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ΔΙΑβΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1,4,5,6,7,8 και 10
Ασφαλιστικό - Συνέντευξη τύπου Προέδρων Επιστημονικών 
Φορέων: σε δεινή θέση οι επιστήμονες - Χρειάζονται λύσεις 
τώρα  
Γ . Στασινός: Απαράδεκτο δύο χρόνια μετά την εφαρμογή του 
νέου ασφαλιστικού να μην λειτουργούν και να μην επικοινω-
νούν μεταξύ τους τα ηλεκτρονικά συστήματα του ΕΦΚΑ
-Τραγικό και απαράδεκτο, άνθρωποι που έχουν εκπληρώσει 
τις υποχρεώσεις τους και έχουν άμεση αναγκη, να στερούνται 
περίθαλψη και φάρμακα από συνεχόμενα  λάθη στη χορήγηση 
ασφαλιστικής ικανότητας.
Σελ 11
Ελεύθεροι επαγγελματίες: Ποιοι και γιατί θα λάβουν... λάθος 
ειδοποιητήρια εισφορών
Σελ 12
Επίσκεψή στο Κεντρικό Γραφείο Κτηματογράφησης - Έως το 
καλοκαίρι του 2021 η Ελλάδα θα διαθέτει Κτηματολόγιο, δήλω-
σε ο Γ. Δημαράς
Σελ 13 και 14
Τι ειπώθηκε στην 4η Διυπουργική Σύνοδος της Επιτροπής για 
την Περιφερειακή Ανάπτυξη (RDPC) του ΟΟΣΑ στην Αθήνα 
Σελ 15 
Την επίσημη έναρξη της πρώτης επενδυτικής περιόδου στο λι-
μάνι Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε η ΟΛΘ ΑΕ
Σελ 16
Στην πορεία του ενεργειακού μετασχηματισμού της Ελλάδας και 
οι  μελλοντικοί στόχοι στον ενεργειακό τομέα  αναφέρθηκε ο Γ. 
Σταθάκης στο Συνέδριο «Ναυτεμπορικής»:
Σελ 17
Στην χονδρεμπορική αγορά τηλεπικοινωνιών εισέρχεται ο 
ΑΔΜΗΕ
Σελ 18 
ΕΕ:2 δισεκατομμύρια τα επόμενα δύο χρόνια «για να τεθεί η 
Ευρώπη στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας»
Σελ 19
Ηράκλειο: Περίπου χίλια αιτήματα για λακκούβες στους δρό-
μους, κατατέθηκαν μέσα σε δύο μήνες στο δήμο
Σελ  20 
Από το brain drain στο brain gain: Αισιοδοξούν οι νέοι επιστή-
μονες και ερευνητές
Σελ  21
Οι επιπτώσεις της κρίσης στη δημόσια και την ιδιωτική δαπάνη, 
στο επίκεντρο έρευνας του ΙΟΒΕ
Σελ  22
Σεμινάρια ΤΕΕ: Νέα υπηρεσία ΤΕΕ για τα μέλη του
Σελ  23
Δωρεάν υπηρεσίες ΤΕΕ προς μηχανικούς μέλη του
Σελ  24
Prototype by TEE & Attica Region: ένας τεχνοδικτυακός (ψηφια-
κός)επιταχυντής καινοτόμων ιδεών.
Σελ 2
Προσεχώς
Σελ 25, 26, 27
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου
Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση 
του ΤΕΕ (Newsletter) TEE:

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ 
ΦΟΡΕΩΝ: ΣΕ ΔΕΙΝΗ ΘΕΣΗ ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ - ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΡΑ  

Τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιστή-
μονες και ελεύθεροι επαγγελματίες με τη λειτουργία του 
ΕΦΚΑ, του ΕΤΕΑΕΠ και γενικότερα το ασφαλιστικό σύστη-
μα αλλά και τις ανησυχίες τους και τις προτάσεις τους για 
τη σχεδιαζόμενη ρύθμιση των 120 δόσεων για παλαιές 
οφειλές ανέλυσαν σε κοινή συνέντευξη τύπου οι πρόεδροι 
του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Γιώργος Στασινός, 
του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Δημήτρης Βερβεσός 
και του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Κωνσταντί-
νος Κόλλιας. 
Ταυτόχρονα τεκμηρίωσαν με οικονομικά στοιχεία και πα-
ραδείγματα, ότι οι αυτοαπασχολούμενοι επιστήμονες που 
συνεχίζουν να μαστίζονται από τις συνέπειες της κρίσης, 
αδυνατούν να ανταποκριθούν στις ασφαλιστικές απαι-
τήσεις, που συνεπάγονται εξωπραγματικά ποσά για τις 
πραγματικές τους οικονομικές δυνατότητές τους, τις οποί-
ες καλούνται να καταβάλλουν συνολικά, άμεσα και επιτα-
κτικά, για κύρια σύνταξη, νέες εισφορές, για επικούρηση 
και εφάπαξ και αναδρομικές εισφορές του 2017 και 2018. 
Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός σημείωσε με έμφα-
ση ότι είναι απαράδεκτο δύο χρόνια μετά την εφαρμογή 
του νέου ασφαλιστικού ακόμη να μη λειτουργούν και να 
μην επικοινωνούν μεταξύ τους τα (επιμέρους) ηλεκτρονι-
κά συστήματα του ΕΦΚΑ, δημιουργώντας τεράστια προ-
βλήματα στους ασφαλισμένους και ατελείωτα λάθη που 
επαναλαμβάνονται στα ειδοποιητήρια.
Ανέδειξε επίσης ιδιαίτερα το γεγονός της, αναίτιας, σε πολ-
λές περιπτώσεις λόγω απλού λάθους, απώλειας ασφαλι-
στικής ικανότητας και υγειονομικής κάλυψης σε χιλιάδες 
ασφαλισμένους επιστήμονες. «Είναι τραγικό και απαρά-
δεκτο ένας άνθρωπος που πληρώνει τις εισφορές του και 
έχει άμεσα ανάγκη από φάρμακα ή θεραπεία να πρέπει να 
κάνει ο ίδιος διαδικασία 2-3 ημερών στις υπηρεσίες για να 
μπορέσει να καλύψει αυτά τα φάρμακα και την περίθαλψή 
του», σημείωσε χαρακτηριστικά.
Ο κ. Στασινός ανέλυσε ακόμη σημαντικά προβλήματα 
του ασφαλιστικού. Σημείωσε ότι οι οφειλόμενες εισφορές 
έχουν επιτόκιο 8,75%, το οποίο είναι ληστρικό καθώς 
υπάρχει πλέον ένας και μόνο, κρατικός, ασφαλιστικός φο-
ρέας, ο ΕΦΚΑ, ο οποίος έχει το ίδιο αξιόχρεο με το ελληνικό 

δημόσιο άρα πρέπει να έχει και τα ίδια επιτόκια, αφού το 
Ελληνικό Δημόσιο διασφαλίζει την ύπαρξή του.
Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ διατύπωσε συγκεκριμένες προτάσεις 
σχετικά με την επερχόμενη ρύθμιση των 120 δόσεων. Τό-
νισε ότι για να διασφαλιστεί η επιτυχία της ρύθμισης για 
όσους έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, θα πρέπει να απο-
συνδεθεί από την καταβολή των τρεχουσών εισφορών. 
Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΤΕΕ πρότεινε:
- Την πλήρη διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων για 
όσους ενταχθούν στη ρύθμιση και την ολοκληρώσουν, 
με αφαίρεση των αντίστοιχων ποσών προοδευτικά από 
το τέλος των δόσεων.
- Όσον αφορά τους μηχανικούς, τη διαγραφή αναδρομι-
κών εισφορών του Ν. 3986/11 και
- τη διαγραφή της αναδρομικής προσαύξησης, κατόπιν 
αίτησης του ασφαλισμένου.
Μεταξύ άλλων, ο Γ. Στασινός τόνισε την ανάγκη να προ-
χωρήσει άμεσα η διεκπεραίωση των αναδρομικών δια-
γραφών από το ΤΣΜΕΔΕ για όσους δεν άσκησαν επάγγελ-
μα μηχανικού και διαγράφονται αναδρομικά από το ΤΕΕ. 
Επίσης, υπογράμμισε ότι πρέπει να αυξηθεί άμεσα το όριο 
οφειλών όσον αφορά τη δυνατότητα συνταξιοδότησης.
Στη κοινή συνέντευξη Τύπου οι τρεις πρόεδροι παρουσί-
ασαν συγκεκριμένες προτάσεις συνολικής και ρεαλιστικής 
διευθέτησης των εισφορών ώστε οι ελεύθεροι επαγγελ-
ματίες, μη μισθωτοί, να έχουν στοιχειώδης δυνατότητες 
να διαχειριστούν τις υποχρεώσεις τους, με αιχμή την 
αποσύνδεση των ασφαλιστικών εισφορών από την αύ-
ξηση του κατώτατου μισθού, αλλά και την απομείωση 
του προβλεπομένου ληστρικού επιτοκίου οφειλών, θέ-
τοντας παράλληλα τα ζητήματα της διαγραφής οφειλών 
και προσαυξήσεων του παρελθόντος, την εφαρμογή ρε-
αλιστικών κριτηρίων  στην επικείμενη ρύθμιση των 120 
δόσεων, ώστε να μην εξελιχθεί σε επικοινωνιακή κοροϊ-
δία προεκλογικού τύπου και ζήτησαν αναθεώρηση των 
ρυθμίσεων για όσους αμείβονται με τίτλους κτήσεων που 
οδηγούν σε μεγάλη μείωση των εισοδημάτων κυρίως 
των νέων εργαζομένων με «μπλοκάκι». 
Αναλυτικά στις σελ 4 έως 10
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

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

Αραβο-Ελληνικό 
Επιμελητήριο

15 Απριλίου 2019
6ο Τεχνολογικό Φόρουμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Είκοσι επιστημονικοί, εκπαι-
δευτικοί και επιχειρηματικοί 
φορείς

15 - 17 Μαΐου 2019

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

Σχολή Αγρονόμων & 
Τοπογράφων Μηχανικών 
Ε.Μ.Π.

ΠΟΜΙΔΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
Η Πανελλήνιος Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων και τα κατά 
τόπους σωματεία της, σε συνεργασία και με τους οικείους Δικη-
γορικούς Συλλόγους διοργανώνουν τις παρακάτω ενημερωτι-
κές συγκεντρώσεις:
Βέροια: Τετάρτη, 20 Μαρτίου, ώρα 6.30 μ.μ. στο Επιμελητήριο,
Θεσσαλονίκη: Πέμπτη 21/3 ώρα 5.00 στο ξενοδοχείο 
Macedonia palace 
Δράμα: Παρασκευή, 22/3, ώρα 12 μ. στο Δικηγορικό Σύλλογο 
Δράμας και
Κομοτηνή: Παρασκευή, 22/3, ώρα 5.30 μ.μ. στο ξενοδοχείο 
Ορφεύς
Λάρισα: Σάββατο, 23/3, ώρα 12 μ. στο ξενοδοχείο Grand hotel
με τα εξής θέματα:
- Φορολογία ακινήτων. ΕΝΦΙΑ & Συμπληρωματικός Φόρος. 
Αντικειμενικές αξίες ακινήτων.
- Φορολογικές δηλώσεις 2019 - Φορολογία εισοδήματος., Επι-
δότηση ενοικίου και πρόστιμα ιδιοκτητών. Γονικές παροχές & 
κληρονομιές. 
- Εθνικό Κτηματολόγιο. Η νέα φάση δηλώσεων. Διαδικασία, 
τέλη, προθεσμίες.
- Μισθώσεις επαγγελματικές, κατοικιών, βραχυχρόνιες μισθώ-
σεις (AirBnB).
- Δημοτικά τέλη καθαριότητας - φωτισμού: Νέα προθεσμία και 
διαδικασία για τις δηλώσεις απαλλαγής των κενών/μη ρευμα-
τοδοτούμενων ακινήτων.
- Τακτοποίηση αυθαιρέτων. Προθεσμίες, διαδικασίες, συμβο-
λαιογραφικές πράξεις.
- Νέα εκπτωτικά προγράμματα ασφάλισης κτιρίων και παροχής 
ενέργειας για τα μέλη των σωματείων ΠΟΜΙΔΑ.

Το Περιοδεύον Εργαστήριο για τις Παραδοσιακές Τεχνι-
κές Δόμησης “Μπουλούκι”, διοργανώνει εκπαιδευτική 
δράση με θέμα: “Καταφύγια”, που θα πραγματοποιηθεί 
στην ορεινή περιοχή των Τζουμέρκων μεταξύ 1-6 Μα-
ΐου 2019.
Πρόκειται για δύο 6ήμερα εργαστήρια που θα διε-
ξαχθούν παράλληλα, στο Ορεινό Καταφύγιο Μελισ-
σουργών (http://katafigiomelissourgwn.blogspot.
com/) και το Ορειβατικό Καταφύγιο Πραμάντων 
(http://www.katafigiopramanton.gr/), το κάθε ένα 
αφιερωμένο σε διαφορετικά υλικά και κατασκευαστι-
κές τεχνικές. Παράλληλα με τα πρακτικά μαθήματα, 
το πρόγραμμα των εργαστηρίων θα υποστηριχθεί 
από διαλέξεις τεχνικού και θεωρητικού περιεχομένου, 
από έγκριτους ακαδημαϊκούς, οι οποίες αφορούν τους 
συμμετέχοντες και των δύο εργαστηρίων, και θα είναι 
ανοιχτές στο κοινό.
Η δράση απευθύνεται σε επαγγελματίες της κατασκευ-
ής και ερευνητές από πεδία συναφή με την παραγωγή 
του χώρου, που επιθυμούν να εμβαθύνουν στις ξύλι-
νες κατασκευές, την πέτρινη δόμηση και τη δόμηση 
με χώμα, καθώς και ευρύτερα σε όσες και σε όσους 
ενδιαφέρονται για προσεγγίσεις της πολιτιστικής κλη-
ρονομιάς υπό το πρίσμα των καθημερινών πρακτικών 
και των παραδοσιακών τεχνικών.
Παράλληλα με την πρακτική εξάσκηση θα γίνουν δια-
λέξεις ανοιχτές για το κοινό. 
Ενδεικτικά, θα μιλήσουν οι παρακάτω:

- Συμεών Αγαθόπουλος (καθηγητής, Τμήμα Μηχανι-
κών Επιστήμης Υλικών του Π. Ιωαννίνων)
- Μαρία Αρακαδάκη (αναπλ. καθηγήτρια στο Τμήμα 
Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ)
- Σταύρος Απότσος (υποψ. διδάκτορας, Τμήμα Αρχιτε-
κτόνων ΑΠΘ)
- Γιώργος Καρβέλας (αρχιτέκτων-ξυλουργός, πρώην 
εντεταλμένος λέκτορας Π. Πατρών και ΤΕΙ Αθηνών)
- Γιώργος Μαντάνης (καθηγητής, Τμήμα Σχεδιασμού 
και Τεχνολογίας Ξύλου-Επίπλου ΤΕΙ Θεσσαλίας)
- Βασίλης Νιτσιάκος (καθηγητής, Τμήμα Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας Π. Ιωαννίνων)
- Ελευθερία Τσακανίκα (επικ. καθηγήτρια Σχολή Αρχι-
τεκτόνων ΕΜΠ).
Σημειώνεται ότι η ομάδα «Μπουλούκι» είναι μια διεπι-
στημονική συλλογικότητα που ασχολείται με τη μελέτη 
των παραδοσιακών τεχνικών δόμησης, τα ζητήματα 
προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, της ανανέ-
ωσης και ανάδειξης του πολιτιστικού αποθέματος, κα-
θώς και την κριτική διερεύνηση των στρατηγικών που 
εκδιπλώνονται στα εν λόγω πεδία. 
Η λέξη «Μπουλούκι» αναφέρεται στα σινάφια των μα-
στόρων που 
μετακινούνταν από τόπο σε τόπο σε αναζήτηση εργασί-
ας, διαδίδοντας τις παραδοσιακές μορφές και βαθαίνο-
ντας τη γνώση τους.
Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής: 
http://www.boulouki.org/

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗΣ: «ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ»



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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Τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιστήμονες 
και ελεύθεροι επαγγελματίες με τη λειτουργία του ΕΦΚΑ, του 
ΕΤΕΑΕΠ και γενικότερα το ασφαλιστικό σύστημα αλλά και τις 
ανησυχίες τους και τις προτάσεις τους για τη σχεδιαζόμενη 
ρύθμιση των 120 δόσεων για παλαιές οφειλές ανέλυσαν σε 
κοινή συνέντευξη τύπου οι πρόεδροι του Τεχνικού Επιμελητη-
ρίου Ελλάδας Γιώργος Στασινός, του Δικηγορικού Συλλόγου 
Αθηνών Δημήτρης Βερβεσός και του Οικονομικού Επιμελητη-
ρίου Ελλάδος Κωνσταντίνος Κόλλιας. 
Ταυτόχρονα τεκμηρίωσαν με οικονομικά στοιχεία και πα-
ραδείγματα, ότι οι αυτοαπασχολούμενοι επιστήμονες που 
συνεχίζουν να μαστίζονται από τις συνέπειες της κρίσης, αδυ-
νατούν να ανταποκριθούν στις ασφαλιστικές απαιτήσεις, που 
συνεπάγονται εξωπραγματικά ποσά για τις πραγματικές τους 
οικονομικές δυνατότητές τους, τις οποίες καλούνται να κατα-

βάλλουν συνολικά, άμεσα και επιτακτικά, για κύρια σύνταξη, 
νέες εισφορές, για επικούρηση και εφάπαξ και αναδρομικές 
εισφορές του 2017 και 2018. 
Στη κοινή συνέντευξη Τύπου οι τρεις πρόεδροι παρουσίασαν 
συγκεκριμένες προτάσεις συνολικής και ρεαλιστικής διευθέ-
τησης των εισφορών ώστε οι ελεύθεροι επαγγελματίες, μη μι-
σθωτοί, να έχουν στοιχειώδης δυνατότητες να διαχειριστούν 
τις υποχρεώσεις τους, με αιχμή την αποσύνδεση των ασφα-
λιστικών εισφορών από την αύξηση του κατώτατου μισθού, 
αλλά και την απομείωση του προβλεπομένου ληστρικού 
επιτοκίου οφειλών, θέτοντας παράλληλα τα ζητήματα της δι-
αγραφής οφειλών και προσαυξήσεων του παρελθόντος, την 
εφαρμογή ρεαλιστικών κριτηρίων  στην επικείμενη ρύθμιση 
των 120 δόσεων, ώστε να μην εξελιχθεί σε επικοινωνιακή 
κοροϊδία προεκλογικού τύπου και ζήτησαν αναθεώρηση των 

ρυθμίσεων για όσους αμείβονται με τίτλους κτήσεων που 
οδηγούν σε μεγάλη μείωση των εισοδημάτων κυρίως των 
νέων εργαζομένων με «μπλοκάκι».
Με έμφαση έθεσαν οι πρόεδροι ΤΕΕ, ΔΣΑ, ΟΕΕ, τις μεγάλες 
λειτουργικές αδυναμίες και τις τεχνολογικές αστοχίες του 
ΕΦΚΑ και των συνεργαζομένων με αυτόν φορέων επικού-
ρησης, πρόνοιας και υγείας, που έχουν ως συνέπεια μεγάλα 
προβλήματα και ταλαιπωρία των ασφαλισμένων σε θέματα 
υγειονομικής ασφαλιστικής κάλυψης, μεγάλες καθυστερήσεις 
στην απόδοση ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαι-
ωμάτων και φτάνουν μέχρι του σημείου να καταλογίζονται 
στους ασφαλισμένους εισφορές που ήδη έχουν πληρώσει, με 
τραγικές συνέπειες χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες επιστή-
μονες όλων των κλάδων να μην  έχουν φάρμακα και γιατρό, 
και ασφαλιστική ενημερότητα για να μπορούν να εργαστούν.

Στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιστήμονες, μι-
σθωτοί και ελεύθεροι επαγγελματίες, με το νέο ασφαλιστικό 
σύστημα και τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) 
αναφέρθηκαν εκτενώς σε κοινή συνέντευξη Τύπου ο πρό-
εδρος του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδος (ΤΕΕ) Γιώργος 
Στασινός, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών 
Δημήτρης Βερβεσός και ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμε-
λητήριου Ελλάδος Κωνσταντίνος Κόλλιας, οι οποίοι διατύπω-
σαν συγκεκριμένες προτάσεις, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του 
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Σύμφωνα με τον κ. Βερβεσό, σημαντικό θέμα είναι το ζήτημα 
της ασφαλιστικής ικανότητας, καθώς, όπως είπε, τα συστή-
ματα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλι-
σης (ΗΔΙΚΑ) δεν μπορούν να λειτουργήσουν, μετά από δύο 
χρόνια. Όπως σημείωσε, χρειάζεται ολοκληρωμένο σύστημα 
ηλεκτρονικής παρακολούθησης. «Για δεύτερη συνεχή χρονιά, 
κατά τη διαδικασία ανανέωσης της ασφαλιστικής ικανότητας, 
παρουσιάστηκαν εκατοντάδες φαινόμενα ασφαλισμένων 
που, ενώ πληρούσαν τις προϋποθέσεις για χορήγηση ασφα-
λιστικής ικανότητας και υγειονομικής περίθαλψης, βρέθηκαν 
ανασφάλιστοι και οι ίδιοι, αλλά και τα έμμεσα μέλη τους» δή-
λωσε ο κ. Βερβεσός.
Αυτό που πρότεινε για την επίλυση του θέματος είναι η άμεση 
απόδοση ασφαλιστικής ικανότητας σε όλους τους ασφαλι-
σμένους, μέχρι να διορθωθούν τα προβλήματα. Επίσης, υπο-
γράμμισε ότι πρέπει να δοθεί εντολή, ώστε να μην αφαιρείται 
από κανέναν ασφαλισμένο η ασφαλιστική ικανότητα, χωρίς 
προηγούμενη ενημέρωση και πρόσκληση για ρύθμιση τυχόν 
εκκρεμοτήτων. Τέλος, πρότεινε τη δημιουργία ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας για την ηλεκτρονική απόδοση ασφαλιστικής ικα-
νότητας, με δυνατότητα ηλεκτρονικής κατάθεσης δικαιολο-

γητικών από τους ασφαλισμένους, η οποία να επικοινωνεί σε 
πραγματικό χρόνο με αυτές των εισφορών μη μισθωτών και 
ΑΠΔ, ώστε να υπάρχει άμεση ενημέρωση για την εκπλήρωση 
των ασφαλιστικών υποχρεώσεων.
Όπως τόνισε ο κ. Βερβεσός, σημαντικό θέμα είναι η αποσύν-
δεση της ελάχιστης εισφοράς από τον κατώτατο μισθό, ενώ 
αναφέρθηκε και στις αναδρομικές ασφαλιστικές εισφορές 
του κλάδου του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης 
και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ). Γι’ αυτό το ζήτημα, ο κ. 
Βερβεσός πρότεινε την αύξηση των δόσεων καταβολής των 
αναδρομικών εισφορών ΕΤΕΑΕΠ από 36 σε 72, ώστε να μην 
επιβαρυνθούν υπέρμετρα οι ασφαλισμένοι «σε μία δύσκολη 
οικονομική εποχή και παράλληλα να ξεκινήσουν οι δόσεις από 
τον Μάιο και όχι από τις 5 Απριλίου».
Από την πλευρά του, ο κ. Στασινός διατύπωσε συγκεκριμένες 
προτάσεις σχετικά με την επερχόμενη ρύθμιση των 120 δό-
σεων. Σύμφωνα με τον κ. Στασινό, για να διασφαλιστεί η επι-
τυχία της ρύθμισης για όσους έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, 
θα πρέπει να αποσυνδεθεί από την καταβολή των τρεχουσών 
εισφορών. Μεταξύ άλλων, ο κ. Στασινός είπε ότι το επιτόκιο 
των οφειλών για όσους ενταχθούν στη ρύθμιση θα πρέπει να 
είναι ή μηδενικό ή, αν όχι μηδενικό, στο ύψος που δανείζεται 
το ελληνικό κράτος. «Η πρακτική της κεφαλαιοποίησης των 
τόκων πρέπει να σταματήσει» σχολίασε ο ίδιος.
Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΤΕΕ πρότεινε:
- Την πλήρη διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων για όσους 
ενταχθούν στη ρύθμιση και την ολοκληρώσουν, με αφαίρε-
ση των αντίστοιχων ποσών προοδευτικά από το τέλος των 
δόσεων.
- Όσον αφορά τους μηχανικούς, τη διαγραφή αναδρομικών 
εισφορών του Ν. 3986/11 και

- τη διαγραφή της αναδρομικής προσαύξησης, κατόπιν αίτη-
σης του ασφαλισμένου.
Μεταξύ άλλων, ο κ. Στασινός τόνισε την ανάγκη να προχω-
ρήσει άμεσα η διεκπεραίωση των αναδρομικών διαγραφών 
από το ΤΣΜΕΔΕ για όσους δεν άσκησαν επάγγελμα μηχανικού 
και διαγράφονται αναδρομικά από το ΤΕΕ. Επίσης, υπογράμ-
μισε ότι πρέπει να αυξηθεί άμεσα το όριο οφειλών όσον αφο-
ρά τη δυνατότητα συνταξιοδότησης. «Πρέπει να υπάρχει μία 
ρύθμιση, ώστε να ανέβει το όριο οφειλών τουλάχιστον στις 
45.000 ευρώ γι’ αυτούς που θέλουν να πάρουν σύνταξη» 
ανέφερε ο ίδιος, ενώ μίλησε και για τα λάθη που προκύπτουν 
στα ηλεκτρονικά συστήματα του ΕΦΚΑ.
Ο κ. Κόλλιας επανέλαβε την ανάγκη να γίνει πλήρης αποσύν-
δεση των ασφαλιστικών εισφορών από την αύξηση του κα-
τώτατου μισθού. Παράλληλα, είπε ότι είναι θετική η μείωση 
που έγινε στις ασφαλιστικές εισφορές για όσους δηλώνουν 
πάνω από 7.032 ευρώ. «Αυτοί, όμως, είναι 250.000 ελεύ-
θεροι επαγγελματίες. Η μεγάλη μάζα των ελευθέρων επαγ-
γελματιών δεν θα δει μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. 
Αντίθετα, θα δει μία τριπλή αύξηση, καθώς συνδέθηκε ο κα-
τώτατος μισθός με το κατώφλι των ασφαλιστικών εισφορών, 
η βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών γίνεται 
πλέον στο 100% του εισοδήματος και οι πληρωτέες ασφαλι-
στικές εισφορές δεν αποτελούν πλέον έξοδο» διευκρίνισε ο κ. 
Κόλλιας.
Μεταξύ άλλων θεμάτων, αναφέρθηκε και στην επερχόμενη 
ρύθμιση των 120 δόσεων. Όπως τόνισε, είναι αδύνατον να εί-
ναι κάποιος ασφαλιστικά ενήμερος για το 2019, έχοντας πλη-
ρώσει όλες τις δόσεις του έτους, μέχρι να ξεκινήσει η ρύθμιση 
και ταυτόχρονα να χρωστά τα προηγούμενα.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ: ΣΕ ΔΕΙΝΗ ΘΕΣΗ 
ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ - ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΡΑ  
Οι Πρόεδροι ΤΕΕ. ΔΣΑ , ΟΕΕ παρουσίασαν συγκεκριμένες προτάσεις συνολικής και ρεαλιστικής διευθέτησης των ασφαλιστικών 
εισφορών

Το ρεπορτάζ του ΑΠΕ- ΜΠΕ για την κοινή συνέντευξη Τύπου του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδος, του Δικηγορικού Συλλόγου 
Αθηνών και του Οικονομικού Επιμελητήριου Ελλάδος 



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

5

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός στην κοι-
νή συνέντευξη Τύπου των προέδρων επιστημονικών 
φορέων σημείωσε με έμφαση ότι είναι απαράδεκτο δύο 
χρόνια μετά την εφαρμογή του νέου ασφαλιστικού ακόμη 
να μη λειτουργούν και να μην επικοινωνούν μεταξύ τους 
τα (επιμέρους) ηλεκτρονικά συστήματα του ΕΦΚΑ, δημι-
ουργώντας τεράστια προβλήματα στους ασφαλισμένους 
και ατελείωτα λάθη που επαναλαμβάνονται στα ειδοποι-
ητήρια.
Ανέδειξε επίσης ιδιαίτερα το γεγονός της, αναίτιας, σε πολ-
λές περιπτώσεις λόγω απλού λάθους, απώλειας ασφαλι-
στικής ικανότητας και υγειονομικής κάλυψης σε χιλιάδες 
ασφαλισμένους επιστήμονες. «Είναι τραγικό και απαρά-
δεκτο ένας άνθρωπος που πληρώνει τις εισφορές του και 
έχει άμεσα ανάγκη από φάρμακα ή θεραπεία να πρέπει να 
κάνει ο ίδιος διαδικασία 2-3 ημερών στις υπηρεσίες για να 
μπορέσει να καλύψει αυτά τα φάρμακα και την περίθαλψή 
του», σημείωσε χαρακτηριστικά.
Ο κ. Στασινός ανέλυσε ακόμη σημαντικά προβλήματα 
του ασφαλιστικού. Σημείωσε ότι οι οφειλόμενες εισφορές 
έχουν επιτόκιο 8,75%, το οποίο είναι ληστρικό καθώς 
υπάρχει πλέον ένας και μόνο, κρατικός, ασφαλιστικός φο-
ρέας, ο ΕΦΚΑ, ο οποίος έχει το ίδιο αξιόχρεο με το ελληνικό 
δημόσιο άρα πρέπει να έχει και τα ίδια επιτόκια, αφού το 
Ελληνικό Δημόσιο διασφαλίζει την ύπαρξή του.
Πρόσθεσε ότι πρέπει:
•         Να γίνει άμεση διόρθωση λανθασμένων εισφορών 
εκκαθάρισης έτους 2017 για όσους αμείβονταν με μπλο-
κάκι και τα εισοδήματά τους δηλώθηκαν κανονικά με 
ΑΠΔ από τους εργοδότες τους, καθώς επιβάλλεται διπλή 
εισφορά στο ίδιο εισόδημα: τόσο με τις εισφορές που πλη-
ρώθηκαν μέσω ΑΠΔ όσο και με την εκκαθάριση έτους για 

ελεύθερο επάγγελμα (σημ.: οι εργαζόμενοι με μπλοκάκι 
θεωρούνται νόμιμα ως μισθωτοί υπό προϋποθέσεις που 
θέτει το άρθρο 38 του νόμου Κατρούγκαλου). Αν εργαζό-
μενος αμοίβεται και με μισθό και με μπλοκάκι από τον ίδιο 
εργοδότη θεωρείται ασφαλιστικά μισθωτός.
•      Να αυξηθεί άμεσα το όριο οφειλών όσον αφορά τη δυ-
νατότητα συνταξιοδότησης. Η πρόταση της Συμβουλευτι-
κής Επιτροπής Επιστημόνων του ΕΦΚΑ για όριο οφειλών 
45.000 ευρώ είναι ρεαλιστική με βάση τις υποχρεώσεις 
που έχουν συσσωρευτεί ώστε να μην αποκλείονται από 
τη σύνταξη όσοι δούλεψαν επί δεκαετίες.
•       Να προχωρήσει άμεσα η διεκπεραίωση των αναδρο-
μικών διαγραφών από το ΤΣΜΕΔΕ για όσους δεν άσκησαν 
επάγγελμα μηχανικού και διαγράφονται αναδρομικά από 
το ΤΕΕ αλλά και των διαγραφών λόγω αποσύνδεσης της 
ιδιότητας από την ασφάλιση, ώστε να μπορέσουν μηχα-
νικοί με υπόλοιπο οφειλής να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση 
των 120 δόσεων.
Ακόμη τόνισε ότι οι εισφορές υπέρ ΟΑΕΔ επιβλήθηκαν με 
τον νόμο 3986/2011. Η υπουργική απόφαση που δίνει το 
δικαίωμα σε μηχανικούς να λάβουν επίδομα εκδόθηκε 
το 2018. Τα ενδιάμεσα χρόνια το κράτος και ο ΟΑΕΔ δη-
μιουργούσαν «κουμπαρά» από τους μηχανικούς, αφού 
όσοι μπορούσαν πλήρωναν και κανείς δεν εισέπραττε. 
Με την απόφαση του 2018, τίθεται προϋπόθεση να ο 
ασφαλισμένος να έχει πληρώσει εισφορές υπέρ ΟΑΕΔ επί 
3 τουλάχιστον χρόνια. Με δεδομένη την κρίση από το 
2011 και την εικόνα οφειλών για το 85% των ελευθέρων 
επαγγελματιών μηχανικών , η ρύθμιση περί επιδόματος 
αφορά ελάχιστους.
Για τη σχεδιαζόμενη ρύθμιση για τις 120 δόσεις ση-
μείωσε:
Σήμερα πάνω από το 80% των ελεύθερων επαγγελματιών 
μηχανικών έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές. Το σύστημα δεν 
είναι βιώσιμο.
Η συνολική ρύθμιση, μία για όλους, σε τουλάχιστον 120 
δόσεις, είναι ο μόνος δρόμος για να διορθωθεί το συσσω-
ρευμένο πρόβλημα και να επανεκκινήσει η δραστηριότητα 
των ασφαλισμένων, κυρίως ελευθέρων επαγγελματιών.
Η σχεδιαζόμενη ρύθμιση με τι προϋποθέσεις που ακού-
γονται δεν θα είναι επιτυχημένη, τουλάχιστον για όσους 
έχουν πραγματική οικονομική δυσπραγία. Ο συνδυασμός 

της ρύθμισης, των πληρωμής των τρεχουσών εισφορών, 
του μικρού διαστήματος για την ένταξη στη ρύθμιση και οι 
δρακόντειοι όροι απώλειάς της, δεν προδιαθέτουν για μια 
γενικευμένη εφαρμογή. 
Για να διασφαλιστεί η επιτυχία της ρύθμισης για όσους 
έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, θα πρέπει να αποσυνδεθεί 
από την καταβολή των τρεχουσών εισφορών. Πρέπει επι-
πλέον να προβλεφθεί μηχανισμός ευελιξίας στην αποπλη-
ρωμή των δόσεων, ώστε να μην χάνεται εύκολα.
Ακόμη να υπάρχει δυνατότητα ένταξης στη ρύθμιση για 
μεγάλο χρονικό διάστημα, αν όχι αόριστο,  τουλάχιστον 
αντίστοιχο της διάρκειας του Μεσοπρόθεσμου Πλαισί-
ου Δημοσιονομικής Προσαρμογής, το οποίο επέβαλλε 
άλλωστε και την αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού των 
εισφορών. Είναι ο μόνος τρόπος για να ενταχθούν στην 
ρύθμιση οι περισσότεροι καθώς θα αυξάνονται και θα 
βελτιώνονται τα οικονομικά τους όσο βελτιώνεται η κα-
τάσταση της ελληνικής οικονομίας, όπως προβλέπει η 
κυβέρνηση.
Επιτόκιο ρύθμισης:
- Το επιτόκιο των οφειλών για όσους ενταχθούν στη 
ρύθμιση θα πρέπει να είναι είτε μηδενικό, αν τηρείται η 
καταβολή των τρεχουσών εισφορών, είτε στο ύψος που 
δανείζεται το ελληνικό κράτος. 
-  Να σταματήσει η πρακτική της κεφαλαιοποίησης των 
τόκων
Διαγραφές οφειλών σε ρύθμιση
-   Πλήρης διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων για όσους 
ενταχθούν στη ρύθμιση και την ολοκληρώσουν, με αφαί-
ρεσή των αντίστοιχων ποσών προοδευτικά από το τέλος 
των δόσεων. 
-   Διαγραφή αναδρομικών εισφορών Ν3986/11 για 
όλους τους μηχανικούς και όχι μόνο για όσους ενταχθούν 
στη ρύθμιση
-   Διαγραφή της αναδρομικής προσαύξησης κατόπιν 
αίτησης του ασφαλισμένου, καθώς ο κλάδος έχει καταρ-
γηθεί.
-    Δυνατότητα επανυπολογισμού με βάση το κατώτερο 
εισφοροδοτέο εισόδημα και δυνατότητα διαγραφής μέ-
ρους ή όλου του υπολοίπου.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ: ΣΕ ΔΕΙΝΗ ΘΕΣΗ ΟΙ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ – ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΡΑ  
Γ. Στασινός: Ληστρικό το επιτόκιο 8,75% για τις οφειλόμενες εισφορές στον ΕΦΚΑ
-Το 80% των ελευθέρων επαγγελματιών μηχανικών έχουν οφειλές και αδυνατούν να ανταποκριθούν στις νέες εξωπραγματικές 
για τα πραγματικά τους εισοδήματα εισφορές
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Με τη σειρά του ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου 
Αθηνών, κ. Δημήτρης βερβεσός αναφέρθηκε εκτενώς και 
με παραδείγματα σε χιλιάδες προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
οι δικηγόροι και οι άλλοι επιστήμονες ασφαλισμένοι του ΕΦΚΑ. 
Συνοπτικά, παρουσίασε τα εξής:
1.Αποσύνδεση ελάχιστης εισφοράς από κατώτατο μισθό – Ανα-
δρομικές εισφορές ΕΤΕΑΕΠ
Για το σύνολο των 1,4 εκατ. ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοα-
πασχολουμένων και αγροτών, βάση υπολογισμού είναι πλέον το 
100% του καθαρού φορολογητέου εισοδήματος συν τις κατα-
βλητέες εισφορές του προηγούμενου έτους, αφού από 1/1/2019 
καταργήθηκε η έκπτωση 15% στη βάση υπολογισμού, που ίσχυε 
το 2018.
Μετά τις μειώσεις στις ασφαλιστικές εισφορές που επέφερε ο 
ν.4578/2018 ξεκινούν αυτήν την περίοδο δύο σημαντικές αλλα-
γές που θα επιβαρύνουν σημαντικά τους ασφαλισμένους ελεύθε-
ρους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους (τουλάχιστον το 
80% αυτών που καταβάλλει την ελάχιστη εισφορά).
• Η αύξηση του κατώτατου μισθό από 1.2.2019 στα 650 ευρώ 
επιφέρει σημαντικές αυξήσεις στις εισφορές των ελευθέρων επαγ-
γελματικών και αυτοαπασχολουμένων.
• Έτσι από 1.2.2019 έχουμε αύξηση ειδοποιητηρίου ΕΦΚΑ κατά 
17,22 ευρώ μηνιαίως και του ειδοποιητηρίου ΕΤΕΑΕΠ κατά 7,04 
ευρώ μηνιαίως.
• Παράλληλα και επειδή από αδυναμία της Πολιτείας δεν ει-
σπράττονται οι εισφορές του ΕΤΕΑΕΠ (Επικουρική και Πρόνοια) 
από 1.1.2017, τώρα αναρτήθηκαν τα τρέχοντα και αναδρομικά 
ειδοποιητήρια του ΕΤΕΑΕΠ, που επιβαρύνουν σημαντικά τους 
ασφαλισμένους.
• Έτσι πχ. ένας μηχανικός ή ένας δικηγόρος Αθηνών καλείται να 
καταβάλλει πλέον του ειδοποιητηρίου ΕΦΚΑ με ελάχιστη εισφορά 
185,17 ευρώ και ειδοποιητήριο ΕΤΕΑΕΠ με εισφορά (τρέχουσα 
και αναδρομική) 114,43 ευρώ. Έτσι η συνολική ελάχιστη εισφορά 
(ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ) από 1.2.2019 θα είναι περίπου 300 ευρώ.
Προτείνεται:
• Άμεση αποσύνδεση των ασφαλιστικών εισφορών από την αύ-
ξηση του κατώτατου μισθού, και για όσο χρόνο διαρκεί η οικονο-
μική κρίση, και σίγουρα μέχρι και το 2020.
• Αύξηση των δόσεων επιβολής των αναδρομικών εισφορών 
ΕΤΕΑΕΠ από 36 σε 72, ώστε να μην δημιουργηθεί περαιτέρω 
πρόβλημα στους συναδέλφους, δοθέντος ότι η καθυστέρηση 
οφείλεται αποκλειστικά στις αδυναμίες της Πολιτείας.
2.Σημαντικά λάθη στα ειδοποιητήρια
• Κατά την ανάρτηση (με σημαντική καθυστέρηση) των ειδοποιη-
τηρίων ΕΦΚΑ Ιανουαρίου 2019 διαπιστώθηκαν σημαντικά λάθη, 
καθώς από μεγάλη μερίδα αυτών έλλειπε το καθαρό φορολογη-
τέο αποτέλεσμα 2017, ενώ σε ειδοποιητήρια εμμίσθων ασφαλι-
σμένων (περίπου 47.000) υπήρξε εσφαλμένη χρέωση εισφοράς. 
• Ο ΕΦΚΑ αναγνώρισε το δεύτερο λάθος με ανακοίνωσή του, 
πλην όμως δεν χορηγήθηκε ικανός χρόνος για την εξόφληση των 
εισφορών (μόνον 4 εργάσιμες ημέρες από την ανάρτησή τους).
Προτείνεται: 

• Άμεση διόρθωση των λαθών, βελτίωση της αξιοπιστίας των 
συστημάτων, ενημέρωση των ασφαλισμένων και χορήγηση 
ικανού χρόνου για αποπληρωμή των ειδοποιητηρίων.
3.Τα λάθη στην ασφαλιστική ικανότητα
• Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά κατά τη διαδικασία ανανέω-
σης ασφαλιστικής ικανότητας των ασφαλισμένων (ήδη έχουν 
εκδώσει ανακοινώσεις ο ΙΣΑ και ο ΔΣΑ), παρουσιάστηκαν 
εκατοντάδες φαινόμενα ασφαλισμένων που ενώ πληρούν τις 
προϋποθέσεις για χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας υγειο-
νομικής περίθαλψης (άρθρα 22 και 23 ν.4529/2018), βρέθηκαν 
ανασφάλιστοι αυτοί οι ίδιοι ή/και τα έμμεσα μέλη τους.
• Ήδη έχει επιβεβαιωθεί τουλάχιστον ένα τεχνικό λάθος των συ-
στημάτων ΕΦΚΑ (ΗΔΙΚΑ), σύμφωνα με το οποίο  ασφαλισμέ-
νοι με δεύτερη μηδενική εκκαθάριση θεωρούνται εσφαλμένα 
οφειλέτες και έτσι τους αφαιρέθηκε παρανόμως η ασφαλιστική 
ικανότητα. 
• Παράλληλα σε εκατοντάδες περιπτώσεις υπήρξε διαγραφή 
εμμέσων μελών χωρίς λόγο. 
• Άξιο αναφοράς είναι ότι το μεγάλη μερίδα εμμίσθων του 
Δημοσίου Τομέα βρέθηκαν ανασφάλιστοι, παρότι παρακρα-
τούνται εισφορές υγείας από τις αποδοχές τους και τούτο διότι 
ακόμη δεν έχουν ενταχθεί (μετά από δύο και πλέον έτη) στο 
σύστημα των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων.
ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ:
• Άμεση απόδοση ασφαλιστικής ικανότητας σε όλους τους 
ασφαλισμένους, μέχρι να διορθωθούν τα προβλήματα.
• Να δοθεί εντολή ώστε από κανένα ασφαλισμένο να μην αφαι-
ρείται η ασφαλιστική ικανότητα χωρίς προηγούμενη ενημέρω-
ση και πρόσκληση για ρύθμιση τυχόν εκκρεμοτήτων.
• Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική 
απόδοση ασφαλιστικής ικανότητας, με δυνατότητα ηλεκτρο-
νικής κατάθεσης δικαιολογητικών από ασφαλισμένους. Η 
πλατφόρμα να επικοινωνεί σε πραγματικό χρόνο με αυτές των 
εισφορών μη μισθωτών και ΑΠΔ ώστε να υπάρχει άμεση ενη-
μέρωση για την εκπλήρωση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων.
Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητήριου Ελλάδος, κ. Κων-
σταντίνος Κόλλιας
Ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητήριου Ελλά-
δος, κ. Κωνσταντίνος Κόλλιας, ανέδειξε ιδιαίτερα το θέμα 
των προϋποθέσεων της ρύθμισης των 120 δόσεων που περι-
μένουν χιλιάδες επαγγελματίες, όπως σημείωσε. Τόνισε ότι είναι 
αδύνατον να είναι κάποιος ασφαλιστικά ενήμερος για το 2019 
έχοντας πληρώσει όλες τις δόσεις του έτους μέχρι να ξεκινήσει 
η ρύθμιση και ταυτόχρονα να χρωστά τα προηγούμενα. Επίσης 
σημείωσε ότι πρέπει η διάρκεια ισχύος της ρύθμισης να είναι με-
γαλύτερη από το 2μηνο-3μηνο που φημολογείται ενώ ζήτησε 
και περισσότερη ευελιξία στο θέμα της δίμηνης καθυστέρησης 
πληρωμής δόσεων πριν απολεστεί η ρύθμιση.
Ο κ. Κόλλιας αναφέρθηκε αναλυτικά στη μεγάλη μείωση εισο-
δημάτων για όσους αμείβονται με Τίτλους Κτήσης. 
Όπως σημείωσε, δημοσιεύθηκε πρόσφατα η υπουργική από-
φαση για τον νέο τρόπο καταβολής ασφαλιστικών εισφορών 

στον ΕΦΚΑ όσων με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών 
(τίτλος κτήσης - πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης), η 
οποία προκαλεί μεγάλη μείωση των εισοδημάτων, κυρίως των 
νέων εργαζομένων που εργάζονται με «μπλοκάκι». Τόνισε ότι:
1. Πλέον με το νόμο Κατρούγκαλου και τη σχετική ΥΑ, από   τις 
αρχές του 2019, όσοι αμείβονται με τίτλους κτήσης, κυρίως για 
περιστασιακές ασχολίες, όπως αναφέρει η νομοθεσία, καταβάλ-
λουν υποχρεωτικά και ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ για 
κύρια σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη (παροχές σε είδος 
και σε χρήμα). Το όριο για όσους αμείβονται με τίτλους κτήσης 
είναι 10.000 ευρώ τον χρόνο. 
2. Σε όσους αμείβονται με τίτλους κτήσης παρακρατείται ανέκα-
θεν φόρος (20%) και το τέλος χαρτοσήμου (3,6%).
3. Σε αυτές πλέον προστίθεται νέα κράτηση επί της καθαρής 
αξίας, μετά την αφαίρεση φόρου και χαρτοσήμου, για τις ασφα-
λιστικές εισφορές ύψους 20,28% (13,33% στον ΕΦΚΑ για κύρια 
σύνταξη και 6,95% στον ΕΟΠΠΥ για υγειονομική περίθαλψη). 
4. Οι εισφορές, όπως και ο φόρος και το χαρτόσημο,  βαρύνουν 
τον αμειβόμενο με παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών, πα-
ρακρατούνται στην πηγή και αποδίδονται στον ΕΦΚΑ από τον 
εκδότη του παραστατικού.
Παράδειγμα: αν κάποιος εργαζόμενος πρόκειται να λάβει αμοι-
βή 1000 ευρώ θα παρακρατηθούν 236 ευρώ για φόρο και 
χαρτόσημο. Στα 764 ευρώ που μένουν οι εισφορές 20,28% 
αντιστοιχούν σε 154,94 ευρώ κάτι που σημαίνει πως το καθαρό 
ποσό που θα εισπράξει ο εργαζόμενος είναι 609 ευρώ.
5. Ο υπολογισμός του χρόνου ασφάλισης που προκύπτει από τις 
εισφορές στους τίτλους κτήσης είναι προβληματικός και αυθαί-
ρετος. 
6.Τονίζεται ότι η προκειμένου να παταχθεί μια πρακτική απα-
σχόλησης μισθωτών με αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης 
αποκλείονται στην πράξη όλοι οι περιστασιακά απασχολούμε-
νοι.
Έδωσε μάλιστα παραδείγματα αναφέροντας δημόσιους και 
ιδιωτικούς υπαλλήλους, συνταξιούχους ή άνεργους οι οποίοι 
απασχολούνται περιστασιακά ως αξιολογητές, ελεγκτές των 
δράσεων ΕΣΠΑ και Αναπτυξιακού Νόμου ή ως εισηγητές σεμι-
ναρίων. Επισήμανε ότι  η πλειοψηφία του μεγάλου αριθμού των 
αξιολογητών και ελεγκτών είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Τόνισε ότι 
με την εφαρμογή της νέας Υπουργικής Απόφασης, στελέχη της 
Δημόσιας Διοίκησης με εξειδίκευση σε οικονομικά, εργασιακά 
και άλλα θέματα δεν θα συμμετέχουν σε επιμορφωτικά σεμινά-
ρια για την παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών στην  εφαρμογή 
νέων νομοθετικών αλλαγών. 
Για την επίλυση του προβλήματος πρότεινε ότι όσοι δεν είναι 
υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών για άλλη δραστηριότητα, 
να προβλεφθεί πλήρης εξαίρεση της αμοιβής τους μέχρι του 
ποσού των 5.000€ ετησίως από την  καταβολή  ασφαλιστικών 
εισφορών υπέρ ΕΦΚΑ. Ακολούθησαν ερωτήσεις από τους δη-
μοσιογράφους και εξειδικευμένες απαντήσεις για ειδικά θέματα.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ: ΣΕ ΔΕΙΝΗ ΘΕΣΗ ΟΙ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ -  ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΡΑ 
Τι είπαν οι Πρόεδροι ΔΣΑ Δ. Βερβεσός και ΟΕΕ Κ. Κόλλιας
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Α. Για το σύνολο των 1,4 εκατ. ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων και αγροτών, 
βάση υπολογισμού είναι πλέον το 100% του καθαρού φορολογητέου εισοδήματος συν τις καταβλη-
τέες εισφορές του προηγούμενου έτους, αφού από 1/1/2019 καταργήθηκε η έκπτωση 15% στη βάση 
υπολογισμού, που ίσχυε το 2018.
Β. Μετά τις μειώσεις στις ασφαλιστικές εισφορές που επέφερε ο ν.4578/2018 ξεκινούν αυτήν την 
περίοδο δύο σημαντικές αλλαγές που θα επιβαρύνουν σημαντικά τους ασφαλισμένους ελεύθερους 
επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους (τουλάχιστον το 80% αυτών που καταβάλλει την ελάχιστη 
εισφορά).
Α) Η αύξηση του κατώτατου μισθό από 1.2.2019 στα 650 ευρώ 
Με Υπουργική Απόφαση αυξήθηκε από 1.2.2019 ο κατώτατος μισθός  στα 650€ το μήνα, από τα 
586,08€ (αύξηση 11%). Η αύξηση αυτή συμπαρασύρει και τις κατώτατες εισφορές των ελευθέρων 
επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων.
Σημειώνουμε πως μέχρι 31.1.2019 οι εισφορές υπολογίζονται με την παλαιά κατώτατη βάση (586,08 
ευρώ.), ενώ από 1.2.2019 με βάση τα 650 ευρώ.
Ας δούμε λοιπόν πως διαμορφώνονται οι κατώτατες  εισφορές από 1.2.2019, δηλαδή από το ειδοποι-
ητήριο που θα αναρτηθεί εντός του Μαρτίου του 2019:

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΑΝΩ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ – ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟ ΕΦΚΑ (ΚΥΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ – ΥΓΕΙΑ)

Συμπερασματικά το ειδοποιητήριο του ΕΦΚΑ θα περιλαμβάνει αυξήσεις για όλους τους ασφαλισμέ-
νους (ελευθέρους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους 17,22 ευρώ το μήνα)

 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΤΩ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ (ΆΡΘΡΟ 39Α΄Ν.4387/2016) ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟ ΕΦΚΑ

*Ασφαλισμένοι πρώτης διετίας
**Ασφαλισμένοι 3-5 ετών
***Άπαντες πρώτης πενταετίας
Συμπέρασμα: Επιβαρύνονται 7 ευρώ περίπου οι ασφαλισμένοι πρώτης διετίας, ενώ ελαφρύνονται 
κατά 6 ευρώ οι ασφαλισμένοι 3-5 ετών.
Βέβαια η μηνιαία διαφορά (έκπτωση) των νέων ασφαλισμένων (185,17-102,27) 82,90 ευρώ αποτε-
λεί ασφαλιστική, την οποία πρέπει να εξοφλήσουν εντός του ασφαλιστικού τους βίου.

β. Οι αναδρομικές εισφορές  ΕΤΕΑΕΠ
Ξεκίνησε η ανάρτηση-αποστολή των ειδοποιητηρίων του ΕΤΕΑΕΠ που περιλαμβάνουν τις τρέχουσες 
(1ου και 2ου 2019) και τις αναδρομικές εισφορές (2017 και 2018). Οι αναδρομικές αυτές εισφορές 
αφορούν τους ασφαλισμένους του τ. ΕΤΑΑ (νομικούς, μηχανικούς, υγειονομικούς) και άλλες κατηγο-
ρίες ελευθέρων επαγγελματιών, (αρτοποιούς, χημικούς, βενζινοπώλες κλπ.). Μετά τις τροποποιήσεις 
του ν.4578/2018 οι εισφορές αυτές είναι πάγια ποσά, δηλαδή υπολογιζόμενα με βάση τον κατώτατο 
μισθό. Παράλληλα οι αναδρομικές εισφορές που με ευθύνη του ΕΤΕΑΕΠ δεν έχουν εισπραχθεί, επι-
βάλλονται σε 36 δόσεις. Έτσι οι ασφαλισμένοι θα λάβουν ειδοποιητήρια ως εξής: 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΑΝΩ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ – ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟ ΕΤΕΑΕΠ

Συμπερασματικά οι μεν δικηγόροι (πλην Αθηνών), αρτοποιοί, βενζινοπώλες κλπ θα λάβουν ειδο-
ποιητήριο ΕΤΕΑΕΠ 72,80 ευρώ το μήνα (τακτική εισφορά και αναδρομική), οι υγειονομικοί ειδοποι-
ητήριο 41,63 ευρώ και  οι άλλοι ασφαλισμένοι (Μηχανικοί, Δικηγόροι Αθηνών, Συμβολαιογράφοι, 
Δικαστικοί Επιμελητές) θα λάβουν ειδοποιητήριο ΕΤΕΑΕΠ 114,43 ευρώ το μήνα (τακτική εισφορά και 
αναδρομική).

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ: 
ΣΕ ΔΕΙΝΗ ΘΕΣΗ ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ – ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΡΑ  
Αναλυτική ενημέρωση- τεκμηρίωση  
1. Αποσύνδεση ελάχιστης εισφοράς από κατώτατο μισθό - Αναδρομικές εισφορές ΕΤΕΑΕΠ
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Συνέχεια από την Σελ. 7
1. Αποσύνδεση ελάχιστης εισφοράς από κατώτατο μισθό - 
Αναδρομικές εισφορές ΕΤΕΑΕΠ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΤΩ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟ ΕΤΕΑΕΠ

Συμπερασματικά οι μεν δικηγόροι πλην Αθηνών, Βενζινοπώλες, Αρτοποιοί κλπ (πεντα-
ετίας) λαμβάνουν ειδοποιητήριο ΕΤΕΑΕΠ 51 ευρώ, οι Υγειονομικοί μόνο πρόνοια 29,14 
ευρώ, ενώ οι υπόλοιποι ασφαλισμένοι (μηχανικοί, δικηγόροι Αθηνών κλπ.) λαμβάνουν 
ειδοποιητήριο ΕΤΕΑΕΠ 80,14 ευρώ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θυμίζουμε πως η έκπτωση αυτή της πρώτης πενταετίας αποτελεί ασφαλι-
στική οφειλή για τον ΝΈΟ ασφαλισμένο που  εξοφλείται εξ ολοκλήρου μέχρι και τη συ-
μπλήρωση δεκαπέντε (15)
ετών ασφάλισης (παρ. 3 άρθρου 39Α ν.4387/16) .
ΠΡΟΤΑΣΗ
Άμεση αποσύνδεση των ασφαλιστικών εισφορών από την αύξηση του κα-
τώτατου μισθού, και για όσο χρόνο διαρκεί η οικονομική κρίση, και σίγου-
ρα μέχρι και το 2020.
Αύξηση των δόσεων επιβολής των αναδρομικών εισφορών ΕΤΕΑΕΠ από 
36 σε 72, ώστε να μην δημιουργηθεί περαιτέρω πρόβλημα στους συναδέλ-

φους, δοθέντος ότι η καθυστέρηση οφείλεται αποκλειστικά στις αδυναμίες 
της Πολιτείας.

2.Τα λάθη στα ειδοποιητήρια
Το Σαββατοκύριακο 23-24/2/2019 αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ τα ειδο-
ποιητήρια Ιανουαρίου 2019, με χορήγηση προθεσμίας πληρωμής μόνον 4 εργασίμων 
ημερών. Από την πρώτη επισκόπηση της ανάρτησης διαπιστώθηκε σωρεία προβλημά-
των, ενώ οι επιστημονικοί σύλλογοι έγιναν δέκτες πολλών παραπόνων. Τα προβλήματα 
εντοπίστηκαν σε δύο μεγάλες κατηγορίες:
Α) Ειδοποιητήρια στα οποία δεν υπήρχε το Καθαρό Φορολογητέο Αποτέ-
λεσμα 2017. 
Πράγματι σε πολλά ειδοποιητήρια αμίσθων και εμμίσθων ασφαλισμένων ελλείπει το 
Καθαρό Φορολογητέο Αποτέλεσμα (καθαρό εισόδημα) 2017 (σχετ.φωτογραφία στον 
κόκκινο κύκλο). Στις περιπτώσεις αυτές το ειδοποιητήριο εξάγει ελάχιστη εισφορά, ενώ 
σε περίπτωση που το εισόδημα (μαζί με τις εισφορές) θα έπρεπε να αποδώσει μεγαλύ-
τερη της ελαχίστης εισφορά, τότε αναμένεται στο επόμενο ή στα επόμενα ειδοποιητήρια, 
αναδρομική επιβολή εισφοράς.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ: 
ΣΕ ΔΕΙΝΗ ΘΕΣΗ ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ – ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΡΑ  
Αναλυτική ενημέρωση- τεκμηρίωση  
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Συνέχεια από την Σελ. 8
2.Τα λάθη στα ειδοποιητήρια
β) Ειδοποιητήρια εμμίσθων δικηγόρων, μηχανικών κλπ., χωρίς εισόδημα 
ή με διακοπή στη Δ.Ο.Υ., με επιβολή ελάχιστης εισφοράς.
Σε χιλιάδες περιπτώσεις εμμίσθων δικηγόρων και άλλων ασφαλισμένων, μηχανικών κλπ. 
το σύστημα, για άγνωστους λόγους, δεν έβλεπε το εισόδημα μισθωτών υπηρεσιών (το 
οποίο όμως κατέχει ο ΕΦΚΑ από τις ΑΠΔ και την εκκαθάριση 2017) και επέβαλε ελάχιστη 
εισφορά (βλ. σχετική εικόνα), παρότι υπάρχει ρητά εξαίρεση από αυτήν για τους παραλ-
λήλως ασφαλισμένους (εμμίσθους) ή αυτούς που ασκούν αποκλειστικά έμμισθη δικη-
γορία (συνδυασμένη εφαρμογή άρθρων 38 και 39 ν.4387/2016 και 20 ν.4488/2017). 

 
Άμεση ήταν η αντίδραση των επιστημόνων, το ζήτημα επισημάνθηκε στο Διοικητή του 
ΕΦΚΑ και ζητήθηκε η άμεση επίλυσή του, ενώ ζητήθηκε παράταση εξόφλησης των ειδο-
ποιητηρίων για 7 ημέρες. 
1. Αναγνωρίστηκε το σφάλμα των ειδοποιητηρίων από τα οποία ελλείπει το Καθαρό Φο-
ρολογητέο Αποτέλεσμα 2017. Στις περιπτώσεις αυτές έχει επιβληθεί ελάχιστη εισφορά, 
οπότε ο ασφαλισμένος δεν θα καταβάλει κάτι παραπάνω. Κάθε συνάδελφος που έχει 
τέτοιο ζήτημα θα λάβει προσωποποιημένο μήνυμα στην πλατφόρμα. Το ζήτημα θα δι-
ορθωθεί στο επόμενο ειδοποιητήριο.
2. Ειδοποιητήρια εμμίσθων με ελάχιστη εισφορά σε περιπτώσεις που έχουν κλείσει τα 
βιβλία ή έχουν μηδενικό εισόδημα θα ανακληθούν άμεσα. Οι συνάδελφοι αυτοί να αγνο-
ήσουν το ειδοποιητήριο.

3. Το αίτημα για παράταση καταβολής εισφορών δεν έγινε δεκτό και κατά συνέπεια μέχρι  
28.2.2019 θα έπρεπε να έχει εξοφληθεί το ειδοποιητήριο 1ου 2019.
Εν τέλει ο ΕΦΚΑ εξέδωσε σχετικό δελτίο τύπου, που αναγνώριζε το λάθος για τα ειδοποι-
ητήρια της δεύτερης κατηγορίας (47.000 περιπτώσεις), ενώ δεν υπήρξε αναφορά για το 
λάθος της πρώτης κατηγορίας, που πιθανόν είναι μεγαλύτερη. Έτσι μεγάλο μέρος των 
ασφαλισμένων αυτών είναι  θα λάβει επόμενο ειδοποιητήριο με αναδρομικές εισφορές.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ: Άμεση διόρθωση των λαθών, βελτίωση της αξιοπιστίας των συστημά-
των, ενημέρωση των ασφαλισμένων και χορήγηση ικανού χρόνου για αποπληρωμή των 
ειδοποιητηρίων.

3. Τα λάθη στην ασφαλιστική ικανότητα
Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά κατά τη διαδικασία ανανέωσης ασφαλιστικής ικανότητας 
των ασφαλισμένων, παρουσιάστηκαν εκατοντάδες φαινόμενα ασφαλισμένων που ενώ 
πληρούν τις προϋποθέσεις για χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας υγειονομικής περί-
θαλψης (άρθρα 22 και 23 ν.4529/2018), βρέθηκαν ανασφάλιστοι αυτοί οι ίδιοι ή/και τα 
έμμεσα μέλη τους.
Το ζήτημα είχε επισημανθεί και στην κοινή συνάντηση των Επιστημονικών Συλλόγων με 
το Διοικητή ΕΦΚΑ στις 28.2.2018
Με επανειλημμένες παρεμβάσεις των Επιστημονικών Συλλόγων αλλά και του Προέδρου 
της Ολομελείας των Δικηγορικών Συλλόγων που είναι και αναπληρωματικό μέλος του 
ΔΣ του ΕΦΚΑ δόθηκαν κάποιες όχι επαρκείς εξηγήσεις, ενώ βεβαιώθηκε τουλάχιστον ένα 
τεχνικό λάθος των συστημάτων ΕΦΚΑ (ΗΔΙΚΑ), σύμφωνα με το οποίο  ασφαλισμένοι με 
δεύτερη μηδενική εκκαθάριση θεωρούνται εσφαλμένα οφειλέτες και έτσι τους αφαιρέ-
θηκε παρανόμως η ασφαλιστική ικανότητα. Παράλληλα σε εκατοντάδες περιπτώσεις 
υπήρξε διαγραφή εμμέσων μελών χωρίς λόγο. 
Άξιον αναφοράς είναι ότι το μεγάλη μερίδα εμμίσθων του Δημοσίου Τομέα βρέθηκαν 
ανασφάλιστοι, παρότι παρακρατούνται εισφορές υγείας από τις αποδοχές τους και τούτο 
διότι ακόμη δεν έχουν ενταχθεί (μετά από δύο και πλέον έτη) στο σύστημα των Αναλυτι-
κών Περιοδικών Δηλώσεων.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:
1. Άμεση απόδοση ασφαλιστικής ικανότητας σε όλους τους ασφαλισμένους, μέχρι να δι-
ορθωθούν τα προβλήματα.
2. Να δοθεί εντολή ώστε από κανένα ασφαλισμένο να μην αφαιρείται η ασφαλιστική 
ικανότητα χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και πρόσκληση για ρύθμιση τυχόν εκκρεμο-
τήτων.
3. Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική απόδοση ασφαλιστικής 
ικανότητας, με δυνατότητα ηλεκτρονικής κατάθεσης δικαιολογητικών από ασφαλισμέ-
νους. Η πλατφόρμα να επικοινωνεί σε πραγματικό χρόνο με αυτές των εισφορών μη 
μισθωτών και ΑΠΔ ώστε να υπάρχει άμεση ενημέρωση για την εκπλήρωση των ασφα-
λιστικών υποχρεώσεων.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ: 
ΣΕ ΔΕΙΝΗ ΘΕΣΗ ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ – ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΡΑ  
Αναλυτική ενημέρωση- τεκμηρίωση  
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4. Μεγάλη μείωση εισοδημάτων για όσους αμείβονται με Τίτλους 
Κτήσης (απόδειξη δάπάνης):
Α. Δημοσιεύθηκε πρόσφατα η απόφαση αριθμ. πρωτ. Δ.15/Γ’/67695/1825 «Καταβολή ασφα-
λιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ προσώπων που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων 
Υπηρεσιών (τίτλος κτήσης - πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης). Η οποία προκαλεί 
μεγάλη μείωση των εισοδημάτων, κυρίως των νέων εργαζομένων που εργάζονται με «μπλο-
κάκι».
1.      Αλλαγή  στο καθεστώς που διέπει τις αμοιβές εργαζομένων με Απόδειξη Επαγγελματικής 
Δαπάνης (τίτλοι κτήσης) από τις αρχές του 2019. Τα πρόσωπα που αμείβονται με Παραστατικά 
Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλος κτήσης - πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης) κατα-
βάλλουν ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ για κύρια σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη 
(παροχές σε είδος και σε χρήμα), σύμφωνα με το ποσοστό εισφοράς του άρθρου 39 παρ. 1 του 
ν. 4387/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν.4578/2018 (ΦΕΚ Α’ 200), και του 
άρθρου 41 παρ. 2 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει.
2.      Το όριο για όσους αμείβονται με τίτλους κτήσης είναι 10.000 ευρώ τον χρόνο. Όσοι αμεί-
βονται με τίτλους κτήσης θα καταβάλουν ασφαλιστικές εισφορές ύψους 20,28% (13,33% στον 
ΕΦΚΑ για κύρια σύνταξη και 6,95% στον ΕΟΠΠΥ για υγειονομική περίθαλψη). Οι εισφορές αυ-
τές βαρύνουν τον αμειβόμενο με παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών και αποδίδονται στον 
ΕΦΚΑ από τον εκδότη του παραστατικού.
3.      Οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί της καθαρής αξίας του παραστατικού που εκ-
δίδεται αφού αφαιρεθούν ο φόρος (20%) και το τέλος χαρτοσήμου (3,6%). Για παράδειγμα αν 
κάποιος εργαζόμενος πρόκειται να λάβει αμοιβή 1000 ευρώ θα παρακρατηθούν 236 ευρώ για 

φόρο και χαρτόσημο. Στα 764 ευρώ που μένουν οι εισφορές 20,28% αντιστοιχούν σε 154,94 
ευρώ κάτι που σημαίνει πως το καθαρό ποσό που θα εισπράξει ο εργαζόμενος είναι 609 ευρώ.
4.      Ο χρόνος ασφάλισης στον ΕΦΚΑ, αν δεν υπάρχει σύμβαση εργασίας, υπολογίζεται με βάση 
το πηλίκο της καθαρής αξίας του παραστατικού δια του ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε 
κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών. Στην περίπτωση που υπάρχει 
σύμβαση εργασίας με καθορισμένο αριθμό ημέρας ή ημερών απασχόλησης μέχρι 1 πλήρη 
μήνα ή 25 ημέρες ασφάλισης, ως χρόνος ασφάλισης λαμβάνεται η ημέρα ή οι ημέρες που ορί-
ζονται στη σύμβαση ανεξαρτήτως της διάρκειας της ημερήσιας απασχόλησης.
5. Τονίζεται ότι η προκειμένου να παταχθεί μια πρακτική απασχόλησης μισθωτών με αποδείξεις 
επαγγελματικής δαπάνης αποκλείονται στην πράξη όλοι οι περιστασιακά απασχολούμενοι.
Αφορά δημόσιους και ιδιωτικούς υπαλλήλους, συνταξιούχους ή άνεργους οι οποίοι απασχο-
λούνται περιστασιακά ως αξιολογητές, ελεγκτές των δράσεων ΕΣΠΑ και Αναπτυξιακού Νόμου 
ή ως εισηγητές σεμιναρίων. Η πλειοψηφία του μεγάλου αριθμού των αξιολογητών και ελε-
γκτών είναι δημόσιοι υπάλληλοι. 
Με την εφαρμογή της νέας Υπουργικής Απόφασης, στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης με εξει-
δίκευση σε οικονομικά, εργασιακά και άλλα θέματα δεν θα συμμετέχουν σε επιμορφωτικά 
σεμινάρια για την παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών στην  εφαρμογή νέων νομοθετικών 
αλλαγών. 
Πρόταση:
Για την επίλυση του προβλήματος προτείνεται πρότεινε ότι όσοι δεν είναι υπόχρεοι απεικόνισης 
συναλλαγών για άλλη δραστηριότητα, να προβλεφθεί πλήρης εξαίρεση της αμοιβής τους μέχρι 
του ποσού των 5.000€ ετησίως από την  καταβολή  ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΕΦΚΑ.

Πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία, στην Θεσσαλονίκη 
την Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019, η ημερίδα που συνδιοργάνωσαν 
ο Σύλλογος Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος 
(ΣΜΗΒΕ) και το Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επι-
μελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ/ΤΚΜ) με τη συμμετοχή του Υπουργεί-
ου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΥΠΕΝ και του Πυροσβεστικού 
Σώματος Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση θέμα της ημερίδας 
ήταν: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΜΗΒΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗ-
ΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ». Η ημερίδα χαρακτηρίστηκε πέραν από την 
αρτιότητα και πληρότητα των εισηγήσεων που παρουσιάστηκαν 
και από την πολύ μεγάλη προσέλευση, μηχανικών, τεχνικών 
επαγγελματιών, στελεχών Πυροσβεστικού Σώματος, στελεχών 
Υπηρεσιών και εκπροσώπων φορέων και επιχειρήσεων.
Χαιρετισμό απηύθυναν ο Πρόεδρος του Συλλόγου Μηχανολό-
γων - Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος κος Ηλίας Χομσίογλου, 
ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ / ΤΚΜ κος Πάρης 
Μπίλιας, και ο νέος Συντονιστής Επιχειρήσεων Πυροσβεστικού 
Σώματος Υποστράτηγος κος Σπυρίδων Βαρσάμης.
Στο 1ο μέρος της εκδήλωσης παρουσιάσθηκε η νέα πολύ σημα-
ντική και σχετική έκδοση του ΣΜΗΒΕ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥ-
ΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΣΒΕΣΗΣ». Την έκδοση προλόγισε ο Αντιπρόεδρος 
του ΣΜΗΒΕ Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός κος Αργυρόπουλος 
Βασίλειος και κατόπιν παρουσιάσθηκε από τον επιμελητή της έκ-
δοσης κο Κωνσταντίνο Πασπαλά (Επιστημονικό συνεργάτη Τμή-
ματος Μηχανολόγων Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ.).
Στο 2ο μέρος της εκδήλωσης παρουσιάσθηκαν οι εισηγήσεις σχε-

τικά με την ΕΦΑΡΜΟΓΗ του ΝΕΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑ-
ΣΙΑΣ ΠΔ 41/18 ως ακολούθως:
- «Νέα Δεδομένα στην πυροπροστασία των κτηρίων με το Π.Δ. 
41/2018» Βασίλειος Αργυρόπουλος, Γεράσιμος Καμπίτσης (Διπλ. 
Μηχανολόγοι Μηχανικοί).
- «Νέος Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτηρίων – Μέτρα Ενερ-
γητικής Πυροπροστασίας» Νικόλαος Μουρτιάδης (Επιπυραγός 
Π.Σ.).
- «Εισαγωγή στον Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτηρίων Π.Δ. 
41/2018 – Νέες διατάξεις και διαφορές με το προηγούμενο θεσμι-
κό πλαίσιο» Αθηνά Σκάρλα, Ευφροσύνη Τσαρτίνογλου εκπρόσω-
ποι ΥΠΕΝ (Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών 
και Αδειοδοτήσεων ΔΑΟΚΑ) 
Στο 3ο μέρος της εκδήλωσης έγιναν ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις 
νέων τεχνολογικών εφαρμογών στα συστήματα κατάσβεσης από 
εταιρείες χορηγούς της έκδοσης του Συλλόγου μας.
Το 4ο μέρος της εκδήλωσης περιελάμβανε συζήτηση με ερωτή-
σεις που έθεσαν οι παρευρισκόμενοι στους εισηγητές. Η συζήτηση 
περιστράφηκε γύρω από διευκρινιστικές ερωτήσεις στις επιμέρους 
διατάξεις του νέου κανονισμού σε σχέση και με τις διαφοροποιή-
σεις και νέα στοιχεία του παλαιού. Όλες οι προτάσεις αναλύθηκαν 
τέθηκαν στην διάθεση των εκπροσώπων του ΥΠΕΝ προκειμένου 
να επεξεργαστούν και να συμπεριληφθούν σε προσεχείς διευκρι-
νιστικές διατάξεις.
Στην διάρκεια της ημερίδας τιμήθηκαν για την προσφορά τους 
στην επιστήμη και στον κλάδο των Μηχανικών ο καθηγητής 
ΑΠΘ κος Παπαϊωάννου Κυριάκος και ο επίσης καθηγητής ΑΠΘ 

κος Τσιάφης Ιωάννης. Επίσης τιμήθηκαν μέσω εκπροσώπων των 
οικογενειών τους η μνήμη των εκλιπόντων καθηγητή ΕΜΠ Χίνη 
Ευάγγελου και του επί σειρά ετών προέδρου Μηχανολόγων, Ηλε-
κτρολόγων Πέλλας (ΠΤ ΠΣΔΜΗ) Φωτιάδη Γεώργιου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την διάρκεια των χαιρετισμών ση-
μειώθηκε με ιδιαίτερη έμφαση τόσο από τον Πρόεδρο ΣΜΗΒΕ κο 
Χομσίογλου Ηλία, όσο και από τον Πρόεδρο ΔΕ ΤΕΕ/ΤΚΜ κο Μπί-
λια Πάρη η πλήρης και έντονη αντίδραση στο ισχύον καθεστώς 
της 13ης Πυροσβεστικής Διάταξης με την απόδοση ευθυνών 
μέσω υπευθύνων δηλώσεων σε μηχανικούς. Αποτέλεσμα αυτών 
η άδικη πρόσκληση των μηχανικών σε Πειθαρχικά Συμβούλια και 
σε αίθουσες Δικαστηρίων και η απόδοση διαχρονικών ευθυνών 
που δεν αντιστοιχούν σε καμία περίπτωση στην επιστημονική και 
επαγγελματική ενασχόληση τους.       
Κοινή διαπίστωση όλων, ήταν η ανάγκη συνεργασίας, των εμπλε-
κόμενων φορέων (Υπουργείο Ενέργειας, Πυροσβεστικό Σώμα, 
Σύλλογος Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων) στη διαμόρφωση των 
σχετικών νομοθετικών διατάξεων. 
Ο Σύλλογος Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος 
ΣΜΗΒΕ ευχαριστεί θερμά όλους τους παρευρισκόμενους για την 
πολύ μεγάλη προσέλευση τους. 
Συμφωνήθηκε από όλους τους ενδιαφερόμενους να υπάρξει επε-
ξεργασία των συμπερασμάτων της ημερίδας και μέσα σε πνεύμα 
συνεργασίας να προωθηθούν λύσεις και προτάσεις σε όλα τα επί-
πεδα, νομοθετικά, διαδικαστικά και τεχνικά.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ: 
ΣΕ ΔΕΙΝΗ ΘΕΣΗ ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ – ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΡΑ  

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΜΗβΕ

Αναλυτική ενημέρωση- τεκμηρίωση  
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Τουλάχιστον έξι κατηγορίες ασφαλισμένων, ελεύθερων επαγ-
γελματιών ή αυτοαπασχολούμενων είδαν χθες, ή αναμένεται 
να δουν το αμέσως επόμενο διάστημα λάθη στα ειδοποιητήρια 
που αναρτά σταδιακά, από χθες, το ΕΤΕΑΕΠ στην ιστοσελίδα του 
και αφορούν εισφορές επικούρισης ή και εφάπαξ, για τουλάχι-
στον 27 μήνες. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Ρούλα Σαλούρου στο 
euro2day.gr η  μηνιαία εισφορά για επικούριση ορίζεται στο 7% 
μέχρι 31/5/2019 και 6,5% από 1/6/2019 και μετά, ενώ η μηνι-
αία εισφορά για τον κλάδο εφάπαξ παροχών του ΕΤΕΑΕΠ στο 
4%. Τόσο οι εισφορές επικούρισης όσο και εφάπαξ υπολογίζο-
νται αναδρομικά από την 1/1/2017, επί του κατώτατου βασικού 
μισθού, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Ήτοι, έως τις 31/1/2019 
επί των 586,08 ευρώ, και από την 1η/2/2019 και μετά, επί των 
650 ευρώ. Βέβαια, για τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές 
στο ΕΤΕΑΕΠ, προβλέπεται εξόφληση σε 36 δόσεις, αρχής γενο-
μένης από τον Ιανουάριο του 2019.
Οι πληρωμές θα γίνουν από τις 5 έως τις 12 Απριλίου και αφο-
ρούν ένα ειδοποιητήριο με τις εισφορές Ιανουαρίου και Φε-
βρουαρίου, ένα ειδοποιητήριο με την πρώτη από τις 36 δόσεις 
για για το διάστημα 1η/1 έως 31/12/2017 και ένα ειδοποιητή-
ριο με την πρώτη δόση από τις 36 του διαστήματος 1η/1 έως 
31/12/2018. Εφεξής, τα ειδοποιητήρια θα εκδίδονται κάθε μήνα 
και οι εισφορές θα καταβάλλονται σε μηνιαία βάση, όπως συμ-
βαίνει και με τον ΕΦΚΑ, με καταληκτική ημερομηνία πληρωμής 
την τελευταία εργάσιμη του επόμενου μήνα.
Μάλιστα, αρκετά από τα ειδοποιητήρια περιέχουν λάθη, κυρίως 
αυτά που απευθύνονται σε μισθωτούς με παράλληλη ασφάλιση 
ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Αυτοί καλούνται να καταβάλλουν 
διπλές εισφορές, παρ’ ότι όπως προβλέπεται στην πρόσφατη 
εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας, που εκδόθηκε την περα-
σμένη Παρασκευή, οι εισφορές επικούρισης και εφάπαξ θα 
πρέπει να παρακρατούνται μία φορά.
Σύμφωνα με την διοίκηση του ΕΤΕΑΕΠ τα λάθη θα διορθωθούν. 
Όπου δε, κρίνεται απαραίτητο, οι ασφαλισμένοι θα μπορούν 
να αποστείλουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στο email 
mmisth@eteaep.gov.gr, δίχως να απαιτείται η αυτοπρόσωπη 
παρουσία τους στο Ταμείο.
Συγκεκριμένα, τα λάθη αφορούν:
Α) Ασφαλισμένους που έχουν παράλληλα και μισθωτή εργασία 
ή καταβάλουν εισφορές με δελτίο παροχής υπηρεσιών και έχουν 
μέχρι δύο εργοδότες, καθώς εξαντλούν την υποχρέωσή τους 
για καταβολή εισφορών μέσω της ΑΠΔ. Οι περιπτώσεις αυτές 

ασφαλισμένων, οι οποίοι θα λάβουν ειδοποιητήριο 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.
Β) Όσους έχουν λήξη ασφάλισης από 1/1/2017 έως 
31/12/2018, με διαγραφή από την ΔΟΥ. Αυτοί, θα πρέπει μεν να 
πληρώσουν κανονικά τις αναδρομικές δόσεις της εκκαθάρισης 
έως την διακοπή τους, χωρίς όμως να λάβουν υπόψη τους ει-
δοποιητήρια που αφορούν την μετά τηδιακοπή τους περίοδο.
Γ) Όσους αυτοαπασχολούμενους κατέθεταν εισφορές για το 
διάστημα από 1/1/2017 μέσω ΑΠΔ. Αυτοί, θα πρέπει να ξεκινή-
σουν να πληρώνουν κανονικά τις εισφορές τους σύμφωνα με 
τα ειδοποιητήρια. Όσο για τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί, 
αυτά θα εκκαθαριστούν και θα συμψηφιστούν.
Δ) Όσους έχουν καταθέσει τις εισφορές τους απευθείας σε τρα-
πεζικούς λογαριασμούς των πρώην φορέων του ΕΤΕΑΕΠ. Οι 
ασφαλισμένοι αυτοί θα πρέπει να στείλουν ταχυδρομικώς τα 
αντίστοιχα παραστατικά της τράπεζας, στη διεύθυνση Φιλελ-
λήνων 13-15, Τ.Κ. 10557 Αθήνα, για να ενημερωθεί ο ατομικός 
τους λογαριασμός και να εκκαθαριστούν οι υποχρεώσεις τους.
Ε) Για τους Πρατηριούχους Υγρών Καυσίμων και τους Αρτο-
ποιούς ασφαλισμένους στον πρώην ΟΑΕΕ, θα ρυθμιστούν και 
οι παλαιότερες οφειλές τους από 1/12/2012 και 1/1/2015 αντί-
στοιχα. Για τις ασφαλιστικές αυτές εισφορές, οι ασφαλισμένοι θα 
λάβουν ξεχωριστό ειδοποιητήριο σε μεταγενέστερο χρόνο, που 
θα ορίζει το ύψος της εισφοράς και τις δόσεις αποπληρωμής των 
παλαιών τους οφειλών.
Στ) Σε άλλες περιπτώσεις που οι ασφαλισμένοι διαπιστώσουν 
διαφορές στην ασφάλισή τους, ο νέος υπολογισμός των εισφο-
ρών τους θα γίνει αφού προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιο-
λογητικά για την οριστικοποίηση των διαστημάτων ασφάλισής 
τους.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
Σύμφωνα με το ΕΤΕΑΕΠ, σε περίπτωση που ήδη ασφαλισμένοι 
δεν έχουν λάβει ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙ-
ΣΦΟΡΩΝ, πρέπει να στείλουν στην διεύθυνση mmisth@eteaep.
gov.gr τα εξής δικαιολογητικά εγγραφής:
- Αίτηση εγγραφής στην ασφάλιση.
- Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από τη Δ.Ο.Υ.
Σε περίπτωση που τους έχει αποσταλεί εκ παραδρομής ΕΙΔΟ-
ΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ, ενώ δεν 
έχουν υποχρέωση καταβολής, πρέπει να αποστείλουν στην ίδια 

διεύθυνση τα εξής διακιολογητικά:
- Αίτηση διακοπής στην ασφάλισης.
- Βεβαίωση διακοπής δραστηριότητας από τη Δ.Ο.Υ.
Για τους ασφαλισμένους που ανήκουν στις παρακάτω κατηγο-
ρίες ασφαλισμένων, θα πρέπει συμπληρωματικά να καταθέ-
σουν και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
Ασφαλισμένοι τ.ΟΑΕΕ: Πρατηριούχοι Υγρών Καυσίμων τ.ΤΕΑ-
ΠΥΚ.
Για την εγγραφή στην ασφάλιση:
- Άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων από την Νο-
μαρχία
- Αντίγραφο Καταστατικού μαζί με τυχόν τροποποιήσεις του και 
τα σχετικά ΦΕΚ (σε περίπτωση εταιρείας)
Για την διαγραφή από την ασφάλιση:
- Αντίγραφο Τροποποίησης ή Λύσης Καταστατικού (σε περί-
πτωση εταιρείας)
Προαιρετικά ασφαλισμένοι στον τ. ΟΑΕΕ
Για την εγγραφή στην ασφάλιση:
Στην αίτηση να αναφέρεται ότι δεν υπάγεται στην ασφάλιση 
άλλου επικουρικού ταμείου.
Ασφαλισμένοι τ. ΟΑΕΕ: Αρτοποιοί τ. ΤΕΑΑ
Για την εγγραφή στην ασφάλιση:
- Βεβαίωση Επιμελητηρίου περί εγγραφής στα Μητρώα
- ΦΕΚ σύστασης ή τροποποίησης της εταιρείας και των διοικητι-
κών συμβουλίων (σε περίπτωση Α.Ε. και Ε.Π.Ε.)
Για την διαγραφή από την ασφάλιση:
ΦΕΚ λύσης της εταιρείας ή τροποποίησης των διοικητικών συμ-
βουλίων (σε περίπτωση Α.Ε. και Ε.Π.Ε.)
Ασφαλισμένοι Εργολήπτες Δημοσίων έργων
Για την εγγραφή στην ασφάλιση Εργοληπτών Δημοσίων έρ-
γων:
- Αντίγραφο ατομικού Μητρώου Εργοληπτών Επιχειρήσεων 
(ΜΕΕΠ) ή ΜΕΕΠ της εταιρείας (σε περίπτωση βασικού στελέχους 
εργοληπτικής επιχείρησης)
- Πιστοποιητικό ΥΠΕΧΩΔΕ όπου θα αναφέρονται όλα τα εργο-
ληπτικά πτυχία.
Για την διαγραφή από την ασφάλιση Εργοληπτών Δημοσίων 
έργων:
Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας από ΥΠΟΜΕΔΙ (Δ24)
Τα δικαιολογητικά αυτά θα πρέπει να αποστέλλονται ταχυδρο-
μικώς στα κεντρικά γραφεία του ΕΤΕΑΕΠ: Φιλελλήνων 13-15, 
Τ.Κ. 10557 Αθήνα.

Στις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να χορηγηθεί παράταση της ασφαλιστικής ικανότη-
τας έως τις 30 Ιουνίου 2019 στους ασφαλισμένους με παράλληλη ασφάλιση μισθωτών- μη 
μισθωτών, προχώρησε ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), όπως αναφέρεται 
σε σχετική ανακοίνωση, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Επίσης, έχει ήδη προχωρήσει στην παράταση της ασφαλιστικής ικανότητας, μέχρι τις 31 
Μαΐου 2019, των μη μισθωτών που έχουν καταβάλει τις ελάχιστες προβλεπόμενες κατώτα-
τες ασφαλιστικές εισφορές του έτους 2018, χωρίς να λαμβάνονται υπ’ όψιν οι ανεξόφλητες 
δόσεις για τη δεύτερη εκκαθάριση του 2017.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ: ΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΛΑβΟΥΝ... ΛΑΘΟΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΕΦΚΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 - ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ
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Με ικανοποιητικούς ρυθμούς εξελίσσεται η κτηματογράφηση 
στη χώρα, τόσο σε επίπεδο προσέλευσης των πολιτών στην 
ψηφιακή πλατφόρμα της Κτηματολόγιο ΑΕ, όσο και στα κατά 
τόπους γραφεία. Η δε προσέλευση στο Κεντρικό Γραφείο 
Κτηματογράφησης, που λειτουργεί στο Γαλάτσι, ξεπέρασε και 
κάθε προσδοκία, καθώς σε λιγότερο από μία εβδομάδα περί 

τους 8.000 πολίτες έσπευσαν να τακτοποιήσουν τις εκκρεμό-
τητές τους, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από 
το Ελληνικό Κτηματολόγιο, ποσοστό 59,6% των εκτιμώμενων 
δικαιωμάτων σε όλη τη χώρα είναι σε εξέλιξη κτηματογράφη-
σης, 7% είναι σε υπό ανάθεση σύμβαση, 2% είναι σε ειδικό 

καθεστώς Κτηματολογίου, καθώς περιλαμβάνει τα Επτάνησα, 
την Καλλιθέα και το Παλαιό Φάληρο, όπου είτε είχε γίνει κτη-
ματογράφηση από παλιά, είτε η διαδικασία είναι για κάποιον 
λόγο «παγωμένη». Τέλος, ποσοστό 31,4% είναι ήδη σε λει-
τουργία Κτηματολογίου.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΝ  ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Σε εξέλιξη, με ικανοποιητικό ρυθμό, η κτηματογράφηση στη χώρα

Επίσκεψη στο Κεντρικό Γραφείο Κτηματογράφησης, στα 
Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου, πραγματοποίησε χθες  ο υφυ-
πουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Δημαράς, 
συνοδευόμενος από μέλη της διοίκησης του Κτηματολογίου. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Δημαράς περιηγήθηκε στα πε-
ρισσότερα γραφεία, συνομίλησε με πολίτες και άκουσε τους 
προβληματισμούς τους. Διατύπωσε, δε, την εκτίμηση ότι το 
καλοκαίρι του 2021 όλη η Ελλάδα θα διαθέτει Κτηματολόγιο.
«Αποτελεί μία πρόκληση για την πολιτική ηγεσία και εμένα 
προσωπικά, οι πολίτες να έχουν τη δυνατότητα να πληροφο-
ρηθούν για τις διαδικασίες, να εντοπίσουν την ιδιοκτησία τους 
στον χάρτη, αλλά και να υποβάλουν τη δήλωση ιδιοκτησίας 
τους και να μην αναγκάζονται να πηγαίνουν στις περιοχές 

τους. Και αυτό το στοίχημα φαίνεται ότι το κερδίζουμε, καθώς 
πριν καν συμπληρωθεί μία εβδομάδα, σχεδόν 8.000 άνθρω-
ποι προσήλθαν στο Κεντρικό Γραφείο Κτηματογράφησης, 
δηλώνοντας επιτυχώς πολλαπλάσια δικαιώματα» σημείωσε 
ο υφυπουργός και κάλεσε τους πολίτες, οι οποίοι δεν αντα-
ποκρίθηκαν ακόμη στο κάλεσμα για δήλωση της ακίνητης 
περιουσίας τους, να το κάνουν με ηλεκτρονικό τρόπο στην 
πλατφόρμα του Κτηματολογίου, ή αν αυτό δεν είναι εφικτό, 
στα κατά τόπους Γραφεία Κτηματογράφησης.
Σχετικά με τις παρατάσεις, υπενθύμισε πως ο νόμος δίνει τη 
δυνατότητα επέκτασης της προθεσμίας στους έξι μήνες για 
τους κάτοικους εσωτερικού και στους εννέα μήνες για τους 
κάτοικους εξωτερικού.

Επίσης, αναφέρθηκε στο ζήτημα της χρησικτησίας, καθώς 
στην περιφέρεια πολλές φορές δεν υπάρχουν τίτλοι, τονίζο-
ντας πως στο Κτηματολόγιο υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες 
που αποτρέπουν τους επίδοξους καταπατητές, αφού θα πρέ-
πει να αποδεικνύεται η εικοσαετής χρήση.
Σε σχέση, τέλος, με το Ε9, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος επι-
σήμανε ότι θα πρέπει να προσκομίζεται (μαζί με άλλα έγγρα-
φα) σε περίπτωση χρησικτησίας και ενημέρωσε ότι υπάρχει 
συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών, ώστε να δίνεται 
η δυνατότητα ψηφιακής υπενθύμισης και ενημέρωσης των 
πολιτών μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 
Συστημάτων.

-Σε σχετικό δελτίο Τύπου, που εξέδωσε το ΥΠΕΝ για την επί-
σκευψη του κ. Δημαρά σημειώνεται ότι ο Υφυπουργός, περι-
ηγήθηκε στα περισσότερα γραφεία, συνομίλησε με πολλούς 
πολίτες, άκουσε τους προβληματισμούς τους και βρίσκεται σε 
διαρκή συνεργασία με τη Διοίκηση του Κτηματολογίου προ-
κειμένου να γίνει ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό, έτσι ώστε να 
διευκολυνθούν ακόμα περισσότερο οι πολίτες.
Στη συνέχεια, σε δηλώσεις του στα ΜΜΕ, ο Γ. Δημαράς, 
αναφέρθηκε στην κτηματογράφηση της υπόλοιπης χώρας 
η οποία βρίσκεται εδώ και τέσσερις μήνες σε πλήρη εξέλιξη 
και κάλεσε τους πολίτες να δηλώσουν την ακίνητη περιουσία 
τους, κατά προτίμηση με ηλεκτρονικό τρόπο, στην πλατφόρ-
μα του Κτηματολογίου, ή αν αυτό δεν είναι εφικτό στα κατά 
τόπους Γραφεία Κτηματογράφησης. Για όσους δε, διαμένουν 
στην Αττική, υπήρξε η μέριμνα της λειτουργίας του Κεντρικού 
Γραφείου Κτηματογράφησης στο Γαλάτσι, κάτι που γίνεται για 
πρώτη φορά.
Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος σε δηλώσεις του, τόνισε ότι :

«Αποτελεί μία πρόκληση για την πολιτική ηγεσία και εμένα 
προσωπικά, οι  πολίτες να έχουν τη δυνατότητα, να πληροφο-
ρηθούν για τις διαδικασίες, να εντοπίσουν την ιδιοκτησία τους 
στο χάρτη αλλά και να υποβάλλουν τη δήλωση ιδιοκτησίας 
τους και να μην αναγκάζονται να πηγαίνουν στις περιοχές 
τους. Και αυτό το στοίχημα, φαίνεται ότι το κερδίζουμε, καθώς 
πριν καν συμπληρωθεί μία εβδομάδα σχεδόν 8.000 άνθρω-
ποι προσήλθαν στο Κεντρικό Γραφείο Κτηματογράφησης, 
δηλώνοντας επιτυχώς πολλαπλάσια δικαιώματα»
Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο υφυπουργός 
Περιβάλλοντος, τόνισε πως από πλευράς του, ως εποπτεύων 
υφυπουργός για το Κτηματολόγιο, παρακολουθεί συνεχώς 
την εξέλιξη της κτηματογράφησης, συνεργάζεται καθημερι-
νά με τη διοίκηση του Κτηματολογίου και όπου είναι εφικτό 
γίνονται παρεμβάσεις, όπως με τον πρόσφατο νόμο που ψη-
φίστηκε: «Παραλάβαμε το Κτηματολόγιο στο 30% της 
χώρας και θεωρώ ότι το καλοκαίρι του 2021 όλη 
η Ελλάδα θα διαθέτει – επιτέλους – Κτηματολόγιο 

όπως όλα τα σύγχρονα Ευρωπαϊκά κράτη», ανέφερε 
ο υφυπουργός.
Σε ό,τι αφορά στις παρατάσεις, υπενθύμισε πως ο νόμος δίνει 
τη δυνατότητα επέκτασης της προθεσμίας στους έξι μήνες για 
τους κάτοικους εσωτερικού και στους εννέα μήνες για τους 
κάτοικους εξωτερικού, δυνατότητα η οποία - μέχρι στιγμής 
- αξιοποιείται.
Ακόμα, αναφέρθηκε στο ζήτημα της χρησικτησίας, καθώς 
στην περιφέρεια πολλές φορές δεν υπάρχουν τίτλοι, τονίζο-
ντας πως στο Κτηματολόγιο, υπάρχουν ασφαλιστικές δικλεί-
δες που αποτρέπουν τους επίδοξους καταπατητές αφού θα 
πρέπει να αποδεικνύεται η εικοσαετής χρήση. 
Σε σχέση με το Ε9 ο Γιώργος Δημαράς τόνισε ότι θα πρέπει να 
προσκομίζεται (μαζί με άλλα έγγραφα) σε περίπτωση χρησι-
κτησίας, ενώ υπάρχει συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομι-
κών ώστε να δίνεται η δυνατότητα ψηφιακής υπενθύμισης 
και ενημέρωσης των πολιτών μέσω της Γενικής Γραμματείας 
Πληροφοριακών Συστημάτων.

Έως το καλοκαίρι του 2021 η Ελλάδα θα διαθέτει Κτηματολόγιο, δήλωσε ο Γ. Δημαράς

Ανακοίνωση ΥΠΕΝ για την επίσκεψη Γ. Δημαρά στο Γαλάτσι
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Ο εκσυγχρονισμός της βιομηχανίας με νέες και στοχευόμενες 
επενδύσεις σε τοπικό επίπεδο, αλλά και ο ρόλος της τοπικής 
αυτοδιοίκησης μπορούν να συμβάλουν, ώστε οι ανισότητες 
στις Περιφέρειες της Ελλάδας να περιοριστούν σύμφωνα με 
μελέτη του ΟΟΣΑ που παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση 
στο περιθώριο της 4ης Διυπουργικής Συνόδου της Επιτροπής 
για την Περιφερειακή Ανάπτυξη (RDPC) του οργανισμού, που 
πραγματοποιείται στην Αθήνα, σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης, οι ανισότητες στις Πε-
ριφέρειες της Ελλάδος διατηρούνται και μετά την κρίση, τα 
ποσοστά της φτώχειας είναι τα τέταρτα υψηλότερα στις χώρες 
μέλη του ΟΟΣΑ, κατά το 2018 και τα υψηλότερα σε όλες τις 
Περιφέρειες της ΕΕ, παρά το γεγονός ότι δημιουργήθηκαν 
νέες θέσεις εργασίας. Η πλειονότητα των θέσεων αυτών είναι 

μερικής απασχόλησης, με αποτέλεσμα να μην λύνεται το πρό-
βλημα της ανεργίας, σύμφωνα με τη μελέτη.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 2016 το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της 
Αττικής ήταν διπλάσιο από το αντίστοιχο της Δυτικής Μακε-
δονίας, με αποτέλεσμα η πρώτη Περιφέρεια της χώρας να έχει 
διπλάσια παραγωγή από τη φτωχότερη. Κατά τη διάρκεια της 
κρίσης χάθηκε κατά μέσο όρο το 1/3 του κατά κεφαλήν εισο-
δήματος με τις μεγαλύτερες υποχωρήσεις να καταγράφονται 
στα απομακρυσμένα νησιά, στη Δυτική Ελλάδα και τη Δυτική 
Αττική.
Όπως σημειώνεται στη μελέτη, η κάθε μια από τις 13 Περιφέ-
ρειες της Ελλάδας, είναι ευάλωτη για διαφορετικούς λόγους, 
που έχουν να κάνουν με την απόσταση από τα αστικά κέντρα 
της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης αλλά και με την παραγω-

γική ικανότητα. Είναι ενδεικτικό πως το 25% των Ελλήνων 
δεν μπορεί να μετακινηθεί με ευκολία προς και από τα αστικά 
κέντρα.
Στο μεταξύ, αν και η Αττική συγκέντρωνε τους υψηλότερους 
ρυθμούς ανάπτυξης κατά την περίοδο 2008-2015 χάθηκε το 
6% των θέσεων εργασίας στη βιομηχανία. Αυτό, σύμφωνα 
με τη μελέτη του ΟΟΣΑ, είχε δυσμενή αποτέλεσμα και στην 
λειτουργικότητα της πόλης.
Σε ότι αφορά τη δημογραφική σύνθεση, κατά την τελευταία 
δεκαετία καταγράφεται μετατόπιση του 90% του πληθυσμού 
των παραγωγικών ομάδων, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ 
η ανεργία των νέων στην Ήπειρο αγγίζει το 57%.
 Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, .

Την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της  μελέτης του ΟΟΣΑ παρακολούθησε, εκτός από τoν γενικό γραμματέα του ΟΟΣΑ Άνχελ Γκουρία και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό 
Οικονομίας και Ανάπτυξης Γιάννη Δραγασάκη και η επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής Κορίνα Κρέτσου η οποία δήλωσε περήφανη για το ταξίδι της Ελλάδας στην πορεία εξόδου από την κρίση.
Η κυρία Κρέτσου έκανε ειδική αναφορά στον πρόεδρο της ΕΕ Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, ο οποίος, όπως είπε ήταν ο πρώτος που πίστεψε και στήριξε την Ελλάδα.

«Η Ελλάδα είναι στον σωστό δρόμο. Είναι υποδειγματική 
περίπτωση τρομακτικής δουλειάς και θυσιών. Πέρασε 
πολύ δραματικές στιγμές και κατάφερε να μειώσει το 
ονομαστικό χρέος και σιγά σιγά δημιουργήθηκε ένα με-
γάλο παράθυρο εξυπηρέτησης τους χρέους -περίπου 15 
ετών- για να μπει μπροστά η ανάπτυξη. Όμως κωπηλα-
τείτε ενάντια αυτό ρεύμα και αυτό σημαίνει ολοένα και 
μεγαλύτερη προσπάθεια». Αυτό ανέφερε ο γγ του ΟΟΣΑ, 
Άνχελ Γκουρία, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, η 
οποία ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, στο περιθώριο της 
4ης Διυπουργικής Συνόδου της Επιτροπής για την Περι-
φερειακή Ανάπτυξη (RDPC) του ΟΟΣΑ, που πραγματοποι-
είται στην Αθήνα.
Ο γγ του ΟΟΣΑ πρόσθεσε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε κα-
λύτερη κατάσταση σε σχέση με τους γείτονες της, σε ό,τι 
αφορά στις προβλέψεις για την ανάπτυξη.
Σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχει πρωτογενές πλεόνασμα 
στον προϋπολογισμό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
να αποπληρωθούν οι τόκοι και συνολικά το χρέος και να 
αλλάξει η πορεία της χώρας. Όπως σημείωσε, το καλύτε-
ρο τεστ για τους επενδυτές είναι το ομόλογο που πέρασε 
με υψηλό ενδιαφέρον από τις αγορές. Επίσης, η ανεργία 
μειώθηκε 10%, αν και παραμένει ψηλά, ενώ και οι τρά-
πεζες, παρά τα κόκκινα δανεια, πρέπει να επιμείνουν στην 
πρακτική δουλειά ώστε τα χρήματα να ξοδεύονται με σω-
στό τρόπο.
«Κρατήστε σταθερό το πηδάλιο και είμαστε μαζί σας», 

τόνισε ο κ. Γκουρία και απαντώντας σε σχετική ερώτηση 
επισήμανε ότι ο ρυθμός ανάπτυξης, παγκοσμίως, θα έπρε-
πε να είναι στο 4%, αλλά είναι γύρω στο 3,2% και αυτό γί-
νεται λόγω των μεγατάσεων στην παγκόσμια κοινότητα.
Ιδιαίτερα για την ανάπτυξη στη χώρα μας, υποστήριξε ότι 
οι Έλληνες έχουν φτιάξει τις βάσεις για να προχωρήσουν. 
Όπως είπε, ο ρυθμός ανάπτυξης 2% που έχει η Ελλάδα δεν 
είναι αρκετός, αλλά δεν αποκλείεται να είναι σε πολύ καλό 
επίπεδο τα επόμενα χρόνια.

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνη-
σης και υπουργός Οικονομίας, Γιάννης Δραγα-
σάκης, υπογράμμισε ότι η κληρονομιά της κρίσης πα-
ραμένει βαριά. Όμως η τάση έχει αντιστραφεί. Ο ρυθμός 
μεγέθυνσης επιταχύνεται, η ανεργία, αν και υψηλή, μει-
ώνεται, νέες επιχειρήσεις ιδρύονται και νέες θέσεις εργα-
σίας δημιουργούνται, οι εξαγωγές σημειώνουν ιστορικές 
επιδόσεις και οι επενδύσεις τονώνονται. Ακόμη, είπε ότι 
η κυβέρνηση έχει θέσει ως στόχο τρεις περιοχές μεταρ-
ρυθμίσεων για την ανάκαμψη της οικονομίας. Καταρχήν 
στόχος είναι η μείωση της γραφειοκρατίας και η σωστή 
λειτουργία της δικαιοσύνης.
«Όταν μία χώρα είναι αποκλεισμένη από τις αγορές δεν 
έρχεται κάποιος να επενδύσει, αλλά τώρα που καταφέ-
ραμε να βγούμε από τα μνημόνια έρχονται χαμηλότερα 
επιτόκια και περισσότερες επενδύσεις. Η αύξηση της ζή-
τησης δημιουργεί καλύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον», 

ανέφερε.
Σύμφωνα με τον κ. Δραγασάκη, με τις πολιτικές που έφε-
ραν την κρίση και τη λιτότητα, που προκάλεσε πρόσθετη 
καταστροφή, δεν μπορούμε να χτίσουμε το μέλλον. «Για 
την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς χρειαζόμαστε μια 
νέα γενιά προοδευτικών μεταρρρθμίσεων, θεσμών κια 
εργαλείων. Διότι ζητούμενη δεν είναι μόνο η μεγέθυνση, 
αλλά ένα νέο υπόδειγμα δίκαιης και βιώσιμης ανάπτυξης. 
Μεγέθυνση είχαμε και στο παρελθόν αλλά δεν απέτρεψε 
την κατάρρευση. Γι’ αυτό η ποιότητα της ανάπτυξης και 
η μάχη κατά των ανισοτήτων, όπως επισημαίνει και ο 
ΟΟΣΑ, είναι προτεραιότητες», πρόσθεσε.
Γενικότερα για την κατάσταση της παγκόσμιας κοινότη-
τας, ο κ. Γκουρία σημείωσε ότι το 14% του παγκόσμιου 
πληθυσμού κινδυνεύει να χάσει την εργασία του εξαιτίας 
της τεχνολογικής προόδου και αυτή είναι μία εξέλιξη, 
για την οποία θα πρέπει να αρχίσουν να ασχολούνται 
από τώρα οι κυβερνήσεις. Όπως συμπλήρωσε, παρά τις 
προσπάθειες που καταβάλλονται, σε παγκόσμια κλίμακα 
τα δύο τρίτα των περιφερειών διατηρούν ακόμη μεγά-
λο άνοιγμα ψαλίδας στην ανάπτυξη σε σχέση με τις πιο 
προηγμένες. Οπότε εμφανίζεται διεύρυνση των ανισοτή-
των, «άρα χρειαζόμαστε νέα γενιά μεταρρυθμίσεων, νέα 
χρηματοδοτικά εργαλεία, καθώς δεν επαρκούν τα παλιά 
εργαλεία». 
Συνέχεια στη σελ 14

4Η ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (RDPC)
ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 
Εκσυγχρονισμός της βιομηχανίας και στοχευόμενες επενδύσεις μπορούν να περιορίσουν τις οι ανισότητες στις Περιφέρειες της Ελλάδος

Κ.Κρέτσου: Περήφανη για το ταξίδι της Ελλάδας στην πορεία εξόδου από την κρίση

Άνχελ Γκουρία: Η Ελλάδα είναι στον σωστό δρόμο για την ανάπτυξη
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Τη δυσκολία να καλύψουν τις δαπάνες τους θεωρούν οι Έλ-
ληνες ως τον σημαντικότερο βραχυπρόθεσμο κίνδυνο, ενώ 
μακροπρόθεσμα θεωρούν ως μεγαλύτερο κίνδυνο την οι-
κονομική ασφάλειά τους στα γηρατειά, σύμφωνα με έρευνα 
του ΟΟΣΑ σε 21 χώρες - μέλη του για τους κοινωνικούς και 
οικονομικούς κινδύνους που αισθάνονται οι πολίτες τους 
(Risks that matter). Η έρευνα του Οργανισμού Οικονομικής 
Συνεργασίας και Ανάπτυξης έγινε το 2018 σε δείγμα 22.000 
πολιτών, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Το 70,5% των Ελλήνων θεωρούν τη δυσκολία να καλύψουν 
τις δαπάνες τους ως έναν από τους τρεις μεγαλύτερους βρα-
χυπρόθεσμους (για τα επόμενα 1-2 χρόνια) κινδύνους για 
τους ίδιους ή τις οικογένειές τους. Το αντίστοιχο ποσοστό 
για τον μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ διαμορφώνεται στο 
47,3%. Οι δύο άλλοι μεγαλύτεροι βραχυπρόθεσμοι κίνδυνοι 
που αισθάνονται οι Έλληνες είναι η ασθένεια ή η αναπηρία 
τους (46,1% έναντι 54% κατά μέσο όρο στις 21 χώρες) και 
η απώλεια της εργασίας τους (42,4% έναντι μέσου όρου 
35,5%). Ακολουθεί ο κίνδυνος από τη βία ή το έγκλημα (33% 
έναντι μέσου όρου 34%). Πολύ χαμηλότερα είναι τα ποσοστά 

που αναφέρθηκαν για τον κίνδυνο ανεπαρκούς κατοικίας 
(20,3% έναντι μέσου όρου 27,5%), πρόσβασης σε φροντίδα 
ή εκπαίδευση των παιδιών (28,2% έναντι μέσου όρου 15,8%) 
και πρόσβασης σε μακροπρόθεσμη περίθαλψη (20,3% έναντι 
26,3%).
Σύμφωνα με την έρευνα, οι περισσότεροι πολίτες των 21 
χωρών ανησυχούν για τις συντάξεις τους. Για το 77% των 
Ελλήνων, η οικονομική ασφάλεια στα γηρατειά αποτελεί 
έναν από τους τρεις μεγαλύτερους μακροπρόθεσμους (πέραν 
της επόμενης δεκαετίας) κινδύνους για τους ίδιους ή τις οικο-
γένειές τους. Πολύ υψηλό είναι και το μέσο ποσοστό στις 21 
χώρες (72,1%). Οι άλλοι δύο μεγαλύτεροι μακροπρόθεσμοι 
κίνδυνοι για τους Έλληνες είναι να μην αποκτήσουν τα παιδιά 
τους στάτους και ευημερία (62,1% έναντι μέσου όρου 43,5%) 
και να μην αποκτήσουν οι ίδιοι στάτους και ευημερία (50,9% 
που είναι επίσης το μεγαλύτερο ποσοστό έναντι μέσου όρου 
42,2%). 
Στις περισσότερες χώρες, πολλοί από τους ερωτηθέντες αι-
σθάνονται ότι οι κυβερνήσεις δεν λαμβάνουν όπως πρέπει 
υπόψη τις απόψεις τους κατά τη διαμόρφωση των κοινω-

νικών παροχών. Το 70% των Ελλήνων διαφωνούν με την 
άποψη ότι «η κυβέρνηση λαμβάνει υπόψη τις απόψεις των 
πολιτών κατά τον σχεδιασμό/μεταρρύθμιση των κοινωνικών 
παροχών», έναντι μέσου όρου 61,1% στις 21 χώρες που έγινε 
η έρευνα. Το 73,2% διαφωνούν με την άποψη ότι «θα μπο-
ρούσαν να έχουν εύκολα πρόσβαση σε δημόσιες παροχές, αν 
τις χρειάζονταν» έναντι 55,9% που είναι ο μέσος όρος.
Η πλειονότητα των πολιτών στις 21 χώρες θεωρούν ότι δεν 
λαμβάνουν τις παροχές που θα έπρεπε, με δεδομένο το ύψος 
των φόρων που πληρώνουν. Στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό 
ανέρχεται στο 82,1% έναντι μέσου όρου 58,5%. Παράλλη-
λα, πολλοί είναι εκείνοι που πιστεύουν ότι άλλοι λαμβάνουν 
παροχές χωρίς να τις αξίζουν. Το ποσοστό των Ελλήνων που 
έχουν την άποψη αυτή ανέρχεται στο 77,8% έναντι 66,6% 
που είναι το μέσο ποσοστό. Η συντριπτική πλειονότητα των 
ερωτηθέντων στις 21 χώρες τάσσονται υπέρ της υψηλότερης 
φορολογίας των πλουσίων για να στηριχθούν οι φτωχοί. Το 
79,4% των Ελλήνων συμφωνούν με την άποψη αυτή έναντι 
μέσου όρου 67,8%.

«Στην Ελλάδα, η κρίση και οι οριζόντιες πολιτικές λιτό-
τητας έπληξαν τόσο βαριά το σύνολο της χώρας, και σε 
όλα τα επίπεδα, που το πρόβλημα των ανισοτήτων γι-
γαντώθηκε. Από την πρώτη στιγμή, η κυβέρνηση αυτή 
έδωσε έμφαση στην άμεση επούλωση των πληγών και 
την καταπολέμηση των ανισοτήτων». Αυτό σημείωσε ο 
αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομίας 
και Ανάπτυξης Γιάννης Δραγασάκης, σήμερα το πρωί, 
στην έναρξη της 4ης Διυπουργικής Συνόδου της Επιτρο-
πής για την Περιφερειακή Ανάπτυξη (RDPC) του ΟΟΣΑ, 
στην Αθήνα.
Η σύνοδος, συνέχισε ο ίδιος, επικεντρώνεται σε μια από 
τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής μας, την καταπο-
λέμηση των ανισοτήτων και την επίτευξη της ανάπτυξης 
χωρίς αποκλεισμούς. Για ν’ αντιμετωπίσουμε αποτε-
λεσματικά τις ανισότητες, όπως είπε ο κ. Δραγασάκης, 
δημιουργήσαμε και διαμορφώνουμε:
   - Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική
   - Θεσμικό πλαίσιο και εργαλεία σχεδιασμού
   - Πλέγμα στοχευμένων χρηματοδοτικών εργαλείων και 
Ταμείων
   - Θεσμούς και διαδικασίες διαβούλευσης, λογοδοσίας 
και αξιολόγησης.
«Κλειδί για ένα νέο υπόδειγμα δίκαιης και βιώσιμης ανά-
πτυξης, που θ’ ανταποκρίνεται στις ανάγκες του μέλλο-
ντος και τις εξελισσόμενες μεγατάσεις, είναι η πολυεπί-
πεδη διακυβέρνηση, με συνεργασία όλων των επιπέδων 
διοίκησης. Γι’ αυτό ενισχύουμε θεσμικά και χρηματοδο-
τικά την αυτοδιοίκηση» είπε ο υπουργός.

Υπενθυμίζεται ότι η σύνοδος πραγματοποιείται ανά 
πέντε χρόνια σε διαφορετικό κράτος - μέλος του ΟΟΣΑ 
και στη φετινή συμμετέχουν 20 επικεφαλής διαφόρων 
παραγωγικών υπουργείων από όλον τον κόσμο, ενώ 
θα εκπροσωπηθούν ακόμα 30 χώρες και οργανισμοί με 
δικές τους αντιπροσωπείες.
Όπως σημειώνεται σε ενημερωτικό υλικό του υπουργεί-
ου Οικονομίας σχετικά με τη σύνοδο, η ελληνική πλευρά 
βρίσκεται σύμφωνη με την εκτίμηση ότι η περιφερειακή 
πολιτική είναι η «πολιτική των πολιτικών», στο μέτρο 
που σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο εφαρμόζονται 
οι τομεακές πολιτικές με ολοκληρωμένο τρόπο σε άμεση 
διασύνδεση με τον πολίτη.
«Στη διάρκεια των είκοσι ετών λειτουργίας της RDPC τέ-
θηκαν βασικά ερωτήματα που απασχολούν την επίτευξη 
μιας ισόρροπης και δίκαιης ανάπτυξης κι έχουν, πλέον, 
ωριμάσει οι πολιτικές προβληματισμού (think tank) για 
τη μετάβαση σε πολιτικές εφαρμογής (do tank).
Η Ελλάδα κατεξοχήν χώρα ιδιαίτερης γεωμορφολογικής 
πολυπλοκότητας και σύνθετης γεω-στρατηγικής και 
γεωπολιτικής θέσης έχει ανάγκη πολιτικών απολύτως 
προσαρμοσμένων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο» 
όπως υπογραμμίζεται. 
«Μεγατάσεις: χτίζοντας ένα καλύτερο μέλλον»
Το ευρύτερο θέμα της συνόδου θα είναι «Μεγατάσεις: 
χτίζοντας ένα καλύτερο μέλλον». Οι μεγατάσεις εί-
ναι μακροπρόθεσμης διάρκειας κινούσες δυνάμεις, οι 
οποίες είναι παρούσες σήμερα σε παγκόσμιο επίπεδο 
και θα είναι, κατά πάσα πιθανότητα, παρούσες και στο 

μέλλον. Σημειώνεται ότι το Megatrends Hub της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής καταγράφει 14 μεγατάσεις μεταξύ των 
οποίων είναι η επιταχυνόμενη τεχνολογική αλλαγή και 
η υπερσυνδεσιμότητα, οι αυξανόμενες δημογραφικές 
ανισορροπίες, η αυξανόμενη σημασία της μετανάστευ-
σης, η συνεχιζόμενη αστικοποίηση, η κλιματική αλλα-
γή, η υποβάθμιση του περιβάλλοντος και η εξάντληση 
των πόρων. Σε αυτές θα πρέπει να προστεθεί βεβαίως 
και η παγκοσμιοποίηση. Οι μεγατάσεις δεν είναι μεταξύ 
τους ανεξάρτητες. Για παράδειγμα, η μετανάστευση, η 
οποία είναι δυνατό να προέλθει και από τις επιπτώσεις 
της κλιματικής αλλαγής και την εξάντληση των φυσικών 
πόρων, συμβάλλει στην αστικοποίηση ενώ επηρεάζει τα 
δημογραφικά χαρακτηριστικά των περιοχών υποδοχής 
(εγκατάστασης).
Σε ότι αφορά στην Ελλάδα, όπως σημειώνεται από το 
υπουργείο Οικονομίας, οι προκλήσεις είναι πολλές και 
για το λόγο αυτό προωθούνται ολοκληρωμένες πολι-
τικές για την αντιμετώπισή τους όπως το Εθνικό Σχέδιο 
Δράσης για την Ενέργεια και το Κλίμα, Το Εθνικό Επιχει-
ρησιακό Σχέδιο για την Κυκλική οικονομία και η Ολιστι-
κή Αναπτυξιακή Στρατηγική. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται 
και η ανάθεση στον ΟΟΣΑ της μελέτης με τίτλο «Περιφε-
ρειακή Πολιτική για την Ελλάδα μετά το 2020», η οποία 
εκπονείται στο πλαίσιο της προετοιμασίας της χώρας εν 
όψει της προγραμματικής περιόδου 2021-2027.

4Η ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (RDPC)
ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 
Έρευνα του ΟΟΣΑ για τους κοινωνικούς και οικονομικούς κινδύνους που αισθάνονται οι πολίτες χωρών-μελών του

Γιάννης Δραγασάκης: Κλειδί για ένα νέο υπόδειγμα δίκαιης και βιώσιμης ανάπτυξης είναι η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση με 
συνεργασία όλων των επιπέδων διοίκησης
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Την επίσημη έναρξη της πρώτης επενδυτικής περιόδου για το λι-
μάνι της Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε σήμερα ο Οργανισμός Λιμένος 
Θεσσαλονικης (ΟΛΘ ΑΕ), σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Αναλυτικότε-
ρα, με επιστολή που απέστειλε χτες προς τα αρμόδια υπουργεία η 
διοίκηση της εταιρείας, επιβεβαιώνει την πρόθεσή της να ξεκινήσει 
τις εργασίες σχετικά με τις πρώτες υποχρεωτικές επενδύσεις, σύμ-
φωνα με όσα ορίζονται στη Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ του 
Ελληνικού Δημοσίου και της ΟΛΘ Α.Ε.
Εντός της Πρώτης Επενδυτικής Περιόδου, η ΟΛΘ Α.Ε. θα πραγμα-
τοποιήσει υποχρεωτικές επενδύσεις, ύψους 180 εκατομμυρίων 
ευρώ, που περιλαμβάνουν τις παρακάτω επιμέρους επενδύσεις:
- Επέκταση της λιμενικής υποδομής του 6ου προβλήτα και συγκε-
κριμένα:

- Κατασκευή νέου πρόσθετου κρηπιδώματος, μήκους τουλάχι-
στον 440 μέτρων, εκ των οποίων τουλάχιστον τα 400 μέτρα πρέ-
πει να έχουν ωφέλιμο βάθος -16,5μ. τουλάχιστον.
- Κατασκευή πρόσθετης χερσαίας ζώνης, πλάτους τουλάχιστον 
300 μέτρων, κατά μήκους του παραπάνω νέου κρηπιδώματος.
- Κατασκευή όλων των συμπληρωματικών έργων υποδομής που 
είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της πλήρους λειτουργικότητας 
του νέου κρηπιδώματος και της αντίστοιχης χερσαίας ζώνης.
- Προμήθεια εξοπλισμού του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων και 
του Σταθμού Χύδην Φορτίου, στον 6ο Προβλήτα.
- Επενδύσεις γενικής ανάπτυξης λιμένα, περιλαμβανομένων των 
έργων αποκατάστασης του κτιρίου του Παλαιού Τελωνείου.
Η έναρξη της Επενδυτικής Περιόδου έπεται μιας σειράς προπα-

ρασκευαστικών ενεργειών που αφορούν την ωρίμανση των 
Υποχρεωτικών Επενδύσεων, περιλαμβανομένης της υπογραφής 
Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Μηχανικού, με αντι-
κείμενο την επίβλεψη των Πρώτων Υποχρεωτικών Επενδύσεων 
και την έκδοση Συμπληρωματικής Εγγυητικής Επιστολής Καλής 
Εκτέλεσης από την ΟΛΘ Α.Ε., ύψους 20 εκατ. ευρώ.
«Η ΟΛΘ Α.Ε. συνεχίζει με συνεπή τρόπο την έγκαιρη κάλυψη όλων 
των υποχρεώσεών της, με στόχο τη στρατηγική ανάπτυξη του λι-
μανιού της Θεσσαλονίκης σε μεταφορικό κόμβο διεθνούς εμβέλει-
ας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Βαλκανική», αναφέρεται 
στην ανακοίνωση.

Το πενταετές επενδυτικό πρόγραμμα της Δημόσιας Επιχείρησης 
Δικτύων Διανομής Αερίου που προβλέπει τη δημιουργία δικτύ-
ων διανομής φυσικού αερίου σε 35 πόλεις της ελληνικής περιφέ-
ρειας, παρουσίασε η διευθύνουσα σύμβουλος και αντιπρόεδρος 
του Δ.Σ. της ΔΕΔΑ Στεφανία Μωσσέ, μιλώντας σήμερα στο 1ο 
Συνέδριο Ενέργειας της Ναυτεμπορικής, σύμφωνα με το ΑΠΕ-
ΜΠΕ.
Η 1η φάση του επενδυτικού προγράμματος περιλαμβάνει τη 
δημοπράτηση, τον επόμενο μήνα, των έργων στις Περιφέρειες 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και 
Στερεάς Ελλάδας, δίνοντας πρόσβαση στο φυσικό αέριο σε 18 
πόλεις. Το πρόγραμμα, που έχει διασφαλισμένη χρηματοδότηση 

ύψους 172 εκατ. ευρώ, αφορά επέκταση δικτύων και συνδέσεις 
με οικιακούς, εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές. Για 
τους οικιακούς και εμπορικούς καταναλωτές, τα τέλη σύνδεσης 
θα είναι δωρεάν.
Με βάση το χρονοδιάγραμμα της ΔΕΔΑ, τα έργα επέκτασης των 
δικτύων στις τρεις πρώτες Περιφέρειες θα έχουν ολοκληρωθεί 
έως το τέλος του 2021, ενώ οι συνδέσεις του προγράμματος θα 
γίνονται μέχρι και το καλοκαίρι του 2023.
Παράλληλα, προχωράει η β’ φάση του επενδυτικού προγράμ-
ματος της ΔΕΔΑ με την ωρίμανση αντίστοιχων έργων στις 
Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου 
και Πελοποννήσου. «Φιλοδοξούμε τα έργα στη Δυτική Ελλάδα 

και τη Δυτική Μακεδονία να δημοπρατηθούν εντός του 2019. 
Στόχος μας είναι να κατασκευαστούν οι βασικές υποδομές στο 
πλαίσιο του τρέχοντος ΕΣΠΑ, που λήγει το 2023, ώστε στη συ-
νέχεια να επεκτείνουμε το πρόγραμμα με ίδια μέσα», σημείωσε 
η διευθύνουσα σύμβουλος της ΔΕΔΑ.
Τέλος, υπογράμμισε ότι «με τη συμφωνία που πέτυχε η κυβέρ-
νηση ώστε τα δίκτυα διανομής φυσικού αερίου να παραμείνουν 
υπό δημόσιο έλεγχο, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για να 
μπορεί η ΔΕΔΑ να ασκεί κοινωνική πολιτική έχοντας στο επίκε-
ντρο του σχεδιασμού της τον πολίτη».

Τα τιμολόγια της ΔΕΗ παραμένουν αμετάβλητα, ενώ παγιοποι-
είται η έκπτωση για τους συνεπείς πελάτες, αναφέρει η ΔΕΗ σε 
αποψινή ανακοίνωση σχετικά με τις αποφάσεις που ελήφθησαν 
από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Συγκεκριμένα η ΔΕΗ αναφέρει ότι:
«Με απόφαση του σήμερα (19.03.19) το Διοικητικό Συμβούλιο 

της ΔΕΗ αποφάσισε να διατηρήσει αμετάβλητα τα τιμολόγια 
Ηλεκτρικής Ενέργειας Μέσης και Χαμηλής Τάσης, παρά τις πιέ-
σεις από εξωγενείς παράγοντες όπως η αύξηση της Οριακής Τι-
μής Συστήματος και της τιμής των δικαιωμάτων εκπομπών CΟ2.
Επίσης το ΔΣ της ΔΕΗ αποφάσισε τη διατήρηση και παγιοποίηση 
της χορήγησης της έκπτωσης συνέπειας σε ποσοστό 10% επί της 

συνολικής αξίας χρέωσης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, για 
τους λογαριασμούς που θα εκδίδονται από 1ης Απριλίου 2019 
και εφεξής. Σε ότι αφορά την έκπτωση λόγω προπληρωμής 
αυτή καθορίστηκε σε 4% από 1ης Απριλίου 2019».
Η έκπτωση συνέπειας είναι τώρα 15% ενώ η έκπτωση προπλη-
ρωμής 6%.

Μείωση των εκπτώσεων για τους συνεπείς πελάτες και όσους 
προπληρώνουν την κατανάλωση ρεύματος αποφάσισε σήμερα 
το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ, το οποίο επίσης ενέκρινε την 
έναρξη διαπραγματεύσεων με τη βιομηχανία για τα τιμολόγια.

Ειδικότερα σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, από 1ης Απριλίου 
η έκπτωση για όσους πληρώνουν έγκαιρα τον λογαριασμό που 
είναι σήμερα 15% μειώνεται στο 10%. Από την ίδια ημερομηνία 
η έκπτωση για την προπληρωμή της ετήσιας κατανάλωσης που 

είναι σήμερα 6% θα διαμορφωθεί σε 4%.
Σε ότι αφορά τα βιομηχανικά τιμολόγια η απόφαση που ελήφθη 
προβλέπει την έναρξη διαπραγματεύσεων με τις επιχειρήσεις, 
για αυξήσεις μέχρι 10%.

ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Η ΟΛΘ ΑΕ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΠΡΟβΛΕΠΕΙ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΔΕΔΑ

ΔΕΗ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ  
Τα τιμολόγια παραμένουν αμετάβλητα. Παγιοποιείται η έκπτωση για τους συνεπείς πελάτες

ΔΕΗ: Μικρότερες εκπτώσεις



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

16

Στην πορεία του ενεργειακού μετασχηματισμού της χώρας και 
τους μελλοντικούς στόχους στον ενεργειακό τομέα αναφέρθηκε 
ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, 
ανοίγοντας σήμερα τις εργασίες στο 1ο Συνέδριο Ενέργειας της 
«Ναυτεμπορικής» με θέμα «Αλλαγή «τάσης» στην ενέργεια», 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Ως προς τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), ο ΥΠΕΝ σημεί-
ωσε ότι έχουμε εισέλθει στις διαγωνιστικές διαδικασίες, οι οποίες 
έχουν εξασφαλίσει πολύ χαμηλότερες τιμές κι αυτό δείχνει ότι σε 
σχέση με τα συμβατικά καύσιμα οι ΑΠΕ εκτός από περιβαλλο-
ντικό όφελος έχουν και οικονομικό. Αναφέρθηκε επίσης στην 
απελευθέρωση των αγορών του ηλεκτρισμού και του φυσικού 
αερίου, τόσο στη χονδρική όσο και στη λιανική, τονίζοντας ότι 
ο τρόπος που επέλεξε η σημερινή κυβέρνηση για να προχω-
ρήσει στην αναδιάρθρωση της αγοράς ενέργειας είναι εντελώς 
διαφορετικός τρόπος από αυτόν των προκατόχων της. Σε αυτό 
το σημείο ο ΥΠΕΝ επανέλαβε ότι βασική αρχή της κυβέρνησης 
είναι η διατήρηση των υποδομών σε δημόσιο έλεγχο. Ιδιαίτερη 

αναφορά έκανε στις διασυνδέσεις των νησιών του Αιγαίου και 
της Κρήτης που επιταχύνονται, με προοπτική, όπως είπε, να 
έχουν ολοκληρωθεί έως το 2022.
Ως προς την ενεργειακή ασφάλεια, ο ΥΠΕΝ έκανε λόγο για δι-
αφοροποίηση των πηγών ενέργειας, με μια σειρά έργων που 
αναπτύσσονται, όπως ο ελληνοβουλγαρικός αγωγός IGB, ο 
TAP, αλλά και ο μελλοντικός αγωγός που θα ενώνει τη Θεσσα-
λονίκη με τα Σκόπια, συμβάλλοντας στην περαιτέρω ανάπτυξη 
καλών σχέσεων με τη Βόρεια Μακεδονία και συνολικά στην 
εμβάθυνση της βαλκανικής συνεννόησης.
Αναφερόμενος στο ζήτημα των υδρογονανθράκων, ο κ. Σταθά-
κης είπε ότι, μετά τις μεγάλες ανακαλύψεις στη ΝΑ Μεσόγειο, επι-
ταχύνονται οι συμβάσεις για έρευνα και εκμετάλλευση, καθώς 
έχουν προχωρήσει πέντε εξ αυτών και άλλες δύο -σε Ιόνιο και 
Κρήτη- αναμένεται να υπογραφούν εντός του έτους.
Επιπλέον, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας σημείωσε 
ότι η Ελλάδα έχει ενσωματώσει όλη την περιβαλλοντική νομο-
θεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι η αυστηρότερη. Ανα-

φέρθηκε δε στον πρόσφατο νόμο που πέρασε από τη Βουλή, ο 
οποίος θεσμοθετεί μεταξύ άλλων την απαγόρευση του fracking, 
καθώς και τα Παρατηρητήρια Υδρογονανθράκων, τα οποία 
διασφαλίζουν τη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών σε ό,τι 
αφορά την ανάπτυξη υδρογονανθράκων.
«Θέλουμε η Ελλάδα να μετατραπεί σε έναν νέο πόλο ανάπτυξης, 
παραγωγής, στο πλαίσιο της συνεργασίας με όλες τις χώρες», 
ανέφερε ο κ. Σταθάκης, κάνοντας μνεία στο «Φόρουμ για το Φυ-
σικό Αέριο στη ΝΑ Μεσόγειο» και τις από κοινού πρωτοβουλίες 
με τις χώρες της περιοχής στην κατεύθυνση της ενισχυμένης 
συνεργασίας, με αποκορύφωμα τις συζητήσεις για τον αγωγό 
East Med.
Τέλος ο κ. Σταθάκης εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι διαμορφώνο-
νται οι καταλληλότερες συνθήκες, προκειμένου να κατοχυρω-
θεί η ασφάλεια εφοδιασμού και η διαφοροποίηση των πηγών 
ενέργειας, και ταυτόχρονα «να επιτευχθούν οι στόχοι για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, που είναι ένα παγκόσμιο 
ζήτημα».

Η διατήρηση της αυτονομίας των δυο εκλογικών αναμετρήσε-
ων είναι κάτι θετικό και για την κυβέρνηση και την ομαλή πορεία 
του τόπου, επεσήμανε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας, Γιώργος Σταθάκης σε συνέντευξη στο Realfm, σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ επισημαίνοντας ότι οι ευρωεκλογές θα έχουν μια 
πολύ διαφορετική ατζέντα από τις εθνικές εκλογές.
«Στις ευρωεκλογές θα αναμετρηθούν οι διαφορετικές ατζέντες 
των κομμάτων για την Ευρώπη. Επηρεάζουν αλλά δεν καθορί-
ζουν το διακύβευμα. Η αναμέτρηση για την εκλογή εθνικής κυ-
βέρνησης έχει τα δικά της διακυβεύματα», ανέφερε ο υπουργός.
Αναφερόμενος στην επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού για 
την πώληση λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ, σημείωσε ότι έγιναν 

αλλαγές προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία, όπως για 
παράδειγμα στον τρόπο αποτίμησης της πραγματικής αξίας των 
μονάδων αυτών. «Η προτροπή, τόνισε, είναι να υπάρξει γρήγο-
ρα συμφωνία με τη διευθέτηση κι άλλων εκκρεμοτήτων όπως η 
τιμή του λιγνίτη από το ορυχεία της Αχλάδας ώστε οι επενδυτές 
να εκτιμήσουν το κόστος επάρκειας και τιμής τροφοδοσίας.
Ο κ. Σταθάκης σημείωσε ότι η λειτουργία του Χρηματιστηρίου 
Ενέργειας στα τέλη του 2019, θα επιταχύνει την απελευθέρω-
ση της αγοράς ενώ αναφερόμενος στην κλιματική αλλαγή 
υπογράμμισε: «Στη μάχη για την αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής, έχουμε πρωτοστατήσει για φιλόδοξους στόχους στις 
διεθνείς συμφωνίες. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ διατηρεί αποστά-

σεις κάτι που δεν είναι θετικό, είναι αρνητικό. Παρόλα αυτά, στο 
εσωτερικό των ΗΠΑ οι αλλαγές που γίνονται εσωτερικά στο 
σύστημα της χώρας, ενισχύουν το μερίδιο των ΑΠΕ, παρά τη μη 
δέσμευση της κυβέρνησης στους στόχους για το Κλίμα. Σε κάθε 
περίπτωση, οι περισσότερες χώρες προσπαθούν για την επίτευ-
ξη των στόχων που έχουν τεθεί σε διεθνές επίπεδο. Ωστόσο, η 
ανησυχία είναι γενικότερη. Ακούμε ότι τα όρια αυτά πρέπει να 
μπουν πιο ψηλά, διότι η ένταση των κλιματικών φαινομένων 
θέτει την ανάγκη υψηλότερων στόχων. Η κριτική αυτή, που 
ασκείται τελευταία, χρειάζεται να ληφθεί σοβαρά υπόψη».

Επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να υπάρξει συμφωνία με τους 
θεσμούς για το διάδοχο σχήμα του «νόμου Κατσέλη» για την 
προστασία της πρώτης κατοικίας έως το Euro Working Group 
της 25ης Μαρτίου. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ αυτό ανέφεραν, 
μετά τη χθεσινή πολύωρη τηλεδιάσκεψη στο υπουργείο Οι-
κονομικών, κυβερνητικές πηγές κοντά στις διαβουλεύσεις, 
προσθέτοντας ότι ήδη υπάρχει πρόοδος σε δευτερεύουσες 
παραμέτρους του νέου πλαισίου. Ωστόσο, είπαν ότι οι θεσμοί 
εμμένουν σε δραστική μείωση της περιμέτρου κάλυψης, τόσο 
συνολικά του αριθμού των «κόκκινων» δανειοληπτών που 
μπορούν να ενταχθούν στο σχήμα, όσο και επιμέρους στο 
σκέλος που αφορά στα επιχειρηματικά δάνεια με ενέχυρο την 
πρώτη κατοικία. Παράλληλα, οι εκπρόσωποι των θεσμών 
έχουν ενστάσεις και ως προς την αντιμετώπιση των στρατη-
γικά κακοπληρωτών.
Το βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης είναι ότι έχει ήδη υπάρ-

ξει συμφωνία για το νέο σχήμα τόσο με τις τράπεζες, όσο και 
με την Τράπεζα της Ελλάδος, ενώ έχουν ληφθεί και ασφαλι-
στικές δικλείδες που έχουν οδηγήσει στην εξαίρεση των κα-
κοπληρωτών.
Εφόσον υπάρξει συμφωνία έως το Euro Working Group, 
το σχετικό νομοσχέδιο μπορεί να κατατεθεί στη Βουλή έως 
το Eurogroup της 5ης Απριλίου. Σε ερώτηση εάν υπάρχει το 
ενδεχόμενο μονομερούς ενέργειας από την πλευρά της κυ-
βέρνησης, οι ίδιες πηγές δεν το απέκλεισαν, επισημαίνοντας, 
πάντως, ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν συζητείται καν στην 
παρούσα φάση. «Δουλεύουμε στο σενάριο να τα βρούμε», 
ανέφεραν, εκτιμώντας ότι είναι εφικτή η συμφωνία έως τη 
Δευτέρα.
Στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων, οι τηλεδιασκέψεις για την 
ανταλλαγή τεχνικών λεπτομερειών βρίσκονται πλέον στην 
ημερήσια διάταξη.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν, τέλος, ότι πρώτα θα κλείσει το ζή-
τημα του νέου πλαισίου για την προστασία της πρώτης κατοι-
κίας και μετά θα γίνουν οι όποιες συζητήσεις για τις έως 120 
δόσεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία 
και εφορία. Ενώ, όσον αφορά στα υπόλοιπα προαπαιτούμενα 
για την εκταμίευση της δόσης των 970 εκατ. ευρώ, πηγές ανα-
φέρουν ότι αυτά έχουν κλείσει στο σύνολό τους.
Σημειώνεται ότι από πλευράς κυβέρνησης στη σημερινή 
τηλεδιάσκεψη μετείχαν ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης 
Τσακαλώτος, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γιώρ-
γος Χουλιαράκης, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ 
Δημήτρης Λιάκος και ο γενικός γραμματέας Συντονισμού της 
κυβέρνησης Δημήτρης Παπαγιαννάκος.

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙ  ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
ΣΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΑβΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΔΟΧΟ ΣΧΗΜΑ ΤΟΥ «ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΣΕΛΗ»

Τι είπε ο Γ. Σταθάκης στο Συνέδριο «Ναυτεμπορικής»

Δηλώσεις Γ. Σταθάκη στον Realfm
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Την είσοδο του ΑΔΜΗΕ στην χονδρεμπορική αγορά τηλεπικοι-
νωνιών, με την ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών στους πυλώνες 
υψηλής τάσης ανήγγειλε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος 
του ΑΔΜΗΕ Μάνος Μανουσάκης, μιλώντας σήμερα στο ενερ-
γειακό συνέδριο της εφημερίδας «Ναυτεμπορική», σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Για το σκοπό αυτό συστήθηκε πρόσφατα μια νέα θυγατρική, η 
GRID TELECOM που θα εκμεταλλεύεται το χερσαίο και υποθα-
λάσσιο δίκτυο οπτικών ινών του ΑΔΜΗΕ θα διαθέσει μισθωμέ-
νες γραμμές υπερυψηλών ταχυτήτων σε εγχώριους και διεθνείς 
παρόχους.
Όπως επεσήμανε ο κ. Μανουσάκης, ο ΑΔΜΗΕ διαθέτει ήδη δί-
κτυο οπτικών ινών μήκους 2.500 χλμ, το οποίο επεκτείνεται με 

ταχείς ρυθμούς, καθώς οι νησιωτικές διασυνδέσεις εμπεριέχουν 
οπτικές ίνες, ενώ το οπτικό δίκτυο αναπτύσσεται επίσης στους 
πυλώνες υψηλής τάσης που διασχίζουν τη χώρα και παρέχει 
εναλλακτικές οδεύσεις, εξασφαλίζοντας μεγάλη διαθεσιμότητα 
υπηρεσιών.
«Με όχημα την GRID Telecom, o ΑΔΜΗΕ συμβάλλει στον ψηφι-
ακό μετασχηματισμό της Ελλάδας που αποτελεί έναν από τους 
πρωταρχικούς στόχους της Πολιτείας. Η χώρα θα μπορέσει να 
διεκδικήσει μεγαλύτερο μερίδιο από την διεθνή κίνηση δεδομέ-
νων και να καταστεί σημαντικότερος από ότι είναι ήδη σήμερα 
διεθνής τηλεπικοινωνιακός κόμβος», ανέφερε ο κ. Μανουσά-
κης.
Ο επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ ανήγγειλε επίσης ότι τον Απρίλιο 

θα υπάρξουν εξελίξεις σε σχέση με την ηλεκτρική διασύνδεση 
Κρήτη - Αττική. Συγκεκριμένα το αργότερο έως τις αρχές Απρι-
λίου θα γίνει η προκήρυξη των διαγωνισμών για τα υποβρύχια 
καλώδια και τους μετασχηματιστές που απαιτούνται. Επίσης 
έχει σταλεί στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας η πρόσκληση εκ-
δήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή ενός ή περισσότερων 
στρατηγικών επενδυτών μειοψηφίας στο μετοχικό κεφάλαιο 
της «Αριάδνη Interconnection» (θυγατρική εταιρεία ειδικού 
σκοπού του ΑΔΜΗΕ που έχει αναλάβει τη χρηματοδότηση και 
κατασκευή της διασύνδεσης) με την απόκτηση ποσοστού έως 
39%. «Ο ΑΔΜΗΕ προσβλέπει σε ανταπόκριση αξιόπιστων εται-
ρειών -με βάση τις επαφές που έχουν γίνει ως τώρα- εγνωσμέ-
νης αξίας και εμβέλειας», τόνισε ο κ. Μανουσάκης.

Αύξηση των επενδύσεων και της κερδοφορίας σε συνδυασμό 
με μείωση των χρηματοοικονομικών δαπανών ανακοίνωσε 
ο ΑΔΜΗΕ για το 2018 ενώ αντίστοιχες ήταν οι επιδόσεις της 
ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, που είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο 
και είναι κάτοχος του 51% των μετοχών του ΑΔΜΗΕ σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Συγκεκριμένα, τα καθαρά κέρδη του ΑΔΜΗΕ διαμορφώθηκαν 
πέρυσι σε 85,6 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 38,6% σε σχέση με 
το 2017, οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 154% σε 178,2 εκατ. και 
οι χρηματοοικονομικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 73,1%.
«Η Διοίκηση του Διαχειριστή σε στενή συνεργασία με την 
ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών και τον στρατηγικό επενδυτή State Grid 
Corporation of China παραμένει προσηλωμένη στην επιτά-

χυνση των κρίσιμων έργων του Συστήματος Μεταφοράς Ηλε-
κτρικής Ενέργειας με έμφαση στις διασυνδέσεις των νησιών. 
Κεντρικό στοιχείο στον σχεδιασμό της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. είναι η υλο-
ποίηση επενδύσεων ύψους 4 δισ. ευρώ έως το 2027», αναφέρει 
η εταιρία.
Στο στάδιο της κατασκευής βρίσκονται η δεύτερη και η τρίτη 
φάση της διασύνδεσης των Κυκλάδων, η διασύνδεση Κρήτης 
- Πελοποννήσου και η επέκταση του συστήματος υπερυψηλής 
τάσης (400 κιλοβόλτ) στην Πελοπόννησο.
Στο επενδυτικό πρόγραμμα του ΑΔΜΗΕ περιλαμβάνονται 
ακόμη η διασύνδεση Κρήτης - Αττικής, προϋπολογισμού 1 
δισ. ευρώ, η τέταρτη φάση της διασύνδεσης των Κυκλάδων 
(Σέριφος, Μήλος, Φολέγανδρος και Θήρα), προϋπολογισμού 

386 εκατ. ευρώ, ενώ έχει ενταχθεί στο νέο Δεκαετές Πρόγραμμα 
Ανάπτυξης και η Διασύνδεση των Δωδεκανήσων.
Το ΔΣ του ΑΔΜΗΕ θα προτείνει την διανομή μερίσματος ίσου με 
το 50% των καθαρών κερδών για το οικονομικό έτος 2018, που 
αντιστοιχεί σε 42,79 εκατ. ευρώ.
Το 2018 η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών διένειμε το μέγιστο επιτρεπό-
μενο ποσό ως προμέρισμα, το οποίο ανήλθε στα 0,0316 ευρώ 
ανά μετοχή. Το 2019 η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. θα διανείμει το 
εναπομείναν ποσό, προσαρμοσμένο στις τρέχουσες δαπάνες, 
ως τακτικό μέρισμα, καθώς και το μέγιστο επιτρεπόμενο προμέ-
ρισμα. Η συνολική διανομή μερίσματος αναμένεται να ανέλθει 
περίπου στα 0,087 ευρώ ανά μετοχή.

Τα επόμενα χρόνια θα αλλάξει ο χάρτης των αυτοκινητοβιομη-
χανιών, εκτιμούν οι αναλυτές της αυτοκινητοβιομηχανίας. Οι 
νέες τάσεις στην αγορά των αυτοκινήτων, η ηλεκτροκίνηση και 
οι περιορισμοί στις εκπομπές των ρύπων είναι οι σημαντικότερες 
αιτίες για τις επερχόμενες αλλαγές, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Οι ισχυροί όμιλοι της αυτοκινητοβιομηχανίας αναζητούν τις 
καλύτερες επιλογές για να αυξήσουν τον αριθμό των σημάτων 
που διαθέτουν στο χαρτοφυλάκιο τους.
Όπως αναφέρει το Automotive News Europe, o διευθύνων 
σύμβουλος του γαλλικού ομίλου PSA (Peugeot, Citroen, DS, 
Opel) Κάρλος Ταβάρες, έχει την υποστήριξη της οικογένειας 
Peugeot για να αναζητήσει νέες εξαγορές αυτοκινητοβιομηχα-

νιών.
Ο Ταβάρες επιθυμεί να συνάψει συμφωνία με τη Fiat Chrysler 
Automobiles ή την Jaguar Land Rover.
Η Fiat Chrysler Automobiles, θα μπορούσε να υποστηρίξει την 
επάνοδο της Peugeot στις ΗΠΑ μετά από 28 χρόνια, μέσω του 
δικτύου της.
Στη φετινή έκθεση της Γενεύης, ο διευθύνων σύμβουλος της 
Fiat Chrysler Automobiles, Μίχαελ Μάνλει, δήλωσε ότι θα εξε-
τάσει «κάθε συμφωνία που θα κάνει τη Fiat ισχυρότερη».
«Η οικογένεια Peugeot θα υποστηρίξει μια νέα απόκτηση αυτο-
κινητοβιομηχανίας, αν παρουσιαστεί μια ευκαιρία» δήλωσε ο 
Ρόμπερτ Πεζό, στη γαλλική εφημερίδα Les Echos.

Η οικογένεια Peugeot, είναι ένας από τους τρεις βασικούς μετό-
χους του ομίλου PSA, μαζί με την επενδυτική τράπεζα της γαλλι-
κής κυβέρνησης Bpifrance και την Dongfeng Motor της Κίνας. Η 
κάθε μια εταιρεία έχει μερίδιο 12,23%.
Οι μεγάλες επενδύσεις που απαιτούνται για τη μείωση των εκ-
πομπών, την ηλεκτροκίνηση και την έρευνα για τα αυτόνομα 
οχήματα, αναγκάζει τις μεσαίες αυτοκινητοβιομηχανίες να ανα-
ζητήσουν νέες οικονομίες κλίμακας για να ανταγωνιστούν τους 
γίγαντες του κλάδου όπως η Renault-Nissan, το Volkswagen 
Group και η Toyota.

ΣΤΗΝ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΑΔΜΗΕ

ΑΔΜΗΕ: ΑΥΞΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟ 2018

Ο ΟΜΙΛΟΣ PSA ΕΞΕΤΑΖΕΙ ΝΕΕΣ ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟβΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ
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ΕΕ:2 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ «ΓΙΑ ΝΑ ΤΕΘΕΙ Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ»

ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟ ΚΕΔΕ ΣΤΟ Ν/Σ ΤΟΥ ΥΠΕΣ - ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΤΟΥΛΗ ΣΤΟΥΣ βΟΥΛΕΥΤΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΕΔΕ

ΡΕΘΥΜΝΟ:  ΣΕ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΚΕΓΕ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ: ΕΡΓΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΟΥ ΜΙΣΟΥ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να χρηματοδοτήσει με 2 
δισ. ευρώ το - πιλοτικό ακόμη -Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Και-
νοτομίας για τα επόμενα δύο χρόνια, προκειμένου «να δώσει 
ευκαιρίες στους ευρωπαίους επιχειρηματίες να ανταποκριθούν 
στον παγκόσμιο ανταγωνισμό» και ενόψει της συζήτησης στο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 21ης-22ας Μαρτίου για την καινο-
τομία, τη βιομηχανία και την ανταγωνιστικότητα συμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ..
«Με τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτο-
μίας δεν μοιράζουμε απλώς χρήματα. Δημιουργούμε ένα ολό-
κληρο σύστημα καινοτομίας για να τεθεί η Ευρώπη στην πρώτη 
γραμμή της καινοτομίας και στρατηγικών τεχνολογιών που θα 
διαμορφώσουν το μέλλον μας, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, 
η βιοτεχνολογία και η ενέργεια μηδενικών εκπομπών. Πρέπει 
να επικεντρωθούμε στις ανάγκες των φορέων καινοτομίας, οι 
οποίοι θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, θα ενισχύσουν την 
ανταγωνιστικότητά μας σε παγκόσμιο επίπεδο και θα βελτιώ-
σουν την καθημερινή μας ζωή», δήλωσε ο Επίτροπος για θέμα-

τα έρευνας, επιστήμης και καινοτομίας Κάρλος Μοέδας.
Τα μέτρα που πήρε η Επιτροπή είναι τα εξής:
Πάνω από 2 δισ. ευρώ χρηματοδότηση για την περίοδο 
2019-2020, που θα καλύπτει την αλυσίδα καινοτομίας: έργα 
«ανίχνευσης» («pathfinder»), για τη στήριξη προηγμένων τε-
χνολογιών από την ερευνητική βάση (διαθέσιμη από αύριο) και 
χρηματοδότηση «επιτάχυνσης» («accelerator»), για τη στήριξη 
της ανάπτυξης νεοφυών επιχειρήσεων και ΜΜΕ και την ενί-
σχυση των καινοτομιών τους, έως το στάδιο κατά το οποίο θα 
μπορούν να προσελκύσουν ιδιωτικές επενδύσεις.
Η Επιτροπή θα διορίσει 15 έως 20 πρωτοπόρους της καινοτομί-
ας για την κατάρτιση συμβουλευτικής ομάδας του ΕΣΚ που θα 
επιβλέπει την πιλοτική φάση του ΕΣΚ. Πρωτοπόροι από όλο το 
φάσμα της καινοτομίας καλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον 
έως τις 10 Μαΐου.
Η Επιτροπή θα προσλάβει μια πρώτη ομάδα «διαχειριστών 
προγραμμάτων» με σημαντική εμπειρογνωμοσύνη στις νέες 
τεχνολογίες για την παροχή πλήρους, πρακτικής υποστήριξης 

για τα έργα. Η προκήρυξη για την πρόσληψή τους πρόκειται να 
δημοσιευτεί σύντομα.
Επίσης, η Επιτροπή ανακοίνωσε 68 πρόσθετες νεοφυείς επιχει-
ρήσεις και ΜΜΕ που επιλέχθηκαν για συνολική χρηματοδότηση 
120 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο της τρέχουσας πιλοτικής φάσης του 
ΕΣΚ. Πρόκειται μεταξύ άλλων για εταιρείες που αναπτύσσουν 
τεχνολογία blockchain για διαδικτυακές πληρωμές, νέες ενερ-
γειακά αποδοτικές οθόνες, καθώς και μια λύση για την καταπο-
λέμηση του κυκλοφοριακού θορύβου.
Η Επιτροπή πρότεινε να διατεθούν στο ΕΣΚ 10 δισ. ευρώ στο 
πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» για τη χρηματο-
δότηση της έρευνας και της καινοτομίας της ΕΕ, για την περίοδο 
2021-2027.
Το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», το οποίο πρότεινε η Επιτρο-
πή τον Ιούνιο του 2018, είναι το πλέον φιλόδοξο πρόγραμμα 
έρευνας και καινοτομίας, με προτεινόμενο προϋπολογισμό 
ύψους 100 δισ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027

«Κατάλογο διευθετήσεων εν όψει εκλογών» χαρακτηρίζει 
ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), 
Γιώργος Πατούλης, τις περισσότερες διατάξεις του νομοσχεδίου 
«Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη 
και καταπολέμηση της έμφυλης βίας - Ρυθμίσεις για την απο-
νομή Ιθαγένειας -Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών» συμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Σε σχετική επιστολή του , προς τα μέλη του Ελληνικού Κοινο-

βουλίου , την οποία συνοδεύει από αναλυτικό μακροσκελές 
υπόμνημα με τις σχετικές θέσεις και τις προτάσεις της ΚΕΔΕ, ο κ. 
Πατούλης, μεταξύ άλλων, επικρίνει την κυβέρνηση σχετικά με 
το χρόνο κατάθεσης του σχεδίου. «Δεν είναι δυνατόν, μόλις δύο 
μήνες πριν, να μην γνωρίζουμε πώς θα διεξαχθούν οι αυτοδιοι-
κητικές εκλογές, αλλά και να προωθείται επανασχεδιασμός των 
ορίων των Δήμων ερήμην των θεσμικών οργάνων της Αυτοδι-
οίκησης», αναφέρει.
Ακόμη επισημαίνει ότι «οι τροποποιήσεις που περιλαμβάνει το 

νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών δεν αντιμετωπίζουν 
το πρόβλημα ακυβερνησίας των Δήμων που δημιουργεί το 
εκλογικό σύστημα». Αναφερόμενος επίσης στη διάταξη που 
σχετίζεται με τα πληθυσμιακά κριτήρια και τις κατανομές των 
Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ), επισημαίνει ότι «σε περί-
πτωση που επηρεαστεί το ύψος των ΚΑΠ από τα νέα πληθυ-
σμιακά κριτήρια, αυτό θα έχει δυσμενέστατες επιπτώσεις στους 
μικρούς Δήμους».

Σε πορεία υλοποίησης εισέρχεται το σχέδιο για τη στέγαση του 
Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου - Λυκείου και του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ 
στο Ρέθυμνο, που με την ολοκλήρωσή του θα ικανοποιήσει ένα 
αίτημα δύο δεκαετιών του Σωματείου ΑμεΑ Ν. Ρεθύμνης για 
άρτιες κτιριακές υποδομές, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε υπό τον δήμαρχο Ρεθύ-
μνης Γιώργη Μαρινάκη με τον εντεταλμένο σε θέματα Παιδείας 
δημοτικό σύμβουλο Γιώργο Γεωργαλή , τον αρχιτέκτονα του 
Γραφείου Παλιάς Πόλης Μάνο Τσάκωνα και τον μηχανικό της 

Τεχνικής Υπηρεσίας του Δ.Ρ. Βασίλη Ποθητό αποφασίστηκαν 
οι ενέργειες που πρέπει να ακολουθηθούν για την αξιοποίηση 
τμήματος ακινήτου εμβαδού 9.763,64 τ.μ. -συμπεριλαμβα-
νομένων των υφιστάμενων κτισμάτων του πρώην ΚΕΓΕ, που 
παραχωρήθηκαν από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στον 
δήμο Ρεθύμνης δωρεάν για 30 χρόνια χρήσης.
Ο δήμαρχος Ρεθύμνης ανέθεσε τη σύνταξη της αρχιτεκτονικής 
μελέτης για την ανακατασκευή των υφιστάμενων κτισμάτων 
και την προσαρμογή τους στις ανάγκες των λειτουργιών των 

ειδικών σχολείων, καθώς και την ανάπλαση του περιβάλλοντα 
χώρου, ώστε να δημιουργηθούν τα προβλεπόμενα εργαστή-
ρια, θερμοκήπιο κλπ.
Η δαπάνη των απαιτούμενων παρεμβάσεων, εκτιμάται σύμ-
φωνα με την εκπονηθείσα τεχνική μελέτη ότι θα ανέλθει στο 
ποσό του 1.500.000 ευρώ και ο δήμος Ρεθύμνης θα διερευνή-
σει τις δυνατότητες χρηματοδότησής του σε συνεργασία άλλους 
φορείς.

Συμβάσεις με προϋπολογισμό 560.000 ευρώ για έργα συντήρη-
σης στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Σητείας-Ιεράπετρας υπέγραψε 
ο περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης. Η μια σύμβα-
ση αφορά το έργο «Βελτιώσεις Επαρχιακών Δρόμων Σητείας 

-Ιεράπετρας» με προϋπολογισμό 500.000 ευρώ και οι εργασίες 
θα εκτελεστούν στις ευρύτερες περιοχές της Σητείας και της Ιερά-
πετρας. Όπως αναφέρθηκε στόχος είναι η εύρυθμη λειτουργία 
του επαρχιακού οδικού δικτύου και η καλύτερη εξυπηρέτηση 

των διερχόμενων οχημάτων.
Η δεύτερη σύμβαση αφορά το έργο «Καθαρισμός πρανών και 
τάφρων στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο Λασιθίου», προϋπολογισμού 
60.000 ευρώ.

Για έργα συντήρησης στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Σητείας-Ιεράπετρας
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ΗΡΑΚΛΕΙΟ: ΠΕΡΙΠΟΥ ΧΙΛΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΛΑΚΚΟΥβΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ, ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΜΕΣΑ ΣΕ 
ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΟΑΣΘ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΧΑΝΙΑ: ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΦΕβΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Μέσω της εφαρμογής για κινητές συσκευές «Δημότης Ηρα-
κλείου», μέσω της σελίδας facebook του Δήμου https://
www.facebook.com/heraklion.gr/ αλλά και τηλεφωνικά στο 
2813409409 και 2813409847, μπορούν οι δημότες να δηλώ-
νουν τα προβλήματα που εντοπίζουν στις περιοχές τους με τις 
λακκούβες και την κακή ποιότητας του οδικού δικτύου, που 
επιδεινώθηκε από την φετινή κακοκαιρία, σύμφωνα με το ΑΠΕ-
ΜΠΕ.
Μάλιστα στο Ηράκλειο, ο δήμος εκτελεί εργολαβία συνεχίζοντας 
τις ασφαλτοστρώσεις. Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι τα αιτήμα-
τα, μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2019 είναι ήδη περισσότερα 

απ’ όσα καταγράφηκαν μέσα σε όλη τη διάρκεια του 2018. 
Πιο συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια αυτοψίας του δημάρχου 
σε περιοχές που γίνονται αυτή την στιγμή ασφαλτοστρώσεις, 
ενημερώθηκε από τον αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων Γιάννη 
Αναστασάκη ότι από τα 929 αιτήματα που έχουν υποβληθεί 
το πρώτο δίμηνο του 2019, έχουν ήδη ολοκληρωθεί από την 
Τεχνική Υπηρεσία τα 604, ενώ άλλα 136 ολοκλήρωσε η ΔΕΥΑΗ. 
Όπως δήλωσε ο κ. Λαμπρινός: «To πρόβλημα με το οδικό 
δίκτυο του Ηρακλείου είναι μεγάλο και χρόνιο. Φέτος επιδει-
νώθηκε με τις βροχές, ωστόσο θεωρώ ότι η καλή δουλειά που 
κάνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες έχει αρχίζει να φαίνεται. Μάλιστα, 

πέρα από την εργολαβία που εξελίσσεται, και είναι η μεγαλύτε-
ρη που έχει γίνει ποτέ στον Δήμο για ασφαλτοστρώσεις, καθώς 
και την προσπάθεια που καταβάλλουν τα δικά μας συνεργεία, 
τους επόμενους μήνες θα ξεκινήσουν εργασίες σε κομμάτι της 
Λεωφόρου Κνωσσού, στην Λεωφόρο 62 Μαρτύρων, στην 
Λεωφόρο Ικάρου και στο Παλαιό Εθνικό Δίκτυο εντός οικισμών, 
στο πλαίσιο της Διαβαθμιδικής που έχουμε συνάψει με την Πε-
ριφέρεια Κρήτης. Ευχαριστούμε τους δημότες για την βοήθεια 
που μας παρέχουν με την ενημέρωσή τους και τους ζητάμε να 
συνεχίσουν έτσι».

Έγγραφο με το οποίο ενημερώνει ότι εάν δεν επιλυθούν τα σο-
βαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο του δήμου Λαγκαδά Θεσ-
σαλονίκης, τότε δεν αποκλείεται να προχωρήσει σε τροποποίη-
ση της διαδρομής των λεωφορείων του, απέστειλε η διοίκηση 
του ΟΑΣΘ στη αρμόδια Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, όπως 
επιβεβαιώσε, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο διευθύνων σύμβουλος 
του οργανισμού, Σάββας Παναγιωτίδης.
Στο έγγραφο, που απέστειλε η διοίκηση του ΟΑΣΘ, γίνεται λόγος 
για ιδιαίτερα προβλήματα στο οδόστρωμα που μπορούν να 
προκαλέσουν βλάβη οποιαδήποτε στιγμή στα λεωφορεία του 
οργανισμού που πραγματοποιούν διέλευση από την περιοχή. 
Το τμήμα, στο οποίο πρέπει άμεσα να αποκατασταθεί το οδό-
στρωμα αφορά στην οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης (περιμετρικά 

του δημοτικού σταδίου και του σταθμαρχείου) και της ανώνυ-
μης οδού εντός της Κριθιάς (από το ύψος του γηπέδου μέχρι 
την παιδική χαρά), επισημαίνετραι στο σχετικό έγγραφο που 
απέστειλε η διοίκηση του ΟΑΣΘ.
Χαρακτηριστικά τονίζεται, ότι «σε περίπτωση που δεν επιλυθούν 
τα προβλήματα σε εύλογο χρονικό διάστημα θα επανεξεταστεί η 
διαδρομή των λεωφορείων, αποκλείοντας τη διέλευση από τη 
συγκεκριμένη περιοχή, με τις όποιες δυσάρεστες συνέπειες στην 
εξυπηρέτηση των πολιτών στο δήμο Λαγκαδά».
Μεταξύ άλλων, επισημαίνεται, ότι στη διάρκεια της κακοκαιρίας 
που έπληξε τη Θεσσαλονίκη το προηγούμενο διάστημα, τα λε-
ωφορεία του ΟΑΣΘ είχαν εγκλωβιστεί στην περιοχή του δήμου 
Λαγκαδά, καθώς δεν υπήρχε καμία μέριμνα για τον αποχιονι-

σμό του οδικού δικτύου και τη διευκόλυνση του συγκοινωνια-
κού έργου.
Στο μεταξύ, Ο δήμαρχος Λαγκαδά, Γιάννης Καραγιάννης, με 
δηλώσεις του στο ΑΠΕ – ΜΠΕ υποστήριξε πως «καλά κάνει ο 
ΟΑΣΘ και ασχολείται με τρύπες σε δρόμους εκτός των οικισμών, 
αλλά ας λύσει πρώτα τα θέματα με τα λεωφορεία, με τους συ-
μπολίτες μας που περιμένουν για ώρα στις στάσεις και δεν περ-
νάνε τα οχήματα και μετά συζητάμε τα υπόλοιπα».
Όπως ανέφερε ο κ. Καραγιάννης, το οδικό δίκτυο του δήμου 
Λαγκαδά είναι σε καλή κατάσταση και η συγκεκριμένη περιοχή 
που αναφέρεται είναι σε απόσταση τουλάχιστον 500 μέτρων 
από την πόλη του Λαγκαδά.

Την καταλληλότερη θέση για την τοποθέτηση στρατιωτικής 
γέφυρας στην περιοχή του Αλικιανού αναζητούν οι αρχές στην 
Κρήτη , μέχρι να ολοκληρωθεί η αποκατάσταση της γέφυρας 
στον ποταμό Κερίτη που καταστράφηκε από την θεομηνία του 
περασμένου μήνα.
Για τον λόγο αυτό βρέθηκε σήμερα στα Χανιά, ο διευθυντής 

της Μονάδας Μελετών και Κατασκευών (ΜΟΜΚΑ) του Ελλη-
νικού Στρατού, ταξίαρχος Μιχάλης Κλούβας, ο οποίος μαζί με 
τον αντιπεριφερειάρχη Χανίων Απόστολο Βουλγαράκη, τον 
δήμαρχο Πλατανιά Γιάννη Μαλανδράκη και υπηρεσιακούς πα-
ράγοντες πραγματοποίησαν αυτοψία σε παρόχθια σημεία του 
ποταμού Κερίτη προκειμένου να εντοπίσουν τα καταλληλότερα 

για την τοποθέτηση γέφυρας.
Η τοποθέτηση της στρατιωτικής γέφυρας θα γίνει μετά την 
ολοκλήρωση των απαραίτητων μελετών με βάση τις οποίες θα 
επιλεγεί και το πλέον κατάλληλο σημείο.

Τη δυνατότητα εγκατάστασης επιχειρήσεων χαμηλής όχλη-
σης στο κέντρο της Αθήνας, ζήτησε ο πρόεδρος του Βιοτεχνι-
κού Επιμελητηρίου Αθήνας Παύλος Ραβάνης, κατά την διάρ-
κεια συνάντησής του με τον υποψήφιο δήμαρχο Αθήνας, της 
Εναλλακτικής Παρέμβασης Πολιτών «ΟΙΚΟ ΑΘΗΝΑ», Γιάννη 
Τσιρώνη, στο πλαίσιο των επαφών του τελευταίου με τους 

κοινωνικούς εταίρους και τα επιμελητήρια, σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Η απομάκρυνσή τους, μετά το νέο Προεδρικό Διάταγμα, 
καταδικάζει τις μικρές βιοτεχνίες- εργαστήρια που εκπροσω-
πούνται από το Β.Ε.Α, σε αφανισμό, ενώ την ίδια στιγμή, απο-
τελούν τον πυλώνα της παραγωγής στη χώρα» σημειώνει το 

ΒΕΑ.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Ραβάνης, έθεσε μια σει-
ρά θέματα, που απασχολούν τους μικρομεσαίους της Αθήνας 
και την βιωσιμότητά τους, ενώ παράλληλα, παρουσίασε τις 
θέσεις του επιμελητηρίου, σε καίρια ζητήματα της περιοχής 
της Αθήνας.

Ζητάει ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Παύλος Ραβάνης
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Αισιόδοξοι εμφανίστηκαν μιλώντας στο ΑΠΕ οι νέοι επι-
στήμονες και ερευνητές που έδωσαν το «παρών» στην 
εκδήλωση «Το μέλλον είναι εδώ: από το braindrain στο 
braingain!» η οποία πραγματοποιήθηκε στον Δημόκριτο 
παρουσία του πρωθυπουργού και της πολιτικής ηγεσίας 
του υπουργείου Παιδείας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Είμαι μηχανικός από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο και εί-
μαι από αυτούς που έμειναν στην Ελλάδα» είπε ο Πανα-
γιώτης Καρακίτσιος, ιδρυτής της νεοφυούς επιχείρησης 
Geamisa η οποία κατασκευάζει τα πρώτα παγκοσμίως 
λογισμικά ισογεωμετρικής ανάλυσης και σχεδιασμού. 
«Εγώ και οι συνεργάτες του είδαμε την κρίση ως ευκαι-
ρία. Αρχίσαμε να λαμβάνουμε μέρος σε διαγωνισμούς 
καινοτομίας το 2014 και σιγά σιγά περάσαμε από την 
έρευνα στο επιχειρείν».
Η Geamisa ιδρύθηκε το 2017 και πρόσφατα χρηματο-
δοτήθηκε από το πρόγραμμα «Ερευνώ - Δημιουργώ - 
Καινοτομώ» με την έγκριση ερευνητικού έργου ύψους 
200.000 ευρώ. «Θυμάμαι πολλούς καθηγητές μου να 
μου λένε «μην κάθεσαι εδώ, φύγε». Δεν τους άκουσα και 
δεν το μετάνιωσα».
Ο ίδιος μπήκε στον πειρασμό να αναζητήσει την τύχη του 
σε κάποια χώρα του εξωτερικού. «Μίλησα με αρκετούς 
έλληνες συναδέλφους μου επισκεπτόμενος πρόσφατα το 

Κέμπριτζ. Θα τους έλεγα να επιστρέψουν, υπάρχουν πλέ-
ον πολλές ευκαιρίες, ειδικά για τους νέους επιστήμονες. 
Η Ελλάδα αλλάζει».
Υποψήφιος διδάκτορας Φυσικής και υπότροφος μέσω 
του Ελληνικού Ιδρύματος Καινοτομίας και Ερευνας, ο 
Γιώργος Βασιλειάδης σημειώνει πως χωρίς τη χρημα-
τοδότηση για το ερευνητικό του έργο θα είχε πάρει τον 
δρόμο της αναγκαστικής μετανάστευσης. «Θα ήταν ο 
μόνος τρόπος για να συνεχίσω να εργάζομαι πάνω στο 
αντικείμενο που σπούδασα» αναφέρει. «Τώρα θα έλεγα 
ότι η συγκυρία είναι πολύ ευνοϊκή ώστε να αυξηθεί η 
χρηματοδότηση για την έρευνα. Αυτό θα επιτρέψει σε 
συναδέλφους μου να παραμείνουν στη χώρα μας αλλά 
και σε άλλους που θέλουν να επιστρέψουν από το εξωτε-
ρικό να μπορέσουν να το κάνουν».
Ο Γιώργος Παπαστεφανάτος είναι ερευνητής στο ερευ-
νητικό κέντρο «Αθήνα» και υπότροφος μεταδιδάκτορας 
Πληροφορικής από το ΕΛΙΔΕΚ. «Θα θέλαμε να συνεχιστεί 
η στήριξη της Πολιτείας και οικονομικά αλλά και συνο-
λικότερα στην έρευνα. Με κράτησε εδώ η ευκαιρία που 
είχα να εργαστώ σε ερευνητικό κέντρο και μάλιστα με 
αξιοπρεπή αμοιβή. Ασφαλώς δεν έχουν αυτήν την ευ-
καιρία όλοι. Κι αυτό σημαίνει πως έχουμε πολύ δρόμο 
μπροστά μας ακόμη» επισημαίνει.

«Η δική μας δουλειά είναι η στήριξη της ερευνητικής κοι-
νότητας στην Ελλάδα με έμφαση στους νέους επιστήμο-
νες» εξηγεί ο διευθυντής του ΕΛΙΔΕΚ Αρης Νασίκας. «Ο 
πήχης μας είναι πάρα πολύ ψηλά και στόχος μας είναι να 
τον βάζουμε όλο και ψηλότερα. Η ανάγκη για στήριξη εί-
ναι μεγάλη κι εμείς είμαστε εδώ με όλες μας τις δυνάμεις 
για να φέρουμε τα αποτελέσματα που η ίδια η ερευνητι-
κή κοινότητα χρειάζεται».
Όπως επισημαίνεται, τα πρώτα αποτελέσματα είναι 
απτά: «Σήμερα έχουμε τα πρώτα θετικά δείγματα ανα-
χαίτισης του brain drain» τόνισε σε αποκλειστικές του 
δηλώσεις στο ΑΠΕ ο αναπληρωτής υπουργός Ερευνας 
και Καινοτομίας Κώστας Φωτάκης. Το αποτέλεσμα αυτό 
κατέστη εφικτό επειδή, όπως υπογράμισε, οι δαπάνες για 
την έρευνα κατά τα τρία τελευταία χρόνια είχαν μια θε-
αματική αύξηση. «Φτάσαμε σε σημεία ρεκόρ. Η αύξηση 
αυτή ήταν μια συνειδητή πολιτική επιλογή γιατί για εμάς, 
οι δαπάνες για την έρευνα δεν αποτελούν κόστος αλλά 
επένδυση» πρόσθεσε.
Ο τομέας Ερευνας και Καινοτομίας του υπουργείου 
Παιδείας ήταν ο διοργανωτής της εκδήλωσης μαζί με 
τη Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας η οποία 
εκπροσωπήθηκε από την γενική γραμματέα Πατρίτσια 
Κυπριανίδου.

Το βραβείο Abel των Μαθηματικών δόθηκε για πρώτη 
φορά σήμερα σε μια γυναίκα, στην Αμερικανίδα Κάρεν 
Ούλινμπεκ, ειδική στις μερικές διαφορικές εξισώσεις, 
ανακοίνωσε η νορβηγική Ακαδημία Επιστημών και 
Γραμμάτων σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Η Κάρεν Ούλινμπεκ λαμβάνει το βραβείο Abel 2019 για 
το θεμελιώδες έργο της στη γεωμετρική ανάλυση και στη 
gauge theory που άλλαξε ριζικά το μαθηματικό τοπίο», 
δήλωσε ο πρόεδρος της επιτροπής Αμπελ, ο Χανς Μού-
ντε-Καας.
«Οι θεωρίες της ανέτρεψαν την αντίληψή μας για τις 
ελάχιστες επιφάνειες, όπως αυτές που σχηματίζονται 
από σαπουνόφουσκες και πιο γενικά προβλήματα ελα-
χιστοποίησης σε πολυδιάστατους χώρους», αναφέρει η 
ανακοίνωση.
Η 76χρονη Κάρεν Ούλινμπεκ από το Κλίβελαντ έχει δι-
ακριθεί στην πανεπιστημιακή έρευνα ως επισκέπτρια 

καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Πρίνστον και στο 
Institute for Advanced Study (IAS) στις ΗΠΑ.
Η Ούλινμπεκ «επεξεργάστηκε εργαλεία και μεθόδους 
ανάλυσης «που πλέον ανήκουν στην εργαλειοθήκη κάθε 
γεωμέτρη και αναλύστα», υπογράμμισε η νορβηγική 
Ακαδημία Επιστημών και Γραμμάτων.
Είναι επίσης μια προσωπικότητα που πρωτοστατεί επί-
σης για την ισότητα των φύλων στις επιστήμες και στα 
μαθηματικά.
Είναι η πρώτη γυναίκα που τιμάται με το βραβείο Abel, 
που θεσπίστηκε το 2003 από τη νορβηγική κυβέρνηση 
με στόχο να αντισταθμίσει την απουσία του βραβείου 
Νόμπελ Μαθηματικών. Φέρει το όνομά του νορβηγού 
μαθηματικού Νιλς Χέντρικ ‘Αμπελ (1802-1829).
Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 6 εκα-
τομμυρίων κορωνών (620.000 ευρώ/ 700.000 δολά-
ρια) και είναι μια από τις σημαντικότερες διακρίσεις 

παγκοσμίως στον τομέα των Μαθηματικών μαζί με το 
μετάλλιο Fields, που δίνεται κάθε τέσσερα χρόνια.
«Μια ομότιμη καθηγήτρια Μαθηματικών στο Πανεπι-
στήμιο του Τέξας στο ‘Οστιν, η Κάρεν Ούλινμπεκ, έλαβε 
το ανώτατο διεθνές βραβείο των μαθηματικών για το 
2019. Η Νορβηγική Ακαδημία Επιστημών και Γραμμά-
των έδωσε στην Κάρεν Ούλινμπεν το βραβείο Αμπελ το 
2019. Επί τρεις και πλέον δεκαετίες στο Πανεπιστήμιο 
του Τέξας, η Κάρεν Ούλινμπεκ πραγματοποίησε έρευνα 
που ανέτρεψε την γεωμετρική ανάλυση και τα μαθηματι-
κά συνολικά. Είναι μια εμπνευσμένη δασκάλα και μέντο-
ρας χιλιάδων φοιτητών του UT τους οποίους παρότρυνε 
για να επιτύχουν σπουδαίες επιδόσεις στην ακαδημαϊκή 
και επαγγελματική τους ζωή. Το Βραβείο Αμπελ είναι η 
μεγαλύτερη τιμητική διάκριση στα μαθηματικά και η Κα-
θηγήτρια Ούλινμπεκ το άξιζε απολύτως», ανακοίνωσε ο 
πρόεδρος του πανεπιστημίου.

ΑΠΟ ΤΟ BRAIN DRAIN ΣΤΟ BRAIN GAIN: ΑΙΣΙΟΔΟΞΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

ΤΟ βΡΑβΕΙΟ ABEL ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΟΘΗΚΕ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΑ, ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΔΑ 
ΚΑΡΕΝ ΟΥΛΙΝΜΠΕΚ
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Την εξέλιξη και τις επιπτώσεις της κρίσης στη δημόσια και 
ιδιωτική δαπάνη για την εκπαίδευση στο διάστημα 2000-
2016, εξετάζει έρευνα του Ιδρύματος Οικονομικών και 
Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), που παρουσιάστηκε χθες, 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Όπως προκύπτει από την έρευνα, η οποία βασίστηκε σε 
στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και της EUROSTAT και έχει τίτλο «Εκ-
παίδευση στην Ελλάδα: Κρίση και εξέλιξη της δημόσιας 
και ιδιωτικής δαπάνης», ύστερα από μια περίοδο ισχυρής 
επέκτασης της δημόσιας εκπαιδευτικής δαπάνης (2000-
2008), υπήρξαν μετά το ξέσπασμα της κρίσης σημαντικές 
περικοπές, με αποτέλεσμα η συνολική δημόσια εκπαιδευτική 
δαπάνη, σε πραγματικές τιμές, να επανέλθει το 2016 στο επί-
πεδο των αρχών της δεκαετίας του 2000 ως ποσοστό του 
ΑΕΠ και ως ποσοστό της συνολικής δαπάνης της γενικής 
κυβέρνησης.
Η αποζημίωση των εργαζομένων στην εκπαίδευση για το 
διάστημα από το 2000 έως το 2016, αποτελεί το μεγαλύτε-
ρο μέρος της συνολικής εκπαιδευτικής δαπάνης, καταγρά-
φοντας το μεγαλύτερο μερίδιο (83%) το 2008, στο τέλος 
δηλαδή της περιόδου δημοσιονομικής επέκτασης, πριν την 
έναρξη της κρίσης. Για το σύνολο της εκπαιδευτικής δαπά-
νης, η δαπάνη για σχολικά κτήρια, υποδομές κ.ά., αποτελεί 
τη δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία εκπαιδευτικής δαπάνης 
που έλαβε τις μεγαλύτερες τιμές της στην αρχή (πάνω από 
το 15% το 2000-2005) και το τέλος (11-12% το 2013-2016) 
της υπό εξέτασης περιόδου.
Ειδικότερα, η συνολική εκπαιδευτική δαπάνη ως ποσοστό 
του ΑΕΠ κυμάνθηκε κατά την εξεταζόμενη περίοδο (2000-
2016) μεταξύ 3,5%-4,6%, καταγράφοντας αύξουσα πορεία 
από το 2007 ως το 2013, όταν προσέγγισε το 4,6%, ενώ μει-
ώθηκε το 2014-2016 στο 4,3%. Την περίοδο πριν από την 
κρίση (2001-2009) η συνολική δαπάνη για την εκπαίδευση 
αυξήθηκε με ρυθμό μικρότερο από την αύξηση του ΑΕΠ της 
ίδιας περιόδου, καθώς η σωρευτική αύξηση της εκπαιδευ-
τικής δαπάνης ανήλθε σε 15%, ενώ η μεγέθυνση του ΑΕΠ 
ήταν 20,9%.  
Μετά την έναρξη της κρίσης, η συνολική μείωση των εκ-
παιδευτικών δαπανών ήταν σωρευτικά μικρότερη από τη 
μείωση του ΑΕΠ (-7% έναντι -18,3% μεταξύ 2010-2016). 
Η συνολική εκπαιδευτική δαπάνη, ως ποσοστό της συνο-
λικής δαπάνης της γενικής κυβέρνησης μεταξύ 2000-2016, 
κυμάνθηκε από 7,4% (το 2008 και το 2013) έως 9,2% (το 
2005). Το 2016, το ποσοστό αυτό ανήλθε σε 8,6%, στο ύψος 
δηλαδή που βρισκόταν το 2004.
Παράλληλα, στη διάρκεια της κρίσης σημειώθηκε σημαντική 
μετατόπιση της δημόσιας δαπάνης από τη δευτεροβάθμια - 
κυρίως - προς την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Αξιοσημείωτο 

είναι το γεγονός, ότι η σύνθεση της δημόσιας εκπαιδευτικής 
δαπάνης μεταβλήθηκε, καθώς σημειώθηκε αύξηση του με-
ριδίου που αφορά στους μισθούς των εργαζομένων στην 
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε βάρος 
των άλλων κατηγοριών δαπάνης (λειτουργικών δαπανών, 
υποδομών κλπ).
Αναλυτικότερα, το μερίδιο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης μειώθηκε κατά 8% την περίοδο της κρίσης (από 38% 
το 2008 σε 30% το 2016), ενώ της πρωτοβάθμιας και προ-
σχολικής αυξήθηκε.
Σύγκριση με άλλες χώρες
Η συνολική δημόσια εκπαιδευτική δαπάνη στην Ελλάδα, 
συγκριτικά με τις άλλες χώρες, ως ποσοστό του ΑΕΠ και 
της συνολικής δαπάνης της γενικής κυβέρνησης, υστερεί 
διαχρονικά έναντι των χωρών της Ευρώπης, ακόμα και χω-
ρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Ωστόσο, σε ό,τι 
αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση, η δαπάνη στην Ελλάδα 
ως ποσοστό του ΑΕΠ, κινείται στο μέσο όρο των χωρών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης.
Γενικά, η συνολική εκπαιδευτική δαπάνη στην Ελλάδα, ως 
ποσοστό του ΑΕΠ κατά την περίοδο 2000-2016, κυμάνθηκε 
μεταξύ 3,6%-4,6% και υπολείπεται διαχρονικά του μέσου 
όρου της δαπάνης των χωρών της ΕΕ (από 4,7% έως 5,3%) 
και της Ευρωζώνης (από 4,6% έως 5%) την ίδια περίοδο.
Τα τελευταία χρόνια, μετά και τη μεγάλη μείωση του ΑΕΠ 
στη διάρκεια της κρίσης και τη σχετικά μικρότερη μείωση 
της εκπαιδευτικής δαπάνης, η συνολική δημόσια εκπαιδευ-
τική δαπάνη στην Ελλάδα, ως ποσοστό του ΑΕΠ (από 4,6% 
το 2013 έως 4,3% το 2016) είναι μεγαλύτερη από εκείνη 
χωρών της Νότιας Ευρώπης, όπως της Ισπανίας (με 4,4% 
το 2010 και 4% το 2016) και της Ιταλίας (4,4% το 2010 έως 
3,9% το 2016), και βρίσκεται στο ίδιο περίπου επίπεδο με 
εκείνη της Γερμανίας (4,4% το 2010 έως 4,2% το 2016). Εί-
ναι όμως μικρότερη χωρών της πρώην Κεντρικής και Ανα-
τολικής Ευρώπης, όπως της Εσθονίας (5,9%), της Λετονίας 
(5,5%), της Λιθουανίας (5,2%), της Ουγγαρίας (4,9%), της 
Πολωνίας (5%), της Κροατίας (4,8), της Σλοβενίας (5,6%), 
και των σκανδιναβικών χωρών.
Σύμφωνα με την μελέτη του ΙΟΒΕ, η δαπάνη για την εκπαί-
δευση στην Ελλάδα, συγκριτικά με τις άλλες χώρες της ΕΕ, 
κατανέμεται περισσότερο στην τριτοβάθμια και την πρωτο-
βάθμια εκπαίδευση, και λιγότερο στην δευτεροβάθμια, ενώ 
ταυτόχρονα είναι πολύ περισσότερο συγκεντρωμένη στο 
κεντρικό κράτος, έναντι της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Το ποσοστό της δαπάνης για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, 
με 1,4% του ΑΕΠ (το 2016) βρίσκεται κοντά στον μέσο όρο 
της αντίστοιχης δαπάνης στην ΕΕ (1,5%) και στον μέσο όρο 
της Ευρωζώνης (1,4%). Ωστόσο, το ποσοστό της δαπάνης 

για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (1,3% του ΑΕΠ για το 
2016) βρίσκεται αρκετά χαμηλότερα από τον αντίστοιχο 
μέσο όρο τόσο της ΕΕ (1,9%), όσο και της Ευρωζώνης (2%). 
Όσον αφορά στην τριτοβάθμια, το ποσοστό ανέρχεται στο 
0,8% του ΑΕΠ (2016), λίγο πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ 
(0,7%) και της Ευρωζώνης (0,7%).
Σχετικά με την ιδιωτική δαπάνη, τα στοιχεία της μελέτης 
καταδεικνύουν ότι η επίπτωση της κρίσης ήταν αναλογικά 
μεγαλύτερη από ό,τι εκείνη για τη δημόσια δαπάνη.
Σύμφωνα με τη μελέτη, η ιδιωτική δαπάνη των νοικοκυριών 
για την εκπαίδευση (σε πραγματικές τιμές) έχει μειωθεί κα-
τακόρυφα από το 2009 και μετά, ακολουθώντας σε γενικές 
γραμμές την εξέλιξη της συνολικής ιδιωτικής δαπάνης, ύστε-
ρα από μια περίοδο σημαντικής αύξησής της (από 2,8 δισ. 
ευρώ το 2004 σε 3,3 δισ. ευρώ το 2009 και 2,1 δισ. ευρώ το 
2016). Ως αποτέλεσμα των αυξομειώσεων που σημειώθη-
καν πριν και μετά την έναρξη της κρίσης, η ιδιωτική δαπάνη, 
από 26% της συνολικής (δημόσιας και ιδιωτικής) δαπάνης 
το 2008 μειώθηκε σε 20% το 2016, καθώς η ιδιωτική δα-
πάνη μειώθηκε περισσότερο από τη δημόσια. Η ιδιωτική 
δαπάνη στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι διαχρονικά η 
σχετικά μεγαλύτερη. Στη διάρκεια όμως της κρίσης, μειώθη-
κε το μερίδιο της δευτεροβάθμιας (από 55% το 2008 σε 49% 
το 2016) της πρωτοβάθμιας (από 19% το 2008 σε 17% το 
2016) και της προσχολικής εκπαίδευσης (από 8% το 2010 σε 
5% το 2016), ενώ αυξήθηκε το μερίδιο της ιδιωτικής δαπά-
νης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (από 4% σε 9%).
Η δημογραφική πρόκληση
Στη μελέτη, τονίζεται το γεγονός ότι πέρα από τη δημοσιονο-
μική προσαρμογή, η κρίση έχει μεταβάλει τα δημογραφικά 
δεδομένα της χώρας και του εκπαιδευτικού συστήματος. 
Προβλέπεται σταδιακά, μεγάλη μείωση του μαθητικού 
πληθυσμού τα προσεχή χρόνια, που σωρευτικά μπορεί να 
υπερβεί το 30%. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να μεταβάλει 
τα χαρακτηριστικά της δημόσιας δαπάνης, αυξάνοντας τη 
δαπάνη ανά μαθητή, εκπαιδευτικό και σχολική μονάδα (έως 
και 37%), ενώ θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην ιδιωτική 
και τη συνολική εκπαιδευτική δαπάνη (μείωση έως 27%).
Έτσι, το ΙΟΒΕ, με βάση τα στοιχεία αυτά, τόνισε την ανάγκη 
για χάραξη εθνικής στρατηγικής για την ανεύρεση πρόσθε-
των πόρων για την αύξηση της χρηματοδότησης της εκπαί-
δευσης τα προσεχή χρόνια, την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων 
με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης και της αποτελεσματι-
κότητας της σημερινής δημόσιας δαπάνης, και την αναδιάρ-
θρωσή της με ανακατανομή μεταξύ εκπαιδευτικών βαθμί-
δων και μεταξύ κατηγοριών δαπάνης (μισθοί εργαζομένων, 
υποδομές, λειτουργικές δαπάνες, κοινωνικές παροχές).

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ, ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΙΟβΕ



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

23/05/2019:  Startups. Από την ιδέα, στην παγκόσμια αγορά. Οι ευκαιρίες, τα λάθη, τα απρόβλεπτα.

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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ΘΥΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΣΗ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-4-5                                                  20/03/2019

Η ανησυχία για το πώς θα τα βγάλουν πέρα (οικονομικά), η 
υγεία, η πρόσβαση στις δημόσιες παροχές και η εισοδημα-
τική στήριξη στις μεγάλες ηλικίες αποτελούν τις βασικότερες 
καθημερινές προκλήσεις για τους Έλληνες, σύμφωνα με 
έρευνα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανά-
πτυξης (ΟΟΣΑ) που διενεργήθηκε επί 22.000 ατόμων σε 21 
χώρες-μέλη του. 
Οι ανησυχίες αυτές οδηγούν τους Έλληνες να τάσσονται 
υπέρ της μεγαλύτερης φορολόγησης των πλουσίων, ώστε 
να στηριχθούν τα οικονομικά αδύναμα στρώματα της κοι-
νωνίας. Μάλιστα για την Ελλάδα το ποσοστό όσων συμφω-
νούν με αυτό ανέρχεται στο 80% των ερωτηθέντων (σ.σ.: 
το ίδιο είναι και στην Πορτογαλία) έναντι 68% του μέσου 
όρου των που συμμετείχαν στην έρευνα. Το 82,1% των 
Ελλήνων θεωρεί ότι για το ύψος των φόρων που πληρώνει 
δεν λαμβάνει ικανοποιητικές δημόσιες υπηρεσίες, ενώ ο μέ-
σος όρος στις 21 χώρες που συμμετέχουν στην έρευνα είναι 
58,5%. Παράλληλα, σε ποσοστό 77,8% οι Έλληνες πιστεύ-
ουν πως απολαμβάνουν υπηρεσίες και επιδόματα πολίτες οι 
οποίοι δεν δικαιούνται στην πραγματικότητα. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ, στην Ελλάδα σχεδόν 
οι μισοί κάτοικοι λένε πως θα ήταν πρόθυμοι να πληρώ-
σουν περισσότερους φόρους προκειμένου να αποκτήσουν 
πρόσβαση σε βελτιωμένες δημόσιες υπηρεσίες υγείας και 
καλύτερες συντάξεις, ενώ μία από τις τρεις κορυφαίες ανη-
συχίες των πολιτών είναι το πώς θα τα βγάλουν πέρα με τα 
καθημερινά τους έξοδα. 
Κάλυψη δαπανών
 Συγκεκριμένα, σε ποσοστό 70,5% οι Έλληνες θεωρούν τη 
δυσκολία να καλύψουν τις δαπάνες τους ως έναν από τους 
τρεις μεγαλύτερους βραχυπρόθεσμους (για τα επόμενα 12 
χρόνια) κινδύνους για τους ίδιους ή τις οικογένειές τους. Το 
αντίστοιχο ποσοστό για τον μέσο όρο χωρών ΟΟΣΑ διαμορ-
φώνεται στο 47,3%. Οι δύο άλλοι μεγαλύτεροι βραχυπρό-
θεσμοι κίνδυνοι που αισθάνονται οι Έλληνες είναι η ασθέ-
νεια ή η αναπηρία τους (46,1%, έναντι 54% κατά μέσο όρο 
στις 21 χώρες) και η απώλεια της εργασίας (42,4%, έναντι 
μέσου όρου 35,5%). Ακολουθεί ο κίνδυνος από τη βία ή το 
έγκλημα (33%, έναντι μέσου όρου 34%). Χαμηλότερα είναι 
τα ποσοστά που αναφέρθηκαν για κίνδυνο ανεπαρκούς κα-
τοικίας (20,3%, έναντι μέσου όρου 27,5%), πρόσβασης σε 
φροντίδα ή εκπαίδευση των παιδιών (28,2%, έναντι μέσου 
όρου 15,8%) και πρόσβασης σε μακροπρόθεσμη περίθαλ-
ψη (20,3%, έναντι 26,3%). 
Οι Έλληνες θεωρούν επίσης πως η κοινωνική προστασία 
δεν είναι αποτελεσματική γι’ αυτούς, με μόνο το 6% όσων 
συμμετείχαν στην έρευνα να θεωρεί πως θα μπορούσε εύ-

κολα να έχει πρόσβαση σε δημόσιες παροχές αν τις χρεια-
στεί. Μάλιστα, μόνο το ένα τέταρτο περίπου ή και λιγότερο 
των Ελλήνων θα συμφωνούσε πως έχει πρόσβαση σε κα-
λής ποιότητας και οικονομικά προσιτές δημόσιες υπηρεσίες 
υγείας ή σε καλής ποιότητας δημόσιες υπηρεσίες στέγασης, 
ενώ μόλις το 8% θεωρεί πως έχει πρόσβαση σε καλής ποιό-
τητας υπηρεσίες απασχόλησης. 
Την ίδια στιγμή οι Έλληνες νέοι ανησυχούν για τις μελλοντι-
κές προοπτικές τους, με τα δύο τρίτα εξ αυτών να βάζουν 
στην κορυφαία τριάδα των ανησυχιών τους την επίτευξη 
του επιπέδου διαβίωσης και άνεσης που είχαν οι γονείς 
τους. 
Υπηρεσίες φροντίδας 
Πολύ υψηλό είναι το ποσοστό των δυσαρεστημένων με την 
πρόσβαση σε καλής ποιότητας και οικονομικά προσιτές μα-
κροπρόθεσμες υπηρεσίες φροντίδας (60%), ενώ σε ποσο-
στό περίπου 80% οι Έλληνες διαφωνούν πως η κυβέρνηση 
θα τους παρείχε επαρκή εισοδηματική στήριξη εάν έχαναν 
το εισόδημά τους σε μεγάλη ηλικία. Μάλιστα το 80% των 
Ελλήνων θεωρεί πως η κυβέρνηση θα πρέπει να κάνει πε-
ρισσότερα για να εξασφαλίσει την οικονομική και κοινωνική 
τους ευημερία.
 Συγκεκριμένα, ζητούν περισσότερες επενδύσεις για τον 
τομέα της υγείας, με το 48% μάλιστα να δηλώνει πως ευ-
χαρίστως θα πλήρωνε περισσότερους φόρους για να έχει 
καλύτερες υπηρεσίες υγείας. Οι Έλληνες είναι επίσης μεταξύ 
των δυσαρεστημένων ως προς την κατανομή των δημόσι-
ων παροχών, με τα τρία τέταρτα ή και περισσότερο να θε-
ωρούν πως δεν λαμβάνουν το μερίδιο που τους αναλογεί, 
δεδομένων των φόρων που πληρώνουν. Παράλληλα, σε 
ποσοστό τουλάχιστον 70% θεωρούν πως η κυβέρνηση δεν 
υπολογίζει τις απόψεις τους όταν σχεδιάζει ή μεταρρυθμίζει 
τις δημόσιες παροχές. 
Γενικά πάντως μεγάλη είναι και η δυσαρέσκεια στις 21 χώ-
ρες αναφορικά με τις πολιτικές κοινωνικής πρόνοιας των 
κυβερνήσεων, που πολλοί θεωρούν πως είναι ανεπαρκείς, 
ενώ μόλις το 20% κατά μέσο όρο δήλωσε πως θα μπορούσε 
εύκολα να έχει πρόσβαση σε δημόσιες παροχές, εάν χρεια-
στεί. Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζεται για την πρόσβαση σε 
καλής ποιότητας, προσιτής, μακροπρόθεσμης φροντίδας 
για τους ηλικιωμένους, σε στέγαση και σε υπηρεσίες υγείας, 
ενώ οι πολίτες θεωρούν πως δεν παίρνουν αυτό που τους 
αναλογεί με βάση τους φόρους που πληρώνουν. 
• «Κρατήστε σταθερά το πηδάλιο»
«Υποδειγματική πε περίπτωση τρομακτικής δουλειάς και 
θυσιών» χαρακτήρισε την Ελλάδα ο γενικός γραμματέας 
του ΟΟΣΑ Άνχελ Γκουρία, τονίζοντας ότι η χώρα είναι στον 
σωστό δρόμο. 
Ειδικότερα, στη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον 
υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Γιάννη Δραγασάκη, 
στο περιθώριο της υπουργικής συνόδου του Οργανισμού 
για την περιφερειακή ανάπτυξη που πραγματοποιείται στην 
Αθήνα, ο κ. Γκουρία επεσήμανε ότι «περάσατε πολύ δραμα- Συνέχεια στη Σελ. 26

τικές στιγμές, αλλά πλέον η κατάσταση έχει αλλάξει». 
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Γκουρία για τις προοπτικές 
που διανοίγονται για τη χώρα μέσω των μέτρων διευθέτη-
σης του χρέους. «Αν και οι Ευρωπαίοι διαφωνούσαν, αυτό 
πλέον επιτεύχθηκε και τώρα έχετε 10-15χρόνια να βάλετε 
μπρος την ανάπτυξη, χωρίς το άγχος του χρέους». 
Στο ίδιο πλαίσιο σημείωσε ότι τα πρωτογενή πλεονάσματα 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πληρωμή των τόκων 
και έτσι «όχι μόνο δεν θα αυξάνετε το χρέος σας, αλλά και θα 
αλλάζει η πορεία της οικονομίας». 
Το καλύτερο τεστ γι’ αυτή την επιτυχία, σημείωσε ο ίδιος, 
αποτέλεσε η έκδοση του 10ετούς ομολόγου, στο οποίο 
οι αγορές επέδειξαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. «Ανοίξατε 
την όρεξη» ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ συνεχίζοντας 
τα εγκωμιαστικά λόγια για την εξέλιξη της οικονομίας, είπε 
ότι η ανεργία από το 27% έχει μειωθεί κατά 10 μονάδες, αν 
ακόμη παραμένει σε υψηλά επίπεδα. 
Ερωτηθείς αν κρίνει ικανοποιητικό το ποσοστό ανάπτυξης 
που καταγράφει η Ελλάδα, όπου κινείται στην περιοχή του 
2%, ο κ. Γκουρία επεσήμανε ότι «θα πρέπει να κοιτάξουμε 
γύρω μας και να διαπιστώσουμε τι συμβαίνει». Η παγκό-
σμια οικονομία, σημείωσε, καταγράφει μείωση της ανάπτυ-
ξης και υπενθύμισε ότι πρόσφατα ο Οργανισμός αναθεώ-
ρησε τους στόχους ανάπτυξης για την Ευρώπη κατά 0,8%. 
Συγκεκριμένα ανέφερε ότι οι προβολές για τη Γερμανία μει-
ώνουν τον ρυθμό ανάπτυξης κατά 0,9%, στην Ιταλία κατά 
1% , για το Ηνωμένο Βασίλειο κατά 0,6% και για τη Γαλλία 
0,3%. Σε παγκόσμιο επίπεδο έχουμε μειώσει τις προβολές 
ανάπτυξης πάνω από 1%, αντί για 4% την τοποθετούμε στο 
περίπου 3%. 
Η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα και επηρεάζεται από τις δι-
εθνείς εξελίξεις, από τον εμπορικό πόλεμο, από ό,τι γίνεται 
στις μεγάλες χώρες, την Αμερική, την Κίνα, τη Γερμανία, την 
Ιαπωνία κ.ο.κ.
 «Αυτό είναι το πλαίσιο στο οποίο κάνει την προσπάθειά της 
η Ελλάδα και να ξέρετε ότι κωπηλατείτε αντίθετα στο ρεύ-
μα. Συνεχίστε να κωπηλατείτε πιο σκληρά και να γνωρίζετε 
ότι έχετε φτιάξει τις βάσεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης, 
αλλά και ότι η χώρα σας είναι σε καλύτερη κατάσταση από 
άλλες χώρες και από τους γειτόνους σας. Κρατήστε σταθερά 
το πηδάλιο και να γνωρίζετε ότι ο Οργανισμός είναι μαζί 
σας» κατέληξε ο κ. Γκουρία. 
Από την πλευρά του ο κ. Δραγασάκης υπογράμμισε ότι 
πράγματι το 2% ανάπτυξη με αυτό που έχουμε ανάγκη εί-
ναι μικρό, αλλά μην εκπλαγείτε ότι και με αυτόν τον ρυθμό 
μπορεί να είμαστε η θετική απόκλιση στην Ευρώπη. Ο ίδιος 
σημείωσε ότι όσα βίωσε η Ελλάδα δεν ήταν αποτέλεσμα μια 
κρίσης ζήτησης, αλλά ήταν μια κρίση του παραγωγικού 
μοντέλου, τονίζοντας ότι η επιτάχυνση της οικονομικής 
ανάπτυξης περνάει μέσα από την αλλαγή του παραγωγικού 
υποδείγματος. 



ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

26Συνέχεια στη Σελ. 27

ΣΤΟ 1,35 ΔΙΣ. ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ 
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟ 2018

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-24                                                  20/03/2019

Τη δική της «άνοιξη» φαίνεται πως διανύει πλέον, ύστερα από 
10 συναπτά έτη «βαρυχειμωνιάς», η ελληνική αγορά ακινή-
των. 
Σύμφωνα με την επεξεργασία των στοιχείων που συγκεντρώ-
νει η Τράπεζα της Ελλάδος, κατά τη διάρκεια του 2018 εισέρ-
ρευσαν στη χώρα συνολικά κεφάλαια ύψους 1,35 δισ. ευρώ 
για αγορές ακινήτων (κυρίως κατοικιών) από ξένους επενδυ-
τές. Πρόκειται για ποσό αυξημένο κατά 172,1% σε σχέση με το 
2017, όταν και πάλι είχε παρατηρηθεί αύξηση κατά 86,5% σε 
σχέση με το 2016, σε 500 εκατ. ευρώ. 
Σύμφωνα με φορείς της αγοράς ακινήτων, το 2018 κορυ-
φώθηκε το κύμα επενδύσεων από ξένους ιδιώτες και μι-
κρομεσαίους επενδυτές στην εγχώρια αγορά κατοικίας, με 
σημείο αναφοράς τα διαμερίσματα στο κέντρο της Αθήνας, 
εκείνα στα νότια προάστια του λεκανοπεδίου, αλλά και τις 
πολυτελείς εξοχικές κατοικίες. Οι προοπτικές εκμετάλλευσης 
διαμερισμάτων μέσω των ψηφιακών πλατφορμών βραχυ-
χρόνιας μίσθωσης (Airbnb, Booking, Homeaway κ.λπ.), η 
απήχηση του προγράμματος χορήγησης αδειών διαμονής 
μέσω της επένδυσης τουλάχιστον 250.000 ευρώ για την αγο-
ρά ακινήτων («χρυσή βίζα») και η συνεχιζόμενη άνοδος του 
τουρισμού (συνεπώς και της ζήτησης για εξοχικές κατοικίες) 
τροφοδότησαν τη μεγάλη αυτή αύξηση. 
Ενδεικτικό της ζήτησης για ακίνητα στο κέντρο της Αθήνας 
είναι και το γεγονός ότι τα συμβόλαια αγοραπωλησιών ακι-
νήτων που κατατέθηκαν στο Υποθηκοφυλακείο Αθηνών 
κατά το οκτάμηνο του 2018 (Ιανουάριος - Αύγουστος) αυ-
ξήθηκαν κατά 60% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 
προηγούμενου έτους. Η θετική αυτή πορεία της ζήτησης από 
το εξωτερικό αποτυπώνεται πλέον και στις τιμές των κατοικι-
ών, καθώς το 2018 σηματοδότησε και το πρώτο πλήρες έτος 
αύξησης των αξιών, ύστερα από μία ολόκληρη δεκαετία. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία για το τέταρτο τρίμηνο του 2018, 
που ανακοίνωσε πριν από λίγες ημέρες η Τράπεζα της Ελλά-
δος, στο σύνολο της χώρας οι τιμές των διαμερισμάτων αυξή-
θηκαν κατά 2,5% κατά μέσον όρο σε σχέση με το αντίστοιχο 
τρίμηνο του 2017. Αντίστοιχα, στο σύνολο του έτους, η μέση 
άνοδος των τιμών πώλησης κατοικιών ανήλθε σε 1 ,5%, ένα-
ντι μείωσης της τάξεως του 1% κατά το 2017. 
«Κινητήριος μοχλός» της ανόδου των τιμών ήταν η αγορά 
της Αθήνας, όπου κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2018 οι αξί-
ες ενισχύθηκαν με ετήσιο ρυθμό της τάξεως του 4,2%, ενώ 
ακολούθησε η αγορά της Θεσσαλονίκης, όπου η αύξηση άγ-
γιξε το 2,1%. Αντίστοιχα, κατά την ίδια περίοδο, οι τιμές στις 

άλλες μεγάλες πόλεις αυξήθηκαν κατά 1,1% και 0,7% στις 
υπόλοιπες περιοχές της χώρας (κυρίως τουριστικοί προορι-
σμοί). Συνολικά για το 2018, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 2,4% 
στην Αθήνα, κατά 0,9% στη Θεσσαλονίκη, κατά 0,8% στις 
άλλες μεγάλες πόλεις και κατά 0,6% στις υπόλοιπες περιοχές 
της χώρας.
 Αντίστοιχα, σε ό,τι αφορά την πορεία του προγράμματος 
«χρυσή βίζα», με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του 
υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής ο αριθμός των αδει-
ών που εκδόθηκαν κατά το 1 11μηνο Ιανουαρίου - Νοεμβρί-
ου 2018 το σχετικό μέγεθος ανήλθε σε 1.127 άδειες κι ενώ 
εκκρεμούν ακόμα εκατοντάδες άδειες λόγω γραφειοκρατίας. 
Στο σύνολο του 2017, οι άδειες που εκδόθηκαν είχαν διαμορ-
φωθεί σε 961. Συνολικά, από την έναρξη του προγράμματος 
στα μέσα του 2013 και μέχρι το τέλος Νοεμβρίου του 2018, 
έχουν εκδοθεί 3.620 άδειες. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία, το γραφείο της Αθήνας έχει εκδώσει 
1.143 από τις 3.620 άδειες. Αλλες 968 άδειες έχουν χορηγηθεί 
από την υπηρεσία υποδοχής του Πειραιά, ενώ την πρώτη τρι-
άδα συμπληρώνει η Παλλήνη με 644 άδειες. 
• Η Αθήνα, 14η ελκυστικότερη πόλη της Ευρώπης 
για επενδύσεις real estate
Η ανάκαμψη της ελληνικής αγοράς ακινήτων καταγράφεται 
και από την PricewaterhomeCoopere (PwC) στην ετήσια έκ-
θεσή της για τις επενδυτικές προοπτικές της παγκόσμιας αγο-
ράς ακινήτων, η οποία πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό 
του Urban Land Institute. Σε αυτήν, η Αθήνα αναρριχήθηκε 
15 θέσεις στην πανευρωπαϊκή κατάταξη, με αποτέλεσμα να 
αποτελεί πλέον τη 14η ελκυστικότερη πόλης της Γηραιάς 
Ηπείρου για επενδύσεις σε ακίνητα. Η κατάταξη προκύπτει με 
βάση τις απόψεις των επαγγελματιών του κλάδου, τόσο στην 
Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 
Πρόκειται για την καλύτερη κατάταξη που εξασφαλίζει η ελ-
ληνική πρωτεύουσα μετά την 5η θέση στην αντίστοιχη έρευ-
να για το 2015. Από τότε και μέχρι και την περυσινή έρευνα, η 
Αθήνα παρέμενε σταθερά σε μια από τις χαμηλότερες θέσεις. 
Για παράδειγμα, στην αντίστοιχη έρευνα του 2017 (που αφο-
ρούσε τις προοπτικές για το 2018), είχε βρεθεί στην 29η θέση 
επί συνόλου 31 πόλεων, πάνω μόνο από τη Μόσχα και την 
Κωνσταντινούπολη. 
Στη φετινή έκθεση επισημαίνεται ότι η έξοδος της ελληνικής 
οικονομίας από τα μνημόνια και η επιστροφή στις αγορές 
αποτέλεσαν μια θετική εξέλιξη που θα ευνοήσει σταδιακά και 
την αγορά ακινήτων, αρκεί βέβαια να συνδυαστεί με την επι-
τάχυνση του ρυθμού της οικονομικής ανάπτυξης. 
Σχολιάζοντας τα σχετικά ευρήματα, η κ. Σοφία Αθανασο-
πούλου, διευθύντρια του κλάδου ακινήτων για την PwC 
Ελλάδας, ανέφερε ότι «η έκθεση επιβεβαιώνει ότι ο κλάδος 
των ακινήτων θα εξακολουθήσει και το 2019 να προσφέρει 
αξιόλογες αποδόσεις. Η τεχνολογία αναμένεται να διαδραμα-
τίσει κινητήριο μοχλό για τον μετασχηματισμό του προσφε-

ρόμενου προϊόντος σε εμπορικά και επαγγελματικά ακίνητα. 
Η επέκταση του ηλεκτρονικού εμπορίου και η δυνατότητα 
τηλεργασίας δημιουργούν την ανάγκη για ευέλικτους χώρους 
και λειτουργούν αποτρεπτικά σε μακροχρόνιες μισθώσεις. 
Στον κλάδο της κατοικίας η επέκταση του Airbnb έχει δημι-
ουργήσει την ανάγκη ποιοτικής αναβάθμισης του κτιριακού 
αποθέματος, ενώ ενισχύεται η ελκυστικότητα εναλλακτικών 
επενδύσεων όπως είναι οι φοιτητικές εστίες και τα επιπλωμέ-
να διαμερίσματα, που συνδυάζονται με παροχή υπηρεσιών 
φιλοξενίας», καταλήγει η κ. Αθανασοπούλου. 
Με βάση τα στοιχεία της έρευνας για την Αθήνα, οι επενδυτές 
εμφανίζονται αισιόδοξοι για την αγορά γραφείων, η οποία 
εκτιμάται ότι προσφέρει τις μεγαλύτερες προοπτικές μελλοντι-
κών υπεραξιών και αύξησης των τιμών ενοικίων. Μάλιστα, 
αρκετοί σημειώνουν ότι οι ευκαιρίες αφορούν κυρίως τον 
κλάδο της ανάπτυξης νέων γραφείων, γιατί υπάρχει μεγάλη 
έλλειψη σύγχρονων χώρων, δεδομένου ότι τα τελευταία 8-9 
χρόνια η προσφορά ήταν μηδαμινή. Ετσι, ακόμα και μια μι-
κρή άνοδος της ζήτησης είναι ικανή να προκαλέσει σημαντική 
αύξηση των ενοικίων, κάτι που ήδη έχει αρχίσει να καταγρά-
φεται στην αγορά. 
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Θέμα ημερών αποτελεί η προανάρτηση για την Αθήνα, 
αφού μέσα στον Απρίλιο πρόκειται οι πολίτες να επι-
καιροποιήσουν τα στοιχεία που είχαν καταθέσει κατά 
την κτηματογράφηση του 2008. Σκυτάλη πιθανότατα 
τον Μάιο αναμένεται να πάρουν η Λαμία, ο Βόλος και 
η Λιβαδειά, ενώ σε δεύτερο χρόνο θα ακολουθήσουν 
οι περιοχές που βρίσκονται στην παρούσα φάση κατά 
τη διαδικασία συλλογής δηλώσεων.
 Σύμφωνα με πληροφορίες του Ελεύθερου Τύπου, η 
σχετική πλατφόρμα προανάρτησης για την Αθήνα είναι 
ήδη έτοιμη, ενώ η επικαιροποίηση, όπως αναφέρουν 
οι ίδιες πηγές, πρόκειται να είναι απλή και γρήγορη. 
Ειδικότερα, ο πολίτης θα κληθεί σε πρώτη φάση να 
μπει με τους κωδικούς του TAXISNET στη σχετική πλατ-
φόρμα και να δει τόσο αν τα προσωπικά του στοιχεία 
του όσο και του ακινήτου είναι ορθά. Αν δεν υπάρχουν 
λάθη, θα χρειαστεί να απαντήσει είτε με e-mail είτε να 
«κατεβάσει» τη σχετική αίτηση και να την καταθέσει 
στο Κτηματολογικό Γραφείο στο Γαλάτσι, προκειμένου 
να ολοκληρώσει τη διαδικασία. 
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Ωστόσο, για περιπτώσεις που υπάρχουν προβλήματα, 
οι πολίτες θα πρέπει να συμπληρώσουν τις αντίστοιχες 
αιτήσεις. Η πρώτη είναι η «αίτηση διόρθωσης στοιχεί-
ων δήλωσης», η δεύτερη η «αίτηση γνωστοποίησης 
αλλαγής στοιχείων επικοινωνίας», η τρίτη η «αίτηση 
κατάθεσης συμπληρωματικών στοιχείων», η τέταρτη 
η «αίτηση χορήγησης αντιγράφων» και, τέλος, η πέ-
μπτη η «αίτηση χορήγησης βεβαίωσης».
 Αξίζει να σημειωθεί ότι σε δεύτερο χρόνο, το Κτηματο-
λόγιο σε συνεργασία με τον ανάδοχο θα ενημερώσει:
 ► Τους δικαιούχους που υπέβαλαν δήλωση για την 
προανάρτηση της κτηματολογικής βάσης στο Διαδί-
κτυο. 
► Τους δικαιούχους, οι οποίοι δεν κατέβαλαν το 
απαιτούμενο τέλος κτηματογράφησης κατά την υπο-
βολή της δήλωσης. 
► Οσους υπέβαλαν δήλωση, αλλά ύστερα από την 
επεξεργασία των υποβληθέντων και συλλεχθέντων 
στοιχείων, το εν λόγω δηλωθέν δικαίωμα δεν συ-
μπεριλήφθηκε στους προκαταρκτικούς κτηματολο-
γικούς πίνακες, είτε διότι η πράξη που προσκόμισαν 
δεν ήταν πρόσφορη είτε διότι δεν κατέστη δυνατός ο 
εντοπισμός είτε διότι προκρίθηκε το δικαίωμα άλλου, 
ότι τα δικαιώματά τους δεν θα συμπεριληφθούν στους 
κτηματολογικούς πίνακες της ανάρτησης, εάν δεν προ-
σκομίσουν περαιτέρω στοιχεία για την τεκμηρίωση ή 
τον εντοπισμό του δικαιώματος τους.
 ► Οσους δικαιούχους δεν υπέβαλαν δήλωση, αλλά 
το δικαίωμά τους, το οποίο συμπεριλήφθηκε στην 
κτηματολογική βάση της προανάρτησης, προέκυψε 
από την επεξεργασία στοιχείων τρίτων ή κυρωμένων 
διοικητικών πράξεων ή περιλήψεων, που απέστειλε ο 
αρμόδιος υποθηκοφύλακας, σχετικά με την υποχρέ-
ωση υποβολής δήλωσης και καταβολής του παγίου 
τέλους που αναλογεί. 
Χρησικτησία 
Το μεγαλύτερο πάντως αγκάθι για το Κτηματολόγιο 
αποτελεί το ζήτημα της χρησικτησίας και αυτό γιατί η 
έλλειψη τίτλων σε αγροτικές και απομακρυσμένες πε-
ριοχές αφορά πολύ μεγάλη μερίδα πολιτών. Πρόκειται 
δηλαδή για ιδιοκτησίες που πέρασαν στις επόμενες 
γενιές «διά λόγου» και έτσι δημιουργείται πρόβλημα 
τόσο στους ίδιους τους ιδιοκτήτες όσο και στο φορέα. 
Οπως έγινε γνωστό από τη διοίκηση του Κτηματολογί-
ου, αναμένεται το επόμενο διάστημα να τεθεί σε ισχύ ο 
νόμος του 2013 με τον οποίο προβλέπεται η διασταύ-
ρωση στοιχείων του Κτηματολογίου με το Ε9. Ωστό-
σο, τονίστηκε ότι δεν θα γίνεται χωρίς τη σύμφωνη 
γνώμη των ιδιοκτητών. Σύμφωνα με τον υφυπουργό 
Περιβάλλοντος Γιώργο Δημαρά, θα υπάρξει διασύν-
δεση και με την πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, προκειμένου 
να διασταυρωθούν στοιχεία βάσει του Ε9. Αφού ολο-

κληρωθεί η υποβολή των δηλώσεων, η Κτηματολόγιο 
θα χρησιμοποιεί τη βάση δεδομένων της φορολογικής 
αρχής για να επιβεβαιώνει τη χρησικτησία, διαπιστώ-
νοντας παράλληλα αν κάποιοι ιδιοκτήτες δεν υπέβα-
λαν δηλώσεις. 
Οι ιδιοκτήτες αυτοί θα ειδοποιούνται με μήνυμα μέσω 
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημά-
των, προκειμένου να προσέλθουν και να δηλώσουν 
 την ακίνητη περιουσία τους. 
Αναλυτικότερα, η λύση της χρησικτησίας που προω-
θείται προβλέπει την προσκόμιση του Ε9, έτσι ώστε 
να αποδεικνύεται και στην πράξη πως ο εκάστοτε 
ιδιοκτήτης έχει πράγματι το ακίνητο στην κατοχή του 
τα τελευταία 20 χρόνια. Σε αυτό το πλαίσιο και πέρα 
από το Ε9, ο πολίτης για να είναι διασφαλισμένος 
πρέπει επιπλέον να προσκομίσει ένα ακόμα έγγραφο 
το οποίο να αποδεικνύει 20ετή χρήση. Ενδεικτικά, θα 
μπορούσαν να είναι έγγραφα όπως υποθήκες ή βάρη, 
έγγραφα χορήγησης επιδότησης (π.χ. από τον ΟΠΕΚΕ-
ΠΕ), αποδείξεις οργανισμών κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, 
ΟΤΕ κ.λπ.). Αντίστοιχα, δεκτή ως αποδεικτικό έγγραφο 
γίνεται η πράξη αναγνώρισης των ορίων των όμορων 
οικοπέδων, όπου οι ιδιοκτήτες των οικοπέδων που 
γειτνιάζουν αναγνωρίζουν τον πολίτη ως ιδιοκτήτη 
του διπλανού χώρου. Αξίζει να σημειωθεί πως οι... 
αυθαιρετούχοι, που δεν έχουν κανένα δηλαδή από τα 
παραπάνω έγγραφα, δεν χρειάζεται να υποβάλουν έν-
σταση, αφού το σύστημα θα τους την απορρίψει. «Αν 
ξεκινήσουμε να δεχόμαστε δηλώσεις χωρίς να υπάρχει 
κάποιο έγγραφο που να αποδεικνύει τη χρησικτησία, 
ανοίγουμε τον ασκό του Αιόλου. Τέτοιες περιπτώσεις 
δεν μπορούν να καταγραφούν στο Κτηματολόγιο», 
είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Ελληνικό Κτημα-
τολόγιο, Βύρων Νάκος, κατά τη διάρκεια συνέντευξης 
Τύπου στο Κεντρικό Γραφείο Κτηματογράφησης στο 
Γαλάτσι. 
Η συμμετοχή 
Μειωμένη παραμένει η συμμετοχή των ιδιοκτητών στη 
συλλογή δηλώσεων Κτηματολογίου, με δεδομένο ότι 
το ραντάρ καταγράφει από τον Νοέμβριο όπου και ξε-
κίνησε π σχετική διαδικασία. Σύμφωνα με τα επίσημα 
στοιχεία (18 Μαρτίου) του Κτηματολογίου, από τα συ-
νολικά 12.608.580 δικαιώματα που περιλαμβάνονται 
στις 24 τρέχουσες συμβάσεις, έχουν συλλεχθεί μόλις 
703.956 δηλώσεις, εκ των οποίων το 13,2% ηλεκτρο-
νικά. Πρωτιά έχει η Θεσσαλονίκη που μετρά 61.975 
δικαιώματα, με τη σκυτάλη να παίρνει η Θάσος και η 
Ροδόπη με 58.312, ενώ ακολουθούν Πρέβεζα, Αρτα 
και Λευκάδα με 55.258 δικαιώματα. Αντίστοιχα, τελευ-
ταία στη συμμετοχή είναι π Μαγνησία και οι Σποράδες, 
όπου έχουν συλλεχθεί μόλις 479 δικαιώματα. 
 Οπως έγινε γνωστό, κατά την πρώτη βδομάδα λει-

τουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου στο Γαλάτσι 
εξυπηρετήθηκαν 8.000 άτομα, που σημαίνει ότι έχουν 
δηλωθεί (7.834 δικαιώματα και έχουν εξυπηρετηθεί 
4.200 δικαιούχοι). Οπως αναφέρουν οι 110 εργαζό-
μενοι που εξυπηρετούν τους πολίτες, περισσότερα 
από 250 άτομα βρίσκονται στο Γαλάτσι πριν ακόμα 
καλά καλά ανοίξουν τα γραφεία, σε μια προσπάθεια να 
κερδίσουν χρόνο. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν είναι πάντα 
επιτυχές, αφού κατά μέσο όρο χρειάζεται ανά άτομο 
περίπου μισή ώρα. 
Μιλώντας με ιδιοκτήτες ο «Ε.Τ.», τόνισαν πως υπάρ-
χει ταλαιπωρία, ενώ η αναμονή ξεπερνά τη μια ώρα. 
Στα παράδοξα, πάντως, εντοπίζονται και ιδιοκτήτες 
που το... παράκαναν με τη δήλωση ιδιοκτησίας. Χα-
ρακτηριστικό παράδειγμα πολίτης που δήλωσε πως, 
ούτε λίγο ούτε πολύ, του ανήκει ένα χωριό! Βέβαια, 
ο κ. Δημαράς, κατά τη χθεσινή του περιήγηση στις 
εγκαταστάσεις των Ολυμπιακών Ακινήτων, εκτίμησε 
πως είναι μειωμένος ο αριθμός των πολιτών που «δι-
αμαρτύρονται» λόγω της αναμονής. Ο υφυπουργός 
περιηγήθηκε στα περισσότερα γραφεία, συνομίλησε με 
πολίτες, ενώ διατύπωσε την εκτίμηση ότι το καλοκαίρι 
του 2021 όλη η Ελλάδα θα διαθέτει Κτηματολόγιο.
 «Αποτελεί μία πρόκληση για την πολιτική ηγεσία και 
εμένα προσωπικά, οι πολίτες να έχουν τη δυνατότητα 
να πληροφορηθούν για τις διαδικασίες, να εντοπίσουν 
την ιδιοκτησία τους στο χάρτη, αλλά και να υποβά-
λουν τη δήλωση ιδιοκτησίας τους και να μην αναγκά-
ζονται να πηγαίνουν στις περιοχές τους. Και αυτό το 
στοίχημα φαίνεται ότι το κερδίζουμε, καθώς πριν καν 
συμπληρωθεί μία εβδομάδα, σχεδόν 8.000 άνθρωποι 
προσήλθαν στο Κεντρικό Γραφείο Κτηματογράφησης, 
δηλώνοντας επιτυχώς πολλαπλάσια δικαιώματα», 
σημείωσε. Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες, οι οποίοι 
δεν ανταποκρίθηκαν ακόμη στο κάλεσμα για δήλωση 
της ακίνητης περιουσίας τους, να το κάνουν με ηλε-
κτρονικό τρόπο στην πλατφόρμα του Κτηματολογίου 
ή, αν αυτό δεν είναι εφικτό, στα κατά τόπους Γραφεία 
Κτηματογράφησης. 
Σχετικά με τις παρατάσεις, υπενθύμισε πως ο νόμος δί-
νει τη δυνατότητα επέκτασης της προθεσμίας στους έξι 
μήνες για τους κατοίκους εσωτερικού και στους εννέα 
μήνες για τους κατοίκους εξωτερικού. Αξίζει να σημει-
ωθεί ότι εκτιμάται πως το Κτηματολογικό Γραφείο στο 
Γαλάτσι αναμένεται να λειτουργήσει τουλάχιστον 10 
μήνες ακόμα. 


