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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

Περισσότεροι από 1.500 σύνεδροι, από 67 χώρες από όλο 
τον κόσμο, με ποσοστό διεθνούς συμμετοχής πάνω από 
90%, 31 διακεκριμένοι ομιλητές, 1.300 προφορικές παρου-
σιάσεις και αναρτημένες εργασίες, 87 θεματικές και ειδικές 
συνεδρίες, μεγάλος αριθμός επιστημονικών και επαγγελμα-
τικών συναντήσεων, έκθεση φορέων και εταιριών, είναι οι 
δραστηριότητες του 16ου Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου Σει-
σμικής Μηχανικής που θα φιλοξενήσει για πρώτη φορά η 
Θεσσαλονίκη, από τις 18 έως τις 21 Ιουνίου, στα δύο κτίρια 
του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης.
Πρόκειται για μία σημαντική διεθνή συνάντηση, η οποία 
συμπίπτει με την επέτειο συμπλήρωσης 40 χρόνων από 
τον μεγάλο σεισμό της Θεσσαλονίκης, στις 20 Ιουνίου του 
1978, και για την οποία θα διοργανωθεί ειδική συνεδρία στο 
κτίριο του ΤΕΕ (Μ. Αλεξάνδρου 49), ανήμερα του μεγάλου 
σεισμού, στην οποία θα συμμετάσχουν επιστήμονες και 
μηχανικοί από το ΑΠΘ, το ΙΤΣΑΚ και το ΤΕΕ, και θα παρουσι-

άσουν θέματα σχετικά με τον σεισμό εκείνο και την πρόοδο 
που έχει επέλθει από τότε σε ότι αφορά την ενίσχυση της 
αντισεισμικής προστασίας της πόλης, των υποδομών και 
της κοινωνίας.
Το 16ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Σεισμικής Μηχανικής διορ-
γανώνεται από το Ελληνικό Τμήμα Αντισεισμικής Μηχανι-
κής (ΕΤΑΜ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σεισμικής Μηχανικής, 
σε συνεργασία με το τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του 
ΑΠΘ. Πραγματοποιείται κάθε τέσσερα χρόνια με την πα-
ρουσία κορυφαίων επιστημόνων και μηχανικών από όλο 
τον κόσμο (μηχανικοί κατασκευών, γεωτεχνικοί μηχανικοί, 
γεωλόγοι, σεισμολόγοι), όπως και κατασκευαστικών εταιρι-
ών. Η πρώτη τέτοια συνάντηση έγινε το 1964 στα Σκόπια, 
ενώ αντίστοιχες των τελευταίων δεκαετιών πραγματοποι-
ήθηκαν σε Κωνσταντινούπολη, Οχρίδα, Γενεύη, Λονδίνο, 
Παρίσι, Βιέννη, Μόσχα. 
Συνέχεια στη σελ 3

Tα φετινά εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ που αφορούν φυσικά 
πρόσωπα, θα είναι κατά 97 % μειωμένα, αμετάβλητα ή με 
οριακή αύξηση σε σχέση με πέρυσι. Αυτό προκύπτει, σύμφω-
να με το ΥΠΟΙΚ, από την  προσομοίωση της εκκαθάρισης του 
ΕΝΦΙΑ για το 2018, που έγινε με βάση την αναπροσαρμογή 
των τιμών ζώνης στην ελληνική αγορά ακινήτων.
Το υπουργείο Οικονομικών, όπως περιγράφεται στη σχετική 
υπουργική απόφαση που υπογράφηκε σήμερα και εστάλη 
προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προ-
χώρησε σε αλλαγές στους συντελεστές του ΕΝΦΙΑ (πρώτο 
και τρίτο κλιμάκιο), καθώς και σε αύξηση του αφορολογή-
του ορίου στον συμπληρωματικό φόρο. Σύμφωνα με το 
Sofokleousin με βάση τις νέες τιμές ζώνης και την εναρμόνιση 
των αντικειμενικών αξιών με τις εμπορικές που καταγράφο-
νται στη σχετική υπουργική απόφαση, το υπουργείο Οικονο-
μικών προχώρησε στην προσομοίωση της εκκαθάρισης του 
φετινού ΕΝΦΙΑ. 
Από την εκκαθάριση προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:
Μειωμένα θα είναι τα εκκαθαριστικά για 1.470.962 ή το 23% 
των φυσικών προσώπων.

Αμετάβλητα για 3.995.181 ή το 62%.
Ελάχιστη αύξηση από ένα έως 50 ευρώ (12 ευρώ κατά μέσο 
όρο) θα έχουν τα εκκαθαριστικά για 737.709 ή το 12%.
Αύξηση από 50 έως 200 ευρώ, θα έχουν τα εκκαθαριστικά 
160.001 φυσικών προσώπων ή το 2,3%.
Mόνο για το 0,7% ή 48.961 φορολογούμενους θα προκύψει 
αύξηση πάνω από 200 ευρώ.
Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι το 97% των φυσι-
κών προσώπων θα έχουν εκκαθαριστικά μειωμένα, αμετά-
βλητα ή με οριακή αύξηση σε σχέση με πέρυσι.
Σχετικά παρόμοια είναι και η εικόνα για τα νομικά πρόσωπα, 
καθώς το 91% θα δει εκκαθαριστικά μειωμένα (61%), σταθε-
ρά (25%) ή αυξημένα έως 50 ευρώ (5%).
Οι νέες τιμές ζώνης
Όπως αναφέρει το ΥΠΟΙΚ, η συνολική εικόνα για την αναπρο-
σαρμογή των τιμών ζώνης σε σύνολο 10.216 ζωνών, είναι 
η εξής: Σε 2.122 μειώθηκαν.  Σε 4.302 έμειναν σταθερές. Σε 
3.792 αυξήθηκαν. Συνέχεια στη σελ 3

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1.500 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΣΤΟ 16Ο ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
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ΕΝΦΙΑ 2018: ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΝΕΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ 
ΤΙΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΙΚ
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ΔΙΑβΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1 και 3
Πάνω από 1.500 επιστήμονες στο 16ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο 
Σεισμικής Μηχανικής - Ειδική συνεδρία για τα 40 χρόνια από τον 
μεγάλο σεισμό του 1978 στη Θεσσαλονίκη.
Σελ 1 και 3
ΕΝΦΙΑ 2018: ανακοινώθηκαν οι νέες αντικειμενικές τιμές από το ΥΠΟΙΚ
Σελ 3
ΕΦΚΑ : παραλαβή κάρτας κατασκηνωτή για ασφαλισμένους  π. ΤΣΜΕΔΕ
Σελ 4 
Αίτημα προέγκρισης θα καταθέσει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος 
η Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας για την εκπόνηση ειδικού χωρικού 
σχεδίου για το παραλιακό μέτωπο
Σελ 5 
Οι «έξυπνοι» μετρητές ενέργειας μπορούν να μειώσουν σε ετήσια 
βάση την κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος μέχρι και 25% 
Σελ 6 
«Πράσινες μπίζνες» 3 δισ. ευρώ από ΕΛ.ΠΕ. και ΔΕΗ
Σελ 7 
Έναρξη συλλογής δηλώσεων ιδιοκτησίας στους Δήμους Δέλτα, 
Λαγκαδά, Χαλκηδόνος και Ωραιόκαστρου της ΠΕ Θεσσαλονίκης 
της Περ. Κεντρικής Μακεδονίας
Σελ 8 
Εγκρίθηκε το ετήσιο πρόγραμμα παρακολούθησης επιπτώσεων 
της ρύπανσης που προκλήθηκε από το δεξαμενόπλοιο «ΑΓΙΑ 
ΖΩΝΗ ΙΙ» στο Σαρωνικό Κόλπο
 Σελ 9
Πώς βλέπουν οι δήμαρχοι τις ρυθμίσεις για το Ελληνικό
Σελ 10
ΕΣΔΝΑ: Έκκληση για περιορισμό απορριμμάτων. Σημαντικό οικο-
νομικό όφελος των δήμων από την ανακύκλωση
Σελ 11, 12,13,14,15 και 16
Τι ειπώθηκε στη Βουλή κατά τη συζήτηση του πολυνομοσχεδίου 
για το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα 
Σελ  17 
ΣΕΒ: Η οικονομική δραστηριότητα επεκτείνεται ικανοποιητικά με 
μοχλούς τις εξαγωγές και τις επενδύσεις
Σελ 18 
Αυξητική τάση παρουσιάζει ο εισερχόμενος από Ρωσία τουρισμός, 
επισήμανε η υπουργός Τουρισμού στο 2ο ελληνορωσικό φόρουμ 
στη Χαλκιδική
Σελ 19 
Προϋπολογισμός της ΕΕ: η Επιτροπή προτείνει 1,26 δισ. ευρώ για 
την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης
Σελ 22
Prototype by TEE & Attica Region: ένας τεχνοδικτυακός (ψηφια-
κός) επιταχυντής καινοτόμων ιδεών.
Σελ 2
Προσεχώς 
Σελ 23,24,25
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου 

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση του ΤΕΕ 
(Newsletter) TEE:
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ΑΘΗΝΑ

ΗΜΕΡΙΔΕΣ

Η ΔΙΑβΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ζΩΝΗ ΤΟΥ Ν. ΑΧΑΪΑΣ

Tο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας 
Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών και η Ελληνική 
Εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης συνδιοργανώνουν από 
τις 9 ως τις 15 Ιουλίου 2018 το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Τεχνητής Νοημοσύνης, στο Συνεδριακό Κέντρο του Πα-
νεπιστημίου Πατρών.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, το Πανελλήνιο Συ-

νέδριο Τεχνητής Νοημοσύνης έχει ξεκινήσει από το έτος 
2000 και επαναλαμβάνεται κάθε 2 χρόνια. Συγκεντρώνει 
επιστήμονες και ερευνητές από την Ελλάδα αλλά και το 
εξωτερικό με σημαντικό έργο στον χώρο της τεχνητής 
νοημοσύνης, αναδεικνύοντας τις τελευταίες εξελίξεις 
στον χώρο, αλλά και τις επερχόμενες τάσεις που παρακο-
λουθούμε πλέον να εφαρμόζονται στην καθημερινότητά 
μας όλο και με ταχύτερους ρυθμούς.
Στο συνέδριο αναμένεται να παρουσιάσουν τις έρευνές 
τους ερευνητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.  
Παράλληλα, στο πλαίσιο του συνεδρίου διοργανώνεται 
πανελλήνιος διαγωνισμός εκπαιδευτικής ρομποτικής, ο 
οποίος θα διεξαχθεί στις 11 Ιουλίου 2018 (10:00-18:30) 
στον ίδιο χώρο. Για περισσότερες πληροφορίες και δη-
λώσεις συμμετοχών στον διαγωνισμό -έως 24/06/2018- 
στην ιστοσελίδα: 
http://setn2018.upatras.gr/index.php/robotics-contest-gr/

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών 
Επιθεωρητών διοργανώνει σήμερα τεχνική ημερίδα με 
θέμα: «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ – εφαρμογή του προ-
γράμματος και σχετιζόμενες πολεοδομικές διαστάσεις», στο 
ξενοδοχείο Τιτάνια (Λεωφ. Πανεπιστημίου 52, Αθήνα).

Ημερίδα με θέμα «Παράκτια Ζώνη Νομού Αχαΐας: Επιστη-
μονική Προσέγγιση και Προοπτική», διοργανώνει η ΜΚΟ 
Προστασίας Παράκτιας Ζώνης SaveCoast στις 16 Ιουνίου 
στην Αγορά Αργύρη, της Πάτρας. Τις εργασίες θα ανοίξει 
ο πρόεδρος της ΜΚΟ Παναγιώτης Γ. Χρονόπουλος, ενώ 

θα ακολουθήσουν ομιλίες και θεματικές παρουσιάσεις από 
διακεκριμένους επιστήμονες, καθώς και συζήτηση με το 
κοινό. Η ημερίδα τελεί υπό την αιγίδα του δήμου δυτικής 
Αχαΐας και συντονίζει η δημοσιογράφος Βασιλική Αθανα-
σοπούλου.

Ημερίδα με τίτλο: «Η λειτουργία των λατομείων μαρμάρου 
στο πλαίσιο του Ν.4512/2018» διοργανώνει ο Σύνδεσμος 
Επιχειρήσεων Μαρμάρου Μακεδονίας-Θράκης, στις 16 Ιου-
νίου και ώρα 10.00 π.μ, στο Αμφιθέατρο  του Επιμελητηρίου 
Δράμας,  εν όψει τον καινούριων δεδομένων που ανακύπτουν 
από  την ισχύ του νέου λατομικού νόμου, αναφορικά με την 
εξόρυξη και την κατεργασία μαρμάρου, που ισχύει από την 
αρχή του τρέχοντος έτους.

Το Ιστορικό Αρχείο Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών και το Maison européenne des sciences de 
l’homme et de la société I CNRS, (Lille, Nord de France) διορ-
γανώνουν στις 14 Ιουνίου 2018 (10.00-18.30), στο Ιστορικό 
Αρχείο του Πανεπιστημίου Αθηνών (Σκουφά 45, Αθήνα), επι-
στημονική εκδήλωση για την Ψηφιακή Ιστορία. Η εκδήλωση 
περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες: Ιστορία και ψηφιακά 
εγχειρήματα, Μεθοδολογικά ζητήματα: Διεπιστημονικές μέ-
θοδοι έρευνας και ψηφιακά εργαλεία, Δημόσια ιστορία και 
ψηφιακό περιβάλλον, Στρογγυλό τραπέζι: «Πώς το παρελθόν 
γίνεται (ψηφιακή) ιστορία». 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ   
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ
Γιώργος Στασινός
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Αργύρης Δεμερτζής, Φρόσω Καβαλάρη
ΣΎΜβΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Θοδωρής Καραουλάνης
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Ελένη Τριάντη

press@central.tee.gr

Προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

13 - 16 Ιουνίου 2018

Διεθνές Συνέδριο “NAXOS 2018 6th 
International Conference on Sustainable 
Solid Waste Management” 
ΝΑΞΟΣ

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, σε 
συνεργασία με το Δήμο Νάξου & Μικρών 
Κυκλάδων και τον Δήμο Αρχαίας 
Ολυμπίας 

14 Ιουνίου 2018

Συνέδριο: «Η Αγορά Ενέργειας στην 
Νοτιοανατολική Ευρώπη Διανομή & 
Προμήθεια Ενέργειας//Συμπιεσμένο & 
Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο»
ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ενεργειακό Βήμα Νοτιοανατολικής Ευρώ-
πης, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

 14 - 16 Ιουνίου 2018

Συνέδριο: «Η συμβολή της Επιχειρησιακής 
Έρευνας, των Νέων Τεχνολογιών και της Και-
νοτομίας στον Αγροτικό & Τουριστικό τομέα»
ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και 
Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, Ελ-
ληνική Εταιρία Επιχειρησιακών Ερευνών
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Η κάρτα κατασκηνωτή, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση που 
αναρτήθηκε στο  tsmede.gr , θα παραλαμβάνεται από τον αι-
τούντα τόσο από την Κεντρική Υπηρεσία (Π.Π. Γερμανού 3-5 
Αθήνα 1ος όροφος), όσο και από τα περιφερειακά τμήματα και 
γραφεία, καθημερινά από 08:00 έως 14:00, από την 
Τρίτη 12/06/2018 μέχρι και την Τετάρτη 20/06/2018, 
αποκλειστικά για την Α  ́κατασκηνωτική περίοδο, προσκομί-
ζοντας τα κάτωθι:
1. Βιβλιάριο υγείας άμεσα ασφαλισμένου και  παιδιού 
2. 1 φωτογραφία
3. Εκτυπωμένη αίτηση υπογεγραμμένη από τον άμεσα  ασφα-
λισμένο - αιτούντα
4. Αποδεικτικό κράτησης της θέσης από την κατασκήνωση 
5. Σε περίπτωση διαζευγμένων ή εν διαστάσει, η κάρτα κατα-
σκηνωτή θα παραλαμβάνεται με την προσκόμιση της δικαστ. 

απόφασης επιμέλειας
6. Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντα ότι ο δικαιούχος – τέκνο 
του, δεν πρόκειται να  συμμετάσχει σε πρόγραμμα κατασκηνώ-
σεων άλλου φορέα.
7. Σε περίπτωση παραλαβής της  κάρτας κατασκηνωτή από τρί-
το πρόσωπο απαιτείται εξουσιοδότηση από τον αιτούντα
Εξυπακούεται ότι το παιδί θα διαθέτει ασφαλιστική ικανότητα.
Επισημαίνεται ότι με το τέλος της προθεσμίας (που θα τηρηθεί 
αυστηρά) για την παραλαβή της κάρτας κατασκηνωτή,  σε πε-
ρίπτωση μη προσέλευσης για την παραλαβή της κάρτας κατα-
σκηνωτή,  η θέση θα ακυρώνεται και θα δίδεται στον επόμενο 
που βρίσκεται στη λίστα αναμονής.

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν γίνει χρήση της παροχής σχετικά 
με το Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα έτους 2018 μετά την έκδοση 

της κάρτας κατασκηνωτή, παρακαλείται ο ασφαλισμένος να επι-
στρέφει την κάρτα κατασκηνωτή στην Υπηρεσία,  προκειμένου 
η θέση να καλυφθεί από άλλον ενδιαφερόμενο από τη λίστα 
αναμονής.
ΠΡΟΣΟΧΗ:  Εάν κατά τη διαδικασία υποβολής της 
αίτησης, ο έλεγχος των στοιχείων από την ΗΔΙΚΑ, 
επέστρεψε λάθος στα πεδία «ΕΠΩΝΥΜΟ» ή «ΟΝΟΜΑ» 
(π.χ. την ένδειξη «ΑβΑΠΤΙΣΤΟ», «ΑΡΡΕΝ» ή «ΘΗΛΥ»), 
καθώς και στην περίπτωση που δε βρέθηκε Ασφαλι-
στική Ικανότητα του δικαιούχου από τον Φορέα του, 
πρέπει να κάνετε επικαιροποίηση των στοιχείων 
του δικαιούχου στο μητρώο της ΗΔΙΚΑ (μέσω ΚΕΠ, 
ή μέσω του Ασφαλιστικού Φορέα). Επισημαίνεται ότι η 
συνολική διαδικασία τελεί υπό την αίρεση της θετικής έκβασης 
του ελέγχου νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Συνέχεια από τη σελ 1 

Στη διάρκεια του συνεδρίου θα καλυφθεί μεγάλο εύρος επιστη-
μονικών θεμάτων σχετικά με όλους τους κλάδους της σεισμικής 
μηχανικής, της τεχνικής σεισμολογίας και της διαχείρισης της 
σεισμικής διακινδύνευσης, με βάση τις πιο σύγχρονες εξελίξεις 
και τεχνολογίες στον τομέα της σεισμικής μηχανικής. Μεταξύ των 
ειδικών συνεδριών που θα πραγματοποιηθούν είναι αυτή για τον 
σεισμό της Θεσσαλονίκης του 1978, όπου θα γίνει αποτίμηση της 
προόδου που έχει συντελεστεί από τότε για την σεισμική προ-
στασία της πόλης, η συνεδρία για την επιστημονική συνεργασία 
Ευρώπης και Κίνας και οι δυνατότητες περαιτέρω συνεργιών, η 
συνεδρία για την αντισεισμική προστασία σχολείων και μνημείων, 
καθώς και συνεδρία για την ανάπτυξη του νέου ευρωπαϊκού αντι-
σεισμικού κώδικα (eurocode 8).
   Όπως ανέφερε, σε συνέντευξη τύπου, ο καθηγητής Γεωμηχα-
νικής του ΑΠΘ και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 
Συνεδρίου, Κυριαζής Πιτιλάκης, η Ελλάδα έχει την υψηλότερη 
σεισμική επικινδυνότητα στην Ευρώπη, ενώ ο σεισμός του 1978 

σηματοδότησε την ραγδαία εξέλιξη της σεισμικής μηχανικής στη 
χώρα μας, παράγοντες που συντέλεσαν στο να καταστήσουν την 
χώρα μας μία από αυτές που οδηγούν επιστημονικά τις εξελίξεις 
στην σεισμική μηχανική σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. «Η 
οργάνωση του ίδιου του συνεδρίου είναι μία επιβεβαίωση του 
κύρους του επιστημονικού και τεχνικού δυναμικού της χώρας 
μας και της Θεσσαλονίκης ειδικότερα. Η Θεσσαλονίκη είναι από τις 
πιο μελετημένες πόλεις στον κόσμο σε ότι αφορά τους σεισμούς» 
επεσήμανε ο κ.Πιτιλάκης. Ωστόσο, συμπλήρωσε, πως πρέπει να 
γίνουν περισσότερες προσπάθειες στη χώρα να παράγει τεχνο-
γνωσία για τις εταιρίες και να υπάρξουν χρηματοδοτήσεις από 
εγχώριους πόρους σε ότι αφορά την έρευνα.
   Για τον μεγάλο σεισμό της Θεσσαλονίκης, επανέλαβε την επι-
στημονική του άποψή ότι «δεν ήταν ο πιο ισχυρός που μπορεί να 
περιμένει η περιοχή», με βάση της ενδείξεις από καταγραφές από 
τον 5ο αιώνα μέχρι σήμερα, και έκρινε αναγκαία την αύξηση του 
επιπέδου του αντισεισμικού κανονισμού. «Το 80% των κτιρίων 
μας είναι κατασκευασμένα με προδιαγραφές προ του τελευταίου 
κανονισμού της ΕΕ (δηλαδή περισσότερο από μία δεκαετία)» είπε 

χαρακτηριστικά και αναφέρθηκε στην ανάπτυξη του νέου ευρω-
παϊκού κώδικα αντισεισμικής προστασίας, μέσα από πολύ αυστη-
ρές διαδικασίες των θεσμών της ΕΕ, που θα είναι αρκετά βελτιω-
μένος σε σύγκριση με τον προηγούμενο, κυρίως σε ότι αφορά το 
επίπεδο σχεδιασμού των κτιρίων.
   Κατά τον ίδιο, η διοργάνωση ενός συνεδρίου παγκόσμιας εμβέ-
λειας στην Θεσσαλονίκη θα αναδείξει την ποιότητα και την δυναμι-
κή του ελληνικού επιστημονικού και τεχνικού δυναμικού. Στο πρό-
γραμμα παρουσιάσεων που αφορούν την έρευνα στον ελλαδικό 
χώρο, θα συμμετάσχουν πάνω από 120 Έλληνες επιστήμονες και 
ερευνητές που δραστηριοποιούνται διεθνώς στον ακαδημαϊκό και 
επαγγελματικό τομέα. «Το τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ 
που στηρίζει την οργάνωση του συνεδρίου θεωρείται από τα κα-
λύτερα στον κόσμο, ενώ βρίσκεται στις θέσεις 50-100 σύμφωνα 
με πρόσφατες διεθνείς κατατάξεις» είπε.
   Στις παράλληλες εκδηλώσεις περιλαμβάνονται, εξάλλου, ενημε-
ρωτικές δράσεις για το ευρύ κοινό και επισκέψεις των συνέδρων σε 
σημαντικά έργα στην ευρύτερη περιφέρεια, όπως στο Μετρό και 
στην Εγνατία Οδό.

Συνέχεια από τη σελ 1

Επίσης, με την τροπολογία για την προσαρμογή του ΕΝΦΙΑ 
διευρύνεται το άνω όριο του πρώτου κλιμακίου του κύριου 
φόρου από τα 500 στα 550 ευρώ και του τρίτου από τα 1000 

στα 1050 ευρώ. Επιπλέον αυξάνεται το αφορολόγητο όριο για 
το συμπληρωματικό φόρο από τα 200.000 ευρώ στα 250.000 
ευρώ, επιβεβαιώνοντας τις σχετικές πληροφορίες που είχαν 
διαρρεύσει τις τελευταίες ημέρες.
Αξίζει να σημειωθεί ότι έως αύριο θα κατατεθεί προς ψήφιση 

και η τροπολογία για την προσαρμογή του Ενιαίου Φόρου Ιδι-
οκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), ώστε το συνολικό ποσό βεβαίω-
σης να παραμείνει σταθερό.

ΕΦΚΑ : ΠΑΡΑΛΑβΗ ΚΑΡΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ π. ΤΣΜΕΔΕ

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1.500 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΣΤΟ 16Ο ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 
- ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ 40 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΟΥ 1978 ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΕΝΦΙΑ 2018: ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΝΕΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΙΚ
Αλλαγές σε συντελεστές και συμπληρωματικό φόρο
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Πράσινο φως έδωσε χθες το Περιφερειακό Συμβούλιο Κε-
ντρικής Μακεδονίας για την υποβολή αιτήματος προέγκρισης 
προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ώστε να εκ-
πονηθεί το ειδικό χωρικό σχέδιο για το παραλιακό μέτωπο της 
Θεσσαλονίκης. Το σχέδιο αυτό ουσιαστικά αποτελεί το θεσμι-
κό εργαλείο που θα ορίζει τις λεπτομέρειες για την ανάπτυξη 
έργων μητροπολιτικής κλίμακας και σύμφωνα με τις υπηρε-
σίες της Περιφέρειας, αναμένεται να ολοκληρωθεί σε χρονικό 
διάστημα ενός έτους. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ μιλώντας 
στο Περιφερειακό Συμβούλιο ο Περιφερειάρχης Κεντρικής 
Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, επισήμανε ότι η κοινή 
πρωτοβουλία της Περιφέρειας με το ΤΕΕ / Τμήμα Κεντρικής 
Μακεδονίας και τους Δήμους Δέλτα, Αμπελοκήπων - Μενεμέ-
νης, Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Πυλαίας - Χορτιάτη, Θέρμης 
και Θερμαϊκού, έχει στόχο να μπει τάξη στο θαλάσσιο μέτωπο 
της πόλης, καταργώντας την ασυνέχεια, δημιουργώντας έναν 
ενιαίο χώρο, από το Καλοχώρι μέχρι το Αγγελοχώρι, προς 
όφελος της πόλης και της τοπικής κοινωνίας και στο πλαίσιο 
διαμόρφωσης μιας νέας ταυτότητας της Θεσσαλονίκης.
   Ο κ. Τζιτζικώστας, επισήμανε ότι η Περιφέρεια είναι έτοιμη για 
την υποβολή του αιτήματος προς το αρμόδιο υπουργείο τις 
αμέσως επόμενες μέρες, καθώς ολοκληρώθηκε η απαραίτη-

τη προετοιμασία τους τελευταίους έξι μήνες. Χαρακτήρισε το 
σχέδιο ως κορυφαίο αναπτυξιακό έργο για την Περιφέρεια και 
σημείωσε ότι η συνεργασία με τους Δήμους ήταν εξαιρετική.
 Από την πλευρά του ο αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος, Κώστας Γιουτίκας, παρουσίασε τα αποτελέ-
σματα της διαβούλευσης με τους Δήμους και διευκρίνισε ότι 
στόχος του σχεδίου είναι το παραλιακό μέτωπο να αποκτήσει 
μητροπολιτικό χαρακτήρα. «Επιτέλους σε αυτή την πόλη βρή-
καμε και κάτι που μας ενώνει» είπε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, 
Πάρης Μπίλλιας, και τόνισε ότι τα έργα αστικής αναβάθμισης 
που θα γίνουν στο πλαίσιο του ειδικού χωρικού σχεδίου θα 
κάνουν την πόλη πόλο έλξης τουριστών και επιχειρηματιών 
ενώ οι πολίτες θα απολαμβάνουν διαδρομές που θα δώσουν 
περιβαλλοντική αξία στην πόλη.
 Ο Μανώλης Βλαχογιάννης, α΄ αντιπρόεδρος του Εμπορικού 
και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, επισήμανε 
την ανάγκη να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες των χώρων 
του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης και του αεροδρομίου. 
Υπέρ της εκπόνησης του σχεδίου τάχθηκαν οι δήμαρχοι Δέλ-
τα, Μίμης Φωτόπουλος, Καλαμαριάς Θεοδόσης Μπακογλίδης 
και Αμπελοκήπων - Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου.
 Από την πλευρά των παρατάξεων της αντιπολίτευσης, ο Θα-

νάσης Μπασδάνης, από την «Περιφέρεια Πρωταθλήτρια», 
δήλωσε θετικός για την προσπάθεια που γίνεται, ωστόσο, 
τόνισε, ότι η σύνταξη του ειδικού σχεδίου είναι το πρώτο 
βήμα και δεν υπάρχει εικόνα για το κόστος το εγχειρήματος. 
Η Δέσποινα Χαραλαμπίδου, από τη «Ριζοσπαστική Αριστερή 
Ενότητα», εκτίμησε ότι το μεγαλύτερο μέρος του παραλιακού 
μετώπου είναι ελάχιστα ως καθόλου προσβάσιμο στους πο-
λίτες και τόνισε ότι στον σχεδιασμό βαρύνουσα συμμετοχή 
πρέπει να έχουν οι τοπικές κοινωνίες.
 Ο Δημήτρης Μούρνος, από την παράταξη «Συμμετέχω», 
ανέφερε ότι υποστηρίζει την πρωτοβουλία της Περιφέρειας 
όμως προέβλεψε δυσκολίες και συγκρούσεις στην πορεία 
των έργων. Ο Βασίλης Ρέβας, από τη «Λαϊκή Συσπείρωση», 
επισήμανε ότι το ειδικό χωρικό σχέδιο για το παραλιακό μέ-
τωπο αποτυπώνει την αντιλαϊκή πολιτική για την διασφάλιση 
της ανταγωνιστικότητας του κεφαλαίου και τόνισε την ανάγκη 
το σχέδιο να εξασφαλίζει υποδομές και ελεύθερους χώρους 
που θα καλύπτουν τις ανάγκες του λαού. Για σημαντική πα-
ρέμβαση έκανε λόγο η Νιόβη Παυλίδου, από τους «Πολίτες 
Μπροστά», ενώ ο Δαμιανός Ανδρέου, από την «Οικολογία 
Αλληλεγγύη», τάχθηκε κατά του σχεδίου.

Έξι χρόνια, με δυνατότητα ανανέωσης με συναίνεση των συμ-
βαλλόμενων μερών έχει ισχύ η συμφωνία λειτουργίας του ΚΕ-
ΟΔΔΥΠ ως Κέντρου Κατηγορίας ΙΙ υπό την αιγίδα της UNESCO, 
όπως κυρώθηκε προ ημερών από το ελληνικό κοινοβούλιο. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ το ΚΕΟΔΔΥΠ αποτελεί μετεξέλιξη 
του υφιστάμενου Κέντρου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Υδά-
των (ΚΕΟΔΥ), το οποίο ιδρύθηκε από τη Σύγκλητο του ΑΠΘ 
το 2011 και αποτελείται από εκπροσώπους 13 Τμημάτων του 
Πανεπιστημίου που δραστηριοποιούνται στο γνωστικό αντι-
κείμενο της διαχείρισης του νερού. Πλέον, συγκαταλέγεται στα 
36 Κέντρα Υδάτων Kατηγορίας II της UNESCO παγκοσμίως και 

είναι το πρώτο που ιδρύεται στην Ελλάδα.
   Βασικό αντικείμενο του ΚΕΟΔΔΥΠ είναι η διεπιστημονικού 
χαρακτήρα μελέτη, εκπαίδευση και έρευνα σε διεθνή κλίμακα 
της ολοκληρωμένης διαχείρισης του νερού, η οποία βασίζε-
ται στην αλληλεπίδραση των περιβαλλοντικών, τεχνικών, 
οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών παραμέτρων, που 
σχετίζονται με το νερό.
   Η επιστημονική περιοχή της ολοκληρωμένης διαχείρισης 
νερού αφορά, μεταξύ άλλων, σε θεμελιώδους σημασίας ζη-
τήματα, όπως αυτά του σχεδιασμού υδραυλικών έργων και 
έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων, της αντιμετώπισης της 

ξηρασίας, της προστασίας από τις πλημμύρες, της αντιμετώπι-
σης έκτακτων κλιματικών συνθηκών, της εξοικονόμησης νε-
ρού, της ανάκτησης του κόστους του νερού, της τιμολόγησής 
του. Επίσης, η ποιότητα και η επάρκεια νερού, η διαχείριση 
των διασυνοριακών λεκανών, η προστασία και η διαχείριση 
των υγροτόπων και των οικοσυστημάτων, αλλά και θέματα 
ρύπανσης, τα οποία απαιτούν συστηματική ανάπτυξη, επε-
ξεργασία και αξιολόγηση έρευνας και μελέτης, αποτελούν 
αντικείμενα της ολοκληρωμένης διαχείρισης νερού.

Την ανακατασκευή της γέφυρας Μάκρωνα, ένα κομβικό ση-
μείο των Κηθύρων καθώς οδηγεί στις τουριστικές περιοχές 
της Παλαιοπόλεως και του Αβλέμωνα, δρομολόγησαν με την 
υπογραφή προγραμματικής σύμβασης, η περιφερειάρχης 
Αττικής, Ρένα Δούρου και ο δήμαρχος Στράτος Χαρχαλά-
κης. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ το έργο, προϋπολογισμού 
1.800.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της 

Περιφέρειας, με στόχο την κάλυψη ενός πάγιου αιτήματος της 
τοπικής κοινωνίας, που θα προσδώσει σημαντικές αναπτυξι-
ακές προοπτικές στο νησί. Παράλληλα θα βελτιωθεί η οδική 
ασφάλεια και θα διευκολυνθεί η πρόσβαση σε μερικά από τα 
πιο επισκέψιμα σημεία του νησιού, η οποία είναι δυσχερής για 
τα μεγάλα οχήματα όπως και τα τουριστικά λεωφορεία. Μάλι-
στα στο σημείο έχουν συμβεί αρκετά ατυχήματα, τόσο λόγω 

της στενής χάραξης του γεφυριού (σχήματος S) όσο και λόγω 
της στενότητας του εύρους του. Η νέα κατασκευή θα αποτε-
λείται από φορέα ανοίγματος μήκους 29 μέτρων με μικρές 
διαπλατύνσεις σε μήκος 100 μέτρων εκατέρωθεν της γέφυ-
ρας, τοποθέτηση στηθαίου ασφαλείας, διαγράμμιση του οδο-
στρώματος καθώς και τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων.

Ενημερωτικό βίντεο με οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων δημιούργησε και ανήρτησε σήμερα το υπουργείο Δι-

οικητικής Ανασυγκρότησης. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ το βίντεο έχει αναρτηθεί στην κεντρική 
σελίδα του ιστότοπου του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΘΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙβΑΛΛΟΝΤΟΣ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΚΕΟΔΔΥΠ ΤΟΥ ΑΠΘ ΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ II ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ UNESCO

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΑΚΡΩΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΟΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΚΥΘΗΡΑ

βΙΝΤΕΟ-ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
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Οι «έξυπνοι» μετρητές ενέργειας μπορούν να μειώσουν, σε ετή-
σια βάση, την κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος μέχρι και 
25%, λέει στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο 
αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νίκος Μπαλαμπάνης, με 
αφορμή την πρωτοβουλία φορέων για την τοποθέτηση «έξυ-
πνων» μετρητών σε δημόσια κτίρια.
Παράλληλα, όπως τονίζει, «με αυτή την πιλοτική εφαρμογή 
θέλουμε να αφυπνίσουμε και το κοινωνικό σύνολο, αφού η 
νομοθεσία για τις ενεργειακές κοινότητες δίνει τη δυνατότητα 
στους απλούς πολίτες να ιδρύσουν αυτές τις κοινότητες, μέσα 
από ομάδες και συνεργασίες και ως εκ τούτου να μειώσουν το 
ενεργειακό κόστος».
Σχετικά με την πρωτοβουλία για την τοποθέτηση «έξυπνων» με-
τρητών σε δημόσια κτίρια, ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης για 
θέματα Ενέργειας και Περιβάλλοντος, αναφέρει στο ΑΠΕ – ΜΠΕ: 
«Οι “έξυπνοι” μετρητές στα κτίρια είναι μία προσπάθεια και μία 
ιδέα που είχαμε ορμώμενοι και από ένα αντίστοιχο έργο που είχε 
πραγματοποιήσει το Πανεπιστήμιο Πατρών. Αυτοί οι μετρητές 
τοποθετούνται στους ηλεκτρολογικούς πίνακες των κτιρίων, 
όπου εκεί υπάρχει μία πλήρης άποψη των καταναλώσεων του 
κτιρίου.»
Όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα της εγκατάστασης του 
«έξυπνου» μετρητή, ο αντιπεριφερειάρχης εξηγεί: «Μέσω των 
καταγραφών του μετρητή μπορεί να διαπιστωθεί ότι κάποιες 
ώρες μέσα σε ένα 24ωρο υπήρξε περισσότερη κατανάλωση από 
το αναμενόμενο, που ενδεχομένως να οφείλεται σε μία διαρροή 
ηλεκτρικού ρεύματος ή σε ένα μηχάνημα το οποίο ξεκίνησε να 
λειτουργεί χωρίς να έχει χρονοδιακόπτη, ή σε λανθασμένους 

χειρισμούς σχετικά με τη διαχείριση του ηλεκτρικού ρεύματος. 
Ο μετρητής λοιπόν δηλαδή σου δίνει μία πλήρη καταγραφή των 
ενεργειακών καταναλώσεων. Για παράδειγμα, σε παρόμοιες πε-
ριπτώσεις, όπου φορείς έχουν εγκαταστήσει “έξυπνους” μετρη-
τές, έχουν μειώσει την κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος, 
σε ετήσια βάση, μέχρι και 25%».
Μιλώντας για την πρωτοβουλία της περιφέρειας, ο Νίκος Μπα-
λαμπάνης σημειώνει ότι «εμείς μαζί με το πανεπιστήμιο Πατρών, 
το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και τα δύο Τεχνικά Επιμελητήρια σε Πά-
τρα και Αγρίνιο, έχουμε ξεκινήσει μία προσπάθεια, προκειμένου 
πιλοτικά ο κάθε φορέας να βάλει στα κτίρια του ενεργειακούς 
“έξυπνους” μετρητές.»
«Όλοι αυτοί», συνεχίζει, «θα παρακολουθούνται από μία βάση 
δεδομένων, μέσω της οποίας θα υπάρχει μία πλήρης άποψη 
των ενεργειακών καταναλώσεων των κτιρίων».
Όπως προσθέτει, «στο τέλος αυτής της προσπάθειας θα υπάρ-
χει μία πάρα πολύ καλή εικόνα των καταναλώσεων που έχουν 
τα κτίρια μας και ως εκ τούτου θα μπορούμε να εφαρμόσουμε 
ένα πάρα πολύ καλό πρόγραμμα εξοικονόμησης ηλεκτρικής 
ενέργειας.» 
Σε αυτό το σημείο ο Νίκος Μπαλαμπάνης τονίζει ότι «θα πρέπει 
να περάσει ένα κάποιο χρονικό διάστημα για να υπάρξει ένα σο-
βαρό αποτέλεσμα και μία σοβαρή βάση δεδομένων».
Από εκεί και πέρα, συνεχίζει, «εκμεταλλευόμενοι τα χρηματοδο-
τικά εργαλεία που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση, θα μπορέσουμε 
όλοι μαζί να υπογράψουμε μία προγραμματική σύμβαση και να 
ιδρύσουμε μία ενεργειακή κοινότητα, ώστε να μπούμε σε κά-
ποιο χρηματοδοτικό εργαλείο, προκειμένου να αναβαθμίσουμε 

ενεργειακά τα κτίρια και να έχουμε μικρότερες καταναλώσεις 
ηλεκτρικού ρεύματος.»
Οι ενέργειες αυτές, σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη, «μπορεί 
να είναι αλλαγές λαμπτήρων, αντικατάσταση λεβήτων, αντικα-
τάσταση πετρελαίου θέρμανσης με αντλίες θερμότητας, καθώς 
και άλλες ηλεκτρολογικές παρεμβάσεις που έχουν ως κύριο στό-
χο την μείωση του ενεργειακού κόστους».
«Με αυτή την πιλοτική εφαρμογή», όπως τονίζει στο ΑΠΕ - ΜΠΕ 
ο Νίκος Μπαλαμπάνης, «θέλουμε να αφυπνίσουμε και το κοινω-
νικό σύνολο, ώστε να εκμεταλλευθεί τις δυνατότητες που δίνει η 
νομοθεσία για τις ενεργειακές κοινότητες».
Όπως εξηγεί, «οι πολίτες μπορούν να ιδρύσουν, μέσα από ομά-
δες και συνεργασίες, μία ενεργειακή κοινότητα για αυτό θέλουμε 
να επικοινωνήσουμε ότι είναι μία πράξη που μπορεί να αναλάβει 
ο κάθε ένας, είτε είναι φυσικό πρόσωπο, είτε επιχειρηματίας, είτε 
ομάδα γεωργών, είτε ομάδα παραγωγών, αλλά και νομικά πρό-
σωπα, τεχνικοί φορείς, καθώς και αγροτικές ενώσεις».
«Όλοι αυτοί», σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη, «μπορούν 
να μπουν στο “όχημα” της ενεργειακής κοινότητας και να επω-
φεληθούν από τις ευκαιρίες που δίνονται, ώστε να μειώσουν το 
κόστος παραγωγής».
Μάλιστα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «ακόμα και οι ένοικοι 
μιας πολυκατοικίας θα μπορούσαν να ιδρύσουν μία ενεργειακή 
κοινότητα και να εγκαταστήσουν ένα φωτοβολταϊκό σύστημα 
στην ταράτσα του κτιρίου, με απώτερο στόχο τη μείωση του 
ενεργειακού κόστους.»

Υπέρ της υιοθέτησης πιο φιλόδοξων στόχων για τα ποσοστά 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (απε) και της εξοικονό-
μησης ενέργειας το 2030 - και συγκεκριμένα αμφότερα να 
αυξηθούν από 30% στο 32% από 30%, τάχθηκε ο υπουργός 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης κατά την το-
ποθέτησή του στο συμβούλιο υπουργών Ενέργειας της ΕΕ, που 
πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-
ΜΠΕ στο πλαίσιο της συζήτησης για τα μέτρα αντιμετώπισης 
της κλιματικής αλλαγής ο κ. Σταθάκης παρουσίασε τις θέσεις της 
κυβέρνησης, που έχουν ως εξής: 
- Η αυτοκατανάλωση αποτελεί για την ελληνική κυβέρνηση ένα 
από τα βασικότερα εργαλεία ενίσχυσης της διείσδυσης των ΑΠΕ 
στο ενεργειακό μείγμα. Για το λόγο αυτό, η Ελλάδα είναι το πρώ-
το κράτος-μέλος της ΕΕ, που υιοθέτησε ένα καινοτόμο θεσμικό 
πλαίσιο για τις ενεργειακές κοινότητες, ψηφίζοντας τον σχετικό 
νόμο. Στο πλαίσιο αυτό, η πρόταση εξαίρεσης από χρεώσεις της 
κατανάλωσης ενέργειας από μικρούς αυτοκαταναλωτές κινείται 
στη σωστή κατεύθυνση. 

- Με δεδομένο το άνοιγμα της αγοράς ενέργειας, κρίσιμο είναι 
το νέο νομοθετικό πακέτο να περιλαμβάνει ευρύ φάσμα μέτρων 
αντιμετώπισης της ενεργειακής φτώχειας, που θα προστατεύ-
ουν τους εισοδηματικά ευάλωτους καταναλωτές. 
Τέλος, υποστήριξε τη διατήρηση της ευελιξίας των κρατών-με-
λών να αποφασίζουν το ενεργειακό τους μείγμα και τις πολιτικές 
εξοικονόμησης ενέργειας, στο πλαίσιο των ευρύτερων στόχων.
-Δήλωση Σταθάκη στο ΑΠΕ-ΜΠΕ για τους στόχους αντιμετώπι-
σης της κλιματικής αλλαγής :  Η Ελλάδα με το νόμο για τις Ενερ-
γειακές Κοινότητες που ψηφίστηκε πρόσφατα, βρίσκεται στην 
πρωτοπορία της Ευρώπης, επισημαίνει ο υπουργός Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης σε δήλωσή του προς 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ μετά την συνεδρίαση του Συμβουλίου υπουργών 
Ενέργειας της ΕΕ.
Βασικό θέμα συζήτησης στο Συμβούλιο, ήταν ο προσδιορισμός 
των στόχων της ΕΕ με ορίζοντα το 2030, σε σχέση με το μερίδιο 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα και 
την ενεργειακή απόδοση.

Και για τα δύο θέματα, ο υπουργός στο πλαίσιο της συνεδρίασης 
τάχθηκε υπέρ του προσδιορισμού των στόχων στο 32%.
Αναλυτικά στη δήλωσή του ο κ. Σταθάκης επισημαίνει τα εξής: 
«Η ελληνική κυβέρνηση τάσσεται υπέρ της υιοθέτησης φιλόδο-
ξων στόχων από την Ε.Ε. για την αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής. Έχουμε μπροστά μας μεγάλες προκλήσεις και οφεί-
λουμε να λάβουμε γενναίες αποφάσεις, οι οποίες θα οδηγήσουν 
πανευρωπαϊκά σε αναδιάρθρωση του ενεργειακού μείγματος, 
προς όφελος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Κεντρική 
θέση στη στρατηγική μας θα πρέπει να έχει η διαχείριση του 
κοινωνικού και οικονομικού αντίκτυπου της ενεργειακής με-
τάβασης, είτε με προγράμματα στήριξης των πιο ευάλωτων 
κοινωνικών ομάδων και περιοχών, είτε με θεσμικές πρωτοβου-
λίες όπως οι Ενεργειακές Κοινότητες. Στην Ελλάδα, με το νόμο 
που πρόσφατα ψηφίσαμε, βρισκόμαστε στην πρωτοπορία 
της Ευρώπης, μετατρέποντας την πρόκληση της ενεργειακής 
μετάβασης σε ευκαιρία για εκδημοκρατισμού του ενεργειακού 
σχεδιασμού».

ΟΙ «ΕΞΥΠΝΟΙ» ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΕΙΩΣΟΥΝ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ βΑΣΗ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 25% 

ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙζΟΥΝ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΟΥΣ ΜΕΙΓΜΑ 
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜβΟΥΛΙΟ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ
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Επενδύσεις άνω των 3 δισ. ευρώ για τον ενεργειακό τους μετα-
σχηματισμό, το ισχνότερο περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα και 
τη στροφή σε νέες μπίζνες προγραμματίζουν την ερχόμενη δε-
καετία οι δύο πάλαι ποτέ κραταιές επιχειρήσεις της ΔΕΗ και των 
Ελληνικών Πετρελαίων. Σύμφωνα με το euro2day οι διαρθρω-
τικές αλλαγές στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ωθούν τη δη-
μόσια εταιρία στην αποεπένδυση από το βαρύ καύσιμο της τον 
λιγνίτη, ενώ τις εξελίξεις στην βαριά πετρελαϊκή βιομηχανία του 
κράτους καθοδηγούν οι αυστηροί περιβαλλοντικοί κανονισμοί 
της Ε.Ε. σε συνδυασμό και με τις μεταρρυθμίσεις στην εγχώρια 
αγορά του φυσικού αερίου.
Όπως φάνηκε από τις ομιλίες των επικεφαλής των δύο εταιριών 
του Μανόλη Παναγιωτάκη (ΔΕΗ) και του Ευστάθιου Τσοτσο-
ρού (ΕΛ.ΠΕ) κατά τη διάρκεια των γενικών συνελεύσεων των 
μετόχων τους, οι δύο όμιλοι έχουν μπει ήδη σε φάση μετασχη-
ματισμού.
Ο πρώτος μίλησε για επιχειρησιακές κινήσεις οι οποίες αφορούν 
σε:
- Επένδυση στη μετάβαση στο νέο «εθνικό καύσιμο», τις Ανανε-
ώσιμες Πηγές Ενέργειας,
- Παροχή υπηρεσιών Φυσικού Αερίου για νοικοκυριά και επι-
χειρήσεις,
- Παροχή νέων ενεργειακών υπηρεσιών εξοικονόμησης και 
φωτισμού,
- Δυνατότητα εξηλεκτρισμού για λιμάνια χωρίς ρύπανση,
- Καινοτόμες δράσεις όπως ηλεκτροκίνηση, «έξυπνα νησιά» 
κ.λπ.,

- Εκπροσώπηση στους ευρωπαϊκούς θεσμούς στις Βρυξέλλες,
- Επιχειρηματικές συνεργασίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Ο κ. Παναγιωτάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις ΑΠΕ, όπου με 
όχημα τη θυγατρική του ομίλου «ΔΕΗ Ανανεώσιμες» επιδιώκει 
τον δεκαπενταπλασιασμό της ισχύος του ομίλου σε ΑΠΕ. Αυτό 
θα απαιτήσει κεφάλαια πλέον των 2,3 δισ. ευρώ. Και όπως 
είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της δημόσιας εταιρίας «οι 
ΑΠΕ θα είναι η νέα ατμομηχανή ανάπτυξης της ΔΕΗ, όπως τις 
προηγούμενες δεκαετίες η ατμομηχανή ήταν οι Θερμικοί και 
Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί Παραγωγής, τα Δίκτυα Μεταφοράς 
και Διανομής, που εξασφάλισαν φθηνή και αξιόπιστη Ηλεκτρική 
Ενέργεια και στο πιο απομακρυσμένο σημείο της χώρας».
Η εταιρία σκοπεύει να δραστηριοποιηθεί και στο φυσικό αέ-
ριο. Ήδη έχει λάβει άδεια προμήθειας κι έχει ολοκληρώσει το 
business plan με τη συνδρομή και την υποστήριξη εξειδικευ-
μένου συμβούλου. Στόχοι είναι αφ’ ενός η αξιοποίηση όλων 
των διαθέσιμων πηγών προμήθειας για τη μείωση του κόστους 
ηλεκτρικής ενέργειας, και αφ’ ετέρου η διείσδυση της επιχείρη-
σης στην αγορά του φυσικού αερίου, τόσο σε μεγάλους πελάτες 
όσο και στη λιανική. Έτσι θα αποκτήσει μερίδιο από τα κέρδη 
μιας αναπτυσσόμενης αγοράς και παράλληλα θα διεκδικήσει 
ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (Dual Fuel) για τη 
διακράτηση σημαντικών πελατών της.
Φυσικά από τον σχεδιασμό της ΔΕΗ δεν λείπουν και οι επενδύ-
σεις μέσω του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέρ-
γειας (ΔΕΔΔΗΕ) στα δίκτυα, όπου εδώ και πολλά χρόνια στην 
Ε.Ε. οι εταιρίες έχουν προχωρήσεις στην παροχή υπηρεσιών 

αξιοποιώντας τις δυνατότητες των έξυπνων μετρητών.
ΤΑ ΕΛΠΕ
Με επενδύσεις ύψους 1 δισ. ευρώ από το 2018 έως και το 2022 
ο όμιλος των ΕΛ.ΠΕ, προχωρά στις νέες απαιτήσεις για μετάβα-
ση σε οικονομίες χαμηλού άνθρακα, δρομολογεί τον ενεργει-
ακό και ψηφιακό μετασχηματισμό του ομίλου αλλά και σε νέα 
προϊόντα που θα ενδυναμώσουν κι άλλο την παρουσία του στις 
ξένες αγορές.
Οι στόχοι ως προς το χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα 
του ομίλου είναι η μείωση του δείκτη CO2 κατά 5% (σε σχέση με 
το 2014) έως το 2020. Οι επενδύσεις έως το 2025 σε ΑΠΕ τουλά-
χιστον ισχύος 100 MW ώστε να ρίξει κατά 250.000 τόνους CO2 
το αποτύπωμα άνθρακα.
Στη διύλιση τα ΕΛ.ΠΕ. αποσκοπούν στην υποκατάσταση του 
πετρελαίου με νέα καύσιμα, όπως τα βιώσιμα βιοκαύσιμα. Επί-
σης στις λειτουργίες των διυλιστηρίων μπαίνουν το «πράσινο» 
υδρογόνο, η δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα, η αξιοποίη-
ση των ΑΠΕ για παραγωγή βιοκαυσίμων.
Από τον ψηφιακό μετασχηματισμό των κλάδων διύλισης, εμπο-
ρίας και πώλησης καυσίμων ο όμιλος μπορεί να εξοικονομήσει 
από 28 έως 41 εκατ. ευρώ.
Τα ΕΛ.ΠΕ θέλουν να μπουν επίσης δυνατά και στην προμήθεια 
φυσικού αερίου. Στο πλαίσιο αυτό δεν αποκλείουν τη διεκδί-
κηση της ΔΕΠΑ Εμπορίας, στην επικείμενη αποκρατικοποίηση, 
ενώ ο όμιλος θυμίζει και την παρουσία του στην αγορά αυτή 
μέσω της Elpedison.

Η επέκταση των δραστηριοτήτων της στις χώρες της ευρύτε-
ρης περιοχής αποτελεί στρατηγική επιλογή της επιχείρησης. 
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση από το Ντουμπάι ελπίζει η 
ΔΕΗ ότι θα αρχίσει η ουσιαστική έξοδος στις αγορές της ευ-
ρύτερης περιοχής, στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής που επι-
χειρεί να χαράξει και αναζητώντας διέξοδο στο εξωτερικό για 
να περιορίσει τις απώλειες που θα έχει στην εσωτερική αγορά 
λόγω της απελευθέρωσης.  
Έτσι σε συνεργασία με την ελληνική κατασκευαστική εταιρία 
Archirodon Group, που διαθέτει πλούσια δράση κυρίως στη 
Μέση Ανατολή και στην Αφρική, η ΔΕΗ συμμετέχει σε δια-
γωνισμό που έχει προκηρύξει το Ντουμπάι για την μελέτη 
και κατασκευή του πρώτου υδροηλεκτρικού σταθμού στην 
Αραβική Χερσόνησο. 
Το υδροηλεκτρικό, ισχύος 250 MW και προϋπολογισμού 427 
εκατ. ευρώ,  πρόκειται να κατασκευαστεί  στην ορεινή περιοχή 
Hatta, περίπου 134 χλμ. ανατολικά του Ντουμπάι, κοντά στα 
σύνορα με το Ομάν. 
Για τη λειτουργία του θα χρησιμοποιηθούν τα νερά από υπάρ-

χον φράγμα δυναμικότητας 1.716 εκατ. γαλονιών νερού. 
Η άντληση του νερού στον ταμιευτήρα  θα γίνεται με τη χρήση 
ηλιακής ενέργειας κατά τις ώρες εκτός αιχμής, ενώ τις ώρες 
αιχμής θα λειτουργεί το υδροηλεκτρικό.
Τη μελέτη για το έργο και το κόστος κατασκευής του έχει εκπο-
νήσει η γαλλική EdF.
Παρότι οι πετρελαιοπαραγωγές χώρες της Αραβικής Χερσο-
νήσου έχουν συμπεριλάβει την ηλιακή, την αιολική και την 
πυρηνική ενέργεια στο φιλόδοξο πρόγραμμά τους για την 
ανάπτυξη των ΑΠΕ, προκειμένου να απελευθερώσουν πετρέ-
λαιο προς εξαγωγή, τα υδροηλεκτρικά δεν έχουν αναπτυχθεί 
σχεδόν καθόλου, λόγω των  περιορισμένων υδατικών απο-
θεμάτων της περιοχής.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι χώρες του Κόλπου είναι από τους 
μεγαλύτερους καταναλωτές αφαλατωμένου νερού, μίας ιδι-
αίτερα ενεργοβόρου τεχνολογίας. 
Βλέψεις στις γειτονικές βαλκανικές χώρες 
Πέραν του συγκεκριμένου διαγωνισμού η ΔΕΗ επιδιώκει 
να ενισχύσει τη δραστηριότητά της σε Αλβανία, Βουλγαρία, 

Τουρκία και π.ΓΔΜ, ενώ έχει προχωρήσει σε συνεργασίες με 
ξένους ομίλους όπως: 
• Τη Shenhua Group Corporation of China για κοινές επιχειρη-
ματικές πρωτοβουλίες στην Ελλάδα, στις περιοχές της Βαλκα-
νικής, στην Τουρκία, στην Ανατολική Ευρώπη και στη Μέση 
Ανατολή, με βασικό αντικείμενο την ανάπτυξη σταθμών πα-
ραγωγής, συμβατικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας .
• Τη General Electric, με προοπτική την ίδρυση κοινής εται-
ρείας παροχής τεχνικής υποστήριξης σε θερμικούς σταθμούς 
παραγωγής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό 
• Τη κορεάτικη KEPCO,με αντικείμενο την εξέταση δυνατότη-
τας δημιουργίας «έξυπνου νησιού» στη χώρα μας και πιλοτι-
κών έργων «έξυπνων μετρητών».
• Τη CMEC, γνωστή από το Project Μελίτη, με την οποία υπάρ-
χει κατ’ αρχήν συμφωνία για από κοινού ίδρυση και λειτουρ-
γία εργοστασίου κατασκευής «έξυπνων μετρητών» στη χώρα 
μας και σε άλλες αγορές.

«ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΜΠΙζΝΕΣ» 3 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΕΛ.ΠΕ. ΚΑΙ ΔΕΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ARCHIRODON ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ 
ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 427 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΣΤΟ ΝΤΟΥΜΠΑΙ
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Από την εταιρία του Κτηματολόγιου ανακοίνώθηκε ότι ξε-
κίνησε τη Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018, η συλλογή δηλώσεων 
ιδιοκτησίας, σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ 
«Ελληνικό Κτηματολόγιο» (15/5/17-5-2018) με την οποία 
καλούνται όσοι έχουν δικαίωμα επί των ακινήτων που βρί-
σκονται εντός των ορίων των Προκαποδιστριακών Δήμων/
Κοινοτήτων Α) Καλοχωρίου, Κυμίνων, Νέων Μαλγάρων, 
Σίνδου και Χαλάστρας του Καλλικρατικού Δήμου Δέλτα Β) 
Καβαλλαρίου και Λαγυνών του Καλλικρατικού Δήμου Λα-
γκαδά Γ) Αγίου Αθανασίου, Αγχιάλου και Γέφυρας του Καλλι-
κρατικού Δήμου Χαλκηδόνος και Δ) Λητής, Νεοχωρούδας και 
Πενταλόφου Καλλικρατικού Δήμου Ωραιοκάστρου της Περι-
φερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας να υποβάλουν δήλωση της ακίνητης περιουσίας 
τους στο Γραφείο Κτηματογράφησης της περιοχής που βρί-
σκεται το ακίνητό τους ή και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελί-
δας www.ktimatologio.gr
Η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων για τις περιοχές 
αυτές αρχίζει στις 11-06-2018 και λήγει στις 11-09-2018 για 
τους κατοίκους εσωτερικού και στις 11-12-2018 για τους κα-
τοίκους εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο.
Η υποβολή της δήλωσης είναι υποχρεωτική, άλλως επέρχο-
νται οι κατά το νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις.

Τα ακίνητα τα οποία δεν θα δηλωθούν κατά τη διάρκεια της 
κτηματογράφησης, θα καταγραφούν στις Αρχικές Εγγραφές 
ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» και εφόσον δεν πραγματοποιη-
θούν οι σχετικές διορθώσεις στις προβλεπόμενες προθεσμίες, 
θα περιέλθουν στο Ελληνικό Δημόσιο. Συνεπώς είναι ιδιαίτερα 
κρίσιμο, οι δικαιούχοι να προσέλθουν το αργότερο έως την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας συλλογής δηλώσεων ιδιο-
κτησίας (11-09-2018) για να υποβάλλουν την δήλωση τους, 
διαφορετικά θα απαιτηθεί μεγαλύτερο κόστος και περισσότε-
ρος χρόνος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Οι περιοχές (προκαποδιστριακοί ΟΤΑ) στις οποίες πραγμα-
τοποιείται η συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας και τα αρμόδια 
γραφεία εμφανίζονται αναλυτικά παρακάτω:

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ 
ΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ , 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Α. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ΔΗΜΟΙ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ: ΣΙΝΔΟΥ, ΧΑ-
ΛΑΣΤΡΑΣ, ΚΑΛΟΧΩΡΊΟΥ, ΚΥΜΙΝΩΝ, ΝΕΩΝ ΜΑΛΓΑΡΩΝ. 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ: 
Σίνδος: Νικ. Πλαστήρα 9 (Κτίριο ΚΕΠΕΣ), ΤΚ 57400. Τηλ.: 
2310 795900, fax: 2310 795777, email: sindos@ktimaweb.

gr Ωράριο λειτουργίας. Καθημερινά 08:00-16:00 και κάθε 
Τετάρτη 08:00-20:00. Β. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ-
ΔΟΝΟΣ ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ΔΗΜΟΙ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ: ΑΓΙΟΥ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΑΓΧΙΑΛΟΥ, ΓΕΦΥΡΑΣ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ: Σίνδος: Νικ. Πλαστήρα 
9 (Κτίριο ΚΕΠΕΣ), ΤΚ 57400. Τηλ.: 2310 795900, fax: 2310 
795777, email: sindos@ktimaweb.gr . Ωράριο λειτουργίας. 
Καθημερινά 08:00-16:00 και κάθε Τετάρτη 08:00-20:00. Γ. 
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ 
ΔΗΜΟΙ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ: ΚΑΒΑΛΛΑΡΙΟΥ, ΛΑΓΥΝΩΝ. ΔΙΕΥΘΥΝ-
ΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ: Λητή: Κ. Κα-
ραμανλή 19 (προέκταση Μεγάλου Αλεξάνδρου), ΤΚ 57200. 
Τηλ.: 23940 71717, fax: 23940 71710, email: liti@ktimaweb.
gr. Ωράριο λειτουργίας. Καθημερινά 08:30-16:30 και κάθε 
Τετάρτη 08:30-20:30. Δ. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑ-
ΣΤΡΟΥ ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ΔΗΜΟΙ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ: ΛΗΤΗΣ, 
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ, ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΓΡΑ-
ΦΕΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ: Λητή: Κ. Καραμανλή 19 (προέ-
κταση Μεγάλου Αλεξάνδρου), ΤΚ 57200. Τηλ.: 23940 71717, 
fax: 23940 71710, email: liti@ktimaweb.gr. Ωράριο λειτουρ-
γίας. Καθημερινά 08:30-16:30 και κάθε Τετάρτη 08:30-20:30. 
Για πληροφορίες επισκεφθείτε το site www.ktimatologio.gr ή 
καλέστε το 210 6505600

Την υψηλότερη μηνιαία επίδοση από το 2001 έως σήμερα 
κατέγραψε τον Μάιο του 2018 το πληροφοριακό σύστημα 
«ΕΡΓΑΝΗ», καθώς το ισοζύγιο προσλήψεων-αποχωρήσεων 
ήταν θετικό κατά 108.725 θέσεις εργασίας, σύμφωνα με τις 
ροές μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα.Σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση 

του υπουργείου Εργασίας, το διάστημα «Ιανουάριος-Μάιος 
2018», καταγράφηκε θετικό ισοζύγιο κατά 264.551 νέες θέ-
σεις εργασίας, που αποτελεί την υψηλότερη επίδοση πρώτου 
πενταμήνου από το 2001 έως σήμερα.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία των ροών μισθωτής 
απασχόλησης του Μαΐου 2018, οι αναγγελίες πρόσληψης 

ανήλθαν σε 308.169, ενώ οι αποχωρήσεις σε 199.444. Από 
τις 199.444 συνολικά αποχωρήσεις, οι 93.522 προήλθαν από 
οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 105.922 από καταγγελίες 
συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμέ-
νου χρόνου.
Επισυνάπτονται αναλυτικά τα στοιχεία.

Αύξηση 18,7% σημείωσαν οι πωλήσεις των αυτοκινήτων 
στη χώρα τον Μάιο εφέτος, καθώς κυκλοφόρησαν για πρώ-
τη φορά 19.977 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα 
εξωτερικού) έναντι 16.826 που κυκλοφόρησαν τον αντί-
στοιχο μήνα του 2017 (μείωση 2,7% είχε παρουσιαστεί τον 
Μάιο 2017 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2016). Τα 
καινούργια αυτοκίνητα ανέρχονται σε 13.159 έναντι 11.461 
που κυκλοφορήσαν τον Μάιο 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 
14,8%. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ το α’ πεντάμηνο εφέτος 
κυκλοφορήσαν για πρώτη φορά 88.488 αυτοκίνητα (και-
νούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 68.645 που κυ-

κλοφορήσαν την αντίστοιχη περίοδο του 2017, παρουσιάζο-
ντας αύξηση 28,9 % (αύξηση 14,2% είχε παρουσιαστεί το α’ 
πεντάμηνο του 2017 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2016). Τα 
καινούργια αυτοκίνητα ανέρχονται σε 52.940 έναντι 43.298 
που κυκλοφορήσαν το α’ πεντάμηνο του 2017, παρουσιάζο-
ντας αύξηση 22,3%.
Σύμφωνα επίσης με την ΕΛΣΤΑΤ, τον Μάιο κυκλοφόρησαν 
4.828 νέες μοτοσικλέτες κυβισμού άνω των 50 cc (και-
νούργιες ή μεταχειρισμένες εξωτερικού) έναντι 4.150 τον 
αντίστοιχο μήνα του 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 16,3% 
(μείωση 12,1% είχε παρουσιαστεί τον Μάιο 2017 σε σχέση με 

τον αντίστοιχο μήνα του 2016). Οι καινούργιες μοτοσικλέτες 
ανέρχονται σε 4.416 έναντι 3.805 που κυκλοφορήσαν τον 
Μάιο 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 16,1%.
Το α’ πεντάμηνο κυκλοφόρησαν 13.934 νέες μοτοσικλέτες 
(άνω των 50 cc) έναντι 11.618 που κυκλοφορήσαν την αντί-
στοιχη περίοδο του 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 19,9% 
(μείωση 22,6% είχε παρουσιαστεί το α’ πεντάμηνο του 2017 
σε σχέση με το αντίστοιχο του 2016). Οι καινούργιες μοτοσι-
κλέτες ανέρχονται σε 12.555 έναντι 10.438 που κυκλοφορή-
σαν α’ πεντάμηνο του 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 20,3%.

Τους κατ΄αρχήν όρους παραχώρησης του κτιρίου της πρώην 
Ραλλείου στο Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων 
(ΤΑΧΔΙΚ) για την ανακατασκευή του και τη μετατροπή του 
σε δικαστικό μέγαρο, ενέκρινε κατά πλειοψηφία το Δημοτι-
κό Συμβούλιο Πειραιά, στη σημερινή του συνεδρίαση που 
βρίσκεται σε εξέλιξη.Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ το κτίριο είναι 

ιδιοκτησίας του δήμου και οι όροι που ενέκρινε το δημοτικό 
συμβούλιο, είναι μεταξύ άλλων οι εξής: Εντός τριών ετών να 
έχουν οριστικοποιηθεί οι μελέτες, διαφορετικά ακυρώνεται η 
παραχώρηση. Επίσης θα επανέλθει στο δήμο αν δεν έχει ξεκι-
νήσει η κατασκευή εντός δυο ετών μετά την οριστικοποίηση 
των μελετών. Η διάρκεια παραχώρησης των 49 ετών ξεκινά 

αμέσως με την οριστικοποίηση των μελετών. Τότε επίσης, το 
κτίριο θα εκκενωθεί από τις υπηρεσίες του δήμου κι από επι-
χειρήσεις που στεγάζονται σήμερα σ΄αυτό, και θα παραδοθεί 
στο ΤΑΧΔΙΚ.

ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΔΕΛΤΑ, ΛΑΓΚΑΔΑ, ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 
ΚΑΙ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΘΕΤΙΚΟ ΤΟ ΙΣΟζΥΓΙΟ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ-ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ 108.725 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΟΝ ΜΑΙΟ 
ΤΟΥ 2018 - Η ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 2001

ΑΥΞΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ 18,7% ΟΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΝ ΜΑΙΟ ΤΟΥ 2018, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΣΤΑΤ

ΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΡΑΛΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΤΑΧΔΙΚ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
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Με απόφαση του ΥΠΕΝ (ΑΔΑ 6ΧΣΔ4653Π8-ΓΒΗ) καθορίζονται τα 
κατάλληλα μέτρα παρακολούθησης των μεσο-μακροπρόθεσμων 
επιπτώσεων της ρύπανσης στις ακτές και τη θαλάσσια περιοχή του 
Σαρωνικού Κόλπου από τη διαρροή πετρελαιοειδών, λόγω της 
βύθισης του δεξαμενόπλοιου «ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ», τον Σεπτέμβριο του 
2017. Τα μέτρα αυτά αφορούν στην πρόληψη περιβαλλοντικής 
ζημίας στα ύδατα (παράκτια και θαλάσσια), στα προστατευόμενα 
είδη και στους φυσικούς οικοτόπους, έχουν 12μηνη διάρκεια και 
θα υλοποιηθούν με δαπάνες της υπεύθυνης πλοιοκτήτριας εται-
ρείας «ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ Ναυτική Εταιρεία». Σύμφωνα με ανακοίνωση 
του ΥΠΕΝ μετά την ολοκλήρωση των εργασιών απορρύπανσης 
από την ανάδοχο εταιρεία καθαρισμού των ακτών, το ΥΠΕΝ έκρι-
νε ότι απαιτείται η παρακολούθηση των ακτών και της θαλάσσιας 
περιοχής του Σαρωνικού Κόλπου που επηρεάσθηκαν ή/και ρυ-
πάνθηκαν από την διαρροή πετρελαιοειδών, λόγω της βύθισης 
του δεξαμενόπλοιου «ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ», λαμβάνοντας υπόψη τη 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών 
Ζημιών (ΕΑΠΕΖ), καθώς και τις σχετικές εκθέσεις,τα αποτελέσματα 
μετρήσεων και τις μελέτες του ΕΛΚΕΘΕ . 
Σημειώνεται ότι στην περιοχή του Σαρωνικού Κόλπου που προ-
κλήθηκε η ρύπανση από τη βύθιση του δεξαμενόπλοιου ΑΓΙΑ 
ΖΩΝΗ ΙΙ, έχει καθοριστεί μια Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά 
(Important Bird Αrea -IBA) με την ονομασία «Νησίδες του Σα-
ρωνικού Κόλπου» (GR199). Η εν λόγω περιοχή περιλαμβάνεται 
στις περιοχές του εθνικού καταλόγου περιοχών του Ευρωπαϊκού 
Οικολογικού Δικτύου Natura 2000, βάσει της Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης 50743/2017 (Β  ́ 4432) «Αναθεώρηση του εθνικού 
καταλόγου περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύ-
ουNatura2000», με την ονομασία GR3000020 «Νησίδες Σαρω-
νικού Κόλπου».
Αναφορικά με τις επιπτώσεις της ρύπανσης και σύμφωνα με την 

Τελική Επιστημονική Έκθεση του ΕΛΚΕΘΕ (Απρίλιος 2018):
•         Ως γενικό συμπέρασμα από τις μετρήσεις (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) προκύ-
πτει ότι οι κύριες επιπτώσεις του ατυχήματος περιορίστηκαν στην 
παράκτια ζώνη, ιδιαίτερα στις περιοχές της Σαλαμίνας, Γλυφάδας 
και Ελληνικού και μόνο για την περίοδο των τριών πρώτων μη-
νών μετά τη διαρροή του πετρελαίου. Μετά το Δεκέμβριο 2017 
προκύπτει ότι σε όλη την ακτογραμμή δεν υπήρχαν πλέον σημα-
ντικά ευρήματα σε ό,τι αφορά την παρουσία πετρελαϊκών υδρο-
γονανθράκων. Οι θαλάσσιοι οργανισμοί φαίνεται ότι δεν έχουν 
επηρεαστεί, ενώ δεν βρέθηκαν ενδείξεις βιοσυσσώρευσης. Σε ότι 
αφορά το θαλάσσιο πυθμένα, τόσο από τις υποβρύχιες βιντεο-
σκοπήσεις σε βάθη 0-20 m, όσο και από τα δείγματα ιζημάτων 
που συλλέχθηκαν σε επιλεγμένα σημεία σε μεγαλύτερα βάθη δεν 
διαπιστώθηκε να υπάρχουν ποσότητες πετρελαιοειδών.
•         Προτείνεται η διερεύνηση του βυθού του ανοικτού Σαρω-
νικού κόλπουμε χρήση υποβρύχιων συστημάτων που φέρουν 
εξωτερικό τεχνητό φωτισμό (π.χ. ROV) προκειμένου να συγκε-
ντρωθούν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πιθανή πα-
ρουσία υπολειμμάτων πετρελαίου στο θαλάσσιο πυθμένα.
•         Ενόψει της θερινής περιόδου προτείνεται η προληπτική πα-
ρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων στο υπάρχον δίκτυο 
σταθμών παράκτιας δειγματοληψίας με τη διενέργεια δειγματο-
ληψιών υδάτων και μετρήσεων ολικών πετρελαϊκών και πολυκυ-
κλικών αρωματικών υδρογονανθράκων.
Επιπλέον σημειώνεται ότι:
α) η διαδικασία ανέλκυσης του Δ/Ξ ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ, ολοκληρώθηκε 
στις 29.11.2017 και ως εκ τούτου έχει απομακρυνθεί η πηγή ρύ-
πανσης, 
β) δεν ισχύουν πλέον οι περιορισμοί που είχαν τεθεί (ΦΕΚ 4559/Β 
21-12-2017) για προληπτικούς λόγους αναφορικά με την άσκηση 
της αλιείας με συρόμενα εργαλεία σε τμήμα του Σαρωνικού κόλ-

που λόγω της βύθισης του Δ/Ξ ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ, και 
γ) δεν ισχύει πλέον η απαγόρευση της κολύμβησης.
 Βάσει των ανωτέρω, ορίστηκαν τα εξής προληπτικά μέτρα παρα-
κολούθησης:
1.      Τακτική παρακολούθηση για την πρόληψη και αντιμετώπιση 
δευτερογενούς ρύπανσης από βυθισμένες ποσότητες πετρελαιο-
ειδών καταλοίπων και την αντιμετώπιση τυχόν επαναπροσβολής 
των ακτών για το οριζόμενο χρονικό διάστημα των 12 μηνών.
2.      Παρακολούθησης της οικολογικής ποιότητας των θαλάσσι-
ων των υδάτων και των ιζημάτων στις θέσεις δειγματοληψίας που 
καθορίστηκαν από το ΕΛΚΕΘΕ με διενέργεια δειγματοληψιών και 
αναλύσεως για χρονικό διάστημα 12 μηνών. 
Ειδικά για τη τρέχουσα θερινή περίοδο (κολυμβητική περίοδος), οι 
δειγματοληψίες και αναλύσεις θα γίνονται ανά μήνα (Ιούνιο 2018 
–Σεπτέμβριο 2018).
3.      Καταγραφή και χαρτογράφηση του πυθμένα, όπου ενδέχεται 
να έχουν επικαθίσει πετρελαϊκά κατάλοιπα, με την χρήση υπο-
βρύχιου τηλεκατευθυνόμενου οχήματος, δορυφορικών φωτο-
γραφιών, αλλά και υποβρύχιας κατάδυσης και εικονοσκόπησης 
(βίντεο) για την αποτύπωση της τυχόν παραμένουσας ρύπανσης.
4.      Εφόσον διαπιστωθεί επιβάρυνση των ιζημάτων, θα συνε-
χιστεί η παρακολούθηση της τυχόν βιοσυσσώρευσης πετρελαιο-
ειδών των ιζημάτων με προσδιορισμό υδρογονανθράκων στον 
ιστό επιλεγμένων οργανισμών (π.χ. σε βενθικά είδη).
5.      Αποτύπωση της κατάστασης του βιοτόπου του είδους χα-
ρακτηρισμού ορνιθοπανίδας (θαλασσοκόρακα) στη Σημαντική 
Περιοχή για τα Πουλιά «Νησίδες του Σαρωνικού Κόλπου».
Όλα τα αποτελέσματα των μετρήσεων και των αναλύσεων που 
θα υλοποιηθούν μέχρι και τον Ιούνιο του 2019, θα αποστέλλονται 
στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ αμέσως μετά την πραγματο-
ποίησή τους.

Η Ελλάδα έπρεπε να εκπονήσει από το 2009 τα πρώτα Σχέδια 
Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών, σύμφωνα με την 
Ευρωπαϊκή Οδηγία Πλαίσιο 60/2000/ΕΚ για τη διαχείριση των νε-
ρών και να τα αναθεωρήσει μετά από έξι χρόνια, δηλαδή το 2015. 
Σύμφωνα με σχετικό δελτίο Τύπου του ΥΠΕΝ όμως, έως το 2015 οι 
προηγούμενες κυβερνήσεις εμφάνιζαν εξαετή καθυστέρηση στην 
έγκριση των πρώτων ΣΔΛΑΠ, με κίνδυνο να καταδικαστεί η χώρα 
μας ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (υπήρχε 
σχετική παραπομπή - παράβαση 2017/2023). Επιπλέον, είχε επι-
βληθεί στη χώρα μας η ποινή της αιρεσιμότητας στο τρέχον ΕΣΠΑ  
για την εξαετή καθυστέρηση, με συνέπεια την δέσμευση πόρων 
του ΕΣΠΑ, ύψους περίπου 2,5 δις ευρώ,  στους τομείς της ύδρευ-
σης, της άρδευσης και της αποχέτευσης. Σύμφωνα με ανακοίνω-
ση του ΥΠΕΝ η ολοκλήρωση των 14 αναθεωρημένων Σχεδίων 
Διαχείρισης ΛΑΠ εντός του 2017, και η έκδοση των απαραίτητων 
αποφάσεων, οδήγησε στην άρση της αιρεσιμότητας. Ταυτόχρονα 
στο αρχείο τέθηκε η υπόθεση παράβασης της χώρας (παράβαση 
2017/2023) για τη μη εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδα-
τα (Οδηγία 2000/60/ΕΚ).  
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της 7ης Ιουνίου του 2018, το Κολλέ-

γιο των Επιτρόπων της ΕΕ έθεσε την εν λόγω υπόθεση στο αρχείο, 
μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας από την Ειδική 
Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας και κατ επέκταση την πλήρη συμμόρφωση της χώρας με την 
ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Τα Αναθεωρημένα Σχέδια Διαχείρισης ΛΑΠ αφορούν το 2ο Κύκλο 
Διαχείρισης (2015-2021) της Οδηγίας Πλαίσιο και εγκρίθηκαν 
στις 29 Δεκεμβρίου 2017(ΦΕΚ Β 4680, Β 4679, Β 4672, Β 4673, 
Β 4675, Β 4682, Β 4664, Β 4674, Β 4665, Β 4678, Β 4681, Β 4676, 
Β 4666, Β 4677) από την Εθνική Επιτροπή Υδάτων με απόφαση 
του Προέδρου της, Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλου. 
Η ολοκλήρωση της αναθεώρησης των 14 Σχεδίων Διαχείρι-
σης ΛΑΠ αποτελεί τη βάση για έργα υδρευτικά, αρδευτικά και 
αποχέτευσης που θα αναβαθμίσουν τις τοπικές κοινωνίες, με 
γνώμονα την ευθύνη για τις μελλοντικές γενεές και ταυτόχρονα, 
αιτία αρχειοθέτησης μίας υπόθεσης που θα επιβάρυνε τη χώρα 
με ένα πρόστιμο πιθανά εκατομμυρίων ευρώ και την παρακρά-
τηση σημαντικών πόρων του ΕΣΠΑ. Το πρόγραμμα μέτρων των 
αναθεωρημένων Σχεδίων Διαχείρισης αποτελεί έναν οδικό χάρτη 

με νομοθετικά, διοικητικά εργαλεία αλλά και έργα υποδομών για 
τη στήριξη της περιφέρειας με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση των 
υδατικών πόρων και την προστασία των οικοσυστημάτων.
Δήλωση Σωκράτη Φάμελλου :  «Τα αναθεωρημένα Σχέδια Δια-
χείρισης Υδάτων αποτελούν σημαντικό στρατηγικό εργαλείο για 
την ολοκληρωμένη και βιώσιμη διαχείριση των υδάτων και για 
την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας μας. Αποτελούν 
συστατικό στοιχείο του νέου αναπτυξιακού μας σχεδίου και συν-
δυάζουν την καλή ποιοτική και ποσοτική κατάσταση των υδάτων 
με τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενίσχυση της εργασίας και του 
εθνικού και τοπικού προϊόντος.  Με την υπερπροσπάθεια πολλών 
στελεχών του Δημοσίου, μελετητών, επιστημόνων και πολλών 
στελεχών της Αυτοδιοίκησης αποκτήσαμε ένα επικαιροποιημέ-
νο επιστημονικό εργαλείο ανάπτυξης και αποφύγαμε πρόστιμο 
πιθανά εκατομμυρίων ευρώ και την παρακράτηση σημαντικών 
πόρων του ΕΣΠΑ, που φρόντισαν να μας κληροδοτήσουν οι προ-
ηγούμενες  κυβερνήσεις».

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 
ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΟ «ΑΓΙΑ ζΩΝΗ ΙΙ» ΣΤΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟ ΚΟΛΠΟ

ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΕ Η 6ΕΤΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ (ΣΔΛΑΠ)
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Οι ρυθμίσεις που κατατέθηκαν την περασμένη Παρασκευή 
προς ψήφιση στη Βουλή, για τον φορέα Διαχείρισης Κοινο-
χρήστων εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – 
Αγίου Κοσμά βρίσκουν σύμφωνο τον δήμαρχο Ελληνικού 
Αργυρούπολης, Γιάννη Κωνσταντάτο, ο οποίος δηλώνει 
δικαιωμένος γιατί πολλές από τις προτάσεις του έχουν υιο-
θετηθεί, όμως σοβαρές ενστάσεις διατυπώνουν οι δήμαρχοι 
Αλίμου, Ανδρέας Κονδύλης και Γλυφάδας, Γιώργος Παπανι-
κολάου. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Τέτης Ηγουμενίδου στη 
Ναυτεμπορική ο κ. Κονδύλης μιλά για αντισυνταγματικές 
διατάξεις τις οποίες θα προσβάλει όταν λάβουν τη μορφή 
διοικητικών πράξεων και το ίδιο ενδέχεται να πράξει και ο κ. 
Παπανικολάου.
Η δημιουργία του νέου φορέα είναι ένα από τα προαπαιτού-
μενα για να προχωρήσει η επένδυση των 7 δισ. ευρώ στην 
έκταση των 6.200 στεμμάτων του παλιού αεροδρομίου και 
ειδικότερα το επόμενο βήμα που είναι η υπογραφή της σύμ-
βασης και η απόδοση στο δημόσιο από τους επενδυτές με 
επικεφαλής την Lamda Development, της πρώτης δόσης των 
300 εκατ. ευρώ. Ως εκ τούτου ρόλο παίζει και η άποψη του 
επενδυτή για τον εν λόγω φορέα και η οποία δεν έχει ακόμα 
εκφραστεί δημόσια.
Από την πλευρά του επενδυτή, σύμφωνα με πληροφορίες, δί-
νεται μεγάλη σημασία στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσί-
ας και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας που θα διέπουν 
το νέο φορέα ώστε να είναι λειτουργικός και να μπορεί να συ-
νεργάζεται με τις αντίστοιχες υπηρεσίες του. Και τα δύο αυτά 
κείμενα, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο νομοσχέδιο 
που έχει κατατεθεί στη Βουλή, εκδίδονται έως τις 30.9.2018 
(κάτι μάλλον πρακτικά αδύνατο) και σε κάθε περίπτωση πρέ-
πει να είναι έτοιμα, πριν από την υπογραφή της σύμβασης.
Η δημιουργία του νέου φορέα περιγράφεται αναλυτικά στα 
πρώτα άρθρα του σχεδίου νόμου του υπουργείου Οικο-
νομικών «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας 
Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμί-
σεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2019-2022» που πρόκειται να ψηφιστεί άμεσα από τη Βουλή.

Ο νέος φορέας, Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) 
θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και αρμόδιος για την 
παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, την περισυλλογή, μετα-
φορά και διάθεση απορριμμάτων, την παροχή υπηρεσιών 
ηλεκτροφωτισμού, τη μέριμνα και τη λήψη μέτρων για την 
απρόσκοπτη πρόσβαση στους κοινόχρηστους χώρους, τη 
συντήρηση και διαχείριση οδικών υποδομών, την ονομασία 
των οδών, πλατειών, τοποθέτηση πινακίδων πληροφορίας 
και την αρίθμηση κτισμάτων, τη διενέργεια δημοπρατήσεων 
στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων του, την έγκριση, τον έλεγχο, και 
την παραλαβή έργων και εργασιών, τα οποία ο Φορέας έχει 
δημοπρατήσει στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων του, τη συντήρηση 
και αποκατάσταση ζημιών του πάσης φύσεως εξοπλισμού, 
καθώς και τη φύλαξή του και την παραλαβή και αποθήκευση 
των πάσης φύσεως εφοδίων και υλικών συντήρησης, καθώς 
και τη διαχείριση αυτών.
Στην αρμοδιότητα του φορέα δεν συμπεριλαμβάνεται η έκτα-
ση του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής 
(ΜΠΠΑ), ενώ το οικονομικό αποτέλεσμα του φορέα διατίθεται 
αποκλειστικά για την εκπλήρωση του σκοπού του.
Τα έσοδα του φορέα θα προέρχονται από τα ανταποδοτικά 
τέλη που θα πληρώνουν οι χρήστες στην ανάπτυξη (ένοικοι 
των κατοικιών και επαγγελματίες) μέσω των λογαριασμών 
ηλεκτρικού. Οι οικείοι ΟΤΑ θα είναι υποχρεωμένοι να πα-
ραδίδουν τα ανταποδοτικά τέλη που αναλογούν σε όλες τις 
χρήσεις της ανάπτυξης στο νέο αυτό φορέα. Αυτό είναι από 
τα σημεία των ρυθμίσεων που θεωρεί προβληματικό και ανε-
φάρμοστο στην πράξη ο δήμαρχος Γλυφάδας.
Ο δήμαρχος Ελληνικού Αργυρούπολης από την πλευρά του 
θεωρεί ότι ο νέος φορέας έχει προικιστεί με όλα τα αναγκαία 
εργαλεία για να επιτελέσει το ρόλο του και εξηγεί την αυξη-
μένη εκπροσώπηση που θα έχει ο δήμος του ως αποτέλεσμα 
της της λογικής ότι η έκταση του πρώην αεροδρομίου ανήκει 
κατά 90% στα γεωγραφικά όρια του δήμου Ελληνικού Αργυ-
ρούπολης. Tο 6% της έκτασης ανήκει στη Γλυφάδα και το 4% 
στο δήμο Αλίμου.
Όπως προβλέπεται στο νομοσχέδιο για την ίδρυση του φορέα 

στο 9μελές διοικητικό συμβούλιό του τα 3 μέλη θα τα ορίζει 
ο δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης, 1 ο δήμος Αλίμου και 1 
ο δήμος Γλυφάδας, από ένα μέλος θα ορίζουν τα υπουργεία 
Οικονομικών και Εσωτερικών και ένα ακόμα ο επενδυτής. Ο 
πρόεδρος θα ορίζεται έπειτα από πρόταση των οικείων δή-
μων (ο καθένας θα προτείνει από ένα πρόσωπο) και απόφαση 
του υπουργείου Εσωτερικών.
Η θέση του δήμου Αλίμου, όπως έχει διατυπωθεί σε επιστολές 
που έχει αποστείλει στις αρμόδιες αρχές, είναι ότι οι ρυθμί-
σεις για τον φορέα «προκαλούν περιττά προβλήματα στους 
δήμους και στην επένδυση, υπονομεύουν την ανάπτυξη και 
μεταφέρουν στο κράτος (στους υπουργούς) αρμοδιότητες 
που σήμερα έχει η Τοπική Αυτοδιοίκηση κατά παράβαση της 
συνταγματικής πρόβλεψης περί αποκέντρωσης». Προστίθε-
ται επίσης ότι δημιουργείται «ένα νέο πολύπλοκο και γραφειο-
κρατικό μόρφωμα με περιττές διαδικασίες και εμπλοκή ακόμα 
και υπουργών για καθαρά λειτουργικά ζητήματα καθημερι-
νότητας που σήμερα είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των 
δήμων αναφέροντας ως παράδειγμα το ύψος των ανταποδο-
τικών τελών που θα καθορίζονται με υπουργική απόφαση».
Από την πλευρά του δημάρχου Γλυφάδας σημειώνεται επίσης 
ότι η εν λόγω επένδυση η οποία είναι κάτι πρωτόγνωρο εξαι-
τίας του μεγέθους της, επηρεάζει πολύ περισσότερο τον δήμο 
του που έχει τους περισσότερους κατοίκους και μια μεγάλη 
εμπορική αγορά η οποία θα πληγεί από τις εμπορικές αναπτύ-
ξεις στο πρώην αεροδρόμιο.
Η αλήθεια είναι ότι η εν λόγω επένδυση, εφόσον τελικά ξε-
κινήσει, θα αλλάξει τις ισορροπίες στην ευρύτερη περιοχή. 
Πιθανότατα το μείζον ζήτημα για τους δήμους να μην είναι 
ο συγκεκριμένος φορέας που στο κάτω – κάτω έχει συγκε-
κριμένη δουλειά και η οποία θεωρητικά σε ένα μεγάλο μέρος 
της θα μπορούσε να γίνει και από τον επενδυτή. Το «καυτό» 
ζήτημα είναι κυρίως πως κατανέμονται τα μη ανταποδοτικά 
έσοδα, όπως π.χ. τα Τέλη Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ), τα τέλη 
από τα ξενοδοχεία, αλλά και αυτά από το καζίνο που είναι 2% 
επί των ακαθαρίστων εσόδων του...

Στο θέμα της ανακύκλωσης, το οποίο απασχόλησε έντονα τα 
προηγούμενα χρόνια την πόλη του Πύργου, η οποία αντιμε-
τώπιζε σοβαρό πρόβλημα αποκομιδής απορριμμάτων, ανα-
φέρθηκε ο αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων Γιάν. Τσιρώνης, κατά τη διάρκεια της ομιλίας 
του στην ημερίδα με θέμα «Ανακύκλωση: Οι εξελίξεις στην 
Ανακύκλωση σε Ελλάδα και Ηλεία», που διοργάνωσαν το 

περασμένο Σάββατο, στο συνεδριακό της Περιφερειακής 
Ενότητας Ηλείας οι Οικολόγοι Πράσινοι Ηλείας και η παράταξη 
του Περιφερειακού Συμβουλίου «Οικολογική Δυτική Ελλά-
δα». Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η ανακύκλωση δεν αποτελεί 
μόνο μέσο για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και 
μια οικονομική δραστηριότητα τεράστιου μεγέθους που στην 
Ελλάδα κοιμάται, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Τσιρώνης και 

συμπλήρωσε ότι. «ως λαός συνηθίζουμε να πετάμε αυτά τα 
υλικά σε χωματερές και είναι κάτι που πρέπει να σταματήσει. 
Πρέπει να δώσουμε στο λαό μας, όπως κάνουν και άλλοι λαοί, 
τη δυνατότητα να έχει νέες θέσεις εργασίας για την αξιοποίηση 
αυτών των υλικών».

ΠΩΣ βΛΕΠΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΤΣΙΡΩΝΗΣ: Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΕΡΑΣΤΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ
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Έκκληση για περιορισμό των απορριμμάτων, λόγω τεχνικού 
προβλήματος στο ΧΥΤΑ Φυλής, απευθύνει ο Ενιαίος Διαβαθ-
μιδικός Συνδέσμος Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) προς τους πολίτες 
και τους δήμους ενώ για το ζήτημα της αύξησης των εισφο-
ρών τους, επισημαίνει ότι είναι σε συνάρτηση με το κόστος 
διαχείρισης του Συνδέσμου, το οποίο αυξήθηκε το 2017 εξαι-
τίας αναγκαστικών υψηλών δαπανών για την διευθέτηση και 
εξόφληση παλαιότερων οικονομικών εκκρεμοτήτων.
Αναφορικά με την έκκληση για περιορισμό των απορριμ-
μάτων, όπως ενημέρωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ η αντιπρόεδρος του 
ΕΔΣΝΑ Αφροδίτη Μπιζά, θα ισχύει «έως την Πέμπτη, οπότε 
και θα ολοκληρωθούν κάποιες εργασίες σταθεροποίησης 
του εδάφους στον χώρο εναπόθεσης των απορριμμάτων» 
από τα οχήματα μεταφοράς τους. Το πρόβλημα, διευκρινίζει, 
παρουσιάστηκε μετά την έντονη βροχόπτωση που έπληξε την 
περιοχή χθες το απόγευμα, καθιστώντας απαγορευτική την 
προσέλευση των απορριμματοφόρων στο ΧΥΤΑ, «για λόγους 
ασφαλείας». Κατά τη διάρκεια των εργασιών (σήμερα και 
αύριο) τα απορρίμματα θα εναποτίθενται στο ΕΜΑΚ το οποίο 
όμως διαθέτει περιορισμένη χωρητικότητα.
 Σε ό,τι αφορά την αύξηση των εισφορών των δήμων προς 
τον Σύνδεσμο η αντιπρόεδρος του ΕΔΣΝΑ αναφέρει ότι το 
ποσό αυτό καθορίζεται από το ετήσιο κόστος διαχείρισης του 
ΕΔΣΝΑ (υπολογίζεται με την ΚΥΑ 2527/2009), σε συνδυασμό 
με το σύνολο των προς χρέωση απορριμμάτων των δήμων 
που έχουν εισέλθει στις εγκαταστάσεις του ΕΔΣΝΑ κατά το 
έτος 2017. Υπογραμμίζει ότι σε καμία περίπτωση ο Σύνδεσμος 
δεν θα επέβαλε «χαράτσι σε βάρος των πολιτών, όπως κα-
ταγγέλλει ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Γιάννης 
Σγουρός», γιατί «δεν έχει ούτε την πρόθεση αλλά ούτε και την 
αρμοδιότητα αυτή». 

Η κ. Μπιζά τονίζει επίσης, ότι το κόστος διαχείρισης το 2017 
ανήλθε στα 84.907.305 ευρώ, ενώ το σύνολο των απορριμ-
μάτων που χρεώθηκαν, σε 1.734.511 τόνους - τιμές από τις 
οποίες προέκυψε και η οριστική τιμή των εισφορών σε 48,95 
ευρώ ανά τόνο εισερχόμενων απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ, 
έναντι των 43,78 ευρώ ανά τόνο που είχε οριστεί το 2016. 
Η διαφορά αυτή «οφείλεται στην αύξηση του κόστους δια-
χείρισης του Συνδέσμου λόγω των υψηλών δαπανών που 
αναγκαστήκαμε να πληρώσουμε για να διευθετήσουμε συσ-
σωρευμένες οικονομικές εκκρεμότητες και άλλα προβλήματα 
παλαιότερων ετών».
 Ενδεικτικά αναφέρει τα παρακάτω ποσά τα οποία διατέθηκαν 
ως εξής:
 - 2.5000.000 ευρώ για πληρωμή τόκων υπερημερίας, επειδή 
ο ΕΔΣΝΑ όφειλε μεγάλα ποσά από καθυστερημένες πληρωμές 
των ετών 2009-2014 σχετικά με τη λειτουργία του αποτε-
φρωτήρα.
- 2.000.000 ευρώ για συντήρηση οχημάτων-μηχανημάτων 
τα οποία είχαν τεθεί σε αχρηστία και η διοίκηση προχώρησε 
σε συμβάσεις συντήρησής τους, προκειμένου ο ΕΔΣΝΑ να 
μπορεί να λειτουργεί με δικό του αξιόμαχο εξοπλισμό.
- 532.000 ευρώ για αμοιβές προσωπικού που προσλήφθηκε 
με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη 
των αναγκών του ΕΣΔΝΑ.
- 2.000.000 ευρώ για υποστηρικτικές εργασίες στον ΧΥΤΑ 
Φυλής, κατά το διάστημα που δεν εργάζονταν τα μηχανήμα-
τα του Συνδέσμου.
- 500.000 ευρώ για προσαυξήσεις τελών κυκλοφορίας, που 
προκλήθηκαν επειδή η ΔΟΥ χρέωσε τα αυτοκίνητα του ΕΔ-
ΣΝΑ με τέλη κυκλοφορίας τα οποία δεν χρεώνονταν τα προη-
γούμενα έτη (όπως τα απορριμματοφόρα των δήμων). 

Η αντιπρόεδρος του Συνδέσμου, δεν παραλείπει να υπενθυμί-
ζει «το σημαντικό οικονομικό - εκτός από το περιβαλλοντικό 
- όφελος, που αποκομίζουν οι δήμοι» με την ανάκτηση και 
ανακύκλωση που εφαρμόζουν χάρη στο νέο σχέδιο διαχείρι-
σης των απορριμμάτων. «Μόνο από τα προδιαλεγμένα που 
εναποτέθηκαν στο ΕΜΑ», αναφέρει, «οι δήμοι που συμμε-
τείχαν εξοικονόμησαν 405.941 ευρώ το 2016 (9.270 τόνοι 
Χ 43,79 ευρώ) και 1.397.726 ευρώ το 2017 (28.554 τόνοι Χ 
48,95 ευρώ)».
Παράλληλα και αναφορικά με τα λεχθέντα στο πρόσφατο 
Δ.Σ. του ΕΔΣΝΑ περί χρηστής οικονομικής διαχείρισης, ο Σύν-
δεσμος διαψεύδει την τοποθέτηση ότι «μετά την οικονομική 
εξυγίανση του φορέα κατά την προηγούμενη θητεία του Γ. 
Σγουρού, ο ΕΔΣΝΑ από χρέη 60 και άνω εκ. ευρώ, έχει πλε-
όνασμα άνω των 40 εκ. ευρώ».
Βάσει αναλυτικών στοιχείων που κοινοποιεί, φαίνεται ότι 
το ταμείο στις 31 Δεκεμβρίου του 2014, είχε υπόλοιπο 
35.275.635,3 ευρώ, με τις τιμολογηθείσες υποχρεώσεις να 
ξεπερνούν τα 33 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης, σύμφωνα με 
τους πίνακες και τα στοιχεία που παραθέτει για την εξέλιξη 
του τέλους ταφής από το 2012 έως σήμερα, αλλά και το συ-
νολικό ποσό που εισπράχθηκε από τους δήμους το αντίστοιχο 
διάστημα, προκύπτει ότι η εισπραξιμότητα των απαιτήσεών 
του ΕΔΣΝΑ ξεπέρασε το 95%, ενώ οι απαιτήσεις, μόνο από τις 
προσφερθείσες υπηρεσίες του αποτεφρωτήρα, πλησίαζαν τα 
11 εκατομμύρια ευρώ. Διαφαίνεται επίσης, ότι μετά από προ-
σεκτικούς χειρισμούς (ενοικίαση και συστηματική είσπραξη 
οφειλών) ο ΕΔΣΝΑ έχει έσοδα 1.260.000 ευρώ ετησίως, ενώ 
οι απαιτήσεις μειώθηκαν στο ποσό των 5 εκατομμυρίων 
ευρώ.

Ο όμιλος Volkswagen ανακοίνωσε ότι θα καθυστερήσει την 
παραγωγή περίπου 250.000 αυτοκινήτων λόγω των επιπτώ-
σεων που θα έχουν οι υποχρεωτικές εργαστηριακές δοκιμές 
για τις εκπομπές ρύπων και την οικονομία καυσίμου.
Η εφαρμογή του κανονισμού της Διεθνούς Διαδικασίας 
Ελέγχου των Ελαφρών Οχημάτων (WLTP) στις 1 Σεπτεμβρί-
ου θα περιορίσει προσωρινά τη διαθεσιμότητα ορισμένων 
μοντέλων. Ήδη πολλές αυτοκινητοβιομηχανίες βιάζονται 

να πάρουν αποτελέσματα μέσω των πιο σύνθετων δοκιμών 
WLTP ώτσε να μπορέσουν να πουλήσουν νέα οχήματα μετά 
την 1η Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η Porsche, ο 
δεύτερος μεγαλύτερος εταίρος του ομίλου VW, δηλώνει ότι 
θα περιορίσει προσωρινά τον αριθμό των μοντέλων που 
πωλεί στην Ευρώπη λόγω των συνεπειών του WLTP. Πηγές 
από την VW, τις οποίες επικαλείται το γερμανικό περιοδικό 
«Der Spiegel», ανέφερε ότι ο κίνδυνος απώλειας τζίρου για τη 

VW θα μπορούσε να ανέλθει σε δισεκατομμύρια, δεδομένου 
ότι πολλές χιλιάδες μοντέλα θα μείνουν προσωρινά εκτός αγο-
ράς. Άλλωστε, ο νέος διευθύνων σύμβουλος Herbert Diess 
είπε σε μια συνάντηση με εκπροσώπους των εργαζομένων 
ότι η παραγωγή του κεντρικού εργοστασίου του Wolfsburg 
θα σταματήσει για λίγες ημέρες τον Αύγουστο και τον Σεπτέμ-
βριο μέχρι να προλάβει η VW να κατασκευάσει μοντέλα που 
πληρούν τα νέα πρότυπα.

ΕΣΔΝΑ: ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ: Ο ΟΜΙΛΟΣ VOLKSWAGEN ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΟΤΙ ΘΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙ ΤΗΝ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΠΟΥ 250.000 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

11

 «Η αντιπολίτευση είναι αλλού», η απάντηση του Ε. 
Τσακαλώτου στις προβλέψεις για φοροκαταιγίδα
Ούτε πρόσθετα μέτρα 15 δισ. ευρώ, ούτε πρωτογενή πλεο-
νάσματα 5%, ούτε ενέχυρα κρατικής περιουσίας υπάρχουν 
στο πολυνομοσχέδιο που θα ψηφιστεί τα επόμενα 24ωρα 
από τη Βουλή, τόνισε ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης 
Τσακαλώτος και προσέθεσε ότι ο μόνος τρόπος για να φτά-
σεις σε τέτοια συμπεράσματα είναι να βρίσκεσαι αλλού ή να 
μην γνωρίζεις απλή αριθμητική. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο 
υπουργός Οικονομικών συμβούλευσε τη ΝΔ να σκεφτεί καλά 
πόσο την ωφελούν οι εφημερίδες που τη στηρίζουν και που 
θα διαψευστούν και για τον ΕΝΦΙΑ, και για το χρέος, και για 
την έξοδο από το πρόγραμμα που θα είναι καθαρή, και γιατί 
σε ένα χρόνο από σήμερα οι πολίτες θα αποφασίσουν, όχι με 
βάση το ψέμα, αλλά κρίνοντας ποιος μπορεί να διασφαλίσει 
καλύτερο αύριο και ανάπτυξη στην οποία θα έχουν συμμετο-
χή οι εργαζόμενοι και η μεσαία τάξη.
 
«Είστε αλλού»
 Ο υπουργός ξεκίνησε την ομιλία του, σχολιάζοντας την ομο-
βροντία επικρίσεων από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, 
σημειώνοντας ότι δεν έχουν προηγούμενο οι ανακρίβειες και 
οι στατιστικές αλχημείες που ακούγονται. Παρατήρησε επίσης 
ότι αυτή η ρητορική των κομμάτων της αντιπολίτευσης και 
όλα όσα αναφέρουν οι εφημερίδες που τους υποστηρίζουν 
είναι μακριά από τη συζήτηση που εξελίσσεται αυτή την πε-
ρίοδο στην Ευρώπη.
«Συζητάμε σαν να είστε τελείως αλλού και σαν να μην έχετε 
καταλάβει τι γίνεται, τι λένε οι θεσμοί, τι λένε τα κράτη- μέλη» 
ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Οικονομικών, σημειώ-
νοντας ότι η αντιπολίτευση κινείται σε αυτό το λανθασμένο 
πλαίσιο «αν και έχει αποφασιστεί ότι δεν θα υπάρξει η προλη-
πτική γραμμή πίστωσης, την οποία τόσο πολύ ήθελε η ΝΔ για 
να ισχυρίζεται ότι έχουμε 4ο μνημόνιο, μολονότι η έξοδος της 
χώρας από το πρόγραμμα θα είναι με το άρθρο 472, δηλαδή, 
θα είναι μια ενισχυμένη παρακολούθηση χωρίς προαπαιτού-
μενα, χωρίς χρήματα, χωρίς κανένα άλλο νέο μέτρο, μολονότι 
εξελίσσεται και πηγαίνει όλο και καλύτερα η συζήτηση για το 
χρέος, κάτι που θα φανεί την 21η Ιουλίου, ημέρα κατά την 
οποία ευελπιστούμε να υπάρξει μια καλή λύση». Είπε ακόμη 
ότι η αντιπολίτευση ασκεί κριτική χωρίς να παρακολουθεί 
την πορεία της ανάπτυξης, την αύξηση των εξαγωγών, την 
πορεία των επενδύσεων, δεν παρακολουθεί τα στοιχεία από 
την ΕΡΓΑΝΗ, δεν παρακολουθεί τη λέει ο ΟΟΣΑ, το ΔΝΤ, οι 
ανεξάρτητες αρχές μελέτης των οικονομικών στοιχείων.

Το Μεσοπρόθεσμο
Αναφερόμενος στο Μεσοπρόθεσμο και την κριτική που 
ασκείται από την αντιπολίτευση, ότι δεν υπάρχουν στην 
ουσία αντίμετρα και ότι σε κάθε περίπτωση τα μέτρα για το 
αφορολόγητο και η μείωση των συντάξεων δεν θα είναι δυ-
νατό να αντισταθμιστεί, ο υπουργός Οικονομικών είπε πως 
όσο και να τραβάει η αντιπολίτευση τα στατιστικά η αλήθεια 
δεν κρύβεται. Ιδίως για τις επικρίσεις ότι με το Μεσοπρόθεσμο 
οδηγούμαστε σε πρωτογενές πλεόνασμα 5% το 2022, ο Ευ-
κλείδης Τσακαλώτος είπε: «Δεν έχουμε κανένα στόχο για 5% 
πλεόνασμα. Οι πίνακες για το Μεσοπρόθεσμο προσπαθούν 
να σας εξηγήσουν από πού θα προέλθει ο δημοσιονομικός 
χώρος. Ο στόχος ήταν 3,5%. Ο στόχος παραμένει στο 3,5% 
και στο 3,5% θα φτάσουμε. Ό,τι είναι παραπάνω στον πίνακα 
που παρακολουθείτε είναι ο δημοσιονομικός χώρος που θα 
τον ξοδέψουμε. Εγώ λοιπόν θα περίμενα τουλάχιστον από το 
Κίνημα Αλλαγής, αντί να λέει αυτά που λέει, να συζητήσουμε 
πού θα τον ξοδέψουμε. Εμείς λέμε το 2019 να ξεκινήσουμε με 
μείωση της φορολογίας. Από εκεί και πέρα λέμε να υπάρξει 
ένα μείγμα, δηλαδή μείωση της φορολογίας και αύξηση δα-
πανών, είτε για κοινωνική πολιτική είτε για επενδύσεις».
 
«Κανένα νέο μέτρο»
 «Δεν υπάρχει κανένα άλλο μέτρο σε αυτό το νομοσχέδιο. Τα 
μέτρα-αντίμετρα είναι δημοσιονομικά ουδέτερα και αυτό που 
θέλουμε είναι ενέσεις στην οικονομία και αύξηση της ζήτησης 
που θα μειώνει τη λιτότητα», είπε ο υπουργός Οικονομικών 
και προσέθεσε ότι είναι να σηκώνεις τα χέρια με όσα λέγονται 
σε αντιδιαστολή από την αντιπολίτευση.
Ιδίως για τον πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο, ο Ευκλείδης 
Τσακαλώτος είπε ότι εξασφαλίζεται διότι -για παράδειγμα- 
μειώνεται η ανεργία και άρα αυξάνονται τα έσοδα του ΕΦΚΑ, 
διότι μειώνεται η φοροδιαφυγή και άρα βελτιώνονται τα φο-
ρολογικά έσοδα κ.λπ.
 
«Μάθετε αριθμητική»
Όσο για τα περίφημα «15 δισ. έξτρα μέτρα», που καταγγέλ-
λει η αντιπολίτευση και ο Τύπος που τη στηρίζει, ο Ευκλείδης 
Τσακαλώτος είπε ότι «ο μόνος τρόπος να φτάσεις στο συμπέ-
ρασμα ότι έρχονται μέτρα 15 δισ. ευρώ, είναι ένας και μόνο: 
να μην ξέρεις αριθμητική». Για το συμπέρασμα δε ότι τα αντί-
μετρα θα είναι λιγότερα από τα μέτρα, ο υπουργός Οικονομι-
κών επισήμανε ότι όσοι προβάλλουν έναν τέτοιο ισχυρισμό, 
αγνοούν ότι η εφαρμογή για τα αντίμετρα ξεκίνησε το 2018.
Αντίστοιχες αλχημείες, όπως είπε, διατυπώνονται και για το 
ζήτημα των συντάξεων.

Το Υπερταμείο
Αναφερόμενος στο υπερταμείο και την κριτική ότι με το πο-
λυνομοσχέδιο μπαίνει ενέχυρο η περιουσία του Δημοσίου, ο 
υπουργός Οικονομικών υπογράμμισε ότι ουδεμία υποθήκη 
προβλέπεται με το νομοσχέδιο και εκείνο που κάνουν οι δι-
ατάξεις είναι να υλοποιούν τη δανειακή σύμβαση του 2015, 
που προέβλεψε ότι θα υπάρξει ταμείο -όχι αποκρατικοποιή-
σεων όπως είχε προωθήσει η προηγούμενη κυβέρνηση- αξι-
οποίησης της περιουσίας του Δημοσίου που τα μισά χρήματα 
θα καλύπτουν τους πιστωτές και τα άλλα μισά θα κατευθύ-
νονται για επενδύσεις. «Δεν μπορέσαμε να κάνουμε κάτι κα-
λύτερο. Αυτό μπορέσαμε να διαπραγματευτούμε για να πάμε 
από τις αποκρατικοποιήσεις, στην αξιοποίηση. Αυτό ισχύει 
τώρα. Καμία υποθήκη. Μόνο εγγύηση προβλέπεται, γιατί 
όταν παίρνουμε δάνειο προβλέπεται εγγύηση. Τίποτα λοιπόν 
από όσα λέτε ισχύει» είπε ο υπουργός Οικονομικών και κάλεσε 
την αντιπολίτευση έστω και τώρα να σκεφτεί ποιες προτάσεις 
έχει, ώστε να τις παρουσιάσει στις εκλογές το Μάιο του 2019, 
για το πώς πρέπει να λειτουργήσει το Ταμείο αλλά και μαζί 
να σκεφτεί τις προτάσεις που θα καταθέσεις για τις φοροελα-
φρύνσεις, για τις κοινωνικές δαπάνες. «Σκεφτείτε το όσο έχετε 
καιρό, γιατί οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν ποιες θέσεις έχετε» 
είπε ο υπουργός Οικονομικών.
 
Ο ΕΝΦΙΑ
Ο κ. Τσακαλώτος αναφέρθηκε και στις προβλέψεις για τον 
ΕΝΦΙΑ. «Θα σας εκπλήξουμε. Θα δείτε πως ούτε αυτά που 
λέτε για τον ΕΝΦΙΑ θα σας βγουν και οι διαφορές θα είναι 
ελάχιστες. Ένα σημαντικό κομμάτι κόσμου θα έχει μειώσεις 
και ένα μικρό κομμάτι κόσμου μικρή αύξηση -οι πιο πολλοί 
από αυτούς ίσως να είναι ψηφοφόροι σας, και μάλλον γι΄ αυτό 
ανεβάζετε το όλο θέμα», είπε ο υπουργός Οικονομικών και 
πρόσθεσε ότι στις λαϊκές γειτονιές η διαφορά θα είναι σχεδόν 
μη μετρήσιμη.
Απευθυνόμενος κυρίως στη ΝΔ, ο υπουργός Οικονομικών 
είπε ότι δεν την βοηθούν οι εφημερίδες που μιλούν για αύ-
ξηση του φόρου 300 ευρώ στο Περιστέρι όταν οι ιδιοκτήτες 
θα δουν 8 ευρώ επιβάρυνση το χρόνο. «Έτσι που σας πάνε 
οι εφημερίδες, τι θα λέτε όταν βγούμε από το μνημόνιο, τι θα 
λέτε γι΄ αυτά που θα έχουμε πάρει για το χρέος; Θα λέτε πάλι 
για τα 86 δισ. του ΣΥΡΙΖΑ και δεν θα λέτε τίποτα για το πώς 
μπήκαμε σε μνημόνιο; Μήπως θα συνεχίζετε να λέτε ότι ο 
ΣΥΡΙΖΑ χρεοκόπησε τη χώρα; Αυτά δεν είναι πειστικά. Είναι 
αδιάφορα. Ο κόσμος θα ψηφίσει σε ένα χρόνο για εκείνον που 
του υπόσχεται ένα καλύτερο αύριο, με βιώσιμη ανάπτυξη.

ΤΙ ΕΙΠΩΘΗΚΕ ΣΤΗ βΟΥΛΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥζΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 
ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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Να μη δοθεί καμία ευκαιρία για την αναβολή 
της συζήτησης που αφορά την ελάφρυνση του 
χρέους, δήλωσε ο Γ. Χουλιαράκης
«Το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει αναγκαίες και επεί-
γουσες ρυθμίσεις για την ολοκλήρωση της 4ης και τε-
λευταίας αξιολόγησης του προγράμματος οικονομικής 
προσαρμογής, πριν από την κρίσιμη ημερομηνία του 
Eurogroup της 21ης Ιουνίου και είναι, κατά συνέπεια, 
σκόπιμο οι διατάξεις που θα ψηφίσει η Ολομέλεια να 
δημοσιευθούν στο ΦΕΚ πριν την Παρασκευή 15 Ιουνί-
ου, δηλαδή περίπου μία εβδομάδα πριν από το κρίσιμο 
Eurogoup». Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ αυτό δήλωσε ο 
αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Χουλι-
αράκης, στις κοινοβουλευτικές επιτροπές όπου ξεκίνη-
σε η συζήτηση του πολυνομοσχεδίου για το κλείσιμο 
της τέταρτης αξιολόγησης αναφορικά με τη διαδικασία 
του επείγοντος, με την οποία θα προχωρήσει η συζή-
τηση και ψήφισή του.
«Η ολοκλήρωση της τέταρτης και τελευταίας αξιολό-
γησης του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής 
θα επιτρέψει στο Eurogroup της 21ης Ιουνίου να συ-
ζητήσει, να καταλήξει και να αποφασίσει το πακέτο 
μέτρων ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους. Κατά συ-
νέπεια, ο επείγον χαρακτήρας του νομοσχεδίου είναι 
σε όλους προφανής» πρόσθεσε ο κ. Χουλιαράκης. Ο 
αναπληρωτής υπουργός δεν παρέλειψε, πάντως, να 
δηλώσει ότι είναι κατανοητή η ανάγκη η κοινοβου-
λευτική διαδικασία να τηρηθεί, αλλά «το σχέδιο νόμου 
τηρεί όλες τις προβλέψεις τής καλής νομοθέτησης, η 
δομή του ακολουθεί τη δομή ενός καλού νομοσχεδίου 
με μέρη, κεφάλαια, άρθρα και κατά συνέπεια επιτρέπει 
τη συζήτηση κατ’ άρθρο στη Βουλή και τη διαφορο-
ποίηση, αν αυτό είναι αναγκαίο, από βουλευτές και 
επίσης επιτρέπει τη συζήτηση με κοινωνικούς και οι-
κονομικούς φορείς».
Σύσσωμη η αντιπολίτευση κατήγγειλε τη διαδικασία 
του επείγοντος. «Είμαστε για πολλοστή φορά στο ίδιο 
έργο θεατές και συζητάμε μνημονιακά μέτρα με δια-
δικασίες εξπρές, όταν με ευθύνη της κυβέρνησης δεν 
έχουμε εκταμιεύσει την υποδόση της τρίτης αξιολόγη-
σης. Αυτό με ευθύνη τής κυβέρνησης που δεν μπορεί 
να δώσει πόρους στην πραγματική οικονομία. Για μία 
ακόμη φορά είμαστε αντιμέτωποι με την ανικανότητα 
και αβελτηρία της κυβέρνησης. Πρέπει να μας πείτε σε 
ποια σημεία περιλαμβάνονται οι διατάξεις του επικαι-

ροποιημένου μνημονίου που ζητούμε να το καταθέσε-
τε στη Βουλή» σημείωσε ο βουλευτής της ΝΔ Χρήστος 
Σταϊκούρας.
Ο κ. Χουλιαράκης απάντησε στον κ. Σταϊκούρα ότι σχε-
τικά με την εκταμίευση της δόσης του ενός δισ. ευρώ, 
«η εισήγηση που έκανε ο ESM μαζί με την υποστήριξη 
των άλλων ευρωπαϊκών θεσμών, τόσο της ΕΚΤ όσο 
και της ΕΕ, ήταν θετική. Εισηγήθηκε την εκταμίευση 
του ενός δισ. μέχρι την 15η Ιουνίου. Ήταν η εμμονή 
μιας συγκεκριμένης χώρας, εμμονή να δει αποδείξεις 
πληρωμής ενός πολύ μικρού ποσού, που οδήγησε τε-
λικά στην αναβολή τής εκταμίευσης, για μερικές ημέ-
ρες». Επίσης, τόνισε ότι είναι κατανοητή η επιθυμία της 
Ολομέλειας να συζητηθεί το νομοσχέδιο όσο πιο ανα-
λυτικά γίνεται, αλλά η καθυστέρηση της ολοκλήρωσης 
της κοινοβουλευτικής διαδικασίας και δημοσίευσης 
του νομοσχεδίου στο ΦΕΚ συνεπάγεται αναβολή της 
συζήτησης για την ελάφρυνση του χρέους. «Η συζή-
τηση αυτή πρέπει να γίνει στο επόμενο Eurogroup της 
21ης Ιουνίου και δεν πρέπει να δοθεί κανένα δικαίωμα 
σε κανένα κράτος μέλος να επιχειρήσει την αναβολή 
της» είπε ο αναπληρωτής υπουργός.
Όσον αφορά τα επικαιροποιημένα κείμενα των προ-
γραμμάτων, ο κ. Χουλιαράκης επισήμανε ότι είναι η 
διαδικασία, μέσω της οποίας εκτελείται κάθε πρόγραμ-
μα προσαρμογής. Το ίδιο έγινε στο πρώτο πρόγραμμα, 
το ίδιο έγινε στο δεύτερο πρόγραμμα και το ίδιο γίνεται 
και τώρα. Το δε κείμενο είναι αναρτημένο στην ιστοσε-
λίδα της ΕΕ.

 «Έχουμε σχέδιο για την ενίσχυση της υγιούς 
επιχειρηματικότητας και την ανάπτυξη» ανέ-
φερε ο Μ. Μπαλαούρας
Στην προβλεπόμενη αύξηση των κοινωνικών δαπα-
νών, τον σχεδιασμό για τη μείωση της ανεργίας, για 
την προσέλκυση επενδύσεων και το ολιστικό σχέδιο 
για την ανάπτυξη, αναφέρθηκε ο γενικός εισηγητής 
του ΣΥΡΙΖΑ, Μάκης Μπαλαούρας κατά τη συζήτηση 
του πολυνομοσχεδίου για την ολοκλήρωση του προ-
γράμματος. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο βουλευτής 
του ΣΥΡΙΖΑ έδωσε έμφαση στον σχεδιασμό για την 
ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. «Μας κατηγορείτε 
ότι είμαστε εχθροί τής επιχειρηματικότητας. Νεοφι-
λελεύθερα κέντρα, όμως, που εκτοξεύουν αυτήν την 

κατηγορία, δεν διατυπώνουν μια αράδα κριτικής για 
τα κόμματα που κυβέρνησαν όλα τα προηγούμενα 
χρόνια. Πράγματι, είμαστε εχθροί της δικής σας επι-
χειρηματικότητας. Μιας ασύδοτης, κρατικοδίαιτης και 
εν πολλοίς διαπλεκόμενης επιχειρηματικότητας που κι-
νήθηκε στο τρίγωνο πολιτικό σύστημα ΜΜΕ, τράπεζες 
και επιχειρηματίες. Η επιχειρηματικότητα αυτή δεν είχε 
καμία πρόνοια για αναδιοργάνωση, την εξωστρέφεια, 
αλλά στραγγάλιζε μόνο πόρους. Στραγγάλιζε, επίσης, 
και τις νεοφυείς επιχειρήσεις» σημείωσε ο κ. Μπαλα-
ούρας και κατήγγειλε ότι «κυριαρχούσε το μπαχτσίσι 
για την αδειοδότηση, όταν ταυτόχρονα έκλειναν και οι 
μόνες αναπτυξιακές τράπεζες που υπήρχαν (ΕΤΒΑ και 
ΕΤΕΒΑ), αντί να αναμορφωθούν για να βοηθήσουν 
την ανάπτυξη του τόπου και δίνονταν μόνο δάνεια που 
έκαναν πλούσιους επιχειρηματίες, αλλά οι επιχειρήσεις 
τους πτώχευαν».
 
«Τα πράγματα, όμως, άλλαξαν. Το ΕΣΠΑ έχει, πλέον, 
αναπτυξιακό χαρακτήρα. Είμαστε πρώτοι στην απορ-
ροφητικότητα και του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Γιούνκερ 
και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και όλων 
των χρηματοδοτικών εργαλείων. Εσείς, που είστε υπέρ 
της επιχειρηματικότητας, δεν φτιάξατε ούτε ένα αδειο-
δοτούμενο επιχειρηματικό πάρκο. Ούτε ένα. Εμείς, 
ήδη, χαρτογραφήσαμε τη βιομηχανική δραστηριότητα 
και ξεκινάμε τη δημιουργία τους, που θα ολοκληρωθεί 
σε ορίζοντα δεκαετίας» πρόσθεσε ο γενικός εισηγητής 
του ΣΥΡΙΖΑ.
Παράλληλα, ο κ. Μπαλαούρας αναφέρθηκε στην ολι-
στική στρατηγική για την ανάπτυξη. «Ποτέ δεν υπήρχε 
σχέδιο. Πηγαίνοντας και βλέποντας ήταν το σύστημα 
που προχωρούσε τα προηγούμενα χρόνια και χωρίς 
περιφερειακές, κλαδικές ή εθνικές διασυνδέσεις και 
έτσι οδηγηθήκαμε στην αποβιομηχάνιση και περι-
φερειακές ανισορροπίες και κοινωνικές ανισότητες. 
Μοντέλο σας ήταν τα μεγάλα έργα σύμφωνα με τις 
επιταγές του πελατειακού σας κράτους. Και βρεθήκαμε 
γυμνοί στην Άγρια Δύση, χωρίς σχεδιασμό αναπτυξι-
ακό, χωρίς συνέργειες και χωρίς την αξιοποίηση του 
ανθρώπινου δυναμικού. Εμείς έχουμε άλλη αντίληψη 
για την ανάπτυξη. Επί Σημίτη είχαμε τεράστια ανάπτυ-
ξη στη χώρα που αποδείχθηκε φούσκα και οδηγούσε 
την κοινωνία σε ανισότητες» τόνισε ο βουλευτής του 
ΣΥΡΙΖΑ.

ΤΙ ΕΙΠΩΘΗΚΕ ΣΤΗ βΟΥΛΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥζΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
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Τι  είπε ο Κωστής Χατζηδάκης προς την κυ-
βέρνηση αναφερόμενος στα μέτρα για ΕΝΦΙΑ, 
αφορολόγητο, συντάξεις, δανειολήπτες
Με έμφαση στα μέτρα «που πλήττουν συνταξιούχους, 
μισθωτούς και τις λαϊκές οικογένειες», ο αντιπρόεδρος 
της Νέας Δημοκρατίας, Κωστής Χατζηδάκης, κατηγό-
ρησε την κυβέρνηση για «απώλεια κάθε ηθικού ερεί-
σματος και πλήρη κατάρρευση του φιλολαϊκού προφίλ, 
που επιδιώκει να εμφανίζει». Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
κατά την τοποθέτησή του, στη συνεδρίαση των συναρ-
μόδιων επιτροπών, επί του πολυνομοσχεδίου, ο κ. Χα-
τζηδάκης αναφέρθηκε στις ρυθμίσεις με βάση τις οποί-
ες, όπως είπε, αυξάνεται ο ΕΝΦΙΑ στις λαϊκές περιοχές, 
μειώνονται οι συντάξεις, μειώνονται οι μισθοί λόγω της 
αύξησης του αφορολόγητου ορίου και δίνεται η δυνα-
τότητα ανοίγματος των λογαριασμών των οφειλετών 
που έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη.
Ιδίως για το θέμα του ΕΝΦΙΑ, μέμφθηκε την κυβέρ-
νηση ότι αυτοί που θα καταργούσαν το «χαράτσι», το 
αυξάνουν στις λαϊκές περιοχές, όπως το Περιστέρι, το 
Αιγάλεω, την Αγία Βαρβάρα, το Χαϊδάρι, στους Αγί-
ους Αναργύρους, τη Νέα Φιλαδέλφεια, τον Ταύρο και 
στην Καλλιθέα, στο Κερατσίνι, την Δραπετσώνα και 
άλλες συνοικίες. «Αυξάνετε τον ΕΝΦΙΑ σε αυτούς που 
θα προστατεύατε. Υπάρχει ή όχι θέμα ηθικής τάξεως;» 
διερωτήθηκε.
Θέμα «ηθικής τάξεως» για την κυβέρνηση και τον πρω-
θυπουργό, έθεσε επίσης ο κ. Χατζηδάκης όταν αναφέρ-
θηκε στο ζήτημα της προστασίας των δανειοληπτών 
υπενθυμίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε καταψηφίσει τον ν. 
Κατσέλη και τον νόμο της ΝΔ, με αρμόδιο υπουργό τον 
ίδιο (ο οποίος, σύμφωνα με τον ίδιο, προστάτευσε το 
90% των δανειοληπτών), ενώ ο κ. Τσίπρας κατηγο-
ρούσε την τότε κυβέρνηση ότι «μετατρέπει όλους τους 
Έλληνες σε υποψήφιους άστεγους». Όπως είπε, ακόμη, 
ο κ. Τσίπρας έταζε στην ΔΕΘ το 2014, «νέα Σεισάχθεια» 
για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, πείθοντας πολλούς 
να μην ενταχθούν σε κάποια ρύθμιση καθώς τα χρέη 
τους θα διαγράφονταν και αντί αυτού, αφού απελευ-
θέρωσε όχι μόνο τα «κόκκινα δάνεια» «που δήθεν θα 
προστάτευε από τα funds» αλλά και τα ενήμερα δάνεια, 
φέρνει μία ρύθμιση που επιτρέπει το άνοιγμα των λογα-

ριασμών των οφειλετών που έχουν ενταχθεί στον νόμο 
Κατσέλη.
Επίσης, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, τόνισε 
ότι «το μεγάλο ψέμα περί καθαρής εξόδου», αποδεικνύ-
εται περίτρανα από τα μέτρα 5,1 δισ. ευρώ, με μειώσεις 
συντάξεων και αφορολόγητου ορίου, τα οποία και θα 
αρχίσουν να εφαρμόζονται σε έξι μήνες. Πρακτικά αυτό 
σημαίνει, σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος 
Ήλιος, ότι όλοι οι συνταξιούχοι του ιδιωτικού τομέα, 
μαζί με το αφορολόγητο, θα χάσουν μία με δύο συντά-
ξεις, όλοι οι συνταξιούχοι του δημόσιου τομέα, περίπου 
480.000 άνθρωποι, θα χάσουν τρεις συντάξεις, όσοι 
λαμβάνουν επικουρική σύνταξη θα χάσουν μία σύ-
νταξη, όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα υποστούν 
αύξηση εισφορών 18% και οι χαμηλόμισθοι θα χάσουν 
έναν μισθό.
Τέλος, ο κ. Χατζηδάκης είπε πως αυτά ακριβώς τα μέ-
τρα αποδεικνύουν την «ψεύτικη αγάπη» του ΣΥΡΙΖΑ 
προς τον κόσμο και απευθύνθηκε προς τα κυβερνητικά 
έδρανα με ένα τραγούδι του Σαββόπουλου, λέγοντας 
«ψεύτικη η αγάπη σας και δεν σας προστατεύει».

 «Η κυβέρνηση δεν έχει τη δημοκρατική νομι-
μοποίηση να υποθηκεύσει τη δημόσιο περιου-
σία», υπογράμμισε η Ντόρα Μπακογιάννη.
Η κυβέρνηση δεν έχει τη δημοκρατική νομιμοποίηση να 
υποθηκεύσει για 99 χρόνια την περιουσία του ελληνι-
κού λαού έναντι 26 δισ. ευρώ, υπογράμμισε μιλώντας 
στη Βουλή επί του πολυνομοσχεδίου η Ντόρα Μπακο-
γιάννη. Σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ  «εδώ ήμασταν όταν 
κουβεντιάζαμε το υπερταμείο. Σας έλεγα ότι αυτό που 
κάνετε είναι απαράδεκτο και επικίνδυνο. Οδηγούμα-
στε σήμερα να βάζετε υποθήκη για 26 δισ. ευρώ, το 
σύνολο της περιουσίας του ελληνικού λαού. Λυπάμαι 
πολύ και σας το λέω ευθέως, όπως το νιώθω. Δεν έχετε 
καμία δημοκρατική νομιμοποίηση να το κάνετε αυτό. 
Τα υπόλοιπα πράγματα μπορούμε να τα διορθώσουμε. 
Και τους νόμους να αλλάξουμε μπορούμε, και τη φορο-
λογία να μειώσουμε μπορούμε, και να αυξήσουμε μια 
σύνταξη. Αυτό όμως δεν θα μπορεί να το αλλάξει καμία 
επόμενη κυβέρνηση. Δεν έχετε, λοιπόν, δικαίωμα, ούτε 
εκπροσωπείτε σήμερα την πλειοψηφία του ελληνικού 

λαού για να υποθηκεύσετε την περιουσία του ελλη-
νικού λαού για 99 χρόνια έναντι 26 δισ. ευρώ. Δεν το 
έχετε αυτό το δικαίωμα», είπε η Ντόρα Μπακογιάννη. 
«Η θεωρία της καθαρής εξόδου είναι και επισήμως μύ-
θος και η πολιτική του 4ου Μνημονίου γίνεται πλέον 
καθεστώς», ανέφερε επίσης η βουλευτής της ΝΔ.
Αναφερόμενη στο Μεσοπρόθεσμο, η Ντόρα Μπακο-
γιάννη είπε ότι όχι μόνο μειώνει συντάξεις και αφο-
ρολόγητο αλλά προβλέπει πρωτογενή πλεονάσματα 
42 δισ. ευρώ ως το 2022. «Αυτό σημαίνει 8.500 ευρώ 
για κάθε ελληνική οικογένεια. Από την τσέπη τους θα 
βγουν αυτά τα λεφτά και θα τα ψηφίσετε εσείς», είπε 
απευθυνόμενη στην κυβερνητική πλειοψηφία η Ντό-
ρα Μπακογιάννη και προσέθεσε ότι η κυβέρνηση θα 
πληρώσει πολιτικά γιατί το 2014 έλεγε ότι θα βγούμε 
από τα Μνημόνια, αλλά δυστυχώς οι πολίτες θα το πλη-
ρώσουν αυτό από την τσέπη τους. Κατηγόρησε δε την 
κυβέρνηση ότι «είναι αυτή που έλεγε ότι 3,5% πλεονά-
σματα είναι στόχος ανέφικτος αλλά σήμερα νομοθετεί 
πλεόνασμα 11 δισ. ευρώ για το 2022, δηλαδή 5,19%, 
με ανάπτυξη 1,8%, που σημαίνει απόλυτο στράγγισμα 
της ελληνικής οικονομίας». 
«Για σκεφτείτε, για κάθε συνταξιούχο του δημοσίου θα 
υπάρξει απώλεια τριών συντάξεων, μαζί με τη μείωση 
του αφορολόγητου. Του ιδιωτικού τομέα οι συνταξι-
ούχοι, θα χάσουν κάτι λιγότερο. Θα τους βρείτε όλους 
μπροστά σας», είπε η Ντόρα Μπακογιάννη. 
Η βουλευτής της ΝΔ αναφέρθηκε και στον ΕΝΦΙΑ. «Δεν 
ξέρω πόσες είναι οι συναλλαγές οι οποίες έγιναν σε 
κάτι πορφυρογέννητες περιοχές όπως τα Άνω Λιόσια, ο 
Ασπρόπυργος, το Περιστέρι, το Ζεφύρι, η Δραπετσώνα, 
ο Κορυδαλλός, το Πέραμα. Δεν ξέρω πώς καταφέρατε 
να βγάλετε το συμπέρασμα ότι πρέπει οπωσδήποτε να 
ανέβουν οι αντικειμενικές αξίες», είπε και παρατήρησε 
ότι «για ένα κόμμα που διαβεβαίωνε ότι θα φέρει Σεισά-
χθεια, ότι θα σκίσει τον ΕΝΦΙΑ, για έναν πρωθυπουργό 
που μέχρι πέρυσι υποσχόταν μείωση του ΕΝΦΙΑ, το να 
φέρνει αύξηση αντικειμενικών αξιών σε αυτές τις περι-
οχές και να οδηγεί τους κατοίκους αυτών των περιοχών 
σε απόγνωση είναι έγκλημα». «Σκεφτείτε το διότι, πέ-
ραν του απαράδεκτου, είναι πρόκληση», είπε η Ντόρα 
Μπακογιάννη.
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Είναι ένα ακόμα αριστερό αχρείαστο μνημόνιο 
με νέα σκληρά μέτρα και χωρίς λεφτά, τόνισε ο 
αγορητής της ΝΔ, Χρ. Σταϊκούρας
Φραστική επίθεση στη κυβέρνηση εξαπέλυσε ο εισηγητής 
της ΝΔ, Χρήστος Σταϊκούρας, κατηγορώντας την ότι φορ-
τώνει τον ελληνικό λαό με ένα ακόμα αχρείαστο μνημόνιο, 
μίλησε για ταπεινωτική εξέλιξη και απέρριψε τις αιτιάσεις 
περί καθαρής εξόδου της χώρας, αντιτείνοντας ότι «αυτό 
που θα υπάρξει, είναι ένα νέο πρόγραμμα λιτότητας χωρίς 
χρηματοδότηση». Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ «είναι ένα 
ακόμα αριστερό πολυνομοσχέδιο για την ολοκλήρωση της 
4ης αξιολόγησης και του τρίτου αχρείαστου μνημονίου, 
που φέρει αποκλειστικά τη σφραγίδα Τσίπρα - Καμμένου. 
Αυτή η ταπεινωτική εξέλιξη δείχνει ότι το βαρέλι δεν έχει 
πάτο» τόνισε ο κ. Σταϊκούρας κατά τη συζήτηση του πο-
λυνομοσχεδίου με τα προαπαιτούμενα για το κλείσιμο της 
4ης αξιολόγησης.
«Η δήθεν καθαρή έξοδος δεν είναι εφικτή. Οι μνημονιακές 
πολιτικές συνεχίζονται με νέα μέτρα λιτότητας μετά το κα-
λοκαίρι. Η κυβέρνηση των φόρων, των κατασχέσεων και 
των περικοπών αδυνατεί να ενισχύσει την πραγματική 
οικονομία. Η ΝΔ για αυτούς τους λόγους και με αίσθηση 
ευθύνης θα καταψηφίσει επί της αρχής του το πολυνομο-
σχέδιο» υπογράμμισε.
Ακολούθως, ο κ. Σταϊκούρας έκανε λόγο για «το πιο επώ-
δυνο νομοσχέδιο από την πιο μνημονιακή κυβέρνηση 
του τόπου που χτυπά κυρίως τις πιο αδύναμες κοινωνικά 
ομάδες και αφήνει τη χώρα εκτεθειμένη με πιθανές βαριές 
ήττες».
«Σε αυτό το περιβάλλον η κυβέρνηση γράφει τον επίλογό 
της στις τελευταίες σελίδες του βιβλίου της περί υποκριτι-
κής» σημείωσε κάνοντας για «αυταπάτες και νέα κυβερνη-
τικά ψέματα».
«Ισχυρίζεται η κυβέρνηση ότι θα οδηγηθεί η χώρα σε κα-
θαρή έξοδο. Η αλήθεια είναι ότι το καλοκαίρι ολοκληρώ-
νεται η χρηματοδότηση της χώρας από το πρόγραμμα. Οι 
μνημονιακές πολιτικές θα συνεχιστούν και θα επεκταθούν 
για τα πολλά επόμενα χρόνια, όπως φαίνεται και από το 
επικαιροποιημένο πρόγραμμα που αρνείστε να καταθέ-
σετε στη Βουλή» ανέφερε και συνέχισε: «Η κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ήδη ψήφισε πρόσθετα μέτρα λιτότητας που 
καμία άλλη χώρα δεν ψήφισε. Δεσμεύτηκε για τέσσερα 
χρόνια μετά το 2018, με υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα. 
Δέσμευσε τη δημόσια περιουσία της χώρας για 100 χρό-
νια. Συμφώνησε στην υλοποίηση του προγράμματος για 
το χρέος για μετά το καλοκαίρι. Καμία άλλη χώρα δεν είχε 
τέτοιες δεσμεύσεις για ενισχυμένη εποπτεία, ούτε αποδέ-
χθηκε τέτοιους αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις» ση-
μείωσε ο αγορητής της ΝΔ και πρόσθεσε: «Ισχυρίζεται (σσ. 

η κυβέρνηση) ότι επιτυγχάνει τους στόχους ανάπτυξης. Η 
αλήθεια είναι ότι η οικονομία προσπαθεί να φθάσει στο 
σημείο που ήταν το 2014. Από το 2014 έως σήμερα το δι-
αθέσιμο εισόδημα έχει συρρικνωθεί κατά 9,5 δισ ευρώ, το 
ιδιωτικό χρέος έχει διογκωθεί κατά 57%, η ανταγωνιστι-
κότητα υποχώρησε, η μακροχρόνια ανεργία διογκώθηκε, 
οι ευέλικτες μορφές εργασίας διευρύνθηκαν, οι καταθέσεις 
μειώθηκαν, το ονομαστικό χρέος της χώρας δεν έφτασε 
εκεί που ήταν το 2014, το χρέος διογκώνεται και οι κεφαλι-
ακοί περιορισμοί εξακολουθούν να υφίστανται».
Όπως υποστήριξε ο κ. Σταϊκούρας, τα νέα μέτρα ανεβάζουν 
στα 14,5 δισ ευρώ αυτά που θα πρέπει να επιτευχθούν για 
να ικανοποιηθούν οι στόχοι του πολυνομοσχεδίου.
«Θα μειωθούν οι κύριες συντάξεις από το 2019, θα περι-
κοπεί η προσωπική διαφορά, θα αυξηθούν περισσότερο 
οι ασφαλιστικές εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών, 
κατά 35%, θα μειωθεί το αφορολόγητο, ενώ αναμένεται να 
υπάρξει αύξηση του φόρου ακίνητης περιουσίας για τα λα-
ϊκά στρώματα και τα χαμηλά εισοδήματα. Ο υπουργός Οι-
κονομικών που είχε απειλήσει με παραίτηση αν μειωνόταν 
το αφορολόγητο, σήμερα εθίστηκε στις περικοπές. Ακόμα 
και αν υλοποιηθεί η πιο αισιόδοξη πρόβλεψη της κυβέρ-
νησης, οι περικοπές στις συντάξεις το 2019 θα υπερκαλύ-
πτουν τα όποια αντίμετρα και τον όποιο δημοσιονομικό 
στόχο. Οι περικοπές θα υπερβαίνουν τα όποια αντίμετρα» 
τόνισε.
Επιπλέον, έκανε λόγο για την «πιο ιδεοληπτική κυβέρνη-
ση» που εφαρμόζει τις πιο σκληρές πολιτικές με αποτέλε-
σμα να καταλήξει η χώρα με μνημόνια χωρίς όμως λεφτά.
Απέρριψε, επίσης, τις αιτιάσεις των κυβερνητικών στελε-
χών ότι η χώρα μπαίνει σε ρυθμούς ανάπτυξης, υποστη-
ρίζοντας ότι με τις πολιτικές της η κυβέρνηση οδήγησε 
το 2017 την οικονομία στην ύφεση, ενώ οι στόχοι για το 
2018 είναι προς τα κάτω και γενικά έχει αποτύχει σε όλους 
τους αναπτυξιακούς στόχους, με αποτέλεσμα να έχει χαθεί 
συνολικά δυνητικός πλούτος ύψους 34 δισ ευρώ και από 
κάθε νοικοκυριό 18,020 ευρώ.
«Πρώτη φορά κατατίθεται ένα νομοσχέδιο χωρίς έναν πί-
νακα, έναν στόχο, ένα χρονοδιάγραμμα. Αυτό που είδαμε 
είναι μια γενικόλογη έκθεση ιδεών» είπε ο κ. Σταϊκούρας 
και επέμεινε ότι «είναι αδύνατον η κυβέρνηση να πιάσει 
τους υψηλούς στόχους ανάπτυξης που έχει θέσει με απο-
τέλεσμα η χώρα να παραμένει σε στασιμότητα και να σέρ-
νεται» επεσήμανε.
Έντονα επικριτικός εμφανίστηκε και για τα πολύ υψηλά 
πρωτογενή πλεονάσματα, κατηγορώντας την κυβέρνηση 
ότι «θέλει να πιάσει 5,2% και λησμονεί ότι ως αντιπολί-
τευση υποστήριζε ότι το 3,5% σκοτώνει και πλήττει την 
οικονομία».

«Ακόμα και το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής εκ-
φράζει ανησυχία ότι τα υψηλά πλεονάσματα επηρεάζουν 
την ανάπτυξη. «Η σημερινή κυβέρνηση σε πλήρη ασυ-
νέπεια με όσα υποτίθεται ήταν πολέμια, έγινε λάτρης της 
υπεράσπισης των υψηλών πλεονασμάτων. Η κυβέρνηση, 
λόγω ανικανότητας, αδυνατεί να αιμοδοτήσει την πραγμα-
τική οικονομία, ενώ αμετάκλητα και άνευ όρων παραδίδει 
τη δημόσια περιουσία της χώρας στον Ευρωπαϊκό Μηχα-
νισμό Στήριξης. Αυτό που καμία άλλη κυβέρνηση δεν είχε 
αποδεχτεί, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ σύστησε το Ταμείο 
Αποκρατικοιήσεων και δέσμευσε τη δημόσια περιουσία για 
ένα αιώνα. Σήμερα, ολοκληρώνεται ο εγγυητής του τρίτου 
μνημονίου και σε περίπτωση αθέτησης των πληρωμών, 
η δημόσια περιουσία μπαίνει υποθήκη και ενεχυριάζεται 
μέχρι του ποσού των 25 δισ» επεσήμανε ο κ. Σταϊκούρας.

Ήρθε το τέταρτο μνημόνιο, που φέρει φαρδιά 
πλατιά την υπογραφή ΣΥΡΙζΑ – ΑΝΕΛ, ανέφερε ο 
Μ. Γεωργιάδης της ΕΚ
«Ήρθε το τέταρτο μνημόνιο που φέρει φαρδιά- πλατιά την 
υπογραφή του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ. Είναι δηλαδή το δεύ-
τερο μνημόνιο αποκλειστικά του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ», 
είπε εκ μέρους της Ένωσης Κεντρώων, ο Μάριος Γεωργιά-
δης, ο οποίος κατηγόρησε την κυβέρνηση πως έφερε ό,τι η 
ίδια κατήγγειλε (ρουσφετολογικό κράτος, «μπαξίσια» στο 
τέλος κάθε χρόνου για ψηφοθηρικούς λόγους). Σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ επίσης, ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι η 
κυβέρνηση αναφέρεται σε ένα ολιστικό αναπτυξιακό σχέ-
διο- κενό γράμμα, αφού δεν περιέχει καμία πρόταση, κανέ-
ναν στόχο, κανένα χρονοδιάγραμμα, «απολύτως τίποτα». 
Επί της ουσίας, του πολυνομοσχεδίου ο ειδικός αγορητής 
της Ένωσης Κεντρώων είπε ότι περιέχει «εξοργιστικά» 
άρθρα, όπως: οι μειώσεις επικουρικών συντάξεων, τα 
«ψίχουλα» του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης, τους 
πλειστηριασμούς των σπιτιών των πολιτών, το «θησαυρο-
φυλάκειο» που οδηγεί σε ασφυξία τους φορείς της γενικής 
κυβέρνησης (κυρίως τους ΟΤΑ), η ιδιωτικοποίηση της 
ΓΑΙΑΟΣΕ και η «αμύθητη περιουσία» της μέσω του Υπερ-
ταμείου, «εξωφρενικά» πλεονάσματα.
Τέλος, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι η χειρότερη αλήθεια είναι 
το μεγάλο δράμα από τις διατάξεις του νόμου Κατρούγκα-
λου και όσα περιλαμβάνει το νομοσχέδιο αυτό: στο εξής οι 
συνταξιούχοι θα το ζουν καθημερινά και θα χάσουν πάνω 
από 18% από το 2019, δηλαδή δύο συντάξεις ετησίως, 
ενώ τα επόμενα 42 χρόνια θα υπάρξει ένα σπιράλ μειώσε-
ων που θα οδηγήσει στην φτώχεια και στην ανέχεια.
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Η κυβέρνηση φέρνει ένα πολύ βαρύ νομοσχέδιο 
με δεσμεύσεις για τη χώρα, είπε ο Γ. Κουτσούκος 
«Ένα πολύ βαρύ νομοσχέδιο με δεσμεύσεις για τη χώρα» 
χαρακτήρισε το πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα για 
το κλείσιμο της τέταρτης αξιολόγησης ο ειδικός αγορητής της 
Δημοκρατικής Συμπαράταξης (ΔΗΣΥ), Γιάννης Κουτσούκος 
και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι μετέρχεται τεχνάσματα 
που αποβαίνουν σε βάρος της κοινωνίας και της οικονομί-
ας για να υποστηρίξει ένα ψευδές αφήγημα περί καθαρής 
εξόδου. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ εξάλλου, ο κ. Κουτσού-
κος, εκτίμησε ότι αυτό το μοντέλο «δεν βγαίνει πέρα για 
τη χώρα», «πρέπει να ανατραπεί άμεσα» και κάλεσε τους 
πολίτες να μην ακούνε το «παραμύθι» των βουλευτών του 
ΣΥΡΙΖΑ περί δυνατότητας επαναδιαπραγμάτευσης ώστε να 
μη μειωθούν οι συντάξεις.
Ο ειδικός αγορητής της ΔΗΣΥ ανέφερε ότι το σχέδιο της κυ-
βέρνησης περιέχει την αντίφαση, η οποία έγκειται στο ότι 
ενώ η ανάπτυξη -σύμφωνα με τις προβλέψεις της κυβέρ-
νησης- μετά το 2019 θα βαίνει μειούμενη (δηλαδή από το 
2,9% στο 2,1%), θα αυξάνεται η απόδοση των πρωτογενών 
πλεονασμάτων, που φτάνει το 2022 στα 11 δισ. ευρώ. «Ποι-
ός σοβαρός οικονομολόγος μπορεί να το εξηγήσει αυτό;» 
διερωτήθηκε και σημείωσε ότι τα πλεονάσματα είναι 57 
δισ., από τα οποία τα 18 είναι υπερπλεόνασμα, «από κει που 
μαζεύει, δηλαδή, η κυβέρνηση για να μοιράσει ψίχουλα» και 
από αυτά ένα μεγάλο μέρος θα αξιοποιηθεί και για τη συγκέ-
ντρωση του «μαξιλαριού» που υπάρχει για το χρέος. 
Κατά συνέπεια, όπως είπε ο κ. Κουτσούκος, κάθε χρόνο οι 
δείκτες για ανάπτυξη, που υπάρχουν στη εισηγητική έκθε-
ση του προϋπολογισμού, στον απολογισμό μειώνονται στο 
μισό. «Είχατε, δηλαδή, 2,8% και πήγαμε στο 1,4% το 2017. 
Τώρα προβλέπετε 1,8% για το 2022 και είναι βέβαιο ότι θα 
πάμε στο μισό. Και δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να 
συντηρήσουμε αυτούς τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, 
καθώς, όπως σημειώνει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, όταν 
η κατανάλωση που τροφοδοτεί κατά 70% το ΑΕΠ βαίνει 
συνεχώς μειούμενη, επειδή υπάρχει αφαίρεση εισοδημά-
των και κόπωση του καταναλωτή. Πώς θα επιτύχετε αυτούς 
τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης;. Άρα και δεν θα έχουμε 
αυτούς τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και εσείς σφίγγετε 
τη στρόφιγγα με περικοπές και φόρους για να βγάλετε αυτά 
τα 55 δισ. υπερπλεονάσματα» εξήγησε. «Εμείς εκτιμούμε ότι 
αυτό το μοντέλο δεν βγαίνει πέρα για τη χώρα και ότι πρέπει 
να ανατραπεί άμεσα» τόνισε.

Ακόμη, ο ειδικός αγορητής της ΔΗΣΥ επισήμανε πως πρέπει 
να γίνει κατανοητό στους πολίτες ότι αυτό το «παραμύθι» 
που λένε διάφοροι βουλευτές ότι «αφού πάμε καλά, θα 
επαναδιαπραγματευτούμε τις περικοπές των συντάξεων», 
δεν μπορεί να ισχύει. Πρώτον, εξήγησε, διότι υπάρχει ο 
ψηφισμένος νόμος του 2017 (η προσωπική διαφορά θα πε-
ρικοπεί) και εάν δεν αναθεωρηθεί συνολικά το ασφαλιστικό 
Κατρούγκαλου να υπάρξει άλλος τρόπος υπολογισμού των 
συντάξεων, αυτό δεν αλλάζει. Επίσης, στο Μεσοπρόθεσμο 
έχει αυξηθεί η περικοπή για τους συνταξιούχους και του 
ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα και ξεπερνάει τα 3 δισ. 
«Πώς αυξήθηκε η περικοπή που προέβλεπε το προηγούμενο 
μεσοπρόθεσμο, επίσης, πρέπει να μας το εξηγήσετε» είπε ο 
κ. Κουτσούκος προς τα κυβερνητικά έδρανα. «Είναι 2 δισ. 
918 εκατ. οι περικοπές των συντάξεων και 143 εκατ. οι νέες 
εισφορές, 3 δισ. 60 εκατ., δηλαδή, και είναι 2 δισ. 58 εκατ. η 
αύξηση των φόρων, που προκύπτει κατά κύριο λόγο από τη 
μείωση του αφορολόγητου, για την οποία ο κ. Τσακαλώτος 
θα παραιτούνταν δήθεν και βεβαίως προκύπτει και από την 
αύξηση της απόδοσης, λόγω της κατάργησης του μειωμένου 
συντελεστή ΦΠΑ στα νησιά, παρά το γεγονός ότι δόθηκε μία 
μικρή παράταση για ορισμένα νησιά» πρόσθεσε. 
Ο κ. Κουτσούκος κατηγόρησε με σφοδρότητα την κυβέρνη-
ση λέγοντας ότι πρωτοφανώς παρέδωσε τη δημόσια περιου-
σία στα χέρια του Υπερταμείου βάζοντας υποθήκη 25 δισ. 
ευρώ. Ακόμη, την κατηγόρησε ότι απεργάζεται τεχνάσματα 
και επιδίδεται σε μεθοδεύσεις σε βάρος της χώρας και της 
κοινωνίας, ώστε να διατηρήσει το αφήγημα της καθαρής 
εξόδου, το οποίο έχει καταρρεύσει.
«Το αφήγημα της καθαρής εξόδου προϋποθέτει ότι μετά τη 
λήξη τού χρηματοδοτικού προγράμματος η χώρα δεν έχει 
δουλείες. Έχει δουλείες. Τα υπερπλεονάσματα και τη δέ-
σμευση της δημόσιας περιουσίας. Πώς, όμως, θα κρατηθεί 
ζωντανό το αφήγημα της καθαρής εξόδου για να μην προ-
σφύγει η κυβέρνηση σε νέο δανεισμό. Με τον λογαριασμό 
του θησαυροφυλακείου. Μαζεύει, δηλαδή, η κυβέρνηση τα 
αποθεματικά των φορέων της γενικής κυβέρνησης, τα πάει 
σε λογαριασμό με αποκλειστικό διαχειριστή τον ΟΔΔΙΧ, ο 
οποίος θα κάνει και ρέπος. Πιστεύει, έτσι, η κυβέρνηση ότι 
μέχρι να κλείσει ο εκλογικός της κύκλος δεν θα αναγκαστεί 
να προσφύγει στις αγορές. Γιατί, όντως, υπάρχουν δυσκολίες 
και δεν είναι μόνον οι αναταράξεις στην περιοχή, όπως λέει 
η κυβέρνηση, αλλά γιατί αυτό το μοντέλο δεν δίνει τη βε-
βαιότητα μίας ασφαλούς εξόδου στους ξένους και ιδίως στις 

αγορές. Όλο αυτό είναι σε βάρος της κοινωνίας και της πραγ-
ματικής οικονομίας για να κρατηθεί ζωντανό το αφήγημα» 
ανέπτυξε το σκεπτικό του ο κ. Κουτσούκος και απευθυνόμε-
νος προς τα έδρανα της συγκυβέρνησης επισήμανε: «Έχει 
καταρρεύσει, όμως, όσα τεχνάσματα και αν μετέρθετε».
Τέλος, ο ειδικός αγορητής της ΔΗΣΥ υπογράμμισε πως αν 
κανείς να αναλύσει τα νούμερα του Μεσοπρόθεσμου είναι να 
απορεί πώς θα δώσει αυτή η κυβέρνηση φορολογικές απαλ-
λαγές και θα αυξηθούν τα έσοδα του Δημοσίου κατά 4,7 δισ., 
από 86 δισ., δηλαδή να φτάνουν 91 δισ. «Κύριοι οι οπαδοί 
του δημοσιονομικού χώρου, γίνατε οι οπαδοί της νέας λιτό-
τητας. Αυτό είναι η μεγαλύτερη μεταμόρφωση» κατέληξε ο 
κ. Κουτσούκος.

Με το Μεσοπρόθεσμο συνεχίζεται στην αυτοδιοί-
κηση η μνημονιακή λιτότητα, σημειώνει ο πρόε-
δρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, Κ. Αγο-
ραστός
Τη συνέχιση της αυτοδιοίκησης σε «μνημονιακή λιτότητα 
και ξεκάθαρη επιτροπεία από την κεντρική γραφειοκρατία» 
επιβάλλει η κυβέρνηση «με το νέο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-22, το πολυνομοσχέδιο 
για την 4η αξιολόγηση και το σχέδιο νόμου του υπουργείου 
Εσωτερικών» καταγγέλλει ο πρόεδρος της Ένωσης Περιφε-
ρειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ), περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας 
Αγοραστός. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ επιπροσθέτως, στο 
πολυνομοσχέδιο και το μεσοπρόθεσμο, υπογραμμίζει, δεν 
υπάρχει καμιά αναφορά για την απόδοση στην αυτοδιοίκηση 
των παρακρατηθέντων πόρων, που μόνο για τις περιφέρειες 
ανέρχονται σε 1,8 δισ ευρώ, καθώς και την εν γένει αναβάθ-
μιση της περιφερειών και δήμων. Μεταφορά αρμοδιοτήτων 
-τονίζει- στην αυτοδιοίκηση με το αντίστοιχο προσωπικό και 
πόρους παραπέμπεται στις ελληνικές καλένδες.
Ο κ. Αγοραστός σημειώνει ακόμη ότι δεν αναφέρεται καν ο 
«Κλεισθένης ΙΙ».
«Με άλλα λόγια τον… ξέχασαν, εξέλιξη που επιβεβαιώνει 
την εκτίμηση πως το μόνο το οποίο ενδιαφέρει την κυβέρ-
νηση, όσον αφορά τους ΟΤΑ, είναι το εκλογικό σύστημα, 
προκειμένου να εξυπηρετήσει τις δικές της επιδιώξεις» τόνισε 
ο πρόεδρος της ΕΝΠΕ.

ΤΙ ΕΙΠΩΘΗΚΕ ΣΤΗ βΟΥΛΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥζΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
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Η έξοδος από τα μνημόνια προϋποθέτει τη διατή-
ρηση όλων των μνημονιακών νόμων, δήλωσε ο 
Ν. Καραθανασόπουλος
«Ο λαός δεν πρέπει να έχει αυταπάτες» ανέφερε ο ειδικός 
αγορητής του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος, στη συζήτη-
ση του πολυνομοσχεδίου στη Βουλή. «Η τυπική παύση του 
μνημονίου, που κατά το κυβερνητικό αφήγημα είναι έξοδος 
από τα μνημόνια, δεν είναι τίποτε άλλο από μια κλιμάκωση 
τς αντιλαϊκής επίθεσης σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων. 
Είναι μια έξοδος που προϋποθέτει τη διατήρηση των μνημο-
νιακών νόμων που θα συνεχίσουν να πληρώνουν τα λαϊκά 
στρώματα με τα μέτρα φοροεπιδρομής, με μέτρα που μερι-
μνούν μόνο για τη θωράκιση της κερδοφορίας και ανταγω-
νιστικότητας των επιχειρηματικών ομίλων» πρόσθεσε. 
Ο βουλευτής του ΚΚΕ μίλησε και για τις εξαγγελίες περί βιώ-
σιμης ανάπτυξης, σημειώνοντας ότι εκείνο που προωθείται 
είναι η όξυνση των ανταγωνισμών ανάμεσα στις καπιταλι-
στικές οικονομίες, οι οποίες, μάλιστα, ετοιμάζουν το έδαφος 
για κλιμάκωση των ιμπεριαλιστικών παρεμβάσεων. Επίσης, 
για την εξαγγελία της δίκαιης ανάπτυξης, ο κ. Καραθανασό-
πουλος κατήγγειλε ότι όλα όσα μέχρι σήμερα έχουν ψηφιστεί 
και αυτά που ψηφίζονται τώρα, εκείνο που αναδεικνύουν 
είναι τη διεύρυνση της επίθεσης στα λαϊκά στρώματα. 
Για το Μεσοπρόθεσμο, ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ τόνισε ότι 
περιλαμβάνει νέα επίθεση στα λαϊκά εισοδήματα, μεγάλες 
απώλειες με τις νέες μειώσεις στις συντάξεις και τη μείωση 
του αφορολόγητου. Επίσης, μειώνονται τα αντίμετρα κατά 
5,5 δισ. ευρώ σε σχέση με το περυσινό Μεσοπρόθεσμο. Ταυ-
τόχρονα, όπως κατήγγειλε, η κυβέρνηση προωθεί μία άνευ 
προηγουμένου αναδιανομή υπέρ των επιχειρηματικών ομί-
λων, μειώνει το αφορολόγητο για τους μισθωτούς και τους 
συντελεστές για τα νομικά πρόσωπα. Συνεπώς, σύμφωνα με 
τον ίδιο, βρισκόμαστε μπροστά στην επόμενη φάση αναδια-
νομής της φτώχειας, την ώρα που μένει στο απυρόβλητο το 
μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο θα απολαμβάνει ακόμη περισσό-
τερα προνόμια. 
«Κατακρεουργείτε τις συντάξεις. Επιτίθεστε στο ταμείο των 
δημοσιογράφων. Και στο Μεσοπρόθεσμο και στον πυρήνα 
του νομοσχεδίου η αγορά εργασίας κινείται στο επίκεντρο 
της αντιδραστικής λογικής σας» επισήμανε ο κ. Καραθανα-
σόπουλος και υπογράμμισε ότι επιδεινώνεται η προστασία 
της κατοικίας, μετατρέπεται το υπερταμείο σε εγγυητή για 
την εξυπηρέτηση των δανείων του ESM και δεσμεύεται επί 
της ουσίας η δημόσια περιουσία, ενώ δεσμεύονται οι λογα-
ριασμοί των φορέων του Δημοσίου.

Ντροπιαστικές οι ρήτρες αφερεγγυότητας για τη 
δημόσια περιουσία, κατήγγειλε ο Γ. Αμυράς
«Έχουμε ένα νομοσχέδιο τέρας με νομοθέτηση ταχείας κο-
πής», κατήγγειλε, μιλώντας νωρίτερα σήμερα επί του πο-
λυνομοσχεδίου για το κλείσιμο της τέταρτης αξιολόγησης, ο 
ειδικός αγορητής του Ποταμιού, Γιώργος Αμυράς. Ο βουλευ-
τής επέκρινε, κυρίως, το άρθρο 109, το οποίο χαρακτήρισε 
προπτωχευτική διαδικασία της χώρας, καθώς το υπερταμείο 
γίνεται συμβαλλόμενο στα δάνεια του δημοσίου με τον ESM 
και μπαίνει ενέχυρο κρατική περιουσία ύψους 25 δισ. «Οι ρή-
τρες που προβλέπονται στο άρθρο 109 είναι ντροπιαστικές» 
είπε ο κ. Αμυράς και αναρωτήθηκε αν η αξιοπρέπεια, για την 
οποία μιλούσε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015, έχει πλέον ονοματεπώνυ-
μο και λέγεται ρήτρα αφερεγγυότητας Τσίπρα-Καμμένου. 
«Ακόμη και το ενεχυροδανειστήριο της γειτονιάς, όταν του 
πας ένα ρολόι θα σου δώσει ένα ποσό. Εδώ, ούτε αυτό προ-
βλέπεται και άρα πρόκειται για ρεκόρ αποτυχίας που κάνει 
πράξη αυτό που ζητούσε ο Σόιμπλε το 2014 και το 2015» 
ανέφερε ο ειδικός αγορητής του Ποταμιού.
Ο βουλευτής κατηγόρησε την κυβέρνηση για τους μύθους 
που έχει καλλιεργήσει γύρω από το τέλος του προγράμμα-
τος, διότι στην πραγματικότητα τα μνημόνια δεν τελειώνουν, 
το μέλλον των επομένων γενεών υποθηκεύεται και η κυβέρ-
νηση, χωρίς πολιτική νομιμοποίηση, δεσμεύει τη χώρα με το 
μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα με ακόμη πέντε χρόνια. Μέσα σε 
όλα αυτά, όπως σημείωσε ο κ. Αμυράς, η κρατική περιουσία 
γίνεται λάφυρο στα χέρια των δανειστών.
«Η κυβέρνηση υπογράφει νέο μνημόνιο με σκληρά μέτρα 
ως το 2022, βάζει ενέχυρο την κρατική περιουσία και συμ-
φωνεί δείκτες αφερεγγυότητας χωρίς νέο δάνειο. Τι έγινε σας 
ενέπνευσε η πρώτη υποθήκη και τη συνεχίζετε;» πρόσθεσε 
ο ειδικός αγορητής του Ποταμιού, απευθυνόμενος στον 
υπουργό Οικονομικών, Ευκλείδη Τσακαλώτο.
«Τι σημαίνει τέλος μνημονίων; Σημαίνει λιγότερα μέτρα; Ση-
μαίνει λιγότερη λιτότητα και λιγότερο χρέος; Με το μεσοπρό-
θεσμο πρόγραμμα δεν βλέπουμε τίποτα από αυτά. Βλέπουμε 
ότι το μνημόνιο, ουσιαστικά, τερματίζεται μετά από τέσσερα 
χρόνια. Βλέπουμε έναν Αρμαγεδώνα μέτρων από το 2019 
έως το 2022. Οι συνταξιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους μει-
ωμένες. Οι πολίτες θα δουν τη φορολογία τους να αυξάνει» 
τόνισε ο κ. Αμυράς. Όσο για τα αντίμετρα, είπε ότι είναι μι-
κρότερα από τα μέτρα και άρα δεν ισχύει η αναλογία 1 ευρώ 
μέτρα και 1 ευρώ αντίμετρα.
«Υπόσχεστε μείωση φόρων για το 2020, αλλά από φέτος 
αυξάνετε τον ΕΝΦΙΑ. Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 

είναι υποχρέωσή σας αλλά το περνάτε στα αντίμετρα» παρα-
τήρησε ο βουλευτής και χαρακτήρισε μύθο τον περιορισμό 
της λιτότητας διότι «η αφαίμαξη είναι μεγαλύτερη από την 
αιμοδοσία». Μύθο χαρακτήρισε και τα περί ρύθμισης χρέ-
ους, διότι η κυβέρνηση από το 2015 έως σήμερα κατάφερε 
να το αυξήσει, όπως υποστήριξε.

Ιστορικές στιγμές ύστερα από οκτώ χρόνια, το 
2019 θα υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για να 
μειωθούν τα βάρη, είπε ο εισηγητής των ΑΝΕΛ, Αθ. 
Παπαχριστόπουλος
«Το σίγουρο είναι ότι η επιβίωσή μας περνάει μέσα από τη 
ρύθμιση του χρέους και περιμένουμε να δούμε ιστορικές 
στιγμές ύστερα από οκτώ χρόνια απίστευτης δραματικής 
κατάστασης, που βίωσε η χώρα. Το 2019 θα υπάρχει δη-
μοσιονομικός χώρος και θα μειωθούν οικονομικά βάρη» 
υπογράμμισε ο εισηγητής των ΑΝΕΛ, Θανάσης Παπαχρι-
στόπουλος, κατά τη συζήτηση στις αρμόδιες επιτροπές της 
Βουλής, του πολυνομοσχεδίου, με τα προαπαιτούμενα για το 
κλείσιμο της 4ης αξιολόγησης.
«Για πρώτη φορά μιλάμε για ανάπτυξη. Δειλή, αλλά σταθε-
ρή» σημείωσε, ενώ έδωσε έμφαση στην αύξηση κατά 1,2% 
των επενδύσεων που προβλέπονται στο μεσοπρόθεσμο, 
αλλά και στις ιδιωτικές επενδύσεις που φέτος θα κυμανθούν 
στο 11,1%, ενώ το 2019 προβλέπονται να φθάσουν στο 
12,1%.
Ο κ. Παπαχριστόπουλος υποστήριξε ότι «όλοι οι μακροοικο-
νομικοί δείκτες έχουν αλλάξει θετικά», σημειώνοντας παράλ-
ληλα ότι «κανείς δεν θριαμβολογεί, ούτε υποστηρίζει ότι στις 
20 Αυγούστου θα τρώμε με χρυσά κουτάλια».
«Αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές, ναι, θα χρειαστεί χρόνος. 
Δεν είναι ώρα να αποδώσουμε ευθύνες, είναι όμως χρέος 
του πολιτικού να μάθει ο κόσμος πώς έφτασε η χώρα στη 
χρεοκοπία» τόνισε και πρόσθεσε: «Αν αυτή η χώρα έφτασε 
εδώ που έφθασε, δεν φταίνε οι κακές πολιτικές. Ακόμα και 
μια φιλελεύθερη κυβέρνηση θα μπορούσε να τα καταφέρει. 
Φταίει, όμως, ότι κάποιοι έβαζαν το χέρι στο μέλι».
«Αυτή η χώρα θα γυρίσει σελίδα. Κάποιοι εδώ δεν ήρθαμε 
να κάνουμε δημόσιες σχέσεις ούτε να πλουτίσουμε» τόνισε ο 
εισηγητής των ΑΝΕΛ, ενώ αναγνώρισε ότι «δεν είναι θετικό 
που υπάρχουν στο νομοσχέδιο οι αναφορές για τις συντά-
ξεις», τις οποίες όπως είπε, επέβαλε το ΔΝΤ.

ΤΙ ΕΙΠΩΘΗΚΕ ΣΤΗ βΟΥΛΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥζΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
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Η οικονομική δραστηριότητα επεκτείνεται ικανοποιητικά με μο-
χλούς ανάπτυξης τις εξαγωγές και τις επενδύσεις, αλλά με την αύ-
ξηση των εισαγωγών να περιορίζει τη διάχυση των ωφελειών 
στην εγχώρια παραγωγή, την απασχόληση και τα εισοδήματα, 
και κατ’ επέκταση την ιδιωτική κατανάλωση. Σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ αυτό επισημαίνει ο ΣΕΒ στο μηνιαίο δελτίο οικονο-
μικών εξελίξεων, αναλύοντας τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την 
αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,3% στο πρώτο τρίμηνο του έτους και 
ειδικότερα τη μείωση των επενδύσεων, την οποία αποδίδει στη 
συγκυριακή επίπτωση από τις εισαγωγές πλοίων.
«Οι παράγοντες που συνθέτουν την αύξηση κατά 2,3% του ελ-
ληνικού ΑΕΠ το 1ο τρίμηνο του 2018 συνδέονται κυρίως με τις 
εξαγωγές αγαθών (+10,5%) και υπηρεσιών (+3,8%), αλλά και 
τις επενδύσεις, αναφέρει συγκεκριμένα και προσθέτει: «Οι επεν-
δύσεις (μαζί με τη μεταβολή αποθεμάτων) κατέγραψαν μια μεί-
ωση κατά -12,1% (σε πάγια κατά -10,4%), που οφείλεται, όμως, 
σε μια τεράστια πτώση των εισαγωγών πλοίων από Euro1447 
εκατ. το α’ τρίμηνο 2017 σε Euro394 εκατ. το 1ο τρίμηνο 2018 ή 

κατά -73%, και κατ’ επέκταση των επενδύσεων σε μεταφορικό 
εξοπλισμό που μειώθηκαν κατά -54,8% και των εισαγωγών 
αγαθών και υπηρεσιών που μειώθηκαν κατά -2,8%. Χωρίς 
αυτή τη συγκυριακή επίπτωση από τις εισαγωγές πλοίων, εκτι-
μάται ότι οι επενδύσεις (μαζί με τη μεταβολή αποθεμάτων) και οι 
επενδύσεις σε πάγια θα είχαν αυξηθεί αντιστοίχως κατά +3,4% 
και +10,7%, και οι εισαγωγές κατά +3,9. Πέραν, όμως, αυτού, 
οι επενδύσεις σε επιμέρους κατηγορίες αυξήθηκαν κατά +10,7% 
σε κατοικίες, κατά +3,9% σε λοιπές κατασκευές, κατά +18,6% 
σε μηχανολογικό εξοπλισμό, και, κατά +23,1% σε εξοπλισμό 
ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών). Συνεπώς, 
από την πλευρά των επενδύσεων η οικονομία ανακάμπτει με 
ταχείς ρυθμούς. Επίσης, οι αυξήσεις των εξαγωγών αγαθών 
(+10,5%) και υπηρεσιών (+3,8%), συμβάλλουν κατά +2,3 
π.μ. στο ρυθμό ανάπτυξης, δηλαδή κατά 100%, καθώς, εξαι-
ρουμένων των εισαγωγών πλοίων, η συμβολή των επενδύσε-
ων (+1,5 π.μ.) και της κατανάλωσης (-0,2 π.μ.) αντισταθμίζεται 
πλήρως από τη συμβολή των εισαγωγών (-1,3 π.μ.), με αποτέ-

λεσμα ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ να ισούται με τη συμβολή των 
εξαγωγών (+2,3 π.μ.)».
Ο Σύνδεσμος αναφέρει ωστόσο ότι η οικονομία χρειάζεται με-
γαλύτερη εξωστρέφεια (μεγαλύτερες επενδύσεις και εξαγωγές, 
αλλά με υποκατάσταση εισαγωγών), ώστε η ανάπτυξη να δια-
χυθεί σε όλη την οικονομία.
Σχολιάζοντας εξάλλου το μεσοπρόθεσμο ο ΣΕΒ υποστηρίζει ότι 
ο ρυθμός ανάπτυξης 2% στην 5ετία 2018-2022 αποτυπώνει μια 
κατάσταση οιονεί στασιμότητας της αναπτυξιακής δυναμικής και 
ότι κρίνεται αναντίστοιχος της απαιτούμενης ανόρθωσης της ελ-
ληνικής οικονομίας μετά από μια 10ετία (2007-2017) απωλειών 
στο ΑΕΠ κατά 25%.
Τέλος, δηλώνει αντίθετος με την, δημιουργία «υπερμεγέθους δη-
μοσιονομικού χώρου (με πρωτογενή πλεονάσματα μεγαλύτερα 
των 3,5 π.μ. του ΑΕΠ), κυρίως μέσω αύξησης φορολογικών εσό-
δων τα επόμενα χρόνια που συνοδεύεται με αόριστες υποσχέσεις 
επιστροφών στην οικονομία, είτε μέσω μείωσης της φορολογίας 
είτε μέσω παροχών».

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομίας 
και Ανάπτυξης, κ. Γιάννης Δραγασάκης, ως εκπρόσωπος της 
Ελλάδας στο Συμβούλιο Διοικητών της Τράπεζας Εμπορίου & 
Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου είχε τη, Δευτέρα 6 Ιουνίου 2018, 
συνάντηση με τον απερχόμενο Πρόεδρο της Τράπεζας κ. Ihsan 
Ugur Delikanli. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ  στη συνάντηση συμ-
μετείχε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης και εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Συμβούλιο Διευθυ-
ντών της Τράπεζας, κ. Ηλίας Ξανθάκος, ο Γενικός Γραμματέας της 
Τράπεζας Εμπορίου & Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου, κ. Σεραφείμ 
Τσόκας, στελέχη της Τράπεζας Εμπορίου & Ανάπτυξης Ευξεί-
νου Πόντου, καθώς επίσης και στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης 
Διεθνούς Οικονομικής & Εμπορικής Πολιτικής του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Ο Πρόεδρος κ. Delikanli στη συνάντηση παρουσίασε τις δραστη-

ριότητες της Τράπεζας Εμπορίου & Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου 
στην Ελλάδα και την αυξανόμενη κατά τη διάρκεια των τελευταί-
ων ετών δανειοδότηση ελληνικών επιχειρήσεων.
Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομίας και 
Ανάπτυξης, κ. Δραγασάκης, ευχαρίστησε τον κ. Delikanli για τις 
προσπάθειές του και τη συμβολή του στη βελτίωση των επιδό-
σεων της Τράπεζας στην Ελλάδα και επιβεβαίωσε την αναγνώ-
ριση που έχει στην Ελληνική Κυβέρνηση η Τράπεζα Εμπορίου 
& Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου ως χρηματοδοτικός οργανισμός 
που όχι μόνο δραστηριοποιείται στην ευαίσθητη περιοχή του Ευ-
ξείνου Πόντου και συμβάλλει στην ανάπτυξη της περιοχής, αλλά 
αποτελεί και πεδίο συνεργασίας, κατανόησης και διάλογου μετα-
ξύ χωρών που κατά καιρούς έχουν γνωρίσει σημαντικές εντάσεις 
στις διακρατικές τους σχέσεις.
Το Στρατηγικό Αναπτυξιακό Σχέδιο της χώρας προσδιορίζει πε-

δία που μπορούν να αναδείξουν έργα προς δανειοδότηση στον 
τομέα της ενέργειας, του διακομετακομιστικού εμπορίου, στην 
αγροτοδιατροφή, στην ενίσχυση δράσεων εξωστρέφειας, κλπ. 
Περαιτέρω, η περιοχή των Βαλκανίων αναδεικνύεται ως πεδίο 
συνεργασίας προς όφελος των χωρών της περιοχής και συνε-
πώς η Τράπεζα Εμπορίου & Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου μπορεί 
να ενισχύσει την περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας αυτής με 
τη χρηματοδότηση διακρατικών έργων στην ευρύτερη περιοχή.
Κλείνοντας, ο κ. Δραγασάκης διατύπωσε την άποψη ότι η Τράπε-
ζα Εμπορίου & Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου μπορεί να συνδρά-
μει το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ΑΕ) που 
θα αποτελέσει τον βασικό πυλώνα της υπό ίδρυση Ελληνικής 
Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Αύξηση 19,8% παρουσίασαν οι πωλήσεις της Frigoglass το 
πρώτο τρίμηνο του 2018 ανερχόμενες στο ποσό των 105,664 
εκατ. ευρώ έναντι 88,214 το πρώτο τρίμηνο του 2017, σύμφωνα 
με σχετική ανακοίνωση. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ τα κέρδη προ 
φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 13,129 
εκατ. ευρώ έναντι 9,522 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο 2017 
αυξημένα κατά 37,9%. Τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) ανήλθαν 
σε 8,255 εκατ. ευρώ έναντι 4,038 εκατ. ευρώ (αύξηση >100%).
Η Frigoglass σημείωσε καθαρές ζημίες ύψους 1,425 εκατ. από 
μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες, σε σύγκριση με ζημίες ύψους 
1,782 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2017, λόγω των μειω-
μένων αποσβέσεων σε συνέχεια της απομείωσης των παγίων 
περιουσιακών στοιχείων. Οι καθαρές ζημίες στο τρίμηνο αντι-

κατοπτρίζουν την μειωμένη ζήτηση και απορρόφηση κόστους 
του εργοστασίου στο Ντουμπάι, σύμφωνα με την ανακοίνωση.
Συμπεριλαμβανομένων των μη συνεχιζόμενων δραστηριοτή-
των, η Frigoglass σημείωσε καθαρές ζημίες ύψους 3,7 εκατ. το 
τρίμηνο, συγκριτικά με ζημίες ύψους 12,2 εκατ. πέρυσι, αντα-
νακλώντας το βελτιωμένο λειτουργικό κέρδος και τα έξοδα της 
διαδικασίας κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης, που επηρέασαν το 
πρώτο τρίμηνο του 2017.
Ο καθαρός δανεισμός από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες 
ανήλθε σε 229,8 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με 330,1 εκατ. ευρώ 
τον Μάρτιο του 2017. Η μείωση αυτή αντικατοπτρίζει την 
ανταλλαγή δανεισμού με μετοχές της εταιρείας, τη διαγραφή δα-
νεισμού και την αποπληρωμή του δανείου της Boval ως αποτέ-

λεσμα της ολοκλήρωσης της κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης τον 
Οκτώβριο του 2017.
Ο κύριος Νίκος Μαμουλής, Διευθύνων Σύμβουλος της 
Frigoglass, σχολίασε: «Πραγματοποιήσαμε ένα δυναμικό ξεκί-
νημα για το 2018, που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες μας για 
ανάπτυξη των πωλήσεων και βελτίωση του περιθωρίου EBITDA 
κατά τη διάρκεια του τριμήνου. Συνεχίζουμε να υλοποιούμε τις 
στρατηγικές μας προτεραιότητες με στόχο την επιστροφή σε κερ-
δοφόρα ανάπτυξη. Εστιάζουμε στη διατήρηση της ανάπτυξής 
μας, βασιζόμενοι και στις εκτιμήσεις για σταδιακή βελτίωση του 
οικονομικού περιβάλλοντος σε σημαντικές αγορές που δραστη-
ριοποιούμαστε».

ΣΕβ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΕ ΜΟΧΛΟΥΣ ΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ 
ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΑΛΛΑ Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙζΕΙ ΤΙΣ ΩΦΕΛΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥβΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕζΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ

ΑΥΞΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ζΗΜΙΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ Η FRIGOGLASS ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ 2018
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Η φετινή χρονιά θα είναι εξίσου καλή με την περσινή, σε ό,τι αφο-
ρά τον εισερχόμενο από Ρωσία τουρισμό, καθώς όπως εκτιμά η 
υπουργός Τουρισμού, Έλενα Κουντουρά, παρατηρείται αύξηση 
των τουριστών από τη συγκεκριμένη χώρα και δεν αποκλείεται 
ο αριθμός τους να φτάσει το ένα εκατομμύριο. Άλλωστε, από το 
2015 έως σήμερα παρατηρείται σταθερά αύξηση του τουρισμού 
στα οργανωμένα ταξίδια από Ρωσία, που υπολογίζεται από 
10% έως και 20% ανά έτος. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ όπως 
είπε η υπουργός, η χρονιά χαρακτηρίζεται και από τον αυξημένο 
ανταγωνισμό από τις γειτονικές χώρες, οι οποίες παρέχουν υπη-
ρεσίες σε χαμηλές τιμές και χωρίς την απαιτούμενη προϋπόθεση 
έκδοσης βίζας.
«Εμείς ωστόσο, χτίζουμε σταθερές σχέσεις και επενδύουμε σε 
μακροπρόθεσμα οφέλη για τον τουρισμό» σημείωσε η κ.Κου-
ντουρά και εξήγησε ότι οι Ρώσοι τουρίστες που επιλέγουν την Ελ-
λάδα, έρχονται μεταξύ άλλων για λόγους υγείας, καθώς ο ήλιος 
είναι πολύ σημαντικός παράγοντας προς αυτήν την κατεύθυνση. 
Επίσης, εκτός από τον πολιτισμό και τη θρησκεία, οι Ρώσοι αγα-
πούν την ελληνική φιλοξενία, τη γαστρονομία και νιώθουν σαν 
στο σπίτι τους.
Αναφερόμενη στο 2ο ελληνορωσικό φόρουμ για την «Δια-
περιφερειακή τουριστική συνεργασία Ελλάδας-Ρωσίας», που 
διεξάγεται σήμερα στη Χαλκιδική, η κ.Κουντουρά επεσήμανε 
ότι αποτελεί ευκαιρία για το χτίσιμο ουσιαστικών σχέσεων, που 

θα δημιουργήσουν τις βάσεις για την τουριστική ανάπτυξη στα 
επόμενα χρόνια.
«Το 2016 είχαμε το έτος Ελλάδας –Ρωσιας, όπου διεξήχθησαν 
πάρα πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις. Στο πλαίσιο αυτό θελή-
σαμε να δώσουμε μια συνέχεια, καθώς όλο αυτό είχε αποκτήσει 
τεράστια δυναμική» είπε η υπουργός, για να επισημάνει ότι ήταν 
η περίοδος που η Ρωσία ανέκαμπτε από την οικονομική κρίση 
και είχε αρχίσει ήδη να σημειώνεται μεγάλη αύξηση των αφίξεων 
των Ρώσων στην Ελλάδα. «Αποφασίσαμε ως συνέχεια, με την 
ομόλογό μου, την Άλα Μανίλοβα, να θεσπίσουμε το αφιερωμα-
τικό έτος Τουρισμού Ελλάδα-Ρωσία 2017-2018», είπε η κ.Κου-
ντουρά. «Η έναρξη έγινε στη Μόσχα και είχε μεγάλη επιτυχία και 
προβολή στα ΜΜΕ», πρόσθεσε.
«Η συνέχεια του πρώτου φόρουμ είναι η εκδήλωση που γίνεται 
εδώ στη Χαλκιδική, η οποία είναι ουσιαστική προσπάθεια συνερ-
γασίας, καθώς έχουμε από τη μια πλευρά τους δικούς μας αντι-
περιφερειάρχες Τουρισμού, που παρουσιάζουν την εκάστοτε 
περιοχή της Ελλάδας και από τη Ρωσική πλευρά 15 υπουργούς 
και υφυπουργούς Τουρισμού» σημείωσε η κ.Κουντουρά, τονί-
ζοντας ότι στο φόρουμ συμμετέχουν επίσης παράγοντες της ρω-
σικής αγοράς, τουριστικοί πράκτορες και ταξιδιωτικά γραφεία.
257 επενδύσεις στην Κεντρική Μακεδονία την προηγούμενη 
διετία
Η κ.Κουντουρά μίλησε για τις τουριστικές επενδύσεις που γίνο-

νται στην Κεντρική Μακεδονία και την τελευταία διετία ανέρ-
χονται συνολικά σε 257, εκ των οποίων το 70% έχει γίνει από 
Έλληνες. Υπάρχουν, είπε, 57 επενδυτικές προτάσεις που υπο-
βλήθηκαν στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου (ΕΥΠΑΤΕ) 
και αφορούν σε επενδύσεις σε υφιστάμενα και νέα τετράστερα 
και πεντάστερα ξενοδοχεία, δυναμικότητας άνω των 300 κλινών 
και σε αδειοδοτήσεις τουριστικών υποδομών (όπως ιαματικές 
εγκαταστάσεις, χιονοδρομικά κέντρα κ.α.) . Στον πρώτο κύκλο 
του αναπτυξιακού νόμου υποβλήθηκαν προς υπαγωγή 29 
τουριστικές επενδύσεις, με συνολικό προϋπολογισμό περίπου 
115 εκατ. ευρώ, ενώ στο πρόγραμμα μέσω του ΕΠΑνΕΚ 2014-
2020 για τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων τουριστικών 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, κατατέθηκαν περισσότερες από 
200 προτάσεις από την Κεντρική Μακεδονία.
«Μαγική χρονιά» το 2018
Αναφορικά με τον εισερχόμενο τουρισμό συνολικά στην Ελλάδα, 
η κα Κουντουρά επισήμανε: «ξεκινήσαμε γενικά με 14% αύξηση 
σε αφίξεις και έσοδα σε όλη την Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο και 
πετύχαμε την επιμήκυνση της περιόδου». Σχετικά με τη φετινή 
χρονιά η υπουργός επανέλαβε ότι ο αριθμός των τουριστών 
υπολογίζεται να αγγίξει τα 32,5 εκατομμύρια, κάνοντας λόγο 
για συνολική αύξηση της τάξης του 10% στις αφίξεις, σε σχέση 
με πέρυσι.

Υπόμνημα προς τον υπουργό Οικονομικών, Ευκλείδη Τσακα-
λώτο, και την υφυπουργό, Κατερίνα Παπανάτσιου, απευθύνει 
ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος 
σχετικά με το ζήτημα που έχει ανακύψει μετά την ψήφιση του 
Ν.4512/2018, σχετικά με την παροχή φορολογικών κινήτρων 
κεφαλαιοποίησης αφορολογήτων αποθεματικών αναπτυξια-
κών νόμων.Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ειδικότερα, όπως αναφέ-
ρει ο Σύνδεσμος στην επιστολή του, θεσπίσθηκαν φορολογικά 
κίνητρα για την κεφαλαιοποίηση των συγκεκριμένων αφορο-
λογήτων αποθεματικών, τα οποία ισχύουν για μια μεταβατική 
περίοδο μέχρι το 2020, που περιλαμβάνουν φορολόγηση με 

χαμηλό συντελεστή που ξεκινά από 5% για το 2018 και φθάνει 
μέχρι και 20% για το 2020, με την οποία εξαντλείται η φορολο-
γική υποχρέωση από τον φόρο εισοδήματος της επιχείρησης και 
των μετόχων.
«Πράγματι με τον τρόπο αυτόν, επιτυγχάνεται η ενθάρρυνση 
των επιχειρήσεων να προχωρήσουν στη κεφαλαιοποίηση των 
αφορολογήτων αυτών αποθεματικών με δυνητικά σημαντικά 
ταμειακά οφέλη και για το ίδιο το Δημόσιο» σημειώνει ο Σύν-
δεσμος και συνεχίζει: «Η προσπάθεια, ωστόσο, αυτή, μειονε-
κτεί στο γεγονός ότι εισάγει όρους άνισης και κυρίως άδικης 
μεταχείρισης μεταξύ των επιχειρήσεων, γιατί σε αντίθεση με τις 

επιχειρήσεις των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρημα-
τιστήριο Αθηνών, οι οποίες καταβάλλουν φόρο 5% το 2018, ο 
οποίος αυξάνεται σταδιακά σε 10% το 2019 και σε 20% το 2020, 
οι επιχειρήσεις με μετοχές μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθη-
νών, όχι μόνο δεν επωφελούνται του χαμηλού συντελεστή 5% 
για το 2018 φορολογούμενες εξ αρχής με συντελεστή 10% και το 
2020 με 20%, αλλά και υποχρεώνονται να προβούν σε ισόποση 
αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου με καταβολή μετρητών 
από τους μετόχους».

Στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με τον φορέα 
«Federunacoma Surl», που είναι η Ένωση Κατασκευαστών 
Γεωργικών Μηχανημάτων της Ιταλίας και διοργανώνει την 2η 
μεγαλύτερη έκθεση του αγροτικού κλάδου στην Ευρώπη, την 
«EIMA International», προχώρησε η ΔΕΘ-Helexpo ΑΕ. Ουσια-
στικά, στο πλαίσιο του μνημονίου θα υλοποιηθεί μία πολυεπί-
πεδη συνεργασία ανάμεσα στην έκθεση EIMA International και 
στην Agrotica, η οποία είναι η μεγαλύτερη κλαδική έκθεση της 
ΔΕΘ-Helexpo και η 4η μεγαλύτερη του αγροτικού κλάδου στην 
Ευρώπη. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η EIMA International, όπως 
και η Agrotica, πραγματοποιείται ανά δύο χρόνια στο εκθεσιακό 
κέντρο της Μπολόνια και προσελκύει σε 140.000 τμ καθαρού 
εκθεσιακού χώρου περίπου 1.900 επιχειρήσεις-εκθέτες από 40 

χώρες.
Η υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας πραγματοποιήθηκε 
ανάμεσα στον διευθύνοντα σύμβουλο της Federunacoma Surl, 
Massimo Goldoni και στον διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΘ-
Helexpo, Κυριάκο Ποζρικίδη, παρουσία του διευθυντή της EIMA, 
Marco Acerbi και του αναπληρωτή γενικού διευθυντή της ΔΕΘ-
Helexpo, Αλέξη Τσαξιρλή. Το μνημόνιο μεταξύ της ΔΕΘ-Helexpo 
και του φορέα Federunacoma Surl έχει τους εξής στόχους: την 
ανταλλαγή τεχνογνωσίας ανάμεσα στα δύο εκθεσιακά γεγονότα, 
EIMA International και Agrotica, τη συμμετοχή της EIMA στην 
Agrotica και το αντίστροφο (αρχής γενομένης από την EIMA 
που πραγματοποιείται από τις 7-11 Νοεμβρίου του 2018), τη 
διερεύνηση νέων τρόπων συνεργασίας για μία πιθανή μελλοντι-

κή κοινή πρωτοβουλία σε διεθνές επίπεδο και την διοργάνωση 
επιχειρηματικών συναντήσεων και σεμιναρίων για την εξυπηρέ-
τηση των παραπάνω στόχων.
Στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ ΔΕΘ-Helexpo και 
Federunacoma Surl, η Ένωση Κατασκευαστών Γεωργικών 
Μηχανημάτων Ελλάδος θα συμμετάσχει στην επικείμενη EIMA. 
«Η συνεργασία αυτή είναι μια ευκαιρία για τη ΔΕΘ-Helexpo και 
το εκθεσιακό δίδυμο Agrotica-Zootechnia να διευρύνουν τον 
ορίζοντα τους και το πεδίο δράσης τους με διεθνείς συμμαχίες, 
στο πλαίσιο της στρατηγικής και του μεγάλου στοιχήματος του 
εθνικού εκθεσιακού φορέα για περαιτέρω διεθνοποίηση» τόνισε 
σχετικά ο κ.Ποζρικίδης.

ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΤΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑζΕΙ Ο ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΡΩΣΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΕ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ 2Ο ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΩΝ βΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ EIMA ΚΑΙ ΣΤΗΝ AGROTICA
ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΕΙ ΑΚΟΜΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ Η ΔΕΘ-HELEXPO
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Στο πλαίσιο του επόμενου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ 
για το διάστημα 2021-2027, η Επιτροπή προτείνει ένα νέο πρόγραμ-
μα για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης μετά το 2020, ύψους 1,26 
δισ. ευρώ, με στόχο να διευρυνθούν οι δυνατότητες που προσφέρει. 
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση το νέο πρόγραμμα θα δώσει σε 
τουλάχιστον 350.000 νεαρούς Ευρωπαίους τη δυνατότητα να στη-
ρίξουν, το διάστημα 2021-2027, κοινότητες που έχουν ανάγκη, μέσω 
δραστηριοτήτων εθελοντισμού, πρακτικής άσκησης και εργασίας. 
Η πρόταση που εγκρίθηκε σήμερα σηματοδοτεί την εδραίωση του 
Σώματος για την επόμενη δημοσιονομική περίοδο.
Ο Eπίτροπος Προϋπολογισμού και Ανθρωπίνων Πόρων, 
Γκίντερ Έτινγκερ, δήλωσε: «Η αλληλεγγύη είναι μία από τις θεμε-
λιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και η επιτυχία του Ευρωπα-
ϊκού Σώματος Αλληλεγγύης δείχνει ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση από 
την πλευρά των νέων να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες αλλη-
λεγγύης. Γί  αυτόν το λόγο αυξήσαμε σημαντικά τα χρηματοδοτικά 
μέσα του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης στον επόμενο προϋ-
πολογισμό της ΕΕ.»
Ο Eπίτροπος Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Νεολαίας και 
Αθλητισμού, Τίμπορ Νάβρατσιτς, δήλωσε τα εξής: «Με αυτή 
την πρόταση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε τη δέσμευσή 
της να ενισχύσει την αλληλεγγύη και να ισχυροποιήσει τη θέση των 
νέων. Κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να μπορέσει το Ευρωπαϊκό Σώμα 
Αλληλεγγύης να εξελιχθεί σε μια μεγάλη κοινότητα ατόμων και ορ-
γανώσεων έτοιμη να στηρίξει όσους έχουν ανάγκη σε κάθε σημείο 
της ηπείρου μας και πέρα από αυτή, βοηθώντας στην οικοδόμηση 
ανθεκτικών και συνεκτικών κοινωνιών. Οι νέοι, από την πλευρά τους, 
θα κερδίσουν δεξιότητες, θα δημιουργήσουν νέες φιλίες και θα νοιώ-
σουν έντονα τι σημαίνει να είσαι Ευρωπαίος.»

Η Μαριάν Τίσεν, Eπίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Κινητικότητας του Εργατι-
κού Δυναμικού, σχολίασε: «Με βάση τη μέχρι σήμερα εμπειρία,, 
η πρόταση αυτή παρέχει μια πιο ολοκληρωμένη και ευέλικτη προσέγ-
γιση και τελικά μεγαλύτερη ελευθερία επιλογής στους συμμετέχοντες, 
που επιθυμούν να καλύψουν είτε θέση εθελοντισμού είτε θέση εργα-
σίας.».
Το νέο πρόγραμμα βασίζεται στα επιτεύγματα του Σώματος κατά τα 
πρώτα χρόνια της ύπαρξής του και δημιουργεί ένα ενιαίο σημείο ει-
σόδου για τους νέους που είναι έτοιμοι να συμμετάσχουν σε δραστη-
ριότητες αλληλεγγύης. Ειδικότερα, το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει:
Δραστηριότητες εθελοντισμού προς στήριξη των δρά-
σεων ανθρωπιστικής βοήθειας σε χώρες εκτός της ΕΕ: η 
ενσωμάτωση στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης αυτού του καθι-
ερωμένου μηχανισμού της ΕΕ για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, 
που μέχρι στιγμής λειτουργούσε υπό την ονομασία EU Aid Volunteers 
(εθελοντές ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ), θα δημιουργήσει ευκαι-
ρίες εθελοντισμού και εκτός της ΕΕ και θα συμπληρώσει τις ευκαιρίες 
που προσφέρει σήμερα το Σώμα Αλληλεγγύης για συμμετοχή σε 
ατομικές ή ομαδικές δραστηριότητες εθελοντισμού, σε κατάρτιση ή 
σε εργασία σε έναν τομέα αλληλεγγύης, στην Ευρώπη ή εκτός αυτής.
Στοχευμένα μέτρα: σε αυτά συγκαταλέγονται η πρόσθετη χρηματο-
δότηση ή πολύ συγκεκριμένες δραστηριότητες μικρότερης διάρκειας 
ή εντός της χώρας του ενδιαφερομένου ώστε, για παράδειγμα, να 
διευκολυνθεί η συμμετοχή μειονεκτούντων νέων στο Ευρωπαϊκό 
Σώμα Αλληλεγγύης.
Επόμενα βήματα
Για να αρχίσουν το συντομότερο δυνατό οι πόροι της ΕΕ να παράγουν 
αποτελέσματα στην πράξη, είναι απαραίτητο να επιτευχθεί γρήγορα 

συμφωνία επί του συνολικού μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού 
της ΕΕ και των τομεακών προτάσεων.
Οι καθυστερήσεις θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την υλοποίηση 
του πρώτου έτους του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Σώματος 
Αλληλεγγύης. Η επίτευξη συμφωνίας το 2019 για τον επόμενο 
μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό θα συμβάλει στην απρόσκοπτη 
μετάβαση από τον τρέχοντα μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό 
(2014-2020) στον νέο, και θα εξασφαλίσει την προβλεψιμότητα και 
τη συνέχεια της χρηματοδότησης προς όφελος όλων.
Ιστορικό
Στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης το 2016, ο πρόεδρος 
της Επιτροπής Ζαν Κλοντ Γιούνκερ ανήγγειλε τη δημιουργία Ευρω-
παϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, το οποίο θα προσφέρει στους νέους 
ηλικίας 18 - 30 ετών την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ευρύ φάσμα 
δραστηριοτήτων αλληλεγγύης σε όλη την ΕΕ και εκτός αυτής. Αφό-
του ξεκίνησε η λειτουργία του, στις 7 Δεκεμβρίου 2016, το Ευρωπα-
ϊκό Σώμα Αλληλεγγύης έχει δεχτεί ως μέλη πάνω από 64.000 νέους, 
και από αυτούς σχεδόν 5.000 έχουν ξεκινήσει τη δραστηριότητά τους.
Κατά το πρώτο στάδιο, που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2016, κινητο-
ποιήθηκαν οκτώ διαφορετικά προγράμματα με στόχο την προσφορά 
εθελοντικής εργασίας, πρακτικής άσκησης ή θέσεων απασχόλησης 
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Τον Μάιο του 
2017, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για να εξοπλιστεί το Ευρωπαϊκό 
Σώμα Αλληλεγγύης με δικό του χρηματοδοτικό μηχανισμό και νο-
μικό πλαίσιο. Η πρόταση αυτή συζητείται τώρα από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα αυξηθούν 
περαιτέρω η συνοχή και ο αντίκτυπος του Σώματος.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΕ: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 1,26 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες πρέπει να είναι 18 ετών την 1η Ιουλίου 
2018, να είναι πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ και να έχουν τη διάθεση να 
ταξιδέψουν αυτό το καλοκαίρι. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση από 
σήμερα (12:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης) έως τις 26 Ιουνίου, (12:00 
ώρα Κεντρικής Ευρώπης) οι νέοι και οι νέες μπορούν να κάνουν αίτηση 
για ένα εισιτήριο που θα τους δώσει τη δυνατότητα να ανακαλύψουν 
την ήπειρό τους από τον Ιούλιο του 2018 έως τον Οκτώβριο του 2018. 
Η πρωτοβουλία DiscoverEU θα τους δώσει τη δυνατότητα να κατανοή-
σουν την ποικιλομορφία της Ευρώπης, να απολαύσουν τον πολιτισμικό 
πλούτο, να κάνουν νέες φιλίες και να αποκτήσουν μια ιδέα της ευρωπα-
ϊκής ταυτότητας. Ο Eπίτροπος Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Νε-
ολαίας και Αθλητισμού, κ. Τίμπορ Νάβρατσιτς, δήλωσε: «Η 
πρωτοβουλία DiscoverEU προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία σε νέους 
και νέες να εξερευνήσουν την Ευρώπη μέσα από μια προσωπική δια-
δρομή που ανάλογή της δεν θα βρουν σε κανένα βιβλίο και σε κανένα 
ντοκιμαντέρ. Πιστεύω ότι η εμπειρία αυτή θα είναι μια θετική αλλαγή -για 
τους νέους που συμμετέχουν και για τις κοινότητες που επισκέπτονται. 
Αύριο προσφέρουμε μια ευκαιρία για 15 000 αξέχαστες ευρωπαϊκές 
ιστορίες, τις οποίες θα ακολουθήσουν πολύ περισσότερες αργότερα 
αυτή τη χρονιά, καθώς και τις επόμενες χρονιές.»
Στο πλαίσιο της καινούριας αυτής πρωτοβουλίας της ΕΕ, νέοι και νέες 
θα μπορούν να ταξιδέψουν είτε ατομικά είτε σε ομάδες των πέντε ατό-
μων κατ’ ανώτατο όριο. Ο γενικός κανόνας θα είναι το ταξίδι με τρένο. 

Ωστόσο, για να υπάρχει ευρεία πρόσβαση σε ολόκληρη την ήπειρο, οι 
συμμετέχοντες μπορούν, σε ειδικές περιπτώσεις, να χρησιμοποιήσουν 
άλλα μέσα μεταφοράς, όπως λεωφορεία και φεριμπότ ή, κατ’ εξαίρεση, 
το αεροπλάνο. Με τον τρόπο αυτό, νέοι και νέες που ζουν σε απομακρυ-
σμένες περιοχές ή σε νησιά της ΕΕ θα έχουν τις ίδιες ευκαιρίες συμμετο-
χής. Καθώς το 2018 είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς, 
όσοι ταξιδεύουν θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις διάφορες 
εκδηλώσεις που διοργανώνονται σε όλη την Ευρώπη.
Πώς θα υποβάλετε αίτηση
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να δώσουν τα προσωπικά τους στοιχεία και 
λεπτομέρειες σχετικά με το ταξίδι που σκοπεύουν να κάνουν. Θα πρέπει 
επίσης να απαντήσουν σ’ ένα κουίζ 5 ερωτήσεων, το οποίο αφορά το 
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018, τις πρωτοβουλίες 
της ΕΕ που απευθύνονται ειδικά στους νέους και τις προσεχείς εκλογές 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τέλος, θα πρέπει να απαντήσουν σε 
μια συμπληρωματική ερώτηση σχετικά με το πόσοι νέοι πιστεύουν ότι 
θα υποβάλουν αίτηση για την πρωτοβουλία αυτή. Από τις απαντήσεις 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορέσει να επιλέξει αυτούς και αυτές που 
θα συμμετάσχουν. Αφού επιλεγούν, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να 
ξεκινήσουν το ταξίδι τους μεταξύ 9 Ιουλίου και 30 Σεπτεμβρίου 2018. 
Μπορούν να ταξιδέψουν έως και 30 ημέρες και να επισκεφτούν έως 4 
προορισμούς του εξωτερικού.
Ιστορικό

Με προϋπολογισμό 12 εκατ. ευρώ για το 2018, η πρωτοβουλία 
DiscoverEU αναμένεται να δώσει φέτος την ευκαιρία σε τουλάχιστον 20 
000 νέους να ταξιδέψουν στην Ευρώπη. Σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ 
έχει δοθεί ένας αριθμός ταξιδιωτικών καρτών με βάση τον πληθυσμό 
της χώρας σε σύγκριση με τον συνολικό πληθυσμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Ο πρώτος γύρος υποβολής αιτήσεων που ξεκινά αύριο θα επι-
τρέψει σε τουλάχιστον 15 000 αποδέκτες να εξερευνήσουν την ήπειρό 
τους. Ένας δεύτερος γύρος υποβολής αιτήσεων με τουλάχιστον 5 000 
εισιτήρια θα πραγματοποιηθεί το φθινόπωρο του 2018. Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή προτίθεται να αναπτύξει την πρωτοβουλία αυτή και, γι’ αυ-
τόν τον λόγο, την έχει συμπεριλάβει στην πρότασή της για το επόμενο 
πρόγραμμα Erasmus. Αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
εγκρίνουν την πρόταση, 1,5 εκατ. ακόμη 18χρονοι και 18χρονες ανα-
μένεται ότι θα ταξιδέψουν από το 2021 έως το 2027 με τη στήριξη ενός 
προϋπολογισμού ύψους 700 εκατ. ευρώ.
Το DiscoverEU είναι μια πρωτοβουλία της ΕΕ που βασίζεται σε πρόταση 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το οποίο εξασφάλισε χρηματοδότηση 
για το 2018 μέσω μιας προπαρασκευαστικής δράσης. Η πρωτοβουλία 
εστιάζεται στους νέους και στις νέες που κλείνουν τα 18, αφού η ηλικία 
αυτή σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς την ενηλικίωση.

DISCOVEREU: 15 000 ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 
ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΕ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ



ENGINEERING SCHOOL

ΑπευθυνετΑι σε Απόφόιτόυσ των κλΑδων τησ μηχΑνικησ, 
τησ Αρχιτεκτόνικησ κΑι των θετικων κΑι εφΑρμόσμενων 
επιστημων.

Ολοκληρωμένη κατάρτιση στους ακόλουθους τομείς:

- τεχνολογίες πράσινης ενέργειας

- ενέργεια στον κτηριακό τομέα

- τεχνική ανάλυση ενεργειακών συστημάτων

- ενεργειακή οικονομία

- ενέργεια και περιβάλλον

- ενεργειακή πολιτική

Αιτήσεις εισδοχής για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 
μέχρι 21 Ιουνίου 2018 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://applications.ouc.ac.cy/admissions?sap-language=EL

Εξ αποστάσεως  Μεταπτυχιακό  Πρόγραμμα  

Αειφόρα Ενεργειακά Συστήματα - 
Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Κτιρίων

Πληροφορίες για το πρόγραμμα:
Ανοικτό πανεπιστήμιο κύπρου, τηλ.: 00357 22 411802,
http://www.ouc.ac.cy/web/guest/s2/programme/ses/



Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για:  

Το νέο πρότυπο 
ISO12944:2018
Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός 
σιδηρών επιφανειών.

Επιπλέον θέματα που θα παρουσιαστούν:
Παθητική πυροπροστασία 
Τεχνολογία Avantguard®

Αθήνα, 21 Ιουνίου 2018 (17:00-21:00*)  
Ελαιών loft 
*Θα ακολουθήσει standing buffet

Απευθύνεται σε:
• Εταιρείες μεταλλικών κατασκευών
• Μελετητές μεταλλικών έργων υποδομής
• Επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται 

σε έργα αντισκωριακής προστασίας 
μεταλλικών κατασκευών

*Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εγγραφούν 
εώς 13 Ιουνίου 2018  
Περιορισμένες θέσεις. Όλες οι παρουσιάσεις θα 
γίνουν στα Αγγλικά

Η ροή της εκδήλωσης θα αποσταλεί στους 
συμμετέχοντες μετά τις 13 Ιουνίου 2018

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ 
ΕΔΩ*

http://www.hempel.gr/el-GR/about-hempel/seminar-registration


To Prototype by TEE & ATTICA REGION είναι ένας τεχνοδικτυακός (ψηφιακός) 
επιταχυντής καινοτόµων ιδεών, τις οποίες στηρίζει στο επίπεδο της τεχνογνωσίας, 
οργάνωσης, διοίκησης, διαχείρισης και προώθησης, ώστε να υλοποιηθούν όσο το δυνατόν 
πιο αποτελεσµατικά και προς όφελος της ελληνικής οικονοµίας και κοινωνίας.
 
To Prototype by TEE & ATTICA REGION είναι µία πρωτοβουλία του ΤΕΕ 
και της Περιφέρειας Αττικής, η οποία υλοποιείται καταρχάς µε τη συνεργασία 
του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών καθώς και µε τη συµµετοχή εξειδικευµένων 
επιµέρους επιστηµονικών, τεχνολογικών, ερευνητικών φορέων και ιδρυµάτων. 

Στηρίζεται και αξιοποιεί την επιστηµονική, διοικητική, οικονοµική και αναπτυξιακή γνώση 
που δίνουν οι 110 χιλιάδες µηχανικοί-µέλη του ΤΕΕ και φιλοδοξεί να ενισχύσει στην πράξη 
την επόµενη γενιά επιχειρηµατικών ιδεών και εφαρµοσµένης έρευνας της χώρας µας.

τεχνοδικτυακός
επιταχυντής

καινοτόµων ιδεών

Μπες στο https://prototype.tee.gr/ 
και ξεκίνα το ταξίδι στον κόσµο της καινοτοµίας 
µε υποστηρικτές και µέντορες τους συναδέλφους σου!

THE START-UP SUPPORT NETWORK
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Στην αναθεώρηση των προβλέψεων του φετινού προϋ-
πολογισμού προχωρά το υπουργείο Οικονομικών.
Με βάση τις νέες εκτιμήσεις, ο πήχης των εσόδων κατε-
βαίνει -σε επίπεδο κράτους- κατά 927 εκατ. ευρώ, ενώ 
ο πήχης των δαπανών ανεβαίνει κατά 502 εκατ. ευρώ. 
Αυτή η διαφορά του 1,43 δισ. ευρώ αντισταθμίζεται εν 
μέρει σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης από την αναθε-
ώρηση προς τα πάνω των εκτιμήσεων για την πορεία 
των οικονομικών επιδόσεων των νομικών προσώπων.
Πάντως, σε επίπεδο γενικής κυβέρνησης -όπου εκτός 
από τους φορείς της κεντρικής διοίκησης, των νοσο-
κομείων και των νομικών προσώπων περιλαμβάνονται 
και οι επιδόσεις των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκη-
σης αλλά και ο κοινωνικός προϋπολογισμός- προκύπτει 
αρνητική διαφορά περίπου 847 εκατ. ευρώ σε επίπεδο 
πρωτογενούς πλεονάσματος. Με βάση τον ορισμό της 
δανειακής σύμβασης, η εκτίμηση είναι ότι το πρωτογε-
νές πλεόνασμα θα κλείσει τελικώς σε επίπεδα κατά 541 
εκατ. ευρώ χαμηλότερα συγκριτικά με τις εκτιμήσεις που 
είχαν γίνει πέρυσι τον Νοέμβριο κατά τη σύνταξη του 
φετινού προϋπολογισμού.
Αυτό σημαίνει ότι το κείμενο του μεσοπρόθεσμου προ-
βλέπει πλέον σχεδόν μηδενική υπεραπόδοση κατά τη 
φετινή χρονιά, όταν τον περασμένο Νοέμβριο είχε προ-
βλεφθεί ότι θα υπάρξει ένα μαξιλάρι της τάξεως των 587 
εκατ. ευρώ. Χωρίς αυτό το «μαξιλάρι» το οικονομικό 
επιτελείο δεν θα μπορεί να ανοίξει συζήτηση για τη δια-
νομή έκτακτου μερίσματος κατά τη διάρκεια της φετινής 
χρονιάς, εκτός και αν τα αποτελέσματα εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού είναι τόσο εντυπωσιακά το επόμενο 
διάστημα, ώστε να πείσουν τους δανειστές ότι θα υπάρ-
ξει ο απαραίτητος «δημοσιονομικός χώρος».
Τα αναθεωρημένα -μέσω του μεσοπρόθεσμου- νούμε-
ρα για τη φετινή χρονιά δικαιολογούν σε πολύ μεγάλο 
βαθμό και τη στάση της κυβέρνησης, η οποία παραπέ-
μπει την όποια συζήτηση για τις περικοπές των συντάξε-
ων, αλλά και τις πραγματικές επιπτώσεις στο εισόδημα 
των συνταξιούχων για μετά τον Αύγουστο. Νωρίτερα 
δεν θα υπάρχει σαφής εικόνα για τη φετινή εκτέλεση 
του προϋπολογισμού οπότε και οι δανειστές -οι οποί-
οι θα εξακολουθήσουν να έχουν λόγο για τα μέτρα με 
δημοσιονομική επίπτωση και μετά το τέλος του 3ου 
προγράμματος- δεν θα έχουν εικόνα για την εξέλιξη των 
δημοσιονομικών μεγεθών.
Από τον σχετικό πίνακα που δημοσιεύεται στο αναθεω-
ρημένο μεσοπρόθεσμο προκύπτουν όλες οι επιμέρους 
«διορθώσεις» στις προβλέψεις του φετινού προϋπολο-

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΡΟβΛΕΨΕΩΝ ΓΙΑ ΕΣΟΔΑ 
ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ 

γισμού. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό 
αυτές οι «διορθώσεις» είναι απόρροια της συμφωνίας 
κυβέρνησης - δανειστών για μικρότερη προσδοκώμενη 
ανάπτυξη κατά τη φετινή χρονιά. Το ΑΕΠ είχε εκτιμηθεί 
πέρυσι τον Νοέμβριο ότι θα φτάσει στα 184,691 δισ. 
ευρώ, ενώ η καινούργια εκτίμηση κατεβάζει τον πήχη 
στα 182,959 δισ. ευρώ, κάτι που σημαίνει ότι η «πίτα» 
μειώνεται κατά 1,732 δισ. ευ ρώ. Αυτή η μεταβολή επι-
φέρει όλες τις ακόλουθες τροποποιήσεις: 
1. Τα έσοδα σε επίπεδο κρατικού προϋπολο-
γισμού μειώνονται -όπως προαναφέρθηκε- κατά 927 
εκατ. ευρώ, με τη νέα εκτίμηση να προσδιορίζει τη φετι-
νή επίδοση στα 52,889 δισ.
ευρώ έναντι 53,816 δισ. ευρώ που είχε προβλεφθεί τον 
περασμένο Νοέμβριο. Για μια ακόμη χρονιά αναμένεται 
να πραγματοποιηθούν περισσότερες επιστροφές φόρου 
σε σχέση με το αρχικά προϋπολογισθέν ποσό. Ενώ τον 
περασμένο Νοέμβριο είχε εκτιμηθεί ότι οι επιστροφές 
φόρου θα ανέλθουν στα 3,648 δισ. ευρώ, το ποσό τώρα 
«διορθώνεται» κατά 756 εκατ.
ευρώ και ο πήχης των επιστροφών ανεβαίνει στα 4,404 
δισ.
ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι επιστροφές φόρου (είτε 
υπάρχει ΑΦΕΚ είτε όχι) λαμβάνονται υπ’ όψιν από τους 
δανειστές ως ποσά που διατίθενται για την αποπληρωμή 
των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου οπότε «ξε-
κλειδώνουν» τις δόσεις που δίδονται για τον σκοπό αυτό 
από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης.
Ακόμη χαμηλότερα κατεβαίνει ο πήχης των εσόδων για 
τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, καθώς η 
νέα εκτίμηση ορίζεται στα 8,579 δισ. ευρώ από 8,742 
δισ. ευρώ τον περασμένο Νοέμβριο, με τη διαφορά να 
ανέρχεται στα 163 εκατ.
ευρώ. Αντίθετα, αυξημένη απόδοση περιμένει το υπουρ-
γείο Οικονομικών από τον φόρο στο εισόδημα των νο-
μικών προσώπων, με την αναθεωρημένη εκτίμηση να 
είναι κατά 139 εκατ. ευρώ υψηλότερη σε σχέση με την 
προηγούμενη (3,461 δισ. ευρώ από 3,322 δισ. ευρώ). 
Στους άμεσους φόρους παρελθόντων ετών ο πήχης κα-
τέβαινα κατά 16 εκατ.
ευρώ, παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία του πρώτου 4μη-
νου δείχνουν σημαντική υπέρβαση.
Αυτός είναι και ένας κωδικός από τον οποίο το υπουρ-
γείο Οικονομικών μπορεί να προσβλέπει σε υπεραπόδο-
ση μέχρι το τέλος του έτους. Στους έμμεσους φόρους, ο 
πήχης κατεβαίνει κατά 322 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα 
να αναζητούνται πλέον 30,197 δισ. ευρώ από 30,519 
δισ.
ευρώ. Από τα 322 εκατ. ευρώ, τα 147 εκατ. ευρώ θα 
«λείψουν» από τους φόρους συναλλαγών και ειδικά 
τον ΦΠΑ, ενώ ακόμη μεγαλύτερη μείωση στα προσ-
δοκώμενα έσοδα εγγράφεται στις εισπράξεις από τον 
φόρο κατανάλωσης (9,499 δισ. ευρώ ο νέος στόχος από 
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9,715 δισ. ευρώ που είχε προϋπολογιστεί τον περασμέ-
νο Νοέμβριο).
2. Οι δαπάνες σε επίπεδο κρατικού προϋπολογισμού 
αναθεωρούνται προς τα πάνω κατά 502 εκατ. ευρώ 
και φτάνουν πλέον στα 57,548 δισ. ευρώ από 57,046 
δισ. ευ ρώ που ήταν η αντίστοιχη περσινή πρόβλεψη. 
Τα λειτουργικά έξοδα εκτινάσσονται από το 1,876 δισ. 
ευρώ στα 2,499 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 623 εκατ. 
ευρώ, ενώ αντίθετα μειώνεται η εκτιμώμενη δαπάνη 
για τις κοινωνικές παροχές από το 1,661 δισ. ευρώ στο 
1,203 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 458 εκατ. ευρώ. Κατά 
450 εκατ. ευρώ «διορθώνεται» και η εκτίμηση για τους 
τόκους (οι οποίοι δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν στο πρω-
τογενές πλεόνασμα αλλά στη συνολική εκτέλεση του 
προϋπολογισμού). Η μείωση των κοινωνικών δαπανών 
αντισταθμίζεται σε μεγάλο βαθμό από την αύξηση των 
μεταβιβάσεων και τις αποδόσεις σε τρίτους κατά 778 
εκατ. ευρώ (από τα 22,639 δισ. ευρώ στα 23,416 δισ. 
ευρώ). Η μισθολογική δαπάνη αναθεωρείται προς τα 
πάνω κατά 132 εκατ. ευρώ και ανέρχεται πλέον στα 
12,645 δισ. ευρώ από 12,512 δισ. ευρώ που ήταν η 
προηγούμενη εκτίμηση.
Η αναθεωρημένη εκτίμηση για τα αποτελέσματα των 
νομικών προσώπων είναι βελτιωμένη κατά 789 εκατ. 
ευρώ, στα 2,874 δισ. ευρώ από 2,085 δισ.
ευρώ. Τα έσοδα αναθεωρήθηκαν στα 9,852 δισ. ευρώ 
από 8,941 δισ. ευρώ (δηλαδή κατά 911 εκατ. ευρώ), 
ενώ τα έξοδα επανεκτιμήθηκαν στα 6,978 δισ.
ευρώ από 6,856 δισ. ευρώ, δηλαδή υψηλότερα κατά 
122 εκατ.
ευρώ. Στα οικονομικά αποτελέσματα των νοσοκομείων 
οι επιδόσεις είναι περίπου οι ίδιες (υπάρχει βελτίωση 
κατά 12 εκατ.
ευρώ), ενώ βελτιωμένη απόδοση αναμένεται στα απο-
τελέσματα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, με 
την τελική επίδοση να φτάνει στα 482 εκατ.
ευρώ από 342 εκατ. ευρώ (σ.σ.: τα έσοδα των δήμων 
αναθεωρούνται προς τα πάνω κατά 542 εκατ. ευρώ και 
οι δαπάνες κατά 402 εκατ. ευρώ). Στον κοινωνικό προϋ-
πολογισμό δεν επέρχονται ουσιαστικές αλλαγές.
Υπό αυτά τα δεδομένα, η γενική κυβέρνηση θα κλείσει 
με πλεόνασμα 662 εκατ. ευρώ (έναντι 1,127 δισ. ευρώ 
που ήταν η αρχική εκτίμηση), ενώ σε επίπεδο πρωτο-
γενούς πλεονάσματος το ποσοστό πέφτει στο 3,8% από 
4,2% που είχε εκτιμηθεί τον περασμένο Νοέμβριο. Αυ-
τός είναι ο ορισμός της ΕΛΣΤΑΤ, διότι με βάση τον μνη-
μονιακό ορισμό το πρωτογενές πλεόνασμα θα ανέλθει 
στο 3,56% του ΑΕΠ ή στα 6,404 δισ. ευρώ και όχι στο 
3,82% του ΑΕΠ ή στα 7,052 δισ.
ευρώ που όριζε ο κρατικός προϋπολογισμός τον Νοέμ-
βριο.
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Συνέχεια στη σελ. 25

Ζήτημα ημερών ή και ωρών μπορεί να είναι η κατάθε-
ση στη Βουλή -και συγκεκριμένα στο πολυνομοσχέδιο 
για την τέταρτη αξιολόγηση διάταξης- για την οριστική 
κατάργηση του φόρου υπεραξίας ακινήτων. Αν και τις 
τελευταίες δυο ημέρες γράφτηκε και ακούστηκε πολ-
λάκις ότι στο πολυνομοσχέδιο υπάρχει σχετική διά-
ταξη, αυτό δεν ισχύει. Για ποιο λόγο δημιουργήθηκε 
αυτή η σύγχυση;

Οι εξαιρετικές προοπτικές που εμφανίζονται για την πορεία 
του τουρισμού στη χώρα μας το 2018 έδωσαν ώθηση και 
στις προσλήψεις του Μαΐου, με αποτέλεσμα το πληροφο-
ριακό σύστημα του υπουργείου Εργασίας «Εργάνη» να 
καταγράψει νέο ρεκόρ. Η επίδραση του τουρισμού στις ροές 
απασχόλησης κατά τον μήνα Μάιο είναι κάθε χρόνο καθο-
ριστική. Φέτος, πραγματοποιήθηκαν 308.169 προσλήψεις, 
έναντι 199.444 αποχωρήσεων, δημιουργώντας θετικό ισο-
ζύγιο στην απασχόληση, ήτοι 108.725 νέες θέσεις εργασίας 
που αποτελεί και την υψηλότερη επίδοση της τελευταίας 
18ετίας, δηλαδή από το 2001.
   Βέβαια, από αυτές, όπως και κάθε μήνα το τελευταίο δι-
άστημα, μία στις δύο ήταν με μερική ή εκ περιτροπής απα-
σχόληση. Οσο για τις ειδικότητες που είχαν τη μεγαλύτερη 
ζήτηση και κατά συνέπεια συμμετοχή στην αύξηση της απα-
σχόλησης, αυτές ήταν σερβιτόροι - τραπεζοκόμοι - μπάρ-
μαν, μάγειροι ξενοδοχείων και εστιατορίων, καμαριέρες σε 
ξενοδοχεία, πωλητές, υπάλληλοι υποδοχής και ενημέρω-
σης πελατών, ρεσεψιονίστ και γκρουμ, λαντζέρηδες, υπάλ-
ληλοι γραφείου, καθαριστές και καθαρίστριες. Κι όπως είναι 
φυσικό, οι νέες θέσεις δημιουργήθηκαν κατά κύριο λόγο σε 
περιοχές με υψηλή τουριστική κίνηση. Ο φετινός Μάιος εί-
ναι ο τέταρτος συνεχόμενος μήνας που καταγράφεται θετικό 
ισοζύγια, καθώς από την αρχή του έτους μόνο τον Ιανουά-
ριο το πρόσημο ήταν αρνητικό.
Αναλυτικό, τα στοιχεία δείχνουν θετικό ισοζύγιο προσλή-
ψεων - αποχωρήσεων κατά 108.725 θέσεις εργασίας. Σε 
σύγκριση μάλιστα με τον Μάιο του 2017, και τις 89.534 νέες 
θέσεις εργασίας, ο φετινός Μάιος υπερτερεί κατά 19.191 
επιπλέον νέες θέσεις εργασίας, σπάζοντας το περυσινό ρε-
κόρ.
Η καλή επίδοση του φετινού Μαΐου αποτυπώνεται και στο 
ισοζύγιο του πρώτου 5μήνου του 2018. Συγκεκριμένα, το 
διάστημα Ιανουάριος - Μάιος 2018 καταγράφηκε θετικό 
ισοζύγιο κατά 264.551 νέες θέσεις εργασίας, που αποτελεί 
την υψηλότερη επίδοση πρώτου πενταμήνου της τελευταί-
ας 18ετίας.
Τον Μάιο, συνολικά, προσελήφθησαν 308.169 άτομα. Οι 
154.413 με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, οι 118.388 
για μερική απασχόληση και οι 35.368 για εκ περιτροπής 
εργασία. Δηλαδή το 50,11% των προσλήψεων ήταν πλή-
ρους απασχόλησης, ενώ το 49,89% με ευέλικτες μορφές 
- το 38,41% για μερική απασχόληση και το 11,48% για εκ 
περιτροπής εργασία.
Από τις 199.444 αποχωρήσεις του Μαΐου, οι 93.522 προ-
ήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 105.922 από 
καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβά-

Στην ολοκλήρωση του επενδυτικού της προγράμματος για 
τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που διαχειρίζεται προ-
χωρεί η Fraport Greece αναμένοντας και φέτος ανάπτυξη 
τουλάχιστον 10%, με τη διοίκησή της, πάντως, να αφήνει 
ένα παράθυρο και για τα υπόλοιπα 23 αεροδρόμια που πα-
ραμένουν κρατικά.
Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Αλε-
ξάντερ Τσινέλ, η Fraport δεν ενδιαφέρεται για το ποσοστό 
30% του αεροδρομίου της Αθήνας. Ωστόσο, ερωτηθείς 
για τα 23 κρατικά αεροδρόμια, ο επικεφαλής της Fraport 
Greece, αφού επισήμανε ότι δεν μπορούν να εμπλακούν 
στη διαχείριση των αεροδρομίων δεδομένης της νομοθε-
σίας και της υφιστάμενης σύμβασης παραχώρησης, υπο-
γράμμισε: «Βλέπουμε ότι υπάρχουν μεγάλες ανάγκες στα 
αεροδρόμια. Υστερα από έναν χρόνο στη διαχείριση των 
περιφερειακών αεροδρομίων, έχουμε ιδέες για τις κινήσεις 
που θα έπρεπε να γίνουν. Θα θέλαμε να καταλάβουμε ποιο 
σχέδιο έχει η κυβέρνηση για τα υπόλοιπα 2 3 αεροδρόμια. 
Σήμερα 15 αεροδρόμια -συμπεριλαμβανομένου αυτού της 
Αθήνας- βρίσκονται υπό ιδιωτική διαχείριση. Θα πρέπει να 
αποσαφηνιστεί ποιο είναι το σχέδιο και τι αντίκτυπο θα έχει 
στην αεροναυτιλία».
Στοίχημα γιατη Fraport, η οποία έχει αναθεωρήσει στα 415 
εκατομμύρια ευρώ (αντί των 330 που προέβλεπε η σύμ-
βαση) τις επενδύσεις έως το 2021, αποτελεί η αύξηση της 
επιβατικής κίνησης και κατά τη διάρκεια των χειμερινών 
μηνών.
Ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι, σύμφωνα με τον κ. Τσι-
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σεων ορισμένου χρόνου.
Σερβιτόροι, μάγειροι Οι περισσότερες προσλήψεις τον Μάιο 
αφορούσαν άνδρες, ηλικίας 30 έως 44 ετών. Κι όπως ήταν 
αναμενόμενο, οι κλάδοι με τα υψηλότερα ισοζύγια εντοπί-
ζονται στα καταλύματα (48.413 νέες θέσεις) και ακολου-
θούν οι υπηρεσίες εστίασης (29.340 θέσεις). Στον αντίποδα 
οι απολύσεις υπερτέρησαν στην εκπαίδευση (-8.329 θέ-
σεις), καθώς πλησιάζει το τέλος της σχολικής σεζόν.
Σε σχέση με τις ειδικότητες, με 24.652 νέες θέσεις εργασίας 
«πρωταθλητές» προσλήψεων ήταν οι σερβιτόροι, οι τρα-
πεζοκόμοι και οι μπάρμαν και έπονται με 16.087 θέσεις οι 
μάγειροι ξενοδοχείων και εστιατορίων, με 10.508 θέσεις οι 
καμαριέρες σε ξενοδοχεία, με 8.673 θέσεις οι πωλητές και με 
7.798 θέσεις οι υπάλληλοι υποδοχής και ενημέρωσης πελα-
τών, ρεσεψιονίστ και γκρουμ.
Τέλος, ανά περιφέρεια, οι τουριστικές περιοχές κερδίζουν 
τη «μερίδα του λέοντος» των προσλήψεων, με πρωταθλή-
τρια την περιφέρεια νοτίου Αιγαίου, όπου δημιουργήθηκαν 
32.874 νέες θέσεις εργασίας.

νέλ, υπάρχει ισχυρή ανάκαμψη στα νησιά που είχαν πρό-
βλημα εξαιτίας του Προσφυγικού. Ωστόσο η Fraport παρα-
κολουθεί στενά τις εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, 
εξετάζοντας ενδεχόμενο αντίκτυπο στην τουριστική κίνηση.
Αν και οι σχέσεις με το Ελληνικό Δημόσιο έχουν εξομαλυν-
θεί, σύμφωνα με τον κ. Τσινέλ, ο οποίος τόνισε πως «είμα-
στε εδώ να υπηρετήσουμε τον ελληνικό τουρισμό και την 
ελληνική οικονομία», «αγκάθι» φαίνεται ότι παραμένει το 
ζήτημα της διαιτησίας για την αποζημίωση ύψους 70 εκα-
τομμυρίων ευρώ που είχε ζητήσει η Fraport για ελλείψεις 
και βλάβες στα 14 αεροδρόμια για το διάστημα που μεσο-
λάβησε μέχρι να περιέλθουν στον έλεγχό της.
Η ανεξάρτητη επιτροπή όρισε αποζημίωση ύψους 2 7 εκα-
τομμυρίων με τη διαδικασία προσφυγής του Ελληνικού Δη-
μοσίου επί της διαδικασίας να βρίσκεται σε εξέλιξη.
Σε ό,τι αφορά στα τέλη, τα οποία σήμερα διαμορφώνονται 
στα 14,5 ευρώ (12 ευρώ «σπατόσημο», 1,5 ευρώ για την 
ασφάλεια και 1 ευρώ για τη Fraport), μετά την ολοκλήρωση 
των έργων θα αυξηθούν στα 20 ευρώ.
Επιπλέον ο κ. Τσινέλ σημείωσε ότι η Fraport δεν σκέφτεται 
επί του παρόντος να μπει στον χώρο της επίγειας εξυπη-
ρέτησης στα 14 αεροδρόμια της παραχώρησης. Για τη 
φετινή χρονιά, η οποία θα είναι η πρώτη ολόκληρη υπό 
τη διαχείριση της Fraport, αναμένεται περαιτέρω ανάπτυ-
ξη τουλάχιστον 10% με την προσθήκη νέων προορισμών 
και αερομεταφορέων. Βάσει των επίσημων στοιχείων, η 
επιβατική κίνηση στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που 
λειτουργεί η Fraport έφτασε το 2017 τα 27,6 εκατομμύρια, 
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 10,3% συγκριτικά με την 
προηγούμενη χρονιά. Την... κούρσα της επιβατικής κίνησης 
οδηγούν τα αεροδρόμια της Θεσσαλονίκης και της Ρόδου, 
τα δύο μεγαλύτερα των δύο υποομάδων με 6,39 και 5,3 
εκατομμύρια διακινούμενους επιβάτες αντίστοιχα, ενώ οι 
μεγαλύτερες «δεξαμενές» επιβατών για τους αερολιμένες 
είναι η Γερμανία, η Μεγάλη Βρετανία, η Ολλανδία, η Ιταλία 
και η Κύπρος.•
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Για μαύρα σύννεφα πάνω από την παγκόσμια οικονο-
μία έκανε λόγο η Γενική Διευθύντρια του ΔΝΤ Κριστίν 
Λαγκάρντ από το Βερολίνο, μετά τη σύνοδο κορυφής 
του G7 στον Καναδά και τις αντιπαραθέσεις ανάμεσα 
στις ΗΠΑ από τη μια και τον Καναδά με την Ευρωπαϊκή 
Ενωση από την άλλη. 
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Την άμεση κατασκευή ηλεκτρικών δρόμων αποφάσισε το 
Τόκιο εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων που θα διεξαχθούν 
στην ιαπωνική πρωτεύουσα το 2020! Το πρωτοποριακό εγ-
χείρημα είναι στην ουσία δρόμοι με ενσωματωμένους ηλια-
κούς συλλέκτες, που θεωρητικά τουλάχιστον θα προσφέρουν 
πολλές και εντυπωσιακές λειτουργίες. Το ηλεκτρικό οδόστρω-
μα θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ηλεκτρι-
κής ενέργειας, που θα είναι σε θέση να τροφοδοτεί σπίτια και 
επιχειρήσεις.
Η ηλιακή ενέργεια που θα συσσωρεύουν θα μπορεί, επίσης, 
να αξιοποιηθεί για τη θέρμανση του οδοστρώματος, μη επι-
τρέποντας τον σχηματισμό πάγου στους δρόμους, για την 
παροχή ενέργειας για τον φωτισμό και τα φανάρια, αλλά 
και για τη φόρτιση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, ακόμη και 
όταν αυτά είναι εν κινήσει. Οι Αρχές του Τόκιο ευελπιστούν με 
την κίνηση αυτή να στείλουν το μήνυμα ότι πρόκειται για μια 
πόλη φιλική στο περιβάλλον και φυσικά εν μέσω Ολυμπιακών 
Αγώνων το μήνυμα αυτό θα έχει τους περισσότερους δυνα-
τούς αποδέκτες.
Εμπόδια Η κατασκευή και η λειτουργία των ηλεκτρικών δρό-
μων στο Τόκιο θα παρακολουθούνται στενά από την κυβέρ-
νηση της Ιαπωνίας, η οποία θέλει να αυξήσει όσο το δυνατόν 
περισσότερο τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη 
χώρα, στο άμεσο μέλλον.
Στόχος είναι το Τόκιο έως το 2030 να καλύπτει το 30% των 
ενεργειακών αναγκών του με χρήση ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας.
Το μεγάλο εμπόδιο στην κατασκευή ηλεκτρικών δρόμων δεν 
είναι η τεχνολογία -η οποία έχει ήδη αναπτυχθεί-, αλλά το 
κόστος. Υπολογίζεται ότι για την κατασκευή ενός ηλεκτρικού 
δρόμου μήκους 1 χλμ. το κόστος αγγίζει τα 5.000.000 ευρώ.

ΣΤΟ ΤΟΚΙΟ ΕΤΟΙΜΑζΟΥΝ ΗΛΙΑΚΟΥΣ 
ΔΡΟΜΟΥΣ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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Σε προσχέδιο του νομοσχεδίου που είχε διαρρεύσει το 
απόγευμα της Παρασκευής υπήρχε, πράγματι, διάτα-
ξη για την οριστική κατάργηση του φόρου υπεραξίας 
ακινήτων. Ωστόσο, στο τελικό κείμενο που κατατέθηκε 
στη Βουλή η διάταξη δεν υπήρχε.
Τι έχει συμβεί; Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι απαι-
τούνται ακόμη μερικές τεχνικού χαρακτήρα διευκρι-
νίσεις μεταξύ κυβέρνησης και θεσμών προκειμένου 
να κατατεθεί η διάταξη στη Βουλή και να καταργηθεί 
τελικά ένας φόρος για τον οποίο έχουν γραφτεί πολλά 
αλλά δεν εφαρμόστηκε και δεν πρόκειται, όπως όλα 
δείχνουν να εφαρμοστεί.
Σήμερα ή το αργότερο έως την Τετάρτη αναμένεται 
να προστεθούν στο πολυνομοσχέδιο τροπολογίες για 
τον τρόπο υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ και δεν αποκλεί-
εται μαζί με αυτές να κατατεθεί και η διάταξη για την 
κατάργηση του φόρου υπεραξίας. Ο φόρος οδηγείται 
σε κατάργηση μετά από τρεις παρατάσεις στην εφαρ-
μογή του καθώς η εφαρμογή του θα προκαλούσε πολύ 
περισσότερα προβλήματα στην αγορά ακινήτων και 
στους ιδιοκτήτες ακινήτων σε σχέση με τα έσοδα που 
θα έφερνε στα κρατικά ταμεία.
Ο φόρος υπεραξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις που εξα-
κολουθούν να ισχύουν:
- υπολογίζεται με συντελεστή 15% στη θετική διαφορά 
που προκύπτει μεταξύ της τιμής στην οποία αποκτή-
θηκε ένα ακίνητο (αυτή που αναγράφεται στον σχετικό 
τίτλο κτήσης) και της τιμής στην οποία πουλήθηκε. Τον 
φόρο υπεραξίας επιβαρύνεται, σύμφωνα με τον σχετι-
κό νόμο, ο πωλητής του ακινήτου ενώ ο αγοραστής 
επιβαρύνεται με τον φόρο μεταβίβασης ο οποίος υπο-
λογίζεται με συντελεστή 3% επί της αναγραφόμενης 
αξίας στο συμβόλαιο, με ελάχιστη όμως βάση υπολο-
γισμού την αντικειμενική.
- Αν ο πωλητής έχει διακρατήσει το ακίνητο που που-
λάει για πέντε τουλάχιστον έτη από τη στιγμή της από-
κτησής του, η υπεραξία θα είναι αφορολόγητη μέχρι το 
ποσό των 25.000 ευρώ.
-Στις περιπτώσεις ακινήτων τα οποία αποκτήθηκαν 
από τον πωλητή πριν από το 1995 προβλέπεται απαλ-
λαγή από τον φόρο υπεραξίας.
- Η υπεραξία που θα προκύπτει από τους παραπάνω 
υπολογισμούς, θα απομειώνεται ανάλογα με τα έτη 
που το μεταβιβαζόμενο ακίνητο βρίσκεται στην κατο-
χή του. Για παράδειγμα, για διακράτηση πάνω από ένα 
έτος προκύπτει απομείωση της υπεραξίας κατά 2% η 
οποία ανέρχεται σε έως 60% για τα ακίνητα που έχουν 
διακρατηθεί για περισσότερο από 26 έτη.

Να σταματήσει η κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ευ-
ρωπαϊκής Ενωσης και ΗΠΑ ζήτησε από την πλευρά του 
ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 
(ΠΟΕ) Ρομπέρτο Αζεβέδο, προειδοποιώντας ότι «μια 
διαδικασία του «οφθαλμόν αντί οφθαλμού» δεν θα 
διευκολύνει την κατάσταση». 
Μιλώντας μετά τη συνάντηση των επικεφαλής των 
πέντε διεθνών οικονομικών θεσμών (ΟΟΣΑ, ΔΝΤ, Πα-
γκόσμια Τράπεζα, Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και 
Διεθνή Οργάνωση Εργασίας) με την καγκελάριο Αν-
γκελα Μέρκελ στο Βερολίνο, ο κ. Αζεβέδο προέβλεψε 
ότι, αν η αντιπαράθεση συνεχιστεί, «θα εμπλακούν κι 
άλλοι κλάδοι κι αυτό θα βλάψει όλο τον κόσμο».
Από την πλευρά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, 
η Γενική Διευθύντρια Κριστίν Λαγκάρντ δήλωσε ότι τα 
σύννεφα πάνω από την παγκόσμια οικονομία έγιναν 
πιο μαύρα μετά την πρόσφατη Σύνοδο της G7 και τόνι-
σε ότι τα μέτρα που παρεμποδίζουν το ελεύθερο εμπό-
ριο προκαλούν πτώση της επιχειρηματικής πίστης.
«Οι κίνδυνοι αναστροφής»
Οι αλλαγές στις εμπορικές σχέσεις αποτέλεσαν κεντρικό 
θέμα της συνάντησης, όπως φαίνεται και από το κοι-
νό ανακοινωθέν που εκδόθηκε από την Καγκελαρία: 
«Παρά τη θετική κατάσταση στην ανάπτυξη, οι κίνδυ-
νοι αναστροφής περιλαμβάνουν ξαφνική δυσχέρεια 
σε ό,τι αφορά στους χρηματοοικονομικούς όρους και 
κλιμάκωση των εμπορικών εντάσεων, οι οποίες εμπο-
δίζουν την παγκόσμια οικονομική συνοχή. 
»Το διεθνές εμπόριο και οι ανοιχτές αγορές είναι απα-
ραίτητες προκειμένου να υπάρχουν κίνητρα ανάπτυ-
ξης σε όλον τον κόσμο, να καταστεί εφικτή η αποτελε-
σματική λειτουργία των παγκόσμιων αλυσίδων αξιών 
και να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και ευκαιρίες 
κατανάλωσης».
Οι υπογράφοντες το ανακοινωθέν διακηρύσσουν την 
αποφασιστικότητά τους να συνεχίσουν να εργάζονται 
κατά του προστατευτισμού. 
Στο ίδιο κείμενο γίνεται αναφορά στην ψηφιακή εποχή, 
στη διατήρηση ποιοτικών θέσεων εργασίας εν μέσω 
παγκοσμιοποίησης και τεχνολογικής εξέλιξης και στην 
κλιματική αλλαγή, ενώ με αφορμή και τη συμμετοχή 
στο άτυπο σχήμα για πρώτη φορά του επικεφαλής της 
Αφρικανικής Επενδυτικής Τράπεζας Ακινγούμι Αντεζί-
να, τονίζεται ότι η ασφάλεια, η σταθερότητα και η βι-
ώσιμη ανάπτυξη της Αφρικής αποτελεί ζήτημα υψηλής 
προτεραιότητας.


