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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

ΤΕΕ ΤΕΕ, ΤΜΕΔΕ ΚΑΙ ΤΕΕ/ΤΚΜ ΔΙΝΟΥΝ ΤΟ «ΠΑΡΩΝ» ΣΤΗ 83Η ΔΕΘ
Την Πέμπτη 13/9 εκδήλωση για τη Διαμεσολάβηση

ΔΕΣΜΗ ΠΕΝΤΕ ΑΜΕΣΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 
ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ  ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΒ

ΤΕΥΧΟΣ 1580 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1
ΤΕΕ, ΤΜΕΔΕ και ΤΕΕ/ΤΚΜ δίνουν το «παρών» στη 83η ΔΕΘ. 
Την Πέμπτη 13/9 εκδήλωση για τη Διαμεσολάβηση 
Σελ 1
Δέσμη πέντε άμεσων μέτρων για τη βιομηχανία σε συνάντηση αν 
.υπουργού Βιομηχανίας  με την διοίκηση του ΣΕΒ
Σελ 3
Νέο «εξοικονομώ»:  Διευκρινίσεις για το ασυμβίβαστο των Ενεργει-
ακών Επιθεωρητών 
Σελ 4 
Διορθώνουν τον ν. Κατρούγκαλου για τις εισφορές 250.000 ασφα-
λισμένων
Σελ 5 
Επαναφορά ΦΜΑΠ το 2020 και μείωση ΕΝΦΙΑ σε λαϊκές περιοχές 
το 2019
Σελ 6 
Τέσσερις κολοσσοί, τουλάχιστον, στη διαβούλευση για την άδεια 
καζίνο στο Ελληνικό
Σελ 7 
Αυξήσεις στο ρεύμα σε ορισμένες ομάδες καταναλωτών εξετάζει η 
ΔΕΗ
Σελ 8 
Τρία εκατ. ευρώ για γεωλογικούς χάρτες στο ΙΓΜΕ
Σελ 9 
Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων στον Δήμο Μαρκοπούλου 
ιδρύει ο ΕΔΣΝΑ
Σελ 10 
Νέες υπηρεσίες και σχεδιαζόμενες δράσεις από τον ΟΣΕ 
Σελ 11
Κτηματολόγιο: Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων ιδιο-
κτησίας στους Δήμους Δέλτα, Λαγκαδά, Χαλκηδόνος και Ωραιοκά-
στρου της ΠΕ
Σελ 12 
6η Μπιενάλε της Αθήνας ΑΝΤΙ: Κινητή εγκατάσταση στο κέντρο της Αθήνας
Σελ 13 
Βουλή: Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Πο-
λιτικής για την τηλεοπτική κάλυψη 3.500 περιοχών που  δεν είχαν 
“σήμα”
Σελ 14 και 15 
Brain drain 2018: Εσείς θα επιστρέφατε στην Ελλάδα;
Σελ 16 
Manpower Group: Ποσοστό 21% των Ελλήνων εργοδοτών προ-
βλέπει αύξηση του αριθμού των απασχολούμενων για τους επόμε-
νους τρεις μήνες 
Σελ 17 
Οι οδηγοί άνω των 74 ετών – Τι ισχύει 
Σελ 18 
«Makedonia Palace: Το Παρελθόν και το Μέλλον» - Ειδική έκδοση 
για την αμφίδρομη σχέση ανάμεσα στο εμβληματικό ξενοδοχείο και 
την πόλη
Σελ 20
Prototype by TEE & Attica Region: ένας τεχνοδικτυακός (ψηφιακός)
επιταχυντής καινοτόμων ιδεών.
Σελ 2
Προσεχώς
Σελ 21,22, 23
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση 
του ΤΕΕ (Newsletter) TEE:

Την περσινή συμμετοχή του ΤΕΕ/ΤΚΜ για πρώτη φορά στην Διεθνή 
Έκθεση, ακολουθεί φέτος η παρουσία του ΤΕΕ σε συνεργασία με το 
ΤΜΕΔΕ, με κεντρικό και εντυπωσιακό χώρο στο περίπτερο 10, σταντ 
15. Στο περίπτερο υπάρχει ειδικό σταντ του  Τμήματος Κεντρικής Μα-
κεδονίας, όπου οι επισκέπτες θα μπορούν να ενημερώνονται για τις 
δράσεις και τις παροχές του Τμήματος, καθώς και για τις απόψεις του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ σε θέματα της Κεντρικής Μακεδονίας που άπτονται των 
αρμοδιοτήτων του. Το ΤΕΕ, μεταξύ άλλων, θα παρουσιάζει στους 
ενδιαφερόμενους επισκέπτες και το «Prototype», έναν τεχνοδικτυ-
ακό (ψηφιακό) επιταχυντή καινοτόμων ιδεών, τις οποίες στηρίζει 
στο επίπεδο της τεχνογνωσίας, οργάνωσης, διοίκησης, διαχείρισης 
και προώθησης, ώστε να υλοποιηθούν όσο το δυνατόν πιο αποτε-
λεσματικά και προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. 
Το project απευθύνεται σε επίδοξους επανεκκινητές της δραστηριό-
τητας του μηχανικού και υλοποιείται καταρχήν με τη συνεργασία του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και με τη συμμετοχή 

εξειδικευμένων επιμέρους επιστημονικών, τεχνολογικών, ερευνητι-
κών φορέων και ιδρυμάτων. Επίσης, στο πλαίσιο της 83ης ΔΕΘ, το 
ΤΕΕ σε συνεργασία με τον ΟΠΕΜΕΔ, το Ελληνοαμερικανικό Επιμελη-
τήριο, το Οικονομικό Επιμελητήριο, τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσα-
λονίκης και το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονί-
κης, οργανώνουν εκδήλωση για το θεσμό της Διαμεσολάβησης, η 
οποία εντάσσεται στο πρόγραμμα εκδηλώσεων του περιπτέρου των 
ΗΠΑ, που είναι και η τιμώμενη χώρα της φετινής διοργάνωσης. Η 
εκδήλωση έχει τίτλο: «Διαμεσολάβηση. Η πραγματικότητα των ΗΠΑ 
και οι εξελίξεις στην Ελλάδα.» Θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 13 
Σεπτεμβρίου και ώρα 18:30 στην αίθουσα «Αλέξανδρος» του Συνε-
δριακού Κέντρου «Ι.Βελλίδης», με κεντρική ομιλήτρια τη καθηγήτρια 
και διευθύντρια του αμερικανικού προγράμματος Διαμεσολάβησης 
κ. Nancy L. Schultz, ενώ θα ακολουθήσει συζήτηση με τη συμμετοχή 
προέδρων και στελεχών Διαμεσολάβησης, των φορέων που συνδι-
οργανώνουν την εκδήλωση.

Δέσμη πέντε άμεσων μέτρων για τη βιομηχανία πρότεινε η διοίκηση 
του ΣΕΒ σε συνάντηση που είχε χθες με τον αναπληρωτή υπουργό 
Βιομηχανίας Στέργιο Πιτσιόρλα στο Υπουργείο Οικονομίας και 
Ανάπτυξης. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ στο πλαίσιο της συνάντη-
σης ο Πρόεδρος του ΣΕΒ, κ. Φέσσας, δήλωσε ότι «Οι παραγωγικές 
επενδύσεις δείχνουν σαφή ανάκαμψη, οι εξαγωγές βιομηχανικών 
προϊόντων βελτιώνονται συνεχώς και οι μεταποιητικές δραστηρι-
ότητες οδηγούν την οικονομική ανάκαμψη» και πρόσθεσε: «Παρά 
τα ενθαρρυντικά αυτά μηνύματα, η Ελλάδα συνεχίζει να βρίσκεται 
στις τελευταίες θέσεις της ευρωπαϊκής κατάταξης (περίπου 9% του 
ΑΕΠ έναντι 15% του μέσου ευρωπαϊκού όρου). Παρουσιάσαμε 
στον Υπουργό προτάσεις άμεσης υλοποίησης και απόδοσης που 
μπορούν να κάνουν τη διαφορά σε σύντομο χρονικό διάστημα. 
Ανάκαμψη της βιομηχανίας συνεπάγεται μείωση της ανεργίας με 
ποιοτικές θέσεις απασχόλησης, καλύτερους μισθούς και μεγαλύτε-
ρη κοινωνική συνοχή. Η βιομηχανική αναγέννηση είναι δική μας 
ευθύνη».
Τα μέτρα που προτείνει ο ΣΕΒ να υλοποιηθούν ως το τέλος του χρό-
νου είναι:
1.Εξυγίανση άτυπων παραγωγικών συγκεντρώσεων (π.χ. Οινόφυ-
τα, Ασπρόπυργος)
2.Νέο πλαίσιο στρατηγικών επενδύσεων (fast track) στη μεταποίη-
ση και ισχυρά κίνητρα για παραγωγικές επενδύσεις και τεχνολογική 
καινοτομία όπως: επιταχυνόμενες αποσβέσεις, υπερ-αποσβέσεις, 
υπερ-εκπτώσεις R&D, κίνητρα θέσεων εργασίας, κίνητρα για εξαγο-

ρές κα συγχωνεύσεις (M&As), συμψηφισμός ζημιών - κερδών, κ.τλ.
3.Δι-υπουργικός συντονισμός για τη μείωση του κόστους ενέργειας.
4.Απλοποίηση της αδειοδότησης μέσω: α) της κατάργησης της 
κατηγοριοποίησης βάσει όχλησης και ευθυγράμμισης αυτής με την 
περιβαλλοντική νομοθεσία, β) της μετάπτωσης στο καθεστώς «γνω-
στοποίησης λειτουργίας» και των δραστηριοτήτων κατηγορίας Α2 
και γ) κατάργησης της απαγόρευσης εγκατάστασης επιχειρήσεων 
μέσης όχλησης στην Αττική.
5.Προκήρυξη προγραμμάτων ΕΣΠΑ ειδικά για τη μεταποίηση, αλλά 
και έκτακτα προγράμματα για την ανασυγκρότηση βιομηχανικών 
περιοχών που έχουν πληγεί από την κρίση.
O κ. Φέσσας παρουσίασε ακόμη το σχέδιο βιομηχανικής αναγέννη-
σης που έχει επεξεργαστεί ο Σύνδεσμος μαζί με την Ελληνική Παρα-
γωγή και 27 κλαδικούς και περιφερειακούς βιομηχανικούς φορείς 
της χώρας, με στόχο την αύξηση του μεριδίου της μεταποίησης στο 
12% του ΑΕΠ έως το 2020. Στις προτάσεις του σχεδίου περιλαμβά-
νονται μέτρα όπως η εξομοίωση των τιμολογίων ρεύματος μέσης 
και υψηλής τάσης, θέσπιση δυνατότητας απευθείας εισαγωγής 
ρεύματος από τις βιομηχανίες εντάσεως ενέργειας, επίλυση του προ-
βλήματος των κόκκινων δανείων, απλοποίηση της αδειοδότησης με 
κατάργηση της κατηγοριοποίησης βάσει όχλησης και ευθυγράμμι-
σή της με την περιβαλλοντική νομοθεσία.



ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

2Κάθε πρωί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας το Newsletter ΤΕΕ. Απευθείας διαδικασία εγγραφής:  http://lists.tee.gr/cgi-bin/mailman/listinfo/info-tee

Τομέας Πολεοδομίας-Χωροταξίας του Τμήματος Αρχιτεκτό-
νων Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσ-
σαλονίκης διοργανώνει διεθνές διεπιστημονικό συνέδριο 
με τίτλο: «Πόλη υπό κατασκευή: σχέδια, διαδικασίες και 
πρακτικές για τον χώρο της Θεσσαλονίκης», στις 12 και 13 
Οκτωβρίου 2018.
Όπως υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση, «το συνέδριο επιχει-
ρεί να ανοίξει τη συζήτηση και να αναδείξει νέα ερευνητικά 
δεδομένα για τα ζητήματα του χώρου της σύγχρονης Θεσ-
σαλονίκης μέσα από προσεγγίσεις που φωτίζουν αστικές 
πραγματικότητες και διαδικασίες, και κάνουν ορατούς τους 
πολλαπλούς δρώντες που συμμετέχουν, αλληλεπιδρούν ή 
αποκλείονται από την συνεχή παραγωγή του χώρου. Το 
συνέδριο είναι η πρώτη δραστηριότητα της νεοσύστατης 
Ερευνητικής Μονάδας για τις πόλεις του Ευρωπαϊκού Νό-
του που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Τομέα Πολεοδο-
μίας-Χωροταξίας, με σκοπό να αναπτυχθεί η έρευνα για τις 
ιδιαίτερες συνθήκες αστικοποίησης και τις σύγχρονες προ-
κλήσεις των πόλεων του Ευρωπαϊκού Νότου».
Πληροφορίες: 
http://southeuropean-cities.arch.auth.gr/el/conference2018

  Το διεθνές συνέδριο “ECOCITY FORUM 2018” για την Κυ-
κλική Οικονομία στις Έξυπνες Πόλεις διοργανώνεται από 
το ECOCITY και υπό την Αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της 
Δημοκρατίας κ. Πρ. Παυλόπουλου και θα πραγματοποιηθεί 
στη Θεσσαλονίκη από τις 3 ως τις 5 Οκτωβρίου 2018.
Στο  ECOCITY FORUM 2018 συμμετέχουν 18 Πανεπιστήμια 
και Επιστημονικά Ινστιτούτα, 5   Διεθνή Περιβαλλοντικά Δί-
κτυα, 5   Επαγγελματικές Ενώσεις και περισσότεροι από 70 
ανεγνωρισμένοι ομιλητές. 
Πρόκειται για ένα «πολυδιάστατο μέγα γεγονός που εστι-
άζει στη διάδοση της συλλογικής παγκόσμιας γνώσης σε 
ζητήματα Κυκλικής Οικονομίας, καθώς και στην ευαισθη-
τοποίηση του κοινού και την κινητοποίηση της εθνικής 
και περιφερειακής διοίκησης για την αντιμετώπιση των 
σημερινών παγκόσμιων προκλήσεων, αναφέρεται σε ανα-
κοίνωση. Η οργάνωση του συνεδρίου περιλαμβάνει τη συ-
γκέντρωση ενός ευρέος φάσματος στοχαστών και φορέων 
σε ένα πνευματικό αλλά και βιωματικό περιβάλλον, συμπε-
ριλαμβανομένης της παρουσίασης βέλτιστων πρακτικών 
και μοντέλων που έχουν ήδη εφαρμοστεί. Οι παράμετροι 

του περιεχομένου του προγράμματος περιλαμβάνουν, 
μεταξύ άλλων, ευκαιρίες αντιμετώπισης της κλιματικής 
αλλαγής, την αξιολόγηση της ωφέλειας για την υγεία, αλλά 
και των δυσμενών επιπτώσεων στο πλαίσιο της σημερινής 
κατάστασης. Παράλληλα, θα εξετασθούν οι δυνατότητες 
παρεμβάσεων, η ενίσχυση της αστικής ανθεκτικότητας και 
η επεξεργασία λύσεων προς την κατεύθυνση της αειφόρου 
ανάπτυξης».
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί 
ολομέλεια, καθώς και θεματικές συναντήσεις, εργαστήρια, 
συναντήσεις στρογγυλής τραπέζης, παρουσίαση ακαδη-
μαϊκών και ερευνητικών εργασιών, καθώς και έκθεση προ-
ϊόντων και υπηρεσιών σχετικών με την αστική αειφορία και 
την κυκλική οικονομία.
Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν σε διεθνές επίπεδο και 
θα παραδοθούν στα ανώτατα κλιμάκια των πολιτικών, νο-
μοθετικών και εκτελεστικών οργάνων και φορέων.
Στις εργασίες του συνεδρίου περιλαμβάνονται συζητή-
σεις-διαβουλεύσεις με στόχο την διαμόρφωση των Προ-
τεραιοτήτων στην Ανάπτυξη Εφαρμογών Κυκλικής Οικο-
νομίας. Η ατζέντα θα παραδοθεί σε μελλοντικές διεθνείς 
διασκέψεις και σε αρμόδιους φορείς.
Επιπλέον, καινοτομία του συνεδρίου θα είναι το ECOCITY 
CIRCULAR ECONOMY GUIDEBOOK, ένα εγχειρίδιο εφαρμο-
γών που περιλαμβάνει  δείκτες μέτρησης και διαχείρισης 
της απόδοσης της Κυκλικής Οικονομίας στις Υγιείς και Έξυ-
πνες Πόλεις.
Δηλώσεις συμμετοχής: 
https://www.ecocityforum.eu/copy-of-registration 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ   
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ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Αργύρης Δεμερτζής, Φρόσω Καβαλάρη
ΣΎΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Θοδωρής Καραουλάνης
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Ελένη Τριάντη
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Προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

13 Σεπτεμβρίου 2018

Eνημερωτική εκδήλωση: «Διαμεσολά-
βηση: Η πραγματικότητα των ΗΠΑ και οι 
εξελίξεις στην Ελλάδα»
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ελληνο- Αμερικανικό Εμπορικό 
Επιμελητήριο, Δικηγορικός Σύλλογος 
Θεσσαλονίκης

21 - 23 Σεπτεμβρίου 
2018

5o Διεθνές Συνέδριο Διαχείρισης Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς
ΑΘΗΝΑ 

Οργανισμός HERITΛGE (Heritage 
Management Organization), με τη 
συνεργασία πολλών φορέων

28 Σεπτεμβρίου 2018
«Βραδιά του Ερευνητή»
ΑΘΗΝΑ

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, σε 
συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδας

ΠΟΛΗ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: 
ΣΧΕΔΙΑ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ 
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΩΡΟ 
ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΙΣ ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
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Διευκρινίσεις της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθε-
ωρητών και Ελεγκτών σχετικά με το ασυμβίβαστο ενερ-
γειακών επιθεωρήσεων για το «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον 
ΙΙ», δίνει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μέσω 
του πληροφοριακού συστήματος του νέου προγράμμα-
τος. Σύμφωνα με το greenagenda  συγκεκριμένα, η συμ-
μετοχή:
1. σε τακτοποίηση μέρους κτηρίου/κτηριακής μονάδας,
2. σε έκδοση βεβαίωσης νομιμότητας κτηρίου/κτηριακής 
μονάδας και
3. σε έκδοση Μικρής Κλίμακας Εργασιών σε κτήριο/κτη-
ριακής μονάδας

δεν αποτελεί ασυμβίβαστο για την έκδοση Π.Ε.Α. σε αυτό, 
δηλ. δεν συγκαταλέγεται στις περιπτώσεις του άρθρου 
53, εδάφιο α), του Ν.4409/2016, εκτός εάν η συμμετοχή 
αφορά στη σύνταξη μελετών για την έκδοση ή αναθεώρη-
ση αδειών δόμησης, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες 
διατάξεις.
Επιπλέον, υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 
1., εδάφια α) και β), του άρθρου 53 του Ν.4409/2016 
(ΦΕΚ Α΄ 136), «Απαγορεύεται η διενέργεια ενεργειακής 
επιθεώρησης από Ενεργειακό επιθεωρητή σε κτήριο ή 
κτηριακή μονάδα, εφόσον: α) συμμετείχε στη μελέτη, 
κατασκευή, επίβλεψη, συντήρηση, ο ίδιος ή νομικό πρό-

σωπο του οποίου είναι μέλος ή εταίρος ή υπάλληλος, β) 
έχει δικαίωμα κυριότητας, νομής ή κατοχής, ο ίδιος, ή ο 
σύζυγος ή συγγενής του έως β΄ βαθμού...».
Τέλος, σημειώνεται ότι τα «Ασυμβίβαστα Ενεργειακών 
Επιθεωρητών», που περιγράφονται στο άρθρο 53 του 
Ν.4409/2016, αφορούν περιορισμούς στη δυνατότητα 
διενέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων και όχι στη συμ-
μετοχή σε οποιασδήποτε άλλης μορφής έκδοση αδείας για 
το κτήριο/κτηριακή μονάδα κατόπιν της έκδοσης Πιστο-
ποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.).

Στη  σχετική ανακοίνωση σημειώνεται ότι «η ανθρωπό-
τητα διανύει  μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από την εκ-
δήλωση πολλών κρίσιμων προβλημάτων, που αφορούν 
στο φυσικό και αστικό περιβάλλον, όπως: τραγικές φυσι-
κές καταστροφές, τοπικές διενέξεις για τη διαχείριση των 
αποβλήτων, το διακύβευμα της στέγης στις συνθήκες της 
κρίσης και θέματα προστασίας της ζωής και της περιου-
σίας των κατοίκων των πόλεων. Αυτά τα ζωτικά  θέματα 
αναδεικνύονται για το 2018 στο πλαίσιο της παγκόσμιας 
πρωτοβουλίας Αστικός Οκτώβρης (Urban October).
Tο 1985 με το ψήφισμα 40/202 των Ηνωμένων Εθνών 
ανακηρύχθηκε η πρώτη Δευτέρα του Οκτώβρη ως   Πα-
γκόσμια Μέρα για τη Στέγαση (World Habitat Day), επι-
διώκοντας:
να αναπτυχθεί ο προβληματισμός ως προς  την κατάσταση 
των πόλεων και το  βασικό δικαίωμα της ανθρωπότητας 
για επαρκή  στέγαση  για όλους. 
να υπενθυμίσει ότι όλοι έχουμε τη δύναμη και την ευθύνη 
να διαμορφώσουμε το μέλλον των πόλεων .
Το Δεκέμβριο του 2013 με το ψήφισμα των Ην. Εθνών  A 
/ RES / 68/239 καθιερώθηκε  ως Παγκόσμια Ημέρα των 
Πόλεων ( World Cities Day), η 31η Οκτωβρίου– προκει-
μένου, να αναζωογονηθεί  το ενδιαφέρον για την αυξα-
νόμενη αστικοποίηση και την ανάγκη συνεργασίας των 
πόλεων για την εξασφάλιση της  βιωσιμότητας τους.
Με δεδομένες αυτές τις  δύο παγκόσμιες  ημέρες που συν-
δέονται  άμεσα με το έργο του , το Πρόγραμμα Ανθρώ-
πινων Οικισμών των Ηνωμένων Εθνών  (United Nations 
Human Settlements Programme, UN-Habitat)  προώθη-
σε την έννοια του Αστικού Οκτώβρη και την καθιέρωσε  

ως ετήσια καμπάνια των Ηνωμένων Εθνών, μετά από 
την υιοθέτηση των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης για 
τις πόλεις και κοινότητες,  στο πλαίσιο μιας  συνάντησης 
υψηλού πολιτικού επιπέδου στην Ν. Υόρκη το 2014. Με 
αφετηρία την πρώτη Δευτέρα του Οκτώβρη για τη Στέγα-
ση και καταληκτική  την 31η Οκτώβρη με την Παγκόσμια 
Ημέρα των Πόλεων, το UN-Habitat ενθαρρύνει τις κε-
ντρικές και τοπικές κυβερνήσεις, τα θεσμικά όργανα, τους 
ενδιαφερόμενους και τους πολίτες να οργανώνουν δρα-
στηριότητες καθ ‘όλη τη διάρκεια του Αστικού Οκτώβρη.
Ο Αστικός Οκτώβρης επομένως αποτελεί ένα πανανθρώ-
πινο  μήνυμα  που απευθύνεται σε κυβερνήσεις και πολί-
τες. Το 2018, η Παγκόσμια Μέρα για τη  Στέγαση, η πρώτη 
ημέρα του Αστικού Οκτώβρη είναι αφιερωμένη στο θέμα 
της διαχείρισης των αποβλήτων. 
Στις μέρες μας, που το θέμα διαχείρισης των στερεών 
αποβλήτων προκαλεί προβλήματα στις τοπικές κοινωνίες, 
καθώς μια κακή διευθέτηση του είναι κοστοβόρα και επη-
ρεάζει αρνητικά  τη δημόσια υγεία, η  Ατζέντα 2030  για τη 
Βιώσιμη Ανάπτυξη  επαναφέρει στον παγκόσμιο διάλογο 
αυτό κρίσιμο ζήτημα. Υπενθυμίζει,  ότι  «η καλή διαχείρι-
ση προϋποθέτει αλλαγή στις συνήθειες της κοινωνίας μας» 
και καλεί τις πόλεις να γίνουν σοφότερες στη διαχείριση 
των αποβλήτων τους (Waste-Wise Cities).
Σήμερα, που η πραγματικότητα με τραγικό τρόπο επανα-
φέρει το θέμα της προστασίας της ανθρώπινης ζωής και 
περιουσίας στο αστικό περιβάλλον, στο πλαίσιο του Αστι-
κού Οκτώβρη, προτείνονται  και σχεδιάζονται συζητήσεις 
και δραστηριότητες για την εφαρμογή  της Νέας Αστικής 
Ατζέντας του 2016 (ΝUA), ώστε οι πόλεις μας να γίνουν 

πιο συνεκτικές, ασφαλείς, ανθεκτικές και βιώσιμες. Έτσι 
για το 2018 η 31η Οκτωβρίου είναι αφιερωμένη στο θέμα 
Οικοδομώντας  Βιώσιμες και Ανθεκτικές Πόλεις ( Building 
Sustainable and Resilient Cities). Την τελευταία δεκαετία, 
αναφέρεται χαρακτηριστικά, ότι  220εκ. άνθρωποι υπήρ-
ξαν θύματα φυσικών καταστροφών, οι οποίες προκά-
λεσαν επίσης ένα κόστος περίπου 100 δις δολαρίων τον 
χρόνο. 
Προτείνεται λοιπόν στις 31 Οκτωβρίου να αναβαθμίσουμε 
τη συνεργασία  ανάμεσα στις χώρες και τις πόλεις ώστε να  
προωθεί η αστική αειφορία και ανθεκτικότητα. Οι  πόλεις 
μας χρειάζονται την υποστήριξη μας και οι κυβερνήσεις 
και οι πολίτες καλούνται να ενσωματώσουν νέα καινο-
τόμα εργαλεία για να προστατεύσουν αποτελεσματικά 
τη ζωή τους και την περιουσία τους.  Με την κατάλληλη 
πρόληψη, η προστασία απέναντι σε κάθε λογής  κινδύνους 
είναι εφικτή.
Ο ΣΕΠΟΧ  επιθυμεί να εργαστεί και να διαδώσει  το μήνυμα 
του Αστικού  Οκτώβρη 2018.
Αυτή τη στιγμή επεξεργάζεται περαιτέρω  θέσεις και προ-
τάσεις για τις οποίες ήδη έχει εκδώσει την Ανακοίνωση 
του της   26ης Αυγούστου  αναφορικά με  τις επιπτώσεις 
από την Εθνική Καταστροφή της 23ης Ιουλίου στο Μάτι. 
Σκοπός του είναι μάλιστα  με την ευκαιρία της Παγκόσμιας 
Ημέρας των Πόλεων με θέμα :Οικοδομώντας  Βιώσιμες και 
Ανθεκτικές Πόλεις να οργανώσει σχετική Εκδήλωση –Δη-
μόσια συζήτηση  ώστε να γνωστοποιήσει τα αποτελέσμα-
τα της εργασίας του στο ευρύ κοινό».

ΝΕΟ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ
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ΔΙΟΡΘΩΝΟΥΝ ΤΟΝ Ν. ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 250.000 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
Δικαίωση για τους χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες, 
αυτοαπασχολουμένους και αγρότες, που εξαιτίας των 
δυσβάστακτων επιβαρύνσεων σε φόρους και εισφο-
ρές αντιδρούσαν στον νόμο Κατρούγκαλου όλο το 
προηγούμενο διάστημα, αποτελούν οι εξαγγελίες του 
πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα το Σάββατο, στη Διεθνή 
Εκθεση Θεσσαλονίκης, για μείωση εισφορών σε περί-
που 250.000 ασφαλισμένους. Σύμφωνα με ρεπορτάζ 
της Ρούλας Σαλούρου στην «Καθημερινή» συνολικά, 
το πακέτο στοχευμένων εισφοροελαφρύνσεων που 
εξήγγειλε το Σαββατοκύριακο ο πρωθυπουργός στηρί-
ζεται στο τρίπτυχο «μείωση εισφορών σε ελεύθερους 
επαγγελματίες, στήριξη επιστημόνων και επιδότηση 
εργοδοτών που απασχολούν νέους». Κεντρικός άξονας 
των μέτρων θεωρείται η μείωση των ασφαλιστικών 
εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους 
αυτοαπασχολουμένους και τους αγρότες με εισόδημα 
άνω των 7.032 ευρώ, ομάδα που εκτιμάται ότι απαρτί-
ζεται από περίπου 250.000 ασφαλισμένους.
Για αυτούς, από την 1η Ιανουαρίου 2019 οι εισφορές 
για κύρια ασφάλιση θα μειωθούν από 20% σε 13,3%. 
Βέβαια, από την αρχή του χρόνου θα ισχύσει και η 
αλλαγή της βάσης υπολογισμού των εισφορών, στο 
100% και όχι στο 85% του καθαρού εισοδήματος συν 
τις καταβλητέες εισφορές του προηγούμενου έτους, 
γεγονός που περιορίζει σημαντικά την εξαγγελθείσα 
μείωση. Να σημειωθεί ότι ειδικά για τους αγρότες, η 
ασφαλιστική εισφορά για κύρια σύνταξη μειώνεται στο 
12% από 18% που θα ήταν την 1η/1/2019.

Επικούρηση
Για περίπου 200.000 επιστήμονες, αλλά και αρτοποι-
ούς, βενζινοπώλες και ελεύθερους επαγγελματίες, 
θα εφαρμοστεί και ο δεύτερος άξονας ελάφρυνσης 
εισφορών. Πρόκειται για το μέτρο εφαρμογής ενός 
σταθερού ποσού εισφοράς επικούρησης και εφάπαξ, 
αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών, 
το οποίο πιθανότατα θα ισχύσει αναδρομικά, από την 
1η Ιανουαρίου 2017, καθώς σχεδόν δύο χρόνια από 
την υλοποίηση του νόμου Κατρούγκαλου δεν έχει κα-
ταστεί δυνατή η αποστολή των ειδοποιητηρίων από 
το ΕΤΕΑΕΠ. Πλέον, αυτοί θα κληθούν να πληρώσουν 
ένα συγκεκριμένο ποσό, έως 64,5 ευρώ τον μήνα, για 
κάθε μήνα που υπολείπεται, από την 1η Ιανουαρίου 

2017 (41 ευρώ για επικούρηση ή και 23,44 ευρώ για 
εφάπαξ).  

Όπως υπολογίζουν οι ειδικοί, οι κατηγορίες των ασφα-
λισμένων που θα έχουν τη μεγαλύτερη ελάφρυνση 
–αλλά και μελλοντική μείωση συντάξεων– είναι πε-
ρίπου 50.000 αυτοαπασχολούμενοι επιστήμονες του 
πρώην ΕΤΑΑ, με το όφελος από τα δύο μέτρα να κυμαί-
νεται από 153 ευρώ έως και 12.500 ευρώ τον χρόνο. 
Αλλοι 115.000 ελεύθεροι επαγγελματίες του πρώην 
ΟΑΕΕ θα έχουν από το 2019  όφελος που κυμαίνεται 
από 200 έως και 4.670 ευρώ τον χρόνο, ενώ τουλάχι-
στον 80.000 αγρότες θα έχουν όφελος από 200 έως και 
2.500 ευρώ τον χρόνο.

Παραδείγματα
Ετσι, για παράδειγμα, ελεύθερος επαγγελματίας με ετή-
σιο εισόδημα το 2019 της τάξης των 10.032 ευρώ, θα 
κατέβαλε με το παλαιό καθεστώς εισφορά 225 ευρώ 
τον μήνα για κύρια ασφάλιση και υγεία (20% + 6,95% 
επί του 100% του καθαρού εισοδήματος συν τις εισφο-
ρές του 2018). Με το νέο καθεστώς, θα καταβάλλει 
εισφορές 175 ευρώ τον μήνα (13,3% + 6,95%) και θα 

έχει όφελος 600 ευρώ. Βέβαια, η σύγκριση δεν γίνεται 
με το 2018, καθώς φέτος οι εισφορές 26,95% υπολογί-
ζονται επί του 85% του εισοδήματός του. Επαγγελματί-
ας με εισόδημα 30.032 ευρώ τον χρόνο θα καταβάλλει 
με το νέο σύστημα εισφορές για κύρια ασφάλιση και 
υγεία 508 ευρώ τον μήνα, από 674 ευρώ που θα ήταν 
με το παλαιό ύψος εισφορών, και θα έχει κέρδος 2.002 
ευρώ τον χρόνο.
Αγρότης με εισόδημα 8.022 ευρώ θα καταβάλλει το 
2019 εισφορές 128 ευρώ αντί 168 τον μήνα, που θα 
πλήρωνε με το ισχύον σύστημα (κέρδος 481 ευρώ τον 
χρόνο).
Σημαντικότερες είναι οι ελαφρύνσεις για τους επι-
στήμονες με μεσαία εισοδήματα, κυρίως λόγω του 
συνδυασμού των μέτρων της μείωσης της εισφοράς 
για κύρια ασφάλιση και της μείωσης των εισφορών 
για εφάπαξ και επικούρηση. Είναι ενδεικτικό ότι για 
εισόδημα της τάξης των 30.032 ευρώ, το κέρδος είναι  
2.508 ευρώ τον χρόνο, καθώς ο επιστήμονας θα κλη-
θεί να πληρώσει για κύρια σύνταξη, υγεία, επικούρηση 
και εφάπαξ εισφορές της τάξης των 421 ευρώ τον μήνα 
και όχι 631 ευρώ που θα ίσχυε με το σημερινό σύστη-
μα. Για επιστήμονα που δηλώνει εισόδημα 60.032 
(καθαρό εισόδημα συν εισφορές του προηγούμενου 
έτους) το κέρδος εκτιμάται σε 10.749 ευρώ, με τη μη-
νιαία εισφορά να περιορίζεται σε 841 ευρώ αντί 1.737 
ευρώ τον μήνα.
Οικονομολόγοι του φορολογικού κόμβου taxheaven 
εκτιμούν πως η πραγματική μεσοσταθμική μείωση των 
εισφορών δεν ξεπερνά το 26%, ενώ ακόμη και όταν 
η σύγκριση γίνεται σε φόρους και εισφορές, είναι της 
τάξης του 13%. Μάλιστα, οι φοροτεχνικοί του κόμβου 
προχώρησαν και σε συγκρίσεις της επιβάρυνσης των 
ελεύθερων επαγγελματιών και επιστημόνων σε σχέση 
με το 2014, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις αλλαγές στη 
φορολογία εισοδήματος, τους συντελεστές της εισφο-
ράς αλληλεγγύης καθώς και τις ασφαλιστικές αλλαγές 
της περιόδου 2017-2019. Σε σχέση με το 2014 και μετά 
την αύξηση των φόρων, αλλά και των εισφορών, που 
έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, ωφελημένοι είναι οι 
ελεύθεροι επαγγελματίες με εισόδημα έως 26.000 
ευρώ.
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Στους ιδιοκτήτες με μεσαία και μεγάλη ακίνητη περιουσία 
επιθυμεί να μεταφέρει τα βάρη η παρούσα κυβέρνηση με 
την επαναφορά του Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας 
το 2020, υποσχόμενη από την άλλη πλευρά ελαφρύνσεις 
για τις λαϊκές συνοικίες από το νέο έτος. Σύμφωνα με την 
«Καθημερινή» ωστόσο, ακόμα και για τους ιδιοκτήτες των 
περισσότερων «φθηνών» περιοχών οι ελαφρύνσεις που 
εξήγγειλε θα είναι περιορισμένες και δεν θα ξεπερνούν τα 70 
ευρώ το 2019. Οπως ανέφερε ο πρωθυπουργός Αλ. Τσίπρας 
το περασμένο Σάββατο από το βήμα της ΔΕΘ, «θα αλλάξει 
και η δομή του φόρου ώστε να γίνει πιο αναλογικός, πιο δί-
καιος, ελαφρύτερος για τη λαϊκή κατοικία, άρα περισσότερο 
φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας και όχι χαράτσι για τα 
λαϊκά στρώματα».
Όσον αφορά τη μεσοσταθμική μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 30%, 
αυτή θα γίνει σε βάθος διετίας και όπως ανέφερε ο πρωθυ-
πουργός, η μείωση θα φθάσει το 50% σε βάθος διετίας για τις 
χαμηλές περιουσίες.
Σημειώνεται ότι το μέτρο ψηφίστηκε το περυσινό έτος ως 
αντιστάθμισμα για το «ψαλίδισμα» του αφορολογήτου το 
2020 στις 5.685 ευρώ. Μάλιστα έχει θεσμοθετηθεί «ταβάνι» 
στην έκπτωση φόρου, η οποία δεν ξεπερνά τα 70 ευρώ.
Ειδικότερα, όσοι έχουν φέτος ΕΝΦΙΑ έως 233 ευρώ θα τύ-
χουν πλήρους έκπτωσης 30% το 2019, ενώ από εκεί και 
πάνω και μέχρι του ποσού των 700 ευρώ στους λογαρια-
σμούς του ΕΝΦΙΑ ενεργοποιείται ο «κόφτης» των 70 ευρώ.
Αυτό επιβεβαιώνεται κι από τα παραδείγματα που ετοίμασε 

το επιτελείο του πρωθυπουργού, τα οποία έχουν ένα συγκε-
κριμένο όριο: αφορούν ακίνητα με ΕΝΦΙΑ έως 233 ευρώ.  
Συγκεκριμένα:
1. Σε σπίτι στο Κερατσίνι αξίας 60.000 ευρώ ο φορολογούμε-
νος πληρώνει ΕΝΦΙΑ 224 ευρώ. Το 2019 θα πληρώσει 157 
ευρώ. Το 2020 θα πληρώσει 112 ευρώ.
2. Σε σπίτι στο Αιγάλεω που ο φορολογούμενος πληρώνει 
τώρα 203 ευρώ, το 2019 θα πληρώσει 142 ευρώ και το 2020 
θα πληρώσει 102 ευρώ.
3. Σε σπίτι στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης που ο φορολογούμε-
νος το 2018 πληρώνει 232 ευρώ, το 2019 θα πληρώσει 162 
ευρώ και το 2020 116 ευρώ. 
Ωστόσο, οι μειώσεις εξανεμίζονται για μεγαλύτερες περιου-
σίες και συγκεκριμένα για ιδιοκτήτες που πληρώνουν ΕΝΦΙΑ 
πάνω από 233 ευρώ. Για παράδειγμα, για διαμέρισμα που 
φέτος επιβαρύνεται με φόρο 400 ευρώ, αν είχε την πλήρη 
μείωση του 30%, ο ιδιοκτήτης του θα καλούνταν να πληρώ-
σει 120 ευρώ μικρότερο φόρο, δηλαδή 280 ευρώ, αλλά επει-
δή υπάρχει ο «κόφτης» των 70 ευρώ, ο φόρος θα περιοριστεί 
απλώς στα 330 ευρώ, άρα επί της ουσίας η μείωση φόρου 
είναι της τάξης του 17,5%.
Για παράδειγμα, φορολογούμενος που φέτος καλείται να 
πληρώσει ΕΝΦΙΑ 600 ευρώ, στην περίπτωση που είχε το 
2019 έκπτωση 30%, θα πλήρωνε στην εφορία 420 ευρώ. 
Ωστόσο θα πληρώσει 530 ευρώ, δηλαδή ο ΕΝΦΙΑ θα μειω-
θεί κατά 11,6%.
Τα δεδομένα είναι πολύ χειρότερα για τους ιδιοκτήτες που 

καλούνται να πληρώσουν ΕΝΦΙΑ άνω των 700 ευρώ. Με 
βάση τη διάταξη, που πλέον είναι νόμος, δεν θα έχουν καμία 
έκπτωση. Αντίθετα, λόγω της αλλαγής της δομής του φόρου 
(από ΕΝΦΙΑ σε ΦΜΑΠ), πιθανόν θα πληρώσουν περισσότε-
ρα.
Πάντως, με βάση όσα ανακοινώθηκαν, ο εισπρακτικός στό-
χος για το 2020 έχει τεθεί σε 1,8 δισ. ευρώ, από 2,65 δισ. 
ευρώ σήμερα. Τα 850 εκατ. ευρώ λιγότερα που υπόσχεται ο 
πρωθυπουργός για το 2020 είναι άγνωστο πώς θα κατανε-
μηθούν και ποιοι εντέλει θα εξαιρεθούν.
Υπενθυμίζεται ότι ο ΦΜΑΠ εφαρμόσθηκε για πρώτη φορά 
το 1997 και προέβλεπε υψηλό αφορολόγητο. Συγκεκριμένα, 
ο ΦΜΑΠ αφορούσε φορολογουμένους με ακίνητη περιουσία 
άνω των 243.600 ευρώ για τους άγαμους, 487.200 ευρώ 
για τους έγγαμους, με προσαύξηση 61.650 ευρώ για καθένα 
από τα δύο πρώτα παιδιά και 73.400 ευρώ για καθένα από 
το τρίτο παιδί και πάνω. Ο φόρος υπολογιζόταν με συντελε-
στές από 0,354% έως 0,944% επί της αντικειμενικής αξίας, 
για τα φυσικά πρόσωπα. Ο ΦΜΑΠ διατηρήθηκε για αρκετά 
χρόνια και το 2009 επανήλθε ως φόρος ακίνητης περιουσίας 
(ΦΑΠ) που αρχικά είχε όριο τις 400.000 ευρώ αντικειμενική 
αξία και άνω. Στη συνέχεια το 2010 το όριο επιβολής ΦΑΠ 
υποχώρησε στις 300.000 ευρώ για να καταλήξει το 2011 στις 
200.000 ευρώ αντικειμενική αξία. Σημειώνεται ότι τα έσο-
δα του Δημοσίου από τον ΦΑΠ του 2011 με αφορολόγητο 
όριο 200.000 ήταν περίπου 800 εκατ. ευρώ και αφορούσαν 
560.000 ιδιοκτήτες ακινήτων.

Κυρίαρχο παραμένει το «τοις μετρητοίς» στην αγορά ακινή-
των, καθώς οι τράπεζες εξακολουθούν να υποχρηματοδο-
τούν την απόκτηση κατοικίας, αφού άλλωστε η πλειονότητα 
των ενδιαφερομένων δεν διαθέτει επαρκή πιστοληπτική 
ικανότητα για την ουσιαστική δανειοδότησή της. Η «Καθημε-
ρινή» γράφει ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας 
που πραγματοποίησε η Ενωση Μεσιτών Πιστοποιημένων 
Πραγματογνωμόνων Ελλάδας (ΕΠΠΑ), επί δείγματος 138 
συναλλαγών αγοραπωλησίας που έγιναν κατά το πρώτο 
εξάμηνο του έτους σε όλη την Ελλάδα, προκύπτει ότι το 84% 
αυτών έγινε με μετρητά, χωρίς τη συμμετοχή τραπεζικού 
δανεισμού. Βέβαια, το αντίστοιχο ποσοστό σε προηγούμενη 
έρευνα της ΕΠΠΑ προ διετίας ήταν 93%, οπότε καταγράφεται 
μια μικρή έστω βελτίωση.
Δεδομένης της περιορισμένης ρευστότητας, τουλάχιστον 
από τους Ελληνες αγοραστές, τα ακίνητα που πωλούνται 
περισσότερο είναι κόστους έως 90.000 ευρώ, όπου συ-
γκεντρώνεται το 72,3% του συνόλου των συναλλαγών. 

Επιπλέον, το 45% των αγοραπωλησιών αφορούσε ακίνητα 
επιφάνειας έως 75 τ.μ. Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι το 68% 
των ακινήτων που πωλήθηκαν αναζητούσε αγοραστή για 
διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών, ενώ το υπόλοιπο 32% 
κρίνεται σαφώς πιο περιζήτητο, δεδομένου ότι βρισκόταν 
υπό καθεστώς πώλησης για περίοδο μικρότερη του εξαμή-
νου. Σε κάθε περίπτωση, μόλις το 12% των αγοραπωλησιών 
αφορά νεόδμητη κατασκευή που θα κατοικηθεί για πρώτη 
φορά.
Με βάση την έρευνα, οι Ελληνες αποτελούν το 74,2% των 
αγοραστών κατοικιών, ενώ από τους αλλοδαπούς αγορα-
στές ξεχωρίζουν οι Αλβανοί (7%) και οι Βούλγαροι (6,3%), 
κατά κύριο λόγο μόνιμοι κάτοικοι στην Ελλάδα, που αγόρα-
σαν ακίνητα μέχρι 90.000 ευρώ σε όλη την επικράτεια, για 
τους οποίους δεν αποτελούσε εμπόδιο η κακή κατάσταση 
του ακινήτου, εφόσον ήταν καλή η τιμή. Στον αντίποδα, 
Γερμανοί, Ελβετοί και Ισραηλινοί αγοράσαν ακίνητα αξίας 
351.000 και 650.000 ευρώ, που δεν απαιτούσαν ανακαίνι-

ση ή βελτιώσεις. Οι Ισραηλινοί αγόρασαν για εκμετάλλευση 
ενώ Γερμανοί και Ελβετοί για εξοχική κατοικία. Οι Κινέζοι 
απευθύνονται αποκλειστικά στη Χρυσή Βίζα και αγόρασαν 
ένα ή περισσότερα ακίνητα συνολικής αξίας 250.000 ευρώ. 
Αγγλοι και Ελβετοί έδειξαν προτίμηση στην Πελοπόννησο, 
ενώ Σέρβοι και Γερμανοί στη Βόρεια Ελλάδα. Εκτός από τους 
Ελληνες, ακίνητα ιδιοκτησίας τραπεζών αγόρασαν Αλβανοί, 
Βούλγαροι και Γερμανοί. Ελβετοί και Κινέζοι αγοραστές ήταν 
σε παραγωγική ηλικία 35-55 ετών, ενώ Αγγλοι και Γερμανοί 
ήταν συνταξιούχοι.
Επιπλέον, το 24,2% των αγοραστών (συνολικά) ήταν πρώ-
της κατοικίας, χωρίς την καταβολή ΦΠΑ, ενώ ιδιαίτερης 
μνείας χρήζει το ότι το 23% των αγορών αφορούσε ακίνητα 
ιδιοκτησίας τραπεζών.
Αντίστοιχα, το 45,7% των ακινήτων αποκτήθηκε για την 
κάλυψη αναγκών στέγασης οικογενειών, ενώ το 31,8% 
αφορούσε επένδυση με στόχο την εκμετάλλευση μέσω ενοι-
κίασης (π.χ. βραχυχρόνιες μισθώσεις κ.λπ.).
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Απόφαση με την οποία -για το τρέχον κυνηγετικό έτος 
2018/2019- μειώνονται πιλοτικά τα όρια της Ελεγχόμενης Κυ-
νηγετικής Περιοχής (ΕΚΠ) Παρνασσίδας, που υπολειτουργούσε 
από το 2011, ενώ από το 2014 δεν λειτουργεί, με δημιουργία 
πυρήνα απολύτου προστασίας σε συνάφεια με τις δράσεις 
αναψυχής και οικοτουρισμού, υπέγραψε ο αναπληρωτής 
υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η απόφαση «Προσωρινή τροποποί-
ηση των ορίων της Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής (ΕΚΠ) 
Παρνασσίδας», επιτελεί τους παρακάτω σκοπούς:
 - Δημιουργεί έναν πυρήνα απόλυτης προστασίας της άγριας 
ζωής, μεγαλύτερο των 50.000 στρεμμάτων.
 - Διευθετεί τις φυσιολατρικές χρήσεις, όπως η θήρα και η ορει-
βασία, αφού μετά από αίτημα των ορειβατών προστέθηκαν 
στην περιοχή απόλυτης προστασίας οι ζώνες Α1 και Α5 της ΕΚΠ, 
που είναι σημαντικές για την ορειβασία.
 - Αποδίδει στη θηρευτική δραστηριότητα, αλλά και στη θη-
ροφύλαξη, μεγάλο μέρος της ΕΚΠ, μειώνοντας της αρνητικές 
συνέπειες της μη λειτουργίας του χώρου, όπως:
* Σημαντική αύξηση των παράνομων δραστηριοτήτων, π.χ. 
λαθροθηρία, εντός της κλειστής ΕΚΠ.
* Αύξηση των μετακινήσεων των κυνηγών σε μακρινά από τον 
τόπο τους μέρη, ώστε να μπορέσουν να ασκήσουν τη δραστη-
ριότητά τους.
* Δημιουργία συνθηκών πίεσης στις κυνηγετικές περιοχές, που 
δέχονταν τους κυνηγούς που δεν μπορούσαν να κυνηγήσουν 
εντός της ΕΚΠ.
 Τα νέα προσωρινά όρια θα αξιολογηθούν κατά το τρέχον έτος 
μετά τη λήξη της κυνηγετικής περιόδου και έως τις 30 Ιουνίου 
2019 οι αρμόδιες δασικές αρχές, η Δ  ́Κυνηγετική Ομοσπονδία 
Στερεάς Ελλάδας και ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού 

Οίτης, κοιλάδας Σπερχειού και Μαλιακού Κόλπου, θα συνεργα-
στούν προκειμένου να υποβάλουν κοινή πρόταση στο ΥΠΕΝ για 
τη διατήρηση των παλιών ή νέων ορίων της ΕΚΠ.
 Με αφορμή την υπογραφή της απόφασης ο κ. Φάμελλος δή-
λωσε:
 Αξιολογούμε τις Ελεγχόμενες Κυνηγετικές Περιοχές και σίγουρα 
δεν επιδιώκουμε τον περιορισμό του κυνηγίου σε αυτές, είτε 
δημόσιες είτε ιδιωτικές, δίνοντας τη δυνατότητα σε μία κλειστή 
ομάδα κυνηγών να μπορούν να ασκήσουν τη δραστηριότητα, 
πληρώνοντας τόσο για την επιπλέον άδεια θήρας όσο και για τα 
θηράματα που θηρεύουν.
 Με οικολογικούς όρους, είμαστε σκεπτικοί και με την τακτική 
του «put and take», δηλαδή την απελευθέρωση θηραμάτων 
που μεγάλωσαν σε εκτροφεία για να τα κυνηγήσει κάποιος στην 
ΕΚΠ και να τα θηρεύσει. Αυτά τα θηράματα δεν έχουν το ένστι-
κτο της άγριας ζωής και έτσι η προσπάθεια του κυνηγού να τα 
πιάσει μειώνεται, ενώ εξαλείφεται η πιθανότητα διαφυγής τους.
 Παράλληλα, μας ανησυχεί η μεγέθυνση της παραβατικότητας 
και της λαθροθηρίας στις τυπικά ελεγχόμενες περιοχές, όπου δεν 
υπήρχε έλεγχος και θηροφυλακή.
 Με γνώμονα όλα τα ανωτέρω, δίνουμε φέτος πιλοτικά έκταση 
της Δημόσιας ΕΚΠ της Παρνασσίδας στη Φωκίδα στο κυνήγι, 
με βάση τη ρυθμιστική απόφαση θήρας του Ιουλίου, δημιουρ-
γώντας έναν σημαντικό πυρήνα αυστηρής προστασίας. Η ΕΚΠ 
δεν ήταν προσβάσιμη από το 2014, ούτε σε ελεγχόμενο ούτε 
σε ελεύθερο κυνήγι, εφόσον δεν λειτουργούσε ως ελεγχόμενη, 
οπότε αναπτύσσονταν σε αυτήν μόνο παράτυπες δραστηριό-
τητες.
 Θα ήθελα να σημειώσω ότι οι προηγούμενες κυβερνήσεις 
με νόμο ευνόησαν τη δημιουργία νέων ΕΚΠ, ίσως με στόχο 
να περιορίσουν μόνο εκεί το κυνήγι, αλλά άφησαν εντελώς 

αστήριχτες από προσωπικό και υπολειτουργούσες τις δημόσι-
ες ΕΚΠ. Έτσι, η Παρνασσίδα ήταν εδώ και χρόνια ένας χώρος 
κλειστός, που τον λυμαίνονταν οι λαθροθήρες, αποκλείοντας 
τους ντόπιους κυνηγούς από τον τοπικό θηραματικό πόρο και 
αναγκάζοντάς τους είτε να μην εκδώσουν άδεια θήρας είτε να 
ταξιδεύουν μεγάλες αποστάσεις, με συνέπεια να δημιουργείται 
κυνηγετική πίεση σε άλλες περιοχές και πίεση στα θηράματα, 
αχρείαστες μετακινήσεις οχημάτων με τις περιβαλλοντικές τους 
επιπτώσεις, συνωστισμός μεταξύ κυνηγών, αλλά και με άλλους 
χρήστες του οικοσυστήματος.
 Θεωρούμε ότι το κυνήγι δεν μπορεί να ασκείται εις βάρος της 
ισορροπίας του οικοσυστήματος ή εις βάρος άλλων χρηστών 
του δάσους και του περιβάλλοντος. Για τον λόγο αυτό καλέσαμε 
φέτος στο πλαίσιο της διαβούλευσης της Εθνικής Στρατηγικής 
για τα Δάση τους ορειβάτες, τους κυνηγούς, τους κτηνοτρό-
φους, καθώς και άλλες ομάδες πολιτών και επαγγελματιών, για 
να υπάρχει κοινός χώρος διαλόγου και σύνθεση.
 ν προκειμένω, στην περιοχή της Παρνασσίδας, συνυπο-
λογίσαμε -στις προτάσεις των υπηρεσιών και των τοπικών 
φορέων- και τις προτάσεις των ορειβατών. Για τον λόγο αυτό 
προσθέσαμε στη ζώνη απόλυτης προστασίας επιπλέον 20.000 
στρέμματα, ώστε να ασκούν τη δραστηριότητά τους με πλήρη 
απαγόρευση της θήρας.
 Όλα τα παραπάνω θεωρούμε ότι υπηρετούν τη στόχευση της 
κυβέρνησής μας για ισονομία μεταξύ των πολιτών και για σε-
βασμό στην οικολογία και το περιβάλλον. Παράλληλα, δίνουμε 
τη δυνατότητα της τοπικής ανάπτυξης σε μια περιοχή με πολλα-
πλές επιλογές, όπως είναι η θήρα, η ορειβασία, η φυσιολατρία, η 
κτηνοτροφία και άλλες οικονομικές δραστηριότητες, με ισορρο-
πία και χωρίς προστριβές και παραβατικότητα».

Εκτιμάται ότι στο τέλος θα υπάρχει σημαντικός ανταγωνισμός 
στη διεκδίκηση της άδειας. Σύμφωνα με την «Καθημερινή»  τέσ-
σερις είναι οι ενδιαφερόμενοι για την άδεια καζίνο στο Ελληνικό. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, τρεις αμερικανικές επιχειρήσεις και 
μία γαλλική απέστειλαν μέχρι αργά το απόγευμα σχόλια για το 
σχέδιο παραχώρησης της άδειας. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο 
της σχετικής διαβούλευσης, σχόλια απέστειλαν οι επιχειρή-
σεις Caesars Entertainment (ΗΠΑ), Groupe Barrière (Γαλλία), 
Mohegan Sun (HΠΑ) και Hard Rock (HΠΑ). Παράγοντες κοντά 
στη διαδικασία δεν απέκλειαν το ενδεχόμενο αποστολής σχο-
λίων και από τη Las Vegas Sands (ΗΠΑ), τα οποία ωστόσο δεν 
είχαν φτάσει στη χώρα μας, λόγω διαφοράς ώρας.
Πάντως, η διαδικασία διαβούλευσης επί του σχεδίου παραχώ-
ρησης της άδειας καζίνο στο Ελληνικό δεν προεξοφλεί τη συμ-
μετοχή στον διαγωνισμό. Ο αριθμός των συμμετεχόντων στον 
διαγωνισμό μπορεί να αυξηθεί ή και να μειωθεί. Εντύπωση 
επίσης προξενεί το γεγονός ότι καμία ασιατική επιχείρηση δεν 

έχει ενδιαφερθεί μέχρι σήμερα. Πιθανώς αυτό να συμβαίνει για 
τον επιπρόσθετο λόγο ότι η Lamda Development δεν έχει γνω-
στοποιήσει τους όρους εμπορικής εκμετάλλευσης του ακινήτου. 
Κάτι τέτοιο αναμένεται να συμβεί μέσα στον μήνα, έτσι ώστε η 
προκήρυξη της άδειας να αναμένεται μέσα τον Οκτώβριο. Αν 
συμβεί κάτι τέτοιο, τότε είναι πιθανό η υποβολή προσφορών 
των ενδιαφερόμενων να λάβει χώρα προς το τέλος του έτους.
Με βάση την κινητικότητα που αναπτύχθηκε μέχρι σήμερα, 
εκτιμάται ότι στο τέλος θα υπάρχει σημαντικός ανταγωνισμός 
στη διεκδίκηση της άδειας. Και οι τέσσερις (συν ένας) ενδια-
φερόμενοι είναι παγκόσμιας κλάσης παίκτες που θεωρούνται 
καλοδεχούμενοι σε κάθε χώρα ως επενδυτές. Διαχειρίζονται 
επιχειρήσεις ύψους πολλών δισ. ευρώ ετησίως και διαθέτουν 
σημαντική εμπειρία στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων κέντρων 
αναψυχής.
Καλά ενημερωμένες πηγές χαρακτήριζαν ως καταλύτη για το 
εκδηλούμενο ενδιαφέρον είναι –εκτός φυσικά από τους όρους 

εμπορικής εκμετάλλευσης του ακινήτου– το νέο πλαίσιο λει-
τουργίας της αγοράς καζίνο στη χώρα μας και η χαμηλή φορο-
λόγηση που αυτό προβλέπει. Το νέο πλαίσιο προβλέπει φορο-
λογία παιγνίων στα καζίνο που κλιμακώνεται από 20% έως 8%, 
ανάλογα με τα έσοδα. Ετσι, ο ενδιαφερόμενος έχει κάθε λόγο να 
επενδύσει στην ελληνική αγορά και μάλιστα να έχει έσοδα όσο 
το δυνατόν υψηλότερα.
Με όλα τα παραπάνω, φαίνεται ότι ο στόχος της ολοκλήρωσης 
της επένδυσης στο Ελληνικό μεταφέρεται για το 2019. Καθώς 
θεωρείται απίθανο με τους χρόνους υλοποίησης της διαδικα-
σίας παραχώρησης της άδειας καζίνο, να έχει ανακηρυχτεί ο 
προτιμητέος επενδυτής πριν από το τέλος του έτους, η συγκεκρι-
μένη προαίρεση για την ολοκλήρωση της συμφωνίας εκτιμάται 
ότι θα ικανοποιηθεί στους πρώτους μήνες του επόμενου έτους.

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΚΟΛΟΣΣΟΙ, ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ, ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΚΑΖΙΝΟ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΥΠΕΝ: ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΝΑΣΣΙΔΑΣ
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Σε μηνιαία βάση η «μαύρη τρύπα» για τη ΔΕΗ από το κό-
στος των CO2 ξεπερνάει τα 50 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα 
η ρευστότητα που σταδιακά άρχισε να περιορίζεται, να 
μηδενισθεί τον Αύγουστο. Σύμφωνα με την «Καθημερι-
νή» σενάρια αύξησης των τιμολογίων σε στοχευμένες 
κατηγορίες καταναλωτών εξετάζει εσπευσμένα η ΔΕΗ, 
προκειμένου να αντιμετωπίσει το οξύ πρόβλημα της τα-
μειακής ρευστότητας που επανήλθε λόγω της ραγδαίας 
αύξησης της τιμής των δικαιωμάτων διοξειδίου του άν-
θρακα (CO2). To συνεχιζόμενο ράλι της τιμής των CO2 από 
τα 5 ευρώ ο τόνος στις αρχές του έτους στα 23 ευρώ την 
περασμένη Παρασκευή και οι προβλέψεις για τιμές που 
μπορεί να φτάσουν ακόμη και τα 30 ευρώ ο τόνος μέχρι τα 
τέλη του έτους εξελίσσεται σε πραγματικό εφιάλτη για τη 
ΔΕΗ, αφενός για τις επιπτώσεις στη ρευστότητα και αφετέ-
ρου στον εν εξελίξει διαγωνισμό για την πώληση των λι-
γνιτικών μονάδων Μελίτης και Μεγαλόπολης. Σε μηνιαία 
βάση η «μαύρη τρύπα» για τη ΔΕΗ από το κόστος των CO2 
ξεπερνάει τα 50 εκατ. ευρώ με αποτέλεσμα η ρευστότητα 
που σταδιακά άρχισε να περιορίζεται, να μηδενισθεί τον 
Αύγουστο και η επιχείρηση να βάλει προτεραιότητες στις 
πληρωμές, αφήνοντας απλήρωτους τους προμηθευτές 
προκειμένου να αντεπεξέλθει σε μη ανελαστικές δαπάνες 
(μισθοδοσία, εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, κ.λπ.).
Οι οικονομικές υπηρεσίες της επιχείρησης χτύπησαν συ-

ναγερμό και η διοίκηση του κ. Μανόλη Παναγιωτάκη που 
μέχρι πρότινος απέφευγε κάθε συζήτηση για αύξηση τι-
μολογίων, εξετάζει εσπευσμένα σενάρια για στοχευμένες 
αυξήσεις σε κάποιες κατηγορίες καταναλωτών, κατά το 
μοντέλο που έχει υποδείξει και η McKinsey στο μπίζνες 
πλαν της Επιχείρησης. Μια πρώτη κατηγορία καταναλω-
τών είναι αυτή των αγροτών, που η αναπροσαρμογή των 
τιμολογίων ώστε να αντανακλούν το πραγματικό κόστος 
αποτελεί και μνημονιακή υποχρέωση. Παράλληλα, η διοί-
κηση της ΔΕΗ θα επιδιώξει και ελάφρυνση από ρυθμιστι-
κά βάρη, όπως για παράδειγμα το τέλος προμηθευτή, ενώ 
αναμένεται να θέσει προς τα συναρμόδια υπουργεία και 
θέμα μείωσης της φορολογίας για την ηλεκτροπαραγωγή.
Το πρόβλημα των CO2 και τις επιπτώσεις στη ΔΕΗ και στο 
κόστος ρεύματος ανέδειξε ο ίδιος ο κ. Παναγιωτάκης με 
την ομιλία του στη ΔΕΘ, δηλώνοντας εμμέσως πλην σα-
φώς την αδυναμία διαχείρισής του από την επιχείρηση. 
«Εχουμε μπροστά μας μια πρόκληση τώρα. Την πρόκλη-
ση της ραγδαίας ανόδου των δικαιωμάτων του διοξειδί-
ου του άνθρακα. Είναι ένα πρόβλημα που υπερβαίνει τη 
ΔΕΗ, το οποίο θα πρέπει να το δούμε και σαν ΔΕΗ βέβαια, 
πώς θα το διαχειριστούμε οικονομικά, αλλά και σαν χώρα 
γενικότερα. Πρώτον, γιατί η λιγνιτική παραγωγή το μεσο-
πρόθεσμο διάστημα, 15 χρόνια, πόσα θα είναι αυτά, είναι 
απαραίτητη ως ενέργεια βάσης, άρα θα πρέπει να στηρι-

χτεί και δεύτερον γιατί θα πρέπει να ελεγχθεί το ενεργειακό 
κόστος», είπε ο κ. Παναγιωτάκης.
Το θέμα του ενεργειακού κόστους απασχολεί έντονα και 
την ενεργοβόρο βιομηχανία, η οποία έχει θέσει αίτημα 
στη ΔΕΗ για παράταση των υφιστάμενων συμβάσεων 
που λήγουν τον Φεβρουάριο του 2019 μέχρι το 2020, 
κάτι που έχει φέρει σε ρήξη τις δύο πλευρές. Οι σχέσεις 
ΔΕΗ και βιομηχανίας οξύνθηκαν περαιτέρω μετά τα όσα 
είπε ο κ. Παναγιωτάκης από το βήμα της ΔΕΘ. Μίλησε 
για επιθετική τακτική απέναντι στη ΔΕΗ από κάποιους εκ 
των βιομηχανικών πελατών της, που οδηγεί σε αδιέξοδο, 
ενώ επιτέθηκε συνολικά στην ενεργοβόρο βιομηχανία 
για το γεγονός ότι δεν ενεπλάκη στην αγορά ηλεκτρικής 
ενέργειας, δεν συμμετείχαν δηλαδή στον διαγωνισμό για 
την αποεπένδυση. Στο κάλεσμα του κ. Παναγιωτάκη για 
συμμετοχή της βιομηχανίας στο σχέδιο αποεπένδυσης 
ανταποκρίθηκε η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, το ενδιαφέρον της 
οποίας ωστόσο φέρεται να έχει ατονήσει, όπως και των 
υπολοίπων επενδυτών με εξαίρεση την κινεζική εταιρεία 
CHN Energy που συμμετέχει σε κοινοπραξία με τον όμιλο 
Κοπελούζου και η οποία έχει ζητήσει παράταση της ημε-
ρομηνίας υποβολής δεσμευτικών προσφορών για ένα με 
δύο μήνες. Το επενδυτικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη 
μονάδα της Μελίτης και μόνο, ενώ ο αρχικός σκεπτικισμός 
έχει ενισχυθεί μετά το ράλι των τιμών των CO2.

Η πρώτη ελληνική ανεμογεννήτρια παρουσιάζεται αυτές 
τις ημέρες στο περίπτερο 10, στην 83η ΔΕΘ και αποτελεί 
την πράσινη λύση για την παραγωγή ενέργειας από αέρα. 
Η ανεμογεννήτρια «EW16 Θέτις»κατασκευάστηκε από 
Έλληνες μηχανικούς στον όμιλο EUNICE ENERGY GROUP 
(EEG) και έχει καταφέρει να εντυπωσιάσει τους επισκέ-
πτες. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Νίκου Αβουκάτου στο 
greenagenda  η ανεμογεννήτρια είναι συνολικής ισχύος 
50 Kw που σημαίνει ότι, από μία και μόνο, καλύπτονται οι 
ενεργειακές ανάγκες 10 νοικοκυριών. Αποτελεί την ιδανι-
κή λύση για την εξασφάλιση ενέργειας που είναι αναγκαία 
για έναν βιομήχανο, έναν ξενοδόχο, ένα αγρόκτημα και 
κάποιους που θέλουν να δημιουργήσουν μια ενεργειακή 
κοινότητα. Κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου στις εγκαταστά-
σεις της νέας σύγχρονης και τεχνολογικά πρωτοποριακής 
μονάδας του Ομίλου που λειτουργεί στη Μάνδρα Αττικής.
Η EEG σκοπεύει να επεκτείνει την τοποθέτηση των ανεμο-
γεννητριών τα επόμενα χρόνια στην ελληνική επικράτεια. 
«Στο εργοστάσιό μας έρχονται τα υλικά όπως η λαμαρίνα, 

τα καλώδια και οι ασφάλειες και εμείς κατασκευάζουμε 
την πρώτη ελληνική ανεμογεννήτρια. Δεν θέλουμε το 
πράσινο μέλλον να είναι μόνο... λόγια, αλλά να γίνει και 
πράξη», επισήμανε ο Βασίλης Παπατσίρος, μηχανολόγος 
και αεροναυπηγός μηχανικός, υπεύθυνος παραγωγής του 
εργοστασίου.
«Το πρωτότυπο είναι σε λειτουργία εδώ και τρία χρόνια 
στη Γερμανία. Ήδη έχουμε κάποιες επαφές και συμφωνίες 
οι οποίες αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα», ανέφε-
ρε ο κ. Παπατσίρος.
Ο Όμιλος παρουσιάζει στη ΔΕΘ και το σύστημα 
«S4S» (Storage for: Saving, Solutions, Smart Grid, 
Sustainability), ένα διεθνώς πρωτοποριακό σύστημα 
αποθήκευσης και αυτοδιαχείρισης ενέργειας και τεχνο-
γνωσίας Ευφυούς Ηλεκτρικού Δικτύου (ΕΗΔ), το οποίο η 
EUNICE ENERGY GROUP ανέπτυξε και μέρος του εφαρμό-
ζεται στην αυτόνομη ενεργειακή επένδυση του πολυβρα-
βευμένου και διεθνώς αναγνωρισμένου «TILOS Project», 
που εξασφαλίζει στην Τήλο ενεργειακή ανεξαρτησία και 

αυτονομία από ΑΠΕ.
«Με το συγκεκριμένο σύστημα επιδιώκουμε να δώσουμε 
λύσεις ενέργειας σε περιοχές που λείπει, δηλαδή μακριά 
από αστικά κέντρα», υπογράμμισε ο κ. Παπατσίρος.
Τα δύο τεχνολογικά επιτεύγματα, η ανεμογεννήτρια 
«EW16 θέτις» και το σύστημα «S4S» Αποθήκευσης και 
Αυτοδιαχείρισης της ενέργειας από ΑΠΕ, λειτουργούν 
απολύτως προωθητικά και συνδυαστικά μεταξύ τους.
Αποτελούν συστατικά στοιχεία των νέων πρωτοπορια-
κών διεθνώς αυτόνομων ενεργειακών λύσεων, παραγω-
γής, αποθήκευσης και ασφαλούς διαχείρισης ενέργειας 
από ΑΠΕ, που ανοίγουν τον δρόμο για την ενεργειακή 
μετάβαση σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Μπορούν να 
εφαρμοστούν σε οποιοδήποτε νησί, χερσαία κοινότητα 
(απομακρυσμένη ή όχι από το δίκτυο), σε κάθε Ενεργεια-
κή Κοινότητα, στο πεδίο μίας παραγωγικής, τουριστικής, 
αγροτικής ή άλλης επένδυσης, σε έναν Δήμο, μία Περιφέ-
ρεια, κτλ.

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΞΕΤΑΖΕΙ Η ΔΕΗ

Η ΠΡΩΤΗ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ MADE IN GREECE
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Σημαντικό έργο χαρτοχραφικής απεικόνισης αναλαμβάνει 
εκ νέου το ΙΓΜΕ αλλά όπως φαίνεται οι πόροι που αφιε-
ρώνει το ΕΣΠΑ και η Πολιτεία είναι λίγοι και το αποτέλε-
σμα που θα παραχθεί φαίνεται ανεπαρκές και ημιτελές. 
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Θοδωρή Καραουλάνη στο 
greenagenda  συγκεκριμένα το ΙΓΜΕ, μετά από πρόσκλη-
ση του Υπουργείου Οικονομίας και ειδικότερα από το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Έρευνα 
Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), συνέταξε τεχνικό δελτίο για το έργο 
«Δράσεις Γεωλογικών Χαρτογραφήσεων Ελλάδας για 
τη στήριξη της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας 
(GEOINFRA)» το οποίο εγκρίθηκε από το ΥΠΕΝ (ως επο-
πτεύον Υπουργείο που έχει και το ρόλο επιτελικής δομής 
ΕΣΠΑ). Σύμφωνα με πληροφορίες μας και όπως εμφανί-
ζεται και στα έγγραφα της απόφασης το έργο σχεδιάζεται 
από το ΙΓΜΕ εδώ και πολλά χρόνια, αλλά τώρα δέχθηκε 
το ΥΠΟΙΑΝ ότι ωρίμασε και εξέδωσε την πρόσκληση. 
Μάλιστα υποτίθεται ότι η δράση αποσκοπεί στη διευκό-
λυνση των επενδύσεων – για αυτό επιχορηγείται από 
το ΕΠΑΝΕΚ – αλλά προφανώς αυτό είναι έμμεσο καθώς 
εξυπηρετεί βασικά τις επιτελικές λειτουργίες του κράτους. 
Το πρόβλημα είναι ότι το εγκεκριμένο ποσό των 2,8 εκ. 
ευρώ δεν φτάνει για να γίνει γεωλογική χαρτογράφηση 
σε όλη τη χώρα παρά μόνο σε κάποια μέρη της – κάτι που 
παραδέχεται και η ίδια η περιγραφή του προγράμματος. 
Βασικό όφελος ωστόσο που θα υπάρξει από το πρόγραμ-
μα είναι η επικαιροποίηση του υφιστάμενου Βασικού Γε-
ωλογικού Χάρτη της Ελλάδας (πρόκειται για όλους τους 
327 γεωλογικούς χάρτες που καλύπτουν όλη τη χώρα) 
αλλά σε μεγάλη κλίμακα που δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες 
τοπικού σχεδιασμού. Επίσης προχωρά για ένα μέρος του 
θαλάσσιου χώρου η γεωλογική αποτύπωση σε χάρτη του 
βυθού. Εξαιρετικά σημαντικό επίσης, το οποίο άπτεται και 
του χωρικού σχεδιασμού, είναι το ότι οι υφιστάμενοι χάρ-
τες θα προσαρμοσθούν στις απαιτήσεις διαλειτουργικότη-
τας και διάχυσης της χωρικής πληροφορίας που επιβάλλει 
πλέον η ευρωπαϊκή νομοθεσία και αποτελούν τη βάση 
του σχεδιασμού όλων των δραστηριοτήτων του ΥΠΕΝ.
Συγκεκριμένα η εγκεκριμένη δράση αποσκοπεί στην πα-
ραγωγή πρωτογενών γεωλογικών δεδομένων και στην 
επεξεργασία και αποτύπωσή τους σε χάρτες προκειμένου 
να αποτελέσουν το υπόβαθρο για οποιαδήποτε αναπτυξι-
ακή δράση με οφέλη για την κοινωνία και την οικονομία 
και εξειδικεύεται στα ακόλουθα θεματικά αντικείμενα:
I. Γεωλογικές χαρτογραφήσεις σε στρατηγικές και επιχει-
ρησιακές κλίμακες σε επιλεγμένες περιοχές για την απο-
τελεσματική λήψη αποφάσεων σχεδιασμού και εκτέλεσης 
δημοσίων και ιδιωτικών έργων, καθώς και την αναβά-

θμιση-ανάπτυξη της υποδομής Αστικής Γεωλογίας για 
την ορθολογική χάραξη/εφαρμογή πολιτικών χωρικού 
σχεδιασμού.
II. Υποθαλάσσια γεωλογική έρευνα στην περιοχή του 
Αιγαίου Πελάγους για τη βιώσιμη διαχείριση του υποθα-
λάσσιου περιβάλλοντος & των φυσικών πόρων και την 
ανάπτυξη των υποδομών της οικονομίας (πόντιση καλω-
δίων, λιμενικών έργων, εκμετάλλευση ορυκτών).
III. Καταγραφή νέων γεωτόπων, μελέτες γεωδιαδρομών 
και μελέτες διαχείρισης γεωπάρκων για την ανάπτυξη του 
γεωτουρισμού, με άμεση επίδραση στην προώθηση του 
τουριστικού προϊόντος
Τα δεδομένα που θα προκύψουν από την υλοποίηση του 
έργου, θα αποτελέσουν σημαντικό εργαλείο για την κα-
λύτερη αξιοποίηση και διαχείριση της γεωλογικής πληρο-
φορίας, διότι:
• Θα ολοκληρωθεί η ολική ή/και μερική αναθεώρηση γε-
ωλογικών χαρτών κλ. 1:50.000, η συμπλήρωση μακέτας 
(τομές, στήλες κλπ), η ομοιογενοποίηση - εναρμόνιση και 
των 327 γεωλογικών χαρτών καθώς και η επικαιροποί-
ηση, προσαρμογή, εναρμόνιση και συμπλήρωση ενιαίου 
κωδικολογίου γεωλογικών σχηματισμών και βιβλιοθή-
κης γεωλογικών συμβόλων για τις 327 χαρτοσυνθέσεις 
του Βασικού Γεωλογικού Χάρτη της Ελλάδας (επιβαλ-
λόμενη από τη διεθνή και ευρωπαϊκή πρακτική σε θέματα 
διαλειτουργικότητας και διάχυσης της χωρικής πληροφο-
ρίας, όπως π.χ. η Ευρωπαϊκή Κοινοτική Οδηγία 2007/2/
ΕΚ για τα μεταδεδομένα).
• Θα πραγματοποιηθούν πιλοτικές γεωλογικές χαρτογρα-
φήσεις κλίμακας 1:25.000 σε επιλεγμένες περιοχές της 
Ελλάδας.
• Θα συνεχιστεί η αναβάθμιση-ανάπτυξη της υποδομής 
της Αστικής Γεωλογίας με τη δημιουργία πολυγεωθεμα-
τικών χαρτών μεγάλης κλίμακας για την αστική και πε-
ριαστική περιοχή του Δήμου Λαμιαίων (Ν. Φθιώτιδας) 
με στόχο την ορθολογική χάραξη/εφαρμογή πολιτικών 
χωρικού σχεδιασμού.
• Θα συμπληρωθεί περαιτέρω η θαλάσσια γεωλογική 
υποδομή και διάθεση υποθαλάσσιας γεωλογικής πλη-
ροφορίας μέσω διενέργειας υποθαλάσσιων γεωλογικών 
ερευνών χαρτογράφησης κλ. 1:200.000 του ελληνικού 
πυθμένα, που θα φθάσει στο 25% των ελληνικών θαλασ-
σών.
• Θα συνεχιστεί η καταγραφή νέων γεωτόπων και μελε-
τών γεωδιαδρομών σε επιλεγμένες περιοχές του ελληνι-
κού χώρου, καθώς και μελετών διαχείρισης/ανάδειξης 
επιλεγμένων γεωπάρκων.

Τα οφέλη
Σημειώνεται ότι το έργο θα συμβάλλει:
1. Στην τεκμηρίωση της Γεωλογίας της Ελλάδας και στη 
διαχρονική διασφάλιση του ψηφιακού αρχειακού υλι-
κού του ΙΓΜΕ, μέσω των διαδικασιών ψηφιοποίησης και 
ενημέρωσης.
2. Στην συγκρότηση μίας ενιαίας βάσης γεωλογικών χω-
ρικών δεδομένων για ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, 
εναρμονισμένων με διεθνή πρότυπα, που θα μπορεί να 
συμβάλλει σε Εθνικά Στρατηγικά Σχέδια αξιοποίησης και 
οργάνωσης των φυσικών πόρων της Ελλάδας.
3. Στην ενίσχυση της κεντρικής διοίκησης και της διαχείρι-
σης ψηφιακών πόρων.
4. Στη διευκόλυνση ενός μεγάλου φάσματος φορέων 
τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα να χρη-
σιμοποιούν γεωλογικά δεδομένα πιο αναγνωρίσιμα και 
προσιτά στους ερευνητές, στους μελετητές αλλά και στους 
απλούς πολίτες.
5. Στη διευκόλυνση λήψης στρατηγικών αποφάσεων 
από τους φορείς του παραγωγικού ιστού της χώρας 
(βιομηχανία, πολεοδομία, ενέργεια, τουρισμός, κλπ.) και 
στη σύνταξη υλικού τεκμηρίωσης, που θα ωφελήσει την 
ακαδημαϊκή - ερευνητική κοινότητα σε κρατικό αλλά και 
διεθνές επίπεδο.
6. Στην υποστήριξη και καθοδήγηση του περιβαλλοντι-
κού, χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού σε ειδι-
κά και γενικά πλαίσια εθνικού, περιφερειακού, νομαρχια-
κού επιπέδου, καθώς και σε επίπεδο ΟΤΑ (ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ).
Σημειώνεται ότι το Ι.Γ.Μ.Ε. αποτελεί ερευνητικό ινστιτού-
το και έχει ως σκοπό -μεταξύ άλλων - «.. τη μελέτη της 
γεωλογικής δομής της χώρας και τη σύνταξη γενικών και 
λεπτομερών γεωλογικών, κοιτασματολογικών, γεωφυσι-
κών, γεωχημικών και λοιπών χαρτών.» και για αυτό επι-
λέγεται, μέσω προγραμματικής σύμβασης, να αναλάβ3ει 
το έργο, το οποίο θα πρέπει να ολοκληρώσει για λογαρια-
σμό του Δημοσίου και για την εξυπηρέτηση του δημοσίου 
συμφέροντος, από φέτος και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 
2023. Χωρίς να αναφέρεται στην απόφαση σημειώνεται 
ότι η συγκειρμένη εργασία αποτελεί το βασικό λόγο ύπαρ-
ξης, στρατηγικά, του ΙΓΜΕ για το κράτος και η χρηματο-
δότηση μέσω ΕΣΠΑ είναι απαραίτητη για την εκτέλεση του 
έργου, καθώς η τακτική χρηματοδότηση αφενός καλύπτει 
μόνο πάγιες ανάγκες (μισθοδοσίες, λειτουργικά κλπ) και 
τα ανταγωνιστικά προγράμματα που παίρνει αφορούν 
άλλες, πολύ συγκεκριμένες εργασίες, δηλαδή αν δεν 
εντάσσονταν στο ΕΣΠΑ δεν θα μπορούσε να γίνει ούτε η 
επικαιροποίηση του γεωλογικού χάρτη της Ελλάδας…

ΤΡΙΑ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ ΣΤΟ ΙΓΜΕ
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Στην οργάνωση δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων 
και την ίδρυση και λειτουργία διαδημοτικής Μονάδας Επε-
ξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ) προχωρούν ο ΕΔΣΝΑ και 
οι Δήμοι Μαρκοπούλου, Παιανίας, Σπάτων-Αρτέμιδας και 
Ραφήνας-Πικερμίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ενιαίου 
Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Δήμων Αττικής (ΕΔΣΝΑ). Σύμφω-
να με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η νέα οικονομικά και οικολογικά δίκαιη και 
βιώσιμη πολιτική στη διαχείριση των αποβλήτων, που απο-
τυπώνεται στο νέο, αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ Αττικής, σημειώνει 
ο ΕΔΣΝΑ, επιτάσσει «η διαχείριση του μεγαλύτερου μέρους 
των αποβλήτων να γίνεται αποκεντρωμένα», δηλαδή σε επί-
πεδο δήμου ή διαδημοτικών συνεργασιών. Σε αυτό το πλαί-
σιο, ενεργεί ο ίδιος ο ΕΔΣΝΑ σε συνεργασία με τους δήμους 

και τις τοπικές κοινωνίες. Με αυτόν τον τρόπο οι διαδημοτικές 
συνεργασίες συντελούν στην ευόδωση της προσπάθειας των 
δήμων για την υλοποίηση των προγραμμάτων «Διαλογής 
στην Πηγή». Σύμφωνα με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας 
και πιστός στις οδηγίες διαχείρισης αποβλήτων της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, ο Σύνδεσμος, σε άψογη συνεργασία με τους 
τέσσερις δήμους, προχώρησε στη συμφωνία κατασκευής της 
διαδημοτικής Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων, δυνα-
μικότητας 45.000 τόνων ετησίως. Στην εγκατάσταση θα εξυ-
πηρετούνται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα οι συμβαλλόμενοι 
δήμοι για το σύνολο των συλλεγόμενων μέσω προγραμμά-
των «Διαλογής στην Πηγή» βιοαποβλήτων, με δυνατότητα 
εξυπηρέτησης και άλλων δήμων, με τους όμορους να έχουν 

προτεραιότητα. Για την απόκτηση της έκτασης όπου θα κα-
τασκευαστεί η ΜΕΒΑ, την προμήθεια των μέσων και του 
εξοπλισμού προσωρινής αποθήκευσης και συλλογής των 
βιοαποβλήτων από νοικοκυριά και επιχειρήσεις των συμβαλ-
λόμενων δήμων, καθώς και φορτηγού μεταφοράς των υπο-
λειμμάτων, θα υποβληθεί από τον ΕΔΣΝΑ πρόταση-αίτημα 
χρηματοδότησης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η σύμ-
βαση έχει ισχύ 28 ετών, ενώ ο ενδεικτικός προϋπολογισμός 
για τη λειτουργία της ανέρχεται σε 14.320.000 ευρώ. Τέλος, 
ο ΕΔΣΝΑ χαρακτηρίζει «εξαιρετική» τη συνεργασία όσων ενε-
πλάκησαν στην κατάρτιση της προγραμματικής συμφωνίας, 
τονίζοντας ότι αυτή «θα αποτελέσει βάση και πρότυπο για τις 
μελλοντικές».

Μείωση του όγκου των οργανικών απορριμμάτων κατά 25% 
με ταυτόχρονη αξιοποίηση του, για παραγωγή εδαφοβελτιω-
τικού 2.500 τόνων καθώς και εναλλακτικού καυσίμου 50.000 
τόνων για βιομηχανική χρήση, πέτυχε το 2018 η Περιφέρεια 
Αττικής και ο Ενιαίος Διαβαθμιδικός Συνδέσμος Δήμων Αττι-
κής (ΕΔΣΝΑ) με τη συμμετοχή και των 66 δήμων, σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
 Παράλληλα ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την κατα-
σκευή Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων στο Μαρκό-
πουλο όπου θα εξυπηρετούνται τέσσερις δήμοι της περιοχής. 
Σύντομα δρομολογείτε η Μονάδα Επεξεργασίας Σύμμικτων 
απορριμμάτων στο Σχιστό και μια ακόμη νέα ΜΕΒΑ στα 
Μέγαρα για τους όμορους δήμους. Με την προώθηση ορι-
σμένων νομοθετικών ρυθμίσεων, η Εκτελεστική Επιτροπή 
του ΕΣΔΝΑ τις προσεχείς ημέρες θα εγκρίνει την λειτουργία 
της Μονάδας Επεξεργασίας στο Γραμματικό, ενώ έχει προ-
χωρήσει και η διαγωνιστική διαδικασία για την περεταίρω 
αναβάθμιση του Εργοστάσιου Μηχανικής Ανακύκλωσης και 
Κομποστοποίησης (ΕΜΑΚ) ‘Ανω Λιοσίων, αναφέρει στο ΑΠΕ- 
ΜΠΕ η αντιπρόεδρος του ΕΔΣΝΑ Αφροδίτη Μπιζά.
 Διευκρινίζει ότι με την παρέμβαση αυτή θα επιτυγχάνεται 
καλύτερος διαχωρισμός των ανακυκλώσιμων υλικών με συ-
νέπεια την αύξηση και βελτίωση «στο μέγιστο της ποσότητας 
και η ποιότητας των ανακτώμενων προς χρήση προϊόντων». 
Υπογραμμίζει ότι κλειδί στη φιλοσοφία του νέου μοντέλου δι-
αχείρισης των απορριμμάτων, αποτελεί η μείωση του όγκου 
των απορριμμάτων προς ταφή ενώ επιταγή των καιρών απο-
τελεί και η επανάκτηση και επανάχρηση υποπροιόντων τους. 

«Πλέον εκτρέπεται στο ΕΜΑΚ ο κύριος όγκος των φυτοκλαδε-
μάτων και των οργανικών απορριμμάτων μέσω προγραμμά-
των και κινήτρων που προωθεί ο ΕΔΣΝΑ, σημειώνει.
 Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώνει η κ. Μπιζά, ο ΕΣΔΝΑ απηύ-
θυνε στους δήμους πρόσκληση συμμετοχής σε πρόγραμμα 
του ΠΕΠ Αττικής συνολικού προυπολογισμού 6.250.000 
ευρώ, για απόκτηση ελαιοτεμαχιστών (μεγάλων μηχανικών 
εργαλείων και μικρότερων για τα νησιά). Επίσης, μεγάλο 
μηχάνημα κλαδοτεμάχισης θα παραχωρήσει στον Σύνδεσμο, 
δωρεάν για 5 χρόνια, γνωστή τσιμεντοβιομηχανία, η οποία 
πέτυχε σημαντική ενεργειακή εξοικονόμηση (από τη χρήση 
του εναλλακτικού καύσιμου RDF). «Έτσι θα έχουμε τη δυνα-
τότητα να μετατρέπουμε πιο γρήγορα πιο οικονομικά και πιο 
αποδοτικά τις 300.000 m³, ξύλα και κλαδέματα που ήδη τε-
μαχίζουμε το χρόνο και να τα εκτρέπουμε από το ΧΥΤΑ, μετα-
τρέποντάς τα σε εδαφοβελτιωτικό και καύσιμα υπογραμμίζει 
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο ‘Αρης Βρούστης μέλος της ΕΕ του ΕΔΣΝΑ, και 
ψυχή του εγχειρήματος. «Το 2018 θα οδηγηθούν 700.000m³ 
λιγότερα απορρίμματα στο ΧΥΤΑ», τονίζει ιδιαίτερα ικανοποι-
ημένος από την επιτυχή έκβαση της σταθερά προσανατολι-
σμένης προσπάθειας στη υλοποίηση του νέου μοντέλου που 
πρεσβεύει το νέο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλή-
των (ΠΕΣΔΑ) κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας.
 Ενδεικτικά αναφέρει ότι το 2018 ο ΕΣΔΝΑ πέτυχε διπλασι-
ασμό στην εκτροπή των απορριμμάτων από την ταφή (το 
2017 ποσοστό 13%, αντιστοιχεί σε 300.000 κυβικά μέτρα) 
ενώ συνεχώς εμπλουτίζεται το παραγόμενο λίπασμα από 
τη συμμετοχή όλο και περισσότερων δήμων στο πρόγραμ-

μα συγκέντρωσης οργανικών υλικών στους καφέ κάδους. 
«Πρέπει να καθιερωθεί η αντίληψη απόκτησης καφέ κάδων 
σε όλα τα νοικοκυριά», υπογραμμίζει ο κ. Βρούστης τονί-
ζοντας σε όλους τους τόνους ότι «μόνο με την εκτροπή των 
απορριμμάτων από την ταφή θα απαλειφθεί το φαινόμενο 
της Χωματερής». Η Διαλογή στην Πηγή και η ανακύκλωση 
αποτελεί την μοναδική λύση προς αυτήν την κατεύθυνση η 
οποία «παράλληλα επιφέρει σημαντικά περιβαλλοντικά και 
μακροοικονομικά οικονομικά οφέλη για τις βιομηχανίες, τις 
επιχειρήσεις, τους δήμους, τους πολίτες», συμπληρώνει.
 Πρόσφατα στο πρόγραμμα συγκέντρωσης βιοαποβλήτων σε 
καφέ κάδους», μπήκε ο δήμος Ν. Ιωνίας αυξάνοντας την συ-
νολική αποτελεσματικότητα του (προγράμματος) στον Βόρειο 
τομέα. Γεγονός για το οποίο εξέφρασε την ικανοποίηση του ο 
αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης Γιώργος Καραμέρος λέγοντας 
ότι «είναι πλέον ορατά τα αποτελέσματα της συνεργασίας με-
ταξύ της Περιφέρειας και του ΕΔΣΝΑ ο οποίος επεξεργάζεται 
και ανακυκλώνει μετατρέποντας σε λίπασμα, τα κλαδέματα, 
τα υπολείμματα των λαϊκών αγορών και τα σύμμεικτα από-
βλητα από τους καφέ κάδους. Ο αντιπεριφερειάρχης, μέσω 
του ΑΠΕ-ΜΠΕ, προτρέπει και τους 66 δήμους να αγκαλιάσουν 
αυτήν την προσπάθεια και «να γίνεται η διαλογή στην πηγή 
σε κάθε Δήμο και όχι στην Φυλή» καθώς ο Σύνδεσμος «πα-
ράγει και τυποποιεί εξαιρετικής ποιότητας βιολογικό λίπασμα 
το οποίο θα συσκευάζει για να διατεθεί στην αγορά, συμβάλ-
λοντας έτσι στη μείωση της ταφής απορριμμάτων, στην προ-
στασία του περιβάλλοντος και σε οικονομικά- ανταποδοτικά 
προς τους πολίτες οφέλη».

ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΔΡΥΕΙ Ο ΕΔΣΝΑ

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ 25% ΠΕΤΥΧΕ ΤΟ 2018 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Ο ΕΔΣΝΑ 
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Τις νέες υπηρεσίες στους σταθμούς και τις σχεδιαζόμενες δράσεις 
για τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και τις εμπορικές μεταφορές, 
παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη η διοίκηση του ΟΣΕ, στο πλαίσιο 
της 83ης ΔΕΘ, σύμφωνα με δημοσίευμα του ΑΠΕ-ΜΠΕ.
“Νέα εποχή για τον ελληνικό σιδηρόδρομο”, χαρακτήρισε ο πρό-
εδρος του ΔΣ του ΟΣΕ, Γιώργος Κακουλάκης, τις παρεμβάσεις που 
υλοποιούνται τα τελευταία χρόνια στον οργανισμό, με στόχο την 
αναβάθμιση των υποβαθμισμένου, εδώ και δεκαετίες – σε σχέση 
με άλλες ευρωπαϊκές χώρες – σιδηροδρομικού δικτύου της χώ-
ρας και των παρεχόμενων υπηρεσιών, με στόχο την εξυπηρέτηση 
του πολίτη.
“Στη νέα εποχή που αναδύεται στον ελληνικό σιδηρόδρομο με 
τη λειτουργία των νέων σιδηροδρομικών επιχειρήσεων, την 
ολοκλήρωση - την τελευταία τριετία - σημαντικών έργων του 
δικτύου που καθυστερούσαν για πολλά χρόνια και την επικείμενη 
λειτουργία του υπερσύγχρονου σιδηροδρομικού διαμετακομι-
στικού κέντρου στο Θριάσιο Πεδίο, ο ΟΣΕ αναδιοργανώνεται και 
αναβαθμίζει το επίπεδο των υπηρεσιών προς τους επιβάτες στους 
σταθμούς, ενώ υλοποιεί σχέδιο δράσεων προκειμένου να κατα-
στήσει το σιδηρόδρομο βασικό εργαλείο ανάπτυξης της χώρας”, 
αναφέρει ο ΟΣΕ.
Στη συνάντηση με δημοσιογράφους, ο κ. Κακουλάκης και τα μέλη 
της διοίκησης του οργανισμού, έκαναν γνωστό ότι το σχέδιο ανα-
βάθμισης των υπηρεσιών προς τους επιβάτες, αρχικά στους μεγά-
λους σταθμούς της χώρας, με προτεραιότητα, εξελίσσεται ως εξής:
-Δημιουργείται υπηρεσία άμεσης δράσης με αποκλειστική ευ-
θύνη την βελτίωση των υπηρεσιών στους σταθμούς, την άμεση 
επίλυση προβλημάτων διαχείρισης, συντήρησης και φύλαξης και 
της άμεσης αποκατάστασης βλαβών (ανελκυστήρες, κυλιόμενες 
σκάλες, φωτισμοί, τουαλέτες κ.λ.π.).
-Εκσυγχρονίζονται τα οπτικο-ακουστικά συστήματα ενημέρωσης 
του κοινού και παρακολούθησης δρομολογίων, καθυστερήσεων, 
πληροφόρησης και εξυπηρέτησης επιβατών.
-Αναβαθμίζονται οι υπηρεσίες προς ΑΜΕΑ, ευπαθείς ομάδες του 

πληθυσμού, ηλικιωμένους, μικρά παιδιά και επιβάτες με ειδικές 
ανάγκες. Ήδη έχει προχωρήσει η αγορά ειδικών ανυψωτικών 
μηχανημάτων, καθώς και οχημάτων για την μεταφορά μεγάλων 
ή πολυάριθμων αποσκευών επιβατών.
-Σχεδιάζεται η δημιουργία ειδικών εγκαταστάσεων εξυπηρέτη-
σης, εφοδιασμού και φύλαξης του τροχαίου υλικού των σιδη-
ροδρομικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη χώρα, 
κάτι αντίστοιχο με τα συστήματα που υπάρχουν στα λιμάνια για 
τα σκάφη.
-Διασύνδεση του σιδηροδρομικού δικτύου με βιομηχανικές 
περιοχές και βιομηχανίες (συνεργασία ΟΣΕ με ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ, Motor 
Oil, Ελληνικά Πετρέλαια, περιοχές Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας, 
Οινόης, Κιλκίς, Έδεσσας, Κομοτηνής, Σίνδου Θεσσαλονίκης κ.λ.π).
-Τουριστικές διαδρομές με κύρια έμφαση στην ιστορική γραμμή 
του Μπράλου, την Πελοπόννησο και τα τμήματα Βόλου-Μηλέων, 
Διακοπτού-Καλαβρύτων και της περιοχής του Νέστου.
Επίσης, ο σχεδιασμός έργων του ΟΣΕ στη Βόρεια Ελλάδα περι-
λαμβάνει: ενεργοποίηση, σε συνεργασία με το υπουργείο Μετα-
φορών - Υποδομών και Δήμους της Θεσσαλονίκης, του σχεδίου 
δημιουργίας του Δυτικού Προαστιακού Σιδηρόδρομου της πό-
λης, που βασίζεται σε σιδηροδρομικό δίκτυο που ήδη υπάρχει. 
Διασύνδεση του σιδηροδρομικού δικτύου με λιμάνια (Βόλος, 
Καβάλα, κ.λ.π).,ολοκλήρωση μελετών της Νέας Χάραξης Σιδηρο-
δρομικής Γραμμής Θεσσαλονίκης - Αμφίπολης - Νέας Καρβάλης 
(γεωτεχνικές έρευνες, σήραγγες, τεχνικά κ.λ.π.) και ωρίμανση 
των ήδη εκπονηθέντων από τον ΟΣΕ, προκαταρκτικών μελετών 
του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Δυτ. Μακεδονίας (Γιαννιτσά, 
Έδεσσα κ.λ.π.).,
Ακόμα, ο επιπλέον επιπλέον σχεδιασμός και οι δράσεις για όλη τη 
χώρα εξελίσσεται με:
- την ααβάθμιση της ασφάλειας του δικτύου με ανάταξή του (Προ-
ϋπολογισμού 70 Εκατ. στις περιοχές Θεσσαλίας, Θεσσαλονίκης, 
Λεκανοπεδίου Αττικής κ.λ.π) και θέση σε λειτουργία των εγκατε-
στημένων συστημάτων σηματοδότησης σε όλο το δίκτυο για την 

αύξηση της χωρητικότητάς του λόγω της επερχόμενης αύξησης 
της εμπορευματικής κίνησης.
-την εγκατάσταση συστημάτων παρακολούθησης επισφαλών 
σημείων του δικτύου (οργανομετρήσεις γεφυρών κ.λ.π.).
- τη βελτίωση ασφάλειας στις θέσεις των Ισοπέδων Διαβάσεων 
του Δικτύου.
- τη χρήση Πληροφοριακών Συστημάτων και ειδικού εξοπλισμού 
για την καταγραφή του δικτύου με στόχο την προληπτική και δι-
ορθωτική συντήρησή του.
- τη διασύνδεση με αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημά-
των διαλειτουργικότητας TAF/TAP TSI με τον ERA.
- την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων για τη διαχείριση 
της κυκλοφορίας, την καταγραφή της ακίνητης περιουσίας, τον 
υπολογισμό των τελών πρόσβασης των σιδηροδρομικών επιχει-
ρήσεων και την παρακολούθηση των συρμών.
- την αύξηση ασφάλειας με αξιοποίηση των δεδομένων από τα 
σιδηροδρομικά υποσυστήματα ERTMS (EUROPEAN RAIL TRAFFIC 
MANAGEMENT SYSTEMS) εντοπισμού αμαξοστοιχιών (με την 
ολοκλήρωση της εγκατάστασης της σηματοδότησης και της τη-
λεδιοίκησης).
- τα προγράμματα δράσης για την ανάπτυξη της Σιδηροδρομικής 
Ακαδημίας, σε συνεργασία με Πανεπιστήμια της χώρας
την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών σιδηροδρομικής τε-
χνολογίας – τεχνογνωσίας (R&D). Ανάπτυξη προγραμμάτων 
εξετάσεων και πιστοποίησης μηχανοδηγών καθώς και όλων των 
άλλων ειδικοτήτων.
- την ανάδειξη πολιτιστικών δράσεων, μέσω του μουσειακού 
τροχαίου υλικού του ΟΣΕ και των μνημείων σιδηροδρομικής 
κληρονομιάς και
- τη συμμετοχή στις μελέτες της επέκτασης του Προαστιακού Σιδη-
ροδρόμου σε Λαύριο και Ραφήνα και τη συμμετοχή στις μελέτες 
του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Δυτ. Αττικής.

Μία μοναδική ευκαιρία ζωής δίνεται στους δέκα νέους «Ηγέτες του 
Αύριο», οι οποίοι θα συμμετάσχουν στο bootcamp του προγράμ-
ματος «CEO for One Month» 2018 του ομίλου Adecco. Στόχος του 
προγράμματος αποτελεί σταθερά η αύξηση της απασχολησιμότη-
τας και των προοπτικών καριέρας για νέους μέσα από την εμπειρία 
εργασίας.Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ όπως αναφέρεται σε σχετική 
ανακοίνωση, το πρόγραμμα τη φετινή χρονιά συγκέντρωσε 
περισσότερες από 200.000 αιτήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Μετά 
από μία διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής, 47 ταλαντούχοι νέοι 
επιλέχθηκαν, για να εργαστούν δίπλα στο διευθύνοντα σύμβουλο 
του ομίλου Adecco στη χώρα διαμονής τους, αποκτώντας μία 
μοναδική εμπειρία και γνώση του τρόπου λειτουργίας μίας πολυε-
θνικής εταιρείας λύσεων ανθρώπινου δυναμικού, ενώ, παράλλη-

λα, είχαν την ευκαιρία να εκτεθούν σε προκλήσεις που αντιμετωπί-
ζουν καθημερινά τα ανώτερα στελέχη της εταιρείας. Στη συνέχεια, 
οι 47 αυτοί υποψήφιοι κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν περαιτέρω 
προκλήσεις και αξιολογήθηκαν για την επίδοσή τους σε αυτές, με 
αποτέλεσμα 10 από τους 47 να επιλεχθούν ως τελικοί υποψήφιοι 
που θα συμμετάσχουν σε «bootcamp» στο Λονδίνο, στις 18-20 
Σεπτεμβρίου. Το bootcamp θα περιλαμβάνει ατομικές και ομαδι-
κές δοκιμασίες, με στόχο να αξιολογηθούν οι ηγετικές ικανότητες, 
η δημιουργικότητα, ο εναλλακτικός τρόπος σκέψης και το πνεύμα 
καινοτομίας αυτών των ανερχόμενων «αστέρων».
Από αυτούς τους δέκα υποψηφίους θα επιλεχθεί ο «Global CEO 
for One Month», ο/η οποίος/α θα έχει την ευκαιρία να εργαστεί 
δίπλα στον CEO του ομίλου Adecco Alain Dehaze, για έναν μήνα, 

να ταξιδέψει σε χώρες όπου ο όμιλος έχει παρουσία και να παρα-
κολουθήσει συναντήσεις με έμπειρα στελέχη, συνεισφέροντας 
στο σχεδιασμό στρατηγικής και προσφέροντας φρέσκες ιδέες και 
προτάσεις σχετικά με το μέλλον της εργασίας.
Ο CEO for One Month του ομίλου Adecco, που θα αναδειχθεί μέσα 
από τη διαδικασία του bootcamp, θα ανακοινωθεί στις 20 Σεπτεμ-
βρίου. Οι δέκα υποψήφιοι που θα λάβουν μέρος στο «bootcamp» 
είναι: Beatrice Partain-Σουηδία, Diego Alejandro Utreras 
Dávila-Εκουαδόρ, Lisa Frommhold-Γερμανία, Miguel Castillo 
Moles-Ισαπανία, Mirko Raimondi-Ιταλία, Nicole Wagne-Λουξεμ-
βούργο, Olivia Poulin-Καναδάς, Sara Maria Sustelo Santos–Πορ-
τογαλία, Yolian Ogbu-ΗΠΑ και Zoey Tong Si Hui-Σιγκαπούρη.

ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΣΕ 

ΞΕΠΕΡΑΣΑΝ ΤΙΣ 200.000 ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΦΕΤΙΝΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «CEO FOR ONE MONTH»
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Αύξηση 16,6% παρουσίασε ο δείκτης κύκλου εργασιών στις 
δραστηριότητες των ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων 
οργανωμένων ταξιδιών, υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς 
δραστηριότητες κατά το β’ τρίμηνο του 2018 σε σύγκριση με 
την αντίστοιχη περίοδο του 2017, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.
Από τα στοιχεία προκύπτει ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη 
αύξηση κύκλου εργασιών στον κλάδο της τελευταίας 8ετίας. 
Πέρυσι, κατά το β’ τρίμηνο του 2017 είχε καταγραφεί αύξηση 
6,5% σε σχέση με το β’ τρίμηνο του 2016.
Η αυξημένη ζήτηση από το εξωτερικό για την Ελλάδα αλλά 
και η συστηματικά ανοδική τάση που καταγράφεται τα τε-

λευταία χρόνια στον εσωτερικό και εξερχόμενο τουρισμό από 
τους Έλληνες ταξιδιώτες, ανεβάζουν τον κύκλο εργασιών του 
βασικού διακινητή τουρισμού, των τουριστικών γραφείων.
Τα θετικά αποτελέσματα στον κύκλο εργασιών των ελληνικών 
τουριστικών γραφείων οφείλονται επιπλέον στις συντονισμέ-
νες ενέργειες και τη σοβαρή προσπάθεια που καταβάλλεται 
από τον κλάδο, στην προσφορά όσο το δυνατόν πιο ποιο-
τικών και αποτελεσματικών υπηρεσιών στα οργανωμένα 
ταξίδια.
Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Γραφεί-
ων Ταξιδίων & Τουρισμού, FedHATTA, Λύσανδρος Τσιλίδης, 

σχολιάζοντας τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, δήλωσε: «Η πολύτιμη 
συμβολή των τουριστικών γραφείων-μελών των ενώσεών 
μας και των υψηλά καταρτισμένων στελεχών τους στον ελλη-
νικό τουρισμό συνεχίζεται, με ακόμα πιο εντατικούς ρυθμούς, 
ικανοποιώντας την αυξημένη ζήτηση για ταξίδια. Στο πλαίσιο 
αυτό, η FedHATTA καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες για να 
σταματήσουν οι παράνομες τουριστικές δραστηριότητες 
κάθε είδους, οι οποίες πλήττουν το κύρος του επαγγέλματος 
του τουριστικού πράκτορα και έχουν δυσμενείς συνέπειες στα 
κρατικά έσοδα και την εικόνα της χώρας μας στο εξωτερικό».

Αύξηση 3,4% σημείωσε ο δείκτης μισθολογικού κόστους στο 
σύνολο της οικονομίας, εκτός από τον πρωτογενή τομέα και 
τις δραστηριότητες των νοικοκυριών, το β’ τρίμηνο εφέτος 
χωρίς καμία διόρθωση (εποχική ή διόρθωση ως προς τον 
αριθμό των εργασίμων ημερών), σε σύγκριση με τον αντί-
στοιχο δείκτη του β’ τριμήνου 2017, έναντι αύξησης 0,6% 

κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2017 προς το 2016.
Σύμφωνα επίσης με την ΕΛΣΤΑΤ, ο ίδιος δείκτης με εποχική 
διόρθωση αλλά χωρίς διόρθωση ως προς τον αριθμό των ερ-
γασίμων ημερών, παρουσιάζει αύξηση 2,6% σε σύγκριση με 
τον αντίστοιχο δείκτη του β’ τριμήνου 2017, έναντι αύξησης 
0,5% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2017 προς το 2016.

Παράλληλα, ο συγκεκριμένος δείκτης με διόρθωση ως προς 
τον αριθμό των εργασίμων ημερών αλλά χωρίς εποχική διόρ-
θωση, σημείωσε αύξηση 3,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο 
δείκτη του β’ τριμήνου πέρυσι, έναντι αύξησης 0,6% κατά την 
αντίστοιχη σύγκριση το 2017 προς το 2016.

Από το Ελληνικό Κτηματολόγιο, εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοί-
νωση:
Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας στους 
Δήμους Δέλτα, Λαγκαδά, Χαλκηδόνος και Ωραιοκάστρου της 
Π.Ε. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Παρατείνεται, μετά από απόφαση του ΝΠΔΔ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗ-
ΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» (30/5/4.9.2018), η προθεσμία υποβολής δηλώ-
σεων ιδιοκτησίας για τους κατοίκους εσωτερικού έως την 26η 
Οκτωβρίου 2018, για τα ακίνητα που βρίσκονται εντός των 
ορίων των Προκαποδιστριακών Δήμων/Κοινοτήτων Α) Κα-
λοχωρίου, Κυμίνων, Νέων Μαλγάρων, Σίνδου και Χαλάστρας 
του Καλλικρατικού Δήμου Δέλτα Β) Καβαλλαρίου και Λαγυνών 
του Καλλικρατικού Δήμου Λαγκαδά Γ) Αγίου Αθανασίου, Αγχιά-
λου και Γέφυρας του Καλλικρατικού Δήμου Χαλκηδόνος και Δ) 
Λητής, Νεοχωρούδας και Πενταλόφου Καλλικρατικού Δήμου 
Ωραιοκάστρου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
 Οι πολίτες καλούνται να υποβάλουν δήλωση της ακίνητης πε-
ριουσίας τους στο Γραφείο Κτηματογράφησης της περιοχής που 
βρίσκεται το ακίνητό τους ή και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελί-
δας www.ktimatologio.gr
Η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων για τους κατοίκους 
εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο λήγει στις 11 Δεκεμβρίου 
2018.
 Η υποβολή της δήλωσης είναι υποχρεωτική, άλλως επέρχονται 
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 πραγματοποιηθούν 
οι σχετικές διορθώσεις στις προβλεπόμενες προθεσμίες, θα περι-
έλθουν στο Ελληνικό Δημόσιο. Συνεπώς είναι ιδιαίτερα κρίσιμο, 
οι δικαιούχοι να προσέλθουν το αργότερο έως την ημερομηνία 
λήξης της παράτασης συλλογής δηλώσεων ιδιοκτησίας για να 
υποβάλλουν την δήλωση τους, διαφορετικά θα απαιτηθεί με-
γαλύτερο κόστος και περισσότερος χρόνος για την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας.
 Οι περιοχές (προκαποδιστριακοί ΟΤΑ) στις οποίες πραγματοποι-
είται 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, ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ, ΚΑΛΟΧΩΡΊΟΥ, ΚΥΜΙΝΩΝ, ΝΕΩΝ ΜΑΛ-
ΓΑΡΩΝ.
 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 ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
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
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ:
 Λητή: Κ. Καραμανλή 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 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
 ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ΔΗΜΟΙ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ:
 ΛΗΤΗΣ, ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ, ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ:
Λητή: Κ. Καραμανλή 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
Για πληροφορίες στο site www.ktimatologio.gr ή στο 210 
6505600

ΑΥΞΗΣΗ 16,6% ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟ Β’ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2018

ΑΥΞΗΣΗ 3,4% ΣΗΜΕΙΩΣΕ Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ, ΤΟ Β’ ΤΡΙΜΗΝΟ ΕΦΕΤΟΣ, 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Η ΕΛΣΤΑΤ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 
ΔΕΛΤΑ, ΛΑΓΚΑΔΑ, ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΑΙ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΕ
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Η 6η Μπιενάλε της Αθήνας ΑΝΤΙ, παρουσιάζει το πρώτο 
της έργο στο δημόσιο χώρο, στο κέντρο της Αθήνας. Για έξι 
ημέρες, από τη Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου έως το Σάββατο 22 
Σεπτεμβρίου, μια κινητή μονάδα δροσιάς θα περιμένει τους 
Αθηναίους σε διάφορα κεντρικά σημεία της πόλης. Πρόκει-
ται –σύμφωνα με το ΠΑΕ- για το Microclimatic Heat Shelter, 
την κινητή μονάδα «καταφύγιο» που κατασκευάζει η ομάδα 
The Laboratory for Microclimates από την Ολλανδία, των 
καλλιτεχνών Annechien Meier και Gert-Jan Gerlach.
Από το 2012 όταν και ιδρύθηκε, το Laboratory for 
Microclimates ερευνά τη σχέση του σύγχρονου ανθρώπου 
με το αστικό ή αγροτικό περιβάλλον. Στα έργα τους στο δη-
μόσιο χώρο, όπως κινητοί κήποι σε κεντρικές πλατείες με-
γάλων πόλεων, μελετούν τοπία αστικού περιβάλλοντος σε 
σχέση με το πώς ζει και εργάζεται σ΄ αυτά ο σύγχρονος άν-
θρωπος. Κεντρικό θέμα στα έργα τους αποτελεί το κλίμα και 
το μικροκλίμα με μια ευρύτερη έννοια. Τα έργα τους έχουν 
διπλή λειτουργία: αφενός εμφανίζουν τα χαρακτηριστικά 
ενός μικροκλίματος, για παράδειγμα ενός προστατευμένου 
κήπου δίπλα σε ένα κτήριο, και αφετέρου αναλαμβάνουν το 
ρόλο ενός «κοινωνικού μικροκλίματος» καλώντας ανθρώ-
πους με κοινό στόχο να αποτελέσουν ένα πυρήνα μέσα στο 

ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.
 Ήδη από το 2017 ξεκίνησαν την έρευνά τους στο κέντρο 
της Αθήνας εξετάζοντας διαφορετικές παραμέτρους όπως η 
θερμοκρασία, ο αέρας, το νερό και η βλάστηση, οι κοινω-
νικές και αστικές δομές. Επισκέφθηκαν αρμόδιους φορείς 
και συζήτησαν με Έλληνες επιστήμονες. Ο βοτανολόγος 
Διονύσης Μέρμηγκας από το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής 
Ιστορίας, επεσήμανε ότι εξαιτίας της αλλαγής του κλίματος 
ορισμένα είδη εγχώριων φυτών πιθανότατα θα έχουν εξα-
φανιστεί μέχρι το 2050, καθώς και ότι ο αριθμός των πολύ 
θερμών ημερών θα αυξηθεί. Η Δρ. Δήμητρα Φούντα, ερευ-
νήτρια του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, υπογράμμισε 
ότι η Αθήνα, εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, θα υποφέρει 
όλο και περισσότερο από καύσωνες τη θερινή περίοδο.
 Για να αναδείξουν το «αθηναϊκό πρόβλημα» οι δύο καλ-
λιτέχνες κατέληξαν στην ιδέα της κατασκευής μιας κινητής 
μονάδας δροσιάς, για όλους τους πολίτες της Αθήνας, η 
οποία λειτουργεί με «πράσινη» τεχνολογία προσφέροντας 
ένα δροσερό μικροκλίμα, μερικούς βαθμούς Κελσίου πιο 
δροσερό από το εξωτερικό περιβάλλον. Η εγκατάσταση κα-
τασκευάζεται χρησιμοποιώντας ανακυκλωμένα υλικά και 
φυσικούς πόρους.

 Το Microclimatic Heat Shelter λειτουργεί επίσης και ως ένα 
κοινωνικό μικροκλίμα, όπου οι Αθηναίοι μπορούν να συνα-
ντηθούν, να χαλαρώσουν και να ανταλλάξουν απόψεις και 
ιδέες. Στόχος της εγκατάστασης είναι να εμπνεύσει τους αν-
θρώπους να αναλάβουν δράση προκειμένου να μειώσουν 
τις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος, αλλάζοντας το 
δικό τους προσωπικό περιβάλλον.
 Σημεία και ώρες λειτουργίας:
 Το Microclimatic Heat Shelter σας περιμένει από το μεσημέ-
ρι (12 μ.μ.) έως το απόγευμα (6 μ.μ.) στα εξής σημεία:
 - Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου στην αφετηρία των λεωφορείων 
στην οδό Ακαδημίας
 - Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Βικτωρίας
 - Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Κυψέλης
 - Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Κοτζιά
 - Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου στην αρχή του πεζόδρομου 
Διονυσίου Αρεοπαγίτου (προτομή Μελίνας Μερκούρη)
 - Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Αγίων Ασωμάτων
 Για περισσότερες πληροφορίες στο: www.microclimates.nl
 To έργο συγχρηματοδοτείται από το European Cultural 
Foundation και το Creative industries Fund NL.

Τον κώδωνα κινδύνου για το θαλάσσιο περιβάλλον και τους 
πληθυσμούς του, κρούει το ελληνικό τμήμα του Παγκόσμιου 
Ταμείου για τη Φύση (WWF), σε έκθεση που δημοσιοποιεί με 
αφορμή το ένα έτος από το ναυάγιο του δεξαμενόπλοιου «Αγία 
Ζώνη», που προκάλεσε την πετρελαιοκηλίδα στις ακτές του 
Σαρωνικού, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Η πετρελαιοκηλίδα, που καταγράφηκε ως η δεύτερη μεγα-
λύτερη από δεξαμενόπλοιο παγκοσμίως για το 2017, έκανε 
πραγματικότητα τον εφιάλτη του πετρελαίου» σημειώνουν 
στην έκθεσή τους η υπεύθυνη πολιτικής, Θ. Νάντσου, και 
ο επικεφαλής θαλασσίου προγράμματος του WWF Ελλάς, 
Δημήτρης Ιμπραήμ, και προσθέτουν: «Στις 18 Σεπτεμβρίου, 
καταθέσαμε μήνυση κατά παντός υπευθύνου για παράβαση 
διατάξεων για την προστασία του περιβάλλοντος, ζητώντας 
μάλιστα -για πρώτη φορά στα ελληνικά χρονικά- την απόδοση 
ποινικών ευθυνών».
Οι ερευνητές του WWF τονίζουν πως είναι ευτύχημα ότι η 
επιχείρηση καθαρισμού απέδωσε, σύμφωνα τα στοιχεία του 
Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών, αλλά, όπως αναφέ-
ρουν, «αν και ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η ανάκριση ώστε να 
απαγγελθούν κατηγορίες και να αρχίσουν να αποδίδονται ευ-
θύνες, γίνεται προφανές ότι το πάθημα δεν μας έχει γίνει μάθη-
μα. Τα σχέδια για εξορύξεις υδρογονανθράκων στις ελληνικές 
θάλασσες προχωρούν με ταχείς ρυθμούς. Σε κάποιες περιοχές 

μάλιστα (Κατάκολο) τα έργα αυτά είναι τόσο προωθημένα, 
ώστε βάσει των ανακοινωμένων χρονοδιαγραμμάτων της 
εταιρίας οι πρώτες (δοκιμαστικές) γεωτρήσεις αναμένονται 
εντός του 2019».
Επισημαίνουν: «Η θαλάσσια περιοχή που έχει παραχωρηθεί 
στις πετρελαϊκές επιχειρήσεις για έρευνα και εξόρυξη πετρελαί-
ου ή/και φυσικού αερίου καλύπτει σχεδόν 60.000 τετραγωνικά 
χιλιόμετρα που εκτείνονται από τα βόρεια της Κέρκυρας, καλύ-
πτουν σχεδόν το σύνολο του Ιονίου Πελάγους και φτάνουν ως 
τα δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης. Αυτήν την περιοχή, τα 
νερά, τα νησιά και τις ακτές της, οι περισσότεροι από εμάς τη 
γνωρίζουμε καλά. Ως τουρίστες, επισκέπτες ή -για τους πιο τυ-
χερούς- κάτοικοι, έχουμε θαυμάσει τη φυσική ομορφιά και τον 
πλούτο της: οι θάλασσες αυτές είναι σπίτι -μεταξύ άλλων- για 
φάλαινες (φυσητήρες, πτεροφάλαινες και ζιφιούς), δελφίνια 
(ρινοδέλφινα, σταχτοδέλφινα, ζωνοδέλφινα), χελώνες καρέτα, 
μεσογειακές φώκιες, λιβάδια ποσειδωνίας και κοράλλια. Όλα 
αυτά τα μοναδικά είδη δεν είναι απλά ένας εντυπωσιακός φυ-
σικός πλούτος, αλλά δείκτης ότι η θάλασσά μας είναι υγιής και 
αποτελεί τη ραχοκοκαλιά για την οικονομία μας.
Οι επιχειρήσεις που εποφθαλμιούν τις περιοχές αυτές φυσικά 
ελάχιστα ενδιαφέρονται για κάτι τέτοιο. Οι ίδιες άλλωστε έχουν 
επιδιώξει να εξορύξουν πετρέλαιο στην Αρκτική και τον Αμαζό-
νιο. Θα διατείνονται τη μακρά εμπειρία τους σε αντίστοιχα εγ-

χειρήματα, την τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και τη 
χρήση της πιο εξελιγμένης τεχνολογίας. Η αλήθεια όμως είναι 
διαφορετική για τρεις κυρίως λόγους.
Πρώτον, τα νερά του Ιονίου και της Κρήτης είναι ανοιχτή θά-
λασσα με πολύ μεγάλο βάθος (το βαθύτερο σημείο της Μεσο-
γείου βρίσκεται ΝΔ της Πύλου και ξεπερνά τα 5.000 μέτρα), 
καθιστώντας την έρευνα και εξόρυξη εξαιρετικά επικίνδυνη. 
Δεύτερον, οι εταιρίες που θα δραστηριοποιηθούν στην περιο-
χή έχουν βαρύ ιστορικό περιστατικών πετρελαϊκής ρύπανσης, 
αδιαφάνειας ή/και διαφθοράς. Τρίτον, η εξόρυξη πετρελαίου 
είναι ασύμβατη με τη (βιώσιμη) τουριστική ανάπτυξη, τη με-
γαλύτερη πηγή εισοδήματος για τη χώρα».
Οι ερευνητές του WWF Ελλάς καταλήγουν ως εξής: «Η ανάμνη-
ση της πετρελαιοκηλίδας του ναυαγίου της Αγίας Ζώνης, έχει 
χαραχθεί ανεξίτηλα στη συλλογική μας μνήμη. Τι θα συμβεί 
στην περίπτωση ενός ακόμη μεγαλύτερου ατυχήματος, όχι 
στον Σαρωνικό, αλλά στην ανοιχτή θάλασσα, εκατοντάδες χι-
λιόμετρα μακριά από το επιχειρησιακό κέντρο της χώρας; Το 
μέγεθος του ρίσκου που αναλαμβάνουμε είναι αντιστρόφως 
ανάλογο με το όποιο πιθανό κέρδος. Είμαστε σίγουροι ότι θέ-
λουμε να το αναλάβουμε;».

6H ΜΠΙΕΝΑΛΕ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΤΙ : ΚΙΝΗΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΤΗΣ WWF ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ, ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΞΟΡΥΞΗ 
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Με ευρεία πλειοψηφία ψηφίστηκε στο Τρίτο Θερινό Τμή-
μα, το νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής 
για την τηλεοπτική κάλυψη 3.500 περιοχών της χώρας 
που έως σήμερα δεν είχαν σήμα των ελληνικών τηλεοπτι-
κών σταθμών. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ υπερψήφισαν 
ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ΑΝΕΛ, η ΔΗΣΥ και η Ένωση Κεντρώων. 
«Παρών» δήλωσαν η ΝΔ, το ΚΚΕ και το Ποτάμι ενώ κα-
ταψήφισε η ΧΑ. 
«Έφτασε η μέρα που συζητάμε το πρώτο νομοσχέδιο 
μετά την έξοδο της χώρας από τα προγράμματα. Και 
είναι κρίσιμο και σημαδιακό ότι και αυτό το νομοσχέδιο 
πάει να κλείσει μία πληγή μνημονιακή, να διορθώσει μία 
πραγματικότητα η οποία διαμορφώθηκε επειδή η χώρα 
βρισκόταν στο καθεστώς των μνημονίων, επειδή πιά-
στηκε σε πολύ μεγάλη αδυναμία το πολιτικό σύστημα και 
πάρα πολύ ισχυρά συμφέροντα κατάφεραν να πατήσουν 
τη Δημοκρατία μας στο σβέρκο και να κατοχυρώσουν με 
τίμημα εξευτελιστικό το δίκτυο μετάδοσης των προγραμ-
μάτων, το δίκτυο των κεραιών της ψηφιακής τηλεόρασης 
και βεβαίως, να διαιωνίσουν το καθεστώς της μη αδειο-
δότησης» τόνισε ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Νίκος 
Παππάς.
Όπως προσέθεσε έρχεται η πρωτοβουλία αυτή να δώσει 
το δικαίωμα στους πολίτες «οι οποίοι δεν χωράγανε, κα-
ταφανώς, στο business plan του ιδιώτη που ανέλαβε να 
αναπτύξει το δίκτυο», να έχουν πρόσβαση στο τηλεοπτικό 
σήμα και πρόκειται για 160.000 νοικοκυριά.
Βεβαίως, όπως σχολίασε ο κ. Παππάς, θα πάρει πάρα πολύ 
καιρό να μπορέσουμε να συγκλίνουμε στο πώς βλέπουμε 
το τηλεοπτικό και το μιντιακό παρελθόν καθώς υπάρχουν 
πάρα πολλές θεμελιώδεις αποκλίσεις αλλά υπάρχει και 
μία πολύ επίμονη πραγματικότητα: Έχει ολοκληρωθεί 
μια διαδικασία αδειοδότησης, η οποία θα πρέπει να κάνει 
άπαντες να ξανασκεφτούν και ενδεχομένως και να αναθε-
ωρήσουν κάποιους από τους ακραίους χαρακτηρισμούς 
τους οποίους επέλεξαν να χρησιμοποιήσουν εναντίον της 
κυβέρνησης, όταν απέναντι σε θεούς και δαίμονες έλεγε 
το αυτονόητο και αυτό που κατέγραφαν οι επανειλημμέ-
νες αποφάσεις του ΣτΕ.
Απευθυνόμενος δε ο αρμόδιος υπουργός, προς το κόμμα 
της αξιωματικής αντιπολίτευσης είπε πως δεν αντιλαμ-
βάνεται με ποια έπαρση ζητάει και τα ρέστα απ’ αυτήν 
την κυβέρνηση για τον φόρο διαφήμισης από τους τη-
λεοπτικούς σταθμούς, από τον οποίο εισπράχθηκαν 150 
εκατ. και διερωτήθηκε γιατί από το 2010 έως το 2014 
δεν εισπράχθηκαν 250 εκατ. έως 300 εκατ. από τον φόρο 
διαφήμισης, που ήταν ψηφισμένος; «Ποια χεράκια είδαν 
ή βρήκαν το στυλό και την πένα πολύ βαριά για να βά-

λουν την υπογραφή του καταλογισμού; Ποια τηλέφωνα 
σηκώθηκαν; Θα τα μάθουμε αυτά ποτέ; Και ερχόμαστε 
εδώ πραγματικά να κουνάμε και το δάχτυλο σε αυτήν την 
κυβέρνηση;» διερωτήθηκε. Τέλος ο αρμόδιος υπουργός 
τόνισε ότι αυτά τα λεφτά δεν είχαν εισπραχθεί και θα ει-
σπραχθούν τώρα και 170 εκ. από τις άδειες και άλλα 120 
εκατ. από τον μειωμένο φόρο διαφήμισης.
Για νομοσχέδιο που περίμεναν με ιδιαίτερη ανυπομονησία 
εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας στην Περιφέρεια, 
έκανε λόγο ο υφυπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Λευτέρης 
Κρέτσος και επισήμανε ότι πρόκειται για μια πρωτοβουλία 
που διορθώνει μια παθογένεια του παρελθόντος η οποία 
άφησε χωρίς τηλεοπτικό σήμα 3.500 «λευκές» περιοχές 
και τουλάχιστον 411.000 πολίτες. «Αυτή την παθογένεια 
ερχόμαστε εμείς να διορθώσουμε, αντιμετωπίζοντας ορι-
στικά το μαύρο της συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και 
ΠΑΣΟΚ στους τηλεοπτικούς δέκτες εκατοντάδων χιλιάδων 
συμπολιτών μας κατά τη μετάβαση στο ψηφιακό σήμα», 
τόνισε επίσης. Ο κ. Κρέτσος ανέφερε ότι είναι μια πραγμα-
τικότητα αυτή που μας προσβάλλει ως πολιτεία, καθώς 
συζητούμε ακόμη το 2018 αν οι κάτοικοι απομακρυσμέ-
νων περιοχών θα έχουν πρόσβαση στην πληροφόρηση 
και στην ψυχαγωγία και «το συζητούμε διότι τίποτα δεν 
έρχεται από ένα ιστορικό κενό, διότι ακριβώς η μετάβαση 
στο ψηφιακό σήμα έγινε από τους προκατόχους μας με 
έναν τρόπο ιδιαίτερα αδιαφανή, αναποτελεσματικό και 
προκλητικό, κάτι το οποίο αποδέχονται και ομολογούν και 
οι ίδιοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑ-
ΣΟΚ, που από το 2015 μάς έχουν πραγματικά βομβαρδίσει 
με συνεχείς ερωτήσεις, πιέζοντας για την εκ των υστέρων 
λύση».
 
Η ΝΔ
Εκ μέρους του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, 
η εισηγήτρια ‘Αννα - Μισέλ Ασημακοπούλου, εξήγησε ότι 
η τοποθέτηση της Νέας Δημοκρατίας επί του νομοσχεδίου 
σχετίζεται με τις σοβαρές αμφιβολίες και ενστάσεις για την 
αποτελεσματικότητα της λύσης που προτείνει η κυβέρ-
νηση και ουδόλως με την ουσία του για την τηλεοπτική 
κάλυψη των λεγόμενων «λευκών περιοχών». ‘Αλλωστε 
- όπως είπε - η ΝΔ είχε μεριμνήσει για ολοκληρωτική 
κάλυψη, χωρίς διαχωρισμό αν θα βλέπεις περιφερειακά 
κανάλια, αν θα τα βλέπεις αν είσαι μόνιμος κάτοικος, αν 
θα τα βλέπεις αν πίνεις καφέ στο ΚΑΠΗ και με χρήματα 
κοινοτικά χωρίς να επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολο-
γισμό. Μάλιστα ο φάκελος αυτός είχε γίνει μέσα σε επτά 
μήνες και το μόνο που έμενε όταν ανέλαβεε την εξουσία, 
ήταν να βάλει μια υπογραφή ο προκάτοχος του κ. Παππά, 

Χρήστος Σπίρτζης.
«Μετά από τρεισήμισι χρόνια παλινωδιών ιδεοληψίας και 
ανικανότητας καυχιέστε, λοιπόν, σήμερα που φέρνετε μια 
λύση η οποία όχι μόνο δεν είναι άμεση και οριστική επίλυ-
ση του προβλήματος, αλλά έχει μικρότερη κάλυψη, μεγα-
λύτερο κόστος και πληρώνεται από τον κρατικό κορβανά. 
Θα μου πεις τώρα, καυχιέστε γι’ αυτό όταν καυχιέστε για 
το μεγαλύτερο πολιτικό σας στραπάτσο, την αδειοδότηση 
των τηλεοπτικών καναλιών με τον περίφημο νόμο σας 
που κρίθηκε αντισυνταγματικός από το ΣτΕ, τον οποίο 
αντί να καταργήσετε ολοσχερώς, αργά και βασανιστικά 
επί δυο χρόνια τώρα ξηλώσατε με δέκα τροποποιήσεις», 
είπε προς τον αρμόδιο υπουργό. Τέλος η κ. Ασημακοπού-
λου, κατηγόρησε τον κ. Παππά για «θράσος» όταν μιλάει 
για φωτογραφικό διαγωνισμό της DIGEA, «εσείς που δε-
χθήκατε τα βοσκοτόπια του Καλογρίτσα ως εγγύηση για 
τον διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες».
 
Η ελάσσονα αντιπολίτευση
Ο Λεωνίδας Γρηγοράκος, από την ΔΗΣΥ αφού τόνισε ότι το 
νομοσχέδιο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, επισήμανε 
ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου ή αυτοί οι οποίοι 
έγραψαν το νομοσχέδιο δεν πρέπει να έχουν πολύ μεγάλη 
σχέση με την πραγματικότητα, ενώ επιχειρούν μέσα από 
τα άρθρα του για άλλη μία φορά να κάνουν άγρα ψήφων.
«Η επιλογή αυτή αντανακλά την προσήλωση της κυβέρ-
νησης στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις 
επιδιώξεις των επιχειρηματικών ομίλων για διασφάλιση 
της ανταγωνιστικότητας και της απρόσκοπτης κερδοφο-
ρίας τους, τη δημιουργία ευνοϊκού επενδυτικού κλίματος 
σε βάρος των λαϊκών συμφερόντων» είπε ο Μανώλης 
Συντυχάκης (ΚΚΕ).
Ο Γρηγόρης Ψαριανός ανέφερε ότι από την Έκθεση του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους προκύπτει μόνο το 
ποσό της επιχορήγησης δικαιούχου που ανέρχεται σε 
24 εκατομμύρια ευρώ, ενώ δεν ξέρουμε ποιο είναι το 
κόστος υλοποίησης και λειτουργίας του πληροφοριακού 
συστήματος, εκτέλεσης του έργου και των απαραίτητων 
ενεργειών δημοσιότητας και ενημέρωσης για συναφείς 
δαπάνες.
Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο το οποίο φαίνεται κατ’ 
αρχάς θετικό πλην όμως υπάρχουν λάθη, παραλείψεις, 
«φωτογραφικά» άρθρα, επισήμανε εκ μέρους της Ένωσης 
Κεντρώων ο Δημήτρης Καβαδέλας.

ΒΟΥΛΗ: ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 3.500 ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ  ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ “ΣΗΜΑ”
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Το brain drain (ή «διαρροή εγκεφάλων» στα ελληνικά) είναι 
μία από τις επαχθέστερες κληρονομιές που αφήνει πίσω της 
η περίοδος των μνημονίων. Από το 2008 έως το 2016 υπο-
λογίζεται ότι περισσότεροι από 450.000 Έλληνες αναζήτησαν 
εργασία (και μέλλον) σε χώρα του εξωτερικού. Σε ρεπορτάζ 
του Δ. Ρηγόπουλου στην «καθημερινή» σημειώνεται ότι 
σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη έρευνα της ICAP People 
Solutions (2018) στην οποία σκιαγραφείται το προφίλ αυτών 
των ανθρώπων, ξεχωρίζει το υψηλό μορφωτικό τους επίπε-
δο (53% κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου, 20% πτυχιούχοι, 8% 
διδάκτορες), αλλά και η σχετικά μικρή τους ηλικία (οι μισοί 
είναι κάτω από 35 ετών). Αλλά δεν είναι μόνο ότι χιλιάδες 
νέοι Έλληνες διοχετεύουν επαγγελματικές δεξιότητες υψηλού 
επιπέδου εκτός συνόρων. Επιπλέον, φτιάχνουν τη ζωή τους 
μακριά από την Ελλάδα, αποταμιεύουν μακριά από την Ελλά-
δα, ξοδεύουν μακριά από την Ελλάδα. 
Πρόκειται για ένα ανυπολόγιστο και σε μεγάλο βαθμό αθέατο 
κόστος, που υπονομεύει σημαντικά τις πιθανότητες ανάκαμ-
ψης της ελληνικής οικονομίας. Αυτός ίσως είναι ένας ακόμα 
λόγος που οι πανηγυρισμοί για «το τέλος των μνημονίων» 
ξεθώριασαν πολύ γρήγορα. Αλλά τι σημαίνει για τους ίδιους 
τους ανθρώπους που ζουν τη ζωή τους εκτός Ελλάδας ο τυ-
πικός τερματισμός της μνημονιακής περιόδου; Ήχησε κάποιο 
εσωτερικό καμπανάκι που θα μπορούσε να κινητοποιήσει 
σκέψεις επιστροφής στα πάτρια εδάφη; Συναντήσαμε έξι νέ-
ους επαγγελματίες που σταδιοδρομούν στην Αμερική και σε 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης –όλοι κάτω των 40 ετών– 
και τους θέσαμε το αναπόφευκτο ερώτημα: τώρα που η χώρα 
επιστρέφει σε ένα περιβάλλον σχετικής κανονικότητας, θα 
σκεφτόσασταν να επιστρέψετε στην Ελλάδα μέσα στα επόμε-
να τρία χρόνια;
Ευνοιοκρατία και διαφθορά
Ο Πάνος Ν. Πατατούκας, καθηγητής χρηματοοικονομικής 
ανάλυσης στο UC Berkeley, αναδείχθηκε την περασμένη 
άνοιξη «καθηγητής της χρονιάς» στο φημισμένο αμερικάνι-
κο πανεπιστήμιο. Ο ίδιος δεν έφυγε εξαιτίας της κρίσης. Στο 
ερώτημα που απευθύναμε σε όλους τους συνομιλητές μας ο 
Πάνος Ν. Πατατούκας αφήνει την πόρτα μισάνοιχτη. Πάντως, 
οι λόγοι που τον απέτρεψαν να σκεφτεί να επιστρέψει στην 
Ελλάδα μετά τις σπουδές του δεν ήταν οι αυτονόητοι, δηλαδή 
οι ευκαιρίες ακαδημαϊκής καριέρας στο εξωτερικό. «Και όμως, 
όχι. Ο πρώτος λόγος για τον οποίο δεν επέλεξα την Ελλάδα 
ήταν η ευνοιοκρατία σε όλες τις εκφάνσεις της, όπου οι άξιοι 
απαξιώνονται και οι ανάξιοι αξιοποιούνται. Δεύτερος λόγος η 
διαφθορά, όπου οι πελατειακές σχέσεις, τα μέσα και οι άκρες, 

τα βύσματα, τα ρουσφέτια, τα διαπλεκόμενα συμφέροντα και 
η συγκάλυψη παραβατικών συμπεριφορών προσθέτουν στο 
ηθικό έλλειμμα και αφαιρούν από τα οικονομικά πλεονάσμα-
τα. Τρίτος λόγος, η αδιαφορία προς τις αξίες, τους θεσμούς και 
τις παραδόσεις. Μια αδιαφορία που διαβρώνει τον δημοκρα-
τικό βίο και οδηγεί στην απάθεια απέναντι σε ό,τι μπορεί να 
συμβαίνει. Γι’ αυτούς τους λόγους έφυγα. Αυτοί όμως είναι και 
οι λόγοι που ίσως επιστρέψω». 
Πολύ πιο αποφασισμένος (να μην επιστρέψει) είναι ο Αντώνης 
Τσιλιγιάννης, αρχιτέκτονας-πολεοδόμος. Έζησε τα τελευταία 
πέντε χρόνια στο Παρίσι, εργαζόμενος ως σύμβουλος και 
μελετητής σε θέματα βιώσιμης πολεοδομικής ανάπτυξης. Το 
καλοκαίρι έκανε ένα ακόμα βήμα στην επαγγελματική του δι-
αδρομή: μετακόμισε στις Βρυξέλλες για να αναλάβει υπεύθυ-
νος σχεδιασμού δημόσιου χώρου και έργων υποδομής στον 
Δήμο της Ixelles. 
«Κανείς δεν επιθυμεί να εγκαταλείψει τη χώρα του, τους φί-
λους του και την οικογένειά του για πάντα», λέει ο ίδιος. Διαρ-
κής του επιδίωξη ήταν, και είναι ακόμη, να δραστηριοποιηθεί 
στην Ελλάδα. Ωστόσο, θέλοντας ταυτόχρονα να κυνηγήσει το 
επαγγελματικό του όνειρο και να σταδιοδρομήσει ως αρχιτέ-
κτονας στον τομέα του αστικού σχεδιασμού, θεώρησε αναπό-
φευκτο να φύγει στο εξωτερικό. 
Μονόδρομος
«Με την ολοκλήρωση των σπουδών μου στο Πολυτεχνείο, 
μου έγινε σαφές ότι, προκειμένου να καταφέρω να δραστηρι-
οποιηθώ επαγγελματικά στον τομέα του αστικού σχεδιασμού, 
έπρεπε να το πράξω είτε σε τεχνικά γραφεία του εξωτερικού 
είτε σε ξένα πανεπιστημιακά και ερευνητικά κέντρα». Κάπως 
έτσι λοιπόν ελήφθη η απόφαση να φύγει για μεταπτυχιακό και 
για εργασία στο Παρίσι.
«Ο κυριότερος λόγος που δεν θα επέστρεφα στην Ελλάδα σή-
μερα είναι ότι δεν υπάρχει το πλαίσιο ώστε να ασκήσω αξιο-
πρεπώς το επάγγελμά μου. Στο εξωτερικό, οι ευθύνες που μου 
ανατίθενται από τους εργοδότες μου είναι τόσο σημαντικές, 
ώστε να καθίσταμαι μονίμως καλύτερος στην εργασία μου. 
Επιπροσθέτως, αποτελώ μέρος ενός συστήματος που μου πα-
ρέχει όλα εκείνα τα μέσα για να κάνω σωστά την εργασία μου, 
όπως Κτηματολόγιο, Δασολόγιο, ενημερωμένα στατιστικά 
στοιχεία, καθώς και αναρίθμητα άλλα. Έγινε σαφές, άλλωστε, 
και με τις καταστρεπτικές πυρκαγιές το πόσο μικρή σημασία 
έχει στην Ελλάδα ο πολεοδομικός και αστικός σχεδιασμός. 
Καταλήγω, λοιπόν, στο συμπέρασμα πως η διαφαινόμενη 
ελαφρά οικονομική βελτίωση της Ελλάδας δυστυχώς δεν μου 
αρκεί από μόνη της για να επιστρέψω».

Επαγγελματική ανέλιξη
Για την ψυχίατρο Αγγελική Τζιάκα το 2018 εξελίσσεται επίσης 
σε μια καλή χρονιά. Πριν από λίγους μήνες πληροφορήθηκε 
την προαγωγή της σε διευθύντρια κλινικής στο Berkshire 
Healthcare NHS Foundation Trust, στη Μεγάλη Βρετανία. 
Σκέφτομαι πόσο μακριά μπορεί να μοιάζει η Ελλάδα για 
ανθρώπους στην ηλικιακή κατηγορία των 30 και κάτι που 
βλέπουν τους κόπους τους να ανταμείβονται με καλύτερους 
μισθούς και υψηλότερες θέσεις στην ιεραρχία. «Θεωρώ ότι 
όλες οι σημαντικές προσωπικές αποφάσεις εξαρτώνται από 
ένα σύνολο παραγόντων, τους οποίους ο καθένας ιεραρχεί 
ανάλογα με τις επιθυμίες, τις πεποιθήσεις και τις αξίες του. 
Οικογένεια και φίλοι, κουλτούρα, ακόμα και ο καιρός και το 
φαγητό είναι βασικές παράμετροι• και για τα δύο τελευταία 
η Αγγλία δεν φημίζεται ιδιαίτερα. Αλλά εξίσου σημαντικές 
παράμετροι είναι το εργασιακό περιβάλλον, η ανεκτικότητα 
και ο σεβασμός του διαφορετικού, καθώς και οι ευκαιρίες 
που προσφέρει μια χώρα για επαγγελματική και πνευματική 
πρόοδο. Για εμένα η βέλτιστη επιλογή επί του παρόντος είναι η 
παραμονή στο εξωτερικό, χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει ότι 
κάτω από διαφορετικές συνθήκες δεν θα σκεφτόμουν σοβαρά 
την επιστροφή στην Ελλάδα».
Ο κίνδυνος να φύγουν περισσότεροι 
Σε θέση ευθύνης βρίσκεται και ο μηχανικός ενέργειας Κώστας 
Παπαδόπουλος, επικεφαλής του τμήματος ενεργειακής απο-
δοτικότητας της μεγάλης βρετανικής εταιρείας SSE plc. Παρα-
κολουθεί από κοντά την ελληνική επικαιρότητα και έχει άποψη 
για την πορεία της χώρας. «Η τυπική έξοδος από το τελευταίο 
πρόγραμμα ήταν για μένα υπενθύμιση όλων όσα συνέβησαν, 
αλλά η τραγωδία στο Μάτι και ο πρόσφατος κυβερνητικός 
ανασχηματισμός επαληθεύουν εκείνους που λένε ότι παραμέ-
νουμε δέσμιοι του χειρότερου εαυτού μας», μου λέει εμφανώς 
απογοητευμένος. Και προσθέτει: «Χωρίς την πεποίθηση ότι η 
χώρα προχωράει μπροστά, ότι συμβαίνουν μικρές και πολλές 
βελτιώσεις σε πολλαπλά πεδία της καθημερινότητας, ότι δί-
νεται ειλικρινής μάχη εναντίον των γνωστών στρεβλώσεων 
που μας ταλαιπωρούν για δεκαετίες, όχι μόνο δεν πρόκειται 
να επιστρέψει ο κόσμος που έφυγε, αλλά θα φύγουν ακόμα 
περισσότεροι». Όσο για την «κρίσιμη» ερώτηση, ο Κώστας 
Παπαδόπουλος φωτίζει μια ενδιαφέρουσα παράμετρο: «Όταν 
κάποιος επενδύσει χρόνια προσπάθειας για να καταφέρει να 
ορθοποδήσει σε μια ξένη χώρα, όταν αρχίσει να τη νιώθει ως 
δεύτερο (ή και πρώτο) σπίτι του και κυρίως όταν δημιουργεί 
οικογένεια, η επιλογή της επιστροφής μοιάζει παράλογη». 
Συνέχεια στη σελ 15

BRAIN DRAIN 2018: ΕΣΕΙΣ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ;
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Συνέχεια από τη σελ 14  

«Το «έξω» δεν είναι πάντα αυτό που ακούγεται»
Έχουν περάσει εννιά χρόνια από την εποχή που η δημοσιο-
γράφος Βάλια Δημητρακοπούλου δήλωνε ως μόνιμη κατοικία 
την Αθήνα. «Όταν έφυγα, είχα σκοπό να μείνω στο Παρίσι για 
δέκα μήνες και να επιστρέψω στη δουλειά μου και στη ζωή 
μου στην Ελλάδα. Κάπου μέσα στη χρονιά προέκυψε η κρίση 
κι άρχισα να ρωτάω την αδελφή μου, που γνώριζε από οικο-
νομικά, τι λένε, για ποια κρίση μιλάνε. Κι εκείνη προσπαθούσε 
με απλά λόγια να μου δώσει να καταλάβω ότι βρισκόμαστε 
στις πρόβες: η παράσταση δεν είχε ξεκινήσει ακόμη. Δούλευα 
από πολύ μικρή στην “Καθημερινή”, κάνοντας επάγγελμα το 
πάθος μου, χωρίς να αμφισβητώ ούτε λεπτό την επιλογή μου». 
Και ξαφνικά, όλα κατέρρευσαν. «Η προσγείωση ήταν άχαρη. 
Το «έξω» δεν είναι πάντα αυτό που ακούγεται. Το Παρίσι δεν 
χαρίζεται σε κανέναν, πόσω μάλλον σε μια Ελληνίδα δημοσι-
ογράφο που στα νέα δεδομένα μόνο ως ανεπάγγελτη μπορεί 
να καταχωρισθεί. Δουλειές χωρίς κανένα ενδιαφέρον, μουντά 

ξυπνήματα, στρίμωγμα στο μετρό, και όλα αυτά με τύψεις ότι 
δεν απολαμβάνεις τον «παράδεισο». Οι ειδήσεις έφταναν κα-
θημερινά, δεν είχα περιθώριο να είμαι δυστυχής εδώ. Πίσω θα 
ζούσα στην κόλαση». Και τώρα; «Προσπάθησα να ξαναγυρί-
σω. Γιατί το πάθος παραμένει, δεν υπάρχει άλλη σωτηρία για 
μένα από το γράψιμο, αλλά με τι συνθήκες; Και φυσικά, είναι η 
πόλη και οι άνθρωποι. Πήρε χρόνια, αλλά τελικά οι πιο κοντινοί 
μου άνθρωποι είναι στο Παρίσι. Οι γειτονιές μου είναι εδώ κι 
αυτές, τα μπαρ, τα σινεμά, τα σκασιαρχεία. Μη γελιέστε όμως, 

το σφίξιμο όταν αφήνω την Αθήνα είναι εκεί κι αυτό». 

«Γιατί επιστρέφω»
Πριν από λίγους μήνες, ο νέος αρχιτέκτονας Ρήγας Ποτηρόπου-
λος πήρε τη μεγάλη απόφαση. Δεν θα έκανε αυτό που έμοιαζε 
το πιο φυσικό πράγμα στον κόσμο: μετά τις σπουδές στο Λον-
δίνο να εργαστεί στο γραφείο του καθηγητή του στην αγγλική 
πρωτεύουσα. «Αποφάσισα να επιστρέψω, έχοντας πλήρη 
γνώση των προβλημάτων της Ελλάδας. Έχω την αίσθηση ότι 
μέσα από την κρίση μπορεί πιο εύκολα να γεννηθεί κάτι “νέο”, 
και θα ήθελα να είμαι εκεί όταν συμβεί, να συμβάλω κι εγώ σε 
αυτό, στο μέτρο των δυνατοτήτων μου. Πιστεύω πολύ στη 
γενιά μου, ιδανικές συνθήκες δεν υπάρχουν πουθενά. Κάθε 
επιλογή έχει τα υπέρ και τα κατά. Προσωπικά, η ανασφάλεια 
της Ελλάδας με κινητοποιεί, μου δίνει ενέργεια, ζωντάνια. Είμαι 
στην ηλικία που θα δώσω τη μάχη μου και θέλω να τη δώσω 
για τη χώρα μου, τον τόπο μου, που αγαπώ». á

Θετικά σχολιάζει η ΓΕΝΟΠ την πρόσφατη απόφαση της Ρυθ-
μιστικής Αρχής Ενέργειας να αναθέσει τον έλεγχο του έργου 
της ηλεκτρικής διασύνδεσης Αττικής - Κρήτης στον ΑΔΜΗΕ, 
τονίζοντας ότι η απόφαση αυτή αποτελεί επιβεβαίωση και 
αναγνώριση των δυνατοτήτων και της εμπειρίας που έχει ο Δι-
αχειριστής στην υλοποίηση μεγάλων και απαιτητικών έργων, 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. «Για τη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ η εξέλιξη αυτή, 
που τερματίζει μια δύσκολη περίοδο διαπραγματεύσεων, αίρει 

τις αβεβαιότητες για την έγκαιρη ολοκλήρωση του τόσο σημα-
ντικού έργου αλλά ταυτόχρονα ακυρώνει και τις προσπάθειες 
ορισμένων να αμφισβητήσουν και να «μπλοκάρουν» το ρόλο 
του ΑΔΜΗΕ», τονίζει η Ομοσπονδία και προσθέτει: «Είναι σα-
φές ότι ο ΑΔΜΗΕ έχει την τεχνογνωσία , το υψηλής ειδίκευσης 
προσωπικό αλλά και την απαιτούμενη εμπειρία να υλοποι-
ήσει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Αττικής - Κρήτης 
,τμήμα του ευρύτερου έργου Ισραήλ-Κύπρου- Ελλάδας που 

έχει ενταχθεί στα Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης. Η ολοκλήρωση των έργων και η προώθηση 
με ταχείς ρυθμούς των υπολοίπων φάσεων της ηλεκτρικής 
διασύνδεσης των Κυκλάδων καθώς και των άλλων έργων 
που έχει αναλάβει ΑΔΜΗΕ απέδειξε σε όλους τις δυνατότητες 
της επιχείρησης, οι εργαζόμενοι της οποίας αξιοποιούν την 
τεράστια εμπειρία σε δύσκολα και απαιτητικά έργα του τομέα 
μεταφοράς σε ολόκληρη την Ελλάδα».

Για την παραγωγή και τυποποίηση εδαφοβελτιωτικού προϊό-
ντος «ΓΑΙΑ Αττικής» ως αποτέλεσμα του προγράμματος διαχεί-
ρισης απορριμμάτων που ξεκίνησε η σημερινή Περιφερειακή 
Αρχή με πρωτοβουλία της περιφερειάρχη, Ρένας Δούρου, 
μίλησε ο αντιπεριφερειάρχης Βορείου Τομέα Αθηνών, Γιώργος 
Καραμέρος στην ΕΡΤ. Τα αποτελέσματα της συνεργασίας Πε-
ριφέρειας Αττικής και του Ενιαίου Διαβαθμιδικού Συνδέσμου 
Δήμων Αττικής (ΕΔΣΝΑ), είναι πλέον ορατά καθώς το 25% 
των απορριμμάτων δεν θάβεται στη Φυλή, αλλά επεξεργάζε-
ται-ανακυκλώνεται και μετατρέπεται σε λίπασμα. Κλαδέματα, 

υπολείμματα λαϊκών αγορών αλλά και σύμμεικτα απόβλητα 
από τους καφέ κάδους που έχουν τοποθετηθεί και σε δήμους 
της βόρειας Αθήνας, ανακυκλώνονται ή μετατρέπονται σε εδα-
φοβελτιωτικά προϊόντα σε ποσότητα 2.500 τόνων και πλέον 
ανά έτος.
 «Το πρόγραμμα διαχείρισης απορριμμάτων αποδίδει πλέον 
καρπούς» τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Καραμέρος και 
σημείωσε: «Αυτήν την προσπάθεια πρέπει να την αγκαλιάσουν 
και οι 66 Δήμοι της Αττικής και να γίνεται στην πηγή σε κάθε 
Δήμο και όχι στην Φυλή. Δεν πετάμε πλέον όλα τα σκουπίδια 

μας. Ο ΕΔΣΝΑ, παράγει και τυποποιεί εξαιρετικής ποιότητας 
βιολογικό λίπασμα με την επεξεργασία υλικών από τις λαϊκές 
αγορές, τη λαχαναγορά του Ρέντη και από δήμους των βο-
ρείων προαστίων. Το προϊόν συσκευάζεται ήδη και πρόκειται 
να διατεθεί στην αγορά προς πώληση, συμβάλλοντας έτσι 
στη μείωση της ταφής απορριμμάτων, στην προστασία του 
περιβάλλοντος και σε οικονομικά- ανταποδοτικά προς τους 
πολίτες οφέλη. Ψυχή του εγχειρήματος είναι περιφερειακός 
σύμβουλος βορείου τομέα Αθηνών και μέλος της εκτελεστικής 
επιτροπής του ΕΔΣΝΑ, ‘Αρης Βρούστης».

BRAIN DRAIN 2018: ΕΣΕΙΣ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ;

Η ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΝΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΟΝ ΑΔΜΗΕ

ΤΟ ΛΙΠΑΣΜΑ «ΓΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΑΠΟ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΑΡΑΓΕΙ ΠΛΕΟΝ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, 
ΑΝΕΦΕΡΕ Ο Γ. ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ
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Ποσοστό 21% των Ελλήνων εργοδοτών προβλέπει αύξηση 
του αριθμού των απασχολούμενων για το Δ’ Τρίμηνο του 
2018, 9% αναμένει μείωση ενώ το 66% δεν αναμένει κάποια 
αλλαγή, σύμφωνα με την έρευνα για τις Προθέσεις Προσλήψε-
ων της Manpower Group.
Σύμφωνα με το ΠΑΕ-ΜΠΕ και σε συνέχεια της εποχικής προ-
σαρμογής των δεδομένων, οι Συνολικές Προοπτικές Απασχό-
λησης ανέρχονται σε +16%, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπε-
δο που έχει καταγραφεί εδώ και 10 και πλέον χρόνια. Τα σχέδια 
προσλήψεων διατηρούνται σχετικά σταθερά σε σύγκριση με 
το προηγούμενο τρίμηνο και βελτιώνονται κατά 2 ποσοστιαίες 
μονάδες σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου 
έτους.
«Μετά από μια δεκαετή δυσπραγία, υπάρχουν ενθαρρυντικά 
σημάδια ότι η οικονομία ανακάμπτει. Έχουν, ήδη, εφαρμοστεί 
μεταρρυθμίσεις στους τομείς του Ηλεκτρισμού και του Φυσι-
κού αερίου αναμένοντας να ενισχύσουν την οικονομία και 
να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Η συνεχής βελτίωση του 
τραπεζικού τομέα, επικεντρωμένη στον εξορθολογισμό των 
λειτουργιών τους ήταν πρωταρχικής σημασίας για την ανα-
ζωογόνηση των επενδύσεων και την ενίσχυση της εξελισσό-
μενης οικονομικής ανάκαμψης τόσο στις Χρηματοοικονομικές 
& Ασφαλιστικές Υπηρεσίες όσο και στο Χονδρικό & Λιανικό 
Εμπόριο.
Βασιζόμενοι στα στοιχεία της αγοράς και τις ανάγκες των 
πελατών μας, συνεχίζουμε να βλέπουμε αύξηση των Προ-
οπτικών προσλήψεων για το προσεχές τρίμηνο, κυρίως για 
θέσεις εξυπηρέτησης πελατών και, επίσης, για επαγγελματίες 
πωλήσεων, επαγγελματίες πληροφορικής και ηλεκτρολόγους. 
Στο μεταξύ, το ποσοστό ανεργίας εξακολουθεί να μειώνεται, 
ενώ η βελτίωση της ποιότητας των κανονιστικών ρυθμίσεων 
και η ενίσχυση του ανταγωνισμού θα οδηγήσει σε επενδύσεις 
και ανάπτυξη της αγοράς. Μια θετική εικόνα αναδεικνύεται για 
την οικονομική δραστηριότητα και αυτό σημαίνει ότι το 2018 
βαδίζει σταθερά για να αποτελέσει το πιο αισιόδοξο έτος για τις 

προσλήψεις από το 2008», δηλώνει ο Μπάμπης Καζαντζίδης, 
Γενικός Εμπορικός Διευθυντής της Manpower Group Ελλάδας.
Οι εργοδότες προβλέπουν αύξηση του αριθμού απασχολου-
μένων και στους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας 
κατά το προσεχές τρίμηνο. Η ισχυρότερη αγορά εργασίας ανα-
μένεται να καταγραφεί στον τομέα του Εμπορίου (Λιανική & 
Χονδρική), όπου οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης ανέρ-
χονται σε +21%. Παράλληλα, οι εργοδότες του τομέα Ηλεκτρι-
σμού, Φυσικού Αερίου & Ύδρευσης καταγράφουν αισιόδοξα 
σχέδια προσλήψεων, με Προοπτικές της τάξης του +20%, 
ενώ οι Προοπτικές για τον τομέα των Χρηματοοικονομικών, 
Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας και Παροχής Υπηρεσιών 
προς Επιχειρήσεις ανέρχονται σε +19%. Ευνοϊκές προοπτικές 
προσλήψεων καταγράφονται για τον τομέα των Μεταφορών 
& Επικοινωνιών, όπου οι Προοπτικές ανέρχονται σε +18%, 
καθώς και για τον τομέα των Κατασκευών, με Προοπτικές της 
τάξης του +17. Παράλληλα, οι εργοδότες του τομέα της Γεωρ-
γίας καταγράφουν τις πιο επιφυλακτικές προθέσεις προσλήψε-
ων, με Προοπτικές της τάξης του +5%.
Σε σχέση με το Γ’ Τρίμηνο του 2018, οι προθέσεις προσλήψε-
ων ενισχύονται σε επτά από τους εννέα τομείς οικονομικής 
δραστηριότητας. Σημαντική αύξηση 10 ποσοστιαίων μο-
νάδων καταγράφεται για τον τομέα των Κατασκευών, ενώ 
καταγράφονται βελτιώσεις των Προοπτικών κατά 6 και 5 
ποσοστιαίες μονάδες για τους τομείς των Χρηματοοικονομι-
κών, Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας & Παροχής Υπηρεσιών 
προς Επιχειρήσεις, και Δημοσίου και Κοινωνικών Υπηρεσιών, 
αντίστοιχα. Ωστόσο, οι εργοδότες του τομέα της Γεωργίας κα-
ταγράφουν σημαντική μείωση 17 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ 
οι προοπτικές προσλήψεων για τον τομέα των Μεταφορών και 
Επικοινωνιών εμφανίζονται αποδυναμωμένες κατά 2 ποσο-
στιαίες μονάδες.
Τα σχέδια προσλήψεων ενισχύονται σε έξι από τους εννέα 
τομείς οικονομικής δραστηριότητας σε σύγκριση με το αντί-
στοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Οι σημαντικότερες 

βελτιώσεις, της τάξης των 13 και 11 ποσοστιαίων μονάδων, 
καταγράφονται στον τομέα του Εμπορίου (Χονδρική & Λιανι-
κή) και στον τομέα του Τουρισμού, αντίστοιχα, ενώ οι Προο-
πτικές εμφανίζονται ενισχυμένες κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες 
τόσο στον τομέα των Κατασκευών όσο και στον τομέα της Βιο-
μηχανίας/Παραγωγής. Ωστόσο, οι Προοπτικές στον τομέα της 
Γεωργίας αποδυναμώνονται σημαντικά, κατά 16 ποσοστιαίες 
μονάδες.
Οι εργοδότες αναμένουν αύξηση του αριθμού των απασχο-
λουμένων και στις τέσσερις κατηγορίες μεγέθους οργανι-
σμού κατά το προσεχές τρίμηνο. Οι εργοδότες των Μεγάλων 
επιχειρήσεων αναμένουν δραστήριο ρυθμό προσλήψεων, 
καταγράφοντας Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τά-
ξης του +36%, ενώ οι εργοδότες των Μικρών και Μεσαίων 
επιχειρήσεων αναμένουν σταθερή αύξηση του αριθμού απα-
σχολουμένων, με Προοπτικές της τάξης του +18% αμφότεροι. 
Οι εργοδότες των Πολύ Μικρών επιχειρήσεων προβλέπουν 
μέτρια δραστηριότητα προσλήψεων, καταγράφοντας Προο-
πτικές της τάξης του +8%.
Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι προοπτικές προ-
σλήψεων εμφανίζονται ενισχυμένες κατά 8 ποσοστιαίες μονά-
δες για τους εργοδότες των Μεγάλων επιχειρήσεων, και κατά 
6 και 2 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα για τις Μικρές και Με-
σαίες επιχειρήσεις. Ωστόσο, οι Προοπτικές για τους εργοδότες 
των Πολύ Μικρών επιχειρήσεων εμφανίζονται μειωμένες κατά 
4 ποσοστιαίες μονάδες.
Σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, οι Προοπτι-
κές ενισχύονται κατά 14 ποσοστιαίες μονάδες για τις Μεγάλες 
επιχειρήσεις και κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες για τις Μικρές επι-
χειρήσεις. Παράλληλα, οι εργοδότες των Πολύ Μικρών επιχει-
ρήσεων δεν αναφέρουν καμία αλλαγή, ενώ οι Προοπτικές για 
τις Μεσαίες επιχειρήσεις εμφανίζονται αποδυναμωμένες κατά 
7 ποσοστιαίες μονάδες.

«Τις τελευταίες δεκαετίες περιορίσθηκε σημαντικά ο αριθμός 
των γεννήσεων (γύρω στις 90.000/έτος, την τρέχουσα δεκα-
ετία) και αυξήθηκε λόγω της γήρανσης του πληθυσμού μας ο 
αριθμός των θανάτων (120.000/ετησίως, κατά μέσο όρο την 
ίδια περίοδο) με αποτέλεσμα ένα αρνητικό φυσικό ισοζύγιο» 
επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ο Βύρων Κοτζαμάνης, καθηγητής, 
διευθυντής Εργαστηρίου Δημογραφικών και Κοινωνικών 
Αναλύσεων (ΕΔΚΑ), ΤΜΧΠΠΑ, Παν. Θεσσαλίας, στο πλαίσιο 
μελέτης που δημοσιεύεται στα «Δημογραφικά Νέα».
    «Η τάση αυτή δεν πρόκειται πιθανότατα να αναστραφεί μέχρι 
το 2050. Απλώς είναι δυνατό, εάν οι γεννήσεις σταθεροποιη-
θούν - και στην ευνοϊκότερη των περιπτώσεων αυξηθούν- το 
αρνητικό αυτό ισοζύγιο στο μέλλον να περιορισθεί».

   Ο ίδιος κάνει λόγο για «παίγνιο» των βασικών δημογραφι-
κών συνιστωσών στη χώρα μας (γονιμότητα, θνησιμότητα, 
εσωτερική και εξωτερική μετανάστευση), που έχει οδηγήσει 
στην υπερσυγκέντρωση του πληθυσμού μας σε ένα εξαιρετικά 
περιορισμένο τμήμα της συνολικής επιφάνειάς της (>60% του 
πληθυσμού είναι πλέον συγκεντρωμένο στο 6% της συνολικής 
επιφάνειας), στη μείωση του συνολικού πληθυσμού που πιθα-
νότατα θα συνεχισθεί μέχρι και το 2050 (μείωση που οδηγεί 
προοδευτικά και στη συρρίκνωση του πληθυσμού εργάσιμης 
ηλικίας και, προφανώς, και σε αυτήν του οικονομικά ενεργού 
πληθυσμού). Και επίσης σε μια έντονη δημογραφική γήρανση 
(υψηλά και αυξανόμενα συνεχώς ποσοστά πληθυσμού 65 
ετών ως υψηλά % των >85 ετών «γήρανση μέσα στην γή-

ρανση»).
   Οι τάσεις αυτές δεν αναμένεται να αναστραφούν τις επόμενες 
δεκαετίες κατά τον κ. Κοτζαμάνη, οι ρυθμοί αύξησης του ειδι-
κού βάρους των ηλικιωμένων δύνανται όμως -υπό όρους- να 
επιβραδυνθούν. Βασικό ρόλο στη γήρανση αυτή, διευκρινίζει 
ο ίδιος έπαιξε κυρίως η χαμηλή γονιμότητα -κάτω από το όριο 
αναπαραγωγής-, καθώς οι γυναίκες που γεννήθηκαν λίγο 
πριν από τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο έκαναν κατά μέσο όρο 2,2 
παιδιά, αυτές που γεννήθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του ‘70 
1,65, ενώ οι νεότερες θα κάνουν πιθανότατα ακόμη λιγότερα ( 
γύρω στα 1,55).

MANPOWER GROUP: ΠΟΣΟΣΤΟ 21% ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΟΜΕΝΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ 

ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΘΑΝΑΤΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, 
ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 
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Να «φρεσκάρουν» τους κανόνες της σωστής οδήγησης πρέ-
πει οι ηλικιωμένοι οδηγοί, 74 ετών και άνω, προκειμένου να 
αποδείξουν αν θα συνεχίσουν να οδηγούν ή όχι.
      Οι οδηγοί άνω των 74 χρόνων, σύμφωνα με τον νέο ΚΟΚ, 
θα πρέπει να ανανεώσουν το δίπλωμά τους αποδεικνύοντας 
πως και ξέρουν να οδηγούν και να παρκάρουν αλλά και 
έχουν τα αντανακλαστικά για σωστή πορεία κοκ.
      Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του ΑΠΕ, ο υπουργείο 
Μεταφορών με εγκύκλιο του προς τις αρμόδιες διευθύν-
σεις και υπηρεσίες βάζει «φρένο» στους ηλικιωμένους που 
κυκλοφορούν στους δρόμους και έχουν... χάσει τα αντα-
νακλαστικά τους αυξάνοντας τις πιθανότητες πρόκλησης 
ατυχήματος.
      Ειδικότερα, σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Μετα-
φορών Χρήστου Σπίρτζη, οι ηλικιωμένοι οδηγοί θα πρέπει 
να δώσουν ξανά εξετάσεις για δίπλωμα οδήγησης μόλις 
συμπληρώσουν το 74ο έτος της ηλικίας τους και μάλιστα 
να επαναλαμβάνουν την διαδικασία κάθε τρία χρόνια, εκτός 
από τις ιατρικές βεβαιώσεις που θα προσκομίζουν. Όσοι είναι 
πάνω από 80 ετών θα πρέπει να δίνουν εξετάσεις για δίπλω-
μα κάθε δύο χρόνια.
      Σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών οι ηλικιωμένοι θα 
κάνουν έναν κύκλο βασικής οδήγησης και δεν θα δίνουν όλο 
το πρόγραμμα των εξετάσεων (σήματα οδήγησης). Ανανέ-
ωση διπλώματος υποχρεούνται και οι οδηγοί άλλων χωρών 
που ζουν και κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους.
      Επίσης, όσοι απορρίπτονται σε θεωρητικές εξετάσεις πάνω 
από τέσσερις (4) φορές έχουν δικαίωμα επανεξέτασης με την 
παρέλευση δεκατεσσάρων (14) ημερών.
      Όπως δήλωσε, στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο γενικός γραμματέας του 
υπουργείου Μεταφορών Θάνος Βούρδας, το υπουργείο 
εξειδικεύοντας τις αλλαγές που έγιναν στον ΚΟΚ με τον πρό-
σφατο νόμο 4530/18, προχώρησε στον καθορισμό της δια-
δικασίας για την επανεξέταση της ικανότητας οδήγησης των 
πολιτών άνω των 74 ετών. «Στόχος μας είναι να λαμβάνεται 
κάθε αναγκαίο μέτρο που εγγυάται μεγαλύτερη οδική ασφά-
λεια αλλά και προστασία των οδηγών» τόνισε και πρόσθεσε 
πως οι διαδικασίες που προβλέπονται εισάγουν και την πρα-
κτική άσκηση, εκτός από τις ιατρικές εξετάσεις που υπήρχαν 
μέχρι σήμερα, προκειμένου να είναι έμπρακτη η απόδειξη 
της ικανότητας. «Η εξασφάλιση της Οδικής Ασφάλειας είναι 
ευθύνη όλων μας και η λήψη δοκιμασμένων αποτελεσματι-
κών πρακτικών και μέτρων είναι απαραίτητη» επισήμανε ο 
γενικός γραμματέας του υπουργείου Μεταφορών.
      «Είμαστε υπέρ της επιμόρφωσης των ηλικιωμένων οδη-
γών, είναι αναγκαία η κατάρτιση και γι αυτή την ηλικία αλλά 
πιστεύουμε ότι ο τρόπος αυτός δεν βοηθάει» σχολίασε από 
την πλευρά του ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπον-
δίας Εκπαιδευτών Οδηγών Θανάσης Καλύβας σημειώνοντας 
πως θα έπρεπε να υπάρξει και κάποιου είδους εκπαίδευση, 

σεμινάρια σε βασικά θέματα οδήγησης (πχ βασικά σήματα 
που έχουν ξεχάσει ή δεν τα γνωρίζουν).
      Επίσης, ο κ. Καλύβας εξέφρασε επιφυλάξεις για τον τρό-
πο εξέτασης θέτοντας θέμα ασφάλειας αφού οι εξετάσεις θα 
γίνονται χωρίς την παρουσία εκπαιδευτή και με όχημα του 
ηλικιωμένου ή κάποιου άλλου ιδιοκτήτη. «Είναι βασικά ζη-
τήματα που νομίζω ότι πρέπει να απασχολήσουν σοβαρά 
τους αρμόδιους» ανέφερε.
      Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Μεταφορών 
προβλέπεται:
      Κάτοχος άδειας οδήγησης οποιασδήποτε κατηγορίας που 
την ανανεώνει μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδο-
μήντα τεσσάρων (74) ετών, στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση 
συμπληρώνει την/τις κατηγορία/ες που επιθυμεί να ανανε-
ώσει και υποβάλλει:
      α) Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου, 
για κάθε ΔΕΕ που εκδίδεται προκειμένου να συμμετάσχει σε 
δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς για την αντίστοιχη 
κατηγορία που επιθυμεί να ανανεώσει.
      Για κάθε κατηγορία που ο ενδιαφερόμενος θα εξεταστεί 
εκδίδεται και αντίστοιχο ΔΕΕ.
      β) Αποδεικτικό, για την καταβολή του προβλεπόμενου 
ποσού για κάθε προγραμματισμό δοκιμασίας προσόντων 
και συμπεριφοράς οδηγού κάθε κατηγορίας που επιθυμεί να 
ανανεώσει.
      Μετά την έκδοση του ΔΕΕ η αρμόδια Διεύθυνση Μεταφο-
ρών και Επικοινωνιών προγραμματίζει τη δοκιμασία προσό-
ντων και συμπεριφοράς του ενδιαφερομένου κατ’ αναλογία 
της παραγράφου 3 του άρθρου 24.
      Ο ενδιαφερόμενος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρα-
γράφου 3 του άρθρου 3 του π.δ.51/2012, υποχρεούται και 
σε δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς.
      Η παραπάνω διαδικασία διενεργείται με οποιοδήποτε όχη-
μα της αντίστοιχης κατηγορίας που επιθυμεί να ανανεώσει ο 
ενδιαφερόμενος, το οποίο πληροί τα κριτήρια των διατάξε-
ων του άρθρου 3 του π.δ.51/2012.
      Για το όχημα αυτό πρέπει να διατίθενται όλα τα έγγραφα 
για τη νόμιμη κυκλοφορία του (Άδεια κυκλοφορίας, Δελτίο 
Τεχνικού Ελέγχου, Κάρτα Καυσαερίων, Ασφαλιστήριο Συμ-
βόλαιο ή ειδικό σήμα ασφάλισης, Απόδειξη πληρωμής τελών 
κυκλοφορίας).
      Η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς πραγμα-
τοποιείται χωρίς την παρουσία εκπαιδευτή υποψηφίων 
οδηγών. Σε περίπτωση που το όχημα που χρησιμοποιείται 
στη δοκιμασία δεν ανήκει στον ενδιαφερόμενο, απαιτείται 
παραχώρηση του οχήματος από τον ιδιοκτήτη του στον εν-
διαφερόμενο με υπεύθυνη δήλωση.
      Ο ενδιαφερόμενος που είναι κάτοχος άδειας οδήγησης 
πάνω από μία από τις κατηγορίες ΑΜ ή Α1 ή Α2 ή Α, διενερ-
γεί τη δοκιμασία στη μεγαλύτερη που επιθυμεί, καλύπτοντας 

και τις μικρότερες που έχει στην κατοχή του σύμφωνα με το 
άρθρο 4 (Κλιμάκωση και ισοδυναμία μεταξύ κατηγοριών 
αδειών οδήγησης) του π.δ.51/2012.
      Σε κάθε περίπτωση ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα, 
εφόσον το επιθυμεί, να εξεταστεί σε μικρότερη κατηγορία δι-
κύκλου που δεν κατέχει αλλά μπορεί να οδηγήσει σύμφωνα 
με τις διατάξεις περί ισοδυναμίας μεταξύ κατηγοριών αδειών 
οδήγησης. Η καθοδήγηση του οδηγού στη δοκιμασία γίνε-
ται με ασύρματη επικοινωνία. Το δίκυκλο ακολουθείται από 
όχημα κατηγορίας Β, εφόσον διατίθενται όλα τα έγγραφα 
για τη νόμιμη κυκλοφορία του (όπως, Άδεια κυκλοφορίας, 
Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου, Κάρτα Καυσαερίων, Ασφαλιστήριο 
Συμβόλαιο ή ειδικό σήμα ασφάλισης, Τέλη κυκλοφορίας), 
στο οποίο επιβαίνει η εξεταστική επιτροπή.
      Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος άδειας 
οδήγησης περισσοτέρων της μίας κατηγοριών, τότε οι δοκι-
μασίες διενεργούνται, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της 
παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ.51/2012, για κάθε κατηγορία 
που επιθυμεί να ανανεώσει.
      Η δοκιμασία για όχημα κατηγορίας Β1 πραγματοποιεί-
ται κατ’ αναλογία της διαδικασίας δοκιμασίας για όχημα 
κατηγορίας Β. Οι απαιτούμενες εξετάσεις για την ανανέωση 
διενεργούνται τηρουμένης της σειράς χορήγησης των κατη-
γοριών η οποία προκύπτει από την παρ. 1 του άρθρου 4 του 
π.δ.51/2012 και με την προϋπόθεση επιτυχούς εξέτασης της 
προηγούμενης κατηγορίας.
      Σε κάθε περίπτωση ο ενδιαφερόμενος έχει την δυνατότη-
τα εφόσον το επιθυμεί, να ανανεώσει μέρος των κατηγοριών 
που κατέχει και στην περίπτωση αυτή εξετάζεται σύμφωνα 
με τον παραπάνω πίνακα για τις κατηγορίες που επιθυμεί να 
ανανεώσει.
      Μετά την επιτυχή δοκιμασία προσόντων και συμπεριφο-
ράς σύμφωνα με το παρόν άρθρο, στο νέο έντυπο της άδειας 
οδήγησης ανανεώνονται οι κατηγορίες στις οποίες έχει 
εξεταστεί καθώς και οι υπόλοιπες που καλύπτονται από τις 
διατάξεις περί ισοδυναμίας μεταξύ κατηγοριών αδειών οδή-
γησης, με τη συμπλήρωση της στήλης 11 στις αντίστοιχες 
κατηγορίες. Σε περίπτωση εξέτασης σε κατηγορία που δεν 
κατέχει ο ενδιαφερόμενος αλλά μπορούσε να οδηγεί σύμ-
φωνα με τις διατάξεις περί ισοδυναμίας μεταξύ κατηγοριών 
αδειών οδήγησης, τότε συμπληρώνεται και η στήλη 10 με 
την ημερομηνία επιτυχούς εξέτασης της κατηγορίας αυτής. 
Η/Οι κατηγορία/ες που δεν επιθυμεί να ανανεώσει παραμέ-
νει/ουν ληγμένη/ες.
      Εφόσον η ημερομηνία ισχύος του νέου εντύπου (4α) εί-
ναι αυτή της συμπλήρωσης των εβδομήντα τεσσάρων (74) 
ετών και μετά, ο ενδιαφερόμενος υπόκειται υποχρεωτικά 
στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

ΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 74 ΕΤΩΝ - ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ 
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Είναι το ξενοδοχείο σύμβολο της Θεσσαλονίκης, με την 
ανεμπόδιστη θέα προς τη θάλασσα, αλλά και το βουνό της 
πόλης, τον Χορτιάτη, σε τοποθεσία που επέλεξε πριν από 
περίπου 60 χρόνια ο τότε πρωθυπουργός της Ελλάδας, 
Κωνσταντίνος Καραμανλής. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ το 
ξενοδοχείο που φέρει την «πιστοποίηση» ότι φιλοξένησε 
τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου. 
Ρίτα Χέιγουρθ, Πίτερ Ο’ Τουλ, Κατρίν Ντενέβ, Σερ Άλεκ 
Γκίνες. Σερ Πίτερ Ουστίνοφ, Άντονι Κουίν, Φράνσις Φορντ 
Κόπολα, Ρόμπερτ Πλαντ, Κόλιν Φάρελ είναι μόνον κάποια 
από τα εκατοντάδες ονόματα εκπροσώπων του πολιτισμού 
που διέμειναν στο «Makedonia Palace».
   Η ιστορία του εμβληματικού ξενοδοχείου της πόλης 
από τη θεμελίωσή του έως την πρόσφατη ανακαίνισή 
του προβάλλεται σε μία ειδική πολυτελή έκδοση, με τίτλο 
«Makedonia Palace: Το Παρελθόν και το Μέλλον» που πα-
ρουσιάστηκε σήμερα στη Θεσσαλονίκη.
   «Φέτος συμπληρώνονται 60 χρόνια από την εποχή που 
πάρθηκε η απόφαση να αποκτήσει η πόλη ένα σύγχρονο, 
πέντε αστέρων ξενοδοχείο», τόνισε ο επιμελητής του λευ-
κώματος, δημοσιογράφος, γενικός διευθυντής της εφημε-
ρίδας «Έθνος», Τραϊανός Χατζηδημητρίου, κάνοντας ανα-
δρομή στα χρόνια ανέγερσης του «Makedonia Palace».
   «Μετά τον πόλεμο δεν υπήρχε ένα ξενοδοχείο που να 
τόνιζε την πόλη και τον ρόλο της. Ο Κωνσταντίνος Καρα-
μανλής ήθελε να φτιαχτεί ένα ξενοδοχείο στην πόλη που να 
είναι σύγχρονο. Το 1957-1958 είχαν ήδη αρχίσει οι συζη-
τήσεις και λίγο αργότερα το 1960 ξεκίνησε η επιχωμάτωση 
της παραλίας. Τη θέση του «Makedonia Palace» επέλεξε ο 
ίδιος ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κωνσταντίνος Καρα-
μανλής» σημείωσε.
         Στο λεύκωμα για την επιλογή του χώρου ανέγερσης του 
ξενοδοχείου ο δημοσιογράφος και αυτόπτης μάρτυρας Ν.Ι. 
θυμάται: «....Ο καθένας το μακρύ του και το κοντό του, να 
μην γίνει εκεί, να γίνει παραπέρα, που να γίνει, παιζόταν η 
«κολοκυθιά» έτσι συχνά χάνονται μεγάλα έργα. «Πάμι ικεί» 
λέει ένα πρωί ο Καραμανλής με τη σερραϊκή προφορά του. 
Τον ακολουθούν με τη χαρτούρα τους δεκάδες υπουργοί, 
τεχνικοί, αρμόδιοι κτλ. Είχε και λάσπες, όποτε ξαφνικά στα-
ματά: «Ιδώ» λέει. Οι ειδικοί πάνε να του εξηγήσουν. «Ιδώ» 
εκείνος. Έτσι κτίσθηκε το «Makedonia Palace»».
   Ο εργολάβος και ο ο πρώτος διαχειριστής του ξενοδο-
χείου, Ιωάννης Αλεξίου, είχε επιλέξει άλλη θέση, εκεί που 
ήταν το Ωδείο της Θεσσαλονίκης, όπως αναφέρεται στο 
λεύκωμα, η πρωθυπουργική απόφαση για τη θέση του 
ξενοδοχείου πέρα από τον τρόπο άσκησης της εξουσίας, 
σήμαινε και ότι η χρηματοδότηση του έργου θα γινόταν 

μέσω της συνδρομής ή συνεργασίας ενός κρατικού φορέα. 
Ως τέτοιος επιλέχθηκε το Ταμείο Ασφαλίσεως Προσωπικού, 
OTE - ΤΑΠ ΟΤΕ.
   Στο βιβλίο παρατίθεται αλληλογραφία για τα ονόματα 
που πρότεινε το Ταμείο για το νέο ξενοδοχείο: «Λευκός 
Πύργος», ή «Πέλλα». Τελικά υπήρξε κυβερνητική αντί-
δραση, υπόμνημα ότι το ξενοδοχείο για λόγους «εθνικής 
σκοπιμότητας» θα ονομάζεται «Μακεδονία Παλλάς» και 
έτσι βαφτίστηκε.
   «Υπάρχει πλούσιο υλικό σε αυτό το βιβλίο, μας βοήθη-
σαν πολλοί φορείς της πόλης (Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
Θεσσαλονίκης, Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, 
ΣΒΒΕ, ΕΒΕΘ, Ίδρυμα Κωνσταντίνου Καραμανλή, ΚΘΒΕ, 
αναζητήσαμε αρχεία, μίλησα με πολλούς εργαζόμενους 
του ξενοδοχείου. Τους ευχαριστούμε όλους» είπε ο κ. Χα-
τζηδημητρίου.
   Ο Κωνσταντίνος Δοξιάδης, ο αρχιτέκτονας που σχεδίασε 
το «Μακεδονία Παλλάς», ήταν ο «Καλατράβα» της εποχής 
του με αρχιτεκτονικό γραφείο με 40 καταστήματα σε τέσ-
σερις ηπείρους εκείνη την εποχή. Από το αρχείο του, το 
οποίο διαχειρίζεται το Μουσείο Μπενάκη, συλλέχθηκαν 
αρκετά στοιχεία για το ξενοδοχείο.
   Στο βιβλίο έχουν συμπεριληφθεί 100 ονόματα διάσημων 
από τους εκατοντάδες που έχουν καταλύσει στο ξενοδο-
χείο, φωτογραφίες τους από στιγμιότυπα της διαμονής 
τους στην πόλη και ευχαριστήρια σημειώματα προς το 
προσωπικό του ξενοδοχείου, είπε ο επιμελητής του λευ-
κώματος, σημειώνοντας ότι εκπρόσωποι του πολιτισμού, 
οι οποίοι έρχονταν την περίοδο του Διεθνούς Φεστιβάλ Κι-
νηματογράφου Θεσσαλονίκης, έμεναν στο ξενοδοδοχείο.
   Γύρω από το ξενοδοχείο διοργανώθηκαν και 
μεγάλες πολιτικές συγκεντρώσεις.
   Η πρώτη ήταν το 1974, όταν ο πρωθυπουργός Κων-
σταντίνος Καραμανλής εμφανίστηκε στους πολίτες της 
Θεσσαλονίκης, μετά από μία κρίσιμη περίοδο, την πτώση 
της χούντας και την κυπριακή τραγωδία. Λέγεται ότι ήταν 
από τις μεγαλύτερες πολιτικές συγκεντρώσεις που έγιναν 
στην πόλη.
   Η ιστορία άρχισε με ένα «ρουσφέτι», την ώρα που ο 
Καραμανλής έμπαινε στο ξενοδοχείο τον σταμάτησε μία 
κυρία, έτρεξε η ασφάλειά του, ο Καραμανλής τη ρώτησε 
τι ήθελε, εκείνη του ζήτησε να γίνει δεκτός ο γιος της, που 
ήταν άτομο με ειδικές ανάγκες σε ένα ίδρυμα. Ο Καραμαν-
λής το ανέθεσε στον Ράλλη που ήταν υπουργός και του είπε 
«αύριο να μου δώσεις αναφορά» τόνισε ο κ. Χατζηδημη-
τρίου.
«Ξεκίνησε με μία καλή πράξη το «Makedonia Palace και 

αυτό το συνέχισε ως φιλοσοφία απέναντι στους πελάτες 
του» υπογράμμισε αναφέροντας ένα παράδειγμα:
   «Ο Ιωάννης Αλεξίου στις σουίτες του ξενοδοχείου είχε 
χρυσά μαχαιροπίρουνα. Τα πρώτα χρόνια λειτουργίας, 
διέμεινε στο ξενοδοχείο ένας Εγγλέζος ευγενής, ο οποίος 
αποφάσισε να «πάρει» μαζί του ένα σετ μαχαιροπίρουνα 
μαζί του όταν έφυγε. Οι τελωνειακοί στο αεροδρόμιο τον 
έπιασαν, είδαν το μονόγραμμα του «Makedonia Palace» 
και κάλεσαν τον διευθυντή του ξενοδοχείου. Όταν ο δι-
ευθυντής του «Makedonia Palace» πήγε στο αεροδρόμιο 
είπε: «εμείς το κάναμε δώρο» και έτσι έφυγε ο πελάτης του 
ξενοδοχείου παίρνοντας μαζί του το σετ.
   «Μου άρεσε η αρχή του βιβλίου με αναφορά στη Θεσ-
σαλονίκη και τίτλο «Μία πόλη για ταξιδιώτες». Η Θεσσα-
λονίκη ήταν ανέκαθεν ένα σταυροδρόμι, ένα πέρασμα και 
αυτός ο τίτλος της αξίζει και αναβιώνει τα τελευταία χρόνια 
με αυξητικούς ρυθμούς και τάσεις» τόνισε ο αντιδήμαρχος 
Τουρισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης, Σπύρος Πέγκας. 
«Μου άρεσε η αντιπαραβολή με το «Μεντιτερανέ», το 
οποίο βρισκόταν στην παλιά παραλία και συμβόλιζε έναν 
κόσμο που έφευγε, ενώ το «Μακεδονία Παλλάς» στη νέα 
παραλία, με τη αρχιτεκτονική του, εξέπεμπε τη νέα δυναμι-
κή της πόλης» σημείωσε. 
   «Είναι εντυπωσιακά τα ονόματα των ξενοδόχων που 
έχουν εμπλακεί στο Makedonia Palace. Αλεξίου, Δασκαλα-
ντωνάκης, Ανδρεάδης, Σμπώκος, ονόματα με μεγάλη ιστο-
ρία στον ξενοδοχειακό τομέα στην Ελλάδα, που συνέχεια 
αναπτύσσονται και είναι ξενοδόχοι, τους οποίους με χαρά 
θα ξαναβλέπαμε να εμπλέκονται και να έχουν ανάμειξη 
στην τουριστική εξέλιξη της Θεσσαλονίκης» ανέφερε. Ο κ. 
Πέγκας, είπε, ακόμη ότι δεν είναι σίγουρος ότι η σχέση του 
ξενοδοχείου με την πολιτική ήταν πάντα θετική. «Νομίζω 
ότι οι πολιτικοί αντλούσαν και αντλούν από τη λάμψη του 
«Makedonia Palace» και όχι το ξενοδοχείο» παρατήρησε.
   Ο αντιδήμαρχος Τουρισμού αναφέρθηκε στην ανακαί-
νιση του ξενοδοχείου, από τον όμιλο Ιβάν Σαββίδη, που 
σηματοδότησε μία νέα περίοδο επενδύσεων στον ξενοδο-
χειακό κλάδο της πόλης. «Γράφεται στο βιβλίο ότι η εξέλιξη 
του ξενοδοχείου είναι συνυφασμένη με την ανάπτυξη της 
τοπικής οικονομίας. Είναι η ναυαρχίδα των ξενοδοχείων 
και όταν ξεκίνησε η ανακαίνιση, αποτέλεσε αφορμή σαν 
ντόμινο να αρχίσουν τα άλλα ξενοδοχεία να κάνουν ανα-
καινίσεις και να έχουμε σταδιακά ένα εντελώς διαφορετικό 
τοπίο σε ό,τι αφορά τις ξενοδοχειακές μονάδες της Θεσσα-
λονίκης, μιας πόλης που έχει εξελίξει το 15% -20% των 
τουριστικών της δυνατοτήτων» υπογράμμισε.

“MAKEDONIA PALACE: ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ” - ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΦΙΔΡΟΜΗ ΣΧΕΣΗ 
ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΗ



Για περισσότερες πληροφορίες: 
Χατζηγιαννακίδου Λάρα
Email : lchatz@promosalons.com    
Τηλ : 210 36 25 516

2018
Διεθνής Έκθεση Εξοπλισμού Πισίνας και SPA

Η Piscine Global είναι η μεγαλύτερη αλλά και η πιο σημαντική διεθνής επαγγελματική έκθεση 
της πισίνας και του spa.

Επισκεφθείτε την επαγγελματική έκθεση Piscine Global Europe 13-16 Νοεμβρίου στη 
Lyon,  όπου θα έχετε την ευκαιρία να δείτε από κοντά και να ενημερωθείτε για τις τελευταίες τεχνικές 
και τάσεις στο χώρο της Πισίνας για ιδιωτική και  δημόσια χρήση αλλά και στο χώρο της Ευεξίας 
και της διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου γύρω από την πισίνα.
Πάνω από 80 νέα προϊόντα και καινοτομίες θα παρουσιασθούν στην είσοδο της έκθεσης στο 
πλαίσιο του θεσμού Pool Innovations,  όπου θα πραγματοποιηθεί και απονομή βραβείων στις 13 
Νοεμβρίου. 

Για όλους τους επαγγελματίες που αναζητούν πηγές  έμπνευσης θα παρουσιασθεί η 4η έκδοση 
των Βραβείων Σχεδιασμού Πισίνας ( Pool Design Awards). Θα παρουσιασθούν πολλά  αξιόλογα 
έργα Πισίνας στο χώρο του Pool Design Gallery  που θα προβάλλουν τη δημιουργικότητα και το 
υψηλό τεχνικό και επιστημονικό επίπεδο των αρχιτεκτόνων.

13 έως 16 Νοεμβρίου 2018 
στο Eurexpo Lyon  

ΓΑΛΛΙΑ

Μόνο για τους επαγγελματίες. 
Ζητήστε τη δωρεάν ηλεκτρονική κάρτα εισόδου για να 
επισκεφτείτε την έκθεση : www.piscine-expo.com
Σελίδα κράτησης κάρτας εισόδου :
https://pass.piscine-global-europe.com/en/registration.htm



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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Τις πιθανές επιπτώσεις που θα έχουν στην καθημερινότητα 
και στον οικονομικό τους προϋπολογισμό οι εξαγγελίες του 
πρωθυπουργού στη ΔΕΘ «μετρούν» εκατομμύρια Έλληνες. 
Με τα μέτρα να βρίσκονται ακόμη στο στάδιο της «ποσο-
τικοποίησης» «ποσοτικοποίησης» και της συζήτησης με 
τους εκπροσώπους των θεσμών, μπορεί να γίνει μια πρώτη 
ανάλυση επιπτώσεων των όσων ακούστηκαν στη Θεσσα-
λονίκη, αν και τα ασφαλέστερα συμπεράσματα θα εξαχθούν 
μόλις οριστικοποιηθούν και ψηφιστούν οι εξαγγελίες. Με 
βάση τα πρώτα δεδομένα, περισσότεροι κερδισμένοι είναι 
οι αυτοαπασχολούμενοι και οι νέοι ηλικίας κάτω των 25 
ετών, ενώ για τους συνταξιούχους όλα θα κριθούν από τις 
διαπραγματεύσεις για την κατάργηση ή τη διατήρηση της 
προσωπικής διαφοράς. 
Μισθωτοί: 
Όσοι μισθωτοί αμείβονται με βάση τον κατώτατο μισθό 
-είτε έχουν πλήρες ωράριο είτε απασχολούνται με μερική 
απασχόληση- έχουν να προσβλέπουν σε μια αύξηση των 
μικτών αποδοχών τους. Με βάση το χρονοδιάγραμμα που 
έδωσε ο πρωθυπουργός, θα απαιτηθούν τέσσερις μήνες 
διαπραγματεύσεων τόσο με τους θεσμούς όσο και με τις 
παραγωγικές δυνάμεις της χώρας ώστε να καταλήξουν οι 
συζητήσεις οι οποίες θα κινηθούν στο μοντέλο της Πορτο-
γαλίας. Η συγκεκριμένη χώρα έχει ακολουθήσει το μοντέλο 
της σταδιακής αύξησης του κατώτατου μισθού, ενώ κατά το 
πρώτο έτος οι μισθοί κινήθηκαν στο επίπεδο του +4%. Το 
ποσοστό που θα αποφασιστεί στην Ελλάδα δεν είναι ακόμη 
σαφές, αν και αναμένεται να αποτελέσει συνάρτηση του 
πληθωρισμού (σ.σ.: κινείται στο επίπεδο του 0,5% σε μέση 
ετήσια βάση) αλλά και της παραγωγικότητας της εργασί-
ας, η οποία ήταν αρνητική μέχρι και το τέλος του 2017. Η 
μεταβολή του κατώτατου μισθού (αν συμφωνηθεί με τους 
δανειστές) δεν θα επηρεάσει το σύνολο των αποδοχών των 
εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, καθώς για να συμβεί 
αυτό πρέπει να υπάρξει «σύνδεση» του κατώτατου μισθού 
με τις κλαδικές και τις επιχειρησιακές συμβάσεις, κάτι που οι 
εργοδότες δεν επιθυμούν. Αυξήσεις μπορεί να υπάρξουν 
μόνο για όσους απασχολούνται σε κλάδους όπου υπάρχουν 
ενεργές κλαδικές συμβάσεις αλλά οι ίδιοι αμείβονται με 
χαμηλότερες αποδοχές. Για να υπάρξει η αύξηση, θα πρέ-
πει να υπογραφεί απόφαση επεκτασιμότητας την υπουργό 
Εργασίας, όπως έχει συμβεί μέχρι τώρα με τέσσερις κλάδους 
της ελληνικής οικονομίας. Φυσικά, ακόμη και στις περιπτώ-
σεις που θα προκύψει δικαίωμα αύξησης από τις θεσμικές 
μεταβολές (π.χ. αύξηση βασικού μισθού ή επεκτασιμότητα 
σύμβασης), το τελικό αποτέλεσμα θα κριθεί και από το αν 

ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΧΑΜΕΝΟΙ ΤΩΝ 
ΕΞΑΓΓΕΛΙΩΝ ΣΤΗ ΔΕΘ

οι εργοδότες θα ασκήσουν το δικαίωμα προσαρμογής του 
ωραρίου εργασίας ώστε να μη χρειαστεί να καταβάλουν 
υψηλότερες αμοιβές. Εκτός από τα εργασιακά, μείζον θέμα 
για τους μισθωτούς είναι και η προγραμματισμένη μείωση 
του αφορολογήτου από την 1/1/2020. Ο πρωθυπουργός 
ρωτήθηκε στη Θεσσαλονίκη και απάντησε ότι η πρόθεσή 
του είναι να μην προχωρήσει αυτή η μείωση. Αν αυτό συμ-
βεί, τότε δεν θα προχωρήσουν και τα φορολογικά αντίμε-
τρα που ενδιαφέρουν τους μισθωτούς. Αυτά είναι η μείωση 
του κατώτατου συντελεστή από το 22% στο 20% αλλά και 
η κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης για τους έχοντες εισο-
δήματα έως και 30.000 ευρώ τον χρόνο (από 12.000 ευρώ 
που είναι σήμερα). Έτσι:
 á Αν προχωρήσει η μείωση του αφορολογήτου, χάνουν 
όλοι οι εργαζόμενοι, αλλά κυρίως οι χαμηλόμισθοι που θα 
χάσουν έναν ολόκληρο μισθό (σ.σ.: η μείωση του αφορο-
λογήτου συνεπάγεται ετήσιες απώλειες 650 ευρώ), ενώ με-
τριάζονται οι απώλειες για τα μεσαία και υψηλά εισοδήματα. 
á Αν δεν προχωρήσει η μείωση του αφορολογήτου, όπως 
θέλει η ελληνική κυβέρνηση, η φορολογία των μισθωτών 
θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα και για φέτος. 
Συνταξιούχοι: 
Το μέλλον των συνταξιούχων εξαρτάται από την πορεία 
των διαπραγματεύσεων για την κατάργηση της προσωπι-
κής διαφοράς. Αν το μέτρο προχωρήσει θα έχουμε περίπου 
1,3 εκατομμύρια χαμένους οι οποίοι θα απολέσουν και το 
18% του εισοδήματός τους και περίπου 150.000 κερδισμέ-
νους που θα πάρουν αύξηση στη σύνταξή τους, η οποία 
όμως θα δίδεται σταδιακά μέσα σε μια πενταετία. Διατή-
ρηση της προσωπικής διαφοράς σημαίνει ότι οι συντάξεις 
θα παραμείνουν στα σημερινά επίπεδα και θα παραμείνουν 
σε αυτά για πολλά χρόνια καθώς οι συνταξιούχοι δεν θα 
δικαιούνται αύξησης μέχρι η προσωπική διαφορά να «εξα-
φανιστεί» από τον πληθωρισμό. Οι όποιες μεταβολές των 
συντάξεων, ώστε να μη μειώνονται σε πραγματικούς όρους 
από τον πληθωρισμό, θα ξεκινήσουν μετά το 2022. Ούτως 
ή άλλως θα προχωρήσει η νέα περικοπή του ΕΚΑΣ από την 
1/1/2019. Για τα φορολογικά των συνταξιούχων ισχύει ό,τι 
και γι’ αυτά των μισθωτών. Δηλαδή η καθαρή τους αμοιβή 
εξαρτάται από το τι θα γίνει με το αφορολόγητο και τους 
συντελεστές φορολόγησης, συζήτηση όμως η οποία αφορά 
το 2020. 
Ελεύθεροι επαγγελματίες-αυτοαπασχολούμενοι: 
Η απόφαση για μείωση του συντελεστή υπολογισμού των 
ασφαλιστικών εισφορών της κύριας σύνταξης από το 20% 
στο 13,33% και του συνολικού συντελεστή από το 26,95% 
(μαζί με τις εισφορές υγείας στο 20,28% ουσιαστικά εκμη-
δενίζει όλη την επιβάρυνση που προκάλεσε (ή θα προκα-
λούσε από την 1/1/2019) στους αυτοαπασχολούμενους 
η αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού των εισφορών ώστε 
στα καθαρά κέρδη να ενσωματώνονται και οι ασφαλι-
στικές εισφορές του προηγούμενου έτους. Κερδισμένοι 

θα βγουν όλοι οι αυτοαπασχολούμενοι με ετήσια καθαρά 
κέρδη άνω των 7.000 ευρώ τον χρόνο, ενώ το όφελος θα 
είναι μεγαλύτερο για όσους έχουν υποχρέωση υπαγωγής 
και στην ασφάλιση για επικούρηση και εφάπαξ. Βέβαια, οι 
αυτοαπασχολούμενοι θα συμβιβαστούν με την ιδέα ότι θα 
υπάρξει προσαρμογή προς τα κάτω και της κύριας σύνταξης 
(η οποία προκύπτει με βάση τις ασφαλιστικές εισφορές που 
καταβάλλονται) αλλά και της επικουρικής η οποία θα προ-
σαρμοστεί ανάλογα -όπως και το εφάπαξ- καθώς στο εξής 
το ποσό θα προκύπτει με βάση την εισφορά των 64,5 ευρώ 
συνολικά. Ένας αυτοαπασχολούμενος με κέρδη της τάξεως 
των 20.000 ευρώ, ο οποίος το 2017 πλήρωσε 5.390 ευρώ 
σε ασφαλιστικές εισφορές, βρέθηκε να πληρώνει 5.816 
ευρώ το 2018 λόγω της αλλαγής στον υπολογισμού και θα 
πλήρωνε 6.957 ευρώ το 2019 αν δεν γινόταν η μείωση του 
συντελεστή. Με το νέο έτος, οι ετήσιες ασφαλιστικές εισφο-
ρές θα πέσουν στα 5.236 ευρώ. 
Νέοι κάτω των 25 ετών: 
Από τη στιγμή που θα προχωρήσει η κατάργηση του υπο-
κατώτατου μισθού, θα υπάρξει σημαντική αύξηση για τους 
μερικώς απασχολούμενους αλλά και για όσους εργάζονται 
με 8ωρο και δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας 
τους. Με δεδομένο τον κίνδυνο να υπάρξουν απολύσεις ή 
μειώσεις των ωρών εργασίας, η κυβέρνηση εξήγγειλε και 
την επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών (σε ποσοστό 
50% για το 2019 και 100% για το 2020) ώστε να μην υπάρ-
ξει μεγάλη επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις που απασχολούν 
20άρηδες. Κατάργηση του υποκατώτατου μισθού και μια 
θεωρητική αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 4% σημαί-
νει αύξηση του μισθού του 25άρη στα 609 ευρώ μικτά, ή 
στα 511 ευρώ καθαρά από 430 ευρώ που είναι σήμερα. Το 
κόστος για τον εργοδότη θα αυξηθεί κατά 1.715 ευρώ ετη-
σίως, ενώ με την επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών 
κατά 50% για τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του μέτρου θα 
υπάρξει επιδότηση 1.065 ευρώ. Το πραγματικό κόστος για 
τον εργοδότη θα ανέλθει περίπου στα 700 ευρώ και μένει να 
φανεί αν θα επωμιστεί ο εργοδότης ή όχι. 
Ιδιοκτήτες ακινήτων: 
Τα 6,4 εκατομμύρια των ιδιοκτητών θα περιμένουν να δουν 
την τελική «συνταγή» του νέου φόρου κατοχής ακινήτων. Ο 
πρωθυπουργός στη ΔΕΘ έβαλε πολλά θέματα στο τραπέζι: 
και την αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού του φόρου και τη 
μείωση της επιβάρυνσης, ενώ ούτως ή άλλως υπάρχει και 
η εκκρεμότητα με την αλλαγή στις αντικειμενικές αξίες των 
ακινήτων μέσα στη διετία 2019-2020. Ο πρωθυπουργός 
υποστήριξε στη συνέντευξη Τύπου ότι θέλει σταδιακά σε 
δύο χρόνια να κατεβάσει την εισπρακτική απόδοση του ΕΝ-
ΦΙΑ στο 1,8 δισ. ευρώ, ενώ μένει να φανεί στην πράξη αν θα 
υπάρξουν επιβαρύνσεις για τη μεγάλη ιδιοκτησία.
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΤΗΣ 
Ε.Ε. ΘΑ ΑΓΟΡΑΖΕΙ Η GOOGLE

Επενδύσεις στην αιολική ενέργεια κάνει η αμερικα-
νική Google, η οποία συνήψε δεκαετούς διάρκεια 
συμφωνία με τρία αιολικά πάρκα στη Φινλανδία. Τα 
αιολικά πάρκα αυτά βρίσκονται σε φάση κατασκευής 
και η ενέργεια που θα παράγεται θα χρησιμοποιείται 
για το κέντρο δεδομένων της αμερικανικής εταιρείας. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τεχνολογικοί κολοσσοί και 
άλλοι όμιλοι ενδιαφέρονται έντονα να περιορίσουν 
όσο το δυνατόν περισσότερο το ενεργειακό τους 
κόστος και, παράλληλα, να ελαχιστοποιήσουν το αν-
θρακικό τους αποτύπωμα. Στο πλαίσιο ειδικών συμ-
φωνιών, οι οποίες ονομάζονται συμφωνίες αγοράς 
ενέργειας από εταιρείες (ΡΡΑ), η Google/Alphabet, η 
Microsoft και άλλες μπορούν να αγοράσουν απευθεί-
ας ηλεκτρική ενέργεια από τον παραγωγό της.
 Σε δηλώσεις της η Google ανέφερε πως η τωρινή 
συμφωνία της στη Φινλανδία είναι και η πρώτη στην 
Ε.Ε., η οποία θα πραγματοποιηθεί χωρίς κρατική 
επιδότηση. «Σε ολοένα και περισσότερες τοποθεσίες 
στον πλανήτη το κόστος της ενέργειας που παράγεται 
από ανανεώσιμες πηγές είναι χαμηλότερο από την 
ενέργεια των συμβατικών πηγών», υπογράμμισε ο 
Μαρκ Ομαν, επικεφαλής της Google στον βραχίονα 
της ενέργειας στην Ε.Ε. Συνολικά η παραγωγική ικα-
νότητα των τριών αιολικών πάρκων στη Φινλανδία 
θα ανέρχεται σε 190 μεγαβάτ, ενώ την κατασκευή 
τους αναλαμβάνουν η γαλλική Neoen και οι γερμα-
νικές CPC και WPD. Αξίζει να αναφερθεί ότι το πρώτο 
εξάμηνο του τρέχοντος έτους τα νέα αιολικά πάρκα 
στην Ευρώπη ελαττώθηκαν δραστικά άνω του 25%, 
με την παραγωγική τους ικανότητα να υποχωρεί στα 
4,5 γιγαβάτ. Τα σχετικά στοιχεία της WindEurope 
αποτυπώνουν και την όξυνση του ανταγωνισμού, η 
οποία συνδέεται με τη σταδιακή κατάργηση των κρα-
τικών επιδοτήσεων σε έργα ανανεώσιμων πηγών. Το 
2017 οι συμφωνίες ΡΡΑ κυρίως στην αιολική και 
ηλιακή ενέργεια έφθασαν σε επίπεδα ρεκόρ, καθώς 
εξασφάλιζαν στις αντίστοιχες εταιρείες παραγωγική 
ικανότητα άνω των 5 γιγαβάτ, αύξηση σχεδόν 30% 
από το 2016.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ 21-28                                                   12/09/2018

Η ευκαιρία που παρουσιάζεται στην Ελλάδα να αποτελέσει 
μέρος μιας σημαντικής παγκόσμιας βιομηχανίας, του κλά-
δου των Ορυκτών Πρώτων Υλών, αποτέλεσε το βασικό 
θέμα συζήτησης στρογγυλής τραπέζης στις εργασίες της 
Συζήτησης Στρογγυλής Τραπέζης «Οι Ορυκτές Πρώτες 
Ύλες ως Βασικός Μοχλός Ανάπτυξης για την Ελληνική 
Οικονομία», που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 83η 
Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης, στο περίπτερο των Ηνω-
μένων Πολιτειών Αμερικής. Η ανάπτυξη του κλάδου των 
Ορυκτών Πρώτων Υλών βρέθηκε στο επίκεντρο της συζή-
τησης ως ένας τομέας που μπορεί να αναδειχθεί σε κατα-
λύτη δημιουργίας πλούτου για τη χώρα. Σήμερα εισφέρει 
το 3,4% του ΑΕΠ και αν υπάρξει θετική και δημιουργική 
απάντηση στις προκλήσεις που υπάρχουν το ποσοστό αυτό 
βασίμως μπορεί να ανέλθει στο 7% του ΑΕΠ. 
Στη Βόρεια Ελλάδα υπάρχουν ώριμα κοιτάσματα χρυσού, 
ψευδαργύρου και μολύβδου, αξίας περίπου 1 8 δισ. ευρώ, 
τα οποία θα πρέπει να αξιοποιηθούν από τις μεταλλευτικές 
επιχειρήσεις, τόνισε ο καθηγητής μεταλλουργίας του ΕΜΠ 
Ιωάννης Πασπαλιάρης, προσθέτοντας ότι πρέπει να αξι-
ολογηθεί η διεθνής αγορά στην οποία υπάρχει τεράστια 
αύξηση της ζήτησης για πολλά μέταλλα από την Κίνα. Ο 
καθηγητής του ΑΠΘ κ. Βασίλης Μέλφος αναφέρθηκε στα 
«κρίσιμα ή αλλιώς σπάνια» μέταλλα που γνωρίζουμε ότι 
υπάρχουν στην Ελλάδα, τα οποία όμως πρέπει να ερευ-
νηθούν πιο συστηματικά από τις μεταλλευτικές εταιρείες, 
ενώ ο επίσης πανεπιστημιακός του ΑΠΘ κ. Τριαντάφυλλος 
Κακλής, πρότεινε την εκμετάλλευση και της γεωθερμίας 
για τον εντοπισμό των συνοδών ορυκτών. Χαιρετισμό 
στην εκδήλωση απηύθυνε ο πρέσβης των ΗΠΑ στην 
Αθήνα Geoffrey Pyatt, ενώ στη συζήτηση έλαβαν μέρος 
διπλωμάτες από δύο ευρωπαϊκές χώρες με έντονη μεταλ-
λευτική δραστηριότητα. Από την πλευρά του ο τομεάρχης 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής της Νέας 
Δημοκρατίας Κώστας Σκρέκας ζήτησε άρση των εμποδίων 
στις αδειοδοτήσεις λατομικών μονάδων, που σήμερα μπο-
ρεί να πάρουν από λίγα χρόνια ως και δεκαετίες, ενώ μίλη-
σε για τα αντικίνητρα του υψηλού ενεργειακού κόστους και 
του κόστους χρήματος. Ο βουλευτής του ΚΙΝΑΛ και πρώην 
υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιάννης Μανιάτης, 
δήλωσε ότι η συμμετοχή της εξορυκτικής βιομηχανίας 
στο ΑΕΠ μπορεί εύκολα, σε βάθος πενταετίας, να αυξηθεί 
από το 3,4%, στο 7%, συμπληρώνοντας ότι η κυβέρνηση 
καθυστερεί να δημοπρατήσει 20 εκτάσεις για την εκμετάλ-
λευση ορυκτών, παρότι από τον Οκτώβριο του 2014 είχε 
έτοιμα τα τεύχη δημοπράτησης. 

Η Eldorado Gold έχει επενδύσει μέχρι σήμερα 1,5 δισ. δολ. 
στην Ελλάδα και έχει δημιουργήσει συνολικά 2.500 θέσεις 
εργασίας. Βασικές προϋποθέσεις για να υπάρξουν επεν-
δύσεις επιπλέον ενός δισ. δολ., που θα διπλασιάσουν τις 
θέσεις απασχόλησης, είναι το σταθερό θεσμικό πλαίσιο και 
το σαφές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τους, τόνισε ο κ. 
Andor Lips, αντιπρόεδρος της Eldorado Gold στο European 
Government Relations. Αντίστοιχο ήταν και το μήνυμα του 
κ. Κωνσταντίνου Κατσιγιάννη, προέδρου του ΕλληνοΚα-
ναδικού Επιμελητηρίου, ο οποίος τόνισε ότι δεν θα πρέπει 
τα τεχνικά και οικονομικά ζητήματα, να μετατρέπονται σε 
πολιτικά. Το στίγμα της Ευρωπαϊκής πολιτικής για τον ορυ-
κτό πλούτο έδωσε στη συζήτηση η κ. Corina Hebestreit, 
διευθύντρια της Euromines, αναφερόμενη στην πρόσφατη 
απόφαση κατά της εισαγωγής στην Ευρώπη φθηνών κινε-
ζικών ελαστικών, λέγοντας που η ΕΕ είναι υπέρ των υψη-
λών προδιαγραφών στην εξορυκτική βιομηχανία. 
Τι απαιτεί η αξιοποίηση των ορυκτών πόρων
 Από την πλευρά των επιχειρήσεων ο πρόεδρος του Συν-
δέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος κ. Αθανάσιος 
Σαββάκης, τόνισε ότι η αξιοποίηση των ορυκτών πόρων, 
απαιτεί συγκεκριμένη βιομηχανική πολιτική, χαμηλότερα 
ενεργειακά κόστη και σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον. 
Παράλληλα ο εκτελεστικός διευθυντής εταιρικών υποθέ-
σεων του ΤΙΤΑΝΑ κ. Γιάννης Πανιάρας διαβεβαίωσε ότι ο 
ελληνικός πολυεθνικός όμιλος, που παράγει στην Ελλάδα 
και δέκα ακόμη χώρες θα συνεχίσει να επενδύει τόσο στην 
Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ο κ. Gustav Kilden, ανώ-
τερος αντιπρόεδρος στρατηγιών πελατών και ανάπτυξης 
επιχειρήσεων της OUTOΤΕ, είπε ότι η τεχνολογική πρόοδος 
έχει αλλάξει τη μεταλλευτική βιομηχανία, προσθέτοντας 
ότι ο κλάδος έχει περάσει στην ψηφιακή εποχή, στην οποία 
η τεχνητή νοημοσύνη αναλαμβάνει τον εντοπισμό κοιτα-
σμάτων ορυκτών. Ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου 
ΗΡΑΚΛΗΣ κ. Δημήτριος Χανής, αναφέρθηκε στις εξαγωγές 
προς ΗΠΑ, Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική, λέγοντας 
ότι η θέση της Ελλάδας ενισχύει την εξαγωγική προοπτι-
κή του κλάδου. Επίσης, ο κ. Εμμανουήλ Τσοντάκης, δι-
ευθύνων σύμβουλος της ΤΕΡΝΑ Λευκόλιθοι υποστήριξε 
ότι η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας είναι 
συνταγματική επιταγή άρα και υποχρέωση της Πολιτείας. 
Η αντιπρόεδρος Δ.Σ. της Ικτίνος Ελλάς ΑΕ κ. Ιουλία Χαϊδά 
στην τοποθέτησή της μίλησε για την «άκαμπτη και γραφει-
οκρατική δημόσια διοίκηση», ενώ μιλώντας για τον κλάδο 
μαρμάρου είπε ότι μεταξύ των ετών 2018-2020 προβλέπε-
ται αύξηση της ζήτησης κατά 5%. 
Τη συζήτηση ξεκίνησε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μεταλ-
λευτικών Επιχειρήσεων κ. Αθανάσιος Κεφάλας, ο οποίος 
επεσήμανε ότι ο μεταλλευτικός κλάδος πραγματοποιεί 
ετησίως πωλήσεις 2 δισ. ευρώ, ενώ οι επιχειρήσεις απα-
σχολούν 100.000 εργαζομένους. 

ΟΡΥΚΤΑ 18 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ  ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
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Την τύχη των συντάξεων και των άλλων δεσμεύσεων που 
έχει αναλάβει η κυβέρνηση, κρατάνε στα χέρια τους οι κύρι-
οι Ευκλείδης Τσακαλώτος και Γιώργος Χουλιαράκης, καθώς 
αυτοί θα ενημερώνουν πλέον τους δανειστές για την πορεία 
υλοποίησης των μεταμνημονιακών δεσμεύσεων, ή και την 
–τυχόν- ανατροπή τους όμως ακόμα.
Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών θα εκπροσω-
πεί πλέον συνολικά την κυβέρνηση για όλα τα θέματα (ακό-
μα και για τα θέματα των συντάξεων), χωρίς την παρουσία 
άλλων υπουργών όπως γινόταν επί Μνημονίων, στις συνα-
ντήσεις που ξεκινούν από σήμερα στην Αθήνα με τους απε-
σταλμένους των δανειστών κατά τον πρώτο μεταμνημονιακό 
έλεγχο της χώρας μας. Οι κύριοι Τσακαλώτος και Χουλιαράκης 
αποκλειστικά θα συναντούν, θα ενημερώνουν και θα δίνουν 
εξηγήσεις για οποιοδήποτε θέμα (και των άλλων υπουργείων 
ακόμα) άπτεται των δεσμεύσεων και της αξιολόγησης.
Από τα «κεντρικά ξενοδοχεία», η κυβέρνηση επέλεξε να μετα-
φέρει τις συναντήσεις της κυβέρνησης με τους «θεσμών» στο 
κτίριο που στεγάζει το υπουργείο Δικαιοσύνης στη Λεωφόρο 
Μεσογείων, . Η πρώτη συνάντηση κατά την τριήμερη παρα-
μονή των κ.κ. Ντέκλαν Κοστέλο (Κομισιόν), Πίτερ Ντόλμαν 
(ΔΝΤ), Φραντσέσκο Ντρούντι (ΕΚΤ) και Νικόλα Τζιαμαριόλι 
(ESM) ξεκινά στις 10 το πρωί και είναι προγραμματισμένο να 
διαρκέσει ως τη 1 το μεσημέρι.

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ 
ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ: ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΟΝ 
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟ ΣΤΟ... ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ!

www.protothema.gr

Ήδη πάντως -και χωρίς ακόμα η κυβέρνηση να το έχει ζητή-
σει ανοικτά- οι απεσταλμένοι των δανειστών διαφωνούν για 
το αν θα πρέπει να δεχτούν να μπουν καν σε κουβέντα για τις 
περικοπές στις συντάξεις.
Καθώς οι ξένοι ελεγκτές έχουν καταφτάσει στη χώρα μας από 
την Δευτέρα, οι πρώτες πληροφορίες για τις διαθέσεις τους 
αναφέρουν πως εμφανίζονται διχασμένοι:
- Από τη μια η Κομισιόν δείχνει «να συζητά το πράγμα» και 
τείνει χείρα βοηθείας στην κυβέρνηση, θεωρώντας πως αν το 
πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% εξασφαλίζεται και χωρίς περι-
κοπές συντάξεων, το μέτρο μπορεί να είναι «δημοσιονομικά» 
αχρείαστο, παρότι έχει ψηφιστεί. Δεν το λέει όμως ανοικτά 
γιατί ξέρει πως «δεν της πέφτει λόγος», αφού για αυτά αποφα-
σίζει το Eurogroup και όχι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Στα τεχνικά κλιμάκια πάντως διαφάνηκε πως η κυβέρνηση 
επικαλείται ότι πάει για υπερπλεόνασμα 0,7% του ΑΕΠ φέτος 
(ή 1,2 δισ. ευρώ) θέλοντας να πείσει ότι μεγάλο μέρος του 
μπορεί να επαναληφθεί και το 2018 χωρίς (μεγάλη τουλάχι-
στον) περικοπή στις συντάξεις.
- Το ΔΝΤ όμως βλέπει αλλιώς το ζήτημα. Και στην τελευταία 
έκθεσή του γα τη χώρα μας τονίζει πως θεωρεί το μέτρο ανα-
γκαίο για «διαρθρωτικούς» λόγους και όχι για «δημοσιονομι-
κούς». Δεν περιμένει δηλαδή να δει αν υπάρξουν πλεονάσμα-
τα, αλλά θέλει να κοπούν 2 δισ. από συντάξεις για να δοθούν 2 
δισ. επιδόματα φτώχειας.
Από πλευρά της η κυβέρνηση κάνει τους δικούς της λογα-
ριασμούς και υποστηρίζει πως μπορεί να αυξήσει 2 δισ. τα 
Επιδόματα Πρόνοιας, χωρίς να μειώσει τις συντάξεις! Όπως 
εξήγγειλε μάλιστα ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στην 
ΔΕΘ «ήδη έχουμε αυξήσει τον προϋπολογισμό για την Πρό-
νοια από τα 789 εκ ευρώ που ήταν το 2015 σε 2 δισ. ευρώ το 
2018» (σσ: καταργώντας όμως σχεδόν όλα τα κοινωνικά επι-
δόματα που προϋπήρχαν και ενσωματώνοντάς τα στο ΚΕΑ) 
ενώ προανήγγειλε και ότι οι δαπάνες αυτές θα διπλασιαστούν 
μέχρι το 2022 φτάνοντας στα 4 δισ. ευρώ, λέγοντας πως «εί-
ναι ένα πολύ μεγάλος και ουσιαστικός στόχος για την επόμενη 
τετραετία» η μείωση της φτώχειας.
Νέα συνάντηση Τσακαλώτου – Χουλιαράκη με τους θεσμούς 
θα υπάρξει και την Παρασκευή το πρωί, πριν φύγουν ξανά 
από την Αθήνα, χωρίς να αποκλείεται και μία ακόμη συνάντη-
ση την Πέμπτη αν χρειαστεί. Τελευταίο δεκαήμερο του Νοεμ-
βρίου θα πρέπει να αναμένονται και οι εκθέσεις που θα συντά-
ξουν οι θεσμοί για την χώρα μας (ξεχωριστά το ΔΝΤ από την 
Κομισιόν) οι οποίες και θα κατατεθούν στο Eurogroup .

www.tanea.gr

Το εκρηκτικό κοκτέιλ φόρων και ασφαλιστικών εισφορών 
«έπνιξε» την τελευταία διετία εκατοντάδες χιλιάδες ελεύθερους 
επαγγελματίες και αυτοαπασχολουμένους, οι οποίοι είδαν ακό-
μα και πάνω από το 60% των εισοδημάτων τους να καταλήγει 
στα κρατικά ταμεία. Μετά τα απανωτά φορολογικά χτυπήματα 
που δέχθηκαν οι αποδοχές τους, ήρθε ο νόμος Κατρούγκαλου 
να τους δώσει τη χαριστική βολή, με αποτέλεσμα χιλιάδες 
επαγγελματίες να προχωρήσουν σε διακοπή εργασιών και να 
κλείσουν τα βιβλία τους στην Εφορία για να γλιτώσουν από 
τις υπέρογκες επιβαρύνσεις.  Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. 
Από τον Μάιο του 2016 μέχρι σήμερα σχεδόν  200.000 φορο-
λογούμενοι επισκέφθηκαν την Εφορία τους κλείνοντας οριστικά 
το «μπλοκάκι» τους καθώς ήταν αδύνατο να ανταποκριθούν 
στις υπέρογκες επιβαρύνσεις. Η επιλογή να διακόψουν κάθε 
επαγγελματική δραστηριότητα για να γλιτώσουν από τις υπέρο-
γκες ασφαλιστικές εισφορές και τους φόρους αποτυπώθηκε στις 
φορολογικές δηλώσεις. Την τελευταία διετία τα εισοδήματα που 
δήλωσαν οι ελεύθεροι επαγγελματίες κατρακύλησαν, με τις φο-
ρολογικές εισπράξεις να καταγράφουν πτωτική τροχιά. Μέσα σε 
δύο χρόνια χάθηκαν εισοδήματα ύψους 1,4 δισ. ευρώ από τους 
ελεύθερους επαγγελματίες.
Από 4,7 δισ. ευρώ που είχαν δηλώσει οι συγκεκριμένοι φορολο-
γούμενοι το 2015, φέτος εμφάνισαν εισοδήματα ύψους 3,3 δισ. 
ευρώ. Δηλαδή, στα δύο χρόνια εφαρμογής του νόμου Κατρού-
γκαλου οι επαγγελματίες αντέδρασαν με εμφάνιση λιγότερων 
εισοδημάτων.
Η κυβέρνηση, έχοντας το βλέμμα στις κάλπες, εξήγγειλε ότι θα 
προχωρήσει σε διορθώσεις στον νόμο Κατρούγκαλου μειώ-
νοντας από την 1η Ιανουαρίου 2019 τις ασφαλιστικές εισφορές 
των ελεύθερων επαγγελματιών και επιστημόνων με εισοδή-
ματα πάνω από 7.000 ευρώ. «Επρεπε να κλείσουν 200.000 
ελεύθεροι επαγγελματίες τα βιβλία τους και να δηλώσουν στην 
Εφορία περί το 1,5 δισ. ευρώ λιγότερα εισοδήματα από τότε που 
ψηφίστηκε ο νόμος Κατρούγκαλου, για να αποφασίσει τελικά 
η κυβέρνηση να μειώσει τους συντελεστές των ασφαλιστικών 
εισφορών» δηλώνει χαρακτηριστικά ο Κώστας Κόλλιας, πρόε-
δρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.
ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ. Τα εισοδήματα που εμφανίζουν 
στην Εφορία οι ελεύθεροι επαγγελματίες βρίσκονται τα τελευ-
ταία χρόνια σε ελεύθερη πτώση, με το φαινόμενο να έχει επιτα-
χυνθεί ραγδαία από την εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου. 
Στις φετινές φορολογικές δηλώσεις δηλώθηκαν εισοδήματα 
ύψους 3,3 δισ. ευρώ, όταν το προηγούμενο έτος τα εισοδήμα-
τα των επαγγελματιών είχαν ανέλθει σε 3,8 δισ. ευρώ και έναν 
χρόνο νωρίτερα είχαν φθάσει στα 4,7 δισ. ευρώ. Φέτος, είναι 

ΕΚΛΕΙΣΑΝ ΒΙΒΛΙΑ ΣΧΕΔΟΝ 200.000 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

η δεύτερη διαδοχική χρονιά που καταγράφεται μείωση των 
εισοδημάτων, ενώ πέρυσι η τρύπα στα εισοδήματα των επαγ-
γελματιών είχε ανέλθει σε 900 εκατ. ευρώ. Η μείωση κατά 500 
εκατ. ευρώ που αποτυπώνεται στα εισοδήματα του 2017 δεί-
χνει ότι το πρόβλημα από τον υπολογισμό των ασφαλιστικών 
εισφορών βάσει εισοδήματος έχει γίνει  ολοένα και μεγαλύτερο.
ΝΕΑ ΤΡΥΠΑ €2 ΔΙΣ. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα εισοδήματα 
που δήλωσαν φέτος στην Εφορία τα 6,3 εκατομμύρια νοικοκυ-
ριά εμφανίζονται μειωμένα περίπου κατά 2 δισ. ευρώ σε σχέση 
με πέρυσι.
Συνολικά δηλώθηκαν εισοδήματα της τάξεως των 72 δισ. ευρώ 
από περίπου 74 δισ. ευρώ που είχαν αποτυπωθεί στις περυσι-
νές φορολογικές δηλώσεις. Από τα 72 δισ. ευρώ, μισθωτοί και 
συνταξιούχοι δηλώνουν περίπου 59 δισ. ευρώ, δηλαδή πάνω 
από το 82% των εισοδημάτων. Η μείωση των δηλωθέντων 
εισοδημάτων είχε αντίκτυπο στο συνολικό ποσό φόρου που βε-
βαιώθηκε, το οποίο εμφάνισε μείωση της τάξεως των 452 εκατ. 
σε σχέση με το 2017, παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχε καμία 
μείωση φορολογικού συντελεστή.


