ΠΕΜΠΤΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

Τα τέλη για την
άδεια κυνηγιού
2018 – 2019
Στα όρια
της φτώχειας
ένας στους
τρεις Έλληνες

Στερούνται ακόμη
και βασικών αγαθών

ICAP:
Οι κλάδοι με τις
περισσότερες
προσλήψεις
στην Ελλάδα

ΕΚΠΟΙΖΩ:
Αυτοί οι κανόνες
πρέπει
να τηρούνται
στις παραλίες
ΕΟΦ:
Ανακάλεσε
παρτίδα
εμβολίων

ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΚΑΙ ΒΙΟΑΝΑΔΡΑΣΗΣ

ΟΡΕΣΤΗΣ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

Μέτρηση Νόησης (WAIS IV - WISC 3)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
μαθησιακών δυσκολιών, Διάσπασης προσοχής μνήμης, αντίληψης, συμπεριφοράς
ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Άγχους, Κατάθλιψης, Κρίσεων πανικού, Φοβιών,
Προβλημάτων συναισθήματος, Βουλιμίας,
Ανορεξίας, Μετατραυματικού στρες
ΒΙΟΝΑΔΡΑΣΗ & ΝΕΥΡΟΑΝΑΔΡΑΣΗ
για την επανεκπαίδευση του εγκεφάλου
Καλιαγκάκη 2, 1ος όροφος - Λιβαδειά
Τηλ. 22610 27411 & 6948 180 138

Αρ. Φύλλου 6283

Οι αλλαγές
στις 120 δόσεις
για επαγγελματίες
και επιχειρήσεις

Δικαίωση
του Δήμου
Λεβαδέων
Ετος 32ο • € 0,15

για τη ΔΕΠΟΔΑΛ ΑΕ ΟΤΑ
Πολιτική στρατηγική
για την επόμενη δεκαετία
η προστασία του Κορινθιακού

Η νέα τουριστική
ιστοσελίδα
του Δήμου Θηβαίων
https://www.visitthiva.gr

Έκαναν
εξαγωγές
μέχρι και
στο Βέλγιο
οι χασισοκαλλιεργητές
Μέχρι 23 Ιουλίου
η προθεσμία
υποβολής
αιτήσεων για τα
προγράμματα
ΑΣΠΑΙΤΕ
στη Λιβαδειά
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Προσλήψεις
γεωπόνων
στην
ΠΕ Βοιωτίας

Η ΠΕ Βοιωτίας ανακοινώνει την πρόσληψη 4
γεωπόνων για το πρόγραμμα καταπολέμησης
του δάκου της ελιάς έως 30-11-2018.

Ένα στα τρία
τηλέφωνα
παρουσιάζουν
πρόβλημα

Έκαναν εξαγωγές
μέχρι και στο Βέλγιο
οι χασισοκαλλιεργητές

Τουλάχιστον 78 κιλά κάνναβης είχε διακινήσει από πέρυσι το καλοκαίρι στην Ελλάδα και
στο Βέλγιο η εγκληματική οργάνωση που δρούσε καλλιεργώντας τεράστιες χασισοφυτείες σε περιοχές τη Φθιώτιδας και εξαρθρώθηκε μετά από πολύμηνη ερευνά της Δίωξης Ναρκωτικών Πατρών!

Με μια διήμερη οργανωμένη επιχείρηση σε δασώσεις ορεινές περιοχές της Φθιώτιδας,
στην οποία συμμετείχαν αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε. και της Ασφαλείας Πατρών και Λαμίας, επτά άνδρες και μια γυναίκα ηλικίας 38 έως 26 χρόνων, μεταξύ των οποίων ο
35χρονος αρχηγός του κυκλώματος, ενώ αναζητούνται άλλοι πέντε συνεργοί τους.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας της τεχνολογικής εταιρείας Blancco, τα smartphones της
Samsung είναι τα πιο επιρρεπή στις ζημιές, καθώς
έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό αποτυχίας.

Η Blancco, μια εταιρεία που εξειδικεύεται σε διαγραφή δεδομένων και διαγνωστικά κινητών συσκευών, δημοσίευσε μια έρευνα, όπου αναφέρονται
τα ποσοστά αποτυχίας με κατηγοριοποιήσεις ανά συσκευές, λογισμικό, αλλά και συγκεκριμένα μοντέλα
μέχρι και το τέλος τους 2017.

Η έρευνα εστιάζει και στα τηλέφωνα της Apple με το
iPhone 6 να είναι αυτό με το μεγαλύτερο ποσοστό
αποτυχίας, όμως με μικρότερο ποσοστό από τα
Samsung. To ποσοστό της Samsung έφτασε το 34%,
δηλαδή ένα στα τρία τηλέφωνα της εταιρείας παρουσιάζει πρόβλημα. Μπορεί αυτό να φαίνεται αρκετά
άσχημο, αλλα πρόκειται για μείωση του ποσοστού σε
σχέση με το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο του 2017, που
τα ποσοστά ήταν στο 61% και στο 53% αντίστοιχα.

Όσον αφορά τα Android μοντέλα που παρουσιάζουν
πιο συχνά προβλήματα, η Samsung έχει πέντε μοντέλα στην δεκάδα, με το Xiaomi Redmi 4 να είναι
πρώτο στη λίστα, με ποσοστό 9%.

Όσον αφορά τα προβλήματα που παρουσιάζουν οι
συσκευές, τα πιο συνηθισμένα είναι το Bluetooth για
τις iOS συσκευές και το WiFi (3% το καθένα), ενώ
στα Android τηλέφωνα είναι πιο ξεκάθαρη η εικόνα
αφού οι επιδόσεις είναι το πιο συνηθισμένο πρόβλημα με ποσοστό 27%.

1ο χλμ Λιβαδειάς - Λαμία
Λιβαδειά 32100
Τηλ.: 22610 27180
693 99 55 444

e-mail: neaviot@otenet.gr * www.neatisviotias.gr

Ιδιοκτήτης - Εκδότης:
ΙΩΑΝΝΗΣ Η. ΚΑΝΤΑΣ
Δημοσιογράφοι
ΝΑΤΣΑ ΙΩΑΝΝΑ

Συνδρομές:
• Ετήσιες

20 € έως 700 €

& ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Συνεργάτες:
ΡΟΔΗΣ Λ.,
ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ Ι.,
ΣΟΒΑΤΖΗΣ Δ.

Τυπώνεται “KANTAS OFFSET”
1χλμ Λιβαδειάς - Λαμίας

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο,
χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. Νόμος 2121/1993 και κανόνες
Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα

Κατά την διάρκεια των ερευνών, εντοπίστηκαν δύο μεγάλες χασισοφυτείες με περισσότερα από 1.800 δενδρύλλια. Κι αυτό, ενώ πέρυσι το καλοκαίρι τα μέλη της οργάνωσης
είχαν στήσει τουλάχιστον άλλη μια φυτεία με 425 δενδρύλλια, που τους απέφερε συγκομιδή 170 κιλών κάνναβης!

Η πρώτη φυτεία με περίπου ενός στρέμμα έκταση, εντοπίστηκε σε πλαγιά του όρους
Καλλίδρομο Φθιώτιδας κοντά στο χωριό Ελευθεροχώρι και αποτελούνταν από 1.300
δενδρύλλια ύψους μέχρι και 2,1 μέτρων. Εκεί συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω, τρία μέλη
της οργάνωσης, τα οποία διέμεναν μόνιμα σε δύο αυτοσχέδια καταλύματα, εξοπλισμένα
με κονσέρβες, γκαζάκια, κουβέρτες και άλλα απαραίτητα εφόδια! Μάλιστα, είχαν αναπτύξει πλήρες σύστημα ύδρευσης παίρνοντας νερό από κοντινή φυσική πηγή με υπέργεια και υπόγεια λάστιχα ποτίσματος, είχαν στήσει και αυτοσχέδιο αποξηραντήριο.

Η δεύτερη φυτεία εκτείνονταν σε δύο επίπεδα με έκταση μισού στρέμματος σε έναν
λόφο στο ύψος του οικισμού Καινούριο στα Καμένα Βούρλα και αποτελούνταν από 502
δενδρύλλια κάνναβης ύψους μέχρι 1,50 μέτρου, πάλι με σύστημα άρδευσης από φυσική
πηγή με υπέργεια και υπόγεια λάστιχα. Και σε αυτήν, διέμεναν μόνιμα οι καλλιεργητές
μέσα σε εξοπλισμένο αυτοσχέδιο κατάλυμα με τα απαραίτητα εφόδια.

Τα μέλη της συμμορίας χώριζαν τις εργασίες σε τρεις φάσεις κάθε χρόνο και συγκεκριμένα στην καλλιέργεια, την διακίνηση και ξανά την καλλιέργεια των δενδρυλλίων. Μετά
την συγκομιδή, η οργάνωση έκανε εξαγωγή των ναρκωτικών στο Βέλγιο, όπου είχε εγκατασταθεί ένα μέλος της με εντολή του αρχηγού. Στο εσωτερικό της Ελλάδας, κυρίως
σε περιοχές της Αττικής και της Φθιώτιδας, έκαναν την διακίνηση άλλα μέλη της σπείρας.
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Πολιτική στρατηγική
για την επόμενη δεκαετία
η προστασία του Κορινθιακού

Όλοι συμφωνούμε ότι ο Κορινθιακός χρίζει
προστασίας.
Και αυτό στα χρόνια που θα έρθουν πρέπει να
είναι υπόθεση
στρατηγικού σχεδιασμού του Κεντρικού Κράτους με την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση.
Το θέματα που βρίσκουμε συνέχεια μπροστά
μας είναι η αξιόπιστη λειτουργία των βιολογικών, εκεί που υπάρχουν, τα συστήματα συγκέντρωσης αποβλήτων από μεταποιητικές
μονάδες ώστε να μην καταλήγουν λύματα
στη θάλασσα, η αποτροπή εναπόθεσης απορριμμάτων σε χείμαρρους , η ορθή γεωργική
πρακτική που δεν επιβαρύνει ανεπανόρθωτα,
η υπεραλίευση, αλλά και οι δυνατότητες
ελέγχου των διερχόμενων πλοίων για τήρηση

Τα τέλη για την
άδεια κυνηγιού
2018 – 2019

Εκδόθηκε η απόφαση για τον καθορισμό των
τελών έκδοσης αδειών κυνηγιού, για το κυνηγετικό έτος 2018 – 2019
Ειδικότερα με κοινή υπουργική απόφαση καθορίστηκε το ύψος των τελών έκδοσης αδειών
θήρας, για το κυνηγετικό έτος 2018 – 2019 ως
ακολούθως:
Για τους κυνηγούς οι οποίοι είναι μέλη των
αναγνωρισμένων ως συνεργαζομένων με το
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κυνηγετικών συλλόγων:
— Τέλη για την έκδοση τοπικής άδειας κυνηγιού 10 ευρώ
— Τέλη για την έκδοση περιφερειακής άδειας
κυνηγιού 30 ευρώ
— Τέλη για την έκδοση γενικής άδειας κυνηγιού 60 ευρώ
Για τους υπηκόους Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, τους ομογενείς, τους υπηκόους ξένων κρατών που διαμένουν στην
Ελλάδα πέραν της 15ετίας, τους διπλωματικούς υπαλλήλους και τους ημεδαπούς που
εφοδιάζονται με άδεια κυνηγιού απευθείας
από τις Δασικές Αρχές, τα ανωτέρω τέλη καταβάλλονται με προσαύξηση ενενήντα τοις
εκατό (90%) επί του ποσού της ετήσιας συνδρομής των κυνηγετικών συλλόγων.
Για τις δημόσιες ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές απαιτείται η έκδοση γενικής άδειας
θήρας, η οποία εκδίδεται από τη οικεία δασική αρχή (Δασαρχείο ή Δ/νση Δασών άνευ
Δασαρχείου, στην περίπτωση που δεν υφίσταται δασαρχείο), στην οποία υπάγεται η ελεγχόμενη κυνηγετική περιοχή, με τα ακόλουθα
κατά κατηγορία τέλη:
Μέχρι 15 ημέρες 60,00 ευρώ
Μέχρι 2 μήνες 120,00 ευρώ
Για ολόκληρη την κυνηγετική περίοδο 150,00
ευρώ
Για τις ιδιωτικές ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές, η γενική άδεια κυνηγιού εκδίδεται από
την τοπική δασική αρχή, ισχύει για ολόκληρη
την κυνηγετική περίοδο και το τέλος της καθορίζεται στα 50 ευρώ.

κανόνων περιβαλλοντικής ευθύνης.

Το σχέδιο περιβαλλοντικής προστασίας της
περιοχής χρειάζεται την κοινή προσπάθεια
των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων Αττικής,
Στέρεας Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου.
Χρειάζεται πόρους και σχεδιασμό ώστε να
μπορέσει να κινηθεί την επόμενη δεκαετία,
με την επόμενη προγραμματική περίοδο.
Χρειάζεται λογική συνεργείων μεταξύ Νομών
και Περιφερειών που να μειώνει διοικητικά
και λειτουργικά κόστη και με τη χρήση νέων
τεχνολογιών και αυτοματισμών να επιτρέπει
συνεχείς και ασφαλείς μετρήσεις για δείκτες
και στοιχεία περιβαλλοντικής επιβάρυνσης.
Το πιο ίσως απλό παράδειγμα θα ήταν η δυνα-

τότητα ενός δικτύου - φορέα - βιολογικών
γύρω από τον Κορινθιακό, που με την συνεργασία χημικών μηχανικών και τεχνολογίας να
εξασφαλίζει την συνεχή και ορθή, ασφαλή,
λειτουργία των υποδομών.
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα
και Φορείς σαφώς και έχουν την γνώση και
την εμπειρία να μας βοηθήσουν στην προσπάθεια αυτή, εάν και εφόσον επιλεγεί ως πολιτική στρατηγική για την περιοχή.

Ιδανικά, στα χρόνια που θα έρθουν, θα πρέπει
και η ευθύνη μας να είναι
"επώνυμη". Δηλαδή το "περιβαλλοντικό αποτύπωμα" κάθε νομού γύρω από τον Κορινθιακό να είναι σαφές, με ευθύνη και
συνέπειες.
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Η νέα τουριστική ιστοσελίδα του Δήμου Θηβαίων
https://www.visitthiva.gr

Στη διάθεση δημοτών και
επισκεπτών τίθεται η νέα
τουριστική ιστοσελίδα
του Δήμου Θηβαίων
“https://www.visitthiva.gr/”,
που δημιούργησε η Επιτροπή Τουριστικής Προ-

(σπείρα), που παραπέμπει
καθαρά στον ιστορικό και
αρχαιολογικό χαρακτήρα
της Θήβας.
Ο σχεδιασμός του δικτυακού τόπου είναι σύγχρονος, προσβάσιμος από

H ιστοσελίδα περιέχει τις
παρακάτω ενότητες:

Περιήγηση
Γενική Παρουσίαση/Ταξίδι
στους αιώνες/Αρχαιολο-

τήτων προηγήθηκε
έρευνα-καταγραφή του
τουριστικού προϊόντος
του Δήμου Θηβαίων και
αγαστή συνεργασία με
την Ιερά Μητρόπολη
Θηβών και Λεβαδείας, την

τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στην περιοχή (ημερολόγιο
εκδηλώσεων), μπορεί να
βρει έναν διαδραστικό
χάρτη καθώς και διάφορες επιχειρήσεις που
έχουν άμεση ή έμμεση
σχέση με τον τουρισμό
(όσες έχουν στείλει μέχρι
σήμερα τα στοιχεία τους
στο Δήμο για δωρεάν καταχώρηση).

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Τουρισμού κ. Δημήτρης Κουτσοδήμος με
αφορμή τη λειτουργία της
νέας σελίδας, έκανε την
ακόλουθη δήλωση:

βολής και Ανάπτυξης
Δήμου Θηβαίων.

Πρόκειται για μία σελίδα
που αξιοποιεί τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας και αποτελεί
ένα ισχυρό εργαλείο προβολής και ανάδειξης του
Δήμου Θηβαίων, παρέχοντας στον επισκέπτη τις
απαραίτητες πληροφορίες
για να οργανώσει το ταξίδι του στην περιοχή.

Το domain name
“https://www.visitthiva.gr/ ”
επιλέχθηκε με βάση τις
κατευθύνσεις της τουριστικής πολιτικής της Ελλάδας, μέσω του
Υπουργείου Τουρισμού
και του ΕΟΤ (www.visitgreece.gr). To λογότυποπου αποτελεί και την τουριστική ταυτότητα του δικτυακού τόπου- είναι ένα
λιτό αρχαίο μοτίβο

όλες τις συσκευές (κινητά, tablet, desktop, υπολογιστές), δυναμικός
(δηλαδή μπορεί να ανανεώνεται συνεχώς από τον
διαχειριστή του) και επιπλέον διαθέτει σύστημα
προσβασιμότητας για
ΑμΕΑ σύμφωνα με το πρότυπο WCAG 2.0. Η ιστοσελίδα έχει βελτιστοποηθεί
για τις μηχανές αναζήτησης SEO, καταχώριση
SEO σε κάθε σελίδα του
δικτυακού τόπου, ξεχωριστές λέξεις κλειδιά, περιγραφή και tags ανάλογα
µε το περιεχόµενο της σελίδας παράλληλα έγινε
καταχώριση δικτυακού
τόπου σε 50 µηχανές αναζήτησης ενώ δημιουργήθηκαν και social media
λογαριασμοί, με αυτόματη
σύνδεσή τους με τον δικτυακό τόπο.

γικό Μουσείο Θήβας/Λαογραφικές Συλλογές/
Μοναστήρια & Εκκλησίες/Τόποι & Χωριά/Φυσικά αξιοθέατα/Ήθη &
έθιμα/ Μήνυμα Δημάρχου/
Αίθουσα Εικονικής Πραγματικότητας
Αποδράσεις
Εκδρομές/ΦυσιολατρίαΠεριήγηση/Θάλασσα/ Μυστικοί Θησαυροί
Διασκέδαση & Σπορ
Σπορ-Αθλητισμός/Γαστρονομία/Διασκέδαση
Εκδηλώσεις
Ημερολόγιο εκδηλώσεων/Βασικές Εκδηλώσεις
Διάφορα Χρήσιμα
Διαδραστικός
Χάρτης/Πρόσβαση/Επιχειρήσεις/Έντυπα/Καιρός
Επικοινωνία
Newsletter
Για τις ανάγκες εμπλουτισμού των παραπάνω ενο-

Εφορεία Αρχαιοτήτων
Βοιωτίας και φορείς- συλλόγους. Τα κείμενα επιμελήθηκαν υπάλληλοι του
Δήμου Θηβαίων και μέλη
της Επιτροπής Τουρισμού.
Σε όλη τη σελίδα δεσπόζει
η φωτογραφία-εικόνα,
ώστε να δίνει έμφαση και
στο περιεχόμενο αυτής.
Το φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό που
χρησιμοποιήθηκε παραχωρήθηκε από συλλόγους
και συμπολίτες μας στο
Δήμο για κάθε χρήση που
αφορά την τουριστική του
προβολή.
Το νέο site αυτή τη στιγμή
είναι στην Ελληνική
Γλώσσα και σε σύντομο
χρονικό διάστημα ο επισκέπτης θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει και την
Αγγλική. Ο επισκέπτης
μπορεί, επίσης, να ενημερωθεί μέσα από αυτό, για

“Το https://www.visitthiva.gr/
παρουσιάσει τη διαχρονική πολιτιστική και φυσική κληρονομία του
Δήμου Θηβαίων. Παράλληλα προβάλει διάφορα
είδη τουρισμού που αναπτύσσονται στην περιοχή
(πολιτιστικός, αθλητικός,
γαστρονομικός, οινοτουρισμός και άλλα)
Ο επισκέπτης της σελίδας
μπορεί ν' ανακαλύψει τη
μυθική Θήβα, μία από τις
7 αρχαιότερες πόλεις του
κόσμου, να γνωρίσει τη
σύγχρονη όψη της και τις
γραφικές Κοινότητες του
Δήμου, τα ήθη, έθιμά και
τις παραδόσεις, τις μοναδικές παραλίες, τις λίμνες, τα βουνά και τις
ποικίλες εκδηλώσεις που
διοργανώνονται είτε από
το Δήμο είτε από συλλόγους.

Είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα και πολύ περισσότερο
που ένας ακόμη στόχος
αυτής της Επιτροπής υλοποιείται. Ευχαριστώ
θερμά όσους εργάστηκαν
και συνεργάστηκαν για να
έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. To visitthiva.gr είναι η
“βιτρίνα” μας, είναι ένας
τρόπος για να μας γνωρίσουν Έλληνες και ξένοι
και να μας επισκεφτούν.
Τονίζω ότι είναι ένας
“ζωντανός” δικτυακός
τόπος, αυτό σημαίνει ότι
μπορούμε να τον τροφοδοτούμε με πληροφορίες,
να προσθέτουμε εικόνες,
βίντεο, κείμενα και επίσης
δίνει τη δυνατότητα σε
επιχειρήσεις να διαφημιστούν ΔΩΡΕΑΝ, όποτε το
επιθυμούν ”.

Δικαίωση
του Δήμου
Λεβαδέων
για τη ΔΕΠΟΔΑΛ
ΑΕ ΟΤΑ
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Παρά τις ανυπόστατες καταγγελίες και τις άθλιες λεκτικές επιθέσεις
του “Περιφερειακού” Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, τα τελευταία 3,5 χρόνια προς το πρόσωπο της Δημάρχου Λεβαδέων κ.
Γιώτας Πούλου, που υποστήριζε την εφαρμογή της ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων, δηλαδή ότι
“οι Δήμοι πρέπει να έχουν οι ίδιοι τη διαχείριση των απορριμμάτων
τους”, η οριστική δικαίωση ήρθε με την ψήφιση του Νόμου “Κλεισθένη”.
Οι διατάξεις του παραπάνω νόμου δίνουν τη δυνατότητα στη Διαδημοτική Επιχείρηση Περιβάλλοντος & Οργάνωσης Διαχείρισης Απορριμμάτων Λιβαδειάς ΑΕ ΟΤΑ (ΔΕΠΟΔΑΛ ΑΕ ΟΤΑ) να συνεχίσει να
διαχειρίζεται μόνη της τα απορρίμματά της, όπως έκανε μέχρι σήμερα. Δεν συγχωνεύεται στον “Περιφερειακό” ΦοΣΔΑ, παρά τις
“Κασσάνδρες” που προέβλεπαν το αντίθετο, με άμεσο οικονομικό και
περιβαλλοντικό όφελος για τους Δήμους – μέλη της Επιχείρησης και
κατ΄ επέκταση των δημοτών τους.
Απρόσκοπτα η ΔΕΠΟΔΑΛ ΑΕ ΟΤΑ θα συνεχίσει να υλοποιεί το εγκεκριμένο Διαδημοτικό Σχέδιο, το οποίο στοχεύει στη μείωση των αποβλήτων που οδηγούνται για ταφή με τη διαλογή στην πηγή, την
επαναχρησιμοποίηση και με την ανακύκλωση. Θα συνεχίσει να ενημερώνει και να ευαισθητοποιεί τους πολίτες σε θέματα περιβάλλοντος με διαφάνεια στις αποφάσεις της και δημόσια λογοδοσία.

Τριήμερη επίσκεψη
του Γενικού Γραμματέα
Δημόσιας Τάξης
Δημήτρη Αναγνωστάκη
στη Στερεά Ελλάδα
(19 έως 21 Ιουλίου 2018)

Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης Δημήτρης Αναγνωστάκης
από σήμερα πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη στη Στερεά Ελλάδα.
Πιο αναλυτικά, θα επισκεφθεί το νομό Φθιώτιδας, συνοδευόμενος
από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο Κωνσταντίνο Τσουβάλα και στη συνέχεια το νομό Ευρυτανίας.
Την Παρασκευή θα επισκεφθεί διαδοχικά τους νομούς Φωκίδας και
Βοιωτίας και το Σάββατο, το νομό Εύβοιας.
Κατά τη διάρκεια της τριήμερης επίσκεψης, ο κ. Γενικός έχει προγραμματισμένες επαφές και συναντήσεις με υπηρεσιακούς παράγοντες και εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’
βαθμού.
Σε όλη τη διάρκεια των επισκέψεών του, ο κ. Γενικός θα συνοδεύεται από τους Προϊσταμένους των Κλάδων Διοικητικής Υποστήριξης
και Ανθρώπινου Δυναμικού και Οικονομοτεχνικής Υποστήριξης και
Πληροφορικής του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, Υποστρατήγους Ανδρέα Δασκαλάκη και Παναγιώτη Ντζιοβάρα, αντίστοιχα.

Μέχρι 23 Ιουλίου
η προθεσμία
υποβολής αιτήσεων
για τα προγράμματα
ΑΣΠΑΙΤΕ
στη Λιβαδειά

Στις 23/7/2018
λήγει η προθεσμία
υποβολής αιτήσεων για τα προγράμματα:
Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης
(ΕΠΠΑΙΚ) & Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη
Συμβουλευτικής
και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ)
Περισσότερα εδώ:
http://aspete.eap.
gr/
Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης
(ΕΠΠΑΙΚ)
Στους σπουδαστές/τριες του
ΕΠΠΑΙΚ, απονέμεται το προβλεπόμενο
Πιστοποιητικό
Παιδαγωγικής και
Διδακτικής Επάρκειας, το οποίο
αποτελεί απαραίτητο τυπικό προσόν για το
διορισμό στη Δη-

μόσια εκπαίδευση.
Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και
τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ)

Το Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και
τον Προσανατολισμό απευθύνεται
σε πτυχιούχους
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που
ενδιαφέρονται για
την απόκτηση
επιστημονικών
γνώσεων και δεξιοτήτων στα
πεδία της Συμβουλευτικής και
της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας και την
εφαρμογή αυτών
στην εκπαίδευση
καθώς και σε άλλους δημόσιους
και ιδιωτικούς
χώρους.
Πληροφορίες:
http://www.as-

pete.gr
Χρήσιμα Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
Τμήματος Διοικητικών Υποθέσεων
ΑΣΠΑΙΤΕ –
2102896720
Γενικό Πρωτόκολλο ΑΣΠΑΙΤΕ –
2102896734
Γραμματεία ΕΠΠΑΙΚ –
2102896745
Γραμματεία
ΠΕΣΥΠ –
2102896733
Γραφείο Υποστήριξης ΕΑΠ – 2610
367 749
Για οποιοδήποτε
ζήτημα που προκύπτει με την
υποβολή της ηλεκτρονικής
αίτησης παρακαλούμε να επικοινωνείτε στο
τηλέφωνο
2610367749 και
στο
email : aspaite2018@eap.gr
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ΕΚΠΟΙΖΩ:
Αυτοί οι κανόνες πρέπει
να τηρούνται στις παραλίες

Όλες οι παραλίες είναι κοινόχρηστου χαρακτήρα και επιτρέπεται η ελεύθερη πρόσβαση
των πολιτών. Στις οργανωμένες παραλίες θα πρέπει να
προβλέπεται ελεύθερος χώρος
και για τους υπόλοιπους
λουόμενους. Αυτό σημειώνει η
Ένωση Καταναλωτών Ποιότητα Ζωής (ΕΚΠΟΙΖΩ) σχετικά
με τη δυνατότητα ελεύθερης
πρόσβασης στις παραλίες και
υπενθυμίζει τους κανόνες που
πρέπει να τηρούνται. Αναλυτικά αναφέρονται εξής:

«- Όλες οι παραλίες είναι κοινόχρηστου χαρακτήρα και επιτρέπεται η ελεύθερη πρόσβαση
των πολιτών. Στις οργανωμένες παραλίες θα πρέπει να
προβλέπεται ελεύθερος χώρος
και για τους υπόλοιπους
λουόμενους.

– Η χρέωση για τη χρήση ομπρέλας και ξαπλώστρας θα
πρέπει να είναι αναρτημένη σε
τιμοκατάλογο σε εμφανές σημείο.

– Θα πρέπει να εκδίδεται απόδειξη παροχής υπηρεσιών.

ΕΟΦ:
Ανακάλεσε
παρτίδα
εμβολίων

– Όσες παραλίες έχουν αντίτιμο εισόδου είναι υποχρεωμένες να έχουν ικανό αριθμό
ναυαγοσωστών, κατά τους

– Στις παραλίες με εγκαταστάσεις θαλάσσιων μέσων αναψυχής είναι υποχρεωτικό να

θαλάσσια μοτοποδήλατα (jet
ski, surf jet, sea beetle, sea
bike) σε απόσταση μικρότερη
των 100 μέτρων από τους σημαντήρες.

– Η κυκλοφορία των παραπάνω θαλάσσιων μέσων απαγορεύεται από τον Ιούνιο έως
τον Σεπτέμβριο, από τις 14:00
έως τις 17:00.
– Τα wind surf πρέπει να κινούνται έξω από τους σημαντήρες ή 200 μέτρα από το
σύνηθες σημείο των κολυμβητών».

μήνες Ιούνιο-Αύγουστο και
ώρες 10:30-17:30.

– Στις οργανωμένες εγκαταστάσεις πρέπει να υπάρχει
επισήμανση με ευδιάκριτους
πλωτούς σημαντήρες των
ορίων, που μπορούν να φτάνουν οι λουόμενοι.

Την ανάκληση της παρτίδας Μ16104 του φαρ-

υπάρχει διάδρομος μέσα στη
θάλασσα, πλάτους 7 έως 15
μέτρων και μήκους σύμφωνα
με τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής.

– Απαγορεύονται τα θαλάσσια
μέσα αναψυχής (σκι, αλεξίπτωτο, έλκηθρο, κ.λπ.) και τα

μακευτικού προϊόντος «MENVEO P.SO.IN.SO
0,5ML», (συζευγμένο εμβόλιο έναντι του μηνιγγιτιδόκοκκου οροομάδων A, C, W135 και
Υ), αποφάσισε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ), κατόπιν ενημέρωσης του Κατόχου
της ‘Αδειας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) για ασυνήθιστη εμφάνιση -προσομοιάζουσα σε γέλη- ενός
εκ των λυοφιλοποιημένων συστατικών του
εμβολίου και συγκεκριμένα του «Men A» (ολιγοσακχαρίτης του μηνιγγιτιδόκοκκου οροομάδων Α).
Το συγκεκριμένο πρόβλημα διαπιστώθηκε κατόπιν σχετικών αναφορών από την ελληνική

Τέλος, η ΕΚΠΟΙΖΩ σημειώνει
ότι για να κάνει μπάνιο μία οικογένεια σε οργανωμένη παραλία το κόστος είναι υψηλό
και ως εκ τούτου θεωρεί επιβεβλημένο, στις οργανωμένες
παραλίες, να ισχύσουν οι τιμές
των βασικών ειδών (νερό,
καφές, τοστ-σάντουιτς) που
προβλέπονται στα κυλικεία
των πλοίων, αεροδρομίων,
αρχαιολογικών χώρων κ.λπ.,
ώστε ο καταναλωτής να προμηθεύεται τα είδη πρώτης
ανάγκης με μικρό κόστος.

αγορά και αποδίδεται στο χειρισμό του προϊόντος μετά τον αυτοματοποιημένο έλεγχο
των φιαλιδίων. Αναγνωρίζεται εύκολα κατά
τον οπτικό έλεγχο του προϊόντος από τους
επαγγελματίες υγείας.

Η παρούσα απόφαση εκδίδεται προληπτικά
στο πλαίσιο προάσπισης της δημόσιας υγείας
με σκοπό να ενισχύσει την εθελοντική ανάκληση του ΚΑΚ, αναφέρει ο ΕΟΦ και προσθέτει ότι η εταιρεία GlaxoSmithKline A.E.B.E.
οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες της συγκεκριμένης παρτίδας και να
την αποσύρει από την αγορά.
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Καλοκαιρινές
αναμοχλεύσεις

[καλοκαίρι 1960 - καλοκαίρι 2018]

ΕΧΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ
ΣΗΜΕΡΑ
ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΟΥΣ
ΗΓΕΤΕΣ;

Και ναι και όχι,
πάντως, αυτό
θα αποδειχθεί
σύντομα…-

Η ανέκαθεν δημιουργικά ανήσυχη Αμφίκλεια 10ετίες πριν,
(καλοκαίρι του 1960)
είχε καταφέρει να
συγκεντρώσει εκτός
από το πανελλήνιο
και το παγκόσμιο
προσκοπικό τουλάχιστον ενδιαφέρον με
την διοργάνωση στο
εδώ Προσκοπικό
Κέντρο, του <ΧΡΥΣΟΥ ΙΩΒΗΛΑΙΟΥ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 1910-1960>
για τον εορτασμό
του οποίου έφτασαν
αντιπροσωπίες αποδήμων προσκόπων
από όλη την υφήλιο.
Κατά διήγηση παλαιού Δαδιώτη προσκόπου της εποχής,

οι Φιλιππινέζοι πρόσκοποι επισκέφθηκαν την γειτονική
Πολύδροσο, για να
δουν το σπίτι στο
οποίο γεννήθηκαν οι
αδελφοί Αδαμόπουλοι ιδρυτές του πρώτου Πανεπιστημίου
στις Φιλιππίνες, του
ADAM'S UNIVERSITY.
Η πετυχημένη αυτή,
πολύ μεγάλου βεληνεκούς εκδήλωση γιορτή, υπήρξε σταθμός στα τοπικά χρονικά και όχι μόνο. Το
Κέντρο
http://www.perdikovrys
si-sep.gr/ στην Αμφίκλεια, εξακολουθεί
να λειτουργεί και σήμερα, μέσα σε μια
ευρύτερη περιοχή

ιδιαίτερου φυσικού
κάλους. Δ.Ι.Κ.
[πηγή Α/Μ φωτογραφιών, Ιστορικό Αρχείο του Σώματος
Ελλήνων Προσκόπων.]

ΥΓ: Το 1959 πραγματοποιήθηκε στο
χώρο αυτόν η πρώτη
ΦΙΛΙΑ (κατασκήνωση
Ενωμοταρχών) με
συμμετοχή Ενωμοταρχών Προσκόπων
από τις χώρες της
Μέσης Ανατολής και
της Μεσογείου (ο
Δήμος Αμφίκλειας
ονόμασε κεντρική
οδό της πόλης σε
οδό Φιλίας, εις ανάμνηση της εκδήλωσης αυτής.)
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•
Στη διάρκεια των 2
περίπου αιώνων ζωής του
σύγχρονου ελληνικού κράτους, δυστυχώς, ακόμη μίζερου, ελάχιστοι ήσαν οι
ηγέτες εκείνοι, που διακρίθηκαν για τη φιλοπατρία
τους και την ανιδιοτελή
προσφορά τους στο έθνος,
που υπερασπίστηκαν με
σθένος τα δίκαια του λαού
και προστάτευσαν τους Έλληνες από τους εσωτερικούς και εξωτερικούς
εχθρούς ή και απελευθέρωσαν πολλή ελληνική γη, σκλαβωμένη
ακόμη στην τουρκιά: Οι ηγέτες αυτοί οι οποίοι ήσαν ενάρετοι, σώφρονες, ειλικρινείς και έντιμοι πατριώτες, δεν ηγήθηκαν του λαού
για να πλουτίσουν, αλλά να προσφέρουν, να υποφέρουν, να δοξαστούν…, πάντως δεν ήσαν δημαγωγοί ή πατριδοκάπηλοι. Οι περισσότεροι εξ αυτών ήταν γνώστες της πραγματικής ιστορίας και
γεωγραφίας της Ελλάδος, ήταν θαυμαστοί διπλωμάτες όπως αυτό
αποδείχτηκε πολλές φορές στις δύσκολες περιστάσεις που βρέθηκε
η πατρίδα μας, ήταν τολμηροί και αποφασιστικοί, δυστυχώς, όλοι
τους σχεδόν είχαν ένα άδοξο τέλος ή πέθαναν στην εξορία, όπως
συμβαίνει άλλωστε και σε ολόκληρο τον κόσμο: Ο Καποδίστριας, ο
οργανωτής και εκσυγχρονιστής του 1ου κράτους μας, δολοφονήθηκε νεότατος. Οι ελληνολάτρεις βασιλείς, Όθων και Αμαλία, πέθαναν στην εξορία, ο μεγάλος πατριώτης Τρικούπης, πέθανε
πικραμένος κι αυτός στην εξορία, ο σώφρων Γεώργιος Α΄ δολοφονήθηκε δοξασμένος στη Θεσ/νίκη, ο πορθητής Κων/νος Α΄ πέθανε επίσης στην εξορία, εξόριστος πέθανε κι ο εθνάρχης Ελ. Βενιζέλος, ο
δημιουργός του έπους 1940/41, Ι. Μεταξάς πέθανε μυστηριωδώς, ο
ενάρετος Γεώργιος Β΄ πέθανε ξαφνικά, πέντε μήνες μετά την επιστροφή του από την πολύχρονη εξορία, η Φρειδερίκη με την ανεκτίμητη προσφορά της στο δοκιμαζόμενο λαό στη διάρκεια του
εμφυλίου, πέθανε επίσης στην εξορία, ενώ μόνον οι χαρισματικοί
Γεώργιος Παπανδρέου και Ανδρέας Παπανδρέου, ο ευπατρίδης
Ευάγγελος Αβέρωφ, ο ευρωπαϊστής Κων/νος Καραμανλής και ο φιλελεύθερος Κων/νος Μητσοτάκης ετελεύτησαν στην πατρίδα. ( Ο
Κων/νος Καραμανλής είχε ζήσει κι αυτός στην αυτοεξορία)
Το επόμενο σημείωμα , το οποίο αφορά στην αποφασιστικότητα, στο
θάρρος ή στη φοβία των ηγετών μας, έχει πρωτοδημοσιευθεί τον
Μάρτιο του 2016 στον ημερήσιο επαρχιακό τύπο, παραμένει ωστόσο
επίκαιρο και αρκετοί αναγνώστες μου ζήτησαν την επαναδημοσίευσή του.
Νίκος Αθ. Μίνης, Θήβα Ιούλιος 2016
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ICAP:

Οι κλάδοι με τις περισσότερες
προσλήψεις στην Ελλάδα
Μετά από μία μακρά περίοδο ύφεσης, η ελληνική
Οικονομία εμφάνισε ενδείξεις ασθενούς ανάκαμψης
το 2017, καταγράφοντας
χαμηλούς, αλλά θετικούς
ρυθμούς μεταβολής σύμφωνα με την ICAP.

Η σημαντική συρρίκνωση
του ΑΕΠ, κατά την περίοδο
της πρόσφατης οικονομικής
κρίσης, έπληξε με σφοδρότητα την αγορά εργασίας,
προκαλώντας σημαντικές
απώλειες στην απασχόληση, εκτινάσσοντας την
ανεργία σε υψηλά επίπεδα.
Ωστόσο, από το 2014 και
μετά, σημειώνονται τάσεις
ανάκαμψης της απασχόλησης και περιορισμού της
ανεργίας, με αργούς όμως
ρυθμούς.

H ICAP, σε ανάλυσή της επιχείρησε να δώσει μια σαφή
εικόνα των εξελίξεων και
τάσεων σχετικά με την απασχόληση και ιδιαίτερα με
την εξέλιξη της ανεργίας,
όπως αυτή διαμορφώνεται
από την οικονομική συγκυ-

ρία.

Απασχόληση 2017

Η τάση ανάκαμψης της
απασχόλησης, που αρχικά
εμφανίστηκε το 2014, συνεχίστηκε και την επόμενη
τριετία. Οπως φαίνεται από
τα στοιχεία των τριμηνιαίων Ερευνών Εργατικού
Δυναμικού της ΕΛ.ΣΤΑΤ. (Ελληνική Στατιστική Αρχή), η
ανάκαμψη της απασχόλησης επικράτησε και το 2017.
Ειδικότερα, κατά το Δ΄ τρίμηνο του 2017 η απασχόληση κατέγραψε αύξηση
2,4% σε ετήσια βάση (σύγκριση με το Δ΄ τρίμηνο του
2016), ενώ σε σχέση με το
αμέσως προηγούμενο τρίμηνο οι απασχολούμενοι
μειώθηκαν κατά 2,3% (λόγω
και της εποχικότητας στην
απασχόληση – π.χ. στον
τουρισμό).

Ο αριθμός των απασχολουμένων στα τέλη του 2017
ανήλθε σε 3.736,3 χιλ.
άτομα. Τη θετική αυτή εξέλιξη επιβεβαιώνει η αύξηση
κατά 2,1% του μέσου αριθμού των απασχολουμένων
το 2017/2016, ρυθμός που
ήταν ελαφρώς υψηλότερος
σε σχέση με το προηγούμενο
έτος (1,7%).
Ειδικότερα, την τελευταία
τριετία (2015-2017, Δ΄ τρίμηνο κάθε έτους) οι μεταβολές στην απασχόληση ήταν
συνεχώς θετικές. Όμως,
παρά την ανάκαμψη αυτή,
το χάσμα σε σχέση με τα
προ κρίσης επίπεδα απασχόλησης παραμένει τεράστιο.
Σύνθεση εργατικού δυναμικού

Αναφορικά με τη σύνθεση
του εργατικού δυναμικού, οι
απασχολούμενοι το Δ τρίμηνο του 2017 αντιστοιχούν
στο 40,8 % του πληθυσμού
εργάσιμης ηλικίας.
Στα τέλη του 2017, από το
σύνολο των απασχολούμενων οι άνδρες κάλυψαν το
58,4 %, ενώ οι γυναίκες το
41,6%.

Επίσης, οι μισθωτοί καλύπτουν το 65,8% του συνόλου
των απασχολουμένων, οι
αυτοαπασχολούμενοι γενικά
το 30,3%, ενώ το υπόλοιπο
αφορά σε μέλη οικογενειακών επιχειρήσεων (ως
βοηθητικό προσωπικό).

Όσον αφορά στις μεταβολές

με βάση το φύλο των απασχολουμένων, παρατηρείται
ότι στις γυναίκες, μετά τη
μείωση που παρουσιάστηκε
στην απασχόληση το Δ΄
τρίμηνο του 2016, σημειώθηκε αύξηση καθ΄ όλο το
2017, το δε Δ΄ τρίμηνο του
έτους το ποσοστό αύξησης
ανήλθε σε 23,5%.
Στην πλευρά των ανδρών
παρατηρείται σταθερά θετική μεταβολή από το Β΄
τρίμηνο του 2015 και μετά,
τάση η οποία συνεχίζεται
μέχρι και σήμερα.

Διεύρυνση της μερικής απασχόλησης

Το ποσοστό της μερικής
απασχόλησης διευρύνθηκε
σημαντικά τα τελευταία
χρόνια. Ειδικότερα, από την
έρευνα της ΕΛ.ΣΤΑΤ. προκύπτει ότι συνολικά η μερική
απασχόληση κάλυψε το 9,5%
της συνολικής το Δ΄τρίμηνο
του 2017, έναντι ποσοστού
6,9% το Α΄ τρίμηνο του
2011.

Ωστόσο, εάν εστιάσουμε
μόνο στις νέες προσλήψεις
(βάσει στοιχείων του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ), προκύπτει ότι κατά
το 2017 το 54,9% των νέων
προσλήψεων αφορά σε συμβάσεις μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης, ενώ
οι προσλήψεις μισθωτών με
σχέση πλήρους απασχόλησης μειοψηφούν (καλύπτουν
το 45,1% του συνόλου).
Παρατηρείται επομένως μία
ριζική αλλαγή στην αγορά
εργασίας, όπου ναι μεν σημειώθηκε ανάκαμψη της
απασχόλησης την τελευταία
τετραετία, ωστόσο οι εργοδότες κατά κύριο λόγο
προσλαμβάνουν προσωπικό
με σχέση μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης.

μένα, ενώ το ποσοστό της
προσωρινής εργασίας (ως
προς το σύνολο των μισθωτών) στις αρχές του 2014
ήταν περίπου 10%, στο Γ’
τρίμηνο του 2017 ξεπέρασε
το 13%, για να περιοριστεί
σε 10,4% στα τέλη του
έτους.

σίασαν κυρίως ορισμένοι
κλάδοι του Τριτογενούς
Τομέα, αλλά και της Μεταποίησης.

Εξετάζοντας τις μεταβολές
της απασχόλησης ανά μορφωτικό επίπεδο, επιβεβαιώνεται ξεκάθαρα ότι η
κρίση έπληξε με ιδιαίτερη
σφοδρότητα τους εργαζόμενους χαμηλού μορφωτικού
επιπέδου. Χαρακτηριστικά
αναφέρεται ότι η μόνη κατηγορία, που σημειώνει
σταθερά πτώση επί επτά (7)
χρόνια συνεχώς, ήταν οι εργαζόμενοι με απολυτήριο
Δημοτικού, κατηγορία όπου
καταγράφεται σωρευτική
μείωση της απασχόλησης
κατά 50% την περίοδο 20102017.

Τα αντίστοιχα ποσοστά των
παραπάνω κλάδων στο Δ΄
τρίμηνο του 2017 ήταν
23,8% και 23,2%. Ο τομέας
της μεταποίησης παρουσίασε αύξηση 14,9% την ίδια
περίοδο.

Η προσωρινή εργασία παρουσιάζει έντονη εποχικότητα, με σημαντική αύξησή
της το δεύτερο και τρίτο
τρίμηνο κάθε έτους, προφανώς λόγω αυξημένης ζήτησης από τον ευρύτερο κλάδο
του τουρισμού.

Από την άλλη μεριά, η εντονότερη αύξηση της απασχόλησης (38,5% στα τέλη του
έτους) αφορά σε κατόχους
πτυχίου ανώτερης τεχνικής–
επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατηγορία όπου
σημειώθηκε αύξηση της
απασχόλησης σε όλη τη
διάρκεια του 2017.
Αντιθέτως, το 2016 η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στους κατόχους
Διδακτορικού ή Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, κατηγορία της οποίας η
εξέλιξη ήταν θετική και το
2017.

Περαιτέρω, το ετήσιο ισοζύγιο των ροών μισθωτής
απασχόλησης (προσλήψειςαποχωρήσεις, βάσει του
πληροφοριακού συστήματος
ΕΡΓΑΝΗ) ήταν θετικό για το
2017, με 143,5 χιλ. νέες θέσεις εργασίας, υψηλότερο
του αντίστοιχου ισοζυγίου
του έτους 2016 κατά 7.285
περισσότερες θέσεις εργασίας.

Επίσης, η μεταβολή της
απασχόλησης ήταν θετική
το 2017 και για τους πτυχιούχους Α.Ε.Ι., τους κατόχους
απολυτηρίου Μέσης Εκπαίδευσης, αλλά ακόμη και για
τους κατόχους απολυτηρίου
Γυμνασίου. Αντιθέτως, για
τους τελευταίους η εξέλιξη
της απασχόλησης το 2016
ήταν αρνητική (με εξαίρεση
το Γ΄ τρίμηνο του έτους.

Τα τελευταία χρόνια σημειώθηκε και αύξηση της συμμετοχής των προσωρινά
απασχολουμένων. Συγκεκρι-

Τέλος, αναφορικά με τις μεταβολές της απασχόλησης
σε κλαδικό επίπεδο, σημαντικές αυξήσεις σε όλη τη
διάρκεια του έτους παρου-

Αύξηση των προσωρινά
απασχολούμενων

Οι μεταβολές στους κλάδους

Σύμφωνα με τα στοιχεία του
Γ΄ και Δ΄ τριμήνου του
2017, εντονότερη αύξηση
της απασχόλησης εντοπίζεται κυρίως στον κλάδο χονδρικού και λιανικού
εμπορίου, επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων και
μοτοσικλετών, καθώς και
στον κλάδο που σχετίζεται
με δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας και κοινωνικής
μέριμνας.

Με βάση τα δεδομένα ολόκληρου του 2017 (μ.ό. 4 τριμήνων) εντονότερη αύξηση
καταγράφεται στους κλάδους «Χονδρικό και λιανικό
εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών» (21,3%),
«Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας και κοινωνικής
μέριμνας» (13,2%) και στον
κλάδο της «Μεταποίησης»
(10,6%).

Αξιόλογη αύξηση παρουσίασε και ο κλάδος «Δραστηριότητες υπηρεσιών
παροχής καταλύματος και
εστίασης» (9,5%). Ο συγκεκριμένος κλάδος παρουσιάζει από τις υψηλότερες
αυξήσεις στην απασχόληση
από το 2014 και μετά, γεγονός που συνάδει και με την
εντυπωσιακή άνοδο της
τουριστικής κίνησης στη
χώρα μας.

Αντίθετα, η δυσμενέστερη
εικόνα σημειώθηκε (το 2017)
στους κλάδους «Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών», «Διαχείριση
ακίνητης περιουσίας» και
«Χρηματοπιστωτικές και
ασφαλιστικές δραστηριότητες».
Χαρακτηριστικό είναι ότι το
2017, στο σύνολο της αγοράς εργασίας, έντεκα από
τους συνολικά 21 ευρύτερους κλάδους της οικονομίας παρουσίασαν αύξηση
απασχόλησης το Δ’ τρίμηνο
του 2017, έναντι τεσσάρων,
πέντε και οκτώ κλάδων αντίστοιχα, στα τέλη του
2011, 2012 και 2013.
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Τι πρέπει να γνωρίζουν όσοι καταθέτουν
τα χαρτιά τους για σύνταξη

Οδηγό με χρήσιμες συμβουλές δίνει ο ΕΦΚΑ ώστε
όσοι ετοιμάζονται να καταθέσουν τα χαρτιά τους
για σύνταξη να ολοκληρώσουν γρήγορα τις διαδικασίες, χωρίς επιπλέον
καθυστερήσεις. Μέσα από
12 ερωτήσεις και απαντήσεις, οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να λάβουν τις
πληροφορίες που χρειάζονται, ενώ πρέπει να
τονιστεί ότι πλέον η προκαταβολή της σύνταξης
δίνεται μόνο μετά από
ηλεκτρονική αίτηση για έκδοση της σύνταξης.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση
συνταξιοδότησης;

Η αίτηση συνταξιοδότησης
υποβάλλεται σε ενιαία
ηλεκτρονική φόρμα από
όλους τους ασφαλισμένους μέσω της ιστοσελίδας του ΕΦΚΑ, με τους
κωδικούς του taxisnet διαθέσιμη εδώ- ανεξάρτητα από το πόσοι ήταν οι
φορείς ασφάλισής τους.
Στη συνέχεια, ο αιτών
μπορεί να ενημερώνεται
ηλεκτρονικά για την πορεία της αίτησης. Παράλληλα, εξακολουθεί η
διάθεση έντυπων αιτήσεων για όσους επιθυμούν
να υποβάλλουν την αίτηση
σε έντυπη μορφή.

Πού υποβάλλεται η αίτηση
συνταξιοδότησης;

Η αίτηση συνταξιοδότησης
υποβάλλεται στην αρμόδια
περιφερειακή υπηρεσία
συντάξεων του τελευταίου
φορέα στον οποίο είχατε
ασφαλιστεί (για τους μισθωτούς αρμόδιο είναι το
υποκατάστημα του τόπου
κατοικίας, ενώ για τους
αυτοαπασχολούμενους και
τους ελεύθερους επαγγελματίες το υποκατάστημα
της έδρας της δραστηριό-

τητας). Στην περίπτωση
που η αίτηση υποβληθεί σε
μη αρμόδια υπηρεσία, διαβιβάζεται στην αρμόδια.

Ποια είναι τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλω μαζί με την αίτηση
συνταξιοδότησης;

Αναφέρονται αναλυτικά
στην αίτηση συνταξιοδότησης, ανάλογα και με τα
πεδία της αίτησης που
έχουν συμπληρωθεί.

Πώς μπορώ να είμαι βέβαιος ότι έχω συμπληρώσει σωστά την αίτηση
συνταξιοδότησης;

Η ηλεκτρονική αίτηση έχει
σχεδιαστεί ώστε να είναι
προσιτή σε όλους τους
ασφαλισμένους. Εάν παρουσιαστεί κάποιο τεχνικό
πρόβλημα θα πρέπει να
αποταθείτε στην υπηρεσία
υποστήριξης (1555). Εάν
επιλέξετε να συμπληρώσετε την έντυπη αίτηση
συνταξιοδότησης, μπορείτε να συμβουλευτείτε
τον υπάλληλο της υπηρεσίας που θα παραλάβει
την αίτησή σας.

Ήμουν ασφαλισμένος σε
δύο φορείς που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ. Ποιον
αριθμό μητρώου πρέπει να
συμπληρώσω στην αίτηση
συνταξιοδότησης;

Συμπληρώνετε τον αριθμό
μητρώου του τελευταίου
φορέα.

Για ποιο λόγο θα πρέπει
να προτιμήσω να συμπληρώσω την αίτηση συνταξιοδότησης ηλεκτρονικά;

Οι ασφαλισμένοι που συμπληρώνουν την αίτηση
συνταξιοδότησης ηλεκτρονικά μπορούν να ενημερώνονται όποτε επιθυμούν

σχετικά με το στάδιο στο
οποίο βρίσκεται η διεκπεραίωσή της, χωρίς να επισκεφθούν την υπηρεσία.
Επιπλέον, δικαιούνται να
λάβουν προσωρινή σύνταξη άμεσα, με ποσό που
θα προσεγγίζει το ποσό
της οριστικής σύνταξης
(εγκύκλιος 4/2018).

Πότε πρέπει να κατατεθούν τα δικαιολογητικά;

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται
στην αίτηση συνταξιοδότησης και στο αποδεικτικό
παραλαβής ως ελλείποντα
θα πρέπει να κατατεθούν
το συντομότερο (για τους
μισθωτούς αρμόδιο είναι
το υποκατάστημα του
τόπου κατοικίας, ενώ για
τους αυτοαπασχολούμενους και τους ελεύθερους
επαγγελματίες το υποκατάστημα της έδρας της
δραστηριότητας).

Πόσος χρόνος απαιτείται
για την έκδοση απόφασης
συνταξιοδότησης;

Εξαρτάται από τη σειρά
προτεραιότητας, την πληρότητα των στοιχείων του
συνταξιοδοτικού φακέλου
και από τις απαραίτητες
προσυνταξιοδοτικές διαδικασίες, όπως, π.χ., όταν
υπάρχει διαδοχικός χρόνος
ασφάλισης σε περισσότερους του ενός φορείς που
εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ.

Μπορώ να υποβάλλω αίτημα να εκδοθεί η απόφαση συνταξιοδότησης
άμεσα;

Στις περιπτώσεις, που έχει
υποβληθεί αίτηση συνταξιοδότησης ο υποψήφιος
συνταξιούχος μπορεί για
να ζητήσει να εξεταστεί η
υπόθεσή του κατά προτεραιότητα εάν έχει παρέλθει

3μηνο από την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης
συνταξιοδότησης και μόνο
για σοβαρό λόγο. Συγκεκριμένα, μπορεί να επικαλεστεί σημαντικό
πρόβλημα υγείας που πιστοποιείται από γνωμάτευση σε ισχύ, ή ιδιαίτερα
σοβαρούς οικονομικούς
λόγους σε συνδυασμό με
την οικογενειακή του κατάσταση και υπό την προϋπόθεση ότι δεν εργάζεται,
δεν έχει προϋποθέσεις να
λάβει προσωρινή ή άλλη
οριστική σύνταξη και έχει
καταθέσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η
αξιολόγηση του αιτήματος
γίνεται από τον αρμόδιο
Περιφερειακό Διευθυντή.
Δικαιούμαι προσωρινή
σύνταξη;

Ναι, εκτός αν έχετε δηλώσει στην αίτηση συνταξιοδότησης ότι δεν επιθυμείτε
να σας χορηγηθεί ή εάν δεν
έχετε τις νόμιμες προϋποθέσεις, οι οποίες αναφέρονται στην Υπεύθυνη
Δήλωση την οποία θα
συμπληρώσετε προκειμένου να σας χορηγηθεί.

Σε πόσο χρονικό διάστημα
θα μου χορηγηθεί η προσωρινή σύνταξη;

Εντός δύο μηνών από την
ημερομηνία κατάθεσης
όλων των δικαιολογητικών.
Σε περίπτωση θανάτου
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συνταξιούχου, ποια υπηρεσία του ΕΦΚΑ πρέπει να
ενημερωθεί;

Μετά το θάνατο του συνταξιούχου θα πρέπει να
γίνουν αμέσως οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να διακοπεί η
καταβολή της σύνταξης.
Όποιος έχει λάβει γνώση
του θανάτου οφείλει να
ενημερώσει αμέσως το
τμήμα Πληρωμών Συντάξεων της Περιφερειακής
Υπηρεσίας του ενταχθέντος στον ΕΦΚΑ φορέα από
τον οποίο είχε χορηγηθεί η
σύνταξη και να καταθέσει
επίσημο αντίγραφο της
Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου (αυτοπροσώπως ή
δια συστημένης επιστολής). Στην περίπτωση που
δεν γνωρίζει την αρμόδια
υπηρεσία, μπορεί να ενημερώσει με τον ίδιο τρόπο
οποιαδήποτε περιφερειακή
υπηρεσία πληρωμής συντάξεων του ΕΦΚΑ.Τ α πρόσωπα που τυχόν είναι
συνδικαιούχοι του τραπεζικού λογαριασμού στον
οποίο πιστωνόταν η σύνταξη του θανόντος δεν θα
πρέπει να κάνουν καμία
ανάληψη από το λογαριασμό αυτό μετά το θάνατο,
αλλά πρέπει να επικοινωνήσουν με το τμήμα Πληρωμών Συντάξεων της
Περιφερειακής Υπηρεσίας
του ενταχθέντος στον ΕΦΚΑ
φορέα από τον οποίο είχε
χορηγηθεί η σύνταξη.

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο Λουκόπουλος Ταξιάρχης του Κοσμά και της Ιουλίας,το γένος Καρδαρά, που γεννήθηκε στο Αγρίνιο
Αιτ/νιας, κατοικος Λιβαδειάς Βοιωτίας και η Τσίλιου
Σπυριδούλα του Ασημάκη και της Αρετής, το γένος
Κούκου, που γεννήθηκε στο Αγρίνιο Αιτ/νιας, κάτοικος
Λιβαδειάς Βοιωτίας, θα έρθουν σε γάμο στη Μυτιλήνη
(πολιτικός γάμος).
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Οι αλλαγές στις 120 δόσεις
για επαγγελματίες και επιχειρήσεις
Διευκρινήσεις και οδηγίες προς τις Εφορίες
για τις πρόσφατες αλλαγές που επήλθαν στη
ρύθμιση των 120 δόσεων δίνει η Ανεξάρτητη
Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Στη ρύθμιση μπορούν πλέον να ενταχθούν ελεύθεροι επαγγελματίες με οφειλές άνω των 50.000 ευρώ ενώ
ρυθμίζονται και τα χρέη που δημιουργήθηκαν
και το 2017.
Ειδικότερα ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις χωρίς πτωχευτική ικανότητα με
οφειλές προς την Εφορία έως 125.000 ευρώ
μπορούν να επιτύχουν τη ρύθμιση των οφειλών τους σε 120 μηνιαίες δόσεις με την αυτοματοποιημένη διαδικασία του
εξωδικαστικού μηχανισμού.
Ειδικότερα με τις πρόσφατες αλλαγές:

Διευρύνθηκε το πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο καθώς:
– καταργήθηκε το προβλεπόμενο ανώτατο
όριο των 50.000 ευρώ για οφειλές προς το
Δημόσιο και

– υπάγονται στη ρύθμιση και οι οφειλές που
βεβαιώθηκαν στη Φορολογική Διοίκηση εντός
του έτους 2017, ήτοι έως τις 31/12/2017,
αντί του προϊσχύοντος χρονικού ορίου της
31ης/12/2016.

Επεκτάθηκε η εφαρμογή των ειδικών κανόνων ρύθμισης που ίσχυαν για οφειλέτες με
συνολικές οφειλές (προς όλους τους πιστωτές ή προς το Δημόσιο, κατά περίπτωση)
από 20.000,01 έως 50.000 ευρώ, σε οφειλέτες με συνολικές οφειλές (προς όλους τους
πιστωτές ή προς το Δημόσιο, κατά περίπτωση) από 20.000,01 έως 125.000 ευρώ.
Τέθηκαν νέοι κανόνες ρύθμισης οφειλώνγια
οφειλέτες με συνολικές οφειλές (προς όλους
τους πιστωτές ή προς το Δημόσιο, κατά περίπτωση) άνω των 125.000 ευρώ, που προβλέπουν την υποχρέωση του οφειλέτη να
προσκομίσει αξιολόγηση βιωσιμότητας και
σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών. Οι εν λόγω
κανόνες ισχύουν για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα και νομικά
πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και για οφειλέτες
φυσικά πρόσωπα χωρίς πτωχευτική ικανότητα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.
Ειδικότερα, στις περιπτώσεις αυτές ο οφειλέτης πρέπει να προσκομίσει αξιολόγηση
βιωσιμότητας και σχέδιο αναδιάρθρωσης
οφειλών, από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα ο
οποίος είναι είτε φυσικό πρόσωπο που είναι
μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος τουλάχιστον 5 χρόνια και διαθέτει άδεια
ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος ή
άδεια λογιστή φοροτεχνικού τάξης Α’, είτε
νομικό πρόσωπο, εφόσον η ως άνω αξιολόγηση και το σχέδιο υπογράφονται από φυσικό πρόσωπο που διαθέτει τα ως άνω
προσόντα, το κόστος της οποίας βαρύνει τον
οφειλέτη.
Για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας του
οφειλέτη προαφαιρούνται από το χρέος το
85% των προσαυξήσεων ή τόκων εκπρόθεσμης καταβολής και το 95% των αυτοτελώς
βεβαιωμένων προστίμων που έχουν επιβληθεί από τη Φορολογική Διοίκηση , ώστε το
ποσό οφειλής προς το Δημόσιο, βάσει του
οποίου κρίνεται η βιωσιμότητα, να είναι
πλασματικά μειωμένο, χωρίς ωστόσο το

ποσό αυτό να ταυτίζεται με το ποσό αποπληρωμής της οφειλής που προτείνεται στο
σχέδιο αναδιάρθρωσης. Το σχέδιο αναδιάρθρωσης πρέπει να είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στην παρ. 21 του άρθρου 15 του ν.
4469/2017 όπως ισχύει και στη νέα περίπτωση Γ του άρθρου 6 ή στη νέα περίπτωση
Γ του άρθρου 7 της ΑΥΟ ΠΟΛ 1223/2017,
κατά περίπτωση, όπως τροποποιήθηκε με
την ΑΥΟ ΠΟΛ 1116/2018, δηλαδή

– η ρύθμιση να μη φέρει το Δημόσιο σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν στην οποία
θα βρισκόταν σε περίπτωση ρευστοποίησης
των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη,
στο πλαίσιο διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης

– το προτεινόμενο σχήμα αποπληρωμών δύναται να περιλαμβάνει μείωση έως 100% των
προσαυξήσεων/τόκων εκπρόθεσμης καταβολής και να μην καταλήγει σε παρούσα αξία
μικρότερη του 50% της συνολικά βεβαιωμένης
βασικής οφειλής που πρόκειται να υπαχθεί
στη ρύθμιση.

Το Δημόσιο προτείνει λύσεις ρύθμισης λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση βιωσιμότητας, το σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών και
την ικανότητα αποπληρωμής που προκύπτει
από αυτά, σε ισόποσες τοκοχρεωλυτικά υπολογισμένες μηνιαίες δόσεις, όπως ισχύουν, ο
αριθμός των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εκατόν είκοσι (120).

Μείωση οφειλής δύναται να προταθεί, αφού
ληφθούν υπόψη όλοι οι ανωτέρω κανόνες,
μόνο εφόσον η συνολική, σε βάθος δεκαετίας,
και με όρους παρούσας αξίας, ικανότητα
αποπληρωμής υπολείπεται της συνολικής
οφειλής. Το συνολικό ποσό προς αποπληρωμή βάσει της ρύθμισης δεν μπορεί να υπολείπεται της ως άνω ικανότητας
αποπληρωμής.

Προστέθηκαν νέες εξαιρέσειςστη δυνατότητα
ρύθμισης οφειλών σε περίπτωση που η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του
οφειλέτη και τυχόν συνοφειλέτη/συνοφειλετών που υπέβαλαν την αίτηση από κοινού με
τον οφειλέτη
Συγκεκριμένα:

Το Δημόσιο δεν προτείνει ρυθμίσεις, σε περίπτωση που η προς ρύθμιση συνολική οφειλή
προς αυτό υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ και η
συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων
του οφειλέτη και τυχόν συνοφειλέτη/συνοφειλετών που υπέβαλαν την αίτηση από κοινού με τον οφειλέτη, όπως η αξία αυτή
προσδιορίζεται στην ενότητα, υπερβαίνει το
εικοσιπενταπλάσιο (25).
Με το νέο εδάφιο που προστέθηκε στην πα-

ράγραφο 2 του άρθρου 8 της απόφασης,
προβλέπεται ότι «το Δημόσιο, επίσης, δεν
προτείνει ρυθμίσεις εφόσον

(α) η προς ρύθμιση συνολική οφειλή προς
αυτό υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ και η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του
οφειλέτη, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 της παρούσας, υπερβαίνει το ανώτατο ποσό που προκύπτει σύμφωνα με την
προηγούμενη περίπτωση ή το εικοσαπλάσιο
(20) αυτής, όποιο εκ των δύο είναι μεγαλύτερο και (β) η προς ρύθμιση συνολική οφειλή
προς αυτό υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ και η
συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων
του οφειλέτη, σύμφωνα με την παρ. 2 του
άρθρου 4 της παρούσας, υπερβαίνει το ανώτατο ποσό που προκύπτει σύμφωνα με την
προηγούμενη περίπτωση ή το δεκαπενταπλάσιο (15) αυτής, όποιο εκ των δύο είναι
μεγαλύτερο».
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το Δημόσιο
δεν προτείνει ρυθμίσεις, εφόσον:

α) η προς ρύθμιση συνολική οφειλή υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ και η συνολική αξία των
περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και
τυχόν συνοφειλέτη/συνοφειλετών που υπέβαλαν την αίτηση από κοινού με τον οφειλέτη, όπως η αξία αυτή προσδιορίζεται στην
ενότητα Γ.2. της εγκυκλίου ΠΟΛ 1055/2018,
υπερβαίνει το ποσό των (50.000 Χ 25=)
1.250.000 ευρώ ή το 20πλάσιο της προς
ρύθμιση οφειλής, όποιο εκ των δύο είναι μεγαλύτερο και
β) η προς ρύθμιση συνολική οφειλή υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ και η συνολική αξία
των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη
και τυχόν συνοφειλέτη/συνοφειλετών που
υπέβαλαν την αίτηση από κοινού με τον
οφειλέτη, όπως η αξία αυτή προσδιορίζεται
στην ενότητα Γ.2. της εγκυκλίου ΠΟΛ
1055/2018, υπερβαίνει το ποσό των
(200.000 Χ 20=) 4.000.000 ευρώ ή το 15πλάσιο της προς ρύθμιση οφειλής, όποιο εκ των
δύο είναι μεγαλύτερο.

Επομένως, το Δημόσιο δεν προτείνει ρυθμίσεις, εφόσον η συνολική αξία της περιουσίας
του οφειλέτη και τυχόν συνοφειλέτη/συνοφειλετών που υπέβαλαν την αίτηση από κοινού με τον οφειλέτη, υπερβαίνει τα πιο κάτω
ποσά (στήλη 2) ανά ύψος προς ρύθμιση
οφειλής προς το Δημόσιο (στήλη 1).

Εφαρμόζονται οι νέες διατάξεις περί δυνατότητας αδρανοποίησης κατασχέσεων απαιτήσεων που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων
υπό την έννοια της αποδέσμευσης αποκλειστικά μελλοντικών απαιτήσεων καθώς και
περί άρσης αυτών υπό προϋποθέσεις.
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Τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση του επιδόματος
στέγασης καθορίζει Κοινή
Υπουργική Απόφαση. Πρόκειται για ένα προνοιακό
πρόγραμμα που απευθύνεται σε νοικοκυριά που διαμένουν σε μισθωμένη
κατοικία ή επιβαρύνονται
με το κόστος εξυπηρέτησης στεγαστικού δανείου
πρώτης κατοικίας.
Σύμφωνα με την ΚΥΑ, το
ποσό του επιδόματος στέγασης για τα νοικοκυριά
που πληρούν τα κριτήρια,
ορίζεται, ως ακολούθως:

Για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό: 70 ευρώ τον

της πράξης έγκρισης, ο δικαιούχος δύναται να επανυποβάλει αίτηση ένταξης
στο πρόγραμμα.

Κριτήρια ένταξης στο
πρόγραμμα

Τα νοικοκυριά εντάσσονται στο πρόγραμμα, εφόσον διαμένουν σε
μισθωμένη κατοικία ή επιβαρύνονται με το κόστος
εξυπηρέτησης στεγαστικού δανείου πρώτης κατοικίας, δεν εντάσσονται
στις εξαιρέσεις υπαγωγής
του άρθρου 11 της παρούσας και πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα
εισοδηματικά, περιου-

Νοικοκυριό αποτελούμενο
από πέντε μέλη και πάνω ή
μονογονεϊκή οικογένεια
με τρία ανήλικα μέλη και
πάνω: 24.000 ευρώ.

Περιουσιακά κριτήρια

α. Ακίνητη περιουσία:

Η συνολική φορολογητέα
αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού δεν
μπορεί να υπερβαίνει στο
σύνολό της το ποσό των
120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000
ευρώ για κάθε πρόσθετο
μέλος και έως του ποσού

που προκύπτει από τον κατωτέρω μαθηματικό τύπο:

Ετήσιος τόκος = όριο καταθέσεων για κάθε τύπο
νοικοκυριού * μέσο ετήσιο
καταθετικό επιτόκιο /100

Ως έτος υπολογισμού του
μέσου καταθετικού επιτοκίου ορίζεται εκείνο στο
οποίο αντιστοιχεί η τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας
εισοδήματος.

Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις νοικοκυριών, τα μέλη
των οποίων, βάσει της τελευταίας εκκαθαρισμένης
δήλωσης φορολογίας ει-

Επίδομα στέγασης

φιλοξενουμένων.

Τροποποιούν την αίτηση
σε κάθε μεταβολή στο
ύψος ή την ουσία του μισθώματος ή του στεγαστικού δανείου ή τη σύνθεση
του νοικοκυριού.

Συναινούν στη χρησιμοποίηση των στοιχείων
τους αποκλειστικά και
μόνο για το σκοπό της
αξιολόγησης του προγράμματος.

Συναινούν στη διενέργεια
κοινωνικής έρευνας και
σε κατ’ οίκον επισκέψεις
από αρμόδιους υπαλλήλους, αν απαιτηθεί, για

Ποιοι θα λάβουν μέχρι 210 ευρώ τον μήνα

μήνα. Για κάθε επιπλέον
μέλος του νοικοκυριού
προσαύξηση κατά 35 ευρώ
τον μήνα. Στη μονογονεϊκή οικογένεια, καθώς
και σε νοικοκυριό με
απροστάτευτο/α τέκνο/α,
για το πρώτο ανήλικο
μέλος του νοικοκυριού
ορίζεται προσαύξηση 70
ευρώ τον μήνα. Ως ανώτατο όριο του επιδόματος
στέγασης ορίζονται τα 210
ευρώ, μηνιαίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του
νοικοκυριού.

Ενδεικτικά, παρατίθενται
οι ακόλουθες περιπτώσεις:

Σύνθεση νοικοκυριούύψος επιδόματος

— Μονοπρόσωπο νοικοκυριό: 70 ευρώ

— Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα
μέλη: 105 ευρώ

— Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με
ένα ανήλικο μέλος: 140
ευρώ

— Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο
ανήλικα μέλη: 175 ευρώ

— Νοικοκυριό αποτελούμενο από πέντε μέλη και
πάνω ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα
μέλη και πάνω: 210 ευρώ.

Η διάρκεια της χορήγησης
του επιδόματος δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 12
μήνες από την ημερομηνία της αρχικής καταβολής. Με την πάροδο 12
μηνών από την έκδοση

σιακά και κριτήρια διαμονής:

Εισοδηματικά κριτήρια

Το συνολικό εισόδημα του
νοικοκυριού, όπως υπολογίζεται για τους σκοπούς
της ένταξης στο πρόγραμμα, δεν μπορεί να
υπερβαίνει τις 8.000 ευρώ
για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενο
κατά 4.000 ευρώ για κάθε
μέλος του νοικοκυριού.

Στη μονογονεϊκή οικογένεια, καθώς και σε νοικοκυριό με απροστάτευτο/α
τέκνο/α, για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση
8.000 ευρώ το μήνα.

Το συνολικό εισόδημα δεν
μπορεί να υπερβαίνει τα
24.000 ευρώ, ετησίως,
ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

Παρατίθενται, ενδεικτικά,
οι ακόλουθες περιπτώσεις:

Σύνθεση νοικοκυριού-συνολικό εισόδημα

Μονοπρόσωπο νοικοκυριό: 8.000 ευρώ

Νοικοκυριό αποτελούμενο
από δύο ενήλικα μέλη:
12.000 ευρώ

Νοικοκυριό αποτελούμενο
από τρία μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα
ανήλικο μέλος: 16.000
ευρώ

Νοικοκυριό αποτελούμενο
από τέσσερα ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο
ανήλικα μέλη: 20.000
ευρώ

των 180.000 ευρώ.

β. Κινητή περιουσία:

Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του νοικοκυριού ή/και η τρέχουσα
αξία μετοχών, ομολόγων,
κτλ, όπως προκύπτουν από
τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, δεν μπορεί να
υπερβαίνει τα όρια του κατωτέρω πίνακα για κάθε
τύπο νοικοκυριού, μέχρι
και το ποσό των 24.000
ευρώ.

Συγκεκριμένα:

Σύνθεση νοικοκυριούόρια καταθέσεων/μετοχών, ομολόγων, κτλ

Μονοπρόσωπο νοικοκυριό: 8.000 ευρώ

Νοικοκυριό αποτελούμενο
από δύο μέλη: 12.000
ευρώ

Νοικοκυριό αποτελούμενο
από τρία μέλη: 16.000
ευρώ

Νοικοκυριό αποτελούμενο
από τέσσερα μέλη: 20.000
ευρώ

Νοικοκυριό αποτελούμενο
από πέντε μέλη και πάνω:
24.000 ευρώ.

γ. Περιουσιακό τεκμήριο:

Το συνολικό ποσό από τόκους καταθέσεων των
μελών του νοικοκυριού σε
όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του
εξωτερικού, όπως έχουν
δηλωθεί στην τελευταία
εκκαθαρισμένη δήλωση
φορολογίας εισοδήματος
(Ε1), δεν μπορεί να υπερβαίνει, ετησίως, το ποσό

σοδήματος:

– Εμπίπτουν στις διατάξεις
του φόρου πολυτελείας.

– Δηλώνουν δαπάνες για
αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής.

– Δηλώνουν δαπάνες άνω
των 1.500 ευρώ για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία.

– Δηλώνουν δαπάνες για
οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό,
όπως αυτές προσδιορίζονται στους αντίστοιχους
κωδικούς του εντύπου Ε1.

Κριτήρια διαμονής

Ο δικαιούχος του επιδόματος και τα ενήλικα μέλη
του νοικοκυριού πρέπει να
διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια κατά τα τελευταία
πέντε έτη.

Υποχρεώσεις δικαιούχων

Οι δικαιούχοι και τα υπόλοιπα ενήλικα μέλη του
νοικοκυριού:

Υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος
κάθε έτος.

Συναινούν στη χρήση της
βάσης δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων
(ΓΓΠΣ), καθώς και στο σύνολο των διασταυρώσεων
που πραγματοποιεί η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Κοινωνικής Ασφάλισης
(ΗΔΙΚΑ ΑΕ), για την επιβεβαίωση των στοιχείων
όλων των μελών του νοικοκυριού, συμπεριλαμβανομένων των

επιτόπια επαλήθευση της
σύνθεσης και των συνθηκών διαβίωσης του νοικοκυριού.

Συμπεριλαμβάνουν στην
επόμενη δήλωση φορολογίας εισοδήματος όλες τις
αλλαγές που αναφέρθηκαν κατά τη διαδικασία
υποβολής της αίτησης.

Χρόνος, τρόπος και διάρκεια καταβολής του επιδόματος

Για την περίπτωση των δικαιούχων που διαμένουν
σε μισθωμένη κατοικία, το
επίδομα καταβάλλεται μηνιαίως με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό του
δικαιούχου, ο οποίος τηρείται υποχρεωτικά σε πιστωτικό ίδρυμα που
λειτουργεί στην Ελλάδα.
Η ενίσχυση δεν καταβάλλεται, εάν ο αιτών δεν
έχει δηλώσει στην αίτηση
για ένταξη στο πρόγραμμα
αριθμό τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο είναι
δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

Στην περίπτωση δικαιούχου που επιβαρύνεται με
το κόστος εξυπηρέτησης
στεγαστικού δανείου πρώτης κατοικίας, το επίδομα
καταβάλλεται απευθείας
στον τραπεζικό λογαριασμό εξυπηρέτησης του
δανείου.

Το δικαίωμα στην καταβολή του επιδόματος
ισχύει από την 1η ημέρα
του επόμενου μήνα από
αυτόν κατά τον οποίο υποβλήθηκε η αίτηση.

Η απόφαση αυτή ισχύει
από την 1η Ιανουαρίου
2019
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Στα όρια της φτώχειας ένας στους τρεις Έλληνες
Στερούνται ακόμη και βασικών αγαθών

Η απασχόληση στην Ευρωζώνη κινείται
σε υψηλά δεκαετίας, ο αριθμός των
απασχολουμένων είναι ο υψηλότερος
όλων των εποχών, ενώ η φτώχεια υποχωρεί.

ρίας του πληθυσμού στην Ελλάδα
έφτανε το 21,1% έναντι 22,4% το 2016.
Στην Ευρώπη ήταν μόλις 5,8% (6,6%%
το 2016), το χαμηλότερο όλων των
εποχών.

Στην Ελλάδα η κατάσταση παραμένει
δραματική με όλους τους κοινωνικούς
δείκτες να υστερούν έναντι των άλλων
κρατών-μελών.

Εργασιακά
Αναφορικά με το σύνολο της Ε.Ε., η
επισκόπηση διαπιστώνει επίσης ότι η
αύξηση του φαινομένου της άτυπης
εργασίας συνδέεται με επιδείνωση
των εργασιακών συνθηκών, με υψηλότερη αστάθεια των εισοδημάτων, χαμηλότερη ασφάλεια της απασχόλησης
και ανεπαρκή πρόσβαση στην κοινωνική προστασία, όπως παρατηρείται
στην περίπτωση των εργαζομένων σε
πλατφόρμες.

Η παραπάνω διαπίστωση προκύπτει
από την ετήσια επισκόπηση της Κομισιόν για την απασχόληση και την κοινωνική κατάσταση στην Ε.Ε., στην
Ευρωζώνη και στα κράτη -μέλη.
Σύμφωνα με την έκθεση, ο αριθμός
των εργαζομένων έφθασε σε νέα επίπεδα-ρεκόρ με περίπου 238 εκατομμύρια άτομα σε θέσεις εργασίας, ενώ τα
επίπεδα απασχόλησης δεν ήταν ποτέ
υψηλότερα στην Ε.Ε. Το 2017 εργάζονταν πάνω από 3,5 εκατομμύρια περισσότερα άτομα σε σύγκριση με το 2016.
Η έκθεση καταγράφει αύξηση των διαθέσιμων εισοδημάτων. Η σοβαρή
υλική στέρηση έχει υποχωρήσει στο
χαμηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, με 16,1 εκατομμύρια λιγότερα
άτομα να πλήττονται από την κατάσταση αυτή σε σύγκριση με το 2012.
Αναφορικά με την Ελλάδα, το 2017 η
απασχόληση κυμάνθηκε στο 57,8% του
πληθυσμού έναντι 56,2% το 2016.
Ωστόσο η απόσταση που χωρίζει την
Ελλάδα από το μέσο όρο της ευρωζώνης είναι χαοτική, αφού φτάνει τις 13,2
ποσοστιαίες μονάδες (71%).
Στο τέλος του 2017 το ποσοστό ανεργίας στη χώρα μας ήταν 21,5% του
ενεργού πληθυσμού από 23,6% στο
τέλος του 2016. Στην ευρωζώνη ήταν

9,1% από 10% το 2016.
Στην ανεργία των νέων, η χώρα απέχει
από το μέσο όρο της Ε.Ε. 25 ποσοστιαίες μονάδες. Στο τέλος του περασμένου έτους κυμάνθηκε στο 43,6% από
47,3% το 2016. Στην ευρωζώνη υποχώρησε στο 18,8% από 20,9% το 2016.
Σχετικά με τη μακροχρόνια ανεργία, η
οποία είναι προπομπός της φτώχειας
και του κοινωνικού αποκλεισμού, η
χώρα μας είχε μακράν τη χειρότερη
επίδοση όχι μόνο στην ευρωζώνη αλλά
και στο σύνολο της Ε.Ε. Το 2017 το
70,1% των ανέργων ήταν μακροχρόνιοι
(πάνω από 12 μήνες), ενώ η βελτίωση
σε σχέση με το 2016 (71,1%) ήταν
επουσιώδης. Στην ευρωζώνη οι μακροχρόνιοι άνεργοι αναλογούσαν στο
48,4% του συνόλου των ανέργων.
«Καμπανάκι»
Το 2016 (τελευταία διαθέσιμα στοιχεία) το 35,6% των Ελλήνων αντιμετώπιζε τον κίνδυνο της φτώχειας και του

κοινωνικού αποκλεισμού. Το αντίστοιχο ποσοστό στην ευρωζώνη ήταν
23,1%.
Στο δείκτη που προσδιορίζει με ακρίβεια τη φτώχεια η απόσταση που χωρίζει τη χώρα μας από την υπόλοιπή
Ευρώπη είναι πραγματικά τεράστια.
Πρόκειται για άτομα που ζουν σε συνθήκες στέρησης βασικών μέσων διαβίωσης, δηλαδή που εναλλακτικά:
δεν μπορούν να συμπεριλάβουν στο
γεύμα τους κρέας και ψάρι τρεις φορές
τη βδομάδα,
δεν μπορούν να πληρώσουν ενοίκιο
και κοινόχρηστα,
δεν έχουν επαρκή θέρμανση,
στερούνται πλυντηρίου ρούχων, τηλεφώνου, τηλεόρασης, αυτοκινήτου και
δεν φεύγουν έστω και για μια βδομάδα μακριά από το σπίτι του σε διακοπές.
Το 2017 το ποσοστό αυτής της κατηγο-

Η Επιτροπή αντιμετωπίζει την κατάσταση αυτή με προτάσεις για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας για την
αγορά εργασίας και των συστημάτων
κοινωνικής προστασίας προκειμένου
να ανταποκριθούν στο νέο εργασιακό
κόσμο.
«Η ευρωπαϊκή οικονομία αυξάνεται
ταχύτερα και με πιο ομοιόμορφο
τρόπο από ποτέ άλλοτε και αυτό ευνοεί την απασχόληση, ενισχύει τα εισοδήματα των νοικοκυριών και
βελτιώνει τις κοινωνικές συνθήκες»,
επισημαίνει η επίτροπος Απασχόλησης
και Κοινωνικών Υποθέσεων Μαριάν
Τίσεν.
Σύμφωνα με τη Βελγίδα επίτροπο, η
τεχνολογική αλλαγή προσφέρει μεγάλες δυνατότητες για τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης, ενώ
ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων λειτουργεί ως πυξίδα στην
προετοιμασία όλων μας για το μετασχηματισμό αυτό.
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Παρασκηνιακό «παιχνίδι» για τις νέες ταυτότητες
Πότε θα αλλάξουμε τις τωρινές

Παρασκηνιακές διαβουλεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη ενόψει του
διαγωνισμού για την έκδοση των νέων ταυτοτήτων. Οι τεχνικές
προδιαγραφές του εγγράφου έχουν καθοριστεί και,
όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, είναι ζήτημα
ημερών το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να
απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
στις μεγαλύτερες εταιρείες
του κλάδου παγκοσμίως.
Το έργο έχει συνολικό
προϋπολογισμό που αγγίζει τα 350 εκατ. ευρώ,
καθώς εκτός των νέων
ταυτοτήτων προβλέπει τη
σύναψη συμφωνίας με τον
ανάδοχο και για την έκδοση διαβατηρίων. Η σύμβαση με την εταιρεία που
προμηθεύει με αναλώσιμα
τη Διεύθυνση Διαβατηρίων
λήγει τον Απρίλιο του
2019 και η ηγεσία του
υπουργείου αποφάσισε να
προχωρήσει σε λύση «πακέτο» για ταυτότητες και
βιομετρικά διαβατήρια.
Κλειστή διαδικασία

Παρά την ιδιαίτερα υψηλή
δαπάνη, η διαγωνιστική
διαδικασία αποφασίστηκε
να είναι κλειστή, προκειμένου αφενός να μη βγουν
στον «αέρα» τα χαρακτηριστικά ασφαλείας του
εγγράφου και αφετέρου
επειδή η χρηματοδότηση
του έργου θα γίνει από τα
λεγόμενα «μυστικά» κονδύλια του υπουργείου. Ενδεικτικά, στο ΦΕΚ που
δημοσιεύθηκε η κοινή
υπουργική απόφαση (27
Απριλίου 2018), δεν γίνεται λεπτομερής αναφορά
στις τεχνικές προδιαγραφές και στα χαρακτηριστικά ασφαλείας της νέας
ταυτότητας. Εγείρουν
επομένως ερωτήματα
πληροφορίες που περιήλθαν στη διάθεση της «Κ»,
σύμφωνα με τις οποίες
μέρος, εάν όχι το σύνολο,
των «απόρρητων» τεχνικών προδιαγραφών βρί-

σκεται ήδη στα χέρια υποψήφιων «μνηστήρων» του
έργου. Υπάρχουν μάλιστα
υπόνοιες ότι η διαρροή
των «απόρρητων» προδιαγραφών, πριν από την
έναρξη της διαγωνιστικής
διαδικασίας, έγινε με
υπαιτιότητα της ίδιας της
επιτροπής που τις καθόρισε.

Τι ακριβώς έχει συμβεί;
Σύμφωνα με τα στοιχεία
που είναι σε γνώση της
εφημερίδας ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ,
στα μέσα Ιουνίου μια ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα
της πληροφορικής και της
ασφάλειας απευθύνθηκε
σε μεγάλη εταιρεία του
εξωτερικού, με ειδίκευση
στην παραγωγή υψηλής
ποιότητας εγγράφων
ασφαλείας (ταυτότητες,
διαβατήρια, άδειες οδήγησης). Η επικοινωνία μεταξύ των δύο εταιρειών
γίνεται μέσω email και
αποσπάσματά της βρίσκονται στη διάθεση της
«ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ». Οπως
προκύπτει, είχε αναγνωριστικό χαρακτήρα και
στόχο να διερευνηθεί το
ενδεχόμενο σύμπραξης
των δύο πλευρών προκειμένου να διεκδικήσουν
από κοινού το έργο των
350 εκατ. ευρώ. Η ξένη
εταιρεία θα έβαζε την τεχνολογία και η ελληνική τη
γνώση της εγχώριας
πραγματικότητας.

Εως εδώ τίποτα το μεμπτό. Στη συνέχεια όμως, ο
διαχειριστής της ελληνικής επιχείρησης επισημαίνει στον συνομιλητή
του ότι η εταιρεία που εκπροσωπεί αποτελεί προνομιακό συνεργάτη της
αστυνομίας, καθώς επί
σειράν ετών υλοποιεί για
λογαριασμό της άλλοτε
μικρότερα και άλλοτε μεγαλύτερα έργα. Επιπλέον,
υποστηρίζει ότι, χάρη σ’
αυτή την «ειδική» σχέση,
τα στελέχη της εταιρείας
απέκτησαν πρόσβαση στα
μέλη της επιτροπής που
καθόρισε τις τεχνικές
προδιαγραφές του εγγράφου και, προς ενίσχυση
των ισχυρισμών του, επισυνάπτει αποσπάσματα
των προδιαγραφών
αυτών ζητώντας από τον
αποδέκτη να του απαντήσει εάν η εταιρεία του
μπορεί ή όχι να φέρει εις
πέρας το έργο. «Σου προωθώ τις προδιαγραφές
για τις ελληνικές ταυτότητες, όπως συμφωνήσαμε»,
του αναφέρει χαρακτηριστικά.
Τα χαρακτηριστικά

Στο κείμενο των προδιαγραφών υπάρχουν λεπτομερείς αναφορές στα
χαρακτηριστικά της νέας
ταυτότητας. Διευκρινίζεται, για παράδειγμα, ότι
«η κάρτα θα ενσωματώνει

τουλάχιστον εννέα πολυανθρακικά φύλλα, τα
οποία συγκολλημένα με
ειδικό τρόπο (συμπίεση
θερμότητας) θα αποτελούν
το ενιαίο υπόστρωμα του
δελτίου ταυτότητας». Σε
άλλο σημείο επισημαίνεται αντίστοιχα ότι στην
μπροστινή όψη του νέου
εγγράφου θα εκτυπώνεται
με οπτικά μεταβλητή μελάνη και την εκτυπωτική
μέθοδο της μεταξοτυπίας
το σύμβολο του ICAO (Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας). Η
επικοινωνία ολοκληρώνεται με την επισήμανση της
ελληνικής προς την ξένη
εταιρεία ότι «οι προδιαγραφές είναι απόρρητες
και ουδείς μπορεί να τις
γνωρίζει παρά μόνο εάν
έχει πρόσβαση στα μέλη
της επιτροπής, όπως
εμείς».
Πάντως, αρμόδιοι αξιωματούχοι εμφανίζονταν
βέβαιοι για το αδιάβλητο
των διαδικασιών που
έχουν ακολουθηθεί και τήρησαν αποστάσεις από
τους χειρισμούς και τους
ισχυρισμούς των εταιρειών, αποδίδοντάς τους
σε «πόλεμο συμφερόντων»
ενόψει της διεκδίκησης
του αξίας δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ έργου.

Η έκδοση

Σύμφωνα με την κοινή
υπουργική απόφαση που

δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ στα
τέλη Απριλίου, η έκδοση
των νέων ταυτοτήτων θα
γίνει στις αρχές του 2019.
Στην μπροστινή πλευρά
κάθε εντύπου θα αναγράφεται ο αριθμός ταυτότητας, το φύλο, το
ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης και η ιθαγένεια του κατόχου. Θα
υπάρχουν ακόμα η φωτογραφία, η υπογραφή και η
αρχή έκδοσης του εγγράφου. Στην πίσω πλευρά,
αντίστοιχα, θα αναγράφονται το όνομα του πατέρα και της μητέρας
καθώς επίσης ο τόπος και
η ημερομηνία γέννησης
του κατόχου. Ακόμα, θα
υπάρχουν η ομάδα αίματος, ο ΑΜΚΑ και το ψηφιακό δακτυλικό
αποτύπωμα, ενώ θα
υπάρχει και ζώνη μηχανικής ανάγνωσης της νέας
ταυτότητας. Για την έκδοση δελτίου ταυτότητας
θα καταβάλλεται ηλεκτρονικό παράβολο ύψους 10
ευρώ. Το ποσό καλύπτει
το αντίτιμο του σώματος
του δελτίου, τα έξοδα
εκτύπωσης και τη δαπάνη
ασφαλούς μεταφοράς των
δικαιολογητικών από και
προς τη Διεύθυνση Διαβατηρίων. Τα νέα δελτία
ταυτότητας θα έχουν ισχύ
μέχρι και 15 έτη για άτομα
πάνω από 12 ετών. Οι
παλαιού τύπου ταυτότητες θα πρέπει να αντικατασταθούν μέσα σε
διάστημα πέντε ετών από
την έναρξη της διαδικασίας έκδοσης των νέων
εγγράφων. Στα απαιτούμενα δικαιολογητικά για
την έκδοση της νέας ταυτότητας περιλαμβάνονται
μία φωτογραφία, αίτηση
έκδοσης αντικατάστασης,
που θα συμπληρώνεται
από την αρμόδια υπηρεσία έκδοσης, το παλαιό
δελτίο ταυτότητας καθώς
επίσης μια βεβαίωση νοσηλευτικού ιδρύματος ή
υγειονομικού εργαστηρίου,
στην οποία αναγράφεται
η ομάδα αίματος.
Πηγή: Καθημερινή
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ΖΗΤΈΙΤΑΙ

ΈΝΟΙΚΙΑΖΈΤΑΙ στις Λιβανάτες Φθιώτιδας διαμέρισμα, επιπλωμένο, πάνω στη θάλασσα, με parking.
Τηλ. 6970 084902
250718
ΈΝΟΙΚΙΑΖΈΤΑΙ Διαμέρισμα 126 τ.μ. 3 Υ/Δ, νέας
κατασκευής, κεντρικό, με κλειστή θέση πάρκινγκ,
Αποθήκη 16 τ.μ. στο υπόγειο & αποθήκη στον
όροφο, χρήση ταράτσας με μπάρμπεκιου
Τηλ. 6932531733, 6970337873
180718
ΈΝΟΙΚΙΑΖΈΤΑΙ διαμέρισμα 110τ.μ. με 3 Υ/Δ, στον
30 όροφο επί της οδού Δελφών 10 στη Λιβαδειά
Τηλ. 6932769779
130518
ΈΝΟΙΚΙΑΖΈΤΑΙ γκαρσονιέρα 37 τ.μ. πλήρως εξοπλισμένη στην κεντρική πλατεία της Λιβαδειάς.
Χωρίς κοινόχρηστα.
Τηλ. 22610 25954, 6948823021, 6944638236
050418
ΈΝΟΙΚΙΑΖΈΤΑΙ Ισόγειο κατάστημα 90 τ.μ. επί της
οδού Σοφοκλέους στη Λιβαδειά. τηλ.
6977031091
ΈΝΟΙΚΙΑΖΈΤΑΙ ΑΙΘΟΥΣΑ 200τ.μ. στη διασταύρωση του Αγ. Γεωργίου, με περιβάλλοντα χώρο,
κατάλληλο για συνεστιάσεις 500τ.μ.
τηλ. 2261043218 * 6977519082
ΈΝΟΙΚΙΑΖΈΤΑΙ ανεξάρτητη γκαρσονιέρα 50 τ.μ.
πλησίον Νομαρχιακού Μεγάρου, καινούργιας κατασκευής, πρωτοενοικιαζόμενη και επιπλωμένη,
με αυτόνομη θέρμανση επί τη οδού Κυριακίου
στη Λιβαδειά
Τηλ. 6944397366
170618
ΠΩΛΈΙΤΑΙ αγρός 9,5 στρεμμάτων στην Κωπαϊδα
στη Θέση Β.Χ.2 αριθμός τεμαχίου 274 περιφέρειας Σ.Β.Δ.Κ. Μαζίου
Τηλ. 6906265606
090318

λεσίνας (περιοχή Κάστρου Βοιωτίας).
Πληρ. κ. Ταμπάκης Αντώνιος 6984426100 &
6976179435
190818
ΠΩΛΈΙΤΑΙ ΔΙΑΜΈΡΙΣΜΑ 110 τ.μ. διαμπερές, 3
Υ/Δ, Σαλόνι, 2 VC, Αποθήκημ 4ος όροφος με ιδιοκτησία την κεραμοσκεπή του 5ου ορόφου.Αυτόνομη θέρμανση, τέντες, Πισίνα, τζάκι, μεγάλες
βεράντες, Πάργινγκ στη Λιβαδειά. Τιμή ευκαιρίας.
Τηλ. 6945978900. 6944381187
ΠΩΛΈΙΤΑΙ Επαγγελματικό Ψυγείο πάγκος (bar)
διαστάσεων 2.50 Χ 0.80, 3πορτο, ανοξείδωτο με
φρέο 304 (οικολογικό) σε άριστη κατάσταση.
Προσιτή Τιμή.
Τηλ: 6987 129637
160418
ΠΩΛΈΙΤΑΙ Fiat Punto 2007, 4X4, αέριο. Τιμή 4000
ευρώ.
Τηλ.
6939199040,
6932531733
180718
ΠΩΛΈΙΤΑΙ SMART 2000, πετρέλαιο, 4000 ευρώ
Τηλ. 6932531733
180718
ΠΩΛΈΙΤΑΙ στο Καπαρέλλι Θηβών Βοιωτίας, μονοκατοικία 90 τ.μ., με υπόγειο κατοικήσιμο και
αέρα οικοδομήσιμο, με δύο εισόδους, κήπο,
δίπλα στην πλατεία, 10 λεπτά από την θάλασσα
και 50 λεπτά από την Αθήνα.
Γίνεται ανταλλαγή και με διαμέρισμα Αθηνών
(περιοχες: Μελίσσια, Βριλήσσια, Χαλάνδρι, Μαρούσι, Πεντέλη)
Τιμή ευκαιρίας και συζητήσιμη
Τηλ. 210 8031606, 6972287728
250718

ΠΩΛΈΙΤΑΙ

ΠΩΛΈΙΤΑΙ κτήμα 10 στρεμμάτων Ε.Χ.12 ΣΑΑΚ Μα-

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

1.Κατάστημα 140 τ.μ. (με πατάρι επιπλέον 60 τ.μ.) επί
της οδού Ιωάννη Λάππα 3 (πρώην Υποδήματα Ροζάνας)
στη Λιβαδειά.
2.Κατάστημα 65 τ.μ. επί της οδού Στρατηγού Ιωάννου
45 στη Λιβαδειά.
Τιμές προσιτές και συζητήσιμες
Τηλ.: 6946930484 & 6977845483

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

σε βιομηχανικό κτήριο υπόγειο 600 τ.μ. και πατάρι 120
τ.μ. με ξεχωριστή είσοδο στη Λιβαδειά.
Τηλ. 22610 20101 κ. Ανδρέας
Κιν. 6932 243080

Τουριστική επιχείρηση στη Μύκονο,
για εποχιακή εργασία (4μηνο)

ΖΗΤΑΈΙ

- Καθαρίστριες με μισθό από 900 ευρώ το μήνα
- Μάγειρες
με μισθό από 1050 ευρώ το μήνα
- Security
με μισθό από 900 ευρώ το μήνα
Δίνεται διατροφή και διαμονή
Τηλ επικοινωνίας: 6949625252
060418

ΖΗΤEITAI ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ

Στην Ε.Ο. Βουλγαρίας - Ρουμανίας και στο ύψος της
πόλης GIURGIU επί ρουμανικού εδάφους (πλησίον ποταμού Δούναβη) σε κτιριακές εγκαταστάσεις 300 τ.μ. επί
οικοπέδου 4.000 τ.μ. ζητείται επενδυτής, είτε για αγορά,
είτε για συμμετοχή σε συνεκμετάλλευση επιχειρήσεων
πολλαπλών χρήσεων (εμπορική, τουριστική, ξενοδοχειακή κλπ λόγω γεωγραφικής θέσης). Πρόσοψη επί της
Ε.Ο. 40 μέτρα
Δεκτές μόνο σοβαρές επενδυτικές προτάσεις
Τηλ: 6987 129637
200418

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

χειριστές πλαστικών μηχανών rotomoulding και extruder από εταιρεία πλαστικών
με έδρα την Λιβαδειά.
Τηλ. 2261023511 και email : info@rotosal.gr
Υπεύθυνος Πέτρος Λεβαντής

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΤΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ:

-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΛΟΥΣΤΡΑ/ΛΟΥΣΤΡΑΔΟΡΟΙ
-ΜΗΧΑΝΟΞΥΛΟΥΡΓΟΙ
-ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ CNC
ΗΛΙΚΙΑΣ 28-40 ΕΤΩΝ
ΜΕ 3ΕΤΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΠΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΣΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΘΕΣΗ
ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ :6946649649

ΖΗΤΈΙΤΑΙ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Γκαρσονιέρα 37 τ.μ. πλήρως εξοπλισμένη, χωρίς κοινόχρηστα στην Κεντρική πλατεία Λιβαδειάς.
Τηλ. 22610 25954, 6948 823021, 6944 638236
110818

Τυλιχτής - ψήστης σε κατάστημα στη Μύκονο.
Παρέχεται διαμονή και φαγητό.
Μισθός ικανοποιητικός
Τηλ επικοινωνίας: 6975552778
110618

TOYOTA COROLLA 1.400 cc, με 63.000 χλμ.
Μοντέλο 2006. Αριστη κατάσταση, Βιβλίο service
ΕΥΚΑΙΡΙΑ... 6.000 ευρώ
Τηλ. 6974804675
150718

ΠΩΛΈΙΤΑΙ

διαμέρισμα 48 τ.μ. στην Καλλιθέα Αττικής, δίπλα στο
Hondos, στον πρώτο όροφο, κατασκευής 1974.
Τιμή 15.000 ευρώ
Τηλ. 6944571186

ΠΩΛOYNTAI

4.679 (τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες εβδομήντα εννέα)
Ονομαστικές Μετοχές του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Επαρχίας
Λιβαδειάς Ν.Βοιωτίας ΑΕ.
Τηλ. 6983589810
230518

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ζητά να προσλάβει 2 ηλεκτρολόγους πτυχιούχους AΤΕΙ με εργασιακή εμπειρία για πλήρη απασχόληση
, με κύρια καθήκοντα την εγκατάσταση , συντήρηση φωτοβολταϊκών πάρκων και υποσταθμών Μέσης Τάσης . Απαραίτητα προσόντα: γνώση αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τεχνικής
ορολογίας και χρήση Η/Υ ,για εργασία στην Θήβα
Προσφέρονται : Πακέτο αποδοχών ανάλογων προσόντων,
Σταθερή προοπτική επαγγελματικής ανάπτυξης ,Ειδική εκπαίδευση, Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας.
Αποστολή βιογραφικών στο
Εmail: alexspyropoulos2@gmail.com
Τηλ επικοινωνίας:26930-23883.

« Εταιρεία που δραστηριοποιείται και εξειδικεύεται στον
τομέα των Χρηματαποστολών
ζητά προσωπικό
για μόνιμη απασχόληση στην περιοχή της Λιβαδειάς.
Απαραίτητη προϋπόθεση να κατέχει ο υποψήφιος
ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
Αποστολή βιογραφικών g4lamia@otenet.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας : 6974033133»
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Το τεχνητό μαύρισμα με
υπεριώδη ακτινοβολία
είναι αθώο; Πολλοί καταναλωτές πιστεύουν ότι το
τεχνητό μαύρισμα (σολάριουμ) είναι ένας ασφαλής τρόπος μαυρίσματος.

Όμως, η επιστημονική
επιτροπή της ΕΕ για τα
καταναλωτικά προϊόντα
επισήμανε ότι επειδή η
χρήση υπεριώδους ακτινοβολίας, για τεχνητό
μαύρισμα, άρχισε να κατακτά την αγορά, μετά το
1990, δεν υπάρχουν αρκετά επιστημονικά δεδομένα για τα πλήρη
αποτελέσματά της στην
υγεία μας.

Θα χρειαστούν ακόμα
πολλά χρόνια, για να
έχουμε πλήρως τεκμηριωμένη άποψη αν το τεχνητό μαύρισμα προκαλεί
καρκίνο του δέρματος.
Όπως αναφέρει το Κέν-

Ποιοι πρέπει να αποφεύγουν
το τεχνητό μαύρισμα;

τρο Προστασίας Καταναλωτών, η επιστημονική
επιτροπή θεωρεί πολύ πιθανό ότι η χρήση των σολάριουμ, που
χρησιμοποιούν είτε UVB
ακτινοβολία είτε UVA
ακτινοβολία, συνδέεται
με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης κακοήθους μελανώματος ή
μελανώματος στα μάτια.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ζήτησε από τα κράτη μέλη να εντείνουν τους
ελέγχους ασφάλειας των
σολάριουμ και των υπηρεσιών τεχνητού μαυρίσματος, που παρέχονται
από ινστιτούτα ομορφιάς
και αδυνατίσματος και
γυμναστήρια.

Το ΚΕΠΚΑ ενημερώνει
τους καταναλωτές ότι το
σολάριουμ πρέπει να πληροί τους κανόνες ασφαλείας, που θέτει η
οδηγία, για τις συσκευές
χαμηλής τάσης,
(2006/95/EC), το ευρωπαϊκό πρότυπο ασφάλειας
(EN 60335-2-27), ο κανονισμός, για τους ελέγχους ασφάλειας των
προϊόντων, (765/2008/EC)
και η οδηγία για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων (2001/95/EC).
Ο κανονισμός
765/2008/EC επιτρέπει
στους ελεγκτικούς μηχανισμούς να ελέγξουν και
να λάβουν τα απαραίτητα

μέτρα για μη ασφαλή σολάριουμ, ανεξάρτητα από
το γεγονός ότι αυτά χρησιμοποιούνται από καταναλωτές ή από
επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες τεχνητού
μαυρίσματος σε καταναλωτές. Επίσης, η UV ακτινοβολία ενός σολάριουμ
δεν πρέπει να ξεπερνά
0,3 W/ανά τετραγωνικό
μέτρο. Σε κάποια κράτη μέλη, ακόμα και το 90%
των σολάριουμ υπερέβαινε το όριο αυτό.

Σύμφωνα με το ΚΕΠΚΑ η
χρήση των σολάριουμ
πρέπει να αποφεύγεται:

• Από ανθρώπους κάτω
των 18 ετών, γιατί ο κίν-

Η ψωρίαση δεν μεταδίδεται

Ενημερωτικές δράσεις της πρωτοβουλίας
«Ψωρίαση; Δες το Αλλιώς»

Εντυπωσιακά ήταν τα
αποτελέσματα δράσεων
ευαισθητοποίησης, που
πραγματοποιήθηκαν στο
πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Ψωρίαση; Δες το
Αλλιώς. Σχεδίασε τη ζωή
σου όπως εσύ θέλεις», με
εκατοντάδες συμμετέχοντες που μετέδωσαν
το μήνυμα πως η ψωρίαση δεν μεταδίδεται
και μπορεί να αντιμετωπιστεί με τη βοήθεια δερματολόγου.

Ένα καινοτόμο φάρμακο
με βάση τη καψαϊκίνη, το
συστατικό που δίνει στις
κόκκινες καυτερές πιπεριές τη χαρακτηριστική
τους γεύση, μπορεί να
προκαλέσει παρατεταμένη απώλεια βάρους και
να βελτιώσει τη μεταβολική υγεία, όπως φάνηκε
σε πειράματα με ποντίκια
που έκαναν διατροφή
πολλών λιπαρών.
Σύμφωνα με στοιχεία που
παρουσιάστηκαν στο 26ο
Ετήσιο Συνέδριο της
Εταιρείας για τη Μελέτη
της Πεπτικής Συμπεριφοράς, η έρευνα έγινε στη
Φαρμακευτική Σχολή του
Πανεπιστημιίου Γουαϊομινγκ και το φάρμακο
είχε σχεδιαστεί να απε-

Οι ενημερωτικές δράσεις
που πραγματοποιήθηκαν
στις 22 & 23 και 29 & 30
Ιουνίου, σε δημόσιους
χώρους στην Αττική,
έδωσαν την δυνατότητα
σε περίπου 2.000 ενδιαφερόμενους να ενημερωθούν για τη νόσο και να
συμμετάσχουν σε μια δημιουργική δράση ενάντια
στον μύθο της μεταδοτικότητας.
Μέσα στις 24 ώρες της
συνολικής του λειτουρ-

γίας, το περίπτερο ενημέρωσης γέμισε με περισσότερα από 1.350 θετικά
μηνύματα από τους ίδιους τους συμμετέχοντες.
Η προσπάθεια για περισσότερη ενημέρωση δεν
σταματά εδώ. Μέσα από
την ιστοσελίδα
www.destoallios.gr οι επισκέπτες μπορούν να ενημερωθούν για την
ψωρίαση και να δημιουργήσουν το δικό τους μήνυμα ευαισθητοποίησης
για τη μη μεταδοτικότητά

της μέσω ειδικής εφαρμογής. Επίσης, όσοι πάσχοντες το επιθυμούν,
μπορούν να βαθμολογήσουν την επίδραση της
νόσου στην καθημερινότητά τους, συμπληρώνοντας το σύντομο
ερωτηματολόγιο του
Δερματολογικού Δείκτη
Ποιότητας Ζωής (DLQI).
Πρόκειται για ένα διεθνώς αναγνωρισμένο εργαλείο αυτοαξιολόγησης
που χρησιμοποιείται από
τους δερματολόγους για

Συστατικό των καυτερών
πιπεριών κατά της παχυσαρκίας

λευθερώνει την καψαϊκίνη καθ’ όλη τη διάρκεια
της ημέρας ώστε να έχει
αδυνατιστικές ιδιότητες
χωρίς να προκαλεί φλεγμονή ή άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες.

«Παρατηρήσαμε αξιοσημείωτες βελτιώσεις στο
σάκχαρο και τα επίπεδα
της χοληστερόλης, στην
ανταπόκριση στην ινσουλίνη και τα συμπτώματα
της λιπώδους ηπατοπάθειας», εξήγησε ο Δρ
Μπασκαραν Θυαγκαρα-

γιαν, επικεφαλής ερευνητής.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο
σχεδιασμός είναι το τελικό σκεύασμα να μπορεί
να ληφθεί από του στόματος και να επιδρά
στους υποδοχείς TRPV1
των λιποκυττάρων.

Η διέγερση των υποδοχέων αυτών κάνει τα
λευκά λιποκύτταρα να
καίνε ενέργεια αντί να
την αποθηκεύουν, κάτι
που θεωρητικά, θα πρέπει

να προκαλεί απώλεια βάρους.

Ένα σημαντικό ερώτημα
που θα πρέπει όμως να
απαντήσουν οι επιστήμονες είναι αν το φάρμακο
θα είναι αποτελεσματικό
και ασφαλές.

«Απεδείχθη ασφαλές και
καλά ανεκτό στα ποντίκια. Αυτό μας δημιουργεί
βάσιμες ελπίδες ότι θα
μπορούσε να είναι επιβοηθητικό και για τα
άτομα που υποφέρουν
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δυνος εμφάνισης μελανώματος είναι ιδιαίτερα
υψηλός, σε αυτές τις ηλικίες, όταν καταφεύγουν,
στο τεχνητό μαύρισμα.

• Από ανθρώπους με
κρεατοελιές.

• Από ανθρώπους με μελάνωμα ή οικογενειακό
ιστορικό μελανώματος.

• Από ανθρώπους με
ανοιχτό χρώμα δέρματος
ή φακίδες.

• Ο χρόνος παραμονής
στο σολάριουμ εξαρτάται
από τον τύπο του δέρματός μας.

• Η προφύλαξη των ματιών είναι απαραίτητη,
εάν θέλουμε να μαυρίσουμε με αυτόν τον
τρόπο.

την πιο ολοκληρωμένη
αξιολόγηση της ψωρίασης.

Η πρωτοβουλία «Ψωρίαση; Δες το Αλλιώς.
Σχεδίασε τη ζωή σου
όπως εσύ θες» στοχεύει
στην ευαισθητοποίηση
των πασχόντων σχετικά
με τη συμβολή της έγκαιρης διάγνωσης και της
τακτικής ιατρικής παρακολούθησης από δερματολόγο στην
αποτελεσματική αντιμετώπιση της νόσου σε
βάθος χρόνου και τη βελτίωση της ποιότητας
ζωής, καθώς και την ενίσχυση του μηνύματος για
τη μη μεταδοτικότητα
της ψωρίασης.

από παχυσαρκία», είπε ο
Δρ Θυαγκαραγιαν.

Και έσπευσε να τονίσει
ότι δεν θα πρέπει κανείς
να σπεύσει να καταναλώσει πικάντικα φαγητά ή
κόκκινες καυτερές πιπεριές για να αδυνατίσει. Η
καψαϊκίνη που περιέχουν
τα τρόφιμα αυτά δεν
καλά απορροφήσιμη από
το σώμα μας και έτσι δεν
έχει αδυνατιστικές ιδιότητες.

Οι ερευνητές την τροποποίησαν αρκετά ώστε να
μπορεί να απορροφηθεί
από τον οργανισμό των
πειραματόζωων και να
απελευθερώνεται σταδιακά.
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Χειρόγραφα
στην εφορία
οι δηλώσεις για
όσους απεβίωσαν
Προθεσμία έως το τέλος του χρόνου έχουν οι κληρονόμοι προκειμένου να υποβάλουν τη δήλωση
φορολογίας εισοδήματος του φορολογουμένου
που απεβίωσε εντός του 2017.
Η φορολογική δήλωση υποβάλλεται χειρόγραφα
και θα πρέπει να προσκομίζονται και να συνυποβάλλονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τα εισοδήματα που απέκτησε ο φορολογούμενος που
απεβίωσε μέχρι την ημερομηνία θανάτου ή τις δαπάνες που είχε πραγματοποιήσει.
Ειδικά, οι κληρονόμοι θα πρέπει να συνυποβάλουν
βεβαιώσεις για αποδοχές ή συντάξεις, για τόκους
καταθέσεων, αποδείξεις που εξασφαλίζουν το αφορολόγητο όριο εισοδήματος. Μετά την υποβολή
της δήλωσης η Εφορία θα προχωρήσει στην εκκαθάρισή της και θα αποστείλει το εκκαθαριστικό σημείωμα στη διεύθυνση του κληρονόμου.
Πριν από την υποβολή της δήλωσης οι κληρονόμοι
πρέπει να δηλώσουν τον θάνατο στο τμήμα μητρώου της αρμόδιας ΔΟΥ. Ενέργεια που είναι απαραίτητη για την απενεργοποίηση του ΑΦΜ. Σε
περίπτωση θανάτου φυσικού προσώπου μη επιτηδευματία η δήλωση μεταβολής στο τμήμα μητρώου υποβάλλεται από έναν τουλάχιστον εκ των
κληρονόμων ή των εγγυτέρων συγγενών συνυποβάλλοντας:
1. Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
2. Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών.
3. Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης
Πρωτοδικείου.
4. Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης Ειρηνοδικείου.
5. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου του θανόντα και των νόμιμων κληρονόμων.
6. Δήλωση αλλαγής στοιχείων (έντυπο Μ1) στην
οποία θα συμπληρώσετε τα στοιχεία του θανόντος.
7. Δήλωση σχέσεων φορολογουμένων (έντυπο Μ7)
την οποία θα συμπληρώσετε με τα στοιχεία σας.
8. Εξουσιοδότηση από κάθε νόμιμο κληρονόμο την
οποία θα συμπληρώσετε με τα στοιχεία σας και θα
επικυρώσετε στο ΚΕΠ ή στο Αστυνομικό Τμήμα της
περιοχής σας. Η δήλωση του θανάτου υποβάλλεται
έως τη λήξη προθεσμίας υποβολής της δήλωσης
φορολογίας εισοδήματος.

Φορολοταρία
Πότε θα γίνει
η επόμενη κλήρωση
των 1.000 ευρώ
για 1.000 τυχερούς

Στην τελική ευθεία έχουν μπει οι διαδικασίες για
την επόμενη κλήρωση της ΑΑΔΕ για τα 1.000 ευρώ
που θα μοιραστούν σε 1.000 τυχερούς λαχνούς, οι
οποίοι θα ανήκουν σε φορολογούμενους που θα
έχουν κάνει αγορές με τη χρήση καρτών.
Συγκεκριμένα η νέα φορολοταρία, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 26 Ιουλίου 2018.

Να υπενθυμίσουμε ότι στις δημόσιες κληρώσεις
της ΑΑΔΕ έχουν δικαίωμα συμμετοχής τα φυσικά
πρόσωπα που διαθέτουν Α.Φ.Μ. και έχουν ηλικία
άνω των 18 ετών.
Οι νικητές ενημερώνονται μέσω προσωποποιημένου μηνύματος στον λογαριασμό τους στο taxisnet
και τα χρηματικά έπαθλα πιστώνονται στον τραπεζικό λογαριασμό που θα έχει δηλώσει ο φορολογούμενος.
Για τους τυχερούς απαραίτητη προϋπόθεση είναι η
δήλωση του λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ στον δικτυακό τόπο www.aade.gr, στην επιλογή MyTAXISnet – «Ο λογαριασμός μου» – Δήλωση
Λογαριασμού – ΙΒΑΝ.
Σε περίπτωση που δεν δηλωθεί τραπεζικός λογαριασμός εντός τριμήνου, το χρηματικό ποσό που
αντιστοιχεί στο έπαθλο θα καταβληθεί σε άλλον δικαιούχο, κάτοχο αναπληρωματικού λαχνού.
Πόσοι λαχνοί αναλογούν σε κάθε φορολογούμενο
Υπενθυμίζουμε ότι το πλήθος των λαχνών προσδιορίζεται κλιμακωτά, με βάση το άθροισμα των
ποσών που αντιστοιχούν στο σύνολο των συναλλαγών του μήνα στον οποίο αφορά η κλήρωση, ως
εξής:
Για συνολικό άθροισμα μέχρι εκατό (100) ευρώ,
ένας (1) λαχνός για κάθε ένα (1) ευρώ.
Για τα επόμενα τετρακόσια (400) ευρώ, ήτοι συνολικό άθροισμα από εκατόν ένα (101) ευρώ μέχρι
πεντακόσια (500) ευρώ, ένας (1) λαχνός για κάθε
δύο (2) ευρώ.
Για τα επόμενα πεντακόσια (500) ευρώ, ήτοι συνολικό άθροισμα από πεντακόσια ένα (501) ευρώ
μέχρι χίλια (1.000) ευρώ, ένας (1) λαχνός για κάθε
τρία (3) ευρώ.
Για το υπερβάλλον ποσό, ήτοι συνολικό άθροισμα
πάνω από χίλια ένα (1.001) ευρώ, ένας (1) λαχνός
για κάθε τέσσερα (4) ευρώ.
Η διαδικασία για να δείτε τους λαχνούς σας
Ειδικότερα, οι πολίτες μπορούν να δουν με πόσους
λαχνούς συμμετέχουν στην κλήρωση, ακολουθώντας την εξής διαδικασία:
Μπαίνουν στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ και πατάμε
«Είσοδος στην εφαρμογή».
Επίδομα στέγασης: Ποιοι θα λάβουν μέχρι 210
ευρώ τον μήνα

Αυτό πρέπει
να κάνουν όσοι
ενοικιάζουν
τα ακίνητά τους
μέσω Airbnb

Aνοίγει σε λίγες ημέρες η πλατφόρμα (Μητρώο
Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής) για την υποβολή
των στοιχείων που αφορούν τις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb.
Οσοι ενοικιάζουν τα ακίνητά τους μέσω Airbnb δεν
θα πρέπει να ξεχάσουν ότι η προθεσμία υποβολής
των φετινών φορολογικών δηλώσεων λήγει στις 26
Ιουλίου και πρέπει να δηλωθούν και τα εισοδήματα

AirBnB που αποκτήθηκαν πέρυσι αλλά και μερικούς
μήνες μετά τον εντοπισμό δεκάδων ιδιοκτητών που
δεν δήλωναν το σχετικό εισόδημα.
Το υπουργείο Οικονομικών στήνει δόκανο σε όσους
ενοικιάζουν τα ακίνητα τους μέσω Airbnb και δεν
τα δηλώνουν ετοιμάζοντας τσουχτερά πρόστιμα
για τους παραβάτες. Για τις «πειρατικές» εκμισθώσεις στην AirBnb προβλέπεται πρόστιμο 5.000
ευρώ, ενώ θα γίνονται έλεγχοι από εφοριακούς με
«καμουφλάζ».
Πιο συγκεκριμένα, ελεγκτές της ΑΑΔΕ επιφορτίστηκαν με τους ελέγχους στο πλαίσιο πιλοτικής δράσης και αναζήτησαν προσφερόμενες για ενοικίαση
κατοικίες στην ιντερνετική πλατφόρμα της Airbnb.
Η μόδα των βραχυχρόνιων μισθώσεων ακινήτων,
που ξεκίνησε από το κέντρο της Αθήνας (Κουκάκι,
Μεταξουργείο, Κεραμεικός, Ιλίσια, Μετς) έχει κατακτήσει όλη τη χώρα. Το έξτρα εισόδημα που μπορεί
να έχει ένας ιδιοκτήτης που ενοικιάζει το σπίτι του
μέσω Airbnb ή μέσω άλλης ηλεκτρονικής πλατφόρμας ξεπερνά τα 500 – 600 ευρώ το μήνα.
Οι ενεργές αγγελίες για βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων μόνο στην Αθήνα είναι σήμερα περισσότερες από 6.500, όταν πριν από σχεδόν ένα χρόνο ο
αριθμός τους μόλις και ξεπερνούσε τις 2.500.
Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ θα
γίνει η καταγραφή των ακινήτων και των εισοδημάτων. Τα στοιχεία που θα καταχωρούνται στη «Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής» ανά βραχυχρόνια
μίσθωση είναι μεταξύ άλλων:
– ο αριθμός εγγραφής στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής»,
– το συνολικό συμφωνηθέν μίσθωμα ή το συνολικό
ποσό βάσει της πολιτικής ακύρωσης,
– η επωνυμία έκαστης ψηφιακής πλατφόρμας,
– τα στοιχεία του μισθωτή, η έναρξη λήξη της μίσθωσης και
– ο τρόπος πληρωμής του μισθώματος.
Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα
εξής:
Τα εισοδήματα του Airbnb κλπ, δηλώνονται στο έντυπο Ε2 του φορολογικού έτους 2017 στους κωδικούς 60 και 61, της στήλης 17. Σε αυτούς τους
κωδικούς δηλώνονται συγκεντρωτικά ανά ακίνητο
όλα τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από τη βραχυχρόνια μίσθωση και υπεκμίσθωση ακινήτων
μέσω ψηφιακών πλατφόρμων (Airbnb, Βooking,
HomeAway κλπ).
Μόλις τα εισοδήματα δηλωθούν στο Ε2 μεταφέρονται στο έντυπο Ε1 της δήλωσης για να φορολογηθούν με συντελεστές:
15% για το εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ. Δηλαδή
αν ο φορολογούμενος έχει αποκτήσει εισόδημα
10.000 ευρώ θα πληρώσει φόρο 1.500 ευρώ.
35% για το εισόδημα από 12.001 ευρώ έως 35.000
και
45% για το εισόδημα από 35.001 ευρώ και πάνω.
Εάν παρέχονται και άλλες υπηρεσίες εκτός της παροχής κλινοσκεπασμάτων (π.χ. υπηρεσίες καθαρισμού, παροχή φαγητού κ.λπ.), τότε το εισόδημα
λογίζεται ως εισόδημα από ατομική επιχειρηματική
δραστηριότητα και φορολογείται ως εξής:
Για το εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ εφαρμόζεται
συντελεστής 22%
Για το εισόδημα από 20.001 ευρώ έως 30.000
εφαρμόζεται συντελεστής 29%
Για το εισόδημα από 30.001 ευρώ έως 40.000
εφαρμόζεται συντελεστής 37% και
Για το εισόδημα από 40.001 ευρώ και πάνω εφαρμόζεται συντελεστής 45%.

