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Κεραµέως – Ζαχαράκη: Στα σχολεία
ήδη τα βιβλία, 5-6/9 οι προσλήψεις
αναπληρωτών
Αναλυτικά ο προγραµµατισµός για την έγκαιρη κάλυψη των κενών

Σοφία Ζαχαράκη και Νίκη Κεραµέως σε
φωτογραφία από παλαιότερη συνεργασία

τους στο υπουργείο Παιδείας
|INTIMEnews

Η παράδοση των βιβλίων στα σχολεία έχει ήδη ολοκληρωθεί, ενώ
παράλληλα έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την κάλυψη των
κενών στην πρωτοβάθµια και τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση.

Αυτό τονίζουν σε κοινή τους η δήλωση η υπουργός Παιδείας Νίκη
Κεραµέως και η υφυπουργός Σοφία Ζαχαράκη εν όψει της έναρξης του
νέου σχολικού έτους.

Όπως επισηµαίνουν, οι προσλήψεις αναπληρωτών θα διενεργηθούν βάσει
των τελευταίων – εγκεκριµένων από το ΑΣΕΠ – πινάκων κατάταξης, ήτοι
των πινάκων διδακτικού έτους 2018-2019, σύµφωνα µε τη σχετική
πρόβλεψη του ν. 4589/2019.

«Με δεδοµένο ότι οι πίνακες αυτοί έχουν εγκριθεί από το ΑΣΕΠ, κατόπιν του
προβλεπόµενου ελέγχου νοµιµότητας, και ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η
κατάρτιση από το ΑΣΕΠ νέων πινάκων κατάταξης του ν. 4589/2019, η ισχύς
των εγκεκριµένων πινάκων θα παραταθεί, µε σεβασµό στις αρχές της
νοµιµότητας, αντικειµενικότητας και αξιοκρατίας», επισηµαίνουν και
µέχρι την πλήρωση των κενών θέσεων, ο προγραµµατισµός έχει αναλυτικά
ως εξής:

▪ Έκδοση Διαπιστωτικής Πράξης παράτασης ισχύος των εγκεκριµένων
πινάκων 2018-2019 (24/8).

▪ Έκδοση πρόσκλησης υποβολής προτιµήσεων (µέχρι 28/8).

▪ Υποβολή περιοχών προτίµησης στο ΟΠΣΥΔ και για τα µέλη ΕΕΠ – ΕΒΠ
στις κατά τόπους Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (28/8 – 2/9).

▪ Καταληκτική ηµεροµηνία καταγραφής λειτουργικών κενών από τις
Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στο ΟΠΣΥΔ (3/9).

▪ Διενέργεια προσλήψεων Αναπληρωτών (5/9 – 6/9).
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Μητσοτάκης στη Figaro: Στο 24% η
φορολογία των επιχειρήσεων το
2020, στο 20% το 2021
Τι προσδοκά ο Πρωθυπουργός από τη συνάντηση µε τον πρόεδρο Μακρόν.
Κάλεσµα στους γάλλους επενδυτές

Στη συνέντευξή του ο κ. Μητσοτάκης
απευθύνει κάλεσµα στους γάλλους

επενδυτές να εµπιστευτούν την Ελλάδα
| Giorgos Zachos / SOOC

«Η Ελλάδα θα είναι η ευχάριστη έκπληξη της Ευρωζώνης για τα επόµενα
χρόνια», υποστηρίζει σε συνέντευξή του στη γαλλική εφηµερίδα Le Figaro
και τη δηµοσιογράφο Αλεξία Κεφαλά, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης, λίγο πριν από την πρώτη του συνάντηση µε τον Πρόεδρο της
Γαλλικής Δηµοκρατίας Εµανουέλ Μακρόν.

Στη συνέντευξη, η οποία συνοδεύεται από αφιέρωµα της εφηµερίδας στον
έλληνα πρωθυπουργό, ο κ. Μητσοτάκης απευθύνει κάλεσµα στους γάλλους
επενδυτές να εµπιστευτούν την Ελλάδα.

«Καλώ τους επενδυτές της Γαλλίας να συµµετάσχουν στις προοπτικές που
ανοίγονται στην Ελλάδα. Και να το κάνουν τώρα για να βρεθούν µπροστά
από τις εξελίξεις», αναφέρει χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως µετά τις
εκλογές της 7ης Ιουλίου η χώρα µας γύρισε σελίδα από την εποχή της
ανασφάλειας στην εποχή της ανάπτυξης.

Ο Πρωθυπουργός προαναγγέλλει ότι τον Σεπτέµβριο θα παρουσιαστεί µια
συνεκτική φορολογική µεταρρύθµιση, η οποία θα προβλέπει τη µείωση της
φορολογίας των επιχειρήσεων από το 28% στο 24% το 2020 για τα
εισοδήµατα του 2019. Στη συνέχεια, το 2021 ο συντελεστής θα υποχωρήσει
περαιτέρω στο 20%.

Στην αναφορά του εξάλλου στο µεγάλο ζήτηµα της κλιµατικής αλλαγής και
τα ακραία φαινόµενα που τη συνοδεύουν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
δηλώνει ότι θα προτείνει στον πρόεδρο Μακρόν «να βρεθούµε στην πρώτη
γραµµή της προσπάθειας στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, ώστε ο Ευρωπαϊκός
Μηχανισµός Πολιτικής Προστασίας (RescEU) να αποκτήσει τις µόνιµες,
σταθερές και αναγκαίες δοµές που χρειάζεται, για να συνδράµει σε έκτακτες
καταστάσεις».

«Ο νέος έλληνας πρωθυπουργός», γράφει η Figaro, «έχει θέσει πολύ ψηλά
τον πήχη για να µπει γρήγορα η χώρα του σε αναπτυξιακή τροχιά. Θεωρεί
ότι πρέπει να αποκαταστήσει την εικόνα της χώρας του ανοίγοντας όλα τα
µέτωπα των µεταρρυθµίσεων: εκπαίδευση, δηµόσια διοίκηση, εκλογικό
σύστηµα και φορολογία. Δυο µόλις εβδοµάδες µετά την εκλογή του,
υιοθετήθηκαν τρία νοµοσχέδια και τρία ακόµη αναµένεται να υιοθετηθούν
στις αρχές Σεπτεµβρίου».

Ακολουθεί το πλήρες κείµενο της συνέντευξης  του κ. Μητσοτάκη στη
γαλλική εφηµερίδα:

-Κύριε Πρωθυπουργέ, το απόγευµα θα συναντηθείτε µε τον κ. Mακρόν,
τι περιµένετε από εκείνον;

«Οι ελληνογαλλικές σχέσεις έχουν βαθιές και ιστορικές ρίζες. Βγαίνουµε από
µια δεκαετή οικονοµική κρίση και αναγνωρίζουµε την αλληλεγγύη της
Γαλλίας. Οι σηµερινές περιστάσεις είναι τόσο κρίσιµες, που καθεµία από τις
αποφάσεις µας θα καθορίσει το περίγραµµα του νέου κόσµου. Ως
πρωθυπουργός, επιθυµώ να εργαστώ µαζί µε τον πρόεδρο Mακρόν για
τους κοινούς µας στόχους, τόσο πολιτικούς όσο και πολιτιστικούς, και
γνωρίζω ότι αυτό είναι ένα προνοµιακό πεδίο για το κοινό ευρωπαϊκό µας
µέλλον. Για µια Ευρώπη που θα απαντά στα κρίσιµα ερωτήµατα όπως η
κλιµατική αλλαγή και θα αντιµετωπίζει τις ανάγκες του κάθε πολίτη της. Μια
Ευρώπη που θα εµπνέεται από το παρελθόν µας και θα εγγυάται το κοινό
µας µέλλον. Έχω µια πολύ καλή προσωπική σχέση µε τον Πρόεδρο Μακρόν
και συµφωνώ µε πολλά στοιχεία της ευρωπαϊκής του ατζέντας, όπως ο
κοινός προϋπολογισµός, η ενίσχυση της αµυντικής συνεργασίας αλλά και
άλλοι τοµείς, όπως τα καινούργια προγράµµατα Erasmus».

-Μία από τις προτεραιότητές σας για την ανάκαµψη της οικονοµίας είναι
οι επενδύσεις. Έχετε συναντηθεί µε επενδυτές; Και σε ποιους τοµείς;

«Η Ελλάδα θα είναι η ευχάριστη έκπληξη της Ευρωζώνης για τα επόµενα
χρόνια. Το 40% των Ελλήνων µας ψήφισε για το σχέδιό µας: το σχέδιο µιας
µεταρρυθµιστικής κυβέρνησης, η οποία καταπολέµησε τα άκρα
-καταφέραµε να βγουν οι νεοναζί της Χρυσής Αυγής από τη Βουλή- και
θέλει να γυρίσει σελίδα από την εποχή της ανασφάλειας στην εποχή της
ανάπτυξης. Τα πρώτα βήµατα της κυβέρνησής µας εξασφάλισαν την
έγκριση των Ελλήνων, των ξένων επενδυτών και των αγορών. Θέλουµε να
δράσουµε γρήγορα για να ενισχύσουµε την αναπτυξιακή τροχιά, κυρίως σε
ό,τι αφορά τις µειώσεις στη φορολογία. Έτσι, το Σεπτέµβριο, θα
παρουσιάσουµε µια φορολογική µεταρρύθµιση, η οποία προβλέπει τη
µείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων από το 28% στο 24% για τα
εισοδήµατα του 2019, και στο 20% από το 2021. Την ίδια στιγµή, µειώνουµε
το φόρο µερισµάτων από το 10% στο 5%. Το ενδιαφέρον των Γάλλων
επενδυτών είναι σηµαντικό και καλύπτει σειρά τοµέων όπως η ενέργεια, οι
κατασκευές και ο τουρισµός. Καλώ τους επενδυτές της Γαλλίας να
συµµετάσχουν στις προοπτικές που ανοίγονται στην Ελλάδα. Και να το
κάνουν τώρα για να βρεθούν µπροστά από τις εξελίξεις».

-Η έρευνα και εκµετάλλευση των υδρογονανθράκων στην αποκλειστική
οικονοµική ζώνη της Ελλάδας βρίσκεται στο επίκεντρο των εντάσεων µε
την Τουρκία. Δεδοµένου ότι θα ξεκινήσουν άµεσα οι εργασίες στα νότια
της Κρήτης από την κοινοπραξία στην οποία συµµετέχει η Total,
ανησυχείτε για µια αναζωπύρωση των εντάσεων;

«Η παρουσία της Total δείχνει το ενδιαφέρον που παρουσιάζει η ενεργειακή
διάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και τις δυνατότητες επενδύσεων και
συνεργασίας στο πεδίο αυτό. Η παρουσία µεγάλων ευρωπαϊκών εταιρειών
από σύµµαχες χώρες συµβάλλει στη διατήρηση ενός περιβάλλοντος
ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή. Όσον αφορά τις εντάσεις, η
Ελλάδα παραµένει σταθερά υπέρµαχος της ειρηνικής συνύπαρξης στη
βάση των κανόνων της καλής γειτονίας και του διεθνούς δικαίου. Αυτός
είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της εξωτερικής µας πολιτικής. Ισχύει έναντι όλων
και φυσικά και έναντι της Τουρκίας, που αποτελεί σηµαντικό γείτονα και
νατοϊκό εταίρο. Προσβλέπουµε σε συνεργασία µε τον Πρόεδρο Ερντογάν
για την αντιµετώπιση κοινών προκλήσεων όπως π.χ. το µεταναστευτικό.
Ωστόσο, το διεθνές δίκαιο αποτελεί πάντοτε πυξίδα των πράξεών µας. Η
προάσπιση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωµάτων είναι υποχρέωση της
κάθε ελληνικής κυβέρνησης. Σήµερα, ο ελληνικός λαός είναι ενωµένος και η
εθνική οµοψυχία δεδοµένη».

-Η κυβέρνησή σας επιδεικνύει αποφασιστικότητα όσον αφορά το
µεταναστευτικό. Η κατάσταση βρίσκεται εκτός ελέγχου;

«Το µεταναστευτικό είναι κρίσιµο θέµα και είναι ευρωπαϊκό θέµα. Αφορά
ολόκληρη την ΕΕ και είναι λάθος να αντιµετωπίζεται ως ζήτηµα των χωρών
πρώτης γραµµής, των χωρών που λόγω γεωγραφικής θέσης φέρουν εκ των
πραγµάτων το βάρος της πρώτης υποδοχής. Το µεταναστευτικό είναι η
λυδία λίθος της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και της κοινής αντιµετώπισης
κρίσεων. Επαναλαµβάνω: αφορά όλους µας εξίσου. Κατά τη διάρκεια της
κρίσης του 2015, δεν υπήρξε επαρκής ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Υπήρξαν
χώρες, ειδικά της Κεντρικής Ευρώπης, οι οποίες έλεγαν ότι το πρόβληµα
αυτό αφορούσε µόνο τις χώρες που αποτελούν εξωτερικά σύνορα της
Ευρώπης. Χρειαζόµαστε ευρωπαϊκή συµµετοχή στη φύλαξη των
εξωτερικών συνόρων και στηρίζω τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για την ανάπτυξη µιας ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής. Θα
επιµείνω και για την ανάγκη αλλαγών στις πολιτικές ασύλου και την
αναµόρφωση του καθεστώτος του Δουβλίνου. Θα πρέπει να έχουµε ενιαίες
πολιτικές χορήγησης ασύλου σε όλη την ΕΕ. Σε πρώτη φάση, βέβαια, επειδή
αυτό δεν είναι εφικτό να υλοποιηθεί άµεσα, θα αλλάξουµε την εθνική µας
πολιτική ως προς τη χορήγηση ασύλου και θα απλοποιήσουµε πολύ τις
διαδικασίες ως προς την ταχύτητα λήψης απόφασης. Και αυτοί οι οποίοι
δικαιούνται άσυλο έχουν προφανώς κάθε δικαίωµα να παραµείνουν στην
Ελλάδα, ενώ αυτοί οι οποίοι δεν δικαιούνται άσυλο θα πρέπει να
επιστρέφουν στην Τουρκία, όπως ορίζει η Συµφωνία ΕΕ – Τουρκίας».

-Με τον κ. Maκρόν θα µιλήσετε σχετικά µε το περιβάλλον. Τι θα του
προτείνετε;

«Πρέπει να δράσουµε επειγόντως για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της
κλιµατικής αλλαγής. Η ευαισθησία µου στα ζητήµατα του περιβάλλοντος
είναι µεγάλη. Η Ελλάδα είναι µια χώρα µοναδικού φυσικού πλούτου. Και
αντιµετωπίζουµε, όπως κι εσείς, µεγάλες προκλήσεις. Σήµερα που µιλάµε,
βρισκόµαστε ακόµη εντός της αντιπυρικής περιόδου και αντιµετωπίζουµε
καθηµερινά τα προβλήµατα που προκύπτουν από τις πυρκαγιές. Θα
προτείνω στον πρόεδρο Μακρόν να βρεθούµε στην πρώτη γραµµή της
προσπάθειας στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ώστε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισµός
Πολιτικής Προστασίας (RescEU) να αποκτήσει τις µόνιµες, σταθερές και
αναγκαίες δοµές που χρειάζεται, για να συνδράµει σε έκτακτες καταστάσεις.
Βέβαια η προσπάθεια µας στον τοµέα του περιβάλλοντος δεν µπορεί να
εξαντλείται στην πρόληψη και την αντιµετώπιση αυτών των φαινοµένων.
Είναι απαραίτητα ένα ευρύτερο σχέδιο και µια ευρύτερη προσέγγιση των
σύγχρονων προκλήσεων. Ελλάδα και Γαλλία, µπορούµε να αναπτύξουµε
συνέργειες που θα εκτείνονται από τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειες, την
ανακύκλωση και τη διαχείριση των απορριµµάτων ως την ορθολογική
αξιοποίηση των φυσικών πόρων, την καινοτοµία και την ηλεκτροκίνηση στις
πόλεις»
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