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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

ΤΕΕA
ΤΕΥΧΟΣ 1700 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

ΔΙΑβΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1 
Δημόσια παρέμβαση Στασινού για την ασφάλεια των πολιτών και την 
δημιουργία κεντρικού μητρώου ελέγχου και λειτουργίας ανελκυστήρων  
- Με τη ζωή και την ασφάλεια των πολιτών δεν πρέπει ούτε να καθυστε-
ρούμε ούτε να παίζουμε - Κανείς δεν ξέρει πόσοι και ποιοι ανελκυστήρες 
λειτουργούν και συντηρούνται
Σελ 4 
Αντίστροφη μέτρηση για τους δασικούς χάρτες
Σελ 5
ΕΤΕΑΕΠ: Αναρτήθηκαν τα πρώτα ειδοποιητήρια των εισφορών 
250.000 μη μισθωτών και αυτοαπασχολουμένων για επικουρική 
ασφάλιση και εφάπαξ παροχή   
Σελ 6
Αν. ΥΠΕΝ, Σ. Φάμελλος: «Συζητάμε ξανά για τη Θεσσαλονίκη που θέλουμε»
Σελ 7 
Τέσσερις εταιρείες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για το Θριάσιο ΙΙ
Σελ 8 
3 στους 4 οφειλέτες του Δημοσίου εκτός ρύθμισης
Σελ 9 
Ο εξωδικαστικός περιορίστηκε σε ρύθμιση χρεών προς το Δημόσιο
Σελ 10
Εισόδημα από ενοίκια 200 ευρώ τον μήνα δηλώνουν κατά μέσο όρο 
οι ιδιοκτήτες 
Σελ 11
Ανάκαμψη του ελληνικού κλάδου αλουμινίου το 2018
Σελ 12
Τα υδατοδρόμια «διαβατήριο» για την ανάπτυξη του τουρισμού
Σελ 13
Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση αφορά τη συγχώνευση του φυσι-
κού κόσμου με τον κυβερνοκόσμο
Σελ 14 
Νέος ηλεκτρονικός τρόπος υποβολής δηλώσεων παρακρατούμενων 
φόρων
Σελ 15
Ξεκινάει στις 28 Μαρτίου 2019 ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος: 
«Ερευνώ  - Δημιουργώ  - Καινοτομώ»
Σελ 16 
Βελτιωμένη η ροή πληροφοριών από τις κυβερνήσεις ΕΕ στα ανεξάρ-
τητα δημοσιονομικά τους συμβούλια
Σελ 17
Σχεδόν έξι στους δέκα Έλληνες επιστήμονες του εξωτερικού θα ήθελαν 
να γυρίσουν στην Ελλάδα, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Σελ 18,19,20,21
ΕΡΕΥΝΑ του ΑΠΕ-ΜΠΕ για την  ανάσχεση του brain drain και του brain 
waste 
Σελ 23
Σεμινάρια ΤΕΕ: Νέα υπηρεσία ΤΕΕ για τα μέλη του
Σελ 24
Δωρεάν υπηρεσίες ΤΕΕ προς μηχανικούς μέλη του
Σελ 25
Prototype by TEE & Attica Region: ένας τεχνοδικτυακός (ψηφιακός)
επιταχυντής καινοτόμων ιδεών.
Σελ 2
Προσεχώς
Σελ 26, 27, 28
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση 
του ΤΕΕ (Newsletter) TEE:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΕΜβΑΣΗ ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Με αφορμή το νέο περιστατικό ατυχήματος σε ανελκυστήρα, 
αυτή τη φορά σε νοσοκομείο (Ιπποκράτειο), ο Πρόεδρος του 
ΤΕΕ Γιώργος Στασινός έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Είναι απαράδεκτο να μη γίνονται οι απαιτούμενοι έλεγχοι και 
η προγραμματισμένη συντήρηση στους ανελκυστήρες κάθε 
κτιρίου. Και μάλιστα σε χώρους συνάθροισης κοινού και σε 
κρίσιμα κτίρια δημόσιου συμφέροντος, όπως τα νοσοκομεία.
Η ασφάλεια των πολιτών και η διασφάλιση της ζωής τους 
αποτελεί τη βασική υποχρέωση του κράτους.
Χρειάζονται εδώ και τώρα αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο που 
αποδεικνύεται, με κάθε περιστατικό, ανεπαρκές.
Η Ελληνική Πολιτεία δεν γνωρίζει, ούτε για τα δημόσια ούτε 
για τα ιδιωτικά κτίρια, πόσοι και ποιοι ανελκυστήρες λειτουρ-
γούν, πόσοι και ποιοι είναι πιστοποιημένοι, πότε έχουν συντη-
ρηθεί, πότε έχουν ελεγχθεί και ποιος έχει την ευθύνη.
Παρά τις αντίστοιχες νομικές υποχρεώσεις, οι πληροφορίες 
αυτές, όταν υπάρχουν διαθέσιμες, βρίσκονται διάσπαρτες 
και αποσπασματικές σε φακέλους και συρτάρια διαφόρων 
υπηρεσιών. 
Είναι επίσης γνωστό σε όλους τους εμπλεκόμενους ότι η συμ-
μόρφωση κάθε ακινήτου στις απαιτήσεις ασφαλείας επαφίε-
ται μόνο σε, σπάνιους στην πραγματικότητα, έκτακτους επιτό-
που ελέγχους από περιορισμένης διαθεσιμότητας προσωπικό.
Με αυτόν τον τρόπο δεν θα διασφαλιστεί ποτέ η ασφάλεια 
των πολιτών.
Και θα αναμένουμε παθητικά και μοιρολατρικά πότε θα υπάρ-
ξει νέο περιστατικό ή, ακόμη χειρότερα, θύματα.
Λύσεις υπάρχουν αρκεί να υπάρχει θέληση.
Έχω ενημερώσει σχετικά τον αρμόδιο για τη βιομηχανία, 
όπου υπάγονται οι ανελκυστήρες, Αναπληρωτή Υπουργό Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης Στέργιο Πιτσιόρλα για τους τρόπους 
με τους οποίους μπορεί η Πολιτεία να διασφαλίσει τον έλεγχο 

και την εφαρμογή της νομοθεσίας, διασφαλίζοντας την ασφά-
λεια των πολιτών.
Επαναλαμβάνω και σήμερα, με επιστολή μου προς τον κ. Πι-
τσιόρλα, τα αντίστοιχα θέματα.
Προτείνουμε τη δημιουργία ενός κεντρικού μητρώου κατα-
χώρισης και ελέγχου λειτουργίας και συντήρησης όλων των 
ανελκυστήρων σε κάθε κτίριο.
Τα στοιχεία του μητρώου θα περιλαμβάνουν όχι μόνο τα απα-
ραίτητα τεχνικά δεδομένα και τα στοιχεία αδειοδότησης αλλά 
κυρίως τον χρόνο ελέγχου, τον χρόνο συντήρησης, τις τυχόν 
ελλείψεις και παρατηρήσεις, τον πιστοποιημένο τεχνικό που 
έχει αναλάβει κάθε εργασία κλπ.
Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορεί να υπάρξει αποτελε-
σματική εποπτεία και επίκαιρος, στιγμιαίος, έλεγχος για κάθε 
συμβάν και κάθε περίπτωση, ώστε να εμπεδωθεί γρήγορα 
κουλτούρα νομιμότητας σε ολόκληρη τη δημόσια διοίκηση 
και την κοινωνία, για ένα σημαντικό θέμα ασφάλειας που 
άπτεται της προστασίας της ζωής.
Το ΤΕΕ έχει εξηγήσει επακριβώς πως μπορεί αυτό το μητρώο 
να δημιουργηθεί και να λειτουργήσει γρήγορα, με τις κατάλ-
ληλες τεχνικές δικλείδες ασφαλείας. 
Το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο χρειάζεται ορισμένες βελτιώ-
σεις και προσαρμογές στη σύγχρονη εποχή, αλλά αυτό μπορεί 
να γίνει μέσα σε χρονικό ορίζοντα λίγων μηνών.
Με την εμπειρία που διαθέτει το ΤΕΕ από τα ηλεκτρονικά 
συστήματα για το δομημένο περιβάλλον, μπορεί να δημιουρ-
γήσει και να διασφαλίσει την γρήγορη και απρόσκοπτη λει-
τουργία ενός τέτοιου μηχανισμού και του αντίστοιχου εθνικού 
μητρώου ελέγχου και συντήρησης ανελκυστήρων.
Ας μην περιμένουμε να θρηνήσουμε θύματα για να σοβαρευ-
τούμε. 
Υπάρχει σχεδιασμός, υπάρχουν τα εργαλεία, υπάρχει η γνώ-
ση, απομένει μόνο η πολιτική βούληση.
Οι πολίτες της χώρας δικαιούνται να γνωρίζουν ότι στα κτίρια 
της χώρας υπάρχει ασφάλεια.
Ας ασχοληθούμε, έστω τώρα, με τα πραγματικά σημαντικά 
ζητήματα: με το ζήτημα της ασφάλειας και της ζωής του καθε-
νός μας δεν πρέπει ούτε να παίζουμε, ούτε να αδιαφορούμε».

-   Με τη ζωή και την ασφάλεια των πολιτών δεν πρέπει ούτε να καθυστερούμε ούτε να παίζουμε
-   Κανείς δεν ξέρει πόσοι και ποιοι ανελκυστήρες λειτουργούν και συντηρούνται



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
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 Προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

21 Μαρτίου 2019
3ο Workshop: «Doing Business in the Arab 
World”
ΑΘΗΝΑ

Αραβο-Ελληνικό 
Επιμελητήριο

15 - 17 Μαΐου 2019

4ο Διεθνές Συμπόσιο Joint International 
Symposium on  Deformation Monitoring 
(JISDM)
ΑΘΗΝΑ

Σχολή Αγρονόμων & 
Τοπογράφων Μηχανικών 
Ε.Μ.Π.

12 - 14 Ιουνίου 2019
7ο Διεθνές Συνέδριο «Ασφαλτικά Μίγματα 
και Οδοστρώματα» (7th ICONFBMP)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 
Α.Π.Θ., σε συνεργασία με Πα-
νεπιστήμια του εξωτερικού

ΑΘΗΝΑ

3ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   

•   Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας με την ευκαιρία των εορ-
τασμών για τα 100 χρόνια  από την έναρξη Διπλωματικών 
Σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Πολωνίας, συνδιοργανώνει 
σήμερα, με την Πρεσβεία της Πολωνίας, εκδήλωση με τίτλο: 
«Συζήτηση για την Προαγωγή της Συνεργασίας Επιστημονι-
κών, Εκπαιδευτικών και Επαγγελματικών Φορέων Μηχανι-
κών από την Ελλάδα και την Πολωνία», στην αίθουσα εκδη-
λώσεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου (Νίκης 4, 1ος όροφος) .

Tο 3ο συνέδριο Υποδομών & Μεταφορών συνδιοργανώνουν στις 
19 και 20 Ιουνίου 2019 στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο 
Αθηνών (αίθουσα «Banquet»), οι ιστοσελίδες ypodomes.com και 
metaforespress.gr 
Η 1η ημέρα του συνεδρίου θα είναι αφιερωμένη στις Υποδομές 
/ Κατασκευές και η 2η ημέρα στις Επιβατικές και Εμπορευματικές 
Μεταφορές. Στο συνέδριο θα υπάρξουν, μεταξύ άλλων, θεματικές 
ενότητες για την χρηματοδότηση μεγάλων έργων, τη μόχλευση 
χρηματοδοτήσεων, τα προηγμένα συστήματα μεταφορών, τις με-
γάλες αστικές και συγκοινωνιακές αναπλάσεις, κτλ. Ειδικότερα, θα 
αναδειχθούν οι σύγχρονες «έξυπνες» τεχνολογίες στις κατασκευές 
και στα συγκοινωνιακά δίκτυα και τα αποτελέσματα από την εφαρ-
μογή νέων τεχνολογιών σε μεγάλους οργανισμούς και επιχειρήσεις.
Και τις δυο ημέρες, θα υπάρξουν ξεχωριστές βραβεύσεις εταιρειών 
που διαδραμάτισαν και διαδραματίζουν σημαίνονται ρόλο στις Υπο-
δομές και Μεταφορές της χώρας και παρουσιάσεις Μεγάλων Έργων 
/ Πρότυπων Case Studies, κτλ».
Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα υπάρχει μετάφραση από τα ελληνικά 
στα αγγλικά και αντίστροφα.
Πληροφορίες: 
https://ypodomes-metaforescongress.gr/ 
email: n.karagiannis@ypodomes.com , ffotinos@metaforespress.gr  
και vfelekou@free-spirit.gr  (τηλ.: 210 6048260).

Ημερίδα με θέμα «Βιο-βάσιμη οικονομία στην ενέργεια 
& το περιβάλλον: εφοδιαστικές αλυσίδες και καινοτο-
μία» διοργανώνει στις 19 Απριλίου 2019, στο Σερά-
φειο του δήμου Αθηναίων (στην αίθουσα του Athens 
Digital Lab), το περιοδικό BIOENERGY NEWS.
Η ημερίδα φιλοδοξεί να προβάλει βέλτιστες πρακτικές, 
επιτυχημένες εφαρμογές και καινοτόμες λύσεις γύρω 
από τις εφοδιαστικές αλυσίδες παραγωγής βιοενέργει-
ας, βιοκαυσίμων, βιοϋλικών και βιοπροϊόντων, αφού, 
κατά γενική ομολογία, τα logistics αποτελούν το βασι-
κότερο πρόβλημα διαχείρισης απολήψιμης βιομάζας 
για αξιοποίηση στην ενέργεια και την παραγωγή προ-
ϊόντων.
Η ημερίδα περιλαμβάνει 3 βασικούς άξονες:
- Η αναφορά σε έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη από 
τους συνεργαζόμενους φορείς και ερευνητικά κέντρα 
του κλάδου βιομάζας.
- Παρουσίαση παραδειγμάτων από την καθημερινό-
τητα των επιχειρήσεων βιοοικονομίας – βιοενέργειας 
από το Σύνδεσμο ΕΛΕΑΒΙΟΜ και εκπροσώπους επιχει-
ρήσεων.
- Ανάδειξη posters, με παρουσιάσεις από start-ups 
έργα ή επιτυχημένες εφαρμογές από εταιρείες της Ελ-
λάδας και του εξωτερικού πάνω στα αντικείμενα της 
βιοενέργειας και της βιο-βάσιμης οικονομίας.

Η ημερίδα απευθύνεται σε επαγγελματίες, εταιρείες, 
φορείς, επιμελητήρια, οργανισμούς, συνεταιρισμούς 
και σωματεία:
  * Εταιρείες Βιοενέργειας
  * Βιομηχανίες Ξύλου και Χάρτου
  * Ζωική Παραγωγή & Σφαγεία
  * Ελαιοτριβεία & Πυρηνελαιουργεία
  * Βιομηχανίες Τροφίμων και Ποτών
  * Βιομηχανίες Γάλακτος
  * Βιομηχανίες Φαρμάκων και Σκευασμάτων
  * Βιομηχανίες Καλλυντικών
  * Υπουργεία
  * Περιφέρειες & Δήμοι / Τεχνικές Υπηρεσίες
  * Διαχειριστές Ηλεκτρικής Ενέργειας
  * Επαγγελματικά Επιμελητήρια
  * Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
  * Ερευνητικοί Οργανισμοί
  * Αγροτικοί Συνεταιρισμοί
  * Δασικοί Συνεταιρισμοί
  * Κτηνοτροφικοί Συνεταιρισμοί
  * Επαγγελματικά Σωματεία.

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής:
https://bit.ly/2HteA15

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ βΙΟ-βΑΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & 
ΤΟ ΠΕΡΙβΑΛΛΟΝ



Αποκτήστε την αναγνωρισµένη ψηφιακή σας υπογραφή 
µε την εγγύηση και την αξιοπιστία της Byte 

και µπείτε στον κόσµο της ψηφιακής ανταλλαγής εγγράφων.

ΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ 
ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

www.byte.gr

Μείωση 

κόστους

Εξοικονόµηση 

χρόνου

Ευκολία 

στη χρήση

Προνοµιακές 

τιµές 
για τα µέλη 

του ΤΕΕ!
210 9002000
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Στις 29 Μαρτίου λήγει η προθεσμία για την υποβολή αντιρρή-
σεων στους δασικούς χάρτες σε 25 περιοχές της Ανατολικής 
και Δυτικής Αττικής. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Προκόπη 
Γιόγιακα στην εφημερίδα «Τα Νέα» η  ημερομηνία λήξης υπο-
βολής αντιρρήσεων είναι η 29η Μαρτίου 2019. Αυτό σημαίνει 
πως στην περίπτωση που δεν δοθεί νέα παράταση, όσοι δεν 
πρόλαβαν τις προβλεπόμενες ημερομηνίες για να κινηθούν, 
δεν μπορούν να καταθέσουν εκπρόθεσμες αντιρρήσεις δασι-
κών χαρτών. Σημειώνεται πως μετά την κύρωση του δασικού 
χάρτη, η αλλαγή του χαρακτηρισμού μπορεί να γίνει μόνο δι-
καστικά στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ.Οι αντιρρήσεις γίνονται μόνο 
ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του Κτημα-
τολογίου www.ktimatogio.gr και εντός της περιόδου κατάθε-
σης αντιρρήσεων, δηλαδή ενστάσεων επί του αναρτημένου 
δασικού χάρτη. Στη συνέχεια, τα αντίγραφα των εγγράφων 
πρέπει να κατατεθούν στο αντίστοιχο Σημείο Υποστήριξης 
Ανάρτησης Δασικών Χαρτών (ΣΥΑΔΧ).
Ο αιτών πρέπει να καταθέσει κάποιο έγγραφο που να απο-
δεικνύει το έννομο συμφέρον (για παράδειγμα συμβόλαιο 
αγοράς). Τόσο το εξαρτημένο τοπογραφικό όσο και η έκθεση 

φωτοερμηνείας δεν είναι υποχρεωτικά. Ωστόσο, μπορεί να 
συμπεριληφθούν στην αίτηση. Ενδεχομένως να απαιτηθεί και 
έκθεση αναγωγής τίτλων από νομικό.
Διευκρινίζεται ότι σε εκτάσεις όπου δεν κατατίθενται αντιρρή-
σεις εντός 45 ημερών από τη λήξη του διαστήματος κατάθε-
σης αντιρρήσεων, οι δασικοί χάρτες κυρώνονται οριστικά. 
Για τις υπόλοιπες εκτάσεις η κύρωση των δασικών χαρτών 
επέρχεται μετά την εξέταση των αντιρρήσεων.
Οι νέες αναρτήσεις. Στο μεταξύ, την Παρασκευή 1η Μαρτί-
ου ξεκίνησε η ανάρτηση των δασικών χαρτών στο Κορωπί 
(Δήμο Κρωπίας) και στους Νομούς Καρδίτσας και Μαγνησίας 
(προκαποδιστριακοί ΟΤΑ: Βόλου, Νέας Αγχιάλου, Αλοννήσου 
και Σκιάθου).
Για τις προαναφερόμενες περιοχές, το περιθώριο για την υπο-
βολή αντιρρήσεων - για τους κατοίκους εσωτερικού - είναι 
μέχρι τις 27 Ιουνίου 2019 και για τους κατοίκους εξωτερικού 
έως τις 17 Ιουλίου 2019.
Η κύρωση.Στο μεταξύ, το 41% φθάνει σήμερα η κύρωση των 
δασικών χαρτών, με βάση τα τελευταία στοιχεία του υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος. Οι δασικοί χάρτες δεν είναι απλώς ένα 
ακόμη «εργαλείο» για τη χάραξη της χωροταξικής και πολεο-

δομικής πολιτικής. Είναι, μεταξύ άλλων, και ο βασικός κρίκος 
του Κτηματολογίου. Τι σημαίνει αυτό; Οτι από αυτούς εξαρτά-
ται το ιδιοκτησιακό καθεστώς μιας έκτασης - αφού πάνω τους 
«πατάει» το Κτηματολόγιο - άρα και οι ιδιοκτήτες που έχουν 
ακίνητη περιουσία μέσα σε αυτή.
Σύμφωνα με τους ειδικούς, η κύρωση των δασικών χαρτών, 
σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου και 
τον συνολικό καθορισμό του αιγιαλού, της παραλίας και των 
υπολοίπων θεσμικών γραμμών, θα κατοχυρώσει τη δημόσια 
και ιδιωτική περιουσία, ενώ ταυτόχρονα θα θωρακίσει την 
περιβαλλοντική νομοθεσία της χώρας.
Η κατάρτιση των πρώτων δασικών χαρτών ξεκίνησε το 1999 
με βάση τον πρώτο νόμο για το Κτηματολόγιο που αφορούσε 
την κτηματογράφηση 340 περιοχών σε όλη τη χώρα. Ωστό-
σο, όπως λένε πηγές που γνωρίζουν καλά το θέμα, οι χάρτες 
αυτοί δεν κυρώθηκαν ποτέ (!) γιατί στο μεταξύ, άλλαξε η νο-
μοθεσία με το λεγόμενο νόμο Δρυ - ο οποίος ακυρώθηκε στο 
Συμβούλιο της Επικρατείας για το τι θεωρείται δάσος. Ετσι, η 
διαδικασία ξεκίνησε και πάλι πριν από εννέα χρόνια (το 2010) 
με τα τελευταία χρόνια να έχει επιταχυνθεί ο ρυθμός.

«Καλό είναι οι πολίτες να παρακολουθούν τις προθεσμίες» 
σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες κτηματογράφησης δηλώνει 
στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο πρόεδρος του Ελληνικού Κτηματολογίου, 
Βύρων Νάκος. Επισημαίνει ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει 
άγχος, καθώς το χρονικό διάστημα για την υποβολή των δι-
καιολογητικών είναι τρεις μήνες, με δυνατότητα παράτασης 
για άλλους τρεις, ενώ γνωστοποιεί ότι για τη διευκόλυνση 
των πολιτών υπάρχει διαθέσιμο ένα χρηστικό εργαλείο στην 
ιστοσελίδα www.ktimatologio.gr, μέσω του οποίου μπορεί ο 
καθένας να δηλώνει την περιοχή και τον νομό όπου βρίσκεται 
το ακίνητό του και να λαμβάνει όλες τις σχετικές πληροφορίες. 
«Αυτή τη στιγμή υπάρχουν γραφεία κτηματογράφησης στις 
έδρες των περιφερειακών ενοτήτων. Ωστόσο, όσοι μένουν 
στα μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα και Θεσσαλονίκη) και 
έχουν ιδιοκτησίες σε άλλα μέρη, δεν χρειάζεται να μεταβούν 
εκεί. Μπορούν να απευθυνθούν στα γραφεία του Κτηματολο-
γίου που βρίσκονται στον τόπο κατοικίας τους ή να χρησιμο-
ποιήσουν τη νέα ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής δηλώσε-
ων κτηματογράφησης που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα 
του φορέα» αναφέρει χαρακτηριστικά. 
Με αφορμή τη χθεσινή ενημερωτική εκδήλωση, με θέμα «Το 
Κτηματολόγιο ολοκληρώνεται στην Κεντρική Μακεδονία», 
στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/ Τμήμα Κεντρικής Μα-
κεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ), ο κ. Νάκος επισημαίνει ότι στόχος της 

είναι να επικοινωνήσει το μήνυμα στους πολίτες ότι ξεκίνησε 
η κτηματογράφηση για το υπόλοιπο της χώρας. «Σε ορισμέ-
νες αστικές περιοχές έχει ολοκληρωθεί το κτηματολόγιο και 
λειτουργεί. Τώρα συμπληρώνουμε το υπόλοιπο. Στην πόλη 
της Θεσσαλονίκης λειτουργεί το κτηματολόγιο αλλά και στα 
υπόλοιπα αστικά κέντρα τώρα είμαστε στην τελευταία φάση, 
που είναι ίσως δυσκολότερη γιατί αφορά αγροτικές εκτάσεις» 
προσθέτει. 
Εξηγεί παράλληλα ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στις αγροτι-
κές εκτάσεις είναι να εντοπίσουν οι πολίτες πού βρίσκεται το 
ακίνητο. «Σε κάθε περίπτωση», όπως σημειώνει, «στα κτη-
ματολογικά γραφεία υπάρχει έμπειρο προσωπικό, μηχανικοί, 
τοπογράφοι και δικηγόροι, που θα βοηθήσουν τους πολίτες 
να εντοπίσουν την ιδιοκτησία τους και θα τους κατευθύνουν 
στις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν για να συγκε-
ντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά». 
Στο ερώτημα ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα κατά την 
κτηματογράφηση, απαντά ότι πολλές ιδιοκτησίες δεν ήταν πε-
ρασμένες στο υποθηκοφυλακείο μέσω συμβολαίου και πρέ-
πει συνεπώς να αποκτηθεί ένας τίτλος, για να τεκμηριώνει την 
ιδιοκτησία. Επαναλαμβάνει τέλος ότι έως τα μέσα του 2021 
προβλέπεται να έχουν ολοκληρωθεί όλα τα έργα κτηματο-
γράφησης. «Περιμένουμε ότι το ποσοστό των δικαιωμάτων 
στα μέσα Ιουνίου του 2021 θα αγγίζει το 91%» υπογραμμίζει. 

Ειδικά για τη Θεσσαλονίκη υπενθυμίζει ότι τα κεντρικά γρα-
φεία Κτηματογράφησης βρίσκονται στο Porto Center και στην 
Καλαμαριά. 
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ ΤΚΜ, Πάρις Μπίλ-
λιας, δηλώνει στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ότι «δυστυχώς οι δηλώσεις που 
γίνονται είναι πολύ λιγότερες από όσες θα έπρεπε». «Δεν έχει 
γίνει η απαραίτητη δημοσιοποίηση. Το γεγονός ότι ξεκινά ένα 
πρόγραμμα δημοσιοποίησης της κτηματογράφησης της χώ-
ρας είναι σε θετική κατεύθυνση. Η προσπάθεια αυτή μάλιστα, 
πρέπει να ενταθεί για να γνωρίζουν οι πολίτες τι συμβαίνει 
ακριβώς στην περιοχή τους, καθώς οι προθεσμίες είναι δια-
φορετικές ανάλογα με τον νομό» προσθέτει. 
Χαρακτηρίζει το Κτηματολόγιο ως αναπτυξιακό - και όχι μόνο 
- βραχίονα της χώρας και σημειώνει ότι «όλοι οι επενδυτές 
που έρχονται στην Ελλάδα βάζουν το ζήτημα αυτό». Εκτιμά, 
επίσης ότι «οι πολίτες θα είναι ωφελημένοι από αυτή τη διαδι-
κασία, θα ξέρουν τι τους ανήκει, ποια είναι τα χαρακτηριστικά 
του ακινήτου και θα λυθούν προβλήματα που υπάρχουν όχι 
μόνο στην Κεντρική Μακεδονία, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, 
όπου η μεταβίβαση της περιουσίας γινόταν με τα λόγια, χωρίς 
να υπάρχουν τίτλοι». Στο πλαίσιο αυτό δεν παραλείπει να ανα-
φερθεί στον καίριο ρόλο του μηχανικού στην όλη διαδικασία.

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ

«ΚΑΛΟ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 
ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 

Έως τις 29 Μαρτίου θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις αντιρρήσεις τους σε 25 περιοχές της Ανατολικής και 
Δυτικής Αττικής

Δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Ελληνικού Κτηματολογίου, Β. Νάκος
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Αναρτήθηκαν τα πρώτα ειδοποιητήρια των εισφορών 250.000 μη 
μισθωτών και αυτοαπασχολουμένων για επικουρική ασφάλιση 
και εφάπαξ παροχή, σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο (Ν. 
4578/18). Όπως –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ανακοίνωσε το Ενιαίο 
Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ), τα 
ειδοποιητήρια θα αφορούν τις εισφορές Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 
2019, καθώς και τις δύο πρώτες δόσεις από τις 36 του διαστήματος 
1/1/2017–31/12/2018.
Συγκεκριμένα, οι ασφαλισμένοι θα λάβουν τρία ειδοποιητήρια:
Το πρώτο με την εισφορά του Φεβρουαρίου 2019 και αναδρομικά 
τον Ιανουάριο του 2019.
Το δεύτερο με την πρώτη από τις 36 δόσεις για το διάστημα 1/1/2017 
έως 31/12/2017 και το τρίτο με την πρώτη δόση από τις 36 δόσεις 
του διαστήματος από 1/1/2018 έως 31/12/2018.
Οι ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται σε μηνιαία βάση, με κατα-
ληκτική ημερομηνία πληρωμής την τελευταία εργάσιμη του επόμε-
νου μήνα. Ειδικά, κατά την πρώτη έκδοση των ειδοποιητηρίων, ως 
καταληκτική ημερομηνία καταβολής ορίζεται η 12η Απριλίου 2019, 
με αντίστοιχη εναρκτήρια ημερομηνία πληρωμής την 5η Απριλίου 
2019.
Υπενθυμίζεται πως η ελάχιστη μηνιαία εισφορά για επικούρηση και 
εφάπαξ τον Ιανουάριο ορίζεται στα 64,5 ευρώ το μήνα (41,02 ευρώ 
για επικούρηση και 23,43 ευρώ για εφάπαξ). Ωστόσο, από τον Φε-
βρουάριο, λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού, οι εισφορές 
αναπροσαρμόζονται στα 71,50 ευρώ το μήνα (45,50 ευρώ για 
επικούρηση και 26 ευρώ για εφάπαξ). Από την 1η Ιουνίου 2019, το 
ασφάλιστρο της επικουρικής πέφτει στο 6,5% από 7% σήμερα για 
όλους, οπότε τα ποσά θα αναπροσαρμοστούν αναλόγως.

«Η ασφαλιστική ελάφρυνση χιλιάδων ελευθέρων επαγγελματιών, 
γιατρών, δικηγόρων και μηχανικών, είναι πλέον πραγματικότητα. 
Με τα νέα ειδοποιητήρια για την επικούρηση και το εφάπαξ, το 
ασφάλιστρο καθορίζεται αναδρομικά στην ελάχιστη βάση υπολογι-
σμού, ανεξαρτήτως εισοδήματος» επισημαίνει ο διοικητής του ΕΤΕ-
ΑΕΠ Νίκος Μπρίκης, σημειώνοντας ότι η πρώτη εφαρμογή της δια-
δικασίας ενδέχεται να παρουσιάσει δυσλειτουργίες, οι οποίες, όμως, 
θα επιλυθούν άμεσα. «Όπου κρίνεται απαραίτητο, οι ασφαλισμένοι 
θα μπορούν να αποστείλουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στο 
email mmisth@eteaep.gov.gr, δίχως να απαιτείται η αυτοπρόσω-
πη παρουσία τους στο Ταμείο» αναφέρει.
Οδηγίες
Σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να ακο-
λουθήσουν τις οδηγίες του Ταμείου, ως εξής:
Όσοι ασφαλισμένοι έχουν παράλληλα και μισθωτή εργασία ή 
καταβάλλουν εισφορές με δελτίο παροχής υπηρεσιών και έχουν 
μέχρι δύο εργοδότες εξαντλούν την υποχρέωσή τους για καταβολή 
εισφορών, μέσω της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ). Οι 
ανωτέρω περιπτώσεις ασφαλισμένων, οι οποίοι θα λάβουν ειδο-
ποιητήριο εισφορών, δεν θα πρέπει να καταβάλουν εισφορές, μέχρι 
την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, όπου είτε θα εκδοθούν εκ νέου 
ειδοποιητήρια, εφόσον απαιτούνται είτε θα δημιουργηθεί πιστωτικό 
υπόλοιπο.
Όσοι έχουν λήξη ασφάλισης από 1/1/2017 έως 31/12/2018, με δια-
γραφή από τη ΔΟΥ, θα πρέπει να πληρώσουν κανονικά τις αναδρο-
μικές δόσεις της εκκαθάρισης έως τη διακοπή τους και δεν θα λάβουν 
υπόψη τους τυχόν ειδοποιητήρια που αφορούν τη μετά τη διακοπή 
τους περίοδο.

Όσοι αυτοαπασχολούμενοι κατέθεταν εισφορές για το διάστημα 
από 1/1/2017, μέσω ΑΠΔ, θα πρέπει να ξεκινήσουν να πληρώνουν 
κανονικά τις εισφορές τους, σύμφωνα με τα ειδοποιητήρια και τα 
ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί θα εκκαθαριστούν και θα συμψη-
φιστούν.
Όσοι έχουν καταθέσει τις εισφορές τους απευθείας σε τραπεζικούς 
λογαριασμούς των πρώην φορέων του ΕΤΕΑΕΠ, θα πρέπει να στεί-
λουν ταχυδρομικώς τα αντίστοιχα παραστατικά της τράπεζας στη δι-
εύθυνση Φιλελλήνων 13-15, Τ.Κ. 10557 Αθήνα, για να ενημερωθεί 
ο ατομικός λογαριασμός τους και να εκκαθαριστούν οι υποχρεώσεις 
τους.
Για τους πρατηριούχους υγρών καυσίμων και τους αρτοποιούς 
ασφαλισμένους στον πρώην ΟΑΕΕ, θα ρυθμιστούν και οι παλαιό-
τερες οφειλές τους από 1/12/2012 και 1/1/2015, αντίστοιχα. Για τις 
ασφαλιστικές αυτές εισφορές, οι ασφαλισμένοι θα λάβουν ξεχωριστό 
ειδοποιητήριο σε μεταγενέστερο χρόνο, που θα ορίζει το ύψος της ει-
σφοράς και τις δόσεις αποπληρωμής των παλαιών οφειλών τους.
Σε άλλες περιπτώσεις που οι ασφαλισμένοι διαπιστώσουν διαφορές 
στην ασφάλισή τους, ο νέος υπολογισμός των εισφορών τους θα 
γίνει, αφού προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την 
οριστικοποίηση των διαστημάτων ασφάλισής τους.
Οι ασφαλισμένοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο του ΕΤΕΑΕΠ 
www.eteaep.gov.gr, προκειμένου να πληροφορηθούν αναλυτικά 
τις εισφορές τους, να αντλήσουν την ταυτότητα οφειλής ή να εκτυ-
πώσουν το ειδοποιητήριο οφειλής και να δουν τις οδηγίες για τις 
ειδικές περιπτώσεις.

Στην ετήσια συνάντηση της πετρελαϊκής βιομηχανίας για τις υπε-
ράκτιες δραστηριότητες «Offshore Mediterranean Conference & 
Exhibition», που θα πραγματοποιηθεί στη Ραβένα, από τις 27 έως 
τις 29 Μαρτίου, πρόκειται να συμμετάσχει η ΕΔΕΥ, σύμφωνσα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Εξάλλου, τις εξελίξεις στην Ελλάδα και τον οδικό χάρτη του 2019, 
σε ό,τι αφορά την έρευνα και την παραγωγή υδρογονανθράκων, 
παρουσίασε ο αντιπρόεδρος της Ελληνικής Διαχειριστικής Εται-

ρείας Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ), Σπύρος Μπέλλας, στο πλαίσιο 
της ετήσιας διεθνούς έκθεσης Global APPEX (Prospect & Property 
Expo). Η έκθεση διοργανώθηκε από την Αμερικανική Ένωση 
Γεωλόγων Πετρελαίου (American Association of Petroleum 
Geologists, AAPG) και πραγματοποιήθηκε από τις 5 έως τις 7 Μαρ-
τίου, στο Λονδίνο.
Η ΕΔΕΥ συμμετείχε στον εκθεσιακό χώρο της διοργάνωσης με 
περίπτερο, όπου οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να ενημερω-

θούν αναφορικά με την έρευνα και την εξόρυξη υδρογονανθρά-
κων στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την ΕΔΕΥ καταγράφηκε έντονο 
ενδιαφέρον, δεδομένου ότι αφενός οι εξελίξεις στην Ανατολική 
Μεσόγειο έχουν θέσει την ευρύτερη περιοχή στο επίκεντρο της 
προσοχής των εταιρειών, αφετέρου οι περιοχές όπου οι εταιρείες 
μπορούν να επενδύσουν στην έρευνα είναι πολύ λίγες πλέον στη 
λεκάνη της Μεσογείου.

Στην ίδρυση θυγατρικής εταιρίας στην Πολωνία, με την επωνυμία 
PAPOUTSANIS Sp. z o.o., προχώρησε η εταιρία Παπουτσάνης, 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Μέτοχοι της νέας εταιρίας, με έδρα τη 
Βαρσοβία, θα είναι η Παπουτσάνης ΑΒΕΕ και η πολωνική σαπω-
νοποιία Betasoap Sp. z o.o., με ποσοστό 50% εκάστη.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η κίνηση εντάσσεται στην 
ευρύτερη στρατηγική της Παπουτσάνης για την ενίσχυση της 
εξωστρέφειας και την περαιτέρω επέκταση και εμβάθυνση των 

εξαγωγών της, μέσω συνεργασιών με κορυφαίες εταιρίες πα-
ραγωγής και διανομής. Η νέα εταιρία PAPOUTSANIS Sp. z o.o. 
θα εμπορεύεται τα προϊόντα της Παπουτσάνης στην αγορά της 
Πολωνίας. Προτεραιότητα θα δοθεί στην προώθηση των επώνυ-
μων καλλυντικών προϊόντων περιποίησης σώματος και μαλλιών 
OLIVIA στην πολωνική αγορά λιανικής πώλησης. Η αγορά της 
Πολωνίας είναι μια από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη. Η αξία της 
εκτιμάται σε 1,5 δισ. ευρώ και οι ρυθμοί ανάπτυξής της αγγίζουν 

το 5-7% ετησίως.
Σημειώνεται ότι μέσω της νέας στρατηγικής συνεργασίας με την 
Betasoap Sp. z o.o., η Παπουτσάνης στοχεύει, ταυτόχρονα, να 
διεισδύσει στην αγορά καλλυντικών της Ρωσίας και της Κοινοπο-
λιτείας Ανεξάρτητων Κρατών (ΚΑΚ/CIS).

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ανακάλεσε το αίτημά του για σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Attica Bank με θέμα την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, επιφυλασσόμενος να επανέλθει 
όποτε το κρίνει σκόπιμο ο βασικός μέτοχός της, ΕΦΚΑ. Το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνέχεια ομόφωνα αποφάσισε να αναβάλει και την εκλογή νέου προέδρου για την επόμενη συνεδρίασή του.

ΕΤΕΑΕΠ: ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 250.000 ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ 
ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗ

ΕΔΕΥ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ GLOBAL APPEX 2019

ΙΔΡΥΣΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ

ATTICA BANK: ΑΝΑβΛΗΘΗΚΕ Η ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ
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«Η ανάπλαση της ΔΕΘ αποτελεί παρέμβαση μητροπολιτι-
κού επιπέδου για τη Θεσσαλονίκη και συνδέεται με μείζονες 
παρεμβάσεις που προωθούνται την τελευταία περίοδο στην 
πόλη», δηλώνει σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση ο Αν. 
ΥΠΕΝ, Σωκράτης Φάμελλος, στην εφημερίδα “Μακεδονία”, 
με αφορμή την έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης για τη 
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ειδι-
κού Χωρικού Σχεδίου για τη ΔΕΘ-HELEXPO, από τη Διεύθυν-
ση Σχεδιασμού Μητροπολιτικών Αστικών και Περιαστικών 
Περιοχών.
Έπειτα από πολλά χρόνια αδράνειας, στασιμότητας, απαξί-
ωσης και μιζέριας, η Θεσσαλονίκη συζητάει και υποδέχεται 
παρεμβάσεις μητροπολιτικού επιπέδου», συνεχίζει ο Αν. 
ΥΠΕΝ, αναφερόμενος στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες που 
ανταποκρίνονται στον μητροπολιτικό ρόλο της Θεσσαλονίκης 
σε επίπεδο Βορείου Ελλάδας και Βαλκανίων. Χαρακτηριστικά 
παραδείγματα, η επανεκκίνηση και ολοκλήρωση του Μετρό, 
η ολοκλήρωση του ΠΑΘΕ, τα έργα σε λιμάνι και αεροδρόμιο, 
ο Φορέας Διαχείρισης Θερμαϊκού Κόλπου, η χρηματοδότηση 
μελετών των μεγάλων έργων απορριμμάτων, η στήριξη και 
προώθηση του Μουσείου Ολοκαυτώματος του Δήμου Θεσ-
σαλονίκης κ.λπ.
Ειδικότερα, ο Σωκράτης Φάμελλος χαρακτηρίζει ως κορυ-
φαίες πρωτοβουλίες τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια για την ανά-

πλαση και την αξιοποίηση των ελεύθερων χώρων της πόλης, 
σημειώνοντας ότι δύο από αυτά, η ανάπλαση της ΔΕΘ και 
του Στρατοπέδου Παύλου Μελά βρίσκονται ήδη στο τελικό 
στάδιο έγκρισης και ακολουθούν το γήπεδο του ΠΑΟΚ, το 
πρώην στρατόπεδο Κόδρα κ.ά. «Πρόσφατα αναρτήθηκε για 
διαβούλευση η ΣΜΠΕ για την ανάπλαση της ΔΕΘ, ενός χώ-
ρου-τοπόσημου για την πόλη, ταυτισμένου με την ανάπτυξή 
της. Ο τρόπος αξιοποίησης της ΔΕΘ ήταν αντικείμενο πολύ-
χρονης συζήτησης. Η Θεσσαλονίκη χρειάζεται ένα σύγχρονο 
εκθεσιακό κέντρο που να εκπέμπει καινοτομία, εξωστρέφεια 
και δημιουργικότητα και να δημιουργεί οικονομία και εργα-
σία», επισημαίνει.
Εξάλλου, την ανάγκη ανάδειξης των μεγάλων δυνατοτήτων 
που έχει η πόλη της Θεσσαλονίκης, όπως είναι το αναπτυξιακό 
της δυναμικό, η πολιτιστική της αναγέννηση, η αναβάθμιση 
του γεωπολιτικού της ρόλου, σημειώνει ο Αν. ΥΠΕΝ και σε 
άρθρο που τιτλοφορείται «Η ανάπλαση της ΔΕΘ μπορεί να 
αναβαθμίσει οικονομικά και περιβαλλοντικά το κέντρο της 
Θεσσαλονίκης» και δημοσιεύεται στο φύλλο της εβδομαδιαί-
ας εφημερίδας “Thess News”. Ο Αν. ΥΠΕΝ υπογραμμίζει ότι 
εδώ και χρόνια η έκταση της ΔΕΘ και οι τρόποι αξιοποίησής 
της αποτελεί θέμα συζήτησης κατοίκων, φορέων και όλων 
των εμπλεκομένων, ωστόσο, έως σήμερα, ο χώρος αυτός, 
στην καρδιά της πόλης, έχει σωρεύσει όλη την αδιαφορία 

και τις λανθασμένες επιλογές των προηγούμενων χρόνων. 
Η δύσκολη έως αδύνατη πρόσβαση στον χώρο, η έλλειψη 
πρασίνου και ελεύθερων χώρων, οι πρόσθετες κατασκευές 
και οι περιφράξεις υποβαθμίζουν το κέντρο της πόλης και δεν 
βοηθούν ούτε την εκθεσιακή ούτε στην περιβαλλοντική λει-
τουργία του, μαρτυρώντας την ανεπάρκεια, την αποσπασμα-
τικότητα και την αυθαιρεσία των προσεγγίσεων γύρω από το 
συγκεκριμένο θέμα.
«Ανατρέπουμε αυτή την κατάσταση», τονίζει ο Σωκράτης Φά-
μελλος, προσθέτοντας ότι αυτός οφείλει να είναι ο κύριος στό-
χος του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ) που κατατέθηκε από 
πλευράς της ΔΕΘ, ώστε να επιλυθούν καταρχήν τα προβλή-
ματα οργάνωσης, δόμησης και λειτουργίας της ΔΕΘ και να 
δρομολογηθούν στη συνέχεια ζητήματα όπως ο εκσυγχρο-
νισμός των εγκαταστάσεών της, η βέλτιστη οργάνωση των 
δραστηριοτήτων της και η περαιτέρω ανάδειξη του διεθνούς 
της ρόλου, αποδίδοντας παράλληλα  στην πόλη και τους κα-
τοίκους της ένα σημαντικό τμήμα της έκτασης ως μητροπολι-
τικό πάρκο. «Χρειαζόμαστε ένα σύγχρονο εκθεσιακό κέντρο 
που δεν θα κόβει την πόλη στη μέση, αλλά θα την ομορφαίνει. 
Είναι προφανές ότι πρώτα από όλα θα εξετάσουμε τα πολε-
οδομικά, αρχιτεκτονικά και κυκλοφοριακά - συγκοινωνιακά 
ζητήματα. Η επίλυσή τους είναι προϋπόθεση του Σχεδίου».

«Η EuroAsia Interconnector ως φορέας υλοποίησης Υλο-
ποίησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ισραήλ-Κύπρου-Κρή-
της-Αττικής εκπληρώνει όλες τις συμβατικές και κανονιστικές 
της υποχρεώσεις που της έχουν ανατεθεί, αναλαμβάνοντας 
την πλήρη χρηματοδότηση του έργου. Προς διασφάλιση της 
χρηματοδότησης του έργου ο Φορέας υλοποίησης, πέραν της 
δικής του οικονομικής συνεισφοράς, έχει ήδη εξασφαλίσει την 
συμμετοχή κορυφαίων χρηματοδοτικών οργανισμών και 

από κοινού αναλαμβάνουν την πλήρη χρηματοδότηση του 
έργου με ίδια και δανειακά κεφάλαια». Σύμφωνα με το ΑΠΕ-
ΜΠΕ αυτό αναφέρει, μεταξύ άλλων, η EuroAsia σε χθεσινή 
ανακοίνωση, με την οποία χαρακτηρίζει ως «εντελώς ανυ-
πόστατο» τον ισχυρισμό ότι δεν μπορεί να καταβάλει το ποσό 
που αντιστοιχεί στην συμμετοχή του κατά 39% στην εταιρεία 
ειδικού σκοπού που έχει συσταθεί από τον ΑΔΜΗΕ για την 
υλοποίηση του τμήματος της διασύνδεσης Κρήτη - Αττική.

Η εταιρία κάνει λόγο εξάλλου για μονομερείς αποφάσεις της 
ΡΑΕ σχετικά με την ανάθεση της διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής 
ενώ επαναλαμβάνει, τέλος, «την ειλικρινή επιθυμία συνερ-
γασίας με τις Ελληνικές αρχές, όπως αυτή εκφράστηκε από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις Κυπριακές Αρχές σε κοινό 
ανακοινωθέν μετά από συνάντηση που καλέστηκε με πρωτο-
βουλία της αρμόδιας Διεύθυνσης της ΕΕ στη Λευκωσία στις 27 
Φεβρουαρίου 2019».

Αύξηση 193,4% σημείωσε –αναφέρει το ΑΠΕ- ο αριθμός των 
κενών θέσεων εργασίας στο σύνολο της οικονομίας, εκτός 
από τον πρωτογενή τομέα και τις δραστηριότητες των νοικο-
κυριών, το δ’ τρίμηνο πέρυσι σε σύγκριση με το δ’ τρίμηνο 
2017 (8.288 και 2.825, αντίστοιχα), έναντι μείωσης 55,3% 
κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2017 προς το 2016.
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, κενή θέση εργασίας θεωρείται μια 
νεοδημιουργηθείσα θέση, μια ήδη κενή θέση ή μια θέση που 
πρόκειται να κενωθεί σύντομα, για την οποία ο εργοδότης έχει 
προβεί πρόσφατα σε δραστικές ενέργειες για να βρεθεί κατάλ-

ληλος υποψήφιος, εκτός της επιχείρησης, και η οποία είναι δι-
αθέσιμη είτε άμεσα είτε στο απώτερο μέλλον. Σημειώνεται ότι 
οι κενές θέσεις εργασίας αφορούν μόνον στους μισθωτούς.
Δεν θεωρούνται κενές θέσεις οι θέσεις εργασίας που θα καλυ-
φθούν από:
*μαθητευομένους χωρίς αμοιβή, είτε από εργοδότες είτε από 
οποιονδήποτε
*φορέα κοινωνικής ασφάλισης
*εργολάβους, οι οποίοι δεν βρίσκονται στη μισθολογική κα-
τάσταση

*προσωπικό που επαναπροσλαμβάνεται ή επιστρέφει από 
άδεια με αποδοχές ή χωρίς αποδοχές
*εσωτερικές μετακινήσεις στην επιχείρηση του ήδη υπάρχο-
ντος προσωπικού.
Κενές θέσεις εργασίας στο άμεσο μέλλον είναι οι κενές θέσεις 
πλήρους ή μερικής απασχόλησης, οι οποίες θα πρέπει να κα-
λυφθούν σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών μηνών.

ΑΝ. ΥΠΕΝ, Σ. ΦΑΜΕΛΛΟΣ: “ΣΥΖΗΤΑΜΕ ΞΑΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ”

ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Η EUROASIA INTERCONNECTOR

ΑΥΞΗΘΗΚΕ ΚΑΤΑ 193,4% Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
Στο δ’ τρίμηνο του 2018, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ  
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Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ-Sarmed, η Goldair, η Pearl και η Damco (όμι-
λος Κοπελούζου) εκδήλωσαν αρχικό ενδιαφέρον για το 
Θριάσιο ΙΙ ή αλλιώς, για το Εμπορευματικό Σιδηροδρομικό 
Σταθμό και Σταθμό Διαλογής (ΕΣΣΣΔΙ), σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Όπως αναφέρεται στην προκήρυξη της σύμβασης παρα-
χώρησης, αντικείμενο της σύμβασης είναι η λειτουργία, 
συντήρηση, εποπτεία, φύλαξη, εκμετάλλευση, προμήθεια 
εξοπλισμού και η ολοκλήρωση μελετών και κατασκευής 
έργων του Εμπορευματικού Σιδηροδρομικού Σταθμού και 
Σταθμού Διαλογής (ΕΣΣΣΔΙ) στο Θριάσιο Πεδίο.
Φορέας υλοποίησης είναι το υπουργείο Υποδομών και 

Μεταφορών και πιο συγκεκριμένα η Γενική Γραμματεία 
Υποδομών - Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδο-
μών - Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση 
Παραχώρησης.
Η διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης είναι 25 χρόνια 
(300 μήνες) και ο διαγωνισμός διενεργείται σε 2 φάσεις:
-Α΄ φάση: Εκδήλωση ενδιαφέροντος, η οποία έληξε σήμερα.
-Β΄ φάση: Υποβολή δεσμευτικών προσφορών. Κατά τη Β΄ 
φάση του διαγωνισμού, θα καθοριστούν οι βασικές, τεχνι-
κές χρηματοοικονομικές παράμετροι του έργου και θα ορι-
στικοποιηθεί το σχέδιο σύμβασης παραχώρησης.
Ειδικότερα, το αντικείμενο της σύμβασης εξειδικεύεται στο 

τεύχος της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συ-
νοπτικά, περιλαμβάνει, ιδίως: Μεταφόρτωση συνδυασμέ-
νων μεταφορών, εξυπηρέτηση Ε/Κ, μεταφόρτωση φορτίου 
βαγονιών, μεταφόρτωση γενικού φορτίου, μεταφόρτωση 
οχημάτων, υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών και τελωνεί-
ου, μεταφόρτωση υγρών φορτίων, συντήρηση υποδομών 
του ΕΣΣΣΔΙ, πέραν των σιδηροδρομικών, εποπτεία ΕΣΣΣΔΙ 
Θριασίου, φύλαξη ΕΣΣΣΔΙ Θριασίου. Υπενθυμίζεται πως το 
Θριάσιο Ι ή αλλιώς το Θριάσιο εμπορευματικό κέντρο ιδιω-
τών παραχωρήθηκε για 60 χρόνια στην κοινοπραξία ΕΤΒΑ 
ΒΙΠΕ-Goldair.

Ανατροπή σημειώθηκε στο διαγωνισμό της Αττικό Μετρό για 
το έργο της κατασκευής του πρώτου τμήματος της γραμμής 4 
του Μετρό της Αθήνας, Άλσος Βεϊκου – Γουδή, προϋπολογι-
σμού 1,510 δισ. ευρώ, με την κατάθεση τελικά δύο δεσμευ-
τικών προσφορών αντί τριών όπως αναμενόταν. Σύμφωνα 
με ρεπορτάζ της Τέτης Ηγουμενίδη στο mononews.gr, η 
κοινοπραξία των Τέρνα – Vinci– Siemens αντί προσφοράς 
κατέθεσε επιστολή που καταγράφει τις επιφυλάξεις της για τον 
διαγωνισμό, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος αυτή τη στιγμή σε 
ολόκληρη τη Ευρωπαϊκή Ένωση.
Δεσμευτικές προσφορές έχουν καταθέσει οι J&P Άβαξ-Ghella-
Alstom Transport και Άκτωρ- Ansaldo – Hitachi Rail Italy.
Πριν γίνει γνωστή η στάση που τήρησαν οι Τέρνα – Vinci 
– Siemens, η Αττικό Μετρό σε επίσημη ανακοίνωσή της 
ανέφερε ότι δεσμευτικές προσφορές κατέθεσαν και οι τρεις 
κοινοπραξίες, ενώ αρμόδια στελέχη της εταιρείας σημείωναν 

ότι παρέλαβαν κανονικά τρεις φακέλλους, αλλά και τρεις εγ-
γυητικές επιστολές της τάξεως των 30 εκατ. ευρώ. Συμπλή-
ρωναν, ωστόσο, ότι οι προσφορές δεν έχουν ανοιχθεί ως εκ 
τούτου δεν μπορούν να γνωρίζουν τι περιέχουν οι φάκελλοι 
που έχουν κατατεθεί.
Αρμόδια στελέχη της κοινοπραξίας που δεν προσήλθε εξη-
γούσαν ότι η απόφαση να μην καταθέσουν δεσμευτική 
προσφορά ελήφθη αφού εκτιμήθηκαν οι αβεβαιότητες με τις 
οποίες βρίσκεται αντιμέτωπη η διαγωνιστική διαδικασία.
Οι αβεβαιότητες αυτές σχετίζονται με τις προσφυγές που 
έχουν κατατεθεί στο ΣτΕ για τη δυνατότητα συμμετοχής στους 
διαγωνισμούς εταιρειών που μπήκαν στη διαδικασία της 
διευθέτησης της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την υπόθεση 
του καρτέλ καθώς και με την προσφυγή ομίλου Μυτιληναίου 
ο οποίος αποκλείστηκε από τον διαγωνισμό για το εν λόγω 
έργο του Μετρό της Αθήνας από την Αττικό Μετρό στην πρώ-

τη φάση της διαδικασίας.
Επίσης σχετίζονται με την πρόσφατη απόφαση της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού βάσει της οποίας καταδικάζεται αριθμός εται-
ρειών που δεν προχώρησε στη διαδικασία διευθέτησης στην 
υπόθεση του καρτέλ.
Τα παραπάνω πιθανότατα να έχουν ως συνέπεια και νέες κα-
θυστερήσεις στο να υπάρξει αποτέλεσμα στον διαγωνισμό για 
την γραμμή 4 του Μετρό.
Στην καλύτερη περίπτωση και εφόσον η διαδικασία δεν μα-
ταιωθεί για κάποιο λόγο, ανάδοχος θα υπάρξει στις αρχές 
του επομένου χρόνου, ενώ ο χρόνος για την κατασκευή του 
(συνήθως και εδώ παρατηρούνται καθυστερήσεις) είναι 96 
μήνες, με άλλα λόγια η νέα γραμμή που συνδέει πυκνοκατοι-
κημένες περιοχές δεν θα δοθεί στο κοινό πριν το 2028

Στις 6 Μαρτίου 2019 είχε συντηρηθεί ο ανελκυστήρας που 
έπεσε στο Ιπποκράτειο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί για-
τρός, ο οποίος εργαζόταν στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ αυτό αναφέρει, σε ανακοίνωσή της, η διοίκηση 
του νοσοκομείου, η οποία τονίζει πως ο εν λόγω ανελκυ-
στήρας αντικαταστάθηκε πλήρως το 2005, υποστηρίζεται 
από συμβόλαιο συντήρησης με εξειδικευμένη εταιρεία ανελ-
κυστήρων, έχει πιστοποιηθεί την 21η Ιανουαρίου 2019 από 
ανεξάρτητο φορέα (TUV Austria Hellas) και έχει προσκομισθεί 
το αντίστοιχο πιστοποιητικό ανελκυστήρα.
«Σύμφωνα με το βιβλίο συντήρησης του συγκεκριμένου 
ανελκυστήρα, αποδεικνύεται ότι αυτός συντηρήθηκε κανονι-
κά στις 6 Μαρτίου 2019. Επιπλέον, σύμφωνα με τη σύμβαση, 
υπάρχει καθημερινή παρουσία (8ωρη τις καθημερινές και 

24ωρη κατά τις ημέρες εφημερίας) τεχνικού συντηρητή που 
είναι υπάλληλος της συντηρήτριας εταιρείας. Αυτός βρισκό-
ταν στον τόπο του ατυχήματος όταν αυτό συνέβη», σημει-
ώνει η διοίκηση του νοσοκομείου, η οποία επισημαίνει πως 
αμέσως μετά το ατύχημα διέταξε την απενεργοποίηση της 
λειτουργίας του ανελκυστήρα.
Επίσης, ζήτησε εγγράφως από τον συντηρητή να δώσει 
γραπτές εξηγήσεις και απέστειλε αίτημα έκτακτου επιτόπιου 
ελέγχου προς το Μικτό Κλιμάκιο Όργανο Ελέγχου Ανελκυστή-
ρων του Δήμου Αθηναίων, το οποίο ήδη από σήμερα το πρωί 
βρίσκεται στον χώρο και πραγματοποιεί τεχνικό έλεγχο «προς 
διερεύνηση του συμβάντος, με την ολοκλήρωση του οποίου 
θα μας δοθεί και το πόρισμα της επιτροπής».
Όσον αφορά το περιστατικό, το νοσοκομείο υποστηρίζει ότι 

την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019 «συνέβη ατύχημα στον 
φορειοφόρο ανελκυστήρα Νο 6 που εξυπηρετεί τη μετακίνη-
ση ασθενών στο Γ’ κτίριο του Νοσοκομείου, με αποτέλεσμα 
τον τραυματισμό ενός γιατρού του νοσοκομείου μας. Ο για-
τρός, μετά τον απεγκλωβισμό του και την παροχή πρώτων 
βοηθειών, διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ν. 
Κοργιαλένειο - Μπενάκειο, που διαθέτει ορθοπαιδικό τμήμα, 
όπου υπεβλήθη επιτυχώς σε χειρουργική επέμβαση και είναι 
καλά στην υγεία του».
Η διοίκηση επιφυλάσσεται για νεότερη ενημέρωση, αφού 
λάβει το σχετικό πόρισμα, καταλήγει η ανακοίνωση του Ιπ-
ποκρατείου.

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΑΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΙΙ

ΑΛΛΑΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΗ 4 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΙ ΛΕΕΙ  Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΟΥ ΕΠΕΣΕ ΣΤΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ
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Αδυνατούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους στην εφορία τρεις 
στους τέσσερις οφειλέτες του Δημοσίου, καθώς η οικονο-
μική τους κατάσταση δεν τους επιτρέπει να πληρώσουν 
τις οφειλές τους στη μοναδική ρύθμιση που βρίσκεται σε 
ισχύ, αυτή των 12 δόσεων γράφει η «Καθημερινή», σε ρε-
πορτάζ του Πρ. Χατζηνικολάου. Σύμφωνα με πληροφορί-
ες, περισσότεροι από ένα εκατομμύριο οφειλέτες της εφο-
ρίας αλλά και των ασφαλιστικών ταμείων έχουν ρυθμίσει 
τα χρέη τους, είτε πρόκειται για φόρο εισοδήματος είτε 
για ΕΝΦΙΑ είτε ακόμα και για τις ασφαλιστικές εισφορές. 
Ωστόσο, δεν είναι λίγοι αυτοί που δεν κατάφεραν να είναι 
συνεπείς απέναντι στην εφορία, με αποτέλεσμα περίπου 
300.000 φορολογούμενοι να έχουν χάσει τη ρύθμιση των 
100 δόσεων που θεσπίστηκε από την παρούσα κυβέρ-
νηση το 2015, εξαιτίας της αδυναμίας να αντεπεξέλθουν 
ταυτόχρονα στις τρέχουσες υποχρεώσεις αλλά και στις 
υποχρεώσεις καταβολής των δόσεων.
Η αδυναμία αυτή των φορολογουμένων αναγκάζει την 
κυβέρνηση να ζητήσει από τους πιστωτές της χώρας μια 
νέα ρύθμιση, στην οποία θα μπορέσουν να ενταχθούν 
όσοι πραγματικά μπορούν να αποπληρώσουν τα χρέη 
τους. Παράλληλα, και η αξιωματική αντιπολίτευση έχει 

συμπεριλάβει στο πρόγραμμά της ρύθμιση έως και 120 
δόσεων για τους οφειλέτες του Δημοσίου, αναγνωρίζο-
ντας τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν κατά την πε-
ρίοδο της κρίσης.
Βέβαια, οι θεσμοί παγίως διαφωνούν με τις ευνοϊκές 
ρυθμίσεις, οι οποίες στέλνουν λάθος μήνυμα στους φορο-
λογούμενους. Υποστηρίζουν δε ότι όσο θεσπίζονται νέες 
ρυθμίσεις τόσο θα αυξάνονται τα χρέη προς το Δημόσιο 
δεδομένου ότι θα περιμένουν μια νέα ρύθμιση.
Η κυβέρνηση αντιτάσσει στις αιτιάσεις των πιστωτών 
τα ποιοτικά στοιχεία των οφειλετών, που δείχνουν ότι 
περίπου 2 εκατ. φορολογούμενοι έχουν χρέη έως 500 
ευρώ, ενώ 1,5 εκατ. χρωστούν από 500 ευρώ έως 10.000 
ευρώ. Τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν, σύμφωνα με την 
κυβέρνηση, ότι δεν πρόκειται για «μπαταχτσήδες», αλλά 
για φορολογούμενους που αδυνατούν να ενταχθούν στη 
ρύθμιση των 12 δόσεων.
Από τους θεσμούς, πάντως, εστάλη μήνυμα προς την 
κυβέρνηση να προχωρήσει στην εκπόνηση σχεδίου που 
θα λαμβάνει υπόψη συγκεκριμένα κριτήρια για την έντα-
ξη στη ρύθμιση. Δηλαδή, εισοδηματικά και περιουσιακά 
κριτήρια καθώς και κριτήρια βιωσιμότητας. Αυτό σημαίνει 

ότι στη ρύθμιση θα ενταχθούν μόνο όσοι αποδεικνύουν 
ότι μπορούν να αποπληρώσουν τις οφειλές τους σε βάθος 
χρόνου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ:
• Οι φορολογούμενοι που χρωστούν στη φορολογική 
διοίκηση έως 500 ευρώ ανέρχονταν σε 2.219.151 ή στο 
54,6% του συνόλου των οφειλετών. Σε σύγκριση με τον 
Δεκέμβριο του 2017, αυξήθηκαν κατά 0,78% ή κατά 
17.241. Οι οφειλέτες αυτοί δεν απειλούνται με κατασχέ-
σεις περιουσιακών στοιχείων, αλλά μόνο με κατασχέσεις 
σε εισοδήματα και υπόλοιπα τραπεζικών καταθέσεων. Να 
σημειωθεί ότι το όριο χρέους πάνω από το οποίο η εφορία 
μπορεί να κατάσχει ακίνητα και κινητά περιουσιακά στοι-
χεία είναι τα 500 ευρώ.
• Οι φορολογούμενοι με χρέη άνω των 100.000 ευρώ 
στη φορολογική διοίκηση έφθασαν σε 42.897 το 2018. 
Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2017, αυξήθηκαν κατά 
5,83% ή κατά 2.363.
• Οι φορολογούμενοι που χρωστούν ποσά από 10.001 
έως 100.000 ευρώ ανέρχονται σε 256.821 ή στο 6,32% 
του συνόλου. Το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο των 
οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση διαμορφώθηκε 
στα 104,36 δισ. ευρώ.

Μετά το Eurogroup της 5ης Απριλίου και κατά πάσα πι-
θανότητα στα τέλη Απριλίου θα γίνει γνωστό εάν η κυ-
βέρνηση θα πάρει το πράσινο φως από τους θεσμούς για 
την κατάθεση στη Βουλή ρύθμισης για την αποπληρωμή 
των οφειλών τους σε 120 δόσεις.
Στη ρύθμιση που έχουν ετοιμάσει στο υπουργείο Οι-
κονομικών, με τη βοήθεια τη φορολογικής διοίκησης, 
εντάσσονται μισθωτοί, συνταξιούχοι και όσοι δεν εντάσ-
σονται στη ρύθμιση του εξωδικαστικού συμβιβασμού.
Στη ρύθμιση τη εφορίας θα περιλαμβάνονται περιουσι-
ακά και εισοδηματικά κριτήρια, κάτι που δεν ισχύει στη 

ρύθμιση των Ταμείων (προς το παρόν). Ταυτόχρονα, 
η κυβέρνηση επεξεργάζεται και ένα δεύτερο σχέδιο το 
οποίο προβλέπει την αύξηση των δόσεων στην πάγια 
ρύθμιση από 12 που είναι σήμερα σε 36-48. Η νέα ρύθ-
μιση του υπουργείου Οικονομικών χωρίς τις παρατηρή-
σεις ή και τις αλλαγές των θεσμών προβλέπει:
• Αποπληρωμή δόσεων έως και 120 δόσεις.
• Ελάχιστή δόση 25-30 ευρώ.
• Διαγραφή των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους 
εκπρόθεσμης καταβολής. Ανάλογα με το ύψος της οφει-
λής αλλά και τον χρόνο που δημιουργήθηκαν αυτές, θα 

κλιμακώνεται το «κούρεμα» στις προσαυξήσεις, το οποίο 
θα φθάνει στην πλήρη διαγραφή σε ορισμένες περιπτώ-
σεις.
• Για τους μικρούς οφειλέτες η ρύθμιση θα είναι γενναι-
όδωρη, δεδομένου ότι το πλήθος των οφειλετών έχει 
χρέη μεταξύ 3.000-5.000 ευρώ.
• Διαγραφή του 95% των οφειλών από πρόστιμα που 
έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση.
• Αυστηρά εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Το νέο πλαίσιο προβλέπει την αποπληρωμή των χρεών 
σε 36-48 δόσεις υπό προϋποθέσεις. Η βασική ρύθμιση, 
όπως αναφέρει, θα ανέρχεται σε 24 δόσεις και θα φθάνει 
τις 48 εάν οι οφειλέτες πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, 
με βασικότερο όλων τη δυνατότητα αποπληρωμής της 
οφειλής. Δηλαδή εάν το εισόδημα επιτρέπει στον οφειλέ-
τη να ενταχθεί στη ρύθμιση. Εάν δεν είναι «βιώσιμος» θα 

εξαιρείται από τη ρύθμιση.
Σήμερα, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές μπορούν να ρυθμι-
στούν έως και σε 12 μηνιαίες δόσεις και είναι δυνατόν να 
φθάσουν υπό εξαιρετικές προϋποθέσεις τις 24.
Η υπαγωγή στην πάγια ρύθμιση και η υποβολή τόσο της 
αίτησης όσο και της απαιτούμενης υπεύθυνης δήλωσης 
μπορούν να γίνουν ηλεκτρονικά, μέσω ειδικής εφαρμο-

γής του συστήματος Τaxisnet, που είναι διαθέσιμη μέσω 
της ιστοσελίδας της ΑΑΔΕ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.aade.gr. Με την υπαγωγή στη ρύθμιση, αποτρέ-
πεται η επιβολή του μέτρου της κατάσχεσης ή, αν το 
μέτρο αυτό έχει ήδη επιβληθεί, αναστέλλεται.

3 ΣΤΟΥΣ 4 ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Ελάχιστη δόση 25-30 ευρώ για μισθωτούς, συνταξιούχους

Πάγια ρύθμιση
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Σε «κρατική» υπόθεση εξελίσσεται η ρύθμιση οφειλών 
των επιχειρήσεων μέσω του εξωδικαστικού μηχα-
νισμού, που, σε αντίθεση με τις αρχικές προσδοκίες, 
αποτελεί κυρίως εργαλείο για ρυθμίσεις χρεών προς το 
Δημόσιο και λιγότερο προς τις τράπεζες.Σύμφωνα με 
ρεπορτάζ της Ε. Τζώρτζη στην «Καθημερινή» αυτό απο-
καλύπτουν τα στοιχεία που δημοσιεύει η «Κ», με βάση τα 
οποία το ύψος των χρεών που έχουν επιχειρήσεις προς 
τράπεζες και για τα οποία έχουν αιτηθεί τη ρύθμισή 
τους, μόλις και μετά βίας φθάνουν το 1 δισ. ευρώ και 
μάλιστα αυτά που έχουν επιτυχώς ρυθμιστεί μόλις που 
ξεπερνούν τα 46 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, πολλαπλάσιες 
είναι οι αιτήσεις που έχουν απορριφθεί, με βασικότερη 
αιτία μεταξύ αυτών να είναι η έλλειψη επαρκούς ικανό-
τητας αποπληρωμής από την πλευρά του οφειλέτη.
Συγκεκριμένα, από το σύνολο των 2.920 αιτήσεων 
που έχουν υποβληθεί από επιχειρήσεις έως τις αρχές 
Μαρτίου, μόλις οι 736 αφορούν χρέη προς τις τράπε-
ζες. Το ύψος των χρεών για τα οποία έχει γίνει αίτηση 
ρύθμισης ανέρχεται στα 927,2 εκατ. ευρώ και αυτά που 
έχουν ρυθμιστεί περιορίζονται σε μόλις 46,1 εκατ. ευρώ 
και αφορούν 97 αιτήσεις. Αντίθετα, 163 αιτήσεις που 
αφορούν χρέη 252 εκατ. ευρώ έχουν απορριφθεί, ενώ 
σε διαδικασία διαπραγμάτευσης βρίσκονται ακόμη 476 
αιτήσεις για οφειλές 629,1 εκατ. ευρώ.
Η αποτελεσματικότητα που έχει το εργαλείο του εξωδι-
καστικού μηχανισμού για την επίλυση του προβλήματος 
των κόκκινων επιχειρηματικών δανείων αποδεικνύεται 
εξαιρετικά περιορισμένη, παρά το γεγονός ότι ο αριθμός 
των επιχειρήσεων που διερευνούν την πιθανότητα έντα-
ξης, όπως δείχνουν τα στοιχεία, προσεγγίζει τις 40.000. 
Αρκετοί μάλιστα είναι αυτοί που κάνουν λόγο για απο-
τυχία του θεσμού, με δεδομένο τον χρόνο που δαπανή-
θηκε για διαπραγματεύσεις με τους θεσμούς, αλλά και 
την προσπάθεια που ακολούθησε για τη λειτουργία της 
πλατφόρμας.
Πηγές με γνώση του θέματος υποστηρίζουν μάλιστα 

ότι ακόμη και από τις επιχειρήσεις που καταφέρνουν 
τελικώς να έρθουν σε συμφωνία με την τράπεζα και να 
ρυθμίσουν την οφειλή τους, αρκετές είναι αυτές που δεν 
καταφέρνουν να τηρήσουν τη συμφωνία, είτε γιατί αυτή 
αποδεικνύεται αισιόδοξη σε σχέση με τις πραγματικές 
δυνατότητες της επιχείρησης είτε γιατί, παρά το γεγονός 
ότι γνωρίζουν εκ των προτέρων ότι δεν θα τα καταφέ-
ρουν, συναινούν στη ρύθμιση, σε μια προσπάθεια να 
πετύχουν την προστασία και να κερδίσουν χρόνο, απο-
φεύγοντας τα αναγκαστικά μέτρα. Ο εξωδικαστικός μη-
χανισμός εξαντλεί έτσι την αποτελεσματικότητά του από 
τις επιχειρήσεις και κυρίως τους ελεύθερους επαγγελμα-
τίες που έχουν χρέη προς την εφορία ή τα ασφαλιστικά 
ταμεία, κάνοντας χρήση της δυνατότητας να διακανονί-
σουν τις οφειλές τους σε 120 δόσεις.

Ανυποχώρητοι οι θεσμοί για την πρώτη κατοικία
Στο σημείο μηδέν παραμένουν οι διαπραγματεύσεις για 
το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας, καθώς 
κανένα από τα κριτήρια που είχαν συμφωνηθεί μεταξύ 
κυβέρνησης και τραπεζών δεν έχει γίνει αποδεκτό από 
τους θεσμούς. Αυτό προκύπτει από το πολυσέλιδο κείμε-
νο παρατηρήσεων που έστειλαν αργά το απόγευμα της 
Παρασκευής, μέσω του οποίου οι θεσμοί επανέφεραν το 
σύνολο των αντιρρήσεων που είχαν διατυπώσει μέχρι 
σήμερα στις διαδοχικές συναντήσεις και τηλεδιασκέψεις 
του τελευταίου δεκαπενθημέρου.
Οι εκπρόσωποι της Κομισιόν και της ΕΚΤ αμφισβητούν 
τον πυρήνα του νέου πλαισίου για την προστασία της 
πρώτης κατοικίας και επιμένουν στην άποψη ότι η ρύθ-
μιση δεν βοηθάει στη δημιουργία κουλτούρας πληρω-
μών και υποθάλπει τους στρατηγικούς κακοπληρωτές. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, υπό αμφισβήτηση είναι:
• Η ένταξη των επιχειρηματικών χρεών που έχουν προ-
σημείωση την πρώτη κατοικία. Οι θεσμοί θεωρούν ότι 
διευρύνει την περίμετρο των οφειλών που μπορούν να 
ρυθμιστούν, ενώ από την πλευρά της η κυβέρνηση προ-

τάσσει ως επιχείρημα το γεγονός ότι στην Κύπρο αποδέ-
χθηκαν την ένταξή τους σε αντίστοιχο πλαίσιο προστα-
σίας που προέβλεπε και επιδότηση του Δημοσίου.
• Η αξία της πρώτης κατοικίας που θα προστατεύεται, 
δηλαδή οι 250.000 ευρώ, με τους θεσμούς να ζητούν τη 
μείωση του ορίου στις 150.000 ευρώ.
• Ο χρόνος που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες οι οφει-
λές, δηλαδή η 31η Δεκεμβρίου του 2018, με τους θε-
σμούς να ζητούν η χρονική διάρκεια να μην ξεπερνά την 
1η Οκτωβρίου του 2018.
• Το όριο για την ακίνητη περιουσία που μπορεί να έχει 
ο δανειολήπτης και το οποίο με βάση την αρχική κυβερ-
νητική πρόταση ήταν οι 260.000 ευρώ και το όριο των 
65.000 ευρώ που είχε οριστεί για τις καταθέσεις. Να ση-
μειωθεί ότι η κυβέρνηση, σε μια προσπάθεια να έρθει σε 
συμβιβασμό, φέρεται να συναίνεσε στην περικοπή στο 
μισό των ορίων για την ακίνητη και την κινητή περιου-
σία που μπορεί να διαθέτει ο οφειλέτης, μείωση ωστόσο 
που δεν κρίθηκε ικανοποιητική, με τους θεσμούς να 
ζητούν η αξία της ακίνητης περιουσίας να μην ξεπερνά 
τις 100.000 ευρώ και το όριο των καταθέσεων τις 5.000 
ευρώ.
•Η χρονική διάρκεια που θα λειτουργήσει η πλατφόρμα 
και η οποία, σύμφωνα με τους θεσμούς, δεν θα πρέπει 
να υπερβαίνει τους έξι μήνες.
Σύμφωνα με την άποψη των θεσμών, το νέο πλαίσιο 
έτσι όπως το έχει προτείνει η κυβέρνηση προστατεύει όχι 
μόνον αδύναμες κατηγορίες δανειοληπτών, αλλά και με-
σαίες κατηγορίες. Το ξήλωμα πάντως του πουλόβερ για 
το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας έχει, 
σύμφωνα με μια άλλη εκδοχή, πολιτική σκοπιμότητα. 
Ορισμένοι διαβλέπουν την πρόθεση για καθυστέρηση 
στην ολοκλήρωση της αξιολόγησης, παραπέμποντας 
στη στάση που είχαν κρατήσει οι θεσμοί στην κυβέρνη-
ση Σαμαρά όταν αυτή ήταν σε αποδρομή.

Η Ford σχεδιάζει να «κόψει» πάνω από 5.000 θέσεις εργα-
σίας στη Γερμανία, ενώ παράλληλα θα μειώσει το εργατι-
κό δυναμικό της και στη Βρετανία, με απώτερο στόχο να 
επιστρέψει στην κερδοφορία, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 

Το σχέδιο θα περιλαμβάνει περικοπές θέσεων εργασίας, 
ενδεχόμενο κλείσιμο εργοστασίων και διακοπή γραμμών 
παραγωγής. Ωστόσο, ο συνολικός αριθμός των θέσεων 
που θα καταργηθούν δεν έχει γίνει γνωστός.

Σήμερα, η Ford κατασκευάζει μεγάλο μέρος των αυτοκι-
νήτων της για την Ευρώπη στη Γερμανία, όπου απασχολεί 
24.000 άτομα, καθώς και έκτακτο προσωπικό.

Ο ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΚΕ ΣΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Η FORD ΣΧΕΔΙΑΖΕΙ ΝΑ «ΚΟΨΕΙ» ΠΑΝΩ ΑΠΟ 5.000 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
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Ανακοινώθηκε ο προσωρινός κατάλογος δυνητικών δι-
καιούχων και μη-επιλέξιμων προς χρηματοδότηση ερευ-
νητικών έργων της δράσης εθνικής εμβέλειας: «Διμερής 
και Πολυμερής Ερευνητική και Τεχνολογική Συνεργασία 
Ελλάδας-Κίνας» γράφει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Σύμφωνα με τον 
κατάλογο τα επιλέξιμα ερευνητικά έργα είναι 25, συνολι-
κής δημόσιας δαπάνης 9.286.760,64 ευρώ.
Οι προτάσεις ερευνητικών έργων που δεν θα χρηματοδο-
τηθούν είναι 154 κι αυτό διότι:
   α) δεν κρίθηκαν επιλέξιμες κατά τον προκαταρκτικό 

έλεγχο των δύο χωρών ή
   β) δεν συγκέντρωσαν την απαιτούμενη βαθμολογία 
(άνω του 10 από την ελληνική πλευρά) ή
   γ) δεν επιλέχθηκαν στη βάση των διαδικασιών της μει-
κτής επιτροπής επειδή δεν περιλαμβάνονται στον κοινό 
κατάλογο των επιλέξιμων έργων προς χρηματοδότηση 
και από τις δύο χώρες λόγω των παραπάνω α) και β) ή 
δεν επιλέχθηκαν για χρηματοδότηση λόγω εξάντλησης 
διαθέσιμων πιστώσεων (συνολική δημόσια δαπάνη και 
περιφερειακή κατανομή δημόσιας δαπάνης ελληνικής 

πλευράς και διαθέσιμα κονδύλια κινεζικής πλευράς για 
την χρηματοδότηση μέχρι 25 έργων).
   Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στην 
αναλυτική βαθμολογία (μέσω του Πληροφοριακού Συ-
στήματος Κρατικών Ενισχύσεων - ΠΣΚΕ) μετά την έκδοση 
της τελικής Απόφασης Ένταξης/Απόρριψης.
   Αναλυτικά την απόφαση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
αναζητήσουν στην ηλεκτρονική σελίδα του υπουργείου 
Οικονομίας: http://epan2.antagonistikotita.gr

Με λιγότερα από 200 ευρώ τον μήνα εμφανίζονται να 
καλύπτουν τις στεγαστικές τους ανάγκες οι ενοικιαστές 
ακινήτων, αν πιστέψει κανείς τα όσα δηλώνονται στις 
φορολογικές δηλώσεις. Τα νοικοκυριά που ζουν στο 
ενοίκιο έχουν ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο, αλλά οι ιδι-
οκτήτες των συγκεκριμένων ακινήτων εμφανίζονται ότι 
εισπράττουν κάτω από δύο δισ. ευρώ σε ετήσια βάση. 
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Θάνου Τσίρου στην «κα-
θημερινή» η δήλωση χαμηλότερων εισοδημάτων από 
ενοίκια είναι το αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης, 
που έριξε τις μισθώσεις. Είναι όμως και απόρροια της 
αύξησης των φορολογικών συντελεστών των ενοικίων, 
οι οποίοι εκτοξεύτηκαν έως και το 45%, αλλά και της 
κατάργησης της έκπτωσης φόρου για τους ενοικιαστές 
πρώτης κατοικίας, η οποία στέρησε και το τελευταίο 
κίνητρο για αναγραφή των πραγματικών ποσών στη 
φορολογική δήλωση.
Με την έναρξη της διαδικασίας υποβολής των αιτήσε-
ων για το επίδομα ενοικίου, το περιεχόμενο των φορο-
λογικών δηλώσεων όσον αφορά τα εισοδήματα από 
ενοίκια επανέρχεται στο προσκήνιο. Δεκάδες χιλιάδες 
ενοικιαστές καλούνται πλέον να πιέσουν τους ιδιοκτήτες 
καταρχάς για την υποβολή του ηλεκτρονικού μισθωτη-
ρίου, καθώς χωρίς αυτό δεν καταβάλλεται επίδομα. Στο 
υπουργείο Οικονομικών ελπίζουν ότι αυτή η διαδικασία 
θα γίνει ένας «μοχλός πίεσης» προς τους ιδιοκτήτες για 
να εμφανίσουν μεγαλύτερα ποσά στις φορολογικές τους 
δηλώσεις.
Από την επεξεργασία των φορολογικών δηλώσεων 
προκύπτει ότι το συνολικό δηλωθέν εισόδημα από ενοι-
κιάσεις κατοικιών (χωρίς, δηλαδή, να προσμετρούνται 

τα εισοδήματα από καταστήματα κ.λπ.) ανέρχεται στα 
2,8-2,9 δισ. ευρώ, με το ποσό αυτό να μοιράζεται σε 
περίπου 860-870 χιλιάδες ιδιοκτήτες. Αν «απομονωθεί» 
η ενοικίαση των διαμερισμάτων και των κατοικιών που 
χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία, τότε το ποσό του 
συνολικού εισοδήματος περιορίζεται κάτω από τα δύο 
δισ. ευρώ. Δεδομένου ότι ενοίκιο για την κύρια κατοικία 
τους πληρώνουν τουλάχιστον ένα εκατομμύριο νοικο-
κυριά, προκύπτει ετήσιο ποσό ενοικίου ανά νοικοκυριό 
της τάξεως των 2.000 ευρώ, δηλαδή λιγότερο από 200 
ευρώ σε μηνιαία βάση.
Ακόμη και εν μέσω κρίσης, το ποσό αυτό δεν μπορεί να 
ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, καθώς τουλάχι-
στον στα μεγάλα αστικά κέντρα οι μισθώσεις είναι πολύ 
μεγαλύτερες. Ομως, τα στοιχεία που αποτυπώνονται 
στις δηλώσεις επηρεάζονται κυρίως από το φαινόμενο 
της μερικής δήλωσης του μισθώματος (δηλαδή, άλλο 
ποσό να καταβάλλεται πραγματικά και άλλο να αποτυ-
πώνεται στο μισθωτήριο).
Η μέτρηση των νοικοκυριών που πληρώνουν ενοίκιο 
για την κύρια κατοικία τους έγινε με αφορμή την προ-
ετοιμασία για την καταβολή του επιδόματος στέγασης. 
Ο συνολικός αριθμός εκτιμήθηκε σε πάνω από ένα 
εκατομμύριο, για να προκύψει τελικώς ότι το επίδομα 
θα εισπράξουν περίπου ο ένας στους τέσσερις βάσει 
των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων. Από 
τις πρώτες κιόλας ημέρες φάνηκε ότι δεκάδες χιλιάδες 
αιτήσεις δεν μπορούσαν να προχωρήσουν λόγω της 
παντελούς έλλειψης ηλεκτρονικού μισθωτηρίου ή της 
ύπαρξης μισθωτηρίου το οποίο έχει ήδη λήξει.
Λόγω των συγκεκριμένων ελλείψεων, δεν μπορούν να 

προχωρήσουν δεκάδες χιλιάδες επιδόματα ενοικίων. 
Η πίεση ήδη μεταφέρεται στους ιδιοκτήτες, οι οποίοι 
θα πρέπει να υποβάλουν τα ανανεωμένα μισθωτήρια. 
Μάλιστα, από το περιεχόμενο της απόφασης για την κα-
ταβολή του επιδόματος προκύπτει ότι τα μισθωτήρια θα 
πρέπει να έχουν συγκεκριμένες «προδιαγραφές» προκει-
μένου ο ενοικιαστής να μη χάνει το επίδομα:
1. Η ισχύς του μισθωτηρίου να καλύπτει και τους επό-
μενους μήνες και σε καμία περίπτωση να μην λήγει πριν 
από το τέλος Σεπτεμβρίου του 2019.
2. Το αναγραφόμενο μίσθωμα να μην είναι μικρότερο 
από το ύψος του επιδόματος που δικαιούται ο ιδιοκτή-
της του ακινήτου. Το ύψος του επιδόματος ενοικίου (το 
οποίο κυμαίνεται από τα 70-210 ευρώ) δεν έχει συνδεθεί 
με το ύψος του δηλωθέντος ενοικίου. Αν κάτι τέτοιο συ-
νέβαινε, το υπουργείο Οικονομικών θα είχε ακόμη πε-
ρισσότερες πιθανότητες να εντοπίσει αδήλωτα ενοίκια.
Μέσα στις επόμενες εβδομάδες, οπότε θα κορυφωθεί 
η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων χορήγησης του 
επιδόματος ενοικίου, το υπουργείο Οικονομικών προσ-
δοκά και σε κέρδη από αυτή τη διαδικασία. Το πρώτο 
ζητούμενο είναι να κατατεθούν μαζικά ηλεκτρονικά 
μισθωτήρια, ώστε να διευκολυνθεί η ηλεκτρονική δια-
σταύρωση για τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων 
από ενοίκια. Το δεύτερο ζητούμενο είναι να σχηματιστεί 
καλύτερη εικόνα για το ποιοι αποκτούν εισοδήματα από 
ενοίκια στην Ελλάδα. Ειδικά το τελευταίο, έχει πολύ με-
γάλη ελεγκτική αξία για την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 
Εσόδων, η οποία θα κληθεί να αντιμετωπίσει ελεγκτικά 
το επόμενο διάστημα και το «φαινόμενο Airbnb».

ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΕ ΕΡΓΑ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΔΙΜΕΡΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΕΡΕΥ-
ΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ–ΚΙΝΑΣ»

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ 200 ΕΥΡΩ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΚΑΤΑ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ
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Ποσοστό περίπου 5,7% των συνολικών εξαγωγών της 
χώρας αντιπροσώπευαν το 2018 οι εξαγωγές του ελ-
ληνικού κλάδου αλουμινίου, σύμφωνα με τα τελευταία 
στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, αναφέρει το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ. Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση 
της Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου, ο κλάδος, συμπερι-
λαμβανομένων του βωξίτη και της αλουμίνας, που είναι 
ιδιαίτερα γνωστός και ανταγωνιστικός στις διεθνείς αγο-
ρές, κατατάσσεται, ανάμεσα στους 99 κλάδους της συν-
δυασμένης ονοματολογίας, ως ο πρώτος πιο εξαγωγικός 
κλάδος της χώρας με 1.906 εκατ. ευρώ περίπου αξία εξα-
γωγών, εξαιρουμένων των ορυκτών καυσίμων, παρου-
σιάζοντας αύξηση πάνω από 10% σε σχέση με το 2017 και 
ο δεύτερος με το καλύτερο εμπορικό ισοζύγιο, περίπου 
773 εκατ. ευρώ, μετά τον κλάδο των παρασκευασμένων 
λαχανικών, σημειώνοντας αύξηση κατά 3% περίπου σε 
σχέση με το 2017.
Ειδικότερα, οι πωλήσεις πρωτόχυτου και δευτερόχυτου 
αλουμινίου το 2018 σημείωσαν το 2918 αύξηση κατά 2% 
σε σχέση με το 2017, με τις εξαγωγές να αντιπροσωπεύ-
ουν το 58% των πωλήσεων. Επίσης, οι πωλήσεις προϊ-
όντων πρώτης μεταποίησης το 2018 σημείωσαν αύξηση 
κατά 8%σε σχέση με το 2017. Η εγχώρια αγορά απορρό-
φησε μόλις το 17% των πωλήσεων σημειώνοντας όμως 
αύξηση κατά 6% σε σχέση με το 2017, ενώ οι εξαγωγές 
απορρόφησαν το 83% των πωλήσεων, αυξανόμενες και 
αυτές κατά 8% περίπου.

Οι πωλήσεις προϊόντων έλασης τo 2018 παρουσίασαν 
αύξηση κατά 5% περίπου. Η εγχώρια αγορά απορρόφησε 
το 12% των συνολικών πωλήσεων και σημείωσε μείωση 
κατά 2% περίπου σε σχέση με το 2017. Οι εξαγωγές, απο-
τελούν το 88% των πωλήσεων και αυξήθηκαν κατά 6% 
περίπου σε σχέση με το 2017. Οι εξαγωγές κατευθύνθη-
καν κατά 50% στην αγορά της Δυτικής Ευρώπης. Η κύ-
ρια αγορά που απευθύνονται τα προϊόντα έλασης είναι η 
συσκευασία τόσο στην εγχώρια αγορά (65%) όσο και στις 
εξαγωγές με περίπου 50%.
Ο κλάδος της διέλασης συνέχισε την ανάκαμψή του και 
οι συνολικές πωλήσεις προϊόντων διέλασης το 2018 ση-
μείωσαν αύξηση κατά 16% περίπου σε σχέση με το 2017. 
Η εγχώρια αγορά απορρόφησε το 28% των συνολικών 
πωλήσεων και σημείωσε αύξηση, για 3η συνεχόμενη μετά 
το 2007, κατά 18% περίπου σε σχέση με το 2017. Οι εξα-
γωγές τέλος που απορρόφησαν το 73% των πωλήσεων 
αυξήθηκαν εντυπωσιακά κατά 15% περίπου σε σχέση με 
το 2017. Οι εξαγωγές κατευθύνθηκαν πάνω από το 60% 
στις απαιτητικές αγορές της Δυτικής Ευρώπης. Η κύρια 
αγορά που απευθύνονται τα προϊόντα διέλασης είναι η 
οικοδομή τόσο στην εγχώρια αγορά (73%) όσο και στις 
εξαγωγές (30%) αξιοποιώντας τα διεθνώς πιστοποιημένα 
συστήματα αλουμινίου των Ελληνικών εταιρειών.
Οι εξαγωγές της βιομηχανίας αλουμινίου από 600 εκατ. 
ευρώ το 2009 τριπλασιάστηκαν στα 1,9 δισ. ευρώ το 2018 
με σταθερή αύξηση κάθε χρόνο.

Σύμφωνα με την Ελληνική Ένωση Αλουμινίου, θετικό δια-
φαίνεται το άμεσο μέλλον (2019-2022) για τη βιομηχανία 
αλουμινίου. Στην εγχώρια αγορά αναμένεται περαιτέρω 
αύξηση της ζήτησης στον τομέα της οικοδομής λόγω των 
μεγάλων τουριστικών/οικιστικών έργων και του προ-
γράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ». Παράλληλα 
στις διεθνείς αγορές παρατηρείται μια συνεχώς αύξουσα 
ζήτηση αλουμινίου στη βιομηχανία ιδιαίτερα στον τομέα 
των μεταφορών και σε μεγάλα οικιστικά έργα. Το αλου-
μίνιο θεωρείται το σύγχρονο βιομηχανικό υλικό και η πα-
γκόσμια ζήτηση θα διπλασιαστεί έως το 2050.
Για την ικανοποίηση της αυξημένης ζήτησης δρομολο-
γούνται νέες επενδύσεις ύψους μερικών εκατοντάδων 
εκατομμυρίων. Οι επενδύσεις αυτές αφορούν τον εκσυγ-
χρονισμό και την εγκατάσταση νέων μονάδων για παρα-
γωγή προϊόντων αιχμής για τους κλάδους της α΄ύλης, της 
έλασης και διέλασης, την έρευνα και ανάπτυξη διεθνώς 
πιστοποιημένων συστημάτων αλουμινίου για πόρτες/ πα-
ράθυρα, καθώς και υποδομές για την κυκλική οικονομία.
Σημειώνεται ότι ο ελληνικός κλάδος αλουμινίου αποτε-
λείται από 3.000 μεγάλες, μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις 
σε όλα τα στάδια μεταποίησης και εμπορίου. Απασχολεί 
άμεσα 20.000 άτομα ενώ παραγωγικές μονάδες, ιδιόκτη-
τα δίκτυα διανομών και εμπορική παρουσία σε πάνω από 
50 χώρες.

Έργα, συνολικού προϋπολογισμού 1.952.998 ευρώ, που 
αφορούν στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών 
στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης, εγκρίθηκαν από 
την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης, σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Πρόκειται για τις πιστώσεις 245.000 ευρώ και τη διακή-
ρυξη της δημοπρασίας για την κατασκευή παρακαμπτή-
ριας οδού στον οικισμό Μπαλίου, 248.000 ευρώ για έργα 

υποδομής-αντιπλημμυρικά έργα και αποκαταστάσεις 
ζημιών του οδικού δικτύου της Περιφέρειας Κρήτης, 
199.999,60 ευρώ για έργα αντιπλημμυρικής προστασίας 
και αποκατάστασης ζημιών από πλημμύρες στην Περιφε-
ρειακή Ενότητα Ρεθύμνης (καθαρισμοί ρε-μάτων, τεχνικά 
οδοποιίας), 1,2 εκατ. ευρώ για το έργο της προστασίας 
του επαρχιακού οδικού δικτύου από βραχοπτώσεις στο 
φαράγγι Κουρταλιώτη. Στο πλαίσιο του έργου θα γίνουν 

χωματουργικά, τεχνικά έργα, ασφαλτικά, τοποθέτηση 
στηθαίων ασφαλείας, κατασκευή τοίχων αντιστήριξης, 
διαγραμμίσεις και σήμανση κ.ά.
Τέλος, εγκρίθηκε πίστωση 59.999 ευρώ για την ανάθεση 
εκπόνησης μελέτης, που αφορά στην αντιμετώπιση των 
βραχοπτώσεων στο φαράγγι του Κοτσιφού.

Ενημερωτική συνάντηση των εκπροσώπων της εγχώ-
ριας αμυντικής βιομηχανίας πραγματοποιήθηκε χθες στη 
Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων, με μέριμνα της 
Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύ-
σεων (ΓΔΑΕΕ) σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ..

Στη συνάντηση συμμετείχαν περισσότεροι από 100 εκ-
πρόσωποι από την εγχώρια αμυντική βιομηχανία, αλλά 
και εκπρόσωποι ανώτατων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και 
ερευνητικών κέντρων. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης 
πραγματοποιήθηκαν στοχευμένες παρουσιάσεις εκ μέ-

ρους επιτελών της ΓΔΑΕΕ.
Η ενημερωτική συνάντηση διοργανώθηκε στο πλαίσιο 
της Εθνικής Αμυντικής Βιομηχανικής Στρατηγικής, όπως 
αναφέρει σχετική ανακοίνωση της ΓΔΑΕΕ.

ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΟ 2018

ΕΡΓΑ 1,9 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ βΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 
Από επιτελείς της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων
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Tην αναγκαιότητα να δημιουργηθεί ένας σημαντικός κόμβος 
υδατοδρομίων που θα αποτελέσει «το διαβατήριο και το 
προωθητικό εργαλείο για την περαιτέρω ανάπτυξη του του-
ρισμού, σε συνδυασμό με την προσέλκυση της κρουαζιέρας» 
επισήμαναν οι ομιλητές του 1ου διεθνούς συνεδρίου «Υδατο-
δρόμια - Κρουαζιέρα- Αεροδρόμια - Ανάπτυξη - Ασφάλεια» 
που πραγματοποιήθηκε στις 15 - 16 Μαρτίου 2019, στο 
Λουτράκι.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση από την εταιρεία «Ελληνικά 
Υδατοδρόμια» οι περισσότεροι εισηγητές του συνεδρίου:
- Χαρακτήρισαν ως αναμφισβήτητη την ανάγκη χρήσης των 
υδροπλάνων στην Ελλάδα, με ό,τι θετικό αυτό συνεπάγεται 
στον κοινωνικό, τουριστικό και οικονομικό τομέα. 
- Επεσήμαναν την αναγκαιότητα άμεσης δημιουργίας υδάτι-

νων πεδίων που η υλοποίησή της προϋποθέτει αποκλειστικά 
και μόνον μία κοινή υπουργική απόφαση. 
- Αναφέρθηκαν στην αναγκαιότητα να υπάρξει ένα δίκτυο 
πλήρως εξοπλισμένων υδατοδρομίων με όλους τους απαραί-
τητους κανόνες ασφάλειας και εύκολης πρόσβασης. 
- Τόνισαν την απαραίτητη εφαρμογή ενός στοχευμένου και 
σταθερού νομικού πλαισίου και ανάλογης στρατηγικής, που 
να καλύπτουν τις δραστηριότητες και την εκμετάλλευση των 
υδροπλάνων, όπως ακριβώς εκείνων που ισχύουν για την 
περίπτωση των ελικοπτέρων.
- Ανέλυσαν διεξοδικά τους τομείς δραστηριοποίησης και πο-
λυποίκιλης συμβολής των υδροπλάνων, όπως η μεταφορά 
επιβατών και υλικών, η διευκόλυνση της επισκεψιμότητας, η 
αεροδιακομιδή, η έρευνα και η διάσωση, το αίσθημα ασφά-

λειας σε κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών, η εξυπηρέτη-
ση των αναγκών του κοινωνικού συνόλου.
Επίσης, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, αρκετοί από τους 
εισηγητές επισήμαναν και ζήτησαν από το βήμα να επιλυθούν 
άμεσα ζητήματα και προβλήματα δεκαετιών, όπως οι χρονο-
βόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες αδειοδότησης και ασφά-
λειας υδατοδρομίων.
Στο συνέδριο συμμετείχαν μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι της 
πολιτείας και της τοπικής αυτοδιοίκησης, φορείς από τα τμή-
ματα Τουρισμού, Μεταφορών και Υποδομών, Ναυτιλίας και 
Ασφάλειας λιμανιών και αερομεταφορών, καθώς και σημα-
ντικοί εκπρόσωποι του επιχειρηματικού και πανεπιστημιακού 
χώρου από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Στην έκθεση ΜΙΤΤ στην Μόσχα η οποία συγκέντρωσε πάνω από 
22.000 εμπορικούς επισκέπτες από τη Ρωσία και άλλες 90 χώρες 
και περίπου 1.800 εκθέτες από 54 χώρες, συμμετείχε ο Δήμος Ρε-
θύμνου σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Σύμφωνα με σχετική ανακοί-
νωση του δήμου, πραγματοποιήθηκαν επαφές με tour operators 
και πάνω από 30 συναντήσεις με εκπροσώπους των ΜΜΕ της 
Ρωσίας, δημοσιογράφους, εκδότες και bloggers, μεταξύ των οποί-
ων από τα περιοδικά ROBB REPORT, TTG , τα πρακτορεία ειδήσεων 
SPUTNIK και TASS και τα μεγαλύτερα ταξιδιωτικά ΜΜΕ, όπως το 

Russian Travel news, Τurizm, Votspuk, Τourprom, Tourbus . Επα-
φές υπήρξαν και με food bloggers, καθώς και με τις μεγαλύτερες 
ταξιδιωτικές πλατφόρμες της Ρωσίας, όπως την PROFI TRAVEL, 
την SLETAT και με τηλεοπτικά δίκτυα, όπως το RU24 TV και το RTVI, 
στελέχη των οποίων εκδήλωσαν ενδιαφέρον για να επισκεφθούν 
τον Δήμο Ρεθύμνου. Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση πραγματο-
ποιήθηκαν συναντήσεις με σημαντικούς tour operators της Ρωσί-
ας που ειδικεύονται στον πολιτιστικό, οικογενειακό, γαστρονομικό 
και οινοτουρισμό, ενώ η γενική διευθύντρια του Συνδέσμου Tour 

Operators της Ρωσίας (ATOR), Μaya Lomidze, εξέφρασε τον εν-
θουσιασμό της από την αυθεντικότητα του προορισμού.
«Στόχος μας είναι να μεταδώσουμε στους επαγγελματίες και το 
ταξιδιωτικό κοινό το «Ρέθυμνο, έξυπνη επιλογή όλο το χρόνο». 
Το σύνθημα συνοδεύει κάθε ενέργεια προβολής του Ρεθύμνου 
σε Ελλάδα και εξωτερικό», επισημαίνει η πρόεδρος της Επιτροπής 
Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Ρεθύμνης, Πέπη Μπιρλιράκη.

Δόθηκε η έγκριση της πρώτης φάσης του προγράμματος 
αξιοποίησης των ακινήτων που διαχειρίζεται το ΤΑΠ στη 
Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου, η οποία αποτελεί Μνημείο 
Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, καθώς υπεγράφη η 
Υπουργική Απόφαση (ΥΠΑ) από την υπουργό Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, Μυρσίνη Ζορμπά, κατόπιν σχετικής απόφασης 
του Δ.Σ. του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων (ΤΑΠ) και θετι-
κής γνωμοδότησης του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλί-
ου (ΚΑΣ).Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ όπως αναφέρει το ΥΠΠΟΑ 
σε σχετική ανακοίνωσή του, «η πρώτη φάση του προγράμ-
ματος αξιοποίησης των ακινήτων του ΤΑΠ στη Μεσαιωνική 
Πόλη της Ρόδου περιλαμβάνει 14 κενά ακίνητα, τα οποία θα 

μισθωθούν με τη διενέργεια δημόσιων πλειοδοτικών δια-
γωνισμών, σύμφωνα με το ΠΔ 715/79. Ο χρόνος μίσθωσης 
θα είναι 12 χρόνια για τις οικίες και 6 χρόνια με δυνατότητα 
παράτασης άλλων 6 χρόνων για τα καταστήματα. Στις σχετι-
κές προκηρύξεις προβλέπεται ρητά η πλήρης συμμόρφωση, 
τόσο με τον μνημειακό χαρακτήρα όσο και την πολεοδομική 
μελέτη και τις επιτρεπόμενες χρήσεις της Μεσαιωνικής Πό-
λης». «Μετά την ψήφιση σχετικής νομοθετικής ρύθμισης το 
περασμένο καλοκαίρι με την εν λόγω απόφαση εγκαινιάζεται 
η εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου για την αξιοποίηση 
των ακινήτων και των αναψυκτηρίων που διαχειρίζεται το 
ΤΑΠ», δήλωσε, σύμφωνα με το ΥΠΠΟΑ, ο υφυπουργός Πο-

λιτισμού, Κώστας Στρατής, ο οποίος και επισήμανε ότι «με το 
πρόγραμμα αξιοποίησης των 14 κενών ακινήτων του ΤΑΠ 
στη Ρόδο επιβεβαιώνεται η σταθερή βούληση της κυβέρνη-
σης για την αναζωογόνηση του ενεργού οικισμού της Μεσαι-
ωνικής Πόλης σε βιώσιμη και αειφόρο βάση. Προς αυτή την 
κατεύθυνση, εξάλλου, κινείται και η Προγραμματική Σύμβαση 
Πολιτισμικής Ανάπτυξης της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου 
που ολοκληρώνεται το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα».

ΤΑ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΑ «ΔΙΑβΑΤΗΡΙΟ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΡΕΘΥΜΝΟ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΜΙΤΤ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ

ΞΕΚΙΝΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΥΠΠΟΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΑΠ ΣΤΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ 
ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ

Τη σημασία των υδατοδρομίων για την ανάπτυξη του του-
ρισμού αλλά και του κλάδου των θαλάσσιων μεταφορών, 
τόνισε ο γενικός γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και 
Ναυτιλιακών Επενδύσεων Χρήστος Λαμπρίδης στο 1ο Διεθνές 
Συνέδριο Λουτρακίου, με θέμα «Υδατοδρόμια - Κρουαζιέρα 
-Αεροδρόμια - Ανάπτυξη - Ασφάλεια» που πραγματοποιήθη-
κε στο Λουτράκι, στις 15 και 16 Μαρτίου 2019.
«Η χώρα μας τη φετινή χρονιά παρουσίασε αύξηση στις αφί-
ξεις κρουαζιερόπλοιων και κατάφερε να αναδείξει νέους προ-
ορισμούς, γεγονός που μπορεί να ενισχυθεί ακόμη περισσό-
τερο, με τη χρήση των υδροπλάνων» τόνισε ο κ.Λαμπρίδης.
Ο γενικός γραμματέας αναφέρθηκε στην Εθνική Συντονιστική 
Επιτροπή Κρουαζιέρας (ΕΣΕΚ) που συστάθηκε πριν από τρία 

χρόνια και στην οποία συμμετέχει μεγάλος αριθμός εμπλεκό-
μενων φορέων, μεταξύ αυτών όλα τα συναρμόδια υπουργεία 
όπως το υπουργείο Τουρισμού, το υπουργείο Οικονομικών 
κ.α.
Σημείωσε επίσης τις ευκαιρίες που δημιουργεί το νέο θεσμικό 
πλαίσιο για τη λειτουργία και εκμετάλλευση των λιμανιών.
«Τόσο ο νόμος 4504/2017 που έλυσε σημαντικά γραφει-
οκρατικά προβλήματα και έδωσε δυνατότητες καλύτερης 
λειτουργίας των λιμανιών όσο και ο νέος νόμος που αφορά 
στην αξιοποίηση των δέκα λιμανιών που την μετοχή τους δια-
χειρίζεται το ΤΑΙΠΕΔ, δίνουν τη δυνατότητα να πραγματοποι-
ηθούν επενδύσεις στον τομέα της κρουαζιέρας, του γιότινγκ, 
αλλά και στα υδατοδρόμια» είπε ο κ. Λαμπρίδης.

Επανέλαβε την ανάγκη συνεργασίας όλων των εμπλεκό-
μενων φορέων που σχετίζονται με την κρουαζιέρα και τα 
υδατοδρόμια, όπως για παράδειγμα οι εταιρείες διαχείρισης 
κρουαζιέρας, οι φορείς διαχείρισης και εκμετάλλευσης λιμέ-
νων, η τοπική αυτοδιοίκηση, οι εργαζόμενοι του κλάδου κ.α. 
σε μια βάση αμοιβαίου οφέλους και με στόχο την αύξηση των 
ωφελειών από την κρουαζιέρα.
Ανέφερε ότι ο νέος νόμος του Υπουργείου Μεταφορών και 
Υποδομών για τα υδατοδρόμια ρυθμίζει με τρόπο αποτελε-
σματικό τα θέματα της λειτουργίας των υδατοδρομίων και 
διασφαλίζει με τον καλύτερο τρόπο το δημόσιο συμφέρον και 
την ανάπτυξη του κλάδου.

Τι είπε ο γενικός γραμματέας Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων Χρ. Λαμπρίδης
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Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση αφορά στην πραγματι-
κότητα τη συγχώνευση του φυσικού κόσμου με τον κυβερ-
νοκόσμο και οι ορίζοντες που διανοίγονται είναι απεριόριστοι, 
σημείωσε ο consultant editor του The Economist και πρόε-
δρος του συνεδρίου «Taking cybersphere to the next level» 
John Andrews, τονίζοντας ότι η διαδικασία ενέχει θετική 
προοπτική αλλά και ρίσκο, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. «Δεν 
μπορούμε να προβλέψουμε το μέλλον, αλλά ξέρουμε σίγουρα 
ότι θα είναι συναρπαστικό», συμπλήρωσε, ανοίγοντας τις ερ-
γασίες του συνεδρίου. Από την πλευρά του η Mariya Gabriel, 
Επίτροπος ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας της Ευρωπα-
ϊκής Επιτροπής σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμα της ανέφερε 
ότι η ΕΕ προβαίνει σε κρίσιμα βήματα για την ενίσχυση της 
εμπιστοσύνης στην ενιαία ψηφιακή αγορά. Η ίδια υπογράμ-
μισε ότι η κυβερνοασφάλεια αποτελεί τομέα υψηλής προτε-
ραιότητας για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα αντιμετωπιστεί 
ως τέτοιος στην επόμενη περίοδο του κοινοτικού προϋπολο-
γισμού, με στόχο την ενίσχυση των αντίστοιχων επενδύσεων, 
στο πλαίσιο της προσπάθειας για προϊόντα και υπηρεσίες 
υψηλού βαθμού ασφάλειας. «Θα πρέπει να διερωτηθούμε 
πού στεκόμαστε και τι ακολουθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά 
η Επίτροπος, αναφερόμενη στον τρόπο με τον οποίο η εξέλιξη 
της τεχνολογίας επιδρά σε όλες τις πτυχές της καθημερινότη-
τας και της οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, ανέδειξε ως μέλημα 
να διασφαλιστεί η εμπιστοσύνη στη λειτουργία της ψηφιακής 
αγοράς.
Ο Λέανδρος Μαγλαράς, Διευθυντής της Εθνικής Αρχής Κυ-
βερνοασφάλειας της Ελλάδας του υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, επισήμανε 
ότι η χώρα μας προσεγγίζει την κυβερνοασφάλεια ως τομέα 
υψηλής προτεραιότητας. Όσο καλύτερα θα πηγαίνει η οικο-
νομία, τόσο καλύτερο θα είναι το αποτέλεσμα, σημείωσε ο 
Λέανδρος Μαγλαράς, αναφερόμενος στον ρόλο της αρμόδιας 
αρχής ως συντονιστή των πολιτικών κυβερνοασφάλειας και 
συνδετικού κρίκου με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αναφέρθηκε 
επίσης στη συνδρομή παραγόντων της βιομηχανίας και του 
ακαδημαϊκού χώρου στο έργο της.
Έκκληση στην κυβέρνηση να σταματήσει τις καθυστερήσεις 
εναρμόνισης ευρωπαϊκών νομοθετικών πράξεων στο εθνικό 
μας δίκαιο, γεγονός που ενδέχεται να μας οδηγήσει σε περαι-
τέρω περιθωριοποίηση και πιθανούς κινδύνους που προκύ-
πτουν στον κυβερνοχώρο, απηύθυνε μέσω του συνεδρίου 
του Economist η τομεάρχης ψηφιακής πολιτικής, τηλεπικοι-
νωνιών και ενημέρωσης της Νέας Δημοκρατίας ‘Αννα-Μισέλ 
Ασημακοπούλου, ασκώντας κριτική για προχειρότητα με 
την οποία διαμορφώθηκε η Εθνική Στρατηγική Κυβερνοα-
σφάλειας. Η κυρία Ασημακοπούλου επεσήμανε ότι η Ελλάδα 
βρίσκεται στην 28η θέση στο σύνολο των 100 χωρών του 
Δείκτη Κυβερνοασφάλειας για το 2018, και στην 20η θέση στο 

σύνολο των 28 κρατών - μελών της ΕΕ. Η Ελλάδα συλλέγει τη 
χαμηλότερη βαθμολογία σε υποκατηγορίες της αξιολόγησης 
όπως η στρατηγική της ικανότητα να αντιμετωπίζει απειλές, η 
διαδικασία αποτελεσματικής άμυνας σε κρίσεις και η ψηφιακή 
ασφάλεια των κρίσιμων εθνικών υποδομών», υπογράμμισε 
η κ Ασημακοπούλου, μιλώντας για την ανάγκη της χώρας να 
επενδύσει δραστικά σε τομείς όπως η δημιουργία προτύπων 
κυβερνοασφάλειας για οργανισμούς και επαγγελματίες, τασ-
σόμενη υπέρ της υποστήριξης συμπράξεων δημόσιου και ιδι-
ωτικού τομέα για πιλοτικές τεχνολογίες. Η κ. Ασημακοπούλου 
μεταξύ άλλων επισημανε ότι η πρωτοβουλία του υπουργείου 
Ψηφιακής Πολιτικής να δημιουργήσει μια επιτροπή για την 
αποτροπή fake news στην τρέχουσα προεκλογική περίοδο 
είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, ωστόσο, αφορά έναν μη-
χανισμό πλήρως ελεγχόμενο από την κυβέρνηση. Στο πλαίσιο 
αυτό, ζήτησε τη συμμετοχή των κομμάτων.
Τους κινδύνους που επιφυλάσσει για τον κόσμο σήμερα η 
δραστηριοποίηση χάκερς, οι οποίοι «κλέβουν πληροφορί-
ες για να βγάζουν χρήματα», επεσήμανε από το βήμα του 
συνεδρίου του Economist ο γερουσιαστής της πολιτείας του 
Ροντ ‘Αϊλαντ των Ηνωμένων Πολιτειών Λεωνίδας Ραπτάκης. 
Στο πλαίσιο αυτό, μίλησε για την ανάγκη οι νέοι της εκάστοτε 
χώρας να αναμιχθούν ενεργά στις πολιτικές αντιμετώπισης 
κυβερνοεπιθέσεων, «ως στρατιώτες που θα πολεμήσουν για 
το μέλλον». Σημείωσε μάλιστα ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός 
κενών θέσεων εργασίας προς αυτήν την κατεύθυνση, καθώς 
οργανισμοί ανά τον κόσμο αναζητούν ανθρώπινο δυναμικό 
που θα ενεργοποιηθεί σε έναν «όλο και πιο σημαντικό» τομέα, 
την κυβερνοασφάλεια.
«Μην περιμένετε», τόνισε χαρακτηριστικά από το βήμα του 
συνεδρίου ο πρώην επικεφαλής του Civilian Division, Israel 
National Cyber Bureau- prime minister’s office Ram Efrati, 
επισημαίνοντας ότι οι κυβερνήσεις συνήθως δεν επενδύουν 
εγκαίρως σε νευραλγικούς τομείς, αλλά αντιθέτως ανα-
λαμβάνουν δράση μόνο αφού έρθουν αντιμέτωπες με μια 
καταλυτική έξαρση ενός προβλήματος. «Κι έτσι καταλήγουν 
να δαπανούν πολύ περισσότερα χρήματα». Ο κ. Efrati στά-
θηκε στο γεγονός ότι οι ταλαντούχοι Έλληνες εγκαταλείπουν 
τη χώρα, προτρέποντας τις ελληνικές αρχές να «τρέξουν» τη 
δημιουργία και λειτουργία ενός οικοσυστήματος καινοτόμων 
κυβερνοκέντρων, τα οποία θα διασφαλίσουν ότι οι άνθρωποι 
αυτοί θα μένουν και θα πληρώνουν φόρους στην Ελλάδα αντί 
σε κάποια άλλη χώρα της Ευρώπης. Ο ίδιος διεμήνυσε ότι η 
Ελλάδα μπορεί να υπολογίζει στο Ισραήλ ως αξιόπιστο εταίρο 
που είναι σε θέση να προσφέρει τεχνογνωσία, τονίζοντας ότι 
στη χώρα του περισσότερες από 150 επιχειρήσεις δραστηρι-
οποιούνται στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και τα παιδιά 
λαμβάνουν βασικές τεχνολογικές γνώσεις από την ηλικία των 
10 ετών.

Μαζί με τις υπαρκτές απειλές υπάρχουν και οι δράσεις τις 
οποίες μπορούμε και πρέπει να αναλαμβάνουμε, υπογράμ-
μισε από το βήμα του συνεδρίου του Economist o νομικός 
σύμβουλος του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) Aidan Ryan, 
σημειώνοντας ότι το φαινόμενο των κυβερνοεπιθέσεων αρ-
χικά υποτιμήθηκε. Περιγράφοντας τη σημερινή πραγματικό-
τητα, κ. Ryan μίλησε για τεχνολογικές συσκευές ως δυνητικά 
επικίνδυνα όπλα, τα οποία είναι σε θέση να επιφέρουν ζημιές 
σε ψηφιακές υποδομές. Μεταξύ άλλων, χαρακτήρισε μεγάλη 
ευρωπαϊκή επιτυχία το GDPR, το οποίο προβλέπει «συνέπειες 
για όποιον δεν συμμορφώνεται». Σημείωσε μάλιστα κυρία 
Ασημακοπουλου ότι το παράδειγμα εξετάζουν πλέον και άλ-
λες περιοχές στον κόσμο.
Η υφιστάμενη αρχή για τα ζητήματα κυβερνοασφάλειας θα 
πρέπει να έχει και εκτελεστικές δυνατότητες, με τη συνδρομή 
πόρων από τον ιδιωτικό τομέα και τον ακαδημαϊκό χώρο, 
παρατήρησε κατά την εισήγησή του στο συνέδριο ο διευθυ-
ντής ερευνών της διαΝΕΟσις Κυριάκος Πιερρακάκης, υπενθυ-
μίζοντας την πρόταση του οργανισμού για ένα εθνικό σχέδιο 
τεχνολογίας. Ο ίδιος επέστησε την προσοχή στον κίνδυνο κα-
κόβουλων επιρροών ενόψει των αλλεπάλληλων εκλογικών 
αναμετρήσεων στην Ελλάδα, χαρακτηρίζοντας «κλειδί» την 
ενίσχυση της επίγνωσης γύρω από τον κίνδυνο.
«Ένας οργανισμός συχνά προσεγγίζει την κυβερνοασφάλεια 
ως τεχνολογικό ζήτημα το οποίο θα πρέπει να χειρίζεται κά-
ποιος ειδικός της τεχνολογίας. Υποθέτει ότι επενδύοντας στο 
cyber και αγοράζοντας περισσότερα προϊόντα ασφάλειας θα 
μπορεί να διαχειριστεί ένα περιστατικό όταν συμβεί. Όμως 
κάνει λάθος», ανέφερε χαρακτηριστικά από το βήμα του 
συνεδρίου ο εταίρος της δικηγορικής εταιρείας Herzog Fox 
& Neeman Nimrod Kozlovski. Ο ίδιος παρατήρησε ότι τα 
συστήματα των οργανισμών έχουν σχεδιαστεί να μπλοκά-
ρουν και όχι να ερευνούν ένα περιστατικό. «Το αν ένα ρήγμα 
ασφάλειας αποτελεί περιστατικό για έναν οργανισμό δεν είναι 
τεχνολογική απόφαση αλλά απόφαση μάνατζμεντ, απόφαση 
νομική και θέμα ρίσκου», συμπλήρωσε ο κ. Kozlovski.
Ο άνθρωπος έχει σήμερα 14 τεχνολογίες που χρησιμοποιεί 
στην καθημερινότητά του, υπογράμμισε κατά την εισήγησή 
του στο συνέδριο του Economist ο γενικός διευθυντής του 
ΣΕΠΕ και αναπληρωτής πρόεδρος του WITSA Γιάννης Σύρρος 
περιγράφοντας τις τάσεις στην παγκόσμια τεχνολογική βιομη-
χανία. Ο ίδιος παρέθεσε εκτιμήσεις σύμφωνα με τις οποίες το 
70% των επιχειρήσεων δοκιμάζει το smartphone ως τη μο-
ναδική συσκευή υποστήριξης πληροφορικής και τουλάχιστον 
το 20% θα υιοθετήσει τη συγκεκριμένη πρακτική έως το 2022.

Η ΤΕΤΑΡΤΗ βΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ 
ΚΥβΕΡΝΟΚΟΣΜΟ
Τόνισε ο κ. John Andrews στο συνέδριο του Εκόνομιστ
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Nέος ηλεκτρονικός τρόπος υποβολής δηλώσεων απόδο-
σης παρακρατούμενων φόρων (αρχικών, εμπρόθεσμων 
και εκπρόθεσμων, καθώς και τροποποιητικών) προ-
βλέπεται με αποφάσεις του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου 
Πιτσιλή, που υπογράφηκαν και αναμένεται να δημοσι-
ευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Μεταξύ άλλων οι επιχειρήσεις, το δημόσιο 
και τα ασφαλιστικά ταμεία θα πρέπει να ενημερώνουν 
ηλεκτρονικά σε μηνιαία βάση την ΑΑΔΕ για τον φόρο 
εισοδήματος και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης που 
έχουν παρακρατήσει από τους μισθούς και τις συντάξεις. 
Σε ότι αφορά τις επιχειρήσεις, ανάλογη υποχρέωση θα 
έχουν και για τις αμοιβές που καταβάλλουν για συμβου-
λευτικές υπηρεσίες σε δικηγόρους, Ηλεκτρονική γίνεται 
και η δήλωση απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου 
για το εισόδημα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα, 
με αναλυτική καταχώρηση των στοιχείων των δικαιού-
χων και του φόρου που παρακρατήθηκε για κάθε έναν 
από αυτούς.
Ειδικότερα, με τις Αποφάσεις του διοικητή της ΑΑΔΕ κα-
θορίζονται τα ακόλουθα:

1. Υποβολή με ηλεκτρονικό τρόπο της μηνιαίας δήλωσης 
απόδοσης του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγ-
γύης (χρεωστική, πιστωτική ή και μηδενική), που αφο-
ρά το εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, με 
αναλυτική καταχώρηση των στοιχείων των δικαιούχων 
και του φόρου που παρακρατήθηκε για κάθε έναν από 
αυτούς. Μέχρι σήμερα, η δήλωση αυτή υποβαλλόταν 
συγκεντρωτικά από τον εργοδότη για το σύνολο των ερ-
γαζομένων που απασχολούσε και δηλωνόταν το σύνολο 
του φόρου που είχε παρακρατηθεί.
2. Υποβολή με ηλεκτρονικό τρόπο της μηνιαίας δήλωσης 
απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου και του αναλο-
γούντος τέλους χαρτοσήμου κατά περίπτωση, για αμοι-
βές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για 
παρόμοιες υπηρεσίες, αμοιβές δικηγόρων και μερίσματα 
δικηγόρων, με αναλυτική καταχώρηση των στοιχείων 
των δικαιούχων και του φόρου που παρακρατήθηκε 
για κάθε έναν από αυτούς. Προαιρετικά, η μηνιαία δή-
λωση μπορεί να υποβάλλεται και για περιπτώσεις κατά 
τις οποίες δεν προκύπτει φόρος ή τέλος χαρτοσήμου για 
απόδοση. Μέχρι σήμερα, η δήλωση αυτή υποβαλλόταν 

συγκεντρωτικά από τον καταβάλλοντα για το σύνολο 
των αμοιβών που είχε καταβάλει και δηλωνόταν το σύ-
νολο του φόρου που είχε παρακρατηθεί
3. Υποβολή με ηλεκτρονικό τρόπο της δήλωσης απόδο-
σης του παρακρατούμενου φόρου για το εισόδημα από 
μερίσματα, τόκους και δικαιώματα, με αναλυτική κατα-
χώρηση των στοιχείων των δικαιούχων και του φόρου 
που παρακρατήθηκε για κάθε έναν από αυτούς. Μέχρι 
σήμερα, οι δηλώσεις αυτές υποβάλλονταν έγχαρτα στις 
αρμόδιες ΔΟΥ. Από το έτος 2019 και εξής, με την ανα-
λυτική καταχώρηση των στοιχείων των δικαιούχων και 
του φόρου που παρακρατήθηκε, θα συμπληρώνονται 
αυτόματα και οι αντίστοιχες ετήσιες βεβαιώσεις απο-
δοχών/συντάξεων, αμοιβών από επιχειρηματική δρα-
στηριότητα, και εισοδημάτων από τόκους, μερίσματα, 
δικαιώματα. Ο τύπος και το περιεχόμενο των δηλώσεων 
απόδοσης των παρακρατούμενων φόρων και οι Πίνα-
κες Κωδικοποίησης για την καταχώρηση αναλυτικά των 
στοιχείων ανά ΑΦΜ δικαιούχου, έχουν αναρτηθεί στον 
ιστότοπo της ΑΑΔΕ.

Με μεγάλη πλειοψηφία, το Γενικό Συμβούλιο της ΟΤΟΕ 
ενέκρινε στη σημερινή του συνεδρίαση το πλαίσιο της 
συμφωνίας για τη νέα Κλαδική Συλλογική Σύμβαση των 
τραπεζοϋπαλλήλων για την περίοδο 2019-2021. Η τελική 
συμφωνία επετεύχθη μεταξύ της ΟΤΟΕ και των εκπροσώ-
πων των τραπεζών, στην πέμπτη συνάντηση των δύο 
μερών, την περασμένη Παρασκευή, στην οποία, όπως 
αναφέρει και σχετική ανακοίνωση της ΟΤΟΕ, «υπήρξε πο-
λύωρη και σκληρή αντιπαράθεση». Μετά την επίτευξη της 
συμφωνίας, η 24ωρη απεργία που είχε προγραμματιστεί 
για την Τετάρτη 20 Μαρτίου ματαιώνεται σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΟΤΟΕ, οι βασικές δι-
εκδικήσεις που είχε θέσει ο κλάδος έγιναν αποδεκτές και 
ικανοποιήθηκαν, ενώ παράλληλα ρυθμίστηκαν και άλλα 
θέματα που αφορούν βασικές ανάγκες των εργαζομένων. 
Στο πλαίσιο της συμφωνίας περιλαμβάνονται τα εξής:
1) Προστασία της απασχόλησης. «Η βελτιωμένη, σε σχέση 
με τη προηγούμενη, ρήτρα προστασίας της απασχόλησης 

– που αποτελούσε κεντρικό αίτημα της ΟΤΟΕ – για τα 3 
χρόνια που θα διαρκέσει η νέα Κλαδική Σύμβαση, είναι 
σαφής και κατηγορηματική, αφορά όλους τους εργαζόμε-
νους στις τράπεζες, χωρίς προϋποθέσεις και εξαιρέσεις».
2) Προστασία του εισοδήματος των τραπεζοϋπαλλήλων 
με σταδιακή αποκατάσταση μέρους των απωλειών. «Μετά 
από 7 χρόνια μειώσεων και καθήλωσης του εισοδήματος 
των τραπεζοϋπαλλήλων, λόγω της μνημονιακής κρίσης, 
η ΟΤΟΕ πέτυχε να αρχίσει, η σταδιακή αποκατάσταση των 
απωλειών μέσα στη τριετία στο πλαίσιο του Ενιαίου Μι-
σθολογίου».
3) Μείωση του ωραρίου συναλλαγών. Μειώνεται το ωρά-
ριο συναλλαγών κατά 30 λεπτά την ημέρα από Δευτέρα 
έως και Πέμπτη και διαμορφώνεται από 08.00 έως 14.00 
Δευτέρα έως και Παρασκευή.
4) Ενημέρωση και συζήτηση για την ψηφιοποίηση των 
τραπεζικών εργασιών.
5) Εισαγωγή για πρώτη φορά σε κλαδική Σ.Σ.Ε. ρύθμισης 
- πλαισίου για τα συστήματα αξιολόγησης.

6) Οι εργαζόμενοι – άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑμεΑ) θα 
επιλέγουν τη χρήση του μειωμένου ωραρίου που δικαι-
ούνται, στο χρόνο που τους εξυπηρετεί εντός του ωραρίου
7) Επιμέρους ρυθμίσεις κοινωνικής μέριμνας, προστασίας 
της μητρότητας και της οικογένειας.
Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση της ΟΤΟΕ, «Η νέα 
Κλαδική Συλλογική Σύμβαση της ΟΤΟΕ έχει σημαντική 
θεσμική αλλά και ουσιαστική αξία με ευρύτερες συνδικα-
λιστικές, κοινωνικές και πολιτικές προεκτάσεις. Είναι όρος 
αποκατάστασης μιας νέας λειτουργίας των τραπεζών, σε 
όφελος της πραγματικής οικονομίας, αλλά και της δικής 
τους ανάπτυξης. Είναι εφαλτήριο ελπίδας για την επανεκ-
κίνηση της οικονομίας και την ανάπτυξη της χώρας, που 
πρέπει να στηριχθεί στον παράγοντα άνθρωπο και στις 
παραγωγικές δυνάμεις του τόπου σε όλα τα επίπεδα. Χω-
ρίς να εφησυχάζει απέναντι στις προκλήσεις των καιρών, 
ο κλάδος των τραπεζοϋπαλλήλων, για μια ακόμα φορά, 
κινείται σταθερά μπροστά, θέτοντας τις βάσεις για να γίνει 
πράξη η ελπίδα και το όραμα, που έχουμε όλοι ανάγκη».

ΝΕΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟβΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜβΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΟΤΟΕ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΤΡΙΕΤΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΜβΑΣΗ
Ματαιώθηκε η 24ωρη απεργία της Τετάρτης 20/3
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Από 28 Μαρτίου 2019 έως 29 Μαίου 2019 θα διαρκέσει το χρο-
νικό περιθώριο υποβολής αίτησης στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ: 
«Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ (Β’ κύκλος)». Σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ σκοπός του προγράμματος είναι η σύνδεση της έρευνας 
και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας 
των επιχειρήσεων προς τις διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση 
στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της 
εγχώριας προστιθέμενης αξίας.
Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 200.000.000 ευρώ, 
υπενθυμίζεται ότι ο συνολικός προϋπολογισμός της ενιαίας δρά-
σης είναι 542.535.722 ευρώκαι ο ανώτερος συνολικός προϋπο-
λογισμός πρότασης ανά παρέμβαση σε ευρώδιαμορφώνεται ως 
εξής:
I. Έρευνα και ανάπτυξη από επιχειρήσεις: 600.000 ευρώ
II. Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς Οργανισμούς: 
1.000.000 ευρώ
III. Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων: 2.000.000 ευρώ

IV. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence): Ο μέγιστος συνολικός 
προϋπολογισμός κάθε πρότασης (και ο τυχόν επιμερισμός του 
ανά συνδικαιούχο/ εταίρο εάν αφορά ομάδα επιχειρήσεων) είναι 
ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός από την αξιολόγηση του Προ-
γράμματος «Ορίζοντας 2020».
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεω-
νέργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τριάντα (30) μήνες.
Οι προτάσεις της Παρέμβασης IV «Σφραγίδα Αριστείας», θα πρέπει 
να υλοποιηθούν στη χρονική διάρκεια που έχει εγκριθεί από το 
Πρόγραμμα H2020 - SME Instrument.
Η ένταση της ενίσχυσης  κυμαίνεται από 25-80%, ανάλογα με το 
είδος της επιχείρησης και την επιλέξιμη δραστηριότητα/ δαπάνη.
Σε ποιους απευθύνεται
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης μπορούν να υποβάλλονται είτε από 
μεμονωμένες επιχειρήσεις, είτε από ομάδες επιχειρήσεων, είτε 
από συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς και 
θα πρέπει να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες 4 κατηγορίες 
παρεμβάσεων:

I. Έρευνα και ανάπτυξη από επιχειρήσεις
II. Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς Οργανισμούς
III. Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων
IV. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις
Η Παρέμβαση Ι στον Β’ κύκλο επεκτείνει τη στόχευσή της και σε 
μεγάλες επιχειρήσεις και προωθεί περισσότερο εμφατικά τη δημι-
ουργία νέων θέσεων εργασίας επιστημονικού προσωπικού.
Οι παρεμβάσεις ΙΙ και ΙΙΙ παραμένουν ίδιες, ως προς τη στόχευσή 
τους, όπως στον Α’ κύκλο.
Η Παρέμβαση IV αφορά στη χρηματοδότηση προτάσεων που πέ-
ρασαν το κατώφλι βαθμολογίας του SME Instrument του Horizon 
2020 της ΕΕ, δηλαδή έλαβαν τη «Σφραγίδα Αριστείας» (Seal of 
Excellence) ως ιδιαίτερα καινοτόμες προτάσεις, αλλά δε χρηματο-
δοτήθηκαν λόγω εξαντλήσεως των διαθέσιμων κονδυλίων.
Για ερωτήματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώνουν 
το επισυναπτόμενο στον Οδηγό, Υπόδειγμα Ερωτήσεων και να το 
αποστέλλουν προς την ηλεκτρονική διεύθυνση :
unitA.eyde@gsrt.gr.

Στο κέντρο της Αθήνας δημιουργείται «Στέγη Ελληνικής Επιχει-
ρηματικότητας», με σκοπό τη στέγαση ελληνικών μικρομεσαί-
ων επιχειρήσεων. Το ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει ότι σύμφωνα με πληρο-
φορίες, το υπουργείο Εργασίας, η γενική γραμματεία Εμπορίου 
και Προστασίας Καταναλωτή του υπουργείου Οικονομίας και ο 
Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, έχουν καταλήξει στο τετραώρο-
φο κτήριο στη συμβολή των οδών Σταδίου και Αιόλου, ιδιοκτη-
σίας του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ 
Παροχών, για την δημιουργία της «Στέγης Ελληνικής Επιχειρη-
ματικότητας» με σκοπό τη στέγαση ελληνικών μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων.
Το διατηρητέο κτίριο κατασκευάστηκε πριν από το 1885 και 

πιθανότατα πρόκειται για έργο του αρχιτέκτονα Λύσανδρου 
Καυταντζόγλου.
Πρόκειται για τετραώροφο κεραμοσκέπαστο κτίριο, με δύο 
δίδυμες όψεις στις οδούς Σταδίου και Αιόλου και μια μικρότερη 
στη συμβολή των δύο δρόμων, η οποία στέφεται με αέτωμα. 
Οι όψεις διέπονται από μια αυστηρή συμμετρία και είναι διακο-
σμημένες με πολλά νεοκλασικά στοιχεία. Το κτίριο περιλαμβάνει 
υπόγειο, ισόγειο, ημιώροφο και τρεις ορόφους. Η συνολική του 
επιφάνεια ανέρχεται σε 3.470 τ.μ..
Η αρχική χρήση ήταν το ξενοδοχείο «Μασσαλία». Στα τέλη του 
1901 μετονομάστηκε σε «Μεγάλη Μασσαλία» και σε μεταγενέ-
στερη εποχή πήρε το τελικό όνομα «Ο Απόλλων». Μετέπειτα, 

στεγάσθηκαν γραφεία στους ορόφους και εμπορικά καταστή-
ματα στο ισόγειο.
Μετά τους σεισμούς του 1981, το κτίριο εγκαταλείφθηκε, και για 
την ανοικοδόμηση του κτηρίου αναζητείται χρηματοδότηση 
ύψους περίπου 11 εκατ. ευρώ, είτε μέσω αδιάθετων πόρων είτε 
μέσω κάποιου προγράμματος, προκειμένου να ολοκληρωθεί 
η ανακατασκευή του κτιρίου και να εγκατασταθούν σε αυτό 
μικρομεσαίες και μικρές ελληνικές επιχειρήσεις.
Εντός των επόμενων εβδομάδων υπολογίζεται ότι θα ξεκινήσει 
η εκπόνηση των απαιτούμενων κατασκευαστικών μελετών για 
την αναδόμηση του κτιρίου, αλλά και αναλογιστικών μελετών 
για το ακριβές κόστος.

Απαλλαγή και αθώωση των εταιρειών Environplan, Helector 
Cyprus Ltd καθώς και του Θεοφάνη Λώλου από το εκ πρώ-
της όψεως στάδιο (χωρίς περαιτέρω εξέταση της υπόθεσης) 
αποφάσισε σήμερα το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας σε 
συγκεκριμένες κατηγορίες στο πλαίσιο της ποινικής υπόθεσης 
ΧΥΤΥ Κόσιης –ΧΥΤΑ Πάφου. Συγκεκριμένα και σε συνέχεια της 
εξέλιξης αυτής, οι κατηγορίες που πλέον εξετάζει το δικαστήριο 
έχουν μειωθεί σε 83 από συνολικά 104 που περιλάμβανε το αρ-
χικό κατηγορητήριο, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Ως προς τον κ. Θεοφάνη Λώλο και την εταιρεία Environplan το 
δικαστήριο αποφάσισε την παντελή απαλλαγή και αθώωσή 
τους από όλες τις κατηγορίες που αντιμετώπιζαν, ενώ για την 
εταιρεία Helector Cyprus Ltd, θυγατρική της ΗΛΕΚΤΩΡ, το δικα-

στήριο αναγνώρισε ότι δεν υπάρχει μαρτυρία ή απόδειξη που 
να στοιχειοθετεί τις κατηγορίες περί απάτης και συνωμοσίας 
προς καταδολίευση στο πλαίσιο της κατακύρωσης του έργου 
κατασκευής & λειτουργίας της ΟΕΔΑ Λάρνακας - Αμμοχώστου, 
ενώ την κάλεσε σε απολογία για τις υπόλοιπες κατηγορίες, στο 
πλαίσιο της διαδικασίας που συνεχίζεται στην Κύπρο.  
Σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση του Κακουργιοδικείου, η 
Κατηγορούσα Αρχή έχει, αποδείξει εκ πρώτης όψεως υπόθεση 
εναντίον των κατηγορουμένων Ανδρέα Λουρουτζιάτη, πρώην 
Δημάρχου Λάρνακας, Δημήτρη Πατσαλίδη, Οικονομικού Διευ-
θυντή του Δήμου Πάφου και Οικονομικού Συμβούλου του ΧΥΤΑ 
Πάφου,  Μιχάλη Πάντη και Γεώργιου Κουλλαπή, δημοσίων 
λειτουργών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Νικόλα Κουλλαπή 

(ιατρού) και της εταιρείας του N.E MIDORIACO LTD, για όλες τις 
κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Έχει επίσης στοιχειοθετηθεί εκ 
πρώτης όψεως υπόθεση εναντίον του κατηγορούμενου Αντώ-
νιου Κουρουζίδη, δημόσιου λειτουργού στο Υπουργείο Εσωτε-
ρικών, σε έξι κατηγορίες, ενώ αθωώθηκε και απαλλάχθηκε σε 
άλλες έξι κατηγορίες.
Το Δικαστήριο όρισε τις ημερομηνίες 29/3, 4/4 και 5/4 για την 
απολογία των κατηγορουμένων για τους οποίους ισχύει το τεκ-
μήριο της αθωότητας μέχρι αποδείξεως της ενοχής τους από το 
δικαστήριο πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας.

ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΣΤΙΣ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

ΣΤΟ ΤΕΤΡΑΩΡΟΦΟ ΚΤΗΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΜβΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΟΛΟΥ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΣΤΕΓΑΣΤΕΙ 
Η «ΣΤΕΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

ΥΠΟΘΕΣΗ ΧΥΤΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ – ΧΥΤΑ ΠΑΦΟΥ: ΑΠΑΛΛΑΓΗ ENVIRONPLAN, ΛΩΛΟΥ ΚΑΙ HELECTOR CYPRUS ΓΙΑ 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
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Βελτιωμένη ροή πληροφοριών από τις εθνικές κυβερνήσεις και 
τους φορείς τους προς τις ανεξάρτητες δημοσιονομικές Αρχές, 
τις οποίες υποχρεωτικά θεσμοθέτησαν, καταγράφεται σε ευρω-
παϊκό επίπεδο, όπως προκύπτει από την ανάλυση της δεύτερης 
ετήσιας έκθεσης του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλί-
ου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ
Την έκθεση παρουσίασε η επίκουρη καθηγήτρια του ΑΠΘ στην 
Έδρα Jean Monnet, Κατερίνα Σαββαϊδου σε συνέδριο στο ΠΑ-
ΜΑΚ με τίτλο «Οι δημοσιονομικές εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου». 
Η καθηγήτρια διευκρίνισε ότι η έκθεση δεν εστιάζει στην Ελλά-
δα - το εξεταζόμενο διάστημα δεν υπαγόταν στο καθεστώς του 
ευρωπαϊκού εξαμήνου, καθώς βρισκόταν σε πρόγραμμα δη-
μοσιονομικής προσαρμογής - αλλά στις επτά χώρες της ευρω-
ζώνης, στις οποίες διαπιστώνονται προβλήματα στην εκτέλεση 
του προϋπολογισμού τους και σε δύο χώρες εκτός ευρωζώνης, 
επίσης με μακροοικονομικές ανισορροπίες.
«Σίγουρα τα τελευταία χρόνια και τουλάχιστον αν κρίνουμε από 
τη σύγκριση του 2017 με το 2016 υπάρχει σαφώς μια βελτιωμέ-
νη ροή των πληροφοριών προς τα δημοσιονομικά συμβούλια. 
Ωστόσο αυτό περιορίζεται κυρίως στην κεντρική διοίκηση, ενώ 
υπάρχει περιορισμένη πληροφόρηση όσον αφορά τις υπόλοι-
πες υπηρεσίες, για παράδειγμα τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού 
Δικαίου, που ανήκουν στη γενική κυβέρνηση ή τα ταμεία κοι-
νωνικής ασφάλισης, όπως επίσης υπάρχει και περιορισμένη 
πρόσβαση όσον αφορά τις πληροφορίες σε σχέση με την κο-
στολόγηση των προτεινόμενων από την κυβέρνηση μέτρων 
στον προϋπολογισμό τους», εξήγησε η κ. Σαββαϊδου.
Σχετικά με τα εργαλεία για τη συμμόρφωση των κυβερνήσε-
ων και των φορέων τους που αρνούνται να χορηγήσουν στα 
Δημοσιονομικά Συμβούλια τις απαιτούμενες πληροφορίες, η 
καθηγήτρια εξήγησε ότι το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμ-
βούλιο προτείνει ένα διπλό σύστημα κατοχύρωσης της Αρχής 

της Πρόσβασης στην πληροφορία στο νομοθετικό πλαίσιο των 
κρατών - μελών με τη διευκρίνιση ότι «αυτό δεν αρκεί, αλλά θα 
πρέπει να προβλέπονται λεπτομέρειες εφαρμογής και συγκε-
κριμένο χρονοδιάγραμμα για τη χορήγηση των πληροφοριών 
στα μνημόνια συνεργασίας, ενώ θα πρέπει σε κάθε περίπτωση 
για να βελτιωθεί το σύστημα, να προβλεφθούν και πιο συγκε-
κριμένες κυρώσεις σε περίπτωση καθυστέρησης, ή άρνησης 
χορήγησης πληροφοριών στα Εθνικά Δημοσιονομικά Συμ-
βούλια». Η έκθεση υποδεικνύει τα Δημοσιονομικά Συμβούλια 
της Μεγάλης Βρετανίας και της Σλοβακίας, ως παραδείγματα 
που θα μπορούσαν να αποτελέσουν βέλτιστες πρακτικές για τον 
τρόπο λειτουργίας των συμβουλίων, ώστε αυτά «να προχωρή-
σουν στην πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων που παρέχονται 
από τα εθνικά νομοθετικά τους πλαίσια», για να μπορέσουν «να 
παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της διαφάνειας για 
τους εθνικούς προϋπολογισμούς».
«Πολλά εθνικά δημοσιονομικά συμβούλια διατύπωσαν τη θέση 
ότι αντιμετώπισαν προβλήματα στην πρόσβαση σε πληροφό-
ρηση, είτε είχαν μειωμένη πληροφόρηση, είτε καθυστέρηση 
στη χορήγηση από τις εθνικές κυβερνήσεις», σημείωσε η κ. 
Σαββαϊδου.
«Οι ελληνικές ανεξάρτητες δημοσιονομικές Αρχές»
Σε ό,τι αφορά την αποτίμηση του έργου των ελληνικών ανε-
ξάρτητων δημοσιονομικών θεσμών η κ. Σαββαϊδου επισήμανε: 
«Στην Ελλάδα ως ανεξάρτητους δημοσιονομικούς θεσμούς 
έχουμε το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο και το Γραφείο 
Προϋπολογισμού της Βουλής. Το πλαίσιο λειτουργίας τους ορί-
ζεται στους σχετικούς νόμους του 2014 και του 2010 αντίστοιχα, 
όπως προβλέπεται κι η υποχρέωση οι υπόλοιπες υπηρεσίες να 
τους χορηγούν πληροφορίες, για να μπορούν να ασκήσουν 
αποφασιστικά το έργο τους. Για το Γραφείο προϋπολογισμού 
αναφέρεται πως πρέπει να του χορηγούνται στοιχεία για την 
υποβοήθηση του έργου της Βουλής. Για το Δημοσιονομικό 

Συμβούλιο είναι πιο λεπτομερές το πλαίσιο».
Σχετικά με την περίπτωση μη συμμόρφωσης των φορέων της 
κυβέρνησης με την υποχρέωση να παρέχουν πληροφορίες 
διευκρίνισε ότι «αν υπάλληλοι φορέων δε χορηγούν στοιχεία 
συνιστά και πειθαρχικό αδίκημα, ενώ σε περίπτωση καθυστέ-
ρησης ή άρνησης χορήγησης στοιχείων το δημοσιονομικό 
συμβούλιο μπορεί να το δημοσιοποιεί και να ασκεί με τον τρόπο 
αυτό πίεση προς την κυβέρνηση και άλλους φορείς που δεν 
χορηγούν τα στοιχεία, δεν προβλέπεται όμως κάποια κύρωση».
Στη συζήτηση που ακολούθησε την παρουσίαση της έκθεσης 
ο καθηγητής της έδρας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Μα-
κεδονίας, Δημήτρης Σκιαδάς και ο αντιπρόεδρος του Ελληνικού 
Ελεγκτικού Συνεδρίου Νίκος Μηλιώνης, αναφέρθηκαν στη 
συζήτηση που υπάρχει στην Ευρώπη για το ενδεχόμενο η υπο-
χρέωση συμμόρφωσης των κρατών - μελών σε σχέση με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες της Ένωσης να κατοχυρωθεί εκτός 
από την έννομη τάξη και σε συνταγματικό επίπεδο, όπως για 
παράδειγμα ο «χρυσός κανόνας», που αφορά το ποσοστό του 
δημοσιονομικού ελλείμματος προς το ΑΕΠ.
«Προσωπικά θεωρώ ότι η συνταγματική εμπλοκή δημοσιονο-
μικών Αρχών είναι από κάποιο σημείο και μετά επικίνδυνη, γιατί 
δημιουργεί τετελεσμένα και πεπραγμένα τα οποία οδηγούν σε 
περίεργες καταστάσεις», είπε ο κ.Σκιαδάς.
«Αν ο «χρυσός κανόνας» συνταγματοποιηθεί, εν τη απουσία 
συνταγματικού δικαστηρίου στην Ελλάδα, ποιος θα είναι ο αρ-
μόδιος να ελέγξει αυτόν τον χρυσό κανόνα;”, διερωτήθηκε ο κ. 
Μηλιώνης εκφράζοντας κι αυτός τον προβληματισμό του στη 
σχετική συζήτηση και παρατηρώντας ότι η Γερμανία, που το 
συζητά, «έχει και το αρμόδιο θεσμικό οπλοστάσιο να το ελέγξει, 
όμως σε εμάς είναι καλύτερα να μείνει σε επίπεδο νομοθετικού 
επιπέδου η κατοχύρωση».

Με δικό της περίπτερο, που διοργάνωσε ο οργανισμός 
Enterprise Greece, συμμετείχε η Ελλάδα στην έκθεση τροφί-
μων και ποτών FOODEX 2019, που πραγματοποιήθηκε στον 
εκθεσιακό χώρο Makuhari Messe στο Τόκιο της Ιαπωνίας, 
από τις 5 έως τις 8 Μαρτίου 2019, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Δεκαέξι 16 από τους δυναμικότερους Έλληνες εξαγωγείς επι-
δίωξαν σύναψη επιχειρηματικών συνεργασιών και επέκταση 
της εξαγωγικής τους δραστηριότητας σε μία από τις ισχυρότε-
ρες οικονομικά και βιομηχανικά χώρες στον κόσμο.
Στο ελληνικό περίπτερο, λειτούργησε χώρος γευσιγνωσίας με 
τη συνεργασία του Έλληνα σεφ Μιχάλη Μπικάκη, ο οποίος 
προετοίμαζε γευστικούς συνδυασμούς με τα προϊόντα των 
Ελλήνων εκθετών προς γευσιγνωσία των επισκεπτών καθόλη 

την διάρκεια της έκθεσης.
Επίσης, πραγματοποιήθηκε μια σειρά από παράλληλες δρά-
σεις, όπως:
- Στον εκθεσιακό χώρο και σε συνεργασία με το εμπορικό 
γραφείο Ο.Ε.Υ στην Ιαπωνία, διοργανώθηκε σεμινάριο για τη 
φέτα με θέμα την προστασία της στο πλαίσιο της νέας συμφω-
νίας ΕΕ- Ιαπωνίας.
- Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «European 
PDO products» με φορέα εκτέλεσης την Ένωση Μαστιχοπα-
ραγωγών Χίου, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση προβολής 
και γευσιγνωσίας της Μαστίχας Χίου σε ιάπωνες εισαγωγείς, 
διαμορφωτές κοινής γνώμης και δημοσιογράφους.
- Στο περίπτερο της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποιήθηκε 

προβολή και γευσιγνωσία ελληνικής φέτας με εδέσματα που 
ετοίμασε επιτόπου ο σεφ, Μιχάλης Μπικάκης.
Την έκθεση τίμησε με την παρουσία του ο πρεσβευτής της 
Ελλάδας στην Ιαπωνία Κωνσταντίνος Κακιούσης.
Η Διεθνής Έκθεση FOODEX JAPAN διοργανώνεται κάθε χρόνο 
στο Τόκυο της Ιαπωνίας. Την έκθεση επισκέπτονται πάνω από 
70.000 εμπορικοί επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Το Τόκυο, 
διαθέτοντας ένα πολύ υψηλό βιοτικό επίπεδο, είναι ο πέμπτος 
μεγαλύτερος εισαγωγέας σε παγκόσμιο επίπεδο με σαφείς 
προοπτικές αύξησης των εισαγωγών ενόψει και των Ολυμπι-
ακών Αγώνων του 2020.

βΕΛΤΙΩΜΕΝΗ Η ΡΟΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΥβΕΡΝΗΣΕΙΣ ΕΕ ΣΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜβΟΥΛΙΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ FOODEX 2019

Παρουσίαση έκθεσης του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου σε συνέδριο του ΠΑΜΑΚ

Τη μεγαλύτερη Διεθνή Εμπορική Έκθεση τροφίμων και ποτών στην Ιαπωνία και μία από τις μεγαλύτερες στην Ασία
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Σχεδόν έξι στους δέκα (το 58%) Έλληνες επιστήμονες που ζουν 
και εργάζονται στο εξωτερικό, επιθυμούν να επιστρέψουν στην 
Ελλάδα. Όσον αφορά τους λόγους επιστροφής, οι περισσότεροι 
(το 70%) αναφέρουν την ποιότητα ζωής, καθώς και την επιθυ-
μία να είναι κοντά στις οικογένειές τους (42%). Οι προϋποθέσεις 
που, όπως λένε, θα διευκόλυναν την επιστροφή τους στην Ελ-
λάδα, σχετίζονται με την αύξηση των αποδοχών τους (44%) 
και με την εύρεση εργασίας στον τομέα της ειδίκευσης τους 
στη χώρα μας (36%). Σύμφωνα  με το ΑΠΕ-ΜΠΕ αυτά προκύ-
πτουν, σύμφωνα με το Εθνικό κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), από 
τα προκαταρκτικά στοιχεία έρευνας για την καταγραφή των 
αναγκών, των δεξιοτήτων και των προθέσεων των Ελλήνων 
επιστημόνων του εξωτερικού. Η έρευνα έγινε στο πλαίσιο της 
πρωτοβουλίας του ΕΚΤ «Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας», 
στόχος της οποίας είναι η δικτύωση των Ελλήνων επιστημόνων 
παγκοσμίως και η σύνδεση τους με την ελληνική οικονομία.
   Στο επίκεντρο της πρωτοβουλίας βρίσκεται μία ψηφιακή 
πλατφόρμα www.knowledgebridges.gr , μέσω της οποίας 
παρέχονται στοχευμένες υπηρεσίες στους Έλληνες επιστήμονες 
του εξωτερικού και ενισχύεται η ανάπτυξη δυναμικών δεσμών 
με το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας. Μέχρι σήμερα σε αυτήν 

έχουν εγγραφεί περισσότεροι από 1.200 Έλληνες από 40 χώρες.
   Αναφορικά με την πρόθεση της διασύνδεσής τους με την 
Ελλάδα, ένα πολύ υψηλό ποσοστό (86%) ενδιαφέρεται για 
δράσεις που αφορούν τη μεταφορά καλών πρακτικών, γνώσης 
και τεχνολογίας στην Ελλάδα. Επίσης, το 84% ενδιαφέρεται να 
συνεργαστεί με ελληνικά πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, 
το 80% ενδιαφέρεται να συνεργαστεί σε δράσεις με αντικείμε-
νο την έρευνα & ανάπτυξη, ενώ ακολουθούν η πρόσβαση σε 
προγράμματα κινητικότητας επιστημόνων (75%), η ανάληψη/
ανάθεση εργασιών σε ελληνικές εταιρείες/φορείς/οργανισμούς 
(71%) και η συνεργασία με ελληνικές επιχειρήσεις για τη δημι-
ουργία προϊόντων ή/και εργασιών (70%).
    Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Γέφυρες Γνώσης και Συνερ-
γασίας», σύμφωνα με το ΕΚΤ, στα μέσα Απριλίου αναμένεται να 
ενεργοποιηθεί ένας νέος θεσμός, που αυτές τις ημέρες ψηφίζεται 
στη Βουλή, για την επιβράβευση των δικτυώσεων των Ελλή-
νων επιστημόνων του εξωτερικού με την ελληνική οικονομία 
και το σύστημα έρευνας και καινοτομίας.
   Με βάση εξάλλου τα αποτελέσματα που προέκυψαν από 
έρευνες του ΕΚΤ, σε σύνολο 2.697 ωφελούμενων υποτρόφων, 
ο ένας στους πέντε (το 20%) επέστρεψε από το εξωτερικό, όπου 

διέμενε τα τελευταία πέντε έτη για επαγγελματική απασχόληση 
και σπουδές. Επίσης για το 39% των ωφελούμενων υποτρό-
φων που αναζητούσαν εργασία στο εξωτερικό, λειτούργησαν 
ανασταλτικά στην προοπτική μετεγκατάστασης τους μια σειρά 
από δράσεις στην Ελλάδα, όπως αυτές που χρηματοδοτεί το 
Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), στην προ-
σπάθεια αντιμετώπισης της φυγής του ανθρώπινου δυναμικού 
υψηλής εκπαίδευσης στο εξωτερικό.
     Μια ακόμη σχετική δράση του ΕΚΤ είναι η παρακολούθηση 
της σταδιοδρομίας των νέων επιστημόνων μετά τη λήψη του 
διδακτορικού τους. To EKT διερευνά την κινητικότητα των νέων 
διδακτόρων, αξιοποιώντας τα στοιχεία του Εθνικού Αρχείου 
Διδακτορικών Διατριβών και συσχετίζοντας τα με τις επιστημο-
νικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά.
   Η επεξεργασία αυτών των στοιχείων βρίσκεται σε εξέλιξη 
και, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα, για τους 
διδάκτορες στους οποίους απονεμήθηκε ο διδακτορικός τίτλος 
σπουδών κατά τα έτη 2002, 2007 και 2012, καταγράφεται κινη-
τικότητα προς το εξωτερικό, η οποία εντείνεται τα έτη 2011 έως 
2014. Αντίθετα, παρατηρείται μικρή υποχώρηση της «εξόδου» 
τους κατά τα τελευταία έτη.

Ο πρωταγωνιστικός ρόλος που οφείλουν να έχουν οι πόλεις 
ώστε να αντιμετωπιστούν οι ανισότητες και οι συνεχείς προκλή-
σεις, βρέθηκε στο επίκεντρο της ομιλίας του δημάρχου Αθηναί-
ων, Γιώργου Καμίνη, κατά τη διάρκεια των εργασιών της 4ης 
Συνάντησης της πρωτοβουλίας του Οργανισμού Οικονομικής 
Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), «Champion Mayors for 
Inclusive Growth - Πρωταθλητές Δήμαρχοι για την Ανάπτυξη 
για Όλους». Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ επιπλέον, ο κ. Καμίνης και 
ο γενικός γραμματέας του ΟΟΣΑ, Άνχελ Γκουρία  παρουσίασαν 
τον «Οδικό Χάρτη της Αθήνας - Ανάπτυξη για Όλους», που περι-
λαμβάνει την κοινή δέσμευση των πόλεων να αντιμετωπίσουν 
συνεργαζόμενες τις αυξανόμενες ανισότητες, τόσο στο επίπεδο 
της πόλης τους όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.
Ο κ. Καμίνης, υποδεχόμενος τον γενικό γραμματέα του ΟΟΣΑ, 
Άνχελ Γκουρία, έκανε λόγο για την ανεκτίμητη συμβολή του 
οργανισμού στην κοινή προσπάθεια υπέρβασης της κρίσης 
στη χώρα μας. Ακόμη τόνισε: «Ζητάμε ανάπτυξη για όλους, 
ανάπτυξη που δεν θα αφήνει κανέναν πίσω. Οι αυξανόμενες 
ανισότητες αποτελούν τη ρίζα της ανερχόμενης δυσαρέσκειας, 
βλάπτουν την οικονομική ανάπτυξη, διαβρώνουν την εμπι-
στοσύνη προς τις κυβερνήσεις κι υπονομεύουν την κοινωνική 
συνοχή. Κανένας δεν μπορεί από μόνος του να αντιμετωπίσει τις 
τεράστιες αυτές αλλαγές που συντελούνται στον κόσμο. Θέματα 
όπως η παγκοσμιοποίηση, οι δημογραφικές αλλαγές και το με-
ταναστευτικό, η κλιματική αλλαγή, οι προκλήσεις που θέτει η τε-
χνολογία στον χώρο της εργασίας και της οικονομίας, όλα αυτά 

απαιτούν πια συνεργασίες. Δεν αρκεί πια να συνεργάζονται 
μόνο οι κυβερνήσεις μεταξύ τους». Και προσέθεσε: «Χρειάζεται 
η συνδρομή όλων των τμημάτων της κοινωνίας κι όλων των 
βαθμίδων της δημόσιας διοίκησης. Οι πόλεις οφείλουν να έχουν 
πρωταγωνιστικό χαρακτήρα, διότι διαθέτουν στενή γνώση των 
προβλημάτων, άμεση επαφή με τους πολίτες. Έχουν τον ενθου-
σιασμό να καινοτομούν και να εφαρμόζουν κοινωνικές λύσεις».
«Οφείλουμε να δημιουργήσουμε πόλεις και κατ’ επέκταση κοι-
νωνίες βιώσιμες για όλους τους πολίτες ανεξάρτητα από την 
κοινωνικο-οικονομική τους κατάσταση, το φύλο, την ηλικία ή 
τον τόπο κατοικίας», σημείωσε.
Ο δήμαρχος Αθηναίων, αναφερόμενος στην 7η Συνάντηση 
Στρογγυλής Τράπεζας δημάρχων και υπουργών που συμμε-
τέχουν στην υπουργική Σύνοδο του ΟΟΣΑ, που θα διεξαχθεί 
αύριο, επισήμανε ότι «εκεί θα έχουμε την ευκαιρία να παρουσι-
άσουμε στους υπουργούς, τον οδικό χάρτη και να τροφοδοτή-
σουμε με τις θέσεις μας τις δικές τους συζητήσεις. Είναι καιρός 
μια τέτοια πρακτική συνεργασίας μεταξύ κυβερνήσεων και 
πόλεων να γίνει ο κανόνας, και όχι η εξαίρεση».
Χτίζοντας πάνω στο παράδειγμα της «Αθήνας - Ευρωπαϊκή 
Πρωτεύουσα Καινοτομίας 2018», στην 4η συνάντηση της 
πρωτοβουλίας του Ο.Ο.Σ.Α. «Champion Mayors for Inclusive 
Growth - Πρωταθλητές Δήμαρχοι για την Ανάπτυξη για Όλους»,  
οι δήμαρχοι στον Οδικό Χάρτη, αναγνωρίζουν την καινοτομία, 
σε όλες τις μορφές της -κοινωνική, τεχνολογική, καινοτομία 
στον δημόσιο τομέα- ως το πλέον σημαντικό εργαλείο αντιμε-

τώπισης των ανισοτήτων και υιοθετούν μία σειρά από αρχές 
προς αυτή την κατεύθυνση. Αναγνωρίζουν επίσης τον διαφο-
ρετικό «τρόπο» που επέλεξε η Αθήνα για να αντιμετωπίσει τα 
μεγάλα ζητήματα και να προωθήσει λύσεις μέσω της συνεχούς 
και διεξοδικής διαβούλευσης με τους πολίτες.
«Είναι αναμφίβολα μία ακόμα αναγνώριση ότι η πόλη μας, η 
Αθήνα, μέσα σε αυτή την κρίση, μπόρεσε να σταθεί όρθια αλλά 
και να εμπνεύσει τον υπόλοιπο κόσμο με το παράδειγμά της», 
κατέληξε ο κ. Καμίνης.
Από την πλευρά του ο γγ του ΟΟΣΑ, Άνχελ Γκουρία μίλησε για 
την αξία της καινοτομίας ως εργαλείο ανάπτυξης για όλους, 
χωρίς κοινωνικούς  αποκλεισμούς με μόνο στόχο τη μείωση 
του χάσματος μεταξύ αυτών που ευημερούν και εκείνων που 
υποφέρουν. Ο κ. Γκουρία αναφέρθηκε στη μεγάλη διάκριση 
της Αθήνας ως Παγκόσμια Πρωτεύουσα Καινοτομίας 2018, ση-
μειώνοντας ότι πρέπει να αποτελέσει το παράδειγμα για όλους. 
Ακόμη, τόνισε την ανάγκη να επανακτηθεί ξανά η εμπιστοσύνης 
στις κυβερνήσεις και κατέληξε πρέπει να προοδεύσουμε όλοι 
μαζί, κανείς να μην μείνει πίσω. «Θέλουμε να δημιουργήσουμε 
ένα σχέδιο δράσης που θα εστιάζει στις ανισότητες, την κλιματι-
κή αλλαγή και άλλες προκλήσεις. Πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε 
όλοι μαζί ώστε να εξασφαλίσουμε βιώσιμη κι αειφόρα ανάπτυ-
ξη. Ο ΟΟΣΑ είναι εδώ για όλους, θέτοντας ίδιους στόχους και 
ίδιες προοπτικές» υπογράμμισε μεταξύ άλλων.

ΣΧΕΔΟΝ ΕΞΙ ΣΤΟΥΣ ΔΕΚΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΘΑ ΗΘΕΛΑΝ ΝΑ ΓΥΡΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Γ. ΚΑΜΙΝΗΣ: ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ βΙΩΣΙΜΕΣ ΓΙΑ 
ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
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ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΑΠΕ-ΜΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΟΥ BRAIN DRAIN ΚΑΙ ΤΟΥ BRAIN WASTE 
Τα πρώτα απτά δείγματα ανάσχεσης του brain drain (μα-
ζική μετανάστευση επιστημόνων στο εξωτερικό) αλλά και 
του brain waste (ετεροαπασχόληση σε εργασίες χαμηλής 
εξειδίκευσης) είναι γεγονός, όπως καταδεικνύει μεγάλη 
έρευνα του ΑΠΕ-ΜΠΕ.
       Τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη νέα πραγματικότητα 
που διαμορφώνεται μεταξύ των νέων επιστημόνων, πα-
ραθέτει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Τομέας Έρευνας και Καινοτομίας 
του υπουργείου Παιδείας, του οποίου προΐσταται ο ανα-
πληρωτής υπουργός Κώστας Φωτάκης.
             Ενδεικτικά, δημιουργήθηκαν 1.000 νέες θέσεις 
μελών ΔΕΠ στα ΑΕΙ και 100 νέες θέσεις ερευνητών στα 
Ερευνητικά Κέντρα (ΕΚ) της χώρας για το 2017-2018 
μετά από περίοδο επταετούς «ξηρασίας». Επιπλέον, για 
το 2019 έχουν προβλεφθεί 152 νέες θέσεις τεχνικού και 
διοικητικού προσωπικού για τα ερευνητικά κέντρα που θα 
καλυφθούν με διαδικασίες ΑΣΕΠ.
       Σημαντικό εργαλείο ως προς την ανάσχεση του φαινο-
μένου που είναι γνωστό και ως «διαρροή εγκεφάλων» θε-
ωρείται από την κυβέρνηση το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας 
και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), το οποίο ιδρύθηκε τον Οκτώ-
βριο του 2016. Χάρις στη χρηματοδότηση του Ιδρύματος, 
σύμφωνα με τα στοιχεία, επέστρεψε στην έρευνα το 34% 
από τους 566 υποψήφιους διδάκτορες και το 17% από 
τους 188 μεταδιδάκτορες των δύο πρώτων προκηρύξεων 
του ΕΛΙΔΕΚ που απασχολούνταν σε μη ερευνητικές δρα-
στηριότητες. 
      Άλλα στοιχεία μαρτυρούν ότι: 
      * Το 45% των υποψηφίων διδακτόρων θα έφευγε από 
τη χώρα αν δεν λάμβανε την υποτροφία του ΕΛΙΔΕΚ
      * Το 79% των μεταδιδακτόρων προέρχονταν από ΑΕΙ 
και ερευνητικά κέντρα της χώρας και 21% επέστρεψαν 
από αντίστοιχα ιδρύματα του εξωτερικού 
      * Το 49% των μεταδιδακτόρων θα έφευγε από τη χώρα 
αν δεν λάμβανε την υποτροφία του ΕΛΙΔΕΚ
      * Το 72% των μεταδιδακτόρων που επέστρεψαν από 
το εξωτερικό, το αποφάσισαν χάρις στη χρηματοδότησή 
τους από το ΕΛΙΔΕΚ 
      * 1278 θέσεις εργασίας για νέους επιστήμονες δημιουρ-
γήθηκαν από τις δύο πρώτες προκηρύξεις του ΕΛΙΔΕΚ, εκ 
των οποίων 370 νέες θέσεις για μεταδιδάκτορες, 186 για 
υποψήφιους διδάκτορες και 140 για εξειδικευμένο επιστη-
μονικό και τεχνικό προσωπικό.
      Το ΕΛΙΔΕΚ θεωρείται η ναυαρχίδα της πολιτικής για την 
αντιμετώπιση των brain drain και brain waste. Στην ίδια 
κατεύθυνση, ωστόσο, δημιουργήθηκαν 28 βασικές υπο-
δομές που λειτουργούν σε ελληνικά ΑΕΙ και ΕΚ στηρίζο-
νται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας 
με το συνολικό ποσό των 91 εκατ. ευρώ. 
      Δημιουργήθηκαν επίσης οι λεγόμενες «Υποδομές Εμ-

βληματικών Δράσεων» συνολικού προϋπολογισμού 64 
εκατ. ευρώ, που αφορούν την ναυπήγηση ωκεανογραφι-
κού ερευνητικού σκάφους και την δημιουργία Δικτύου για 
την παρακολούθηση της Κλιματικής Αλλαγής. Τέλος, με 
45 εκατ. ευρώ ενισχύθηκαν οι ερευνητικές υποδομές της 
περιφέρειας με το πρόγραμμα Περιφερειακής Αριστείας 
που θα προκηρυχθεί άμεσα. 
      Σημειώνεται επίσης ότι το 2017 οι συνολικές δαπάνες 
για Έρευνα και Ανάπτυξη ξεπέρασαν τα 2 δισ. ευρώ ποσό 
που αντιστοιχεί στο 1,13% του ΑΕΠ. Όπως αναφέρεται 
από το υπουργείο, είναι το μεγαλύτερο ποσό που έχει ποτέ 
διατεθεί στη χώρα είτε σε απόλυτους αριθμούς ή σε πο-
σοστό του ΑΕΠ.
      Πρόσφατα ανακοινώθηκε, από την Ειδική Υπηρεσία 
Διαχείρισης (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ) της ΓΓΕΤ, η επικείμενη κατανο-
μή δημόσιων πόρων συνολικού ύψους 360 εκατ. ευρώ 
από το πρόγραμμα «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ» 
σε 576 ερευνητικά έργα, από τα οποία τα 414 αφορούν 
συνεργασίες επιχειρήσεων με δημόσιους ερευνητικούς 
φορείς. Πρόκειται για χαρακτηριστικό παράδειγμα όσον 
αφορά το ύψος της χρηματοδότησης και υπολογίζεται να 
στηρίξει περί τις 4.000 νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας.
    Έλληνες επιστήμονες στο εξωτερικό - Ευκαιρίες αλλά 
και νόστος
      Στα χρόνια της κρίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία της 
Eurostat ο αριθμός των Ελλήνων επιστημόνων με υψηλό 
βαθμό εξειδίκευσης που μετανάστευσαν στο εξωτερικό 
σχεδόν δεκαπλασιάστηκε.
             Αυτό είχε ως αποτέλεσμα περισσότεροι από 250.000 
Έλληνες επιστήμονες να εργάζονται σήμερα στο εξωτερι-
κό. Ο αριθμός αντιστοιχεί, σύμφωνα με σχετικές δηλώσεις 
του γενικού γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επεν-
δύσεων Λόη Λαμπριανίδη τον Μάιο του 2018, στο 12% 
των πτυχιούχων ελληνικών πανεπιστημίων. Από αυτούς, 
η συντριπτική πλειοψηφία αφορά γιατρούς και μηχανι-
κούς, καθώς στους συγκεκριμένους τομείς η ζήτηση στο 
εξωτερικό είναι τεράστια, ενώ την ίδια ώρα οι προοπτικές 
απασχόλησης στο εσωτερικό εξαιρετικά περιορισμένες.
             Η ελευθερία κίνησης, εγκατάστασης και εργα-
σίας εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης καθιστά τα οικονομικά 
ισχυρότερα κράτη-μέλη σχεδόν αυτονόητο προορισμό 
για χιλιάδες επιστήμονες, όχι μόνο από την Ελλάδα. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Πλατ-
φόρμας «Γέφυρες Γνώσης» (knowledgebridges.gr) του 
υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, αν και -λόγω 
ακριβώς της ελευθερίας κίνησης- είναι πρακτικά αδύνατο 
να εντοπίσει κανείς με ακρίβεια πόσοι Έλληνες εργάζονται 
σε κάθε χώρα της ΕΕ, είναι σαφές ότι ο μεγαλύτερος αριθ-
μός συγκεντρώνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο και ακολου-
θούν η Ολλανδία, η Γερμανία και η Σουηδία. 

      Σε ό,τι αφορά τη μετανάστευση επιστημόνων στην Ευ-
ρώπη μίλησαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ οι: Ρήγας Γεώργιος Ζαπου-
νίδης, Ηλίας Δάρας, Κωνσταντίνος Βάσιος και Ευαγγελία 
Γεωργουλή, ενώ την δική του οπτική για τους Έλληνες 
επιστήμονες που δραστηριοποιούνται στις ΗΠΑ κατέθεσε 
ο Κωνσταντίνος «Kωστής» Ψιμόπουλος, γραμματέας και 
μέλος του ΔΣ του Κύκλου Ελλήνων Ακαδημαϊκών Βοστώ-
νης.
 
Ρήγας Γεώργιος Ζαπουνίδης: Το brain drain πε-
ριορίζει τις προοπτικές ανάκαμψης της ελληνι-
κής οικονομίας
      Ο Ρήγας Γεώργιος Ζαπουνίδης, Γραμματέας της Λέσχης 
Ελλήνων Επιστημόνων του Μονάχου, Ηλεκτρολόγος Μη-
χανικός και Μηχανικός Η/Υ βρέθηκε το 2011 στη Γερμα-
νία για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής του εργασίας στο 
πλαίσιο του προγράμματος Erasmus και αποφάσισε αμέ-
σως μετά να μείνει στο Μόναχο, όταν πλέον στην Ελλάδα 
είχε εμπεδωθεί η δυσκολία απασχόλησης στον κλάδο του.
      Σήμερα εργάζεται ως εξωτερικός συνεργάτης της αυ-
τοκινητοβιομηχανίας και γνωρίζει από πρώτο χέρι την 
πραγματικότητα του «νεομετανάστη». Ο ίδιος έχει επωφε-
ληθεί από την ελευθερία κίνησης που επιτρέπει η Ευρω-
παϊκή Ένωση, δεν υποτιμά ωστόσο το γεγονός ότι εδώ και 
μερικά χρόνια βρίσκεται σε εξέλιξη συστηματική διαρροή 
επιστημονικού δυναμικού («brain drain»), η οποία σε ένα 
βαθμό περιορίζει, όπως λέει, τις προοπτικές ανάκαμψης 
της ελληνικής οικονομίας.
      Παρά τις θεμελιώδεις αλλαγές και τις δυσκολίες που 
επιφυλάσσει η μετανάστευση -ακόμη και υπό τις καλύτε-
ρες συνθήκες- ο κ. Ζαπουνίδης συμβουλεύει τους νέους 
επιστήμονες να την επιδιώξουν, έστω και αν τελικά δεν 
επιλέξουν να μείνουν στο εξωτερικό μεσοπρόθεσμα. «Η 
εμπειρία είναι πολύ ενδιαφέρουσα και πολύτιμη», σημει-
ώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, αλλά προειδοποιεί ότι δεν θα πρέπει 
κανείς να λάβει μια τέτοια απόφαση «εν θερμώ». Τα τελευ-
ταία χρόνια, λόγω και της δραστηριότητά του στη Λέσχη, 
έχει γνωρίσει πολλούς Έλληνες που, όπως κι εκείνος, ανα-
ζήτησαν την τύχη τους στη Γερμανία. Πολλοί έμειναν και 
έφτιαξαν εκεί τη ζωή τους, όπως οι επιστήμονες με τους 
οποίους συνομίλησε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, κάποιοι επέστρεψαν, 
είτε επειδή, όπως λέει, «τα βρήκαν μπαστούνια» και δεν 
άντεξαν την πίεση είτε επειδή πήραν μια συνειδητή από-
φαση επιστροφής, προετοιμασμένοι και για τις συνθήκες 
που θα αντιμετωπίσουν. Σήμερα η Λέσχη Ελλήνων Επι-
στημόνων του Μονάχου αριθμεί περί τα 100 ενεργά μέλη. 
Από αυτά περίπου τα 30 είναι νέοι πτυχιούχοι που έφτα-
σαν στην Βαυαρία στα χρόνια της κρίσης. 
Συνέχεια στη σελ 19
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ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΑΠΕ-ΜΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΟΥ BRAIN DRAIN ΚΑΙ ΤΟΥ BRAIN WASTE 
Συνέχεια από τη σελ 18

      Η Λέσχη ίσως να μην μπορεί να βοηθήσει άμεσα 
στην ανεύρεση εργασίας ή στέγης. Προωθεί ωστόσο την 
δικτύωση των επιστημόνων, συμβουλεύει όπου μπορεί 
και διοργανώνει συχνά εκδηλώσεις προβολής του ελ-
ληνικού πολιτισμού και διερεύνησης των πραγματικών 
διαστάσεων της νεομετανάστευσης, ενώ ενθαρρύνει 
την προσέγγιση και την αλληλοκατανόηση Ελλήνων 
και Γερμανών. Ο Ρήγας Γεώργιος Ζαπουνίδης σπεύδει 
ακόμη να αναδείξει και το πρόβλημα των ελληνικών 
σχολείων στην Γερμανία και δεν κρύβει ότι θα επιθυ-
μούσε περισσότερη επικοινωνία και συνεργασία με τους 
επίσημους ελληνικούς φορείς. Ο ίδιος άλλωστε είναι βα-
θιά πεπεισμένος για τα οφέλη της ανταλλαγής απόψεων. 
Το μπλογκ του άλλωστε, το «ημερολόγιο ξενιτεμένου», 
είναι ακριβώς αυτό - ένα βήμα διαλόγου, με ισχυρές δό-
σεις νοσταλγίας για την πατρίδα.

Ηλίας Δάρας: Δεν έχω πει ακόμη δεν γυρίζω
      Ο Ηλίας Δάρας είναι Τοπογράφος Μηχανικός, Πτυ-
χιούχος του ΕΜΠ, με MsC στην Γεωδαισία και την Γε-
ωπληροφορική από το ΚΤΗ Βασιλικό Ινστιτούτο της 
Στοκχόλμης και PhD στην Δορυφορική Γεωδαισία από 
το Πολυτεχνείο του Μονάχου και σήμερα εργάζεται στην 
Airbus. Μόνο και μόνο από αυτή την περιγραφή, θα πε-
ρίμενε κανείς να ακούσει ότι ο κ. Δάρας δεν θέλει ούτε 
καν να σκεφτεί την επιστροφή του στην Ελλάδα, όπου οι 
προοπτικές απασχόλησης στον κλάδο του είναι μηδαμι-
νές - κυρίως δε με αξιοπρεπείς αποδοχές. Κι όμως, όπως 
λέει χαρακτηριστικά ο ίδιος στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, σκοπεύει να 
επιστρέψει στην πατρίδα «πολύ πριν από την σύνταξη - 
δεν έχω πει ακόμη δεν γυρίζω».
      Με την ολοκλήρωση άλλωστε του μεταπτυχιακού 
του στην Σουηδία το 2008, επέστρεψε στην Αθήνα για 
να υπηρετήσει την στρατιωτική του θητεία και να εργα-
στεί, μάλλον ανυποψίαστος για την καταιγίδα που ήταν 
έτοιμη να ξεσπάσει. Η κρίση τον βρήκε σε κάποιον δήμο, 
να κάνει πολύ λιγότερα από όσα ονειρευόταν και βεβαί-
ως να αμείβεται πολύ λιγότερο από όσο θα ήθελε. Οι πε-
ρισσότεροι συμφοιτητές του είτε εγκατέλειπαν τη χώρα 
είτε συμβιβάζονταν με «τακτοποιήσεις αυθαιρέτων», 
οπότε η μετανάστευση φαινόταν ως η μόνη επιλογή. 
Ήθελε εξάλλου να διερευνήσει τι μπορούσε να κάνει με 
τις σπουδές που είχε ήδη ολοκληρώσει και αισθανόταν 
-ακόμη αισθάνεται- διεθνής πολίτης.
      Το πρώτο «σοκ» του αφορούσε την αξιοκρατία που 

βρήκε στο Μόναχο και αργότερα στην εξέλιξή του, η 
οποία ερχόταν «απλώς» ως λογική συνέχεια της προ-
σπάθειάς του. «Με πονάει όμως που έχω φτιάξει τη ζωή 
μου μακριά από τον τόπο μου», θα πει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, 
καθώς μόλις πριν από λίγες ημέρες ήρθε στον κόσμο το 
πρώτο του παιδί, η μικρή Αθηνά.
      Στην Ελλάδα δεν θεωρεί ότι έχουν αλλάξει αρκετά 
πράγματα από τότε που έφυγε. Κάποιες συνθήκες μάλι-
στα επιδεινώθηκαν, εκτιμά. «Είναι εμφανές ότι η χώρα 
δεν είναι σε θέση απλώς να... πάρει την στροφή και να 
περάσει στην ανάπτυξη, αλλά δεν θα περιμένω άλλα 30 
χρόνια προκειμένου να διορθωθούν όλα», λέει συναι-
σθηματικά φορτισμένος.
             Το όνειρο της επιστροφής πάντως, αν και παραμέ-
νει ζωντανό, συνδέεται πλέον με όρους για τον 37χρονο 
μηχανικό: μια καλή δουλειά, ενδεχομένως συνδεδεμένη 
με το εξωτερικό και εξασφάλιση της οικογένειας. Τα 
χρήματα ο Ηλίας Δάρας γνωρίζει ότι δεν θα είναι ποτέ 
όσα στη σημερινή του θέση, αλλά είναι διατεθειμένος να 
βάλει έστω λίγο… νερό στο κρασί του, όπως και για τις 
παθογένειες του ελληνικού συστήματος, τις οποίες δεν 
βλέπει να θεραπεύονται. Σε αυτές τις παθογένειες, ο κ. 
Δάρας συμπεριλαμβάνει και την εκπαίδευση των νέων 
μηχανικών. Όπως λέει, οι σπουδές του στο Πολυτεχνείο 
της Αθήνας του έδωσαν πολύ γερές βάσεις, αλλά μόνο 
θεωρητικές, καθώς δεν υπάρχει ουσιαστική σύνδεση με 
την παραγωγή και ευκαιρίες τόσο για πρακτική εκπαί-
δευση όσο και για υψηλής ποιότητας απασχόληση, κάτι 
που, επισημαίνει, έχουν λύσει χώρες όπως η Γερμανία. 
Ενθαρρύνει δε κάθε νέο επιστήμονα να αναζητήσει την 
εμπειρία του εξωτερικού, έστω και για λίγα χρόνια και 
ξαφνιάζει όταν αποκαλύπτει ότι ο ίδιος, φθάνοντας το 
2009 στο Μόναχο δεν γνώριζε ούτε λέξη γερμανικά. Το 
γεγονός ότι εργαζόταν αρχικά στον τομέα της έρευνας 
του επέτρεψε να «επιβιώσει» χωρίς την τοπική γλώσσα, 
την οποία ωστόσο έμαθε σύντομα με εντατική μελέτη. 
Δέκα χρόνια μετά, έχει προσαρμοστεί πλήρως στο νέο 
περιβάλλον. Ανυπομονεί όμως να γνωρίσει στην μικρή 
Αθηνά την αληθινή της πατρίδα.

Κωνσταντίνος βάσιος: Πολλοί από τους ανθρώ-
πους που συναναστρέφομαι θα γύριζαν στην 
Ελλάδα αύριο το πρωί
      Ο Κωνσταντίνος Βάσιος ενσαρκώνει απολύτως τον 
πολίτη που πιθανότατα οραματίστηκαν οι πατέρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για εκείνον ο τόπος κατοικίας και 
εργασίας δεν έχει τόση σημασία όση έχει η ευρωπαϊκή 

ταυτότητα και βλέπει την ΕΕ περίπου όπως τις ΗΠΑ, ως 
έναν ενιαίο χώρο ζωής, εργασίας, δημιουργίας, εντός 
του οποίου μπορεί να μετακινείται χωρίς πρόβλημα. Ο 
ίδιος το περιγράφει με μεγάλη ακρίβεια: «Κάθε φορά 
που έρχομαι στην Ελλάδα και κάθε φορά που επιστρέ-
φω στο Μόναχο, δεν αισθάνομαι πλέον ότι αφήνω μια 
πατρίδα ή ότι επιστρέφω σε μια άλλη πατρίδα, υπάρχει 
σταδιακά μια ενοποίηση». 
      Στα 30 του άλλωστε ο κ. Βάσιος έχει κάθε δικαίω-
μα να θεωρεί την εσωτερική αγορά δεδομένη, ενώ ως 
ηλεκτρολόγος μηχανικός με ειδίκευση στην Ρομποτική 
δεν θα μπορούσε να μην έχει το βλέμμα του και πέρα 
από τα όρια της Ευρώπης. Στον κλάδο υπάρχει μια πα-
γκόσμια αγορά, λέει και δεν αποκλείει τα επόμενα χρόνια 
να επιλέξει να εργαστεί είτε στην Αμερική είτε ακόμη και 
στην Κίνα. 
      Και η προοπτική επιστροφής; «Πολύ μικρή», λέει 
ευθέως στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και αναφέρεται στην «έλλειψη 
ρεύματος προόδου» σε επίπεδο πολιτικής εκπροσώπη-
σης, στοιχείο που τον κρατά μακριά από την Ελλάδα, 
αλλά και στις καθημερινές δυσκολίες που αντιμετωπί-
ζει ο πολίτης στις συναλλαγές του με το κράτος. «Όταν 
έφτασα στην Βαυαρία ήμουν πολύ επιφυλακτικός και 
είχα προετοιμαστεί για το χειρότερο, αλλά όλα γίνονταν 
πολύ εύκολα και γρήγορα. Πρέπει να λύνουμε αυτά τα 
θέματα γρήγορα, για να προχωρούμε, να ασχολούμα-
στε με τα παραγωγικά, με τις δουλειές μας, τις επιστήμες 
μας, τα προϊόντα μας», περιγράφει και δηλώνει ευθέως 
ότι αυτό αποτελεί τη δική του «κόκκινη γραμμή» για την 
επιστροφή στην Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας ότι δεν είναι 
τελικά μόνο οι οικονομικοί όροι που κρατούν τους Έλ-
ληνες μακριά.
      «Αν έχω καλή δουλειά, σταθερότητα, καλύπτω τις 
βασικές μου ανάγκες και το λίγο παραπάνω, είμαι εντά-
ξει. Στην Ελλάδα όμως δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή 
ούτε τα βασικά», εκτιμά και τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι 
αυτό που τον θλίβει είναι ότι αναπόφευκτα έχει χάσει 
σημαντικές στιγμές από τη ζωή των δικών του ανθρώ-
πων που βρίσκονται στην Ελλάδα. Μιλώντας για τη γε-
νιά του και όχι μόνο, ο κ. Βάσιος φαίνεται πεπεισμένος 
ότι το ανθρώπινο κεφάλαιο της χώρας είναι εξαιρετικό 
και το -μεγάλο- κομμάτι του που βρίσκεται στο εξωτερι-
κό συλλέγει ανεκτίμητης αξίας εμπειρίες και ερεθίσματα. 
«Αυτό το κεφάλαιο δεν μπορεί παρά να αποτελεί βασική 
μας ελπίδα για οποιαδήποτε μελλοντική αναγέννηση», 
υπογραμμίζει. 
Συνέχεια στη σελ 20
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Συνέχεια από τη σελ 19

      Πόσο πιθανό όμως είναι άνθρωποι σαν τον ίδιο, που 
φτιάχνουν τη ζωή τους μακριά από την Ελλάδα να πά-
ρουν την απόφαση να γυρίσουν πίσω και μάλιστα όσο 
ακόμη είναι ενεργοί επαγγελματικά; «Ενώ εγώ προσωπι-
κά εκμεταλλεύομαι τις ευκαιρίες της Ενωμένης Ευρώπης 
και του παγκόσμιου χωριού, μπορώ να μεταφέρω με βε-
βαιότητα ότι πολλοί από τους ανθρώπους που συνανα-
στρέφομαι εδώ στο Μόναχο θα γύριζαν στην Ελλάδα αύ-
ριο το πρωί, απλά και μόνο αν οι σπουδές τους έβρισκαν 
ένα ελάχιστο εργασιακό αντίκρισμα», απαντά και βάζει 
ουσιαστικά τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση.
      Κάποιοι θα τον χαρακτήριζαν τυχερό, αφού την πρώ-
τη του δουλειά ο Κωνσταντίνος Βάσιος την βρήκε μόλις 
λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής 
του θητείας, στις «Ημέρες Καριέρας» της Αθήνας. Ο πρώ-
τος του εργοδότης, μια γερμανική εταιρία τεχνολογίας, 
τον προσέλαβε αμέσως, παρά το γεγονός ότι δεν ήξερε 
καθόλου τη γλώσσα. Δεσμεύθηκε ωστόσο να μάθει πολύ 
γρήγορα, όπως και έγινε. Σε ένα εξάμηνο ήταν σε θέση 
να αναλάβει project και στον δεύτερο χρόνο είχε πλέ-
ον αποκτήσει σημαντική άνεση με την γλώσσα, κάτι το 
οποίο οι εργοδότες του θεωρούσαν ιδιαίτερα σημαντικό, 
αλλά ο ίδιος ομολογεί ότι το βρήκε εξαιρετικά αγχωτικό. 
Όπως λέει μάλιστα, δεν το συνιστά. Αυτό ίσως είναι και 
το μοναδικό του παράπονο σε ό,τι αφορά την εργασία 
στη Γερμανία. «Θα περίμενα σε έναν κλάδο όπως η Ρο-
μποτική, σε έναν κόμβο τεχνολογίας όπως η Βαυαρία, το 
εργασιακό περιβάλλον να είναι περισσότερο διεθνές», 
σημειώνει ο 30χρονος μηχανικός που εργάζεται σήμερα 
για την εταιρία υψηλής τεχνολογίας/Ρομποτικής «Franka 
Emika», η οποία έγινε γνωστή για τον ρομποτικό βραχί-
ονα «Panda», στο Μόναχο. 
      Το τελευταίο διάστημα, στον ελεύθερό του χρόνο με-
λετά Ιστορία. «Με ενδιαφέρει να μάθω πώς φτάσαμε ως 
εδώ», λέει και ξεκαθαρίζει ότι, αντίθετα από την κρατού-
σα αντίληψη, ο ίδιος δεν αντιμετώπισε ποτέ πρόβλημα 
με τους Γερμανούς κατά τη διάρκεια της κρίσης - ειδικά 
στον χώρο εργασίας. Παρακολουθεί πάντα στενά τις 
εξελίξεις στην Ελλάδα και σκοπεύει να επιστρέψει για να 
ψηφίσει στις Ευρωεκλογές - λίγο πριν πάρει τη μηχανή 
του από το Μόναχο με προορισμό τα ελληνικά νησιά.

Ευαγγελία Γεωργουλή: Η προοπτική της επι-
στροφής είναι πάντα ζωντανή
      Η Ευαγγελία Γεωργουλή είναι δερματολόγος. Εδώ 

και λίγους μήνες ζει στη Ζυρίχη και εργάζεται σε μεγάλη 
κλινική της Ελβετίας. Τα προηγούμενα δέκα χρόνια την 
βρήκαν στην Καρλσρούη - πρώτα για την ειδικότητα και 
ακολούθως για την αρχή της καριέρας της. Το εξωτερικό 
ήταν και για εκείνη μονόδρομος, καθώς μετά την απο-
φοίτησή της από την Ιατρική της Αθήνας και την ολο-
κλήρωση της Υπηρεσίας Υπαίθρου το 2006 θα έπρεπε να 
περιμένει από 8 έως και 12 χρόνια προκειμένου να βρει 
θέση για ειδικότητα σε νοσοκομείο.
      Η ίδια διερεύνησε τις δυνατότητές της σε διάφορες 
ευρωπαϊκές χώρες, πιστεύοντας πάντα ότι θα επρόκειτο 
για μια υπόθεση με ημερομηνία λήξης και ότι πέντε χρό-
νια αργότερα θα επέστρεφε στην Ελλάδα. Η σκέψη της 
Γερμανίας μάλιστα ομολογεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι αρχικά 
δεν την ενθουσίαζε, καθώς ούτε την γλώσσα γνώριζε, 
ενώ, όπως παραδέχεται, ήταν και κάπως επηρεασμένη 
από τα γνωστά στερεότυπα για τους Γερμανούς. Στην 
Καρλσρούη ωστόσο βρήκε, εκτός από μια ευκαιρία για 
πολύ υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, εξαιρετικό εργασιακό 
περιβάλλον, σημαντικές επαγγελματικές προοπτικές και 
κλίμα εμπιστοσύνης από συνεργάτες και προϊσταμένους. 
Η ίδια δηλώνει απόλυτα ικανοποιημένη από την διαδρο-
μή της εκεί και διευκρινίζει ότι η απόφασή της να εγκατα-
λείψει την πόλη είχε να κάνει όχι τόσο με τις οικονομικές 
απολαβές ή τις συνθήκες εργασίας, αλλά με το γεγονός 
ότι η ίδια αισθανόταν την ανάγκη για μια νέα πρόκληση, 
σε ένα πιο σύγχρονο, πιο «διεθνές» περιβάλλον, με δια-
φορετικές παραστάσεις. 
      Η Ζυρίχη, η οποία κάθε χρόνο βαθμολογείται με-
ταξύ των κορυφαίων πόλεων παγκοσμίως από άποψη 
ποιότητας ζωής, δεν χρειάζεται ασφαλώς διαφήμιση και 
τελικά αποδείχθηκε ακριβώς αυτό που είχε φανταστεί. 
Σημαντικό ρόλο έπαιξε βεβαίως και η εγγύτητα με την 
πατρίδα, καθώς, όπως λέει, δεν θα πήγαινε σε μια χώρα 
από όπου θα ήταν δύσκολο να ταξιδέψει προς την Ελλά-
δα και δεν θα έμενε μόνιμα κάπου, αν δεν μπορούσε να 
επιστρέφει συχνά.
      Η Ελβετία για την Λία -όπως την φωνάζουν οι φίλοι 
της- Γεωργουλή είναι ιδανική ως χώρα άσκησης της Ια-
τρικής. Ωστόσο η Γερμανία προσφέρει, όπως λέει, πολύ 
υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης στους γιατρούς της 
-λόγω ασφαλώς και του μεγέθους της. Και στις δύο χώ-
ρες όμως οι συνθήκες απέχουν σημαντικά από την πραγ-
ματικότητα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί της στην 
Ελλάδα, αποφοιτώντας από το Πανεπιστήμιο. «Οι σπου-
δές μου στην Ιατρική της Αθήνας μου έδωσαν εξαιρετι-
κές βάσεις και τεράστια αυτοπεποίθηση σε επιστημονικό 

επίπεδο, την οποία χρειαζόμουν ειδικά στην αρχή, όταν 
ακόμη δεν χειριζόμουν την γλώσσα με άνεση», εξηγεί 
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και συμβουλεύει στους γιατρούς που εν-
διαφέρονται να μεταναστεύσουν στη Γερμανία ότι απαι-
τείται γνώση της γλώσσας τουλάχιστον στο επίπεδο Γ1.
      Παρά το γεγονός ότι η Ελβετία την ικανοποιεί αυτή τη 
στιγμή απόλυτα, η προοπτική της επιστροφής είναι πά-
ντα ζωντανή. «Ίσως σε μια δεκαετία και εφόσον θα έχω 
προηγουμένως εξασφαλίσει την οικονομική μου ανε-
ξαρτησία», εξηγεί, αλλά αναγνωρίζει ότι οι προϋποθέ-
σεις που θα ήθελε να υπάρχουν, μεταξύ άλλων σταθερό 
νομικό και φορολογικό πλαίσιο, εφαρμογή των νόμων, 
προστασία του ιατρικού επαγγέλματος και εφαρμογή ια-
τρικών πράξεων μόνο από γιατρούς, βάζουν ομολογου-
μένως τον πήχη πολύ ψηλά. «Οι συνθήκες μάλλον δεν θα 
αλλάξουν όσο ζω. Αν περιμένω όμως να αλλάξουν, ίσως 
και να μην γυρίσω ποτέ», συμπληρώνει και ομολογεί ότι 
όσο και να αισθάνεται άνετα στην Γερμανία και την Ελβε-
τία, «σπίτι» της θεωρεί πάντα μόνο την Ελλά 

Κωνσταντίνος «Kωστής» Ψιμόπουλος
      «Σε μία τέτοια διττή ερώτηση που είναι από τη φύση 
της πολύ σύνθετη, θα πρέπει να απαντήσει κανείς μάλλον 
με σύνθετο τρόπο, έτσι ώστε να προσπαθήσει να εξηγή-
σει και να αναλύσει το φαινόμενο της διαρροής αυτής. 
Αναφερόμενος σε αυτό το φαινόμενο το χαρακτηρίσατε 
ως διαρροή εγκεφάλων μεταφράζοντας από τον αγγλικό 
όρο brain drain, μια διατύπωση με την οποία καταρχήν 
δεν θα μπορούσα να πω ότι συμφωνώ. Είναι ίσως πιο 
δόκιμος ο όρος το ανθρώπινο κεφάλαιο, ή οι νέοι και οι 
νέες με υψηλά ακαδημαϊκά ή επαγγελματικά προσόντα» 
λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Κωνσταντίνος «Kωστής» Ψιμόπου-
λος, Γραμματέας και μέλος του ΔΣ του Κύκλου Ελλήνων 
Ακαδημαϊκών Βοστώνης.
             Και συνεχίζει: «Για να πάρουμε όμως τα πράγματα 
από την αρχή, είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι τα τε-
λευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μετακίνηση, αποδημία, 
εκπατρισμός, ή μετανάστευση εκτός Ελλάδος περίπου 
200 με 400 χιλιάδων νέων επιστημόνων ή αυτών που 
ανήκουν στην κατηγορία του εκπαιδευμένου προσωπι-
κού, το οποίο γίνεται με πολλαπλάσιο ρυθμό σε σύγκρι-
ση με παλιότερες εποχές, και είναι ένα νούμερο που μόλις 
άκουσα προχθές να επιβεβαιώνεται στο άρτιο ρεπορτάζ 
του Σταμάτη Άστρα στην εκπομπή του στο ελληνικό 
ραδιόφωνο της Ελληνικής Ηχούς της περιοχής μας εδώ 
στην Βοστόνη σε μια αντίστοιχη συζήτηση». 
Συνέχεια στη σελ 21
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Συνέχεια από τη σελ 20

     Αναζητώντας, λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, τον όρο «brain 
drain» στο αγγλοελληνικό λεξικό της Οξφόρδης, βρί-
σκουμε ότι αποδίδεται ως εξήγηση «η απώλεια εκ-
παιδευμένου προσωπικού σε άλλη χώρα, που του 
προσφέρει μεγαλύτερες επαγγελματικές προοπτικές». 
Το Merriam Webster εξηγεί το «brain drain» ως την οι-
κονομική μετανάστευση επαγγελματιών ή μορφωμένου 
ανθρώπινου δυναμικού από μια χώρα σε κάποια άλλη με 
στόχο τις καλύτερες οικονομικές απολαβές και συνθήκες 
εργασίας. Ιστορικά, ο όρος «brain drain» επινοήθηκε το 
1963 από την Βασιλική Εταιρεία του Λονδίνου με γνώ-
μονα την περιγραφή της μετανάστευσης των Βρετανών 
επιστημόνων στις ΗΠΑ. Αναλυτές όπως οι Freitas & 
Pecoud, 2012 και Koser & Salt, 1997 σχολιάζουν πως 
κατά την διάρκεια της δεκαετίας του 1970, είχε γενικευτεί 
πλήθος ανησυχιών για την διαρροή επιστημόνων κυρί-
ως από τις αναπτυσσόμενες και πιο φτωχές χώρες, αφού 
έχαναν τους πιο μορφωμένους τους πολίτες που μετανά-
στευαν στον αναπτυγμένο δυτικό κόσμο και θεωρούσαν 
πως αυτό ήταν επιζήμιο για το εθνικό τους συμφέρον και 
την οικονομική τους ανάπτυξη.
           «Πέρα όμως από οποιαδήποτε διατύπωση τυγχάνει 
να προτιμάει ο κάθε αναγνώστης, το πιο κρίσιμο ερώτη-
μα που παραμένει είναι το εξής: «Μπορεί να αποφευχθεί 
αυτό το φαινόμενο στο μέλλον, ή να αντιστραφεί, με 
αποτέλεσμα την επιστροφή αυτών που έφυγαν στην πα-
τρίδα τους (μας) την Ελλάδα ή την παραμονή αυτών που 
τώρα σπουδάζουν εκεί;»» και προσθέτει: «Το πρόβλημα 
δεν θα έπρεπε να εστιάζεται σε τροποποιήσεις που πρέπει 
να γίνουν στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογίας 
από την πλευρά της ελληνικής πολιτείας. Δεν υπάρχει 
αργυρή σφαίρα «silver bullet» όπως λένε εδώ στην Αμε-
ρική, δηλαδή μία απλή και άμεση λύση για να αφανίσει 
το πρόβλημα αυτό. Ίσα-ίσα, υπάρχει πλήθος ενεργών 
επιστημόνων που σπούδασαν και έζησαν για πολλά 
χρόνια στο εξωτερικό, συγκεκριμένα στην περιοχή μας 
την ΒΑ ακτή των ΗΠΑ και οι οποίοι είναι σε σημαντικές 
ηγετικές θέσεις στον ακαδημαϊκό χώρο της Ελλάδας, 
και οι οποίοι καθημερινά πραγματοποιούν εξαιρετικό 
έργο στον τομέα τους με υψηλότατη ποιότητα έρευνας 
και τεχνολογίας, τόσο με διεθνή κριτήρια δημοσιεύσεων 
όσο και ευκαιριών για φοιτητές σε ελληνικά πανεπιστή-
μια. Ένα παράδειγμα προς μίμηση είναι το Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), του οποίο είμαι 
απόφοιτος (ΤΕΦΑΑ, 2003), και το οποίο έχει ως πρύτανη 
«έναν από εμάς» αν μπορεί να μου επιτραπεί η έκφραση, 
ο οποίος με τη σειρά του τότε είχε έρθει για μεταπτυχια-
κές σπουδές στις ΗΠΑ και μετά από δεκαετή καριέρα ως 

καθηγητής επέστρεψε για να αναλάβει θέση στο ΑΠΘ και 
να προσφέρει έργο αντλώντας από αυτά που έμαθε και 
που διδάχτηκε από τον τρόπο δράσης και σκέψης ως 
μέλος της ακαδημαϊκής ζωής στις ΗΠΑ. Ό ίδιος ο Πρύτα-
νης λοιπόν, ο Καθηγ. Περικλής Μήτκας είχε πει μπροστά 
μου στα πλαίσια μίας συνάντησης φοιτητών και καθη-
γητών (στην εκδήλωση «Ακαδημαϊκού Καφενείου») 
του Κύκλου Ελλήνων Ακαδημαϊκών Βοστώνης το 2016 
όταν είχε επισκεφτεί την Βοστώνη το εξής: Πέρα από την 
έρευνα που γίνεται και το ισχυρό ανθρώπινο δυναμικό 
στο ΑΠΘ (το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο 
στην Ελλάδα), ένα από τα προβλήματα που συνεχίζουν 
να υπάρχουν δεν είναι οι επενδύσεις ή τα κονδύλια για 
τεχνολογικές αναβαθμίσεις, αλλά η αδυναμία του συ-
στήματος, για παράδειγμα, να μπορέσει να δεχτεί μία 
προσφορά ή δώρο από κάποιον ιδιώτη που θέλει να 
ενισχύσει την έρευνα και να βοηθήσει νέους και νέες 
να βρούνε υποτροφίες ή εργασία στο ελληνικό πανεπι-
στήμιο. Αντίθετα με την πραγματικότητα στο ΜΙΤ που 
μπορώ εγώ ή οποιοσδήποτε να επισκεφτούμε ανά πάσα 
στιγμή την ιστοσελίδα και με πάτημα τριών πλήκτρων να 
κάνω μία οποιαδήποτε συνεισφορά ως άτομο ή οργα-
νισμός στο πανεπιστήμιο ή σε ένα συγκεκριμένο τμήμα, 
αυτό το πολύ απλό πράγμα (τουλάχιστον με αυτά που 
ίσχυαν πριν από 3 χρόνια) δεν μπορούσε να γίνει στο 
ΑΠΘ. Αυτό από μόνο του δεν μας πάει (ή μας κρατάει) 
πολύ πίσω; Και πλήθος αντίστοιχων παραδειγμάτων». 
        Σύμφωνα με τα όσα λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Ψιμό-
πουλος «καταλαβαίνει λοιπόν κανείς ότι το πρόβλημα 
είναι πολυσύνθετο, και δεν είναι μόνο θέμα αναβάθμι-
σης στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογίας, αν και η 
αλήθεια είναι ότι υπάρχουν ελλείψεις σε πολλούς τομείς. 
Το πιο κρίσιμο είναι η αλλαγή νοοτροπίας στην υιοθέ-
τηση πολιτικών και διατάξεων που να δίνουν το σωστό 
παράδειγμα και να διευκολύνουν το καλό έργο που μπο-
ρεί να γίνεται, και βεβαίως η διαφάνεια που πρέπει να 
τηρείται. Ένα άλλο μεγάλο θέμα είναι η κατάργηση του 
ασύλου στο πανεπιστήμιο, που θα οδηγήσει στην παύση 
της καταστροφής των υποδομών που γίνεται ατιμώρητα 
καθημερινά, πράγμα το οποίο φοβίζει τους φοιτητές και 
τους κάνει να απομακρύνονται και να ζητούν ασφαλέ-
στερα περιβάλλοντα. Άρα δεν είναι ο τομέας της έρευνας 
και της τεχνολογίας που πάσχει αυτός καθ᾽ αυτός». 
             Μία άλλη διάσταση που συμβάλλει στην έξοδο του 
ανθρώπινου δυναμικού από την Ελλάδα, επισημαίνει ο 
ίδιος, είναι και αυτή της οικογένειας, ή των γονέων, φί-
λων και συγγενών, «οι οποίοι από την μία πλευρά είναι 
πιο θετικοί από όσο ήταν παλαιότερα στο να αφήσουν ή 
να ενθαρρύνουν παιδιά, αδέρφια, ανίψια και συγγενείς 
να φύγουν ή να μην επιστρέψουν προκειμένου να είναι 

χαρούμενοι με τις ευκαιρίες που χαίρουν εδώ στις ΗΠΑ, 
και από την άλλη όσοι συγγενείς βρίσκονται ήδη στην 
εδώ πλευρά του Ατλαντικού, που προσπαθούν να ανοί-
ξουν τον δρόμο -με το παράδειγμά τους ή άλλες προ-
σφορές ευκαιριών ή παροτρύνσεις- στους δικούς τους 
ανθρώπους για να μπορέσουν να έρθουν και αυτοί για 
κάποιο μεταπτυχιακό, για ιατρική πρακτική ή έρευνα, ή 
για κάποια προσωρινή εργασία ή οποία ίσως μετατρα-
πεί σε πιο μόνιμη στην δική τους επιχείρηση για όσους 
πιθανόν έχουν ήδη αναπτύξει κάποιο τέτοιο δίκτυο. Και 
αυτό δεν είναι παράξενο αλλά πολύ ανθρώπινο μέσα σε 
ένα τέτοιο κοινωνικό πλαίσιο, και δεν έχει να κάνει άμεσα 
με κάτι που μπορεί να «φτιάξει» ή να βελτιώσει η ελλη-
νική πολιτεία. Ίσως μακροπρόθεσμα μόνο με την ριζική 
αλλαγή των προαναφερθέντων στην προηγούμενη πα-
ράγραφο». 
             Εν κατακλείδι, ο κ. Ψιμόπουλος λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ 
ότι «όσο δύσκολα και αν είναι τα πράγματα στην Ελλάδα 
με τα λάθη των κυβερνήσεων των τελευταίων χρόνων 
ιδιαίτερα αλλά και δεκαετιών γενικότερα, και όσο και αν 
υπάρχει η τάση για μετανάστευση, λόγω της οικονομικής 
και κοινωνικής κρίσης, η αλήθεια είναι ότι όσοι έχουν έρ-
θει και έχουν ζήσει κάποια χρόνια ή δεκαετίες στις ΗΠΑ, 
αρχικά για σπουδές και έπειτα για δουλειά, ιδιαίτερα αν 
έχουν κάνει και παιδιά που μεγαλώνουν πια ως ομογε-
νείς, πάντα έχουν την λαχτάρα για την επιστροφή στην 
μητέρα πατρίδα, το «νόστιμον ήμαρ» (για να χρησιμο-
ποιήσουμε και μια ωραία ομηρική έκφραση), έστω και 
ως όνειρο που ίσως δεν πραγματοποιηθεί ποτέ ή έστω 
και αν απλά μικρές γεύσεις αυτού του ονείρου δίδονται 
με τα καλοκαιρινά ταξίδια στην Ελλάδα. Από την άλλη 
όμως, νιώθουμε ότι το γεγονός ότι είμαστε εδώ, και το 
ότι αναγνωρίζεται το όποιο έργο έχει αναλάβει να κάνει 
ο καθένας από εμάς σε αυτήν την κοινότητα του ακαδη-
μαϊκού παραδείσου όπως λέμε συχνά και από την χώρα 
αυτή που έχει γίνει δεύτερη χώρα μας, μας κάνει να νιώ-
θουμε το χρέος να είμαστε οι καλύτεροι που μπορούμε, 
από ελληνικό φρόνημα και φιλότιμο, για να φανούμε σε 
συνεργάτες και συμπολίτες μας, οι καλύτεροι πρεσβευτές 
της πατρίδας μας στο εξωτερικό, και αυτό είναι κάτι που 
δεν είμαι σίγουρος αν θα υπήρχε διαχρονικά αλλά και θα 
μπορεί να υπάρξει στο μέλλον, αν κάποιοι δεν αποφάσι-
ζαν ή δεν τα κατάφερναν (είναι σημαντικό να πούμε ότι 
δεν καταφέρνουν όλοι που έρχονται να παραμείνουν) να 
μείνουν για να συνεχίσουν να παράγουν είτε ακαδημαϊ-
κά, ερευνητικά ή με όποιον άλλο επαγγελματικό τρόπο. 
Μέσα από αυτή την παραγωγή και αυτή την θυσία του 
σκληρού έργου εδώ, μπορούν να αλλάξουν και κάποια 
πράγματα εκεί (στην Ελλάδα)».
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Νέα υπηρεσία από το Επιμελητήριο των Μηχανικών, δωρεάν για τα μέλη του

Προσεχή Σεμινάρια 

18/3/2019 & 21/3/2019:  ΚΕΝΑΚ-Ενεργειακή Επιθεώρηση- Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης – Κτίρια nZEB για αρχάριους 

27/03/2019:  Όροι & Προϋποθέσεις για το δικαίωμα στη Δόμηση

28/03/2019:  Drone/ΣΜηΕΑ και Μηχανικοί

01/04/2019:  Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός

11/04/2019:  Η κάλυψη της αστικής ευθύνης των μηχανικών από λάθη στην επαγγελματική τους δραστηριότητα

15/4/2019 :  Επεμβάσεις σε Ιστορικές Κατασκευές: Ο ρόλος του Πολιτικού Μηχανικού

15/05/2019:  Η διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης εργαλείο για την προστασία του περιβάλλοντος και των επενδύσεων 

16/5/2019:   Δασικοί Χάρτες

Η διάρκειά τους είναι 4 ώρες (17:00-21:00).

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση αίτησης εγγραφής. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 
Περισσότερες πληροφορίες : https://web.tee.gr/seminaria-tee/
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων, μέλη του ΤΕΕ, που είναι ταμειακά ενήμεροι κατά το χρόνο 
υποβολής της αίτησης.

Αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ  (Σύνταγμα, Νίκης 4, 1ος όροφος)
https://web.tee.gr/seminaria-tee/





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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ΠΟΣΟ ΕΝΦΙΑ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ

ΣΕ ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΟΙ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ Α  ́ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΤΑ ΝΕΑ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-19-20                                              19/03/2019

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-23                                                    19/03/2019

Βαρύς θα είναι ο λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ που θα πλη-
ρώσουν και φέτος, και μάλιστα νωρίτερα από κάθε 
άλλη χρονιά, εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινή-
των. Ο φόρος θα υπολογιστεί με τις ίδιες αντικειμενικές 
αξίες, αυτές δηλαδή που ελήφθησαν υπόψη για τον 
ΕΝΦΙΑ του 2018, ενώ η λυπητερή αναμένεται να έρθει 
νωρίτερα, στο τέλος Ιουλίου.
 Η πληρωμή του φόρου θα ξεκινήσει από τον Αύγου-
στο αντί για τα τέλη Σεπτεμβρίου, όπως γινόταν τα 
τελευταία χρόνια, με τους φορολογουμένους να έχουν 
ήδη πάρει την κρυάδα των εκκαθαριστικών της φορο-
λογικής δήλωσης. 
Η μείωση 10% μεσοσταθμικά που θα ισχύσει στον 
φετινό φόρο ακινήτων δεν θα αγγίξει καθόλου όσους 
έχουν στην κατοχή τους μεσαία περιουσία. Ειδικά οι 
περίπου 450.000 φορολογούμενοι με ακίνητα αξίας 
άνω των 250.000 ευρώ για άλλη μια χρονιά θα πλη-
ρώσουν πάνω από 1 δισ. ευρώ για τα ακίνητά τους 
ή το 40% του ΕΝΦΙΑ που βεβαιώνεται. Ομως, ακόμα 
και για τους περισσότερους μικροϊδιοκτήτες η έκπτω-
ση που θα δουν στο ραβασάκι θα είναι της τάξης των 
20, 30 και 50 ευρώ. Δηλαδή ψίχουλα μπροστά στην 
υπερφορολόγηση που έχουν υποστεί στα χρόνια του 
ΣΥΡΙΖΑ.
 Σύμφωνα με πληροφορίες, το οικονομικό επιτελείο, 
για να ξεπεράσει τον σκόπελο των ανατροπών που 
θα προκαλούσε στον φετινό ΕΝΦΙΑ η νέα αναπρο-
σαρμογή των αντικειμενικών αξιών, φαίνεται να έχει 
αποφασίσει ο φόρος ακινήτων να υπολογιστεί φέτος 
με βάση τις τιμές ζώνης που ισχύουν από την 1η Ια-
νουάριου 2019. Η λύση αυτή εξυπηρετεί τα σχέδια της 
κυβέρνησης, η οποία, οδεύοντας προς τις κάλπες, από 
τη μια δεν θέλει τα νοικοκυριά να λάβουν στα χέρια 
τους το καλοκαίρι ακόμη πιο φουσκωμένα εκκαθαρι-
στικά ΕΝΦΙΑ λόγω των νέων τιμών ζώνης και από την 
άλλη θέλει να πουλήσει το αφήγημα της μείωσης κατά 
10% μεσοσταθμικά του φετινού φόρου ακινήτων. Μια 
μείωση η οποία αποτελεί σταγόνα στον ωκεανό των 
φορολογικών επιβαρύνσεων που έχει πνίξει τα νοικο-
κυριά. 
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΦΙΑ
 Με τα νέα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ, τα οποία πολύ 
πιθανόν να έρθουν στα τέλη Ιουλίου: 1. Οσοι έχουν 
ακίνητη περιουσία η συνολική αξία της οποίας δεν 
υπερβαίνει τα 60.000 ευρώ θα δουν τον φόρο να είναι 
μειωμένος κατά 30% σε σχέση με το ποσό του πλήρω-
σαν το 2018. Το ετήσιο όφελος θα είναι μόλις 55 ευρώ 

Σε πλήρες αδιέξοδο οδηγούνται οι διαπραγματεύσεις 
μεταξύ κυβέρνησης και θεσμών για το νέο πλαίσιο 
προστασίας της πρώτης κατοικίας. Οι θεσμοί και κυρί-
ως η ΕΚΤ ζητούν δραστικό περιορισμό όλων των κρι-
τηρίων επιλεξιμότητας, θεωρώντας ιδιαίτερα μεγάλο 
τον αριθμό των δανειοληπτών που ωφελούνται από το 
νέο πλαίσιο και ο οποίος σύμφωνα με τους αρχικούς 
υπολογισμούς φθάνει τις 180.000.
 Η κυβέρνηση από την πλευρά της, έχοντας ήδη ανε-
βάσει πολύ ψηλά τον πήχυ, φοβάται το πολιτικό κό-
στος που θα είχε μια δραστική περικοπή των κριτηρί-

κατά μέσο όρο ή σχεδόν 5 ευρώ τον μήνα. Στην κατη-
γορία αυτή βρίσκονται περίπου 3,5 εκατ. άτομα από 
το σύνολο των 5,88 εκατ. που πληρώνουν όμως το 
23,5% του συνολικού φόρου που βεβαιώνεται. 
2. Για περίπου 1 εκατομμύριο φορολογουμένους που 
κατέχουν ακίνητη περιουσία μικρής αξίας, από 60.001 
έως και 100.000 ευρώ, η μέση ετήσια κατά κεφαλήν 
ελάφρυνση ανέρχεται σε 80 ευρώ. Δηλαδή, καθένας 
από τους φορολογούμενους αυτούς θα έχει κατά μέσο 
όρο ελάφρυνση περίπου 7 ευρώ τον μήνα. 
3. Οι 588.000 φορολογούμενοι με ακίνητη περιουσία 
συνολικής αξίας από 100.000 έως 150.000 ευρώ θα 
δουν μια μέση φοροελάφρυνση 57 ευρώ τον χρόνο ή 
σχεδόν 5 ευρώ τον μήνα. 
4.  Για 280.000 φορολογουμένους που διαθέτουν 
ακίνητα αξίας από 150.000 έως 200.000 ευρώ η μέση 
φοροελάφρυνση θα ανέλθει μόλις σε 21,40 ευρώ τον 
χρόνο ή 1,78 ευρώ τον μήνα. 
5. Τον ίδιο λογαριασμό για την ακίνητη περιουσία τους 
θα λάβουν οι φορολογούμενοι που διαθέτουν ακίνητη 
περιουσία που υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ. Ειδικά, 
για τους περίπου 450.000 ιδιοκτήτες που πληρώνουν 
και συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ, δηλαδή για αυτούς που 
κατέχουν ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας άνω 
των 250.000 ευρώ, όχι μόνο δεν προβλέπεται καμία 
απολύτως ελάφρυνση, αλλά θα συνεχίσουν να πλη-
ρώνουν διπλό φόρο για τα ακίνητά τους (ΕΝΦΙΑ και 
συμπληρωματικό φόρο) που συνολικά υπερβαίνει το 
1 δισ. ευρώ. 
Για τα αγροτεμάχια που ανήκουν σε φυσικά πρόσω-
πα θα ισχύσει και φέτος η εξαίρεση από τη διαδικασία 
υπολογισμού συμπληρωματικού φόρου, ενώ με τις 
νέες διατάξεις μπαίνει κόφτης στη μείωση του ΕΝΦΙΑ 
στα 100 ευρώ, μια έκπτωση που θεωρείται απίθανο να 
την κερδίσουν οι φορολογούμενοι. 

ων και θα οδηγούσε εκτός προστασίας μεγάλο αριθμό 
δανειοληπτών, όπως ζητούν οι θεσμοί. Τραπεζικοί 
παράγοντες εκτιμούν ότι οι θεσμοί κρατούν σκληρή 
στάση εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο την ενόχλη-
σή τους για το γεγονός ότι η κυβέρνηση τους αγνόησε 
σε άλλες αποφάσεις, όπως η αύξηση του κατώτατου 
μισθού και η διατήρηση του χαμηλού ΦΠΑ στα νησιά 
που δεν αποτελούν μέρος της αξιολόγησης. 
Οι συσκέψεις για το θέμα τόσο σε τεχνικό όσο και σε 
πολιτικό επίπεδο είναι διαδοχικές και αναμένεται να 
συνεχιστούν τις προσεχείς ημέρες, σε μια προσπάθεια 
να καμφθεί η σκληρή στάση των θεσμών και να βρεθεί 
συμβιβαστική λύση. Ο χρόνος πάντως πιέζει επικίνδυ-
να και ορόσημο είναι το επόμενο Euroworking Group 
στις 25 Μαρτίου, το οποίο θα πρέπει να δώσει το πρά-
σινο φως για τη λήψη της απόφασης στο Eurogroup 
της 5ης Απριλίου. Οι προσδοκίες που δημιουργήθηκαν 
από τις αρχικές εξαγγελίες κυβερνητικών στελεχών 
φαίνεται να συρρικνώνονται καθώς, όπως όλα δεί-
χνουν, δύσκολα οι θεσμοί θα υποχωρήσουν, αν ανα-
λογιστεί κανείς ότι έχουν συνδέσει τη συμφωνία υλο-
ποίησης των μεταμνημονιακών προαπαιτουμένων και 
την αλλαγή του νόμου για την προστασία της πρώτης 
κατοικίας με 
 την καταβολή της δόσης του 1 δισ. ευρώ από τα κέρδη 
των ελληνικών ομολόγων και το σχέδιο ελάφρυνσης 
του ελληνικού χρέους. 
Σύμφωνα με την άποψη των θεσμών το νέο πλαίσιο, 
έτσι όπως το έχει προτείνει η κυβέρνηση, προστατεύει 
όχι μόνον αδύναμες κατηγορίες δανειοληπτών αλλά 
και μεσαίες κατηγορίες. Επιπλέον, δεν βοηθάει στη 
δημιουργία κουλτούρας πληρωμών και υποθάλπει 
τους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Στο επίκεντρο της 
διαφωνίας είναι:
 • Η ένταξη των επιχειρηματικών χρεών που έχουν 
προσημείωση την πρώτη κατοικία. Οι θεσμοί θεωρούν 
ότι διευρύνει την περίμετρο των οφειλών που μπο-
ρούν να ρυθμιστούν, ενώ από την πλευρά της η κυ-
βέρνηση προτάσσει ως επιχείρημα το γεγονός ότι στην 
Κύπρο αποδέχθηκαν την ένταξή τους σε αντίστοιχο 
πλαίσιο προστασίας που προέβλεπε και επιδότηση του 
Δημοσίου.
 • Η αξία της πρώτης κατοικίας που θα προστατεύεται, 
δηλαδή οι 250.000 ευρώ, με τους θεσμούς να ζητούν 
τη μείωση του ορίου στις 150.000 ευρώ ή ακόμα και 
στις 100.000 ευρώ. 
• Ο χρόνος που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες οι οφει-
λές, δηλαδή η 31η Δεκεμβρίου του 2018, με τους θε-
σμούς να ζητούν η χρονική διάρκεια να μην ξεπερνά 
την 1η Οκτωβρίου του 2018. 

Συνέχεια στη Σελ. 27
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«ΑΓΚΑΘΙ» ΚΑΙ ΤΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΧΡΕΗ 
ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ 2ΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ 4-5                                                      19/03/2019

Μπορεί το ενδιαφέρον για την ολοκλήρωση της 2ης 
μεταμνημονιακής αξιολόγησης να έχει επικεντρωθεί στο 
νομοσχέδιο της κύριας κατοικίας, όμως το «κλείσιμο» 
της διαδικασίας προϋποθέτει ότι θα ολοκληρωθούν και 
οι υπόλοιπες εκκρεμότητες από τον πίνακα των 16 «προ-
απαιτούμενων». 
Η κατάθεση του νομοσχεδίου για το διάδοχο σχήμα του 
νόμου Κατσέλη έχει επισκιάσει τις υπόλοιπες υποχρε-
ώσεις, όπως είναι η πώληση των λιγνιτικών μονάδων 
της ΔΕΗ, η παραχώρηση της Εγνατίας Οδού, αλλά και 
η στελέχωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσό-
δων. Στον κατάλογο των 16 προαπαιτούμενων της 2ης 
αξιολόγησης δεν υπάρχει αναφορά στην πορεία των 
ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου, οι οποίες πα-
ρέμειναν και τον Ιανουάριο του 2019 «κολλημένες» στο 
επίπεδο των δύο δισ. ευρώ (μαζί με τις επιστροφές φό-
ρου που βρίσκονται σε εκκρεμότητα). Ωστόσο, οι θεσμοί 
δείχνουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο 
θέμα και εξακολουθούν να ζητούν στοιχεία για πολύ 
συγκεκριμένες επιδόσεις και στον συγκεκριμένο τομέα 
μέχρι το τέλος Μαρτίου.
 Από τα προαπαιτούμενα που εξακολουθούν να βρίσκο-
νται σε εκκρεμότητα, για τα περισσότερα δεν υπάρχει 
χρόνος να κλείσουν οριστικά μέχρι το τέλος της εβδο-
μάδας -ή έστω μέχρι τις 5 Απριλίου που είναι προ-
γραμματισμένη η συνεδρίαση του Eurogroup- καθώς 

υπάρχουν «αντικειμενικές δυσκολίες»: η στελέχωση της 
ΑΑΔΕ -δηλαδή η ολοκλήρωση των προσλήψεων ώστε 
να συμπληρωθεί ο αριθμός των 12.000 απασχολούμε-
νων- εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από το ΑΣΕΠ, 
ενώ για την πώληση των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ 
έχουν ήδη δρομολογηθεί οι διαδικασίες για τον νέο 
διαγωνισμό. Επομένως, τα δύο βασικά «μέτωπα» στα 
οποία οι θεσμοί ζητούν πρόοδο έχουν να κάνουν με την 
ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων για το νέο πλαίσιο 
προστασίας της κύριας κατοικίας, όπως επίσης και με 
την περαιτέρω μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών 
του Δημοσίου μέχρι το τέλος Μαρτίου. 
Για όποια θέματα συμφωνηθεί ότι δεν μπορούν να κλεί-
σουν για «αντικειμενικούς λόγους» μέχρι τη συνεδρίαση 
του EWG της επόμενης Δευτέρας, θεωρείται δεδομένο 
ότι θα μεταφερθούν την επόμενη αξιολόγηση, η οποία 
είναι πολύ πιθανό να ξεκινήσει πριν καν ολοκληρωθεί 
η 2η. Και αυτό διότι είναι ακόμη ανοικτό το ενδεχόμε-
νο η πρώτη επίσκεψη των θεσμών στην Αθήνα για την 
3η αξιολόγηση να γίνει πριν από το Eurogroup της 5ης 
Απριλίου. 
Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για την πορεία των λη-
ξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς τους προμη-
θευτές του αφορούν μήνα Ιανουάριο και δείχνουν αύξη-
ση. Το υπόλοιπο των οφειλών της γενικής κυβέρνησης 
έφτασε στο 1,579 δισ. ευρώ (από 1,537 δισ. ευρώ στο 
τέλος Δεκεμβρίου), ενώ οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων 
περιορίστηκαν ελαφρά στα 488 εκατ. ευρώ από 506 
εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο. Με αθροιστικό υπόλοιπο της 
τάξεως των δύο δισ. ευρώ, η ελληνική πλευρά απέχει 
από τον στόχο του μηδενισμού των ληξιπρόθεσμων 
υποχρεώσεων. Ωστόσο, στους θεσμούς έχουν παραδο-
θεί αναλυτικά στοιχεία που δείχνουν σημαντική, «ποιο-
τική» βελτίωση: 
1. Στο σκέλος των εκκρεμών επιστροφών φόρου, τα 
στοιχεία δείχνουν πολύ μεγάλη μείωση στις εκκρεμό-
τητες άνω των 90 ημερών, κάτι που σημαίνει ότι έχει 
μειωθεί σημαντικά η μέση διάρκεια των υποχρεώσεων 
σε εκκρεμότητα. 
2. Στο σκέλος των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, η ελ-
ληνική πλευρά έχει παρουσιάσει στοιχεία από τα οποία 
προκύπτει ότι για πολύ μεγάλο μέρος από το υπόλοιπο 
του 1,537 δισ. ευρώ, υπάρχουν εκκρεμότητες στη δικαι-
οσύνη οι οποίες και εμποδίζουν την ταχύτερη μείωση. 
Η Αθήνα έχει ζητήσει τεχνική βοήθεια για να επιταχυν-
θούν οι διαδικασίες εκκαθάρισης των ληξιπρόθεσμων 
οφειλών. Η βοήθεια θα αφορά κατά κύριο λόγο στην 
οργάνωση των υπηρεσιών του Δημοσίου ώστε να μην 
υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις από τη στιγμή που το 
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους θα αποδεσμεύει τα σχε-
τικά κονδύλια μέχρι τη στιγμή που θα γίνονται οι πλη-
ρωμές από τους επιμέρους φορείς του Δημοσίου. 

•  Οι εξελίξεις στον τομέα της ενέργειας 
Με την προκήρυξη του νέου διαγωνισμού για την πώ-
ληση των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ στη Μελίτη 
Φλώρινας και τη Μεγαλόπολη, στο πλαίσιο του οποίου 
μάλιστα ολοκληρώθηκε την περασμένη Παρασκευή 
(15/3) η φάση υποβολής ενδιαφέροντος από υποψήφι-
ους επενδυτές, διευθετήθηκε η εκκρεμότητα αναφορικά 
με την αποεπένδυση της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρι-
σμού. Η επανεκκίνηση της αποεπένδυσης προστέθηκε 
στα μεταμνημονιακά προαπαιτούμενα μετά το «ναυά-
γιο» του πρώτου διαγωνισμού για την ιδιωτικοποίηση 
του λιγνιτικού χαρτοφυλακίου, ο οποίος κηρύχθηκε από 
τη ΔΕΗ και επίσημα άγονος στις 8 Φεβρουαρίου. 
Στη φάση υποβολής ενδιαφέροντος έλαβαν μέρος 6 
επενδυτές, ενώ ένα καινούργιο στοιχείο στον δεύτερο 
διαγωνισμό είναι ότι αυτή τη φορά είναι υποχρεωτική 
η λήψη γνωμοδότησης σχετικά με το δίκαιο και εύλο-
γο της συναλλαγής (Fairness Opinion), ενώ καθίσταται 
προαιρετική η διενέργεια αποτίμησης. Μάλιστα, αν γίνει 
νέα αποτίμηση (κάτι που έχει επιβεβαιώσει η ΔΕΗ), τότε 
προβλέπεται πως ο εκτιμητής θα λάβει υπόψη αντίστοι-
χες εμπορικές συναλλαγές στην ευρωπαϊκή αγορά και τα 
αποτελέσματα του προηγούμενου διαγωνισμού. Στην 
περίπτωση που η νέα διαδικασία έχει αίσια έκβαση, η 
διαδικασία θα ολοκληρωθεί έως τις 5-8 Μαΐου, με την 
έγκριση της συναλλαγής σε πρώτη φάση από τη ΔΕΗ και 
μετά από το Κοινοβούλιο, αφότου πρώτα θα έχει ανα-
δειχτεί ο προτιμητέος επενδυτής με βάση τις οικονομικές 
προσφορές που θα υποβληθούν. 
Την ίδια στιγμή, εντός του 2018 ολοκληρώθηκε η 
μεταβίβαση του 66% του ΔΕΣΦΑ στην κοινοπραξία 
Senfluga, όπως προβλεπόταν στο πλαίσιο της δεύτερης 
μεταμνημονιακής αξιολόγησης. Η ολοκλήρωση της συ-
ναλλαγής έγινε στις 20 Δεκεμβρίου, επισημοποιώντας 
την «είσοδο» στον ΔΕΣΦΑ της κοινοπραξίας των Snam, 
Enagas και Fluxys, η οποία ανακηρύχθηκε προτιμητέος 
επενδυτής στον σχετικό διαγωνισμό, έναντι 535 εκατ. 
ευρώ. 

Ο νόμος Κατρούγκαλου σε όλο του το μεγαλείο: Περί-
που 250.000 αυτοαπασχολούμενοι θα κληθούν από 
τώρα και για τα επόμενα τρία χρόνια να πληρώνουν… 
τέσσερα ή και πέντε διαφορετικά εκκαθαριστικά ασφα-
λιστικών εισφορών προκειμένου να είναι συνεπείς απέ-
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• Το όριο για την ακίνητη περιουσία που μπορεί να έχει 
ο δανειολήπτης και το οποίο με βάση την αρχική κυ-
βερνητική πρόταση ήταν οι οδηγούνται ευρώ και το 
όριο των 65.000 ευρώ που είχε οριστεί για τις καταθέ-
σεις. Να σημειωθεί ότι η κυβέρνηση, σε μια προσπά-
θεια να έρθει σε συμβιβασμό, φέρεται να συναίνεσε 
στην περικοπή στο μισό των ορίων για την ακίνητη και 
την κινητή περιουσία που μπορεί να διαθέτει ο οφειλέ-
της, μείωση ωστόσο που δεν κρίθηκε ικανοποιητική, 
με τους θεσμούς να ζητούν η αξία της ακίνητης περι-
ουσίας να μην ξεπερνά τις 100.000 ευρώ και το όριο 
των καταθέσεων τις 5.000 ευρώ. 
• Η χρονική διάρκεια που θα λειτουργήσει η πλατφόρ-
μα και η οποία, σύμφωνα με τους θεσμούς, δεν θα 
πρέπει να υπερβαίνει τους έξι μήνες. 
• Η παράλληλη προστασία που μπορεί να επιτύχει κά-
ποιος μέσω δικαστηρίου ακόμη και αν δεν αποδεχθεί 
τη ρύθμιση. 
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Δεκατέσσερα κενά ακίνητα του Ταμείου Αρχαιολογικών 
Πόρων (ΤΑΠ) που βρίσκονται στη Μεσαιωνική Πόλη της 
Ρόδου θα μισθωθούν με τη διενέργεια δημόσιων πλειοδοτι-
κών διαγωνισμών, ανακοίνωσε το υπουργείο Πολιτισμού. 
Τη σχετική απόφαση, με την οποία εγκρίνεται η πρώτη 
φάση του προγράμματος για την αξιοποίηση των ακινήτων 
του ΤΑΠ στη Ρόδο, υπέγραψαν η υπουργός Πολιτισμού και 
Αθλητισμού Μυρσίνη Ζορμπά και ο υφυπουργός Κώστας 
Στρατός. 
Σύμφωνα με το ΥΠΠΟ, «ο χρόνος μίσθωσης θα είναι 12 
χρόνια για τις οικίες και 6 χρόνια με δυνατότητα παράτασης 
άλλων 6 χρόνων για τα καταστήματα». Επισημαίνεται πως 
«στις σχετικές προκηρύξεις προβλέπεται ρητά η πλήρης 
συμμόρφωση τόσο με το μνημειακό χαρακτήρα όσο και την 
πολεοδομική μελέτη και τις επιτρεπόμενες χρήσεις της Με-
σαιωνικής Πόλης» π οποία αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας 
Κληρονομιάς της Ουνέσκο. Το υπουργείο Πολιτισμού διαθέ-
τει 5.500 ακίνητα σε όλη την Ελλάδα εκ των οποίων τα 1 20 
βρίσκονται στην Πλάκα και περί τα 350 στην παλιά πόλη της 
Ρόδου. Το Δημόσιο θα μπορούσε να αντλήσει πολλά έσοδα 
από αυτά τα ακίνητα, όμως η κατάσταση στη διαχείρισή 
τους χαρακτηρίζεται ως χαοτική. Χαρακτηριστικό του αλα-
λούμ είναι πως το ΤΑΠ κλήθηκε να πληρώσει στην Εφορία 
πρόστιμο 7 εκατ. ευρώ που αφορούσε μια πενταετία παρα-
τυπίες στις εισπράξεις των μισθωμάτων! Τώρα επιχειρείται 
ένα πρώτο βήμα για την αξιοποίηση αυτών των ακινήτων 
που ας ελπίσουμε δεν αποτελεί προεκλογικό πυροτέχνημα.

Την μεθεπόμενη Κυριακή 31 Μαρτίου – την τελευταία 
Κυριακή του Μαρτίου – θα γίνει η καθιερωμένη αλλα-
γή από τη χειμερινή στη θερινή ώρα. Στις 3 τα ξημερώ-
ματα, τα ρολόγια θα πάνε μπροστά μία ώρα.
Θα αλλάξουμε τα ρολόγια μας για τελευταία φορά;
Καθώς ήδη από πέρσι έχει αρχίσει μία έντονη συζή-
τηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την κατάργηση της 
αλλαγής ώρας, πολλοί θεωρούσαν ότι την 31η Μαρ-
τίου 2019 θα γινόταν το τελευταίο υποχρεωτικό πέ-
ρασμα στη θερινή ώρα. Πράγματι, μετά την πρόταση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Σεπτέμβριο του 2018, 
τα κράτη-μέλη της Ευρώπης έπρεπε να αποφασίσουν 
μέχρι και τον προσεχή Απρίλιο αν θα διατηρήσουν μό-
νιμα τη χειμερινή ή τη θερινή ώρα.
Ωστόσο, οι διαφωνίες μεταξύ των χωρών οδήγησαν 
στην αναβολή του μέτρου αυτού. Συγκεκριμένα, στις 4 
Μαρτίου 2019 η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποφάσισε την κατάρ-
γηση της αλλαγής ώρας μετά το 2021 με 23 ψήφους 
υπέρ και 11 κατά. Μέχρι τον Απρίλιο του 2020, οι χώ-
ρες της ΕΕ θα πρέπει να έχουν αποφασίσει την ώρα που 
θα έχουν και η οριστική αλλαγή να γίνει τον Μάρτιο 
του 2021.
Παράλληλα, κάλεσαν την Κομισιόν να διασφαλίσει ότι 
η απόφαση των χωρών θα είναι συντονισμένη και δεν 
θα διαταράξει την κοινή εσωτερική αγορά της ΕΕ. Στη 
συνέχεια, η απόφαση θα κατατεθεί στην Ολομέλεια της 
Ευρωβουλής και θα εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Συμ-
βούλιο.

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ: 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 14 ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗ 
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ

AΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ ΤΗΝ ΜΕΘΕΠΟΜΕΝΗ 
ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ
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ναντι στα ασφαλιστικά ταμεία: τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ 
που χορηγεί τις επικουρικές συντάξεις και το εφάπαξ. 
Χθες, το ΕΤΕΑΕΠ ανακοίνωσε ότι -με καθυστέρηση 27 
μηνών- ξεκινάει τη διαδικασία είσπραξης των ασφαλι-
στικών εισφορών που αφορούν την κάλυψη για χορή-
γηση επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ. Αυτό σημαίνει 
αυτομάτως τρεις διαφορετικές πληρωμές για τους επό-
μενους 36 μήνες: η πρώτη θα αφορά την αναδρομική 
πληρωμή των εισφορών για το 2017, η δεύτερη πλη-
ρωμή θα αφορά και αυτή την πληρωμή των εισφορών 
για το 2018, ενώ το τρίτο ειδοποιητήριο θα αφορά τις 
τρέχουσες εισφορές για επικουρική ασφάλιση και εφά-
παξ. 
Εννοείται ότι οι 250.000 αυτοαπασχολούμενοι που 
θα πρέπει να πληρώνουν αυτά τα τρία ειδοποιητήρια 
έχουν να πληρώνουν και την τρέχουσα εισφορά για 
την κύρια σύνταξη. Μάλιστα, επειδή το ειδοποιητήριο 
που λαμβάνουν αυτή την περίοδο αφορά εισφορές 
που έχουν υπολογιστεί ως «έναντι» (σ.σ. διότι έχουν 
υπολογιστεί με τα κέρδη της προ-προηγουμενης χρο-
νιάς και όχι της προηγούμενης, όπως πρέπει να συμβεί 
κανονικά- από το φθινόπωρο είναι πιθανό να πληρώ-
νουν και πέμπτο ειδοποιητήριο το οποίο θα αφορά τις 
αναδρομικές χρεώσεις που θα προκύπτουν λόγω του 
επανυπολογισμού.
 Οι 250.000 επαγγελματίες που από χθες έρχονται 
αντιμέτωποι με το τριπλό εκκαθαριστικό των επικου-
ρικών θα πρέπει να αισθάνονται και ευχαριστημένοι, 
καθώς έχουν αποφύγει τα… χειρότερα: το υπουργείο 
Εργασίας μείωσε τις εισφορές και μάλιστα αναδρομι-
κά, ώστε οι ασφαλισμένοι να πληρώνουν το % των 
αποδοχών τους για τις δύο καλύψεις (επικούρηση και 
εφάπαξ) αλλά μόνο ένα ελάχιστο ποσό της τάξεως των 
64-71 ,5 ευρώ. Βέβαια, το παραμύθι της μείωσης των 
επιβαρύνσεων έχει και δράκο, ο οποίος θα φανεί όταν 
θα έρθει η ώρα απονομής της σύνταξης: ο δράκος θα 
έχει να κάνει με τον υπολογισμό της επικουρικής και 
του εφάπαξ, ο οποίος αντί για σύνταξη θα βγάλει… 
χαρτζιλίκι. 
Τα ειδοποιητήρια για τις εισφορές της επικούρησης 
αφορούν το διάστημα Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 
2019, καθώς και τις δύο πρώτες δόσεις από τις 36 του 
διαστήματος 1/1/2017-31/12/2018. Συγκεκριμένα, οι 
ασφαλισμένοι θα λάβουν τρία ειδοποιητήρια: 
- το πρώτο με την εισφορά του Φεβρουαρίου 2019 και 
αναδρομικά τον Ιανουάριο του 2019,
 - το δεύτερο με την πρώτη από τις 36 δόσεις για το 
διάστημα 1/1/2017 έως 31/12/2017, και 
- το τρίτο με την πρώτη δόση από τις 36 δόσεις του 
διαστήματος από 1/1/2018 έως 31/12/2018.
 Οι ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται σε μηνιαία 

βάση, με καταληκτική ημερομηνία πληρωμής την τε-
λευταία εργάσιμη του επόμενου μήνα. Ειδικά κατά την 
πρώτη έκδοση των ειδοποιητηρίων, ως καταληκτική 
ημερομηνία καταβολής ορίζεται η 12η Απριλίου 2019, 
με αντίστοιχη εναρκτήρια ημερομηνία πληρωμής την 
5η Απριλίου 20 1 9. Υπενθυμίζεται πως η ελάχιστη 
μηνιαία εισφορά για επικούρηση και εφάπαξ τον μήνα 
Ιανουάριο ορίζεται στα 64,5 ευρώ τον μήνα (41 ,02 
ευρώ για επικούρηση και 23,43 ευρώ για εφάπαξ). 
Ωστόσο, από τον Φεβρουάριο, λόγω της αύξησης του 
κατώτατου μισθού, οι εισφορές αναπροσαρμόζονται 
στα 71 ,50 ευρώ τον μήνα (45,50 ευρώ για επικούρη-
ση και 26 ευρώ για εφάπαξ). Από 1ης Ιουνίου 2019, το 
ασφάλιστρο της επικουρικής πέφτει στο 6,5% από 7% 
σήμερα, για όλους, οπότε τα ποσά θα αναπροσαρμο-
στούν αναλόγως. 


