Την πεποίθηση ότι οι βάσεις την ανασυγκρότηση 
της Ελληνικής γεωργίας έχουν μπει μέσω του ΠΑΑ, 
που θα λειτουργήσει ως χρηματοδοτικό εργαλείο 
σε συνδυασμό με τις ενισχύσεις του Πυλώνα Ι εξέ-
φρασε από την πλευρά του ο κ. Σκρέκας, τονίζο-
ντας παράλληλα τις νέες προτεραιότητες σε θέματα 
διατροφικής επάρκειας και ασφάλειας των τροφί-
μων. Επιπροσθέτως ο Υφυπουργός, έδωσε έμφαση 
στις μεικτές επενδύσεις, που θα συμβάλλουν στην 
ανταγωνιστικότητα και την περιβαλλοντική αειφο-
ρία, ενώ ζήτησε να διασφαλιστούν συνέργειες για 
την απορρόφηση των πόρων του ΠΑΑ και του Τα-

μείου Ανάκαμψης.
Στο δίπτυχο στόχοι - αποτέλεσμα κινήθηκε ο κ. 

Μπαγινέτας στην εισήγησή του αναφορικά : 
στην ανάγκη άμεσης ανταπόκρισης στις δυ-

σμενείς επιπτώσεις της πανδημίας COVID 19 στον 
αγροδιατροφικό τομέα και λήψης μέτρων για την 
ανακούφιση του παραγωγικού κόσμου και την τό-
νωση της αγροτικής οικονομίας, και

στην επιτάχυνση της υλοποίησης και την προτε-
ραιοποίηση ενεργοποίησης νέων δράσεων του ΠΑΑ 
που συνάδουν με τις κατευθύνσεις της νέας ΚΑΠ 
για μια περισσότερο πράσινη και ψηφιακή Γεωργία.

Συνεχίζοντας ο κ. Μπαγινέτας, επεσήμανε τη 
σημαντική συμβολή των εκπροσώπων της Ε.Ε, στην 
έγκριση της 7ης τροποποίησης του ΠΑΑ που άνοι-
ξε το δρόμο και την αντιμετώπιση των οικονομικών 
επιπτώσεων αρχής γενομένης με την ταχύτατη 
ενεργοποίηση του Μέτρου 21 για την στήριξη των 
παραγωγών ελαιολάδου με 126,3 εκ. €. Επιπλέον 
αναφέρθηκε στην πρόοδο της συνεργασίας με τις 
Περιφέρειες για τα εκχωρούμενα μέτρα του ΠΑΑ, 
στην υπερδέσμευση σημαντικών πόρων της τάξης 
των 500 εκ. € για εγκρίσεις επιπλέον επενδυτικών 
σχεδίων στον πρωτογενή τομέα, ενώ πρόσθεσε με-
ταξύ άλλων τη σημαντική πρόοδο στην προετοιμα-
σία και διαβούλευση του Στρατηγικού Σχεδίου της 
νέας ΚΑΠ. 

Ο εκπρόσωπος της Ε.Ε. κ. A. Bartovic επεσή-
μανε την μέχρι σήμερα άψογη συνεργασία με τις 
Διαχειριστικές Αρχές του Υπουργείου, η οποία απο-
τελεί την καλύτερη βάση και για τον σχεδιασμό της 
νέας ΚΑΠ, ενώ για το ΠΑΑ τόνισε ότι βρίσκεται σε 
πολύ καλό επίπεδο αναφορικά με τις νομικές του 
δεσμεύσεις και τις πληρωμές, ενώ υπογράμμισε την 
άμεση ανταπόκριση του Υπουργείου στην ενεργο-
ποίηση μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων της 
πανδημίας.

Στις εξαιρετικές επιδόσεις υλοποίησης του ΠΑΑ 
αναφέρθηκε και ο εκπρόσωπος του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γενικός Δ/ντης της 
Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ 2014-2020, κ. Ι. 
Φίρμπας, ο οποίος ενημέρωσε τα μέλη της Επιτρο-
πής για την πορεία υλοποίησης του ΠΑΑ 2014-2020, 
για το οποίο έχει επιτευχθεί ο στόχος πληρωμών 
που έχει θέσει η Ε.Ε για το 2020 ( κανόνας ν+3) 
αφού οι εντάξεις έργων έχουν ξεπεράσει το 106% 
των διαθέσιμων πόρων του και η απορρόφησή του 
το 58%, επίδοση που θα βελτιωθεί περαιτέρω έως 
το τέλος του έτους, με πληρωμές που αναμένεται 
να ξεπεράσουν τα 700 εκ. € συνολικά.

ΥΠΑΑΤ
Η πρόοδος υλοποίησης του ΠΑΑ 2014 - 2020 στο επίκεντρο 

της 9ης Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠρογράμματοςΝίκη Κεραμέως στο Συμβού-
λιο Υπουργών Παιδείας ΕΕ - «συ-
ναρπαστική» χαρακτηρίστηκε η 
Ελληνική πρόταση για πανευρω-
παϊκή μαθητική διαδικτυακή συ-
νάντηση, με θέμα την εκπαιδευ-
τική εμπειρία στη διάρκεια της 
πανδημίας

«Συναρπαστική» χαρακτη-
ρίστηκε η πρόταση (“Exciting 
proposal”) της Υπουργού Παι-
δείας και Θρησκευμάτων, Νίκης 
Κεραμέως, από τη Γερμανίδα 
Ομόλογό της, Anja Karliczek, 
συντονίστρια της διαδικτυακής 
διάσκεψης Υπουργών Παιδείας 
των κρατών-μελών της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης (ΕΕ), στο πλαίσιο της 
Γερμανικής Προεδρίας της ΕΕ. Η 
Ελληνίδα Υπουργός εισηγήθηκε τη 
διοργάνωση μιας πανευρωπαϊκής 
μαθητικής διαδικτυακής συνά-
ντησης, προκειμένου μαθητές από 
όλη την Ευρώπη να μπορέσουν να 
ανταλλάξουν εμπειρίες και σκέ-
ψεις αναφορικά με την εκπαίδευση 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας 
του κορωνοϊού, καθώς και να κα-
ταθέσουν προτάσεις προς τους 
αρμόδιους Υπουργούς.

Ευρύτερα, η συζήτηση επικε-
ντρώθηκε στις στρατηγικές προ-
τεραιότητες που αφορούν στον 
Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης, 
αλλά και τη σημασία της προστασί-
ας της ελευθερίας έκφρασης στην 
Ευρώπη. Η κα Κεραμέως εστίασε, 
κυρίως, σε δύο προτεραιότητες 
της ΕΕ στην κατεύθυνση της δημι-
ουργίας ενός ενιαίου Ευρωπαϊκού 
Χώρου Εκπαίδευσης: αφ’ ενός, 
την ποιότητα της εκπαίδευσης, 
αφ’ ετέρου, το εκπαιδευτικό 
προσωπικό.

Ως προς την ποιότητα της 
παρεχόμενης εκπαίδευσης, η 
Υπουργός τόνισε τη σημασία της 
ενίσχυσης και της γνώσης και των 
δεξιοτήτων στο πλαίσιο βελτιώσε-
ων του εκπαιδευτικού συστήματος, 
μέσω πολλαπλών πρωτοβουλιών 
και δράσεων των κρατών-μελών, 

όπως τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων 
αλλά και η αναθεώρηση των προ-
γραμμάτων σπουδών σε αυτήν την 
κατεύθυνση.

Ως προς το εκπαιδευτικό 
προσωπικό, η κα Κεραμέως ανέ-
δειξε τον καίριο ρόλο που αυτό 
διαδραματίζει στο μετασχηματισμό 
της εκπαίδευσης, με ιδιαίτερη ανα-
φορά στην καθοριστική συμβολή 
του κατά τη διάρκεια της πανδη-
μίας. Αναφέρθηκε στη σταθερή 
ανάγκη επιμόρφωσης σε νέες 
εκπαιδευτικές μεθόδους και στην 
έμφαση του Υπουργείου και του 
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολι-
τικής στην ανάπτυξη των ικανοτή-
των τους μέσω ενός σημαντικού 
εγχειρήματος, που περιλαμβάνει, 
μεταξύ άλλων, την καθιέρωση 
ολοκληρωμένου πληροφοριακού 
συστήματος για τις επιμορφώσεις 
των εκπαιδευτικών μας και την 
επένδυση συνολικά 16 εκατομμυ-
ρίων ευρώ σε επιμορφώσεις για 
βασικούς γραμματισμούς, για την 
εξ αποστάσεως εκπαίδευση, για 
τα νέα προγράμματα σπουδών και 
επιπλέον 23 εκατ. ευρώ (2020-25) 
σε επιμορφώσεις για αυξημένες 
ψηφιακές δεξιότητες.

Η Νίκη Κεραμέως δήλωσε: 
«Αξιοποιώντας για άλλη μία φορά 
την εξαιρετική μας συνεργασία 
με τα λοιπά κράτη-μέλη της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τις 
δυνατότητες που μας δίνει η τεχνο-
λογία, προτείναμε τη διαδικτυακή 
συνάντηση μαθητών από όλες τις 
χώρες της ΕΕ, ώστε να ανταλλά-
ξουν ιδέες και να μας υποβάλουν 
τις προτάσεις τους σχετικά με την 
εκπαιδευτική εμπειρία κατά τη δι-
άρκεια της πανδημίας. Είναι πά-
ντα σημαντικό να δίνουμε φωνή 
στα παιδιά, να ακούμε τις απόψεις 
τους, είναι άλλωστε οι αποδέκτες 
όλων των προσπαθειών μας για 
μια εκπαίδευση που θα τους δίνει 
περισσότερα και καλύτερα εφόδια 
για το μέλλον.»

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ε.Ε.
Νίκη Κεραμέως

Το εκτενές δίκτυο άρδευσης 
των αγροτικών εκμεταλλεύσεων - 
κυρίως στο πλαίσιο των Τοπικών 
Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσε-
ων (ΤΟΕΒ) - υπέστη τεράστιες 
καταστροφές, τόσο στο δίκτυο, 
όσο και στις υποδομές και στο 
μηχανολογικό του εξοπλισμό, με 
αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή 
η γεωργική παραγωγή της επό-
μενης χρονιάς, εάν δεν αποκατα-
σταθούν οι ζημιές.

Σημειώνεται πως οι ΤΟΕΒ 
μετά τη θεομηνία του «Ιανού» και 
τις καταστροφικές συνέπειές του, 
κατέστησαν σχεδόν στο σύνολο 
τους, την εξυπηρέτηση των χρη-
στών των δικτύων του μη εφικτή. 
Εξαιτίας των κατολισθήσεων και 
της μεταφοράς φερτών υλικών, τα 
δίκτυα άρδευσης των ΤΟΕΒ, είτε 
έχουν υποστεί εκτεταμένες προ-
σχώσεις, είτε έχουν καταστραφεί 
ολοσχερώς σε μεγάλο τμήμα και 
πρέπει να αποκατασταθούν άμε-
σα, προκειμένου να πραγματοποι-
ηθεί η άρδευση, κατά την εαρινή 
περίοδο.

Η Κυβέρνηση αποφάσισε συ-
νεπώς, να ενισχύσει τους ανά τη 

χώρα πληγέντες ΤΟΕΒ από το με-
σογειακό κυκλώνα «Ιανός», με ση-
μαντικούς πόρους, προκειμένου 
οι αγρότες να μην αντιμετωπίσουν 
προβλήματα άρδευσης και να μην 
επηρεαστεί δυσμενώς ο παραγω-
γικός τους προγραμματισμός και 
κατ’ επέκταση το εισόδημά τους.

Σε ό,τι αφορά τη Φθιώτιδα, 
μετά από σχετικό αίτημα της Πε-
ριφερειακής Ενότητας και προ-
κειμένου να αποκατασταθούν 
προσωρινά οι ζημιές που προκλή-
θηκαν στους 14 ΤΟΕΒ της περι-
οχής μας, μετά από συνεργασία 
των Υπουργείων Ανάπτυξης & 
Επενδύσεων και Οικονομικών, 
αποφασίστηκε η χρηματοδότηση 
με 2 εκατομμύρια ευρώ της Πε-
ριφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας 
από το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων.

Η Κυβέρνηση αποδεικνύει, 
για ακόμη μία φορά, ότι διαθέτει 
τα απαραίτητα αντανακλαστικά, 
ώστε να αντιμετωπίσει με ταχύτη-
τα, συνέπεια, υπευθυνότητα και 
αποτελεσματικότητα τις οικονομι-
κές και κοινωνικές συνέπειες της 
φυσικής καταστροφής.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Aρ. Φ. 185/Δεκέμβριος 2020 H ΣΙΩΠΗ της Φωκίδος 7



Το τελευταίο χρονικό διάστημα οι 
πολλαπλές προκλητικές και παράνομες 
ενέργειες της Τουρκίας στην Ανατολι-
κή Μεσόγειο, όπως η εισβολή στην ΒΑ 
Συρία και στο Β. Ιράκ, το σπάσιμο του 
εμπάργκο όπλων στη Λιβύη, η μετατρο-
πή της Αγιάς Σοφιάς σε τζαμί, η παρέμ-
βαση και μεταφορά τζιχαντιστών στο 
Ναγκόρνο Καραμπάχ αλλά και οι πρό-
σφατες προκλήσεις στα Βαρώσια, έχουν 
προκαλέσει τις αντιδράσεις πολλών Ευ-
ρωπαϊκών χωρών.

Η Τουρκική προκλητικότητα, μεταξύ 
άλλων, έχει και ως στόχο την παραβία-
ση των κυριαρχικών δικαιωμάτων δυο 
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΕΕ), της Ελλάδος και της Κύπρου, πα-
ράλληλα όμως θέλει να πλήξει το κύρος, 
την ισχύ και τον ηγετικό ρόλο της ΕΕ.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον 
προηγούμενο μήνα με συντριπτική 
πλειοψηφία υιοθέτησε για πρώτη φορά 
τροπολογία που κατέθεσε η Ελληνική 
και Κυπριακή Αντιπροσωπεία Ευρωβου-
λευτών απαιτώντας από το Συμβούλιο 
«αυστηρές κυρώσεις» ως απάντηση στις 
παράνομες ενέργειες της Τουρκίας.

Σε αντίθεση με το Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο που έκανε το καθήκον του, 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μας απογοή-
τευσε με τα πρόσφατα συμπεράσματά 
του, καθώς για άλλη μια φορά απέδειξε 
μια άτολμη στάση ως προς τη διαχείριση 
ενός πολύ σοβαρού ζητήματος εξωτε-
ρικής πολιτικής, διακινδυνεύοντας έτσι, 
την γεωπολιτική αξιοπιστία της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης.

Το Συμβούλιο έδωσε μια ακόμη πί-
στωση χρόνου στην Τουρκία προκειμέ-
νου να συμμορφωθεί μέχρι το Μάρτιο 
του 2021, εντέλλοντας τον Ύπατο Εκπρό-
σωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερι-
κής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, 
κ. Μπορέλ να εκπονήσει μια ολοκληρω-
μένη αποτίμηση της συνολικής σχέσης 
της ΕΕ με την Τουρκία, συμπεριλαμβα-
νομένων των εμπορικών σχέσεων ΕΕ – 
Τουρκίας και κατ’ επέκταση την Τελωνει-
ακή Ένωση (ΤΕ).

 Οι συμβατικές εμπορικές σχέσεις 
Ε.Ε. – Τουρκίας προκύπτουν μέσα από 
τρία κείμενα: την Τελωνειακή Ένωση, τη 
Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών για 
προϊόντα άνθρακα, σιδήρου και χάλυβα 
και τη Συμφωνία περί του καθεστώτος 
εμπορίας γεωργικών προϊόντων.

Η ΕΕ και η Τουρκία συνδέονται με 
στενούς εμπορικούς δεσμούς. Το 2019, 
η Τουρκία ήταν ο 5ος μεγαλύτερος 
εμπορικός εταίρος της ΕΕ και η ΕΕ ήταν 
ο 1ος εμπορικός εταίρος της Τουρκίας 
στις εισαγωγές και εξαγωγές. Τα κέρδη 
τόσο για την ΕΕ όσο και για την Τουρ-
κία είναι σημαντικά από το μεταξύ τους 
υφιστάμενο εμπορικό πλαίσιο, αλλά με-
γαλύτερα για την Τουρκία σε ποσοστά, 

αλλά και αξία.
Από τα Ευρωπαϊκά κράτη η Γερμανία 

βρίσκεται στην κορυφή σε ότι αφορά 
τις Τουρκικές εξαγωγές και έπονται το 
ΗΒ, η Ιταλία, η Γαλλία και η Ισπανία.Η 
εφαρμογή της ΤΕ από το 1996 είχε θε-
τικό αντίκτυπο και στις ελληνοτουρκικές 
εμπορικές σχέσεις σε σύγκριση με την 
προηγούμενη περίοδο. Παρόλο που από 
το 1996 και οι δύο χώρες κατάφεραν να 
αυξήσουν τις μεταξύ τους εξαγωγές, 
το μερίδιο της Ελλάδας στις συνολικές 
εξαγωγές της Τουρκίας είναι πολύ μι-
κρότερο σε σύγκριση με το μερίδιο της 
Τουρκίας στις συνολικές Ελληνικές εξα-
γωγές.

Η λειτουργία της Τελωνειακής Ένω-
σης ΕΕ-Τουρκίας συζητήθηκε, κεκλει-
σμένων των θυρών, σε συνεδρίαση της 
Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι αρμόδιοι 
υπηρεσιακοί παράγοντες της Ευρωπα-
ϊκής Επιτροπής επιβεβαίωσαν ότι δεν 
υπάρχει μελέτη αποτίμησης του κόστους 
(ούτε σε επίπεδο ΕΕ ή Τουρκίας αλλά 
ούτε για κάθε κράτος μέλος), της ανα-
στολής ή χαλάρωσης των εμπορικών 
σχέσεων.

Χάρη στην επιτυχημένη εξωτερική 
πολιτική της Κυβέρνησης του Κυριάκου 
Μητσοτάκη, στην ΕΕ έχουν πλέον ανα-
γνωρίσει ότι η Τουρκική παραβατικότη-
τα και προκλητικότητα είναι Ευρωπαϊκή 
υπόθεση. Η διαφωνία έγκειται στο ποιος 
είναι ο αποτελεσματικότερος τρόπος να 
αντιμετωπιστεί. Η βασική επιχειρηματο-
λογία όσων στην ΕΕ διαφωνούν με τις 
εμπορικές κυρώσεις κατά της Τουρκίας 
είναι ότι η ΕΕ θα «πυροβολήσει το πόδι 
της» διότι θα έχει δυσανάλογο κόστος 
από την αναστολή της Τελωνειακής 
Ένωσης σε σχέση με τη «ζημιά» που θα 
υποστεί η Τουρκία. Τεκμαίρεται από αρ-
κετές πηγές ότι ο εκσυγχρονισμός της 
Τελωνειακής Ένωσης (που έχει παγώσει 
επί του παρόντος) θα έχει πολλαπλά και 
μεγάλα οφέλη και για τις δυο πλευρές. 
Αυτό που δεν γνωρίζουμε είναι το κό-
στος της αναστολής αυτής της σχέσης.

Ευελπιστώ λοιπόν ότι η έκθεση Μπο-
ρέλ θα μας παράσχει συγκεκριμένα 
στοιχεία προκειμένου να διαμορφώσου-
με σαφή εικόνα σχετικά με τον οικονο-
μικό και εμπορικό αντίκτυπο που δύνα-
ται να έχει τόσο η αναστολή, όσο και οι 
όποιες κυρώσεις επιβληθούν στην Τουρ-
κία με βάση τις εμπορικές συμφωνίες 
μας. Θα έχει ενδιαφέρον να μάθουμε αν 
τα επιχειρήματα που επικρατούν στον μι-
κρόκοσμο των Βρυξελλών (και όχι μόνο) 
είναι ορθά και συνολικά για την ΕΕ αλλά 
και για συγκεκριμένα κράτη μέλη. Εξάλ-
λου, το καλύτερο επιχείρημα είναι πάντα 
η αλήθεια.

ΑΝΝΑ ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
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